
 
 
 
 

 
ISSN:2008-6512 

 ات تطبیقینشریّۀ ادبیّ

 پژوهشی( -)علمی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی
 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 
 1 ................................................. عنتره یحماس وانید و شاهنامه ۀحماس در اسب  گاهیجا به یقیتطب نگاه

 طاهره آهیخته/  فرشته آهیخته /   مینا پیرزادنیا
 21 ............................................. عربیابن و نیشابوری عطار هایاندیشه در عرفانی وحدت تطبیقی بررسی

 نیافاطمه حکیما / ناصر محسنی

 41 ....................................... امره یونس آثار در بلخی الدینجالل موالنا مآبانۀوجودیوحدت نگرش تأثیر
 یران / منظر سلطانیحکیمه دب/  فاطمه حیدری

 61 .................................................................. السمانغاده و دانشور سیمین زنانۀ نگاه یقیتطب یبررس
 سمیرا شرفی/  حیدرعلی دهمرده 

 81 .............................................. «فریاد مرا بشنو»و « سختون»های هوش معنوی در دو رمان مقایسۀ مؤلفه
 شهرزاد رادمنش

 107 ..................................................................... بهار و شوقی شعر در جنگ پدیدۀ تطبیقی خوانش
 صابره سیاوشی

 133 .......................................... عامل جبل و ایران معاصر شعر در عاشورایی مضامین برخی تطبیقی تحلیل
 فرشته زارعی/   سیّد مهدی نوری کیذقانی

 161 ....................................... پور امین قیصر و سیّاب شاکر بدر شعر در آنیما الگوی کهن تطبیق و بررسی
 عبّاس گنجعلی / نعمان انق

 183 ...........................   شاهنامه در سوگواری تسنّ با کُردی و لُری هایآئینسوگ تطبیقی و تحلیلی بررسی
 الدین گیالنی / مرتضی اکبری / سیاوش یارینجم

 207 ................................................... فارسی ادبیات در آن ماهیت با باستان ایران در پری ماهیت مقایسۀ
 لقمان محمودپور

 227 ............................................................................  آدونیس و نیما اشعار در «فینیق» و «ققنوس»
 ناظمیان / صدیقه حوراسفند / یعقوب فوالدیرضا 

 249 ................................ هومر اودیسۀ در اولیس سرگذشت و عطار الطیرمنطق در مرغان سرگذشت مقایسۀ

 علی بیرانوندعلی نوری / یوسف

 1396پاییز و زمستان ، 17، شمارۀ  9سال 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسمِ اهللِ الرَّحمنِ الرَّحیم

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 نشریّة ادبیّات تطبیقی

 و علوم انســانی دانشکدۀ ادبیّــــات

 دانشگـــــاه شهیــــد باهنــــرکرمـــــان

 پژوهشی( -)علمی

 

 

ــمارۀ    ــة ش ــاي رلس  لس ــریّب براس  21/10/81مورّخ 1393/2910این نش

ـة       ـ ـ ـ کمیسیون بررسی نشریّات علمی کشور، حائز شرایط دریافت در 

  شناختب شد.«  پژوهشی-علمی»

 

رسانی علوم و فناورس اس اطالعسازس مرکز منطقبایبنظام نم« ایران ژورنال»این نشریب در 

(RICeST)  نشانیبب www.ricest.ac.irپایگاه استنادس علوم  هان اسالم  و(ISC)  بب نشانی

www.isc.gov.ir شود.     می  بینما 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 1396پاییز و زمستان ، 17، شمارۀ 9سال 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

 نشریّة  ادبیّات تطبیقی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگــــاه شهید باهنــر کرمـــان

 : دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمانصاحب امتیاز

 : دکتر محمّدصادق بصیریمدیر مسئول

 پوراهلل شریف: دکتر عنایتسردبیر

 : دکتر نجمه حسینی سروریمدیر داخلی

 اعضاس هیأت تحریریّب 
 .ماندانشگاه شهید باهنر کرگروه زبان و ادبیّات فارسی استاد  :کتر محمّدصادق بصیرسد -1

 پور : دانشیارگروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنرکرمان.اهلل شریفدکتر عنایت -2

 استادگروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان. دکتر احمد امیرس خراسانی : -3

 ـ دکتر سیّد حسین سیّدس: استاد گروه زبان و ادبیّات عربی دانشگاه فردوسی مشهد.4

 دکتر محمود شکیب انصارس: استاد گروه زبان و ادبیّات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز. -5

 دکتر محمّدرضا صرفی:  استاد گروه زبان وادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان -6
 : دانشیارگروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شیراز.دکتر اکبر صیادکوه -7

 .ی )ره( قزوینالمللی امام خمیندانشگاه بینگروه زبان و ادبیّات عربی دانشیار : نیادکتر ناصر محسنی -8

 ـ دکتر محمود مدبّرس:  استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان.9

 دکتر محمّدرضا نجّاریان: استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه یزد. -10

  حسینی سروری : دکتر نجمهویراستار فارسی

 پورپردیس شریف:  ویراستار انگلیسی

 نامهدو فصلفاصلة انتشار: 

 

 (RICeSرسانی علوم و فناورس )اس اطالعناشر: مرکز منطقب
 (ISCپایگاه استنادس علوم  هان اسالم )

 
 قی.، نشریۀ ادبیّات تطبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی76175-133نشانی:کرمان، صندوق پستی

  http://jcl.uk.ac.ir       *نشانی سامانۀ دریافت، ساماندهی و انتشار مجازی مجلّۀ ادبیات تطبیقی:
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 تدوین مقاالت راهنماس

 نشریب قبول مورد نامةالف: شیوه
رود که در تدوین مقالۀ خود، موارد زیر را لحاظ و بعد از اعمال آنها  نظران و نویسندگان محترم انتظار میاز صاحب

 به دفتر نشریّه ارسال فرمایند.

  :مقاالت تهیّة ساختار و روش
 یم مقاله رعایت فرمایند:الزم است نویسندگان محترم، نکات زیر را در تنظ

اصله در نوشتن فباشد و رعایت نیماساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شدهالخط مقاله، بررسم -1

 ها الزامی است.واژه

 حاشیۀ و 85/4 صفحه ، پایین8/5 صفحه باالی حاشیۀ) وزیری قطع ابعاد در شدهتایپ صفحۀ 20 در باید مقاله –2

 ابتدای تورفتگی و شود تایپ و تنظیم ،Word XP ،Bzar=13 برنامــۀ از استفاده با  و (مترسانتی 5/4 راست و چپ

 .باشد مترسانتی 5/0 ها،پاراگراف

صورت )نام خانوادگی مؤلّف، سال انتشار: شمارۀ صفحه( و منابعی که بیش از یک به ،متن داخل در ارجاعات –3

شود. در م خانوادگی مؤلف اول و دوم و همکاران، سال انتشار: شمارۀ صفحه( آوردهمؤلف دارند، به صورت )نا

 فارسی، همانند منابع فارسی عمل شود.مورد منابع غیر

 (50استفاده شود: )همان: « همان»ارجاع تکراری به یک منبع، به جای نام نویسنده یا نویسندگان از واژۀ  -

ن صورت جدا از متهای بیش از چهل واژه، بهقولشوند و نقلِقرار داده»« ه فارسی های مستقیم، داخل گیومقولنقلِ -

 درج شود. (12)با قلم شمارۀ متر( از طرف راست و سانتیبا تورفتگی )نیم

 (50-45: 1382شود: )ن.ک: کریمی،شده، به شکل مثال نوشتهقول خالصه یا استنباطنقلِ -

 (50: 1376، به نقل از منصور، 1973شود: )پیاژه سطه، به شکل مثال نوشتهقول برگرفته از منبع وانقلِ -

 شود.فقط یک بار آورده 12قلم با  در داخل پرانتز و ،ها و اصطالحات نامأنوس درجلوی آنها معادل التین واژه -4

 شود.ها، از راست به چپ نوشتهعددنویسی فصول و بخش -5

 ، ترجیحاً در متن در کنار توضیحات مربوط قرار گیرند. هاها، نمودارها و عکسجدول -6

 :شود تنظیم اساس این بر باید مقاله ساختار -7

 (12)با قلم شمارۀ  .کلیدی هایواژه و چکیده نویسندگان، یا نویسنده نام  : عنوان مقاله،صفحة اول

 .باشد مقاله موضوع از روشنی بیان دربردارندۀ و دقیق ، کوتاه:  عنوان -

 ستاره با ات،مکاتب دارعهده نویسندۀ نام و شودنوشته چپ  : در زیر عنوان و سمتنام نویسنده یا نویسندگان -

 .شود  یب ذکره ترتب نویسندگان از هریک به مربوط موسّسۀ یا دانشگاه نام و علمی مرتبۀ زیرنویس، در و شود مشخص

 معرّفی  شامل و شودنوشته انگلیسی و فارسی زبان دو به و کلمه وپنجاه دویست تا صدوپنجاه در باید:  چکیده -

 یانب باید چکیده در دیگر، عبارت به. باشد پژوهشی هاییافته و کار روش پژوهش، اهمیّت و ضرورت ، موضوع

 ایم.و چه یافتهایم گفته چگونه ، ایمگفته چه که شود



 
 
 
 

 
 

 

 است الهمق تأکید مورد و کندمی بحث آنها محور حول قالهم که است هاییواژه تریناساسی:  هاس کلیدسواژه –

 هایواژه ، آن از بعد و شودگذاشته):(  عالمت ،«کلیدی های واژه » عنوان مقابل در. باشد واژه 6 تا 3 بین باید و

 (boldیاهو س 12)با قلم  ویرگول )،( از هم جدا شوند. عالمت با نظر مورد  کلیدی

 قسمت، هر نگارش در و منابع فهرست و هایادداشت گیری،نتیجه بحث، مقدّمه، ب شامل: : به ترتیصفحات بعدس

 :شود رعایت زیر موارد

 موضوع معموالً مقدّمه در.  اصلی بحث به ورود برای مخاطب ذهن شدنآماده جهت است بستری  مقدّمه،:  مقدّمب -

 بیان که است ضروری همچنین.  شود حاصل خواننده برای بحث متن از روشنی فضای  تا شودمی بیان جزء به کل از

یب گذاری مقدمه به ترتبندی و شمارهدمه، تقسیممق نوشتن در. قرارگیرد نظر مدّ مقاله مقدّمۀ در پژوهشی هایهدف

 زیر ضروری است:

 .شودآورده توضیحات همراه به مقدمه( -1گذاری )بدین صورت:عنوان مقدمه با شماره

 سئله )همراه با توضیحات(بیان م -1-1

 پیشینۀ تحقیق )همراه با توضیحات(  -2-1

 ضرورت و اهمیت تحقیق )همراه با توضیحات(. -3-1

 بحث فرعی عناوین و مشخص 2 شمارۀ با ها و نتایج تحقیق است. بحث باید : شامل تحلیل، تفسیر، استداللبحث -

 .(باشد چپ به راست از باید هایگذارشماره) .شود تنظیم... و 3-2 ،2-2 ،1-2 صورت به

 شود.می مشخص 3 شمارۀ با و است بحث و هایافته فشردۀ ذکر شامل:  گیرسنتیجب -

ها و به طور کلی مطالبی که جزو اصل مقاله نیست امّا در نوشت ها ، ضمائم ، پی: شامل ِپیوستهایادداشت -

 .رسدایضاح موضوع نوشته، ضروری و مناسب به نظر می

ت زیر ارائه صوربه و الفبایی شکل به ،...و هامقاله و هاکتاب شامل جداگانه، هایبخش در  : منابعفهرست منابع -

 شوند:

 شود(وشتباست، نشدهنها ار اع دادهآکب در متن بب  یفقط منابع ،)در فهرست منابع فهرست منابع

 انجام شود و با خط یخط و به صورت دست یاز ابتدا یدبا یشود. شماره گذار یمنابع در هر قسمت، شماره گذار

 ...( -1بعد از عدد ) ،فاصله

 

 هاکتاب -
: نتشارا محل. چاپ نوبت. مصحّح یا مترجم نام  نام خانوادگی، نام نویسنده. )سال نشر(. نام کتاب )پررنگ شود(. -

 .ناشر

. چاپ یازدهم. تهران: و کاربردهاها، مفاهیم شناسی ا تماعی: نظریبروان (.1382کریمی، یوسف. ) -1

 ارسباران.



 
 

(. قم: انتشارات پژوهشگاه علوم 1386محمّدهادی شهاب. )ۀ . ترجمعقل و دلوین رایت، ویلیام )بی تا(.  -2

 ومعارف اسالم.

 هایی کب دو نویسنده دارند:کتاب
 مترجم امن  . نام کتاب )پررنگ شود(.نام خانوادگی، نام نویسندۀ اول و نام خانوادگی، نام نویسندۀ دوم. )سال نشر( -

 حّح. نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر.مص یا

. ترجمۀ علی پارسائیان و سید محمّد روش تحقیق کیفی (.1377مارشال، کاترین و راسمن، گرچن ب. ) -1

 های فرهنگی.اعرابی. تهران: انتشارات دفترپژوهش

 

 هایی کب بیش از دو نویسنده دارند:کتاب
انوادگی، نام نویسندۀ اول و نام خانوادگی، نام نویسندۀ دوم و همکاران. )سال نشر(. نام کتاب )پررنگ نام خ -

 .ناشر: انتشار محل. چاپ نوبت. مصحّح یا مترجم نام  شود(.

 فرزانه طاهری. تهران: نیلوفر. ۀ. ترجممبانی نقد ادبی (.1376گرین، ویلفرد و مورگان، لی و همکاران. ) -1

 ؛ مانند مثال زیر:هاس یک نویسنده در یک سالب کتابار اع ب

 تهران: رشد. شناسی ا تماعی.روان الف(.1387کریمی، یوسف. ) -1

 . تهران: آگه.شناسی شخصیتروان ب(.1387کریمی، یوسف. ) -2

 

 :رتب شوندها و براساس نام کتاب م، درپایان فهرست کتابهایی کب نام نویسندۀ آنها مشخص نیستکتاب

 ا.اکبر علمی و شرک (. ترجمۀ عبداللطیف طسوجی تبریزی. تهران: علی1328)الف لیله و لیل(. ) هزارویک شب -

 

 هامقالب - 
 نام مجلّه. جلد، شماره، صفحه.«. عنوان مقاله»نام خانوادگی، نام نویسنده. )سال نشر(.  -

 هایی که بیش از یک نویسنده دارند:مقاله

«. مقاله عنوان»نویسنده و نام خانوادگی، نام نویسنده و نام خانوادگی، نام نویسنده. )سال نشر(. نام خانوادگی، نام  -

 نام مجلّه. جلد، شماره، صفحه.

 هاس الکترونیکیمقالة نشریّب
 . برایnoاطّالعات نویسنده یا نویسندگان. )سال انتشار(. عنوان مقاله. عنوان مجلّۀ علمی دوره، }ش. برای فارسی و  -

 انگلیسی{. مقاله )دسترسی در تاریخ(. نشانی الکترونیکی.

علوم  رسانی.ای و اطّالعافزارهای کتابخانههای بازیابی اطّالعات بهینه در نرم(. طرّاحی سیستم1379گزنی، علی.) -

. از طریق نشانی: 1385آذر  10.دسترسی در  1-2، ش.16رسانیاطّالع

http://irandoc.ac.ir/ETELAART/16/16_1_2_7_abs.htm  

 



 
 
 
 

 
 

 

 مقاالت مجموعب مقالة 
اطّالعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان مقاله. }در{ عنوان مجموعۀ مقاالت، }ویراستۀ{ نام ویراستار)ان(، شمارۀ  -

 { انتهای مقاله. ناشر: محل نشر.-صفحۀ ابتدا }

یازیس در الی ماهی تاالب انزلی. در خالصۀ (. بررسی دیپلوستوم1384دقیق روحی، جواد، و بابا مخیر، محمّدرضا.) -

-23یری، شناسی ایران، ویراستۀ ریحانۀ سرالمللی زیستمقاالت سیزدهمین کنفرانس سراسری و اوّلین کنفرانس بین

 . گیالن: دانشگاه گیالن.34

 

 هامقالة کنفرانس
 ایش، روز و ماه برگزاری.اطّالعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان مقاله.}در{ عنوان همایش، محل هم -

بر بلوغ آزمایشگاهی، ازسرگیری میوز و  DEHP(. تأثیر 1384دالمن، اعظم و ایمانی، حسین و سپهری، حوریّه. ) -

 ن.شناسی، گیال شده در چهاردهمین کنفرانس سراسری زیستهای نابالغ موش. پوستر ارائهتکوین اووسایت

 

 مقالة دانشنامب
)سال انتشار(. عنوان مقاله. }در{ عنوان دانشنامه، }ویراستۀ{ نام ویراستار)ان(، شمارۀ صفحۀ اطّالعات نویسنده.  -
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 راهنماس کلی نگارش -ب

کارگیری عالئم سجاوندی است و الزم است که نویسندۀ ند اصالحات نگارشی و ویرایشی، خصوصاً در بهمقاله نیازم

 .ددهن قرار بازنگری مورد را مقاله فارسی زبان فرهنگستان «دستور خط فارسی» جزوۀ محترم بر اساس

 .""استفاده شود، نه گیومۀ غیر فارسی»« از گیومۀ فارسی -

 عالمت ولی شودگذاشته Spaceیک گیومه، و پرانتز از بیرون بعد، و قبل کلمۀ بین ها،هومگی و قبل از پرانتزها -

 چاپ «سانهر و فرهنگ» مجلّۀ در مقاله این: مثال باشند؛چسبیده آنها درون هایشماره یا کلمات به هاو گیومه پرانتزها 

 .استشده

 بعدی کلمات از Space یک واسطۀ به و باشدچسبیده دخو از پیش کلمات به ویرگول نقطه دونقطه، نقطه، کاما، -

 .باشدداشته فاصله

 .شوندآورده( صفحه: مؤلف، سال) صورت به و شودداده قرار پرانتز داخل متن، درون منابع کلیۀ -

 استفاده شود:« ۀ»موصوف، از عالمت  و مضاف حالت در غیرملفوظ، های به مختوم کلمات برای -

 ...و خودنوشت ینامهزندگی جای به خودنوشت نامۀزندگی/  او ینامه جای به او نامۀ ی من / نهخانۀ من به جای خا

 شوند.رابطۀ خدا نوشته و تر کیباتی مثل: زمینه بررسی، پیشینه تحقیق، رابطه خدا به صورت: زمینۀ بررسی، پیشینۀ تحقیق

 شود؛ مثال: علی، عِلّی/ مبین، مبیّنمت تشدید گذاشتهشود، عالدر موارد الزم و مواردی که موجب ابهام می -

 :مثال شود؛ رعایت الزم موارد تمام در «فاصلهنیم» - 

 به «ودباست و نوشتهنوشته»ماضی نقلی و بعید:  ،«رود می» جای به «رودمی» افعال استمراری:بین اجزای فعل؛ مثل 

 جای به «اربردنکبه» کب مانندمر افعال ،«گفته شد»جای به« شدگفته»، فعل مجهول: «است و نوشته بود نوشته» جای

 ...و «شناسی باستان» جای به «شناسیباستان» مانند مرکب کلمات و «بردن کار به»

 صورت هب فاصله نیم از استفاده با اند،شده تشکیل جزء چند یا دو از که هاییکلمه و ها،فعل پسوند جمع، ی«ها» -

 .شوندنوشته جدا



 
 
 
 

 
 

 

سوجی عبداللطیف ط شود:قرار داده»« قول مستقیم، در داخل گیومه عالمت نقطه، قبل از ارجاع منابع و در حالت نقل -

 نهات و بوده فاضل مردی شخص این». است  شاه و محمّدشاه و اوایل عهد ناصریتبریزی، از فضالی عهد فتحعلی

هزاده بهمن میرزا، برادر شا فرمان به را آن که است شبهزارویک ترجمۀ همین است،جاماندهبه او از که اثری

 (369: 3،ج2535)بهار، « است.محمّدشاه قاجار، ترجمه کرده

ای به کشف الگوی عامی بر ،کند تا توصیفی ساختاری از روایت ارائه دهد تا در نهایتشناسی تالش میروایت

 (99:1382)ن.ک: برتنز، کند.روایت دست یابد که در حقیقت تولید معنا را ممکن می

 از قبیل ویرگول و نقطه ویرگول، بعد از پرانتز مشخصات منبع بیاید: ،های دیگر سجاوندیواو عطف و عالمت -

 نبهم شاهزاده فرمان به را آن که است شبهزارویک ترجمۀ همین مانده، جا به اگرچه تنها اثری که از طسوجی 

حسن ذوق و »دهد که او ی نشان میتنهایبه کتاب همین ،(369 :3،ج2535 بهار،: ک.ن) «استکرده ترجمه میرزا

 (109: 1369)ناتل خانلری،« و نثری متین و استادانه و در عین حال شیرین و شیوا دارد. استادی تمام داشته

ی از ازنجیره»کنند که ای از آثار خالقه اطالق میشناسان غالباً لفظ روایت را به طور خاص به دستهروایت

دانند. )ن.ک: ( و بیشتر، آن را محدود به قصّه می9: 1388)لوته،« استرخدادهاست که در زمان و مکان واقع شده

 (1370احمدی،

 .باشد امالیی و تایپی اشتباهات از خالی متن -

 گذاری صحیح متن الزامی است.رعایت نشانه -

 نشریب ةامن، اعم از نکات مربوط بب شیوهنکردن هریک از موارد یادشدهشود کب رعایتیادآور می 

 .مقالب خواهدشد تأیید مانع یادشده، امالییِ و ویرایشی نگارشی، چارچوب و
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 مهّم هاس یادآورس
 ارسال شود.  jcl.uk.ac.ir: نشریّب سامانة در نام ثبت  مقالب از طریق-1
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 ادب فارسی باشد .
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 ت تحریریّب در اتّخاذ تصمیم مقتضی مختار است .أنشود، هی
 آزاد است . نشریّب در اصالح مقاالتی کب نیاز بب ویرایش داشتب باشند، -5
 هاس مندرج در نشریّب، مبیّن نظر مسئوالن و ناشر نیست.آرا و نظریّب-6
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 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی
 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

6139زمستان و پاییز ، 71، شمارۀ   9سال   

 نگاه تطبیقی بب  ایگاه  اسب در حماسة شاهنامب و دیوان حماسی عنتره
 پژوهشی( -ی)علم

 1مینا پیرزادنیا*
 2فرشته آهیخته
 3طاهره آهیخته

 چکیده
ها بدون درنگ، بازتابی از روند رویدادها، عناصر و موجودات طبیعی و فراطبیعی زندگی حماسه

بشری هستند. دخالت و همراهی عناصر زندۀ طبیعت در کنار ادوات حماسی، تصاویر بسیار زیبایی 
و  «اسب»از جملۀ این عناصر، حضور چشمگیر است. منعکس ساخته ها راحماسهاز عظمت روح 

رزمی نبردهاست. حماسۀ شاهنامه بر مبنای  -های مختلف حماسیتوصیفات و تصاویر آن در صحنه
 ارزش عظیم اسب در کنار عناصر دیگر جنگی، تصاویر زیبایی و های پهلوانیاصل حضور خاندان

کارگیری نسبی آن، یکی از نمودهای قابل، این عنصر با به. در ماستخلق کردهاز این موجود را 
. تاس الی حماسۀ جاهلی اعراب، یعنی دیوان عنتره،بهارزش رزمی در الو پرتکرار نمادینۀ جانوری 

 آن در دیوان هایبه بررسی و مقایسۀ جایگاه اسب و جلوه ،تحلیلی –پژوهش حاضر با روش توصیفی
های این پژوهش، توصیفات اساس یافتهپردازد. برامۀ فردوسی میشعری عنتره بن شدّاد و شاهن

ن تریدر ایجاد توازن قدرت از مهم ،های میدانی آن به همراه قهرمانپردازیحماسی اسب و شخصیت
مضامین مشترک در این دو اثر بوده است؛ با این تفاوت که افق دید عنتره در توصیفات و تشبیهات 

 ت.گونه توصیفات اندک اسوتاه و اشارات او به اصالت نژادی در اینک ،نسبت به فردوسی ،اسب

شداد، شاهنامب، دیوان بنکلیدس: حماسب، ابوالقاسم فردوسی، عنتره هاسواژه

 حماسی، اسب.
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 مقدمب -1

که  داری استترین موضوعات خاص مردمان پیشینهیکی از غریزی ،سراییحماسه و حماسه

ماسۀ ای و حب ملّی و میهنی خویش، بر پایۀ تاریخ اسطورهل و نساصآن از از گیری با بهره

های زندگی های ایرانی نیز طومارهایی از آداب، سنن، روشراندند. حماسهتاریخی سخن می

ی سیاسی و باورهای دینی است که با تلفیق اسطوره، حماسه و تاریخ، نمونۀ اجتماعی و حتّ

نوع  این بارز نمونۀاست. رقم زده انی سرزمینشفرهنگی را برا –ن فکری برتری از تمدّ

 هایای حجیم است از داستانلوحهابوالقاسم فردوسی طوسی است که شاهنامۀ  حماسه،

در کارنامۀ  است ن دیرینۀ ایرانانعکاس هویّت تمدّ ،اشۀ سرایندهو اندیش فراز و نشیب ایرانپر

 -خاطر شرایط نامناسب زیستیبهدر دنیای عرب جاهلی،  چندنامه. هرتاریخی شاه –ملّی 

 نتوان جایگاه عنتره ب، نمیشودمیخوبی احساس به خالء حماسه، ی سیاسیمحیطی و حتّ

 ش را در این زمینه نادیده گرفت. اشدّاد عبسی و دیوان نسبتاً حماسی

ذهن عرب را به خود  ،از عصر جاهلیّت تا به امروز ،شهرت عنتره در قهرمانی و شجاعت»

ه است و وی مَثَل بزرگی و قهرمان جنگی در میان آنهاست. در داخل جزیرۀ العرب و واداشت

ند کهای روم، فرنگ، شمال آفریقا و اندلس جنگ میبیرون از آن در حبشه، ایران، سرزمین

ای را مدّ نظر جا عنترۀ اسطوره( ما در این1119:370)ضیف، «د.برها حمله میو بر صلیبی

جنگ  با شجاعت در»ای است که سی که در این بحث مورد نظر ماست، عنترهنداریم بلکه ک

ه تا جایی که پدرش وی را ب ،خودش را از ننگ کنیززادگی نجات داد 1«داحس و الغبراء»

 نیب»در جنگ با  ،رمان رزمی عرب شدکه مشهورترین قهخود منسوب ساخت. او بعد از این

طر وضعیّت وی ابتدا به خا (91و 1119:90)بروکلمان،« به قتل رسید.«طییّ»از قبیلۀ  «نبهان

وان ها، دیدر جهت اثبات حقّانیّت شخصیّت خویش در جنگظاهری )رنگ سیاه پوستش( 

خاطر زبان ، بهامّا بعدها اش سرودخود و قبیلههای ها و قهرمانیش را در شرح رزماشعار

 سراییکه خاص حماسه ایحماسی دیوانش و انتخاب لغات سهمگین حماسی و موسیقی

، سرای عربعنوان نخستین شاعر حماسهبهدنیای عرب درآمد و سرایان حماسهاست، در ردۀ 

 مشهور گردید.
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را بر مبنای اساطیر و بیان وقایع  اشمیهنیهرچند فردوسی در شاهنامه، اساس هویّت 

زنده  ده و غیرتاریخی با زبان حماسی قرار داده است، نبوغ وی را در توصیفات مختلف زن

 انسان، دیو، زن، اسب و ، چونموجودات زنده فتوان نادیده گرفت؛ توصیدر حماسه نمی

... که همه حکایت از نوآوری وی در این زمینه  چون کوه، سنگ و اجسامی ... و توصیف

البته در میان این توصیفات و پردازش به عناصر مختلف دنیای اطراف، اسب و جایگاه  ؛دارد

 گیر است. چشمکامالً  رزم و بزم در آن

مختلف  توصیفاتنیز از  «عنتره بن شدّاد»سرای عرب اسی نخستین شاعر حماسهدیوان حم

ار دیگر است. اسب در کنطبیعت، برکنار نمانده زندۀیعی و غیرطبیعی عناصر زنده و غیرِطب

ۀ حماسدر  ،... ش وچون شتر، شترمرغ و می ،های عرب جاهلیجانوران مورد استفاده در بادیه

ه نمودی برجست ،ی معنویاجتماعی و حتّهای مختلف مادی، دارا بودن ارزش جهتبه عنتره، 

آن در      ی و معنوی های ارزش مادّو بازتاب نمونههای مربوط به اسب توصیفدارد. 

پژوهشگران را برآن داشته که با تکیه بر  ،محیط مختلفاین دو شاعر در دو های حماسه

پیشین، با بیان تضادها و وجوه مشترک این دو شاعر در زمینۀ جایگاه اسب در  یهاوهشپژ

 تری در این حیطه برای محقّقان بعدی باشند.حماسۀ ایشان، مشوّق کارهای تازه

 بیان مسئلب -1-1

ان مدر کنار قهر ی دارای ارزش خاصّ قهرمانیاسب از جمله حیواناتی است که از نظر حماس

 مداری اسبکردن قهرمانلحاظ و های وصفیصحنه پرورش ،از این نگاهاست و حماسه بوده

 .استتوجه به کارکرد آن در توازن قدرت  های خاصّر جنگی و ... از جنبهامودر نبردها، 

شاهنامۀ فردوسی و  دارد، مد باالییکاربرد این حیوان در آن بساهایی که از جمله حماسه

 .است بحث پیرامون آن، قابل تأمّل و اندیشهاست که دیوان حماسی عنتره 

 پیشینة تحقیق -1-2

ر د از مواردی که موضوع اسبولی  یافت نشده است تحقیقی عنوان این مقالهدر زمینۀ 

ارترین تکراسب پر: »اشاره کرداین موارد توان به می ،استمورد پژوهش قرارگرفته شاهنامه

از فرزاد قائمی و محمّد « الگوی قهرمانتکامل کهننقش آن در  جانوری در شاهنامه و ۀنمادین

 . 1388، زمستان 42شده در فصلنامۀ زبان و ادب فارسی، شماره ، چاپجعفر یاحقی
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وب از محمود شکیب و یعق «بررسی تطبیقی اسب در اشعار امرؤالقیس و منوچهری دامغانی» -

 ادبیّات فارسی(، شمارۀپژوهشی  -چاپ شده در بهارستان سخن )فصلنامۀ علمی ، مقدیمی

 . 1390، بهار و تابستان 17

 یّت تحقیقضرورت و اهمّ -3 -1

 یاسب و جایگاه آن، گسترۀ مباحث حماسی ابوالقاسم فردوسی و عنتره بن شدّاد را به خوب

ود، شگرفته است. این مسئله، با این که به فراوانی در اشعار حماسی دو شاعر یافت میدر بر

ورد بررسی م ای که پیشتر از آن نام بردیم،، در مقالهیدر شاهنامۀ فردوس طور مستقلبه فقط

دیوان حماسی عنتره به صورت نوشتاری جداگانه و یا به این بررسی دربارۀ ولی  گرفتهقرار

تواند می ،هر این دو حماسجو و تحقیق این قضیه دوجست. استای تطبیقی انجام نگرفتهگونه

شیدن باشد. اهمّیّت مسائل حماسی از یک طرف و نقش این موضوعی مناسب برای اندی

کند. یماهمّیّت این تحقیق را بیشتر  های حماسی از طرف دیگر،تنش موجود و کارایی آن در

گیری از شناساندن شخصیّت حماسی شاعران در جهت بررسی و تطبیق پژوهشگران با بهره

 اند.اشعار این دو شاعر پرداخته بررسیبه  ،این موجود

 بحث -2

است. بدون شک برای مردان ر میان ایرانیان مورد توجّه بودهاز روزگاران باستان داسب »

مناسب که آنها را در  داشتن مرکبی خوب و ،ای و حماسیهای اسطورهبزرگ در داستان

« یّت است.ها همراهی کند، بسیار حائز اهمّخصوص در جنگو به ترین لحظاتسخت

ای هایرانیان کهن در زندگی معیشتی خود نیز از اسب در زمینه (1388:49)شریعت و زینلی،

یّت سوار و سوارکاری برای اند. اهمّکردهمختلف شکار، تیراندازی، نبرد و... استفاده می

آموختند و حتّی زنان و دختران خویش به کودکان خود میکه آن را است جا بودهایشان تا آن

 اسب وسیلۀ جنگ اجتماع باستان ایران،در  ،عالوهو به ساختندمیرا از این نعمت محروم ن

ده شنبود بلکه از این حیوان ارجمند برای رسومی چون تحویل هدایا، تودیع و... استفاده می

آراستند، گاه غرق در زیورآالت در آن را می ،است؛ متناسب با شأن طرف و نوع مراسمات

 اسبان در دم کردن و بریدنر وسایل و حتّی کوتاهآالیش دبزم شاهان و گاه ساده و بی

اند منصبی را به کسی دهند، آن منصب را تعیین کرده و خواستهها و هرگاه میعزاداری
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گاهی  ،از طرفی (91:1388 قایمی و یاحقی،ن.ک: ) کردند.تحویل مقام را با اسب همراه می

 ایبر ،ه در متون دینی قبل از اسالمکبوده س اسب و چهارپایان برای ایرانیان تا آنجا تقدّ

ل فصکه در چنان ؛های اخروی وضع شده استعقوبت رساندند،میکسانی که به آن آزار 

 است: نامه آمدهارداویراف 77
پس دیدم روان کسانی که پشت و دست و پای آنها زخم داشت و مقعد به طرف روی »

چه  ید و پرسیدم که ایشان که هستند وبارآویخته شده بودند و سنگ گران به پشت آنها می

گناه کردند؟ سروش اهلو و آذر ایزد گفتند که این روان آن دروندانی است که آنان را در 

گیتی ستور بود و آن را کار سخت فرمودند. خوراک به سیری ندادند و نزار کردند و چون 

 (1372:88ویرافنامه ،)اردا« ستور زخمی شد او را از کار باز نداشتند و درمان نکردند.

ت دارای اهمّیّ بوده که جمله حیواناتی از ،دیرباز اسب از العرب نیزدر میان اعراب جزیرۀ

ستفاده ان برای امور جنگی، شکار، تفریح بوده است؛ مردمان به تربیّت آن اقدام و از آفراوان 

به  ،ر برندهان نیز بر سپرداختنند و تماشاگرکردند و سوارکاران بر پشت آن به مسابقه میمی

 .ستخابرمیدر حال تاخت و تاز ، به هنرمندی گوناگون  آوردند و سوار،بندی روی میشرط

 گوید: این سرزمین چنین می در اسبدربارۀ اهمیت « گوستاو لوبون»
ن آ بسی مشهور است و بسیاری از نویسندگان در تعریف و توصیف ،اسب عربستان»

متناسب األعضاء و قوی، زیرک و  ،اند ... . اسب عربیآوردهتحریر درمضامینی را به رشتۀ 

گردد، هیچ حسّاس، چست و چاالک، پرنخوت و ناز است. وقتی که در چراگاه آزاد می

« ید.آتر از وی به نظر نمیعالی ،حیوانی از حیث صورت و شکل زیباتر و همچنین در سیرت

 (29و1334:28)لوبون،

ین اوصف د اسب در اجتماع عرب بوده که در میان اشعار عربی، س همین کارکراسابر

 ،«المفضّلیّات»، «المعلقات»جاهلی واقع در و شعر است نمودی ویژه پیدا کرده ،حیوان

 .دهدصحّت این گفتار را نشان می و...« األصمعیّات»
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 دو اثر ایگاه اسب حماسی و توصیفات آن در  -2-1

های شدند که بحرها در بحر متقارب سروده میترین حماسهبزرگ در ادبیّات حماسی ایران،»

 :1390)محمّدی،« است.رفتن اسبان بودهسب با موضوعات رزمی در ریتم چهارنعلهآن متنا

جویانی است که های حماسی و دالوری جنگای از روایات شاهنامه، داستانبخش عمده (23

کاربردترین حیوان این موجود پر فراخور،از همین  ؛استزندگی آنها با اسب قرین شده

حیوان  اینتوان فهمید که با نگاهی گذرا به شاهنامه می های شاهنامه است.نمادین در داستان

 روهایی روبه، با اسماز شاهنامه جاهاییی در حتّ ؛استاز چه ارزشی برخوردار بوده مفید

 :استپیدا کرده ی نمادینماسب مفهو ه قسمتی از آنها در تلفیق با واژۀشویم کمی

 یبباریــد گلگون لهراسپ

 

ــپ     ــتاسـ  ینهید از برش زین گشـ

 (6:663،ج1384)شاهنامه،         

دلیل بر  ،و... اسبتشگو پهلوانان شاهنامه، مثل  های شاهاناسب در نامواژۀ آمدن پس

 ت.محوری آن در این حماسه اسدر بازنمود الگوی قهرمان مفهوم اسب کارکرد خاص

هایی برای اسبان انتخاب شده که متناسب با نام ،های ظاهریبر مبنای ویژگی ،همچنین

؛ برای استزیبایی دو چندان به حماسه بخشیدههای آن در میادین نبرد، نشست و برخاست

رنگ، حسن انتخاب شاعر را در گزینش نام اسب خسرو پرویز، در معنای شبمثال شبدیز، 

ا در ناپذیری آنهدهد که شبگردی قهرمان و اسبش و خستگین مینام شب برای اسب نشا

تیرگی و هماهنگی آن را با تاریکی شب به ذهن خواننده  متبادر  ،حتّی در شباهنگام ،هاجنگ

 کند:می

شبدی      سب  ستم و ا  ز و تیغمن و ر

 

ــترد می   ــایــه گسـ  غنیــارد برو ســ

 (2:97ج)همان،                           

 .گذاردبدیل خود به نمایش برا در شاهکار بی آفرینیتصویر هنر ،استستهفردوسی توان

اسب از حیواناتی است که بیشترین حوزۀ توصیف و تصویر را در شاهنامه به خود اختصاص 

راین بناب های حماسی، داشتن مرکبی خاص است؛از قوانین کلی داستاناست، چرا که داده
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ا و هاست که عامل پیروزی ر شاهنامه مربوط به اسبیر حیوانات دترین قلمرو تصاووسیع

 صف است:... متّو پرقدرتیتیزتکی،  ،تنیپیل  و به داشتن اوصافی نظیر ستهاشکست

ــ     ــت ــل ــی ــارۀ پ ــمــی ب ــم ه ــجــوی  نب

 

 بجویم به هر سو که هست انجمن 

 (2:71)همان،ج                      

ــت هجیر دالور می ـــــ  ان را ببســـــ

 

تک بر ن     بارۀ تیز ــ یکی  ــســ  تشـ

 (10)همان:                                    

و  ... ، اسبوات جنگی چون شمشیر، نیزه ودر کنار وسایل و اد نیز های عربیدر حماسه

حضوری  دهد،سرا از آن ارائه مینقش آن همراه با توصیفات گیرا و زیبایی که حماسه

هلوانان حماسی، تصاویر و های این موجود در کنار قهرمانان و پدارد. جنگاوریچشمگیر 

، بخشیهای نبرد، شخصیّتهایش در صحنههای آن، وصف نشست و برخاسترشادت

به اسب  ،ها و شاید صدها مورد دیگررهایش و گشایش کارهای رزمی توسط آن و ده

عتقد مها است که بعضیو شاید بر همین اساس بوده استبخشیده تشخّصحماسی عرب 

خاص شاعران کهن عرب بوده که  ،توصیف اسب و جنگ»اشعار غنایی  ی درحتّاند که بوده

 (1382:116 )دودپوتا،« اند.آن را تقلید کرده ،بعدها برخی از شاعران ایران

    ساز آفرین حماسهردّ پای نقش ،الی اشعار حماسی عنترهبهدر ال اگر بخواهیم

میدانی  هایمرد برتر صحنهمان و دالورهای برتر آن را بیابیم، بعد از خود او که قهرشخصیّت

اسب حماسی اوست که نه چون یک موجود صامت حیوانی،  م از آنِنبردهاست، نقش دو

 ودترین محرّک قهرمانی را برای صاحب خاصلیه با ویژگی و خصوصیّات برتر جنگی، بلک

 آورد:به ارمغان می

َها        عُت رعیَل َقد وََز یٍل   َو َلرُبَّ َخ

 

ـبَّ ال     ـ ـاِل        بأقَ ـ ـٍن وَ ال مِجف ـ   ضِغ

 (192: 1992دیوان،)                     

 اسبی اصیل و الغرمیان که درهای پیشرو آنان شدم با چه بسا گله اسبانی که مانع اسب»

  «رفتن به ضربه نیاز نداشت و ترسو نبود.راه
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واقعی  گیبر زند عالوه بر تأثیرقدر برای شاعر ارزشمند است که آنحضور این حیوان، 

 د:بخشرهایی نمی شفرسایی در مورد توصیفاتبا احاطۀ ذهن و زبان شاعر، او را از قلم او،

عالَ      وَ  عتُ رِ لَۀٍ وَزَ ــعِ  ها لَرُبَّ مُشـ

 

ل        قَ مُ ـَِل       بِ یکـ َه َمراکــِِل  ل ــِد ا نَه  ٍص 

 (1992:61)دیوان،                        

تبری، سرا با اسب بلند و سینه یشرو آنو فرماندهان پ ای که جماعتچه بسا جنگ برافروخته»

 «.محاصره کردم

 شود:شتابش را یادآور می همچنین وی در هنگامۀ رزم، اسب مادۀ عربی األصل و

ــرَۀٍ  عَلَ ــــ ــــ ــــ  ربیَۀٍمَنسوبَۀٍ عَی مُهــ

 

ــَدَّ الوَغَ  ــت ــِالقَوَائِمِتطیرُ إذا إشـ  ی ب

 (211)همان:                                

ردد گهای بلند شدّت گیرد، بر اسب مادۀ عربی األصل الزم میبه وسیلۀ نیزهگاه که جنگ آن»

 «که از شدّت سرعت به پرواز درآید.

 التدر قالب جم، دهدبینیم، توصیفاتی که عنتره از اسب خویش ارائه میچنان که می

ه یدهای متوالی یک قصانجامد که بیتچنان به طول میدر قصیده است که گاه آنو وصفی 

یف و توص که هنر فردوسی درحالیگیرد، دربرمیدردیوانش را از و حتّی قصایدی پیاپی 

 است تفصاحت و بالغت به وسیلۀ صف پردازی با رعایت ایجاز و حفظ اصول اوّلیۀ شخصیّت

، از آن های اسببرای برشمردن ویژگی و های متفاوتکه با بیان صفات مختلف در صحنه

تک تیز ارۀتن، بپیل چون بارۀ ین توصیفات، صفات مقلوب و صفاتدر ای است.بهره جسته

فت که اهمّیّت ص ه، از بسامد باالیی برخوردار استکه کمک زیادی به توصیف اسب نمود

 دهد.پردازی و توصیف اسب در میادین نبرد نشان میپردازی، شخصیّترا در صحنه

 توصیف اندام اسب در هر دو حماسب -2-2
... از گیری چون سرعت، قدرت وشاعر عالوه بر برشمردن خصایص چشم در شاهنامه،

ب، های اسهای ریز و درشت انداماست. بیان ویژگیصیف اندام ظاهری اسب، غافل نماندهتو

 این حیوان دارد. سرا در توصیفق حماسهحکایت از تعمّ ،چون یال، سر، بر، سم، نعل و...

 پای:تیز  بر و لنگبا  ،اسبی که فردوسی به آن نظر دارد
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ــت خنگ      یکی مادیانی تیز بگذشـ

 

ــیر کوتـاه لنـگ       برش چون بر شـ

 (2:81،ج1384)شاهنامه،               

 هایی به سان خنجرهایی بُرّنده به همراه بر و یالی برتر:وگوش

بدار   ــش چو دو خنجر آ  دو گوشـ

 

ــ    ــان ــی ــه م ــرب ــال ف ــر و ی ــزارب  ش ن

 (2:81)همان،ج                          

ان     ، اسبشاعر است.چنین با تیزبینی خاص آن را توصیف کردهموجودی است که این

 ردد:گها به دریا مبدل میکوه، هایشانشود که از شدّت محکمی نعلنعل را یادآور میآهنین

ــوه      ستـــ ستوران  شد ز نعل   زمین 

 

   کوه همه کوه دریا شـــد و دشـــت 

        (4:279)همان،ج                          

ین های مهمّ برای انشینی پشت اسب را یکی از خصلتگستردگی و خوش ،فردوسی

 داند:موجود در همگامی با پهلوان می

شت زین      ست تا پ سال ا  کنون چند 

 

ــبم زمین  را تخت م  ــت و اسـ  گاه اسـ

 )همان(                                          

ن جنگ، او را بر آن های عنتره در میادیرترینقش مهمّ و حسّاس اسب در کنار خودب

د ناش درک کچنان ارزشمندی این موجود را در حماسهمانند فردوسی، آنبهاست تا داشته

ذهن  از نگاه وی پنهان نماند. ،اشهای حماسیدر کنار سایر ارزش ،که زیبایی ظاهری آن

 بودن سرین اسبفربه دهد. اواوصافی را از ظاهر اسب خود انعکاس می سادۀ این شاعر کهن،

از  گیریداند و  با بهرههای خاصّ اسب پهلوان میاز جذّابیتو طول گردنش را  و استحکام

 کند:منشی اسب خویش را توصیف میبزرگ ،چون صخره، آب و ... ،عناصر طبیعی

ــَخرَۀٍ   نَهــدِ القَطــاۀِ کــأن هــَا مِن صـ

 وَ کَأن  هادیَــــــهُ إذا استَقبَلتَــــــــهُ  

 

 مَلســـاءَ یَغشـــاهَا المَســـیلُ بِمَحفَلِ 

ــرَ مُذَل لِ ـــــ  جِذعٌ أُذِل  وَ کانَ غَیـــ

 (1992:61)دیوان،                        
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ای نرم است که جریان آب جمع شده، آن را گویی که صخره سرین او فربه و چاق است،»

ایش هست که شاخهگویی گردنش، تنۀ درختی ا ،آوریپوشاند و زمانی که به او روی میمی

 «قطع شده )طوالنی و محکم است( و )این موجود( دست نیافتنی و رام نشدنی است.

 ماندهغافل ن های بینی، پشت، سم و دم این حیوان سوراخهمچنین از نکات ریزتری چون 

 کند:یم میاساس صفات زیبا  ترسشین، چنین تابلویی از اسبش را برو در جمالتی کوتاه و دلن

 ن  مَخرَجَ روحــِهِ فی وَجهــِهِوَ کــأ

ـُه                ـ ـ ـ ـر دَت ـ ـِه إذا َج ـ ـ ـ  وَ کََأن  مَتنَی

ـَها             ـ ـقٌ َترکیُب ـ ـُر مُوِث ـ ـهُ حَواِف  وَ َل
 

 

ــانِ کانا مولَجَین لِجیألِ     ــــ ــــ  سَربــ

ــه الجُل  مَتنَا إیّلِ  ــــ ــتَ عَنــ  وَ نَزَعــ

ــورِ کأن هَا مِن جَن   ــُما النُســُــــ  دَلِص

 )همان(                                           
 

دو راه زیرزمینی است که دو در ورودی برای کفتارند و  ،اشگویی مکان تنفسش در چهره»

می های محکشود. سمسان دو طرف پشت بز نر میجل را از دو طرف پشتش برداری، به اگر

 « .گویی جنس آن از سنگ استدارد که از گوشت سفتی که درون آنهاست، تشکیل شده؛ 

 های فردی خویش، از ظاهردر پردازش طرحی حماسی از خودبرتری با زیرکی ،در ادامه

و وسعت پشت آن را چنان توصیف  دهده میئاسبش نیز چیزی فراتر از یک موجود عادی ارا

 بینیم:یآرامش پهلوان م ی جهتمکان به صورتبلکه  ،کند که آن را نه تنها ابزاری در نبردمی

 وَ حَقِّکِ ال زالَ ظَهــــــــرُ الجَوادِ 

 

 مَقیلی، وَ سَیفی وَ دِرعی وِسادی 

 (119)همان:                           

 «به جان تو سوگند، همچنان پشت اسب، مکان خواب من است و شمشیر و زره، بالش من.»

د را ن موجوتصویری کامل از ای مو،دراین ابیات، گویی شاعر، نقاشی است که با قلم

 شیند.نای که بیننده، این حیوان را در پیشگاه خویش به تجسّم میگونهبه کند؛منعکس می

 توان گفت که ذهن دو شاعر به یک اندازه، توصیفات خاصّ ظاهربا نگاهی کلّی می

ضوع تری به این موچند فردوسی در گسترۀ وسیعاست؛ هراسب را در میان اشعارشان نشانده

دو شاعر  ،همچنین طول زیاد شاهنامه نسبت داد.بتوان به دلیل این امر را ست و شاید اپرداخته
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هره ب ،های محسوس آنویژه جنبهو ب از صفات در قالب تشبیهات ،در توصیفات خویش

 اند.جسته

 بخشی بب اسب حماسی در دو اثرشخصیّت -2-3

آن در طی داستان و بخشی و جاندارانگاری های اسب حماسی، شخصیّتیکی از شاخصه

ۀ انهای قهرمانسرا برای پیشبرد ماجراجوییماجراهای حماسه در کنار قهرمان است. حماسه

 سازد. حماسی، عالوه بر پهلوان و قهرمان داستان، از ملزومات همراه وی نیز قهرمان می

رایت دنیز باید صاحب قدرت،  و اسب اواز دیگران است برتر قهرمان، ها، لوازم جنگی سالح

 ،آن هایگردد که پدیدهو حتّی پندار و کردار انسانی باشد و این به اصالت حماسه برمی

 رستم هنگامی که ،ماورای طبیعت ذاتّی خویش هستند. در شاهنامه ،فراطبیعی و موجودات آن

ر پی د حیوانی چارپا کهجوی یک اسب قدرتمند است، گویی که نه به دنبال ودر جست

 ایشهاو را در تمامی مراحل رزمدهنده، انسان یاریدی است که چون یک شخصیّت نیرومن

 دهد:مییاری 

شیدش به پیش     ستم ک سبی که ر  هر ا

ــم  ــروی او دست کردی به خـ ـــ  ز نیـ

ن       مد زر بل برآ کا ــا ز   گچنین تـــــ

 یکی مادیـــانی نیز بگذشت خنـــگ 

 

 به پشــتش بیفشــاردی دســت خویش 

ــن بر شکــم           ــه روی زمی ـادی ب  نهـ

ل  ــی تاخت از رنگ رنگ     فسـ  ه همی 

ـگ         ـ ـر و کوتاه لن ـ ـرَش چو بر شی ـ  َب

 (2:72ج،1384)شاهنامه،               

کند؛ زمانی که رستم برای نجات مبارزه می هابا دیوچون یک قهرمان  ،رخش رستم 

او و اسبش مسیری مستقیم ولی  ،رودمیکوه مازندران به  ،هاشاه از اسارت دیوکاووس

د که در کشدر مرتعی دراز می ،رفع خستگیبرای کنند. رستم یز را انتخاب میانگمخاطره

-میر وگردد و به رخش حملهمیبرشیر  ،رودواقع خانۀ شیر است. وقتی رستم به خواب می

 کند:را زیر پاهای خود لگدکوب میشیر یک قهرمان، مثل  ،رخش ،و سرانجامشود 
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 ســـوی رخش رخشـــان برآمد دمان

پاره کرد     زد بر آهمی تا  خاک   ن 

 چو بیدار شــد آن رســتم تیز چنگ 

 

 چو آتش بجوشـــید رخش آن زمان 

 اره کرد ددی را بر آن چــاره بیچــ    

 تنگ جهان را دید بر شیر تاریک و

 (81:)همان                                         

 زمکمّل شخصیّت اساطیری پهلوان است بلکه بخشی ا همدم و تنها، نهاین اسب نمادین

 است. ، بازتاب یافتهشخصیّت وجودی اوست که در موجودی بیرونی

عنوان قهرمان برتر اشعار را به ، اسب خوددر دیوان عنتره نیز شاعر در کنار خویش

دارانۀ آن، مانسان که برترمنشیکند معرفی میالگویی از اقتدار جنگی و رزمی  و شاحماسی

گاهی اسبش را مانند یک دوست خسته  .است شاهای حماسیجزء الینفک عناصر داستان

 بیند:می ،گشایداز تالش سهمگین که بر او زبان بر گله می

ــِهِ  ــان ــَا بــلــَب ــازورّ مــِن وَقــعِ الــقــن  ف

 

ُحِم              م َح َت برٍۀ و  ع ِب لَیَّ   َو شـــَکــا إ

 (1992:30)دیوان،                        

 ،ای سوزناکهند و با اشک و شیههاز بس که نیزه بر سینۀ اسبم نشست، به سویم روی برگردا»

 «گله آغاز کرد.

 داند:پاداش می اش در نبردها، شایستۀخاطر همراهی صادقانها بهو گاهی هم او ر

ــِدِقٍ   جــَزَی اهللُ األغــَر  جــَزاءَ صــ

 

ــُروبِ    ــح ــارُ ال ــَدَت ن ــا أوق  إذا م

 (34)همان:                                      

 «افروخته شد.اشی صادقانه دهاد؛ آن هنگامی که آتش جنگ برخداوند اسبم را جزا و پاد»

 دهد:به او پاسخ میخواند، با شتاب وی را فرا می ،هنگامی که اسبش

ــاٌب          نتســ لّی ا ــَا إ قَن ل مِر ا  َو ِلســــُ

 

ــبُ    ــی ــی أُج ــَان  وَ جــوادی إذا دَع

 (101)همان:                               

 «کنم.خواند، او را اجابت میمیکه مرا فراتسب است و اسبم زمانی و نیزه به من من»
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برد، حضورش به عنوان شاهد و شاعر قهرمان از اسب می در حماسه، ای کهبیشترین بهره

 انعاش را قخواهد معشوقه و یا قبیلههنگام که می های خویش است؛ در آنگواهی بر رشادت

 :کند

ــلوا جوادَی َعنی یوَم یحِمُلنی             سـ

 

طَلٌ      فاتَنی بَ طلِ   هَل  لتُ عَن ب  أم حُ

 (196)همان:                                    

کند، بپرسید که آیا قهرمانی بر من تجاوز اسبم در روزی که مرا حمل می در مورد من از»

 «گردم.کند یا قهرمانانه بر میمی

 باید ،برد زیرا چنان اسبیکند، نهایت دقّت را به کار میغالباً وقتی اسبش را وصف می

 مند باشد:که چون سوارش از جرأت و اقدام بهره

ــی: هَل کُنتُ أُطلِقُهُ     ــائِلی فَرَسـ  فَسـ

 

ِبِک         یِل مُحَت کَالّل کٍِب   إال َعلی مَو

 (180)همان:                                  

 «بود، رها کردم؟در جماعتی که مانند شب دوخته شدهاز اسبم بپرس: آیا او را مگر »

های پهلوانان حماسی و ها و قهرمانیها جایگاه انعکاس خودبرتریاز آنجا که حماسه

ن امر خوبی به ای، شاعرانی چون فردوسی و عنتره، بهاز جمله اسبانشان استو  ملزومات آنها 

 ،جهتبه این  ؛تواند در روح حماسی، حماسه بدمدروح نمیاند که موجودی بیواقف بوده

های ناپذیر رزمایشهای تفکیکحیوان را از جنبه پردازی به اینبخشیدن و شخصیتجان

 اند.تالش کردهطور جدّی ، بهحماسی دانسته و در پرورش این نوع

 اسب، قهرمان و توازن قدرت در دو اثر -2-4

مربوط به کارکردهای  ،ها و ماجراهای رزمیای از داستانهای ملّی، بخش عمدهدر حماسه

ها، شخصیّت قدرتمند اسب ر کنار قهرمان ملّی این خانداناست. دهای پهلوانی جنگی خاندان

ی امنشی پهلوان، جنبهنمایی و بزرگکند که در تمامی مراحل قدرتنیز نمود پیدا می

، نمادی از بخش اسب»های مختلف زندگی و نبردهاست. در صحنهاو  الینفک از اقتدار

ۀ ایندۀ بخش مادون انسان یا سوینم ،دهندۀ زندگی غریزی جانوری انسان است؛ یعنیتشکیل
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خودآگاهانۀ این بخش قدرتمند از وجود قهرمان در جانوری وجود اوست که فرافکنی نا

 (1362:185)فروید،« است.، صاحب خویشکاری شدهموجودی بیرونی

چنان که او را در نبردها یاری آن و مکمّل شخصیّت قهرمان است، اسب یاور، همراه» 

صاحب شخصیّت مستقلی  ،ها در شاهنامهگوید. اغلب اسبا وی سخن میکند و حتّی بمی

ترین نمونۀ این است و مهمّپهلوان در وجود آنها فرافکنی شدههستند که از نیمۀ پنهان 

ر و مرکب و یا ،شده در چهرۀ اسب قهرمان، رخش، این شخصیّت فرافکنیشخصیّت مکمّل

در  (1388:18)قائمی، یاحقی،« تم است.ماسی شاهنامه، یعنی رسهمدم شخصیّت اوّل ح

ان وازن قدرت برای ایشهمراهی اسبان در میدان نبرد با پهلوان یا پهلوانان و ایجاد تشاهنامه، 

 نمود آشکاری دارد: ،تن رستم و سهراببهدر نبرد تن

 دو اســب اندر آن دشــت بر پای بود

 

ــتم دگر جــای بود         پر از گرد رسـ

 (2:112ج،1384)شاهنامه،               

یدان حضور در معین دو پهلوان در  هایاسب ،تن دو پهلوان استبه، چون نبرد تندر این بیت

 کنند.نبرد، در رزم دو قهرمان دخالت نمی

مکمّل  عنواناز اسب پهلوانش در کنار وی و به کند،جا که کاووس از رستم تعریف میآن

 کند:قدرت و توان او یاد می

ــتهم بدو گفت که  رزم تو پیل نیس

 

یل نیســــت    چو گرد پی رخش تو ن

 (3:127)همان،ج                              

 گوید:خود رستم نیز چنین می

ــت  زمین بنده و رخش گاه من اسـ

 

ــت   نگین گرز و مغفر کاله من اسـ

 (2:104)همان،ج                           

 رسد، برای تکمیل قدرت و نیرویمی وقتی که رستم به نهایت عظمت و قدرت پهلوانی

 کند:خوبی وجود یک اسب خوب را درک میهب ،اشابررزمی

 کنون گشت رستم چو سرو سهی

 اش باید همیب جنگییکی اســـ

 رکاله مهــــــــــــــیاو ب ربزیبد ب  

ــن تازی اسپ  ان نشاید همیکز ایـ
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ــارۀ پــیــل   نتــبــجــویــم هــمــی ب

 

 بجویم به هر سو که هست انجمن

 (71)همان:                                

وضوع را این م وضوحآید، سخنان رستم بهتنهایی از پس شیر ژیان برمییا آنجا که رخش به

در یک  با شکست وی و برابر ،های آتیجنگاسب او در نبودن شدن و کند که کشتهالقا می

 بود:، نقص اقتدار پهلوانی وی خواهدکالم

ــیار       چنین گفت با رخش که ای هوشـ

ــاگر  ــته در چنگ اوی  تو شـ  دی کشـ

ــ    ــه مــازن ــیــدی ب ــه کشــ  درانچـگـون

ــدی  ــرم گر ز خواب خوش آگه ش  س

 

 که گفت که با شــیر کن همی کارزار 

 ویمـــــــن این گرز و مغفر جنگج           

ــ      ــرز گ ــی و گ ــان ــی ــد ک ــن ــم  رانک

ــ   ــر کوتاه ش ـــــ  دیتو را رزم با شــیـــ

 (81)همان:                                          

 د.شومیدهدی هابا حضور ضروری اسب در تمامی پیروزی در دیوان عنترهاین موضوع، 

 را در جایگاه اسب خویش ،بدون شک ،گویدسخن می یشهاوقتی شاعر از خودبرتری

ن اسب ای ،اش حذف کنیمای که اگر خود عنتره را از حماسهگونهبه دهد،میای فراتر قرارپله

تکمیل و توازن قدرت عنتره در این دهد؛ ماند و قهرمان حماسه را پرورش میست که میاو

 ست:اکشیدن دشمنان تصویر شدهبا به خاک و خون  ،شودگاه که با اسبش وارد میآن ،ابیات

بِحٍ      ــا ــَۀِ ســ لی رِحــَال عَ  إذ ال أزالُ 

 

ــَهــدع تــَعــاوَرُهُ الــکــُمــاۀُ مــُکــَلــ مِ     ن

 (1992:25)دیوان،                          

 «ل تندرو بودم، قهرمانان در خون و زخم گرفتار بودند.هیکبر زین اسب درشت زمانی که»

، وهنگامی است که اسب ا ،خیزد و اینبا آنان به مبارزه برمی ،وی با سر و سینۀ اسبش

 دهد:نشاندن برتری قهرمان نشان میکرسینقش خود را در به

حِرِه                 َن غرَِۀ  ُث ِب هِم  ی م ــُت أر  مــازِل

 

ــدَّمِ        ــال ــَلَ ب تّی تَســــَرب حَ ــِهِ  ــان لَب  وَ 

 (29)همان:                                     

 «شد. آغشته با سر و سینۀ اسبم چنان با آنها جنگیدم که سر تا پایش به خون»
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ریغ دآفرینی و حضور بیهای بزرگ خود را نقشرود که اساس پیروزیو تا جایی پیش می

 داند:های خشن نبرد میاسبش در صحنه

ــعِلــَۀٍ وَزَعــتُ  رِعــالَهــَا وَ لَرُبَّ مُشـ

 

ـَِل               یکـ َه َمراکــِل  ل ــِد ا نَه ل ٍص  َق ُم  ِب

 (61)همان:                                      

ستبری، هرا با اسب بلند و سین ای که جماعتش و فرماندهان پیشرو آنچه بسا جنگ برافروخته»

 «محاصره کردم.

 بیند:ه میو بر همین مبنا، در نهایت برای اسبش چنین پاداشی را شایسته و بهین

لَ       نعــِلُ خی نُ ــَوَ   ا فی کــُلِّ الحربِ    ن

 

ــ    وداعــِظــامـــــــــً دامــیــاتع أو جــل

 (123)همان:                                   

 «نیم.کنعل می یهایشان در هر جنگشدگان یا پوستهایمان را با استخوان کشتهو اسب»

 اصالت نژادس اسب -2-5
ن ارزش ر اشعار ایشااند، دارائه داده از اسب و همچنین عنترهتوصیفاتی که فردوسی در کنار 

، ای بارزگرایی حماسه به شیوههای قهرماناسب نیز در جهت پرورش جنبه اصالت و نژاد

وفور در هبه دارند، نژاد اسب تازی . با آنکه اسبان ایرانی اصالتی دیریناستنمود پیدا کرده

  .استنظیری برخوردار بودهسرعت بی . این اسب از زیبایی و قدرت واستشاهنامه آمده
متناسب األعضاء و قوی، زیرک و حسّاس، چست و چاالک است. وقتی که  ،اسب عربی»

تر یعال ،زیباتر و همچنین در سیرت ،هیچ حیوانی از حیث شکل ،گردددر چراگاه آزاد می

نی بی هایگوشت، چشم تیز و گیرنده و سوراخ. سر کوچک و کمآیداز وی به نظر نمی

گشاده و باز، کمر باریک، کفل کمی کشیده، دم از زیر برجسته، دست و پای نازک، زیرک 

ان از تمام اسبند که اسب عربی را اآزار و... و همین خصایص و صفاتو باهوش، مطیع و بی

 ( 29و1334:28)لوبون،« است.دنیا متمایز ساخته

ت این زند، اصالگرایی ایرانی موج میلّیّتستیزی و مکه در سراسر شاهنامه عرببا وجود این

 است:ب از نگاه فردوسی نیز دور نماندهنوع اس

یال          نده  پان آگ ــ تازی اسـ مان   ه

 

ندانســـت کس را همال        به گیتی 

 (2:77،ج1384)شاهنامه،                
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عر گرایی شاکه بر مبنای حسّ نژاد رودسخن می اسبانی خاصدر شاهنامه از حال، با این

ای ایرانی و اصالتی کهن، همچون نژاد برتر خاندان ریشهاین اسبان نیز در مورد قهرمان، 

 :است ،رخش، اسب رستم. نمونۀ آشکار آن، دارند قهرمان

ــتم چنین گفــت چوپــان پی  ــه رسـ  رب

 تب کیســبپرســید رســتم که این اســ

که داغ     نچنی ــخ  پاسـ  ش مجویداد 

ــتهمی رخش خوانیم بور اب  رش اسـ

 

 رســـب کســـان را مگی ه ای مهتر اک  

 ســـتا ش تهیکه دو رانش از داغ آت

 گویای گفتکز این هســـت هرگونه  

 شــی و به رنگ آتش اســتبه خود آت

 (2:72،ج1384)شاهنامه،                    

همتاست که ترکان، همسایگان شرقی ایران، در چنان از نظر اصالت بیآن ،این اسب ایرانی

 هند:نپویان و شادان به شهر روی می ،نسلی از آنوجودآوردن و بههنگام یافتن، در پی جستن 

ــ یک   ــپ دی ــی اســ  زارد در مرغ  دن

ند    یافت  چو بر دشــــت مر رخش را 

 گرفتند و بردند پویــــــان به شهــــــر

 

ــد گرد لب جویب     ـــــ شتنـــ ــ  اربگـــ

ــش بشــتافتن  ـــــ  دســوی بند کردنـــ

 از رخش بهر همی هریکی جســـت

 (99:)همان                                      

ناپذیر است، بر خالف فردوسی، به سب قهرمان در دیوان عنتره، انکارکه ارزش ابا این

 ت:اساست، مگر در یکی دو قسمت که آوردهشکار از نژاد اسب تازی یاد نکردهصورت آ

ــ          ــوب منســ هرۀ  ُم لی  ــّۀ     ع بی عر ل  ۀ ا

 

ــالقواِئِم            ـَدَّ الوغی ب ــتـ  تطیُر إذا اشـ

 (1992:211)دیوان،                      

واجب  لاألصگیرد، بر اسب مادۀ عربیهای بلند شدّت میزمانی که جنگ به وسیلۀ نیزه»

 «گردد که سرعت گیرد.می

 وَ لَرُبَّ خَیــلٍ قــَد وَزَعــتُ رعیلَهــَا

 

غ    ــِ ــَبَّ ال ضــ ــأق جفــالِ   ب مِ  نٍ وَ ال 

 (192)همان:                                  

ر اسبی اصیل و الغر میان که دبا  ،رو آنان شدمهای پیشچه بسا گله اسبانی که مانع اسب»

 « رفتن به ضربه نیاز نداشت و ترسو نبود.راه
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و است و البته بر مبنای آنچه گوستافراوان آمده آن در شاهنامه این در حالی است که نمونۀ

ی هااست، همان اشارهتوان گفت توصیفاتی که عنتره ارائه دادهاست، میلوبون آورده

 است.های دیگر بودهوس به برتری نژاد مشهور اسب عربی در میان گونهملمغیرِ

 گیرسنتیجب -3

اساس ارزش اجتماعی اسب در دو اجتماع کهن پارس و عرب، ابوالقاسم فردوسی طوسی بر

از جمله شاعران حماسی این دو سرزمین هستند که اسب در آثارشان  ،و عنتره بن شدّاد عبسی

گیر          های نبرد، حضوری چشمویژه در هنگامهب ان،های آنمانیها و قهربه همراه رزم

در  ،های میدانی آن به همراه قهرمانپردازیتوصیفات حماسی اسب و شخصیتاست. داشته

ی به بخشصتشخّاست. بوده ترین مضامین مشترک این دو شاعرایجاد توازن قدرت از مهم

موجود، دیدگاه عمیق اساطیری برترمنشی این اسب پهلوان در هر دو حماسه و انعکاس 

تری پهلوان و ادوات رزمی همراه ایشان را پرورش داده و در جهت انعکاس خودبر حماسل

 ست.اخاص به حوادث حماسه بخشیده هاییکارکردهای بشری آن، جلوهو در میادین نبرد او

و نقش اصلی اسب نمود دیگری از ارزش اسب از نگاه این دو شاعر، جایگاه  ،از طرفی

در ایجاد و توازن قدرت یا همان رهاورد برتری فردی برای پهلوان اوّل حماسه در طی 

عنوان موضوع مهمّی ، بهرویدادهای حماسی است. اشاره به اصالت اسب و انتساب نژادی آن

در انتخاب اسب از طرف قهرمان حماسی شاهنامه، از مواردی است که فردوسی بسیار بر آن 

کوتاه  ،ردوسینسبت به ف ،افق دید عنتره در توصیفات و تشبیهات اسب است امّاکرده تأکید

یدانی و نهایتاً توصیفات مگونه توصیفاتش اندک است در این ،و اشارات او به اصالت نژادی

ترین موضوعاتی است که هر دو شاعر به آن از گسترده ،اسب به همراه شرح خصایص آن

 اند.پرداخته

 هایادداشت
بندی طشر ،رخ داد. سبب این نبرد «ذبیان»و « عبس»میان دو قبیلۀ « داحس و غبراء»جنگ  -1

ین ا«. غبراء»ذبیان، نام داشت و اسب  «داحس»عبس، دوانی بود. اسب در یک مسابقۀ اسب

 (1986:253م طول کشید. )الفاخوری،608 م تا  568از سال جنگ، 
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 بیشترین گستردگی را در فرهنگ و ادب پارسی داشته ه.ق. ن از قرن سوم تا قرن ششمعرفان خراسا

عربی گستردگی  بنالدین و از قرن ششم به بعد، خاصّه از قرن هفتم، عرفان نظری با ظهور محیی
به ارفان ؛ نوع نگاه متفاوت عگیری عرفان نظری و عملی شدهاست. آنچه موجب شکلبیشتری یافته

 لۀ خلق در کنار حقسیار دربارۀ وحدت / توحید، به مسئهای برغم پژوهشاست. علیوحدت مقولۀ 
ی است. براین اساس، آثار منظوم عطار نیشابورو تفاوت سلوک در ارتباط با مقولۀ وحدت توجه نشده

 مکیّه مورد مداقّهالحکم و فتوحاتعربی در فصوصبه عنوان نمایندۀ عرفان خراسان و آرای ابن
کرد، رارگرفت و ابیات و مطالبی که وحدت یا توحید، نگاه به خلق و مراتب هستی را تبیین میق

های الزم به دست داده شد. حاصل آنکه در عرفان خراسان نگاه استخراج و با توجه به شروح، تحلیل
 توجه به خلق و ،به خالق و توجه صرف به او در رأس حرکت سالک قرار دارد و در عرفان عراق

عربی، دانند و در عرفان ابنحق توأمان مورد نظر است. عارفان خراسان خلق را سراب و سایه می
ر ترین مرتبۀ وحدت در عرفان خراسان دخلق عین حق است. از سوی دیگر، مسئلۀ دستیابی به عالی

تعیّن عربی جایگاه تجلی سیمرغ )مرتبۀ واحدیت در تطبیق با عرفان نظری( و در عرفان وجودی ابن
احدیّت است. اساس سلوک عرفان خراسان توجه صرف به حق و نفی وجود و اساس عرفان عراق 
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 مقدّمب  -1

از دیر باز، در میان  .است دخداون وحـدت ابـدی با ،اووحدت ازلی و مقصد  ،مبدأ انسان

ت و هر اسعرفان پژوهان، مطالعات و مباحثات عرفانی به دو شاخۀ نظری و عملی تقسیم شده

موحّد عارف، سیر درونی خود را اند. تری داشتهدر یک شاخه حضور پررنگ ،کدام از عرفا

وحید عملی ته مرتبۀ ب ،نماید تا از مرتبۀ توحید لسانیکند و تالش میبه سوی واحد آغاز می

 –تا اندیشمندانِ عرفان اسالمی است متفاوت عارفان موجب شده راه یابد. شیوۀ سلوکی

یح این البته توض اسان و عارفان عراق تقسیم نمایند؛ایرانی، عارفان را به دو دسته عارفان خر

ی معنا به آنمفهوم جغرافیایی  ،عکس نامش، بربندینکته ضروری است که این تقسیم

ان عرفای اندیشۀ آنانی که به عرف ،بلکه بیشتر مفهوم فکری است؛ یعنی متداول خود را ندارد

ه های دستیابی براهخراسان نزدیک است و آنان که نگرش و سلوک آنان به عرفای عراق. 

شناخت وجود )خود(  ،وحدت را عارفان خراسان از طریق نفی هستی )خود( و عارفان عراق

آنچه گردد. های اندیشه دربارۀ وحدت بازمیبه تفاوت ،سلوک این شیوۀ اند.معرفی کرده

کیه بر با ت ،در عرفان اسالمیو وحدت بررسی جایگاه توحید  در این مقاله، مطمح نظر است،

توجه به واژۀ وحدت، توحید و واکاوی و است. عربی بن الدین آثار عطارنیشابوری و محیی

شاید. بر این اساس، گدریافتی بسیاری را برای پژوهشگران می هایموشکافی دربارۀ آن، باب

ه دست های الزم به و تحلیلعربی دربارۀ وحدت استخراج گردیداقوال  عطار نیشابوری و ابن

 .استهشدداده

 بیان مسئلب -1-1

دهندۀ همۀ ابعاد زندگی انسان است. شرح چنین تجربۀ تجربۀ دینی ژرف و جهت ،توحید

رو که اقناعی و باطنی است، مشکل است. دانستن از آن ،هر تجربۀ دینی چون ،عمیقی

ر تیگانه و مخلوقات متکثر، فهم موضوع وحدت را آسان چگونگی ارتباط میان خالق

ارفان ع ت آشکاری میان دو گروه از عارفان،میان خلق و حق، تفاو . با تحلیل تعلّقنمایدمی

دار و ادامه ،سلوک در آن ، عالمی است نامتناهی ووحدتآید. میبه دست ،خراسان و عراق

خلوق به خالق، جایگاه انسان م شدنعالم وحدت، آخرین حدّ نزدیک ناپذیر است. درپایان

از فیوضات رسول خدا )ص( بهره  ، است. باقی اولیا و انبیا،د )ص(حضرت محمّ کامل،
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تفرید از طریق موت اختیاری و  دستیابی به وحدت را تجرید، گیرند. عارفان خراسان راهمی

فتن از گراند. عارفان عراق، بحث و درس، کشف و شهود و یاریمبارزه با نفس معرفی کرده

میان عارفان  در ،اند؛ بنابراین، تفاوت سلوک برای رسیدن به جایگاه وحدتعقل را بیان کرده

 ،ن مقالهایگیرد. می تت آنان به وحدت نشئکه از نگرش متفاو شودخراسان و عراق دیده می

 های زیر پاسخ دهد:درصدد است به پرسش

 ؟نداچه تعریف و برداشتی داشته« وحدت»از مقولۀ  ،عربیعطارنیشابوری و ابنالف: 

ق عین ح ،از نظر دو عارف مذکور، حق با خلق چه نوع ارتباط و تعلقی دارد؟ آیا مخلوق ب:

 گونۀ اوست؟باست و یا ظهور خیالی و سرا

 پیشینیة تحقیق -1-2

ا تاکنون، دربارۀ بررسی امّ های بسیاری صورت گرفتهحدت پژوهشدربارۀ توحید و و

نامه عربی پژوهشی در قالب مقاله یا پایانتطبیقی وحدت عرفانی در عطارنیشابوری و ابن

 کنیم:ها اشاره میای از پژوهشرهاست. در پی، به پاصورت نگرفته

، نوشتۀ عثمان اسماعیل یحیی و «الم اسالم تا قرن هفتم هجریتوحید در ع ۀلئسیر مس» -

ران است. پژوهشگبه چاپ رسیدهباره ای است که در اینمقاله ،رضا ذکاوتی قراگوزلوعلی

ان از آزادسازی ضمیر انس، صـوفیانرا از منظرتـوحید یافته و در مقالۀ خود به نتایجی دست

 وحدانیّت مفهوم ادراک ذوقی را تـوحید ،ند. آناناکردهمعرفی قیود مادی و روانـی ۀهم

 مـوجوداتی کـه او را ۀهم در ژرفای وجود شخص و هم در هم ،دریافت آن که انددانسته

همان وحدت و  که است راه نجات کردنپیدا ،هدف صوفیوجود دارد و  ،انداحاطه کرده

 .وحدانیّت است

، عطار را «الطیرحدت وجود و بازتاب آن در منطقو»ای با عنوان در مقاله ،مسعود پاکدل -

عارف وجودی نیست و آرای  ،در این مقاله نشان دادیم که عطار است.عارف وجودی دانسته

 عربی متفاوت است. او با ابن

عربی زبان قبل و بعد از ابنشاعران فارسیم تجلّی در آثار منظو ۀیشاند»با عنوان  ایرساله -

، نوشتۀ فاطمه «(سنایی غزنوی، عطار نیشابوری، فخرالدین عراقی، عبدالرحمن جامی)

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/942133
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ی در قوس )تجلّ شناسانهاز منظر هستی را تجلّی ۀاندیش ،پژوهشگراست. دی عسکرآبادی محمّ

 دانستهتعالی ن وجود حق ازوجودهای مستقل و متباین  را مخلوقاتو  رسی کردهنزول( بر

های گسترده دربارۀ با وجود پژوهش. «استدانسته تجلیّات و شئونات وجود حقآنان را بلکه 

ین مرتبۀ ترعالییک از مقاالت، به عینیت حق با خلق و تعیّنی که وصال حق )وحدت، در هیچ

 ن دو مسئله پرداختهبه ای ،است. این مقاله، اشاره نشدهگیرددر آن جایگاه صورت می وحدت(

  است.عربی معرفی کردهو همان دو را موجب شکاف میان آرای عارفان خراسان و عرفان ابن

 بحث -2

اواخر قرن ششم و اوایل قرن هـفتم هـجری و از پیـشروان  نامور از عرفای ،عطار نیشابوری

 وع عرفانن از ،. عرفان عطاراستکرده سلوک کشف،طریق ذوق و  در وحدت بوده که

ر دیوان کـه عطار دطوری، بهاستبایزید بسطامی، ابـوالحسن خـرقانی و ابوسعید ابوالخیر 

 :استورزیده ارادت والخیروسعید ابابـ بـه خود

 یابمدولتی کین زمان همی        دانم مـی  بـوسعید  دَم از                       

 یـابمهمی  ناگهان   دولتی        ای او به هر نفسیاز مدده                      

 ( 792: 2136، نیشابوری عطار ) 

در میان بزرگان شعر عرفانی فارسی زندگی هیچ شاعری به اندازۀ زندگی عطار در ابهام »

ینکه خود عطار با ا است.است. چند کتاب منظوم و یک کتاب نثر از او باقی ماندهباقی نمانده

ه زمانی دو هجوم وحشتناک ب ۀولی از این نظر که در فاصل ؛بل توجهی از دنیا داشتهقا ۀبهر

ای را درک کرده که های ترکان غز و ایلغار مغول در ایران زیسته و زمانهیعنی فتنه ؛ایران

نه استادان او و نه بود، ظلم و فساد، فقر و بدبختی سراسر سرزمین ایران را فرا گرفته

سلسلۀ مشایخ او در تصوف، هیچ کدام به قطع، روشن نیست. در آثارِ مسلم معاصرانش و نه 

او تصریح به نام او که محمد است شده ودر شعرهای خود، تخلّص عطار و فرید را 

 (13 -11الطیر، : مقدمه بر منطق1389کدکنی، )شفیعی« است.آورده

ه.ق، به  561سال در  مشهور به ابن عربی، ،الدین محمدبن علی الحاتمی االندلسیمحی

حدیث و فقه را فراگرفت. در سی  ،سال در اشبیلیه زندگی کرد و در آنجادنیا آمد. او سی

ه، بغداد، حلب، موصل و آسیای صغیر سفر کرد و از اسپانیا )اندلس( به تونس، مکّ ،سالگی
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 عارف وحدت وجودی بود ،الدینه. ق. وفات کرد. محی 638سرانجام، در دمشق در سال 

وب ، به وی منسپنجاه کتابصدوآرای پراکندۀ عارفان پیش از خود را مدوّن کرد. یک»که 

ت اس« فصوص الحکم»ت فصل و شص، در پانصدو«المکیّه الفتوحات» ،هاترین آناست و مهم

 (212: 1394)پناهی،  «هفت فصّ دارد.وو بیست

 عربیوحدت در آثار عطار نیشابورس و ابن -2-1

 هایتمامی آنچه در طیف وسیعی از آموزهل مشترک همۀ مذاهب الهی است. از اصو ،توحید

 یافتهقرآنی در زمینۀ یکتاپرستی آمده، در سطح وسیعی در روایات و احادیث اسالمی، بسط 

 از آنه ک« وحدت»است و « وحّد» ،تـوحید ۀریـش»است. ر متون عرفانی نیز، بازتاب یافتهو د

جزء  که شودمی بـه چـیزی اطـالق« واحد»انفراد است؛ از این رو،  به معنای ،شودمی مشتق

 دادنقـرار یعنی تـنها ،توحید»( با توجه به همین معنا، 551 :1388 ،اصفهانیراغب) .«ندارد

 است:گونه سرودهدر اسرارنامه، این عطار( 5/298ج  :1965الزبیدی، ) .«یک چیز

جان را نور دین دا       که  نام آن  دبه  

ــت       خداوندی که عالم نامور زوسـ

 فلک  اندر  رکوع  اســتادۀ اوســت

 کارسازی                  و  زهی  انعام  و  لطف 

 خرد  را  در  خدا  دانی یقین داد 

 زمین و آسمان زیر و زبر زوست

 زمین  اندر  سجود   افتادۀ اوست

 همی گویم که  ای  تو  ای همه تو

ت؛ بلکه از بسیاری وضوح مخفی اس داند که نه از غیبتانی میرا پنهدر این ابیات، عطار خدا 

 مخفی است. ،تعالی از فرط ظهور حق ،یعنی

هانی       ــت و تو ن به  تسـ باقی    همه  

نه      هان  هان از تو پر و تو در ج  ج

کارایی     همیشـــه     ــ هان   و آشـ  ن

   

هانی     جان   و  بیرون  ج  درون   

 همـه در تو گم و تو در میـان نـه   

جا    جایی همیشـــه   نه  در    و   بر 

 (89 - 88: 1388)عطار نیشابوری،   

 است:در مختارنامه نیز، عطار نیشابوری حق را از شدت ظهور پنهان دانسته

 بس پیدایی از آنکه بس پنهانی      بیرون  جهانی   و  درون  جانی

(77الف: 1386)عطارنیشابوری،   
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 مکیّه گوید:عربی در جلد اول فتوحات ابن   

ن  االثنین التوجد ابداً ما لم تَضِف إلی الواحد مثلَه و هو االثنین و ال تصحا ما لم تزد واحداً فإ

علی االثنین و هکذا إلی ما الیتناهی، فلواحد لیس العدد و هو عین العدد ای به ظهر العدد 

 (64: السفر االول: 1405عربی،)ابن1«فالعدد کله واحد

دو  ،به مثل آن نیفزایی و این حقیقت ،آید تا زمانی که یکهمانا دو هرگز به وجود نمی 

مادام که یکی بر دو اضافه نکنی و همچنین است اعداد دیگر تا  ،گیرداست و سه شکل نمی

ابد. یواسطۀ یک عدد ظهور می، بهعدد نیست و عین عدد است؛ یعنی ،نهایت. پس یکبی

عربی در فصِّ اسماعیلی، بیان ابن همچنین، اش یک است.همه ،عدد که توان گفتپس می

یُضَادا و الشَیُء ال ۀٌالوُجوُدِ ضِدٌّ، فَإن  الوُجوُدَ حقیقهٌ واحدالوُجُودِ مثلٌ، فَمَا فِی فَمَا فِی »کند: می

 2« نَفسَهُ.

شیاءِ األوَ بِاألخبارِ الصَّحیِحِ أن هُ عَینُ»آنجا که گوید:  ،شاهد دیگر در فصّ هودی است   

( عین همین سخن را 111: 1366عربی، )ابن 3«، وَ إن اختَلَفت حُدُودُها.ۀًاألشیاءُ محدودوَ 

فَإن  لِلحَقِّ فِی کُلِّ خَلقٍ ظُهُوراً خَاصّاً فَهُوَ الظاهُر فی »کند: عربی در فصّ نوحی تکرار میابن

 ( 68: 1380)آشتیانی،  4«کُلِّ مَفهُومِ.

وحدت  مبیّن نظریۀ است که کامالًورش، سخنانی گفتهعربی در جای جای دو اثر مشهابن

مگر  که چشمی بتواند آن را مشاهده کند،چیزی وجود ندارد  ،در هستی»وجودی اوست: 

: 1383)قیصری،  «شود حق است، نه خلق.ذات حق است و آنچه مشاهده می ،آنکه ذات آن

: 1405عربی، )ابن «نهاسبحان الذی من أظهر االشیاء و هو عی»( و سرانجام، عبارت 244

 ( که فشردۀ  نظریۀ وحدت وجود اوست.459السفرالثانی/ 

ترین خالق یگانه و شهادت به یگانگی او، یکی از اصلی اندیشه و تفکر دربارۀبنابراین،  

اسان خر تا عصر ماست. هر دو گروه عارفان او تفکر و اندیشۀ آدمی، از بدو خلقت هایبخش

متفاوت  ،ق خلق با حقا دربارۀ تعلّدانند امّمیرا وجود حقیقی  و عراق، منحصراً حق

دانستند؛ را معتبر و اصیل نمی اهللماسوی، الدین، مخلوقاتعارفان پیش از محیی اندیشند؛می

عربی گوید: حق همان خلق است. به بیان دیگر در وحدت با سه گزاره روبرو ابن ،در مقابل

 هستیم:
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 است؛ د منحصر در حقالف: وجو

 ؛اندب: اعیان و ممکنات سایۀ وهمی حق

 ند.ارو که وامدار وجودند، اصیلج: اعیان و ممکنات از آن

به انحصار وجود در حق معتقدند  ،الدین و پس از اوهر دو گروه عارفان پیش از محیی

ا تصور وهمی است ی ،)گزارۀ الف( و اختالف در تببین گزارۀ دوم و سوم است که آیا خلق

ق چه هست حالدین گویند، هرارف پیش از محییگونه نیست و واقعیت دارد. شاعران عاین

عربی معتقد است از آنجا که ا ابناند )معتقد به گزارۀ ب( امّاست و ممکنات نیست و عدم

حق  نیز  کندود را از منبع فیض دریافت میوجود منحصر به حق است، هر موجودی که وج

ه که آورد. اعتقاد به این دو گزاره، دو دیدگاه مختلف را به وجوداست )معتقد به گزارۀ ج(

یالی خ است؛ در شیوۀ اول، یعنی عرفان خراسان، وجودسلوکی ختم شدهبه دو شیوۀ مختلف 

 گردد. عطار گوید:حاصل می (موت احمر) از راه مبارزه با نفس،باید رخت بربندد و این 

ــم و جان تمام     چون برون آیی ز جسـ

 

ــویی بود  همه  از چو   میلم اول   سـ

 

ــالم   ــد والســ  تــو نــمــانــی حــق بــمــان

 (127ب: 1386)عطارنیشابوری،          

ــم رویی بود   و آورده به روی هر کسـ

(70الف: 1386)همان،  

در شیوۀ دوم، سالک باید به معرفت وجودی دست یابد که راه آغازین آن با کشف، 

معرفت نفس را مقدم بر  ،عربیین خاطر، ابنشود. به همدرس و استمداد از عقل فراهم می

 (123: 1366عربی، )ابن «وَ مَعرفَهُ االنسانِ بِنَفسِه مُقَدّمه عَلَی مَعرفَتِه بِرَبِّه.»داند. معرفت رب می

 عربی آمده است: در سفرنامۀ ابن

که  بیندجوانی می ،ای گواراکند و در کنار چشمهسفر خویش را آغازمی ،الدینمحیی»

د گوید که تو ابری هستی بر چهرۀ خورشیپردازد وآن جوان بدو میگو میوبا او به گفت

  ( 50 :نامهب: مقدمه بر مصیبت1386کدکنی، شفیعی ) «وجود خویش. خود را بشناس.

 ،ا خودشناسی در عرفان خراسانامّ استعرفان خراسان نیز بر خودشناسی تأکید شده در

 است. خودشناسی در عرفان خراسان،شدهعربی مطرحابن یدگاهد متفاوت با آنی است که در
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ا دریابد و به ی ریعنی شناختن خویش به نیستی تا سالک با موت ارادی بتواند لطیفۀ هست

نظر  ا مفاهیم مطمحبرند امّاز یک بیان بهره می ،هر دو گروه ،بنابراین وحدت نائل گردد؛

یدن ا راه رسدانند امّمقام انسان را متعالی می ،اسانعربی و عارفان خرآنان متفاوت است. ابن

 با ،عرفان خراسان نظر دادن به خویش و دربا بها ،عربیابن نظر به تعالی و کمال در

دت عربی با توجه به بینش وحرو، خودشناسی ابناز این شود؛انگاشتن خود ترسیم میهیچ

امّا در  استشناسی منجر شدهوجودبیند و به را دو روی سکه میوجودی او، خلق و حق 

، دادن به وجود مطلقعنی شناخت خویشتن به هیچ و اصالتی عرفان خراسان، خودشناسی،

 )حق تعالی(. 

ــه        ــان ــه    از   مـی  چـو  بـرخـیـزد   بـهــان

ــایــد چــه پــیــچــی و گــر ایــنــت نــمــی   ب

   

 نرود  نشود   مشوّش    بود،  تا   فانی شده،

 نبود ست چون اصلِ وجودِ کلِّ عالم عدم ا 

                

ــه    ــا جــاودان ــو  را  ت ــا  ت ــا  را  م ــو  م  ت

چی              ی ه تو   پس  همــه مــا   همــه مــا و 

 (150:1940)عطارنیشابوری،                   

ــه  ــاقــی   در  جــز  وجــود  ب  آتــش  ب

ــود خوش       ــه وجود خوش شـ  هر کــاو ب

 (122ب: 1386)همان،                          

 نشان انانیت. ،بودن به آنو دلخوشبرابر با عدم است  ،جوددر بیان عرفان خراسان، و

 خواند:وجود را ننگ می ،عطارنیشابوری

بازم         ند   ها که  ر نگ  وجودم    از  ن

بازم       بدو در  که وجود خود  گه   هر 

 

عدم پردازم      با      تا  من  ز  وجود    

نازم    ــزد گر  به وجود خود سـ  آن دم 

 (127الف: 1386)همان،                    

و تعالی انسان تردید ورزند. گردد که عارفان خراسان بر مقام نفی هستی موجب نمی

آمیز است. وی در مقالۀ نخست از اسرار نامه، خطابی ستایشانسان را بسیار ارج نهادهعطار، 

ت عطار در اسرارنامه نخس»خواند: نسبت به مقام انسان دارد و او را به سوی تعالی روح فرا می

آمیز نسبت به مقام انسان دارد و این مقام واال حاصل جانب االهی وجود آدمی ستایش خطابی

 ( 27: مقدمه بر اسرارنامه: 1388کدکنی،)شفیعی« شود.میاست که از تعالی روح او حاصل

 اال ای قطرۀ باال گزیده      ز دریای قدم بویی شنیده                  
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(106: 1388)عطار،   

 کند که به سوی عالم باال سفر کند:ان را ترغیب میاو نوع انس

ــدی تو      ــوی باال شـ  چو از دریا سـ

ــفر گوهر نگردی           ــاکرده سـ  تو ن

                      

 صدف را لولوی الال شدی تو 

 چو خاکستر شدی اخگر نگردی

(106)همان:   

 نامه گوید:و در مصیبت

صّه  چو  در  دریای جان       سالک  الق

 و از پیش دید                    جانش چندان کز پس

 غوطه خورد و گشــت ناپروای جان 

ید     ظلّ ذات خویش د عالم   هر دو 

 (440ب: 1386)همان،                     

در این ابیات، عطار به جایگاه انسان در کاینات »در شرح آن گوید:  ،کدکنیشفیعی 

« .کندجهان تعیین میچیز در عنوان معیار همهپرداخته و مقام روح انسانی را به

شاهراه رسیدن به  ،عطار نیشابوری( 753نامه: ، تعلیقات بر مصیبت1386کدکنی، ب )شفیعی

 است:دیدن خویش، تجرید و تفرید ترسیم نمودهجایگاه متعالی انسانی را در هیچ

یدت      ید آ عد   از  این  وادیّ توح  ب

ند      روی بان در کن یا  ها  چون  زین  ب

 هیچ این همــهچون همــه هیچی بود 

 

 آیــدتتجریــد    و   تفریــد   منزل      

ند       بان برکن یک گری ــر  از  له  سـ  جم

مه   کی بود در اصــــل جز پیچ این ه

 (236، 1389)عطارنیشابوری،             

 ،رسیدن به نقطۀ معرفتی است که سالک گوید: حق ،عربی، غایت سلوکدر عرفان ابن

  رَف نَفسَه فَقَد عَرَفَ ربَّه است.ای نیست زیرا مَن عَعین خلق است و دو گانگی

 عربی غایت سلوکن ابندر عرفا ، خودشناسی،وجود و یا به تعبیر دیگردرک وحدت»

در ابتدا، معرفت به خویش و به تبع آن، معرفت به خداوند ندارد و در  سالک روحانی است.

)شجاری،  «نیست.برد که خود چیزی جز خدا یابد و پی مینهایتِ سلوک، معرفت به نفس می

1389 :22) 
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 رابطة حق با خلق -2-2

جهان را خیال می داند.  ،داند. او در مقالۀ سوم کتاب اسرارنامهخلق را سایه و خیال می ،عطار

 بر این اساس، بسامد واژۀ خیال در این مقاله بسیار است:

 تو  دریا  بین،  اگر  چشـــم تو بیناســـت

ــت این  همه  عالم  بیندیش     خیال   اسـ

ــی       ــفته     باشـ  تو    یا     دیوانه   یا آشـ

بازی     خ    چه    مردان        یالی تو    

ــت  ــه دیدن کار طفل اس ــیش  پری در ش

 

 دریاســتکفک  که عالم نیســت عالم   

 مبین   آخر    خیالی   را    از  این بیش 

 یخفته  باش   خیالی که   چندین   در   

ــده    بالغ،    چو   طفلی   در  جوالی  ش

ست    بی خیالکه   بالغ   سفل  ا  علو و   

 (115: 1388)عطارنیشابوری،                 
 

 

 

 

 

 

 

 داند و هیچی را مایۀ شادی و بقا:  میال همه را  ،عطار

 ای  قاعدۀ  درد  و  بالستور  در  همه   در  هیچی  مایۀ  شادی و بقاست  گر  

 همه و هیچ میندیش که الستبگذر ز    ای در همه بودن ز هواست   مهتا در ه

(122الف: 1386)عطارنیشابوری،   

سان، در عرفان خرابنابراین، کالن حرف تصوف خراسان، نیستی و ندیدن خویش است. 

عطار  الطیردر منطق نظر است. مطمح ،بودن از حقیقتبودن و تهیبه معنای پوشالی ،خیال

 :استآمده

 ۀ عالم تو و کس ناپدیدای ز پیدایی خود بس ناپدید         جمل

(236: 1389)عطارنیشابوری،   

در جنب وجود حقیقی تو، وجود جملۀ عالم »کدکنی در شرح بیت باال، گوید:شفیعی

عربی در بنالدینربطی به آنچه محیی ،هیچ است و کس دیگر پدید نیست. این سخن عطار

عربی و اتباع ان نظری ابنخیال در عرف( 461)همان: « کند، ندارد.میمورد حق و خلق مطرح

عربی، خلق را عین حق ابناست، متفاوت است.  او، با آنچه در عرفان عملی خراسان مطرح

مفهوم خیال در  ،های فتوحات، عالم را خیال دانستهای از قسمتداند. اگر او در پارهمی

دارد. وی  چیزی که عطار در نظربه نسبت آن ،و چند وجهی است منظومۀ فکری او گسترده
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ق مجالیی از مجالی ح ،زیرا آن صورت اییی صورت حق است راست گفتهاگر گو»گوید: 

ی است، آن را نه حق که چیز دیگر ،و مظهری از مظاهر اوست. اگر بگویی که آن صورت

 (128: 1386)عفیفی،  «شود.شده در رؤیا تأویل میکه صورت دیدهای، چنانتأویل کرده

شیَا سُبحَانَ مَن أظهَرَ األ»عین خلق است و تفاوتی میان آنها نیست:  ،عربی گوید: حقابن 

ای که جوهر اندیشۀ او در تمام نظریه عربی است؛ان نظریۀ وحدت وجود ابنبنی ،«وَ هُوَ عَینُهَا

اند که ستون در طول تاریخ به آن اعتراف کرده ،آثارش است و تمام شارحان و مفسّران

وجود  وجود و این وحدت چیزی است به نام وحدت ،شناسی اوتیبینی و هسفقرات جهان

یٍّ عَرَبوَ قَد قَر رَهُ ابنُ»است. فشرده شده ،«سبحان مَن أظهر االشیاءَ و هُو عینها»در همین جملۀ 

ن مَفِی جُرأهع وَ صَرَاحَهع فِی غَیرِ مَا مَوضِعٍ مِن الفُصوصِ وَ الفتوحاتِ: من ذلکَ قَولُهُ: فَسُبحانَ 

 ( 459: السفر الثانی/1405عربی، (؛)ابن25: 1366عربی، )ابن 5«أظهَرَ األشیَاءَ وَ هُوَ عَینُها.

وان ناطق حی ،گوییم که ویدربارۀ انسان می»گوید: « عین»عربی در تبیین اصطالح ابن

از حیث  ،است« عمرو»عین عمرو از حیث صورتش نیست ولی عین  ،است و اینکه زید

: 1405عربی، بن)ا« اصالً غیر او نیست؛ پس مثل او نیست بلکه هموست. انسانیتش و

ت بلکه بردار نیستبعیض ،کند که حقیقت انسانیتدر ادامه، او استدالل می (346السفرالثالث/

 و ست به سبب جزئیتش، پس آن حقیقت انسانی را مثلی نیستا عینه همانهب ،در هر انسانی

 فَإن  حَقیقَهَ االنسانیهِ لَا تَتَبَعَّضّ بَل هُوَ فِی کُلِّ»اند. گونهامه اینبه تم ،طور تمام حقایقهمین

: 1405عربی، )ابن6«إنسَانٍ بِعَینِها، لَا بِجُزئیَّتِهَا، فال مِثلَ لَهَا، وَ هَکَذَا جمیعُ الحَقائقِ، کُلّها

ه ست زیرا اصلی کعین خلق ا ،(؛ بنابراین، اصل وجود را مثلی نیست و حق346السفرالثالث/ 

نچه از پس آ است؛« لیس کمثله شی»است، « تعالی اهلل»او  ،گردیمما در وجودمان بدان بازمی

شود چیزی جز بر این حقیقت که او را مثلی نیست، نیست زیرا چگونه می ،آیدوی پدید می

پس  رد؛پذیقیقت او، تعالی مثل را نمیکه حکند، بیافریند؟ درحالیفتش ایجاب نمیرا که ص

ا بپذیرد ر« مثل»حقیقتی نیست که « االه»هر جوهر فردی در عالم مثل را نپذیرد و در  ،ناگزیر

 مثل دیگری است در فقر و نیاز او به اهلل. ،تعالی به جز حق ،و هر موجودی
لَا یَکُونَ فَ« ثلِهِ شَیءٌلَیسَ کَمِ»-وَ هُوَ اهللُ تَعَالَی-وَ ذَلِکَ لِأن  األصلَ الذی نَرجِعُ إلَیهِ فِی وُجُودِنَا»

عَالَی مَا یَوجَدُ عَنهُ إل ا عَلَی حَقیقَهٌ أنَّهُ وَ ال مِثلَ لَهُ، فَإن هُ کَیفَ یَخلُقُ مَاالتُعطیِهِ صِفَتَهُ؟ وَ حَقیقُتُه تَ
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: 1405عربی،)ابن7«ال تَقبَلُ المِثلَ، فَلَابُدَّ أن یَکُونَ کُلُ جَوهَرٍ فَردٌ، فِی العَالمِ، لَایَقبَلُ المثلَ.

 ( 347السفرالثالث/

 تعالی مثلی دارند که همان فقر و نیازمندی آنان به اهلل ،بنابراین، اهلل مثلی ندارد موجودات

در  ترین تفاوت اندیشگانیبنیادی ،بنابرایناند؛ عین هم ،است ولی از لحاظ جوهر حقیقی

داند و لق را سایه، وهم و سراب میخ ،گردد: عطارعربی و عطار معلوم میتطبیق تفکر ابن

معنای  است ولی بهاست. عین در آثار عطار نیشابوری آمدهخلق را عین حق دانسته ،عربیابن

  عربی بدان نظر داشته، نیست.آنچه ابن

 تو را سه چیز می باید ز کونین           بدانستن، عمل کردن، شدن عین

(109)همان:  

: تعلیقاتِ 1388ی، کدکن)شفیعی «.الیقین برسیبر اثر عبادت به عینیعنی » ،«عین»در این بیت، 

  (304اسرارنامه، 

 رسیدن بب عالم وحدت -2-3

غایت زندگی و حقیقت سلوک را در اسرارنامه  ،عطاررسیدن به وحدت است.  ،هدف سالک

 کند:میگونه بیاناین

یک خواه و یکی جوی   یکی خوان و 

 چه اولیکی اســت   این جمله چه آخر 

ــته      پویان    نگه  کن   ذره ذره      گشـ

                                       

گوی               کی  ی کی دان و  ی ین و  ب کی   ی

ــم  اســـت  احول   نده  را  چشـ  ولی  بین

ــبیح گویــان  بــه  حمــدش  خطبــۀ  تسـ

 (88: 1388)عطارنیشابوری،                  

اید انسان ب شدن در آن عالم است.و غرقرسیدن به عالم توحید  ،غایت انسانگوید: عطار می

 تالش کند وگرنه مقصّر است. ،برای رسیدن بدان جایگاه

ــد وحدت  هرکه در دریاىِ    گم نشـ

 
 

ــد   مردم    بود  آدم     همه  گر  نشـ  

(403: 1389)همان،   

ک ای که سالداند. مرتبهعطار نیشابوری، وصال به حق را بر سالکان مبارک و ممکن می

رتبۀ یعنی م قام انسان کامل،د بدان جایگاه وارد شود و آن مرتبه را آینگی کند، متوانمی
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ول ، خلق با قبدر عرفان خراسان ،براساس چنین تفکریواحدیت یا مقام محمد )ص( است. 

 شوند:رسند و سایه یا آیینۀ سیمرغ مییعنی وصال با محبوب می نیستی به هستی مطلق،

 بود مرغ و گر سی مرغ  گر همه چل

           

ــیمرغ بود     هر  یۀ سـ یدی ســــا  چه د

 (283: 1389)عطارنیشابوری،          

دگان ی میان آفریننده و آفریآید، اثبات سنخیت و همگونآنچه از فحوای شعر عطار برمی

 یزۀاز جنس نور و همین انگ ند و ذرات نورانیابنابراین، پرندگان خود از جنس سیمرغ نیست؛

اند و به سوی اصل خویش است که از آن دورمانده ،به ذرات نورکشش و جذبۀ مرغان 

تنها از فحوای کالم ، نهاین مسئله همان مرتبۀ انسان کامل است. ،ند و این اصلاجویای آن

 قابل دفاع است: که به بیان برهانی نیز گرددادبی و هنری عطار مستفادمی
خارجی باشد هیچ موجودی جهت الوجود با اشیا اگر ذات مقدس حق متباین من جمیع»

معلولیت پیدا نخواهدکرد چون مباین بماهو از آن جهت که مباین است از مباین صادر نشود 

و مباین بما هو مصدر چیزی که مباین با او باشد نخواهد شد و چیزی که منافی با طبع فاعل 

فاعل خود  باشد از فاعل صادر نشود و مباین حکایت ازو مالیمت با ذات او نداشته 

 ( 61-58: 1362زادۀ آملی، ن.ک: حسن«)ننماید.

وسیلۀ   ،مرغ( در زبان فارسی سی= ) ی دیگر، عطار به کمک بازی با کلمۀ سیمرغاز سو

  بیانی ساخته تا به آن موضوع همانی در غیرت و غیریت در عین همانی را برساند.
کنند و اطن در یک مسیر حرکت میعناصر دنیا در ظاهر و ب تمام ین بدان معنی است کها»

 پرندگان منطق الطیر. وحدانیت خداوند است رسند و آن همنقطه به هم می یک نهایتاً در

سیمرغ  در کنند، سیمرغ را در خود و خود رارسند و خود را پیدا میبه خود می وقتی

  (110: 1392نیا و گراوند، علی.«)بندیامی

انسان »آدمی، از اصطالح فصوص الحکم، در فصّتاب ل از کـعربی در نخستین فصابن

 یاد ،خالفت االهی است ۀو اینکه او جامع حقایقی کلّی و جزئی عالم و تنها شایست« کامل

نگاه توحیدی و وحدانی خود  ،عطار در اسرارنامه (54 :1366عربی ، ر.ک.ابن) است.هکرد

یه اهلل علانسان را که در وجود حضرت رسول )صلی است. او بعد از توحید، مقامداده را نشان

از  بدین ترتیب، هدفاست؛ نموده ، با شیواترین کالم توصیفشدهیو اله و سلّم( متجلّ
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. جهد بازدآنجا که دویی و تفرقه رنگ می ، رسیدن سالک به جایگاه وحدت است؛سلوک

را از صفحۀ وجود خود ست که تا آنجا که مقدور است، بتواند نقش خودی ا آن ،سالک

تواند انانیت و ظلمت بشری را خرق نماید. از جمله پاک کرده و در صورت توفیق حق می

 درخواست رهایی از خود است: ،«نامهالهی»آخرین ابیات عطارنیشابوری در منظومۀ 

ــاهی         تب من بســـی آمــد  بر  من   ز 

             

ــی        ــه ــّی ال ــن ــی م ــّن ــج ــی ن ــه  ال

 (411: 1392)عطارنیشابوری،         

رغ یمکردن با سآینگی ،یابدتواند بدان دستعطار معتقد است: نهایتی که سالک می

آغاز وجود را ملّا صدرا هم مانند عطار، است.  منطبق با مرتبۀ واحدیت در عرفان نظری()

شأنی از شئون آن و  ،چه جز آن است، واحد است و هروجود»داند و معتقد است: واحد می

، خلق و مقام بطونش، ا خود بطنی دارد و ظهوری و مقام ظهورشاوست امّطوری از اطوار 

ای از این برهان مرغ، تقریر هنرمندانه ( طرح سیمرغ و سی65: 1420)مالصدرا،  «.حق است

است که مرتبۀ « مقام ظهور»نمایندۀ  ،مرغ و سی« مقام بطون» رمزی از  ،فلسفی است. سیمرغ

 انسان کامل است.

 هستی مراتب -4 -2

ول از عقل ا ،آیینۀ احدیت است که در مرتبۀ واحدیت قراردارد. صدور کثرات ،مخلوق اول 

کرده و یانتفصیل ب، این مسئله را بهاست. عطاریافتهاست که در متون عرفانی نیز بازتاب

 است:)ص( دانسته دی محمّیک از افالک، کرسی و ... را از تجلّآفرینش هر

دی بود و سایر از مصدر وجود، نور محمّ بنابراین، به عقیدۀ شیخ عطار، اولین مخلوق

 باره گوید: کدکنی در اینشفیعی اند.شدهاز آن نور پاک آفریده ،موجودات

ــبنم   همچو  جود از بحر   آمدند     شـ
 

 طفیلش در وجود        بر   عــالم  خلق    
 

ــود    او    نور  بود  مخلوقات     مقصـ
 

مات و موجودات بود      عدو ــل م  اصــ
 

 حق چو دید آن نور مطلق در حضــور

 

ید     بحر نور  صــــد او   نور  از   آفر

 (244: 1389)عطارنیشابوری،              
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شنویم مسئلۀ ازلیّت نور ای که در نعت رسول اکرم)ص( از زبان عطار میترین مسألهمهم»

ان یهای گنوستیک اسالمی )شیعیان امامی و شیعمحمد است که از قرن سوم، گرایش

کرام در  بناسماعیلی و صوفیه و قبل از همه و بیش از همه شاید، طرفداران مذهب محمد

 (.23: 1388عطارنیشابوری، «)دارند.آن سهم

 است:گونه سرودهاین ،نامهعطار این معنی را در مصیبت 

یّاً  »حجتش  نتُ نب ــت« کُ  از  درون اسـ
 

 دعوتش مهر رســـالت از برون اســـت 
 

یه     عالم نور اوســــت  بخش هر دوما
 

قدّم نور اوســــت       جان م هان و   بر ج
 ج

(133ب: 1386)عطارنیشابوری،   

دهد که در آن وجود را تشکیل می ۀدایر ،فیض الهی مدارجکه  معتقد است ،عربیابن 

ه کند تا بدرپی طی مییابد و مراتب وجود را پیاحـدیت تنزل می ۀمـرتب تدریج ازهبـ ،فیض

اول کـه  ۀعروجی به نقط سیر رسد.قـوس نزول به پایان می  ،این مرحله در .دبرس انسان ۀمرتب

رسد و پایان می به پیوندد و قوس صعودی وجود در جهت عکسمـرتبه احدیت است، می

بسیاری از ». رسدمـی کـمال وجود بـه ۀگردد و دایراول متصل می ۀبه نقط ،آخـر ۀنـقط

ین جهت ا ، ازن اولفرقان و این تعیّبی ،اندینه مرتبۀ عقل اول داشتهعهبمرتبۀ الهیه را  ،محققان

عربی ( بنابراین، از نظر ابن137 :1376، اردبیلیالهی) «حیات همۀ عالم. ،که به واسطۀ اوست

انسان مـمکن  برای ، تنهاتبـازگشت به احدیّل و دیه در تعین اوحقیقت محمّ ،و شارحان او

ا مرتبۀ )منطبق بآینگی با سیمرغ بازگشت به  ،اندیشۀ عطارنیشابوریا در امّ است و بس

با توجه به مطالب باال، مطمح نظر است.  ،(در عرفان نظری ی احدیتتجلّواحدیت یا همان 

 گونه است: عربی اینتفاوت عرفان عطارنیشابوری و ابن

 نهایت وحدت نگاه بب خلق شیوۀ سلوک عرفان

 تجلی احدیت حباب و سایه احمرموتمبارزه با نفس و  خراسان

 مرتبۀ احدیت عین حق بودن درس ،  عقل  و شهود عراق
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 گیرسنتیجب -3

ق بودن خلق و حمسئلۀ عین شد،به دست داده« وحدت وجود»ۀ نظریۀ عربی دربارآنچه از ابن

وری همین بعربی با عرفای ایرانی پیش از او؛ از جمله عطارنیشااست. رمز و تفاوت نظریۀ ابن

است. او خلق را به هستی مطلق رسانده و او را عین او دانسته است. « خلق»عربی به توجه ابن

دانند خدا و خلق یکی است و تباینی در آن نیست. عارفان خراسان خلق را سایه و حباب می

ن اعربی با معتبر و اصیل دانستن خلق و عارفان خراسو معتقدند هستی غیر از حق نیست. ابن

اند. این دو طرز تفکر دو شیوۀ با دروغین خواندن آن اندیشۀ وحدانی خویش را بنیان نهاده

دهد؛ از یکسو، سلوک عارفان خراسان است که سراسر حرکت، سلوکی متفات را نشان می

ربی عجوشش و تهذیب نفس و خدمت به خلق و آبادانی ملکوت و ملک است؛ ولی در ابن

عرفان خراسان و مکتب -حاصل این دو نگاهشویم. و میبا نوعی جبر زمخت روبر

دو شیوۀ مختلف سلوکی در پی داشته که در عرفان خراسان اساس سلوک بر  -الدینمحیی

الدین اساس سلوک مبتنی بر شناخت خویشتن از طریق مبارزه با نفس و در مکتب محیی

اسان در مرتبۀ درس و استدالل و بحث است. جایگاه وصال به محبوب در عرفان خر

کردن سیمرغ ) منطبق با مرتبۀ واحدیت در عرفان نظری( و در عرفان عراق در مرتبۀ آینگی

 احدیت )اهلل تعالی( است.

 

 هایادداشت
نی آفریآفرینی و تو در آنچه که آن را می. ای خدایی که خودت به ذات و قدرت خود چیزها را می1

ی هایت پایانی نیست و تو ای خدا عین تنگی و گشادگآفریده بودن تو وکامل و تمام هستی و در تمام

 و وسعت هستی.

تردید وجود و طور ضدّ و معارضی، بی. در هستی مثل  و مانندی برای حق وجود ندارد و همین2

 هستی حقیقت  واحد است و چیز هرگز تضاد و ضدیتّی با خود ندارد.

ست و چیزها با وجود تفاوت و اختالف در . مطابق اخبار صادق و درست خداوند عین چیزها3

 حدودشان محدود است.

 ای ظهور خاصی دارد، پس حق در هر مفهومی ظاهر است.تعالی را در هر آفریدهگمان حق. بی4
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عربی خود این مطلب را با شجاعت و صراحت در مواضع متعددی از کتاب فصوص و فتوحات . ابن5

جا که گوید: پاک و منزّه است خدایی که چیزها را آفرید و الخصوص آناست. علیخود بیان نموده

 هاست.نمایان نمود، در حالی که خودش عین آن

پذیر نیست؛ بلکه در هر انسانی یک چیز بودن، موضوعی است که جزءگمان حقیقت انسان. بی6

یقت ین حقتردید اجزء شدن و بیگردد  و نه با جزءبودن حاصل میواحد و ثابت است، و با یکی

 هیچ مانندی ندارد و البته این قضیه در مورد همۀ حقایق مصداق دارد.

تعالی، کسی است که برای او کنیم، یعنی حق. آن اصلی که ما در هستی خود به آن دعوت می7

 زند، ایجاد حقیقی است و آن آفریدهتردید هر چه که از او سر میمانندی مثل خودش نیست، پس بی

ا های خاص آن رواهد بود. امکان ندارد حضرت حق چیزی را بیافریند و به آن ویژگیرا مانندی نخ

کند، پس هر اصل و جوهری در هستی نکند؛ بنابراین حقیقت حضرت حق قبول مانند نمیاعطا

 مانند است.بی
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 نشریّۀ ادبیّات تطبیقی
 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی
 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

 1396زمستان و پاییز ، 17، شمارۀ   9سال 

 امرهدر آثار یونسبلخی  الدین الل مآبانة موالناو ودستأثیر نگرش وحدت
 پژوهشی( -)علمی
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 2دبیرانحکیمه
 3سلطانیمنظر

 چکیده
 شاعران جملۀ بوده، از موالنا پیری مقارن ،اشجوانی که زبانترک شاعر ،(ق.ه 638-720) امرهیونس

 ،یو از ذیریتأثیرپ با و بوده موالنا اشعار و افکار عقاید، تأثیر تحت سخت که است متصوفانی و
 باب ،انایش افکار مجدد تقریر ضمن که گذاشته جای به ترکی زبان تصوف و عرفان در آثاری
 میقع فرهنگ از گیریبهره با ،موالنا از تبعیت به ،او. استگشوده ترکیه تصوف و عرفان در ایتازه

 عرفانی اتادبی در ایتازه باب توانست ،عرفانی – اسالمی عمیق مفاهیم با آن ترکیب و خود کشور
 به ،امرهیونس آثار و اندیشه در موالنا وجودی وحدت به موسوم اندیشۀ تأثیر .بگشاید زبانانترک
 ربغ از که اسالمی عرفان اصلی مباحث از یکی عنوانبه ،وجود وحدت است. مشاهده قابل ،وضوح
 بودندیمق ، تجلی ،توحید جمله از) خود به وابسته ترکیبات تمام با آمده، آن شرق به اسالم جهان

 ونسی آثار ،آن تبع به و مثنوی در خصوصبه ،موالنا آثار در اساسی نقشی( جدید خلق و خداوند
 اندیشۀ حاوی اشعار ترجمۀ از پس. استکرده ایفا اشعار،دیوان و النصحیهرساله همچون ،امره

 به نتیجه ینا موالنا، اشعار با آن مقایسۀ و تطبیق و استانبولی ترکی زبان از امرهیونس وجودیوحدت
         اموالن مستقیم تأثیرتحت  ،خود هایاندیشه ارائۀ در امرهیونس ،شکبی که استآمده دست
 .استبوده

 ود. و  امره، وحدتعربی، یونسبلخی، ابنالدین  الل هاس کلیدس: موالناواژه
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 مقدمب  -1

       ی عربابنالدینی پیش از محییفتم و حتّهبه قبل از قرن ،وجودیقدمت اندیشۀ وحدت

ن کار نبرده، او را نخستیوجود را به صراحت بهاصطالح وحدت ،عربیکه ابنرسد. با آنمی

وبی خه یاری قلم توانای خود توانست بهاست. او بدانند که این اندیشه را بنیان نهادهعارفی می

این در حالی  1د و آن را به نام خود ثبت نماید.از عهدۀ شرح و بسط این دقیقۀ عرفانی برآی

ار کتمام تالش خود را به ،از جمله عبدالوهاب شعرانی ،عربیاست که بسیاری از مریدان ابن

ط کنند. شهود مرتب وجود را از آثار او نفی و اندیشۀ او را به وحدت گرفتند تا انتساب وحدت

عربی دربارۀ خدا و صفات او و مذاهب و ادیان عرفانی ابن -های فلسفیتمام اندیشه ،شکبی

ی احکام فقهی و دینی را اند. او حتّوجودی او پایه و مایه گرفتهاز اندیشۀ وحدت ،و اخالق

 (  262-263: 1375جهانگیری،ر.ک: ) کند.وجود تأویل و تفسیر می مطابق با اصل وحدت

ه وجودی بهای وحدتوی از اندیشهقهای بسیاررگه ،خصوص در مثنویدر آثار موالنا و به

نکرده، آن را از اسالف به این اندیشه اشاره ،صراحتخورد، هرچند او هرگز بهچشم می

ار هایش به کدر اندیشه ،خاص خودارث برده و با ظرافت عربی بههمچون غزالی و ابن ،خود

 است.گرفته

 بیان مسئلب -1-1

ت . از دیدگاه عارف، تنها خداسوجود است وحدتبستر مناسبی برای ورود به بحث  ،توحید

ایی زیربنال مطرح است که جنبۀ است. در عرفان نظری اسالمی، دو سؤ« ال ما یشاءفعّ»که 

توحید چیست؟  -1 هستند: پرسشین دو اپاسخ به  تفاسیری برای ،نظری مباحثدارد و سایر 

 .تاس انسان کامل، مدو پرسشپاسخ و  وجود وحدت،اول پرسشد کیست؟ پاسخ موحّ -2

 وجود رسید و چگونهتوان به وحدتاین است که چگونه می ،( پرسش بعدی1392)کاکایی،

رخی راه عقل. ب ،راه عشق و دیگری ،است: یکی کامل شد؟ پاسخ عرفا روشنتوان انسانمی

بت و عربی( و گرایش برخی به سویۀ مح)نظیر ابن عرفا، به عقالنیت گرایش بیشتری دارند

 است )نظیر موالنا(. ق بیشترعش
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 پیشینة تحقیق -1-2

موالنا،  عربی،ابن، ازجملهو در آثار بسیاری ازعرفا و فالسفه  ،وجوددر باب وحدت

ی فرغانی و سایرین، مقاالت و کتب فراوان سبعین،ابن نسفی،الدینعزیز قونوی،صدرالدین

مورد اقبال پژوهشگران بوده و با سایر آثار و افکار موالنا  ،است. از این میانبرجا مانده

کمتر  ،با توجه به تأثیرپذیری فراوانش از موالنا ،امرهیونسآراءِ ا است امّآثارعرفا مقایسه شده

 است. مورد تدقیق و بررسی قرار گرفته

 ضرورت و اهمیت تحقیق-1-3

طور ترک که بهشهیردربارۀ این شاعر  شد، نبود منبع قابل اتکاء فارسیآنچه گفتهبا توجه به

یخ، این پذیرفته و آثار او و نیز تارزبان، موالنا، تأثیرمستقیم از شاعر و عارف وارستۀ فارسی

ه ککند، یکی از دالیل ضرورت انجام این تحقیق است و دیگر آنتأثیرپذیری را تأیید می

 و ستا ال رشددر جهان درح ،های مهم تحقیقی ادبیعنوان یکی از شاخهادبیات تطبیقی، به

هان را ج ایران در ادبیات نامی وجود تحقیقاتی از این دست که دامنۀ تأثیرگذاری شاعران

 نماید.میدهند، ضروریوضوح نشان میبه

 بحث-2

 یۀدر ناح اش را مانند سایرمتصوفان معاصر موالناهای صوفیانهبیشتر آموزه ،امرهیونس

که در  جا( و از آن355: 1385)کوپریلی،  استوالنا گرفتهطور مستقیم از افکار مبه ،آناطولی

ستقلی تاکنون پژوهش م ،عصرشصوفی با موالنا و سایر عرفای هم باب مقایسۀ آثار این شاعر

بر  ،ش از موالنااتنها با مطالعه در آثار او و نیز گواهی تاریخی مبنی بر تأثیرپذیری ،نشدهانجام

 توحد، یعنی ورد عالقه و البته مورد مناقشۀ هر دو شاعرآن شدیم تا یکی از موضوعات م

 را مورد تطبیق، مطالعه و بررسی قراردهیم. وجود

 چیستی وحدت و ود -2-1

 که مفاهیم مرتبط با آن را بشناسیم؛ وجود را بدانیم، الزم است پیش از آنکه ماهیت وحدت

 مفاهیمی نظیر حلول، اتحاد، وحدت و توحید.

مقصود از حلول، دخول یا فرودآمدن  ،: در اصطالح برخی از صوفیان(Infusion)حلول  -

دانند: اول آنکه زمانی که دو جسم آنچنان قسم می حلول را بر دو ،عرفا خدا در انسان است.
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 ،گویند و دیگری «جِواری حلول» ،به آنو شود ظرف دیگری می ،روند که یکیدر هم می

 ه اشاره به یکی، اشاره به دیگری نیز خواهدبود. )ابیاست ک چنان، آنرفتگی دو جسمدرهم

  (77: 1993خزام،

کنی، آن است که حق را وجودمطلق بدانی و اینکه اقرار ،: اتحاد(Unification)اتحاد  -

: ن)هما گردند.نفسه عدم هستند. در اتحاد، دو ذات یکی میبه او موجود و به ،موجودات همۀ

38) 

 ،عبارت است از یگانگی و در اصطالح ،: وحدت(Pantheism= Oneness) وحدت -

 ،منشأیی واحد دارند. تفاوت میان موجودات ،اعتقاد به این اصل که همۀ موجودات عالم

 نیکی بیش نیست و آ ،به دلیل اختالف در مراتب وجود است و در باطن امر، وجود صرفاً

 ( 184: نند. )هماندانیز می «لاوّ نتعیّ» خداست. برخی این مرتبه را مرتبۀ

 ،. برخیوجود معتقدندعالوه بر عرفا و فالسفۀ اسالمی، برخی فالسفۀ غرب نیز به وحدت

 «تئیسمپان»دانند و آن را نه وجودی می فلسفۀ فلوطین و نوافالطونی را همان فلسفۀ وحدت

به وجود  دوجود و توحی با این هدف که موافقتی میان وحدت خوانند؛می     «پانانتئیسم»که 

 احتماالً ،بوده و این اصطالح ،فیلسوف آلمانی ،«کارل کروزه»یکی از نمایندگان آن، »آورند. 

سازگارتر باشد زیرا موجودات دیگر را وابسته و متعلق  ،وجود به معنی حقیقی آن با وحدت

ر تمتعالی خدا راداند و هستیا خدا را وابسته به موجودات و عین آنها نمیامّ داندبه خدا می

 ز نمایندگانتوان مالصدرای شیرازی را امی ،اسالمی –شمارد. در فلسفۀ ایرانیاز آنها می

از  حال هیچ یکشمار آورد که به گفتۀ او: حقیقت بسیط همۀ اشیاء است و در عینآن به

 (. 110: 1385)حلبی، .«آنها نیست

خداوند  ،که از نظر آنهاسنت و حدیث رد شده چرااز سوی اهل ،وجودی اندیشۀ وحدت

کفیر ت طرد و لعن و تعلّ و کمثله شیء(است )لیساست که در قرآن  دربارۀ خود گفتههمان 

وست راست. از این، بر همین اندیشه استوار      بودهالقضاتچون حالج و عین ،و اعدام برخی

اند و ود آوردهوجود در آثار خ جای وحدتشهود را به اصطالح وحدت ،که برخی از عرفا
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( تا از تهمت حلولی و 135: 1377،جرجانی)« شهود، رویت حق است به حق»اند: گفته

 مبرّا باشند.  ،وجودی و ثنوی اتحادی و وحدت

  مآبانبو ودبلخی و اندیشة وحدتالدیننا  اللموال -2-2

قهی و خصیت فکه به اعتبار شاست، چراکارنبردهوجود را به گاه تعبیر وحدتموالنا هیچ

 یا وحدت دینیبیو  خداییتوانستند او را در برابر اتهاماتی نظیر همهمتشرع او، مدافعان نمی

عبیر تاین است که  ،شهود محافظت نمایند. پرسشی که اینجا مطرح است وجود یا وحدت

که  داناطالق کرد؟ بسیاری گفته ناتوان بر تعالیم موالمی ایوجود را از چه جنبه وحدت

 مایتنیکلسون، این رویکرد را با ح .عربی بودمرید ابن وجود بود زیرامعتقد به وحدت ،ناموال

 .استتقویت کرده عربی،ابن از ناموالیثیرپذیرأت ۀاید از

آمده، هرچند در مقالۀ شماربه عربیاز پیروان مکتب ابن ناموال ،دین المعارفدائرۀدر  

ثیر محسوسی أهیچ ت ،عربیابناز نظر چیتیک نیز  است.نشدهید ماری شیمل این مسئله تأیآنه

عربی و نبرای اب». به گفتۀ او: دارددالیل متعددی بر این اعتقاد وجود. استنداشته نابر موال

مسلمان،  المانعآنها همانند سایر .ربطی نداشت حقیقتاً ،گفتندثیر تاریخی به آنچه میأ، تناموال

، قالب کهحالیریشه است، در ،یا معنا روح و. دانستندتاریخ را فرع می خدا را اصل و انسان و

 (178-207: 1390)چیتیک، « شود.محسوب میسایه فرع و 

 ،نداکه خود تأکید کردهچنانو هم ی خداوندی اصل استتجلّ ،عربیاز نظر موالنا و ابن 

 از خداوند است. اینشان مأخوذ از کسی نیست و حاصل دریافت خودآگاهانۀ ایشان بینش

توان آثار محسوس آن های متمادی میچنان قوی است که پس از گذشت قرنآن ،شناخت

ۀ دو پرورد دست ،عربیکه موالنا و ابنکرد. ضمن آنرا در فرهنگ عرفانی و اسالمی مشاهده

ر د اشکل و ظاهر گفتارشان متفاوت است امّ اسالم هستند؛ از دو سوی جهان ،نوع معنویت

نا از ای برای تأثیرپذیری موالاین نزدیکی هیچ قرینه ،حالشوند. درعینمیهم نزدیکمعنا به

های ههای هردوی ایشان اندیشاست که چون آبشخور اندیشهبدیهیباشد. تواندابن عربی نمی

عربی بنا شیوۀ استفادۀ اامّ باشند، تأثیرات مشترکی را دریافت کردهاسالمی است-عرفانی

ا رده امّکار نبشود. اصطالحات او را موالنا بهنمیدیدهدرآثار پیشینیان اوست که  ص خودخا
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ربی و عهای ابناند. تفاوتگرفتهکارقونوی بهعراقی و صدرالدینکسانی چون فخرالدین

ی خواص نویسد؛آثارش را برای خواص می ،عربیابن شود.نمی به همین موارد محدود ،موالنا

 (1392نویسد. )کاکایی، ا موالنا برای تودۀمردم میامّ دارنداز علم و معرفت  ایکه بهره

 و ود یونس امره و وحدت -2-3

او را  ،رخیاست. بدانند که سبب حفظ زبان شدهترکی می او را نخستین شاعر بزرگ ادبیات

 دانند. دل و برخی او را عالمی متصوف میای سادهامیّ و روستازاده

نوشتۀ  ،الخاصولی و تذکرهبکتاشنامۀ حاجیامره از دو منبع والیتندگی یونسداستان ز

 بدرود ه.ق، 720دنیا آمده و در سال ه.ق. به 638است. او به سال دست آمدهبه ،خاص ابراهیم

تن یافکه بسیار شهرت دارد، از مقبولیت امره( آثار یونس9: 1392است. )تاتجی، حیات گفته

 ،فارسی، زبان رسمی آنان بودرغم آنکه زبانمیان مردمانی حکایت دارد که علیاین شاعر در 

زدند و دوست داشتند که مفاهیم بلندی را که متصوفان همچنان به زبان ترکی حرف می

 ،مرهاکنند به زبان مادری خود بشنوند و یونسمی به زبان فارسی بیان ،همچون موالنا ،بزرگ

اصل سامان حهاوضاع اجتماعی ناب ،ساخت. یونس مندز این حظّ بهرهبود که ایشان را ا کسی

 داخلی، قحط و خشکسالی را تجربه مغول و منازعات سلجوقی، حملۀ از ضعف حکومت

آناطولی محل کشمکش مذاهب و ایجاد فِرق دینی بود. در چنان  ،کرد. در آن روزگار

 ولی و احمد اَورَنولی، اخی کتاشبیونس در کنار بزرگانی چون موالنا، حاجی ،شرایطی

خود  های اخالقی و تربیتیدین پرداخت و آموزه به معرفی جوهر ،لدنی با بیان حقایق ،فقیه

جی، )تات.کرد.را که برآمده ازعرفان و عشق الهی بود، با هدف مبارزه با عقاید باطل عرضه

1392 :15-14) 

ردپای تحصیالت و اقامت  ،. تاریخاطالعات ما دربارۀ زندگی او بسیار اندک است 

 بق مناقبط» است.عربی تأثیر پذیرفتهابن ، او از نظریۀشکداده و بییونس را در قونیه نشان

مکرر به او ابراز  ،شعارشبوده و خود در ا امره پدوقتامکتوب، وی مرید درویشی به نام 

 او بر زبان ترکی و اشاعۀ آن تأثیر بسیار( 310-342: 1385)کوپریلی،  «است.عالقه نموده

مشهوراست  2هزار مصراع شعر است که به الهیدوازده-دیوان او مجموعه دهزیادی گذاشت. 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D9%BE%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 .استشدهسروده، ترکی( وزن شعر باستانی و فولکوریک) هجاییوزنبر و بیشترآنها، 

توجه است و این حد تأثیرپذیری، خود  وجود، قابل امره در باب وحدتهای یونساندیشه

-حکایت ها بعداز دامنۀ وسیع تأثیرگذاری موالنا و مقبولیت عام و تام او از زمانۀ حیات تا قرن

 دارد. 

 کثرت -وحدت  -2-4

ت ی وحدوحدت وجود، عالم یک حقیقت و یک وجود است و کثرت، تجلّ براساس نظریۀ

بودن دالیل وجود خداوند، ازلی و ابدی هستی مطلق و واحد است. یکی از ،است. خداوند

مورد بررسی قرارگرفته  ،وجود از سوی بسیاری از علمای متصوف اسالمی اوست. وحدت

ی . این اعتقاد از سواستگردیده یافته مطرحصورت جدی و سازمان، بهیعربابنو توسط 

 (227: 2008است. )تاتجی، پسند واقع شده امره نیز موردیونس

 موالنا  -2-4-1

 است:آورده مثنوی در دفتر اول ،موالنا در اتحاد معشوق و عاشق

 زنی مــا چو چنگیم و تو زخمــه می         

ــوما چو ناییم و نوا در ما ز ت  تــــــ سـ

ــما چ  و شـــطرنجیم اندر برد و ماتــــ

ــیم ای تو ما را جان جانــــــکه ب ام  اش

ــ   مــا عــدم یم و هســ ی  هــای مــایت هــا

 

ــه تــو زاری مــی    کــنــیزاری از مــا ن

 ســـتوما چو کوهیم و صـــدا در ما ز ت

 صفاتست ای خوشوبرد و مات ما ز ت

ـ   ه مـ ا کـ ت ـ   اشیم بـ ا بـ ـ   ا تـ  میان و درـ

ــی     ــان ــی ف ــق ــل ــط ــود م ــو وج ــا ت ــم  ن

 (595-610، دفتر اول: ثنوی)م              

ند، مجنون کنوعی حجامت برای او تجویزمی ،شود و طبیبدر دفتر پنجم که مجنون بیمارمی

 ترسی و:زنی میآیا از رگکه پرسد زند و طبیب میمی بر طبیب بانگ

فت مجنون من نمی  ــم ز نیشگ   ترسـ

 تـ سا رن پُـ ود مـ ی وجـ لـ ک از لیـ لی

   یـ دم کنـ ر فصـ اد گـّ رسم ای فصـ ت

                                                  ستا روشنید آن عقلی که او دلـــدان

 

 شـ ن هست بیـ وه سنگیـ بر من از کـ ص 

 رستات آن دُـ ر از صفـ دف پـ ن صـ ای

 یــــی زنـلــر لیـــاه بــاگـش را نــیــن

 رق نیســــتـــــــلیلی و من ف یانِ مدر 

 (1999-2019دفتر پنجم: همان، )        

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D9%86_%D9%87%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 یونس امره  -2-4-2

اند. چشمی که متوجه شدهیتمامی مخلوقات از سوی خداوند متجلّ ،3امرهاز دیدگاه یونس

 ،چرا که نور مطلق او بود،گر خواهدجا بنگرد، جمال خدا را نظارههربه ،بنیان هستی باشد

      ق چشم و گوش خود را چشم و گوش معشو ،یونساست. تمامی عوالم را فراگرفته

 شنود:بیند و با آن میبا آن می ،که او استدانسته
Sensin bu gözümde  gören sensin dilümde söyleyen 

sensin beni var eyleyen sensin hemin öndin sona 

 ؛زنیمی تویی که از زبان من حرف کنی؛می تو هستی که از چشم من نظاره

 (278: 2008برد. )تاتجی، و مرا به پایان خواهیو هم ت ایتو مرا به این جهان آورده

 4است.نوافل پیامبر)ص( آمدهچنین مضمونی در حدیث قرب

 بودن خداقدیم -2-5
 موالنا -2-5-1

 خدا، قرآن است. علمای علمکالم، بحث در حدوث و قِدَم کالمیکی از وجوه تسمیۀ علم

 اند. داده یله را تسرّخدا نیز این مسئ در ذات و صفات ،به تَبَع آن ،کالم

او  خداوند را زاید بر ذات صفات ،معتقدند و به همین دلیل معتزله، به توحید صِرف خدا

حدیث  اهل امّا شمارندازلی و قدیم می ،ایشان دانند و علم، قدرت و حیات را مانند ذاتنمی

م نظیرِ حیّ، قادر و عال ،معتقدند چون خداوند خود را به صفاتی ، اشاعره،و به پیروی از آنها

ان تواوست و چون خداوند را نمی این صفات در ایشان هست و غیر ذات ،خوانده، در نتیجه

موالنا نیز  (158-159: 1373حلبی، ر.ک: قدیم هستند. ) ،صفات او ،بدون این صفات خواند

 قعش کند.میاو قلمداد قدیم و اضافه بر ذات ،خدا را مانند ذاتشمتأثر از اشاعره، صفات

وجودی نبوده  ،پیش از او خداوندی در وجود همۀ موجودات است؛ او ازلی و ابدی است و

 و پس از او نیز وجودی نخواهدبود: 

ــامــان نبود  مــا نبودیم و تقــاضــ

                         

ــنمی اۀ مو ناگفتــــــلطف ت   ودش

 (610، دفتر اول: مثنوی)             

 فرماید:داند و میم را آیینۀ یکدیگر میحادث و قدی ،در جای دیگری
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در آثارموالنا فراوان است. حکایت دهری منکر  ،بودن خداوندمثال در باب قدیم شاهد 

داند و اینجا به جهت جلوگیری از اطالۀ ترین آنهاست که عالم را قدیم میاز مهم ،وهیتال

 دهیم. می ارجمند را به اصل حکایت در مثنوی ارجاع کالم، خوانندگان

 یونس امره -2-5-2

چرا، پیش از همۀ وچونآن پادشاه بی نیز به تبعیت از موالنا معتقداست کهامره یونس

 و بعد از همۀ آنها نیز خواهدبود: موجودات بوده

yogıdı bır barıgah /varıdı ol padişah 

 (278: 2008هنوز هیچ بارگاهی نبود / که آن پادشاه بود. )تاتجی، 

 خدا قدیم است و بشرقدیم و هر لحظب او را خلقی ست نو -2-6
 موالنا -2-6-1

قدیم است و بشر همواره همراه  ،درست است که خدا ،از دیدگاه برخی عرفا و از جمله موالنا

 در کار خلق جهان ،هر لحظها او امّ نشده و به این اعتبار قدیم است خداوند بوده و از او جدا

 و نوکردن آن است:

 ست او بی کار نیستا آنک او شاه

 رــــــــهر این فرمود رحمان ای پسب

                                                   خراشتراش و مینــدرین ره میا

 

ــت اناله از وی طرفه ک       و بیمار نیسـ

ــکل ی ــوم هــ  پسر  و فی شان ای ــ

ــارغ مــــباشتا دم آخــــر دم  ی فــ

 (1816-1824، دفتر اول:ثنوی)م   

 یونس امره-2-6-2

 ،دهدیمامره نیز چون خدا قدیم است و بشر نیز با او وجودی یگانه را تشکیلاز دیدگاه یونس

نکه از نه ای ،شودمی جهان هر لحظه خلق ،به اعتقادعرفا ،طرفیاز  تواند قدیم باشد.او نیز می

جود، و باشد. براساس مفاهیم وحدتاتمام رسیدهو خلق آن به شده در زمانی خلقو  ابتدا بوده

از  و است استفاده در خصوص بنده نیز قابل ،خداوند است صفت قدیم که مختص ذات

 گوید:می ،رواین

 حدث آیینه قدمت ،قدم آیینه حادث  

                        

 دو چو زلفینش بپیچیدهدر آن آیینه این هر 

 (2293)مولوی، غزل شماره:                       
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Tanrı kadım kul kadım ayrılmadum bır adum 

Gör kul kim Tanrı kimdür anla ıy sahib- Kabul 

 ؛نشدم خدا قدیم است و بنده قدیم ، گامی و آنی از او جدا

 (278: 2008)تاتجی،  مند! ببین که خدا کیست و بنده که.ای بینش 

 تجلّی -2-7

« ظهور»اصطالح  ،عارفاندر گفتار. کردن استجلوهو به معنای آشکارشدن  ،ی در لغتتجلّ

 ،اسالمیعرفاندر ( 563: 1373)سجادی،. استکاررفتهی بهنیز گاه مترادف با اصطالح تجلّ

است از  عبارت ،یتجلّ ،اولدر معنای ؛استآمده متافیزیکیو  سلوکیی به دو معنای تجلّ

 هستیدوم، عالَمِا در معنایامّ سالکتعالی بر ضمیرحق افعالو  صفاتو  ذاتآشکارشدن 

بتتُ اَن کنتُ کنزاً مخفیاً فَاَحبَ»قدسیحدیثبا  ،تعالی است بر خویش. این دو معنا ی حقتجلّ

 .نزدیکی دارد ارتباط، آمده عارفان بارها که در سخنان «اُعرفاُعرَف فَخَلَقْتُ الخَلقَ لِکی

 ( 194و13، 1: ج1369)سمنانی،

 انواع تجلّی حق-2-7-1

ی بر برآن، تجلّ گردد که بنابازمی تستری سهلخنی از به س ،حق یتجلّ انواعتفکیک  ۀسابق

 شفهمکاهمان  ت،ذا یتجلّ .ذات حکم یتجلّ و ذات صفات یذات، تجلّ یتجلّ»نوع است: سه

خداوند به  یترؤخواه  و باشد دنیاسِرّ در  به چشم خداوند رؤیت قلبی کشفخواه  ؛است

لک وجود سا چنان بر ،حق است که صفات هنگامی ،ذات صفات یتجلّ. آخرتسَر در  چشم

 حکماین معناست که به ،ذات حکم یتجلّ.مقدار شوددر نظر او بی ،خلق کند که صفات غلبه

به  ،روهیشود و گمیتمیز داده ،شقیو  سعیدگردد و میان می در آخرت آشکار ،خداوند

 ( 319 :1ج،1378)عطار نیشابوری،  .«به جهنمروند و گروهی می بهشت

 عربیو ود و نظر ابن ی با وحدتتجلّ ةرابط-2-7-2

وجود  محض مشهود را با وحدت زیرا کثرتاست  وجود توحد ۀمکمل نظری ،تجلی ۀنظری

با  ،کدام به نوعی، هرحلول و اتحاد خلق از عدم، نظریۀ علیّت، نظریۀ نظریۀکند. می سازگار

 ابطۀرها، برای تبیی عربی با نقد همۀ این نگرشابن ،از این رو؛ تضادند حق در تباین و ذات

همچنان که تصویر در آینه، نه »کند. می استفاده)آینه(  ۀ مرآتاستعاراز  ،عالم )خلق( و حق

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%D8%B0%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B0%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D9%82%D8%AF%D8%B3%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%87%D9%84_%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81%D9%87
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%B4%D9%81_%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%A4%DB%8C%D8%AA_%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%A4%DB%8C%D8%AA_%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%82%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%82%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA_%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA_%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87
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حلول  نه در آن ،شده تعالی نیز نه با عالم یکیکرده، حق آن حلولشده و نه در با آینه متحد

 (17 :1ج ،1370)ابن عربی،  .« استکرده

 ی و خلق  دیدتجلّ -2-7-3

و  ی پیوند خوردهعدم تکرار در تجلّ ۀبا قاعد ،اشدر معنای وجودشناسانه ،حق یئمدا یتجلّ

 و جدید در آثار عرفا چه مفهوم خلقجدید دارد. گر خلق ۀبسیار نزدیکی با اندیش ۀرابط

عربی ابن ابداع ،فنی این مفهوم  داشته، اصطالح ، وجودناموالو  تالقضاعینخصوص هب

است. به نظر وی، را به این بحث اختصاص داده« الحکمفصوص»بخش دوازدهم  ،است. او

کند؛ یم وجود ۀوقفه افاضشتابند، بینای خود میهنگامی که به سوی ف ،خداوند به اشیا

خلقی  ،یپذیرد و در هر تجلّمی حق صورتیبا تجلّ ،ترتیب، در هر آنْ فنا و بقای عالمبدین

م، که عالحال آن ،همان خلق اول است ،پندارند که اینولی محجوبان می آیدمی جدید پدید

 ( 31-32 :1ج،1370 . )جامی،است حدوثِ مستمرو مادّی، در  مجرداز 

 موالنا -2-7-4

 رویکرد یک در وی است.های مختلف در مثنوی مطرح شدهی به صورتموضوع تجلّ

 هاینکته ،حالاشاره و درعین عربیابن نظریاتبه  هستی، مراتب و عالم به شناختیکیهان

 :کندمی بیان ،عالم مراتب در حق یتجلّ دربارۀ بدیعی

گل را گفت حق     چه   انش کردخند  آن

 کرد راست  قدش و سَرو  بر زد آنچه

ــرین جان و دل       ــرد شی  آنچه نی را کـ

 آنچه ابــرو را چــــنان طــرّار ساخت         

ـری              ـ ـعف ـان را داد زّر جـ ـچه کـ ـ  و آن

 

 بــا دل من گفـــت و صد چندانش کرد 

 بخورد نسرین و نرگس وی از آنچه و

 و نقش چگلا و آنچه خــاکــی یافـت از

ـ    ره را گلگــونه و گلــــنار سـاخت        چهـ

ـون            ـ ـ ـ ـد افس ـر زبان را داد صـ ـ ـری  م  گـ

           (4129-32، دفتر سوم،ثنوی)م              

 وحدت به حق» کند.می تمام مظاهرزیبایی خویش را به آفریدگان خود نیز اعطاء ،خداوند

 را بینندگان که نیجسما هایزیبایی و شودمی گرجلوه ممکنات هایآینه در ،حقیقی

 افاضت هاجسم بر که معنوی ازجمال استایرشحه ست؛اعاریتی ،سازدمی خود فریفتۀ

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF
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 هسبب ب ،مختلف ی خداوند به اشکال( همین تجل154ّ: 1373)شهیدی،  .«استشده

 شود:وجودآمدن کثرت در عالم می

ضل  و قدرت و جمال آن ــر ف  هنـــ

ـی    ـ ـاره        باز م ـ ـ ـون است ـ  هاگردند چ

ـاه             ـ ـایگ ـد واج ـ ـد ش ـ  پرتو خورشی

نگ        نت د با که کرد او بر رخ خو  آن

ــور راشــیشــه  های رنگ رنگ آن نـــ

 

ــن  آفتاب ز   سفر  سو  این کرد حُســ

ـن دی          ـ ـورشید زی ـ ـور آن خ  وارهان

ـان  ـر    دم ـ ـاریک  دیوار ه ـاه  و ت  سی

 ت از شیشه سه رنگاس ور خورشیدن

ـی    ـ ـا    نمایند اینم ـین به م ـن رنگ  چنی

 (985-989وی، دفتر پنجم، )مثن     

های دارد و برای او نام تجلیات بسیار است، ولی حق یگانهذات چه موالنا؛ اگر به عقیدۀ

 یاتتجلّ طریق از باید یابد، حق معرفت به بخواهد انسان هرگاه و سزدمی شماریبی

 اند:نامیده اسم را او یاتاز تجلّ یکهر که نماید ادراک را ، آنحق حضرت شماربی

ــت او، اثر دارد هزار   گر چه فردسـ

 

 صـــورت از کتم عدمگه گه آن بی

 و هـر صورتــی   ا تا مــدد گیــرد از    

 

ید بی     نام شــــا مار  آن یکی را  ــ  شـ

 (3673، دفتر دوم:)همان               

 مـر صور را او نماید از کـرم

 از کمال و از جمال و قدرتی

 (3744و3742، دفتر ششم،همان)   

از  ،دارد. نفوس ایشاناشاره  اولیا وانبیا  خداوند در نفوسیبه تجلّ ،ر این ابیاتموالنا د 

خفی  این لطف ،او د. به عقیدۀیابمی حقیقی خود دست به کمال گیرد ومی ی یاریآن تجلّ

 دوگونه بر ،آن و بندگی به پایداری در اوست تأیید بنده، به حق لطف زیرا»خداوند است 

 هیچ بی تعالی حق آنچه است و جلی لطف ،باشد اطاعت جزای جلی. آنچهاست: خفی و 

 حق لطف به ،کند بنده که هم طاعتی زیرا است خفی لطف ،کند افاضت بنده به سبب

-478: 1373)شهیدی،« درخواهدآورد. پا از را او نفس، هوای ،نباشد او عنایت اگر و است

477 ) 
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 یونس امره -2-7-5

داوند چون خکه  است تأثیر تعالیم موالنا، معتقد خود و تحت هایآموزه أسی ازت با ،یونس

، تاسکه این هم از روی عشق بوده را بنمایاندخود خواست که خود را بشناساند و صفات

کنتُ کنزاً مخفیاً فاحببتُ ان اُعرَف، فخلقتُ »قدسی  شود. او به این حدیثمی ی آغازتجلّ

 ی است. از دیدگاهبارزی از تجلّ از نظرش جلوۀاین حدیث، قیده داشته و عالقه و ع« الخَلق

 چه در این عالم هست، اوست:، هراز این روی و ذات است ی محصول عالمتجلّ ،او
Her gelen oldur gıden ol görinen oldur gören ol 

ulvı vü süflı cümleten oldur ger bana görine 

 .اوست ،بیننده ، اوست وشدهدیده ، اوست؛می رودچه آید، اوست؛ هرهرچه می

 .همه اوست ،اگر از من بپرسید، علوی و سفلی

یاد  «کلیکثرت»هزار عالم که از آن با عبارت متصوفه، اساس هجده براساس نظریات

 Dillerde)شود، یک چیز است و باالتر و واالتر از آن یک چیز، وجودی موجودنیست. می

söylenen bu birliktir) حکایت این وحدت است. ابتدا  ،شودمی ها جاریآنچه بر زبان

در این مصراع به  ،( این تفکر56)سوره بقره، آیه  .رسیدبه واحد خواهد ،و انتهای هستی

ذات را  همه یک» ؛Cümle bir anı birler cümle ana giderlerاست: کاررفته

 .«درخواهندیافت و همه به سوی آن ذات خواهندرفت

ت هبوط انسان نیز علّ و استخداوند را مورد تأیید قرارداده انسان در ازل، یگانگی 

 مشاهدۀ یگانگی ازلی در عالم وجود است:

 Eleste bileyıdük göz açduk belı didük 

Yunusıla gayrını kamu birden eyledi 

باره مگان به یکحق، خود را بر یونس و ه/  گشودیم و بلی گفتیمدر الست بودیم، چشم

 (279: 2008ساخت. )تاتجی، نمایان

 دارد: بلی اشاره بربکم و قالوا پاسخ الستُ و ی حق و پرسشبه خلقت و تجلّ زیر، بیت
Kalu bela söylenmedin tertıb düzen eylenmedin" 

Hakdan ayru değilidüm ol ulu dıvandayıdum 

 ؛ای آن سازمد را مهیّبلی، نتوانستم خو کسی به من نگفت قالوا
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 .من جدای از حق نبودم ، من از اهالی درگاه او بودم

وح تنها یک ر ،رنگ و به هنگام شمارشترتیب، یک شکل، یک تنها یک ،در ظاهرامر

 ،آن جان )روح( جان واحد نیست؛ و روح چیزی بیش از تنزل آن ،کثرتدارد. این وجود

 زند:میافعال از او سر است که همۀ یخود پوشیده و تنها وجود لباس تن به
Işkıla isterdük yıne bulduk ol canı 

Gönlek idinmiş geyer suretile bu teni 

Girmiş suretde gezer cümle işleri düzer 

 /استوشاندهخود لباس پ ما را با چهرۀ خاکیاین تن/  یافتیم با عشق به دنبال یار بودیم و بازش

 (279: 2008دهد.)تاتجی، میکارها را انجام آید و همۀصورت درمی ان(، بهجان جان)آن

 توحید بنیاد وحدت و ود -2-8
 موالنا  -2-8-1

هذا کتاب المثنوی و هو اصول اصول اصول الدین فی کشف اسرار »: این جملهبا  مثنوی

 ناوالاست. متوحید  ،ترین تعلیم دیناصلی ،شکو بی شودمی شروع ،«الوصول و الیقین

اصل  لاص توحید و اصل مثنوی سِرّسِرّ فرماید که این کتابتوحیدی می این شعار ۀدربار

 یصریح در آثار موالنا اشارۀکه عنوانی   .وجود است همین وحدت ،توحید دین است و اصل

له اال  اال»زند. گفتن می توحید به معنای وحدت موج ،ا در سراسر مثنویامّ استبه آن نشده

 ابد:یدر بیان موالنا شکلی دیگر می ،حاوی یک نفی و یک اثبات ی استکه اقرار« اهلل

ــت   ــف ــت و اال اهلل گ ــف ــه گ  ال ال

 

 گشــت ال اله اهلل و وحدت شــکفت 

 (2266،دفتر ششم:ثنوی)م               

 تفشگ ،اهلل اال اله نامد، این تعبیر از المی «وحدت دکان»از کسی که مثنوی خود را 

نه اینکه  ،بیندب را کسی است که غیرخدا ،کند. مشرکمیبینی تعبیرشرک را دو ،موالنانیست. 

 ،بین استا آنکه وحدتاست امّ خدایی شرکهمه ،از دیدگاه اویند. ببخدا هم  را غیر

           ،وجود اند مکتب وحدتاینکه گفته ،لذا ؛توحید استعین ،بیند و آنغیرواحد نمی

در اندیشۀ موالنا چنین نیست. از دیدگاه  ،حداقل یا درست نیست ،خدایی و شرک استهمه

 روی ند و چون کفاهمگی حجاب ،حقیقی است و موجودات موالنا، تنها خداوند، وجود

 دریا:
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 ست جفت و زوج نیستا بحر وحدان

ــاای محــ  راک اول و ای محــال اشـ

ست اندر بح  شرک و پیچ پیـــــچ  نی  ر 

 

ــر موج نیســت  وهر و ماهیشگ   غیــــ

ــ  ــوج پ ــا و م  اک اودور از آن دری

چه گویم؟ هیچ هیچ      با احول  یک   ل

 (2030-2032:)همان                        

 فرماید: بایدکرد؟ موالنا میچه ،الوجودحق و وحدانیت و یکتایی واجبرای دیدنب 

ی  ــوراخ کن      دهد بب سـ ــ ید سـ با  ای 

ــدر المــ  ــبــب بــیــنــد ان ــا مســ  کــانت

ــبب می  ــد هراز مسـ ــرّ رسـ  خیر و شـ

 

ــار اوســــ        لق آث یقــت خــا حق  تدر 

ــتامغز ک  ــت و از پوسـ  ها آواره نیسـ

 زادزاده بــچــون دوم بــار آدمــی  

 

 نــــــــا حُجُب را برکند از بیخ و بتــــ 

ند جهد و اکســـاب و دک       انهرزه دا

ــ   ــباب و وسـ ــت اسـ  ایط ای پدر! نیسـ

 (1554-1552، دفتر پنجم:     همــان )     

لّ    یک جز ع ــ   ل هل پوســ ند ا  تت نبی

لّ   یب و ع چاره نیســـت  از طب  ت او را 

لّ    هاد  تپای خود بر فرق ع  هـــــــا ن

 (3574-3576، دفتر سوم:همان)         

ها را در بیند، همۀ هستیحق نمی باشد، چیزی جز افعالافعال رسیدهسالکی که به مقام فنای 

  .«زنیما چو چنگیم و تو زخمه می»بیند: نمی آلتی بیش ،حق ت و قدرتبرابر مشیّ

 نس امره یو -2-9-2

کس فهم عوام، توحید را در برع ،«کس نیستجز خدا هیچ»یونس با عبارت توحیدمدارانۀ 

غایت حقیقی  ،یونساست. از دیدگاهوجود، موردبررسی قرارداده وحدتمیانۀ مبحث 

ذاتی است.  و صفاتی افعالی، اسمایی، ذاتی از میان چهار مرحلۀ توحید زیستن توحید ،عاشقان

ته و زبانی گذش ندارد و سالک باید از توحید وجود تویی و من، وحق بین سالک ،از نظر او

د، فاعلِ گذارمیسرفعالی را پشت باشد. سالکی که توحیداقلبی شده وارد مرحلۀ توحید

رّ از ناحیۀ خیر و ش»جمله که بشناسد، به حقیقت اینشناسد و کسی که فاعل را حقیقی را می

 جا خواهددید:حق را همیشه و همه است. چنین کسی،فتهیانیز دست «خداست

Yürürısem önümdesin söylerisem dilümdesin 

oturursam yanumdasın ayrukda ne bazarum var 
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 ؛  در زبانم هستی ،حرف بزنم؛ راه که بروم در برابرم هستی

 .چه گرم بازاری دارم من ،در این دوری و جدایی ، در کنارم هستی؛بنشینم
Diyen ol işiden ol gören ol gösteren ol 

Her sözi söyleyen ol suret can menzilidür 

 ؛ باش دهندهنشان بیننده و ، بپرداز؛شدیباش، به کاری که گمارده گوینده

 است. که صورت، منزلگاه جانانگویندۀ هر سخنی باش، چرا 

کند. در می انچوگان بی و ی گوییونس، توحیدافعالی را به شکل سمبلیک با تمثیلِ باز

 نارآنها در ک خداوندی؛است از عاشق و چوگان، تمثیلی از قدرت گوی، تمثیلی ،مثال این

 روند: شمارمیوجود به نیکو برای بیان وحدت و تمثیلی یابندمی هم معنا

Top benem çevganı aldum çalaram 

Kim ala bu topdan meydanumuızı 

 ؟، میدان را بستاندتواند از این گویچه کسی می. / زنمو میگیرم می، چوگان را گوی منم

اء شود که تمامی اشیمی سالک متوجه توحید صفاتی،در دومین مرحلۀ توحید، یعنی 

کنندۀ ینقش متجلّ و شکل رنگ، حق هستند؛ یکتایی دهندۀ صفتموجود در کائنات نشان

شود. می قلب مشاهده وحدت با چشم ،یات. در این تجلّحق هستند یکتایی حضرت صفت

 ا معنا واحد است.امّ بسیار، صورت، صفاتیدر توحید

Hikmet ile bak bana ta'ıyan olam sana 

Zira ben bu suretde yüz bin dürli gelmişem 

 ،تو باشم بین مرا بنگر تا تعیّنبا دیدۀ حکمت

 ام.دوره به زمین آمده زارانه، در صدبا این صورت ،چرا که من 

 آید:بیند و به وجدمیجا میچیز و همهحق، او را در همهاز دید یونس، عاشق
Ma'şukanun tecellısi dürlü dürlü renkler olur 

Bir şivede yüz bin gönlüm (uş) hemişe cuşa gelür 

 های مختلفی استها و شکلبه رنگ ،معشوقیاتتجلّ

 آورد.وجد می دلم را به صدهزارگونه به ،و یک عشوۀ او

وید، گافتد. کسی که هستی خود را ترک میاالحد نیز اتفاق میدر توحیدذاتی، فناءفی

 کند:می ذات خداوند و صفات آن ذات را هر لحظه مشاهده
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Her sevdüği terkin ura kayıkmaya değme yana 

Her dem anun seyrangahı hem zat u hem sıfat olur 

ها کناری بکش که به کنارهقایق)وجودت( را به ؛کنترک ،داریمی هرچه را دوست

 شود.هر لحظه تماشاگه او هم ذات و هم صفات می/  شو اما کنارنرو(نکند )خماصابت
İkiliği terk itgil birlik makamın tutgıl 

Canlar canın bulasın iş bu birlik içinde 

 .بودن برسواحدی و یکیه مقامدویّیت را رهاکن، ب

 (281-284: 2008یافت. )تاتجی، بودن خواهیجانان را در این یکی جان

 نتیجب گیرس -3

ربی، عای که توسط شاگرد و پسرخواندۀ ابناندیشه ،وجود با تأثیرپذیری از وحدت ،موالنا

 بار هقونیه بثمری دیگرگون در ،قونوی، عالم و عارف مورد وثوقش بسط یافت صدرالدین

ایی هامره گردید. طبق نمونهاز جمله، یونس و  آموزشی برای بسیاری کسان یآورد و مشرب

 اکبر، بیروناز بحروجودی شیخ ،وجودی جاری وحدتو ساری  شد، اندیشۀکه آورده

با تمامی متعلقات  ،وجود تراوید و شرق و غرب عالم عرفان را درنوردید. اندیشۀ وحدت

 ،دگون و توحیهای گونهینو، تجلّبهنظیر وحدت و کثرت، قدیم و حادث ، خلقت نو ،خود

گرفت و بررسی قرار مورد ،در آثار دو عارف و شاعر مشهور از دو زبان فارسی و ترکی

صورت و سیرتی زیبا  ،اد موالنامآبانه، در ذهن وقّوجودیشد که اندیشۀ وحدت روشن

یافته و  یسرّت ،یونس ،شامستقیمبه اندیشۀ شاگرد غیرِ ،خود شکل بدیع پذیرفته و با همان

 زبانش واگویه نماید.دیگر برای مردمان هم او نیز این اندیشه را با زبانی که شده سبب
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 نشریّۀ ادبیّات تطبیقی
انشکدۀ ادبیّات و علوم انسانید  

 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان
 1396زمستان و پاییز ، 17، شمارۀ   9سال 

 السماندانشور و غادهنگاه زنانة سیمین  تطبیقی بررسی
 پژوهشی( -)علمی

 1حیدرعلی دهمرده*

 2سمیرا شرفی

 چکیده

 نویس مشهور معاصر ایران ومین دانشور، رمانسی بر درک بهتر نگاه و رویکرد زنانۀ ،حاضر مقالۀ

ی دانشور در رمان شیرین و راستبهپردازد. نویس نامدار معاصر جهان عرب، میالسّمان، زنانهغاده

در تحکیم و گسترش ادبیّات زنانۀ ایران سهم بسزایی پیدا کرد و السّمان،  ،«سووشون»پرخوانندۀ 

یرمبهای ستبر و کهنۀ قرون، فریاد از پس دیوار ،اشدبیهای اغریزۀ زن عرب است که در شاهکار

اه زنانۀ تحلیلی، به وجوه مشترک نگ -با تکیه بر روش توصیفی که بر آن است ،. این نوشتهآورد

از این جنبه مورد  ،السّمانببرد. در اینجا، رمان سووشونِ دانشور و اشعار غادهدانشور و السّمان پی

 ، به مطالعۀ وجوه مشترک ذهنیتالل همین بررسی، با ذکر شواهد مثالو در خ قرارگرفتهبررسی 

ان و نش شدهدر مسائلی از قبیل زن، جنگ، عشق و... پرداخته ،نگرانۀ دو ادیب ایرانی و سوریزن

که در نگاه زنانه به مسائل مذکور، دانشور و السمان، با مرام و جغرافیای متفاوت تا چه  استهشدداده

 ی شبیه هم هستند.نحوبهنزدیک و یا  هم بهاندازه 

هاس السّمان، شعر زنانب، گرایشهاس کلیدس: سیمین دانشور، سووشون، غادهواژه

 زنانب.
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 مقدمب -1

 مناسبتبحث از مقایسۀ آثار دو ادیب ایرانی و سوری مطرح است، بی ،چون در این مجال

ید که اصطالح آند، این نکته گفتهگویابتدا در باب آنچه امروز ادب تطبیقی می که نیست

آهنگی برای مقایسۀ معانی و مضامین آثار شاعران ترکیب رسا، دقیق و خوش ،ادبیّات تطبیقی

و نویسندگان ادبیّات ملل نیست زیرا قلمرو ادب تطبیقی فقط به تحقیق در مناسبات و روابط 

ه معطوف به آن است ک ،ویژه توجّه»بین آثار ادبی اقوام و ادبیّات ملل جهان اکتفا دارد و 

کرده یا از یکدیگر منشعب و یا با هم های تفکّر ادبی چگونه در هم نفوذها و روشموضوع

رو ( از این1: 1357)صفاری، « اند.وجود آوردههای بزرگ فکری را بهشده و نهضت ادغام

      اند. ستهتر دانرا برای این مبحث مناسب« موازنۀ ادبی»کوب اصطالح است که زرین

 (181: 1383کوب، )زرین

ط اصر مسلّعنوان عنبه ،ای برای مقایسۀ نگاه زنانهعنوان وسیلهبه ،موازنۀ ادبی در این جستار

ها و رش مدلجای پذیبه ،است. این نگاهشدهکار گرفته، دانشور و السّمان، بهفکر دو نویسنده

عنوان ا بهه، براساس تجربیّات آنار زنان نویسندههای نقد ادبیّات مردانه، به بررسی آثتئوری

ای هپردازد که دربردارندۀ ماهیت نگارشمی صاحبان این نوع از ادبیّات، یعنی ادبیّات زنانه،

داری وی را در بازآفرینی موضوعات اثر سیمین دانشور، طالیه ،سووشونزنانه است. رمان 

م بسزای او در گسترش ادبیّات زنانه در اجتماعی، قدرت پردازش ذهنی قلم نویسنده و سه

 ،نهکه مانند ساقۀ لطیف بابو مان زنی است شاعر، با هویت زنانهالسّشود. غادهایران یادآور می

د و با زنلبخند می« العربیوطن»ت عربی، به آفتاب گرم های سترگ رجولیّاز میان تپه

ت زنانۀ خویش را به رسمیت خواند. او هوینور و خاک را می ،اشفریادهای معصومانه

 اه زنانۀکر شواهد مثال، مطابقۀ نگاست تا با ذاست. در این جستار، راقم سطور کوشیدهشناخته

 دو ادیب را به مسائلی چون جنگ، زن، عشق، جامعه و... به تصویر بکشد. 

 بئلبیان مس -1-1

یها، منان انسهاست زیرا صدای مشترک بیتیافتن وحد ،یکی از اهداف ادبیات تطبیقی

این پژوهش  ،روازاین ؛هم نزدیک کندصلح و درد مشترک باشد و بشریت را به آورپیامتواند 
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 .رانی و سوری را مورد واکاوی قراردهدهای دو ادیب روشنفکر ایهسعی دارد تا افکار و اندیش

ن هستند ز ،ودباشند زیرا هرداشته هم بااشتراکات بسیاری  ،رسد که این دو ادیبیبه نظر م

های یها برای بیان عقاید خود، دشوارن. آاندشده متولدشرقی،  مردساالردو در جامعه و هر

زندگی  ساعدنامکه ناشی از شرایط  اند بوده روروبهاند و با مشکالت فراوانی هبسیاری کشید

 ،هئلسم کند. ضرورت پرداختن به اینیها تعریف منبرای آ مردساالر ۀو رفتاری است که جامع

 ۀجامع هایها و کلیشهشود که علیه سنتیاز شهرت و اهمیت دو ادیب و روشنفکری ناشی م

کردن زدیکاین اشتراکات و ن برشمردن با هدف ،. ادبیات تطبیقینداهبرافراشت سنتی خود، قد

آزادی زن، جامعه، عشق،  چون ،های مشترک و واحدیا با پیامها، سعی دارد این دو رتملّ

به  ،های آن و بیان زندگی خصوصی، مظاهر طبیعت، زبان نرم و روان، مرگ و نشانهجنگ

 نمایش گذارد.

 پیشینة پژوهش -1-2

 برجسته و پیشگام در ادبیات معاصر فارسی و عرب ۀالسمان، دو نویسندسیمین دانشور و غاده

ها نامهایانها و پهای متعدد موضوع پژوهشممتاز و از جنبه ،هستند. درخشش آثار آنان

را بر « نقاش با نقش جدال»عنوان  ،(1376جهت نیست که هوشنگ گلشیری )است. بیبوده

در رسالۀ دکترای خود با  ،(1385گزیند و مدنی )مید، برنویسکتابی که در مورد دانشور می

 ررسیب به« عرب شاعر السمانۀغاد و فرخزاد فروغ: معاصر شاعر دو آثار تطبیقی نقد»عنوان 

 فارسی و عرب ادبیات نامدار ۀچهر دو شعری لحن و هاتفاوت ها،شباهت ها،مؤلفه بین تطبیقی

ترین افراد به مسائل زنان عرب السَّمّان از آگاهرغم این مهم که غادها علیامّ استپرداخته

سراید و رمان برجستۀ سووشون نیز که نخستین نویسد و میای که زنانه میاست، نویسنده

ان فارسی به قلم یک زن ایرانی است و سهم بسزای دانشور را در گسترش ادبیات زنانه در رم

تحقیق در این پژوهش، هیچ پژوهش مستقلی انجام  زمینۀ مورد در ،شودایران یادآور می

 است.نشده

 بحث -2

ایش و در ههایش، مصیبتازجمله نویسندگانی است که به معرفی زن، شادی ،سیمین دانشور

ویت جعل ه ،هایش برای زنتنها در نوشتهنه پردازد ویت اجتماعی او در کشور میوضع ،لک
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ن و بودهرگز زن از زن ،است. در کارهای دانشوربلکه این هویت را جسته و یافته کردهن

ت تنگ باشد، زنجیری بر دسممکن است از زمانه دل ،زنانگی خویش شرمنده نیست. این زن

امل صورت عوها همه بهحساب نیاید، بترسد امّا این، بهدر سایه باشدو پای خود حس کند، 

 شود. میتماعی نشان دادهبیرونی و رفتار اج
ل و کند، گداری میزن داستانی دانشور، همان زن ستمدیده و فداکار ایرانی است که خانه»

داند ند. او میکهای اجتماعی شرکت میدر فعالیت ،وقتپرورد و بهکارد، بچه میگیاه می

مبارزان نیز احتیاج به خوراک دارند و خوراک  ،هرحالکه سیاست، کل زندگانی نیست و به

را کسی باید طبخ کند و زمانی که مبارز از پا افتاد، کسی باید او را بپاید و پرستاری کند و 

 ( 6: 1382)دستغیب،« از مرگ نجات دهد.

ترین یادماندنیاست کـه یکی از به ،«سـووشـون»قهرمانِ  ،«زری»دانشور، خالقِ 

در انتخاب بین زندگی آرام  در ادبیّات داستانی معاصر است. زری های زنشخصیت

قت، در حقی ،خانوادگی و فعالیت خطرآمیز سیاسی و اجتماعی در تردید است. این تردید

آسایش و  به ،وساند و از یکنشده بیانی از تردید زنان نسل ماست که هنوز موفق به انتخاب

ای هآگاهی ،سو اند و از دیگربستههای سیاسی دلرفاه زندگی در خانه و فارغ از دسیسه

د. گذارآورند، آرامشان نمیدست میسوی جامعه به سو و آن ای که از اینوگریختهجسته

وخم یچها و پف ظرافتبودن دانشور را عامل اصلی موفقیت او در توصیبسیاری از ناقدان، زن

 اند. هایش دانستهداستان زندگی زنان

راوی سـوم شخص است.  ،شود و زاویـه دیـد آنبه قلم یک زن روایت می ،سـووشـون

هرچند مـاجراها و حـوادث داستان بر محور یوسف،  هم یک زن است و قهرمـان داستان آن

 را بازیافت.  توان نگاه و احساس زنانهجای این رمان میچرخد، در جاییک مرد، می

های او را در است از نگاه یک زن به جامعه بنگرد و ذهنیت و اندیشهدانشور خواسته

سیار در سنت ادبیّات فارسی ب ای کهبه نمایش بگذارد و در مقابل دید مردانه ،مواضع مختلف

ه حال ککوشد زری را درعینباشد. دانشور میگیر است، دیدی زنانه به جهان داشتهچشم

العاده، متفاوت و منتزع از جامعۀ ایرانی و زنانش صورت شخصیتی خارقممتاز است، به زنی

راستین  نمایاندن شخصیت و هویت صورت زنی وصف شود که میانۀتاً بهتصویر نکند و طبیع
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خویش است. این رویه که در زمان نگارش اثر بسیار نوآیین و دارای اهمّیّت اجتماعی بود، 

سرگردانی جامعۀ  بستۀ آن است؛ای است که دانشور سخت دلایهمدی از دروننما منزلۀبه

ه ایرانی در عصری است ک سرگردانی زن ،های آنترین جلوهایرانی که مسلماً یکی از اصلی

 دهند و شهر خالی است از مردان!کس را به دست او میستارۀ هر

در عرصۀ نویسندگی و شاعری با حضور فعال و پویای خود  ،السّمانشاعر سوری، غاده

 ،ناست. زهای راکد اعراب کشیدههم زن عرب، خط بطالنی بر اندیشه آن ،عنوان یک زنبه

گمارد امّا شعرهای تر به بیان آن همّت میاست که رازی دارد و کم همچون صدفی بسته

 کنند:این راز را افشا می ،با جسارت زنانه ،السّمانغاده

موءودۀ  اء/ اال اننی امراۀ زنجیۀ فی مفهوم معین/ ألننی امرأۀ عربیۀ/ کنترغم ان بشرتی بیض»

 االحتقار تحت رمال الجاهلیۀ/ وفی عصر السیر على القمر اصبحت/ موءودۀ تحت رمال

 (83: 1996السمان، غاده« )وباالدانۀ المسبقۀ لی .../ المنتقلۀ بالوراثۀ
 هایزنگی و سیاهم/ زیرا من زنی عربم .../ در زیر صحرامعنایی من زنی  باآنکه پوستم سپید است/ به»

گورم/ در زیر بهرفتن بر سطح ماه/ من همچنان زندهام/ و در عصر راهگور بودهبهدهجاهلیت/ زن

: 1387السمان، غاده)« .استهای حقارت موروثی/ و محکومیتی که پیش از من/ صادر شدهریگزار

65) 

او از درد مشترک زنان سخن  ؛زن عرب و سرزمین عربی نیست تنها محدود به ،افق دید او

مژگان را  ،دهد. زنی که از وضع خود غافل استاز انحطاط جامعۀ زنان خبر می و گویدمی

غبار غفلت و جهالت بر  که دهدپردازد و اجازه میآالید و تنها به ظاهرش میبه سرمه می

اهی ستیزد، زن را به یک نوع خودآگکند و نه میبا لحنی که نه امر می ،وجودش بنشیند. شاعر

وردن آپایین منزلۀبه ،زمینیرساند، خردکردن حروف و تشبیه آن به خـردکردن سیبمی

 است:پاافتاده دانش او به سطحی مبتذل و پیش

 عاشقۀ تطیر مع بوم الدهشۀ»

ۀ../ هل لَعتِ ۀ الیومیتموت األبجدیۀ، فی بیت المرأۀ الشرقیۀ/ فی مذبحۀ التفاصیل الصغیر

األوانی الفضیۀ بدل حروف األبجد؟/ هل مسحت الغبار عن األرائک/ و ترکته یغطی أهدابک 

 (59: 1995، السمان)غاده« تحت الکحل؟
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 زنی عاشق که با جغد دهشت در پرواز است»

رق ای را/ بههای نقرهای حقیر.../ آیا ظرفمیرد/ در قربانگاه روزمرگیدر خانۀ زن شرقی/ الفبا می

ای که شتهاای/ و گذها را/ گردگیری کردهپشتیو ها جای حروف الفبا؟/ آیا فرشای/ بهانداخته

ای/ روی اجاق/ و کردهها را سرخزمینیات را/ غبارآلود کنند؟.../ آیا سیبمژگان سرمه کشیده

 (56: 1387السمان، غاده)« ای؟حروفت را خردکرده

ا هآید و با رهایی و حضور در میان قصهدنیای این زن به تنگ می تنگیدلشاعر از  ،در پایان

 از تصنع، آزادی دوربه ،چیز معنای واقعی خود را داردبردن به جنگل، جایی کـه همهو پناه

 است:جامانده در ذهنیّت او همچنان به ،های زن شرقیکند امّا ادراک غمرا تنفس می

الغابۀ/ ألنشر أجنحتی قبل أن یأکلها الصدأ و العث/ و أطیر مع بوم و أقفز منها هاربۀ إلی »

غاده) «الدهشۀ إلی أرض السرّ.../ بعیداً عن مقبرۀ األبجدیۀ/ فی دهالیز مطبخ األحزان الشرقیۀ...

 (60: 1995السمان، 

ا ها رازآنکه زنگار و بید/ آنهایم را بگسترانم/ پیشجهم/ تا بالو گریزان، به جنگل می»

های حروف/ در دوراز مقبرهکنم/ بهسرزمین رازها پرواز می بخورند/ و با جغد دهشت/ به

 (58: 1387السمان، غاده« )های شرقی...قربانگاه غمهای دهلیز
  نگ -2-1

در  ویژه مردم شیراز،یاسی، اجتماعی و اخالقی ایرانیان و بکه نمایانگر اوضاع سسووشون 

رحلۀ اوّل یعنی عصر مشروطه، به مبارزه با استبداد داخلی جنگ جهانی دوم است، در م

 ،سووشون. »استهداد و در مرحلۀ دوّم به مبارزه با استعمار خارجی توجّه نشان هپرداخت

ترین داستان دانشور است که مایۀ سیاسی و مبارزاتی دارد و در دوران جنگ جهانی معروف

، یوسف ترین قهرمانان این رمان( از مهم73: 1378)عبداللهیان، « و اشغال شیراز جریان دارد.

استعماری دارد. همسرش، زری، قهرمان اصلی داستان، با جـنگ، است که روحیۀ ضدِ

یوسف از بین برود و زندگی  که خواهدترسد. او نمیمخالف است و از عواقب آن می

 ،دانشور سیمینم به یُمنِ قل ،اش آشفته شود. با همۀ جذابیتی که سیمای یوسفخانوادگی

لکه ب ای نیستای ریشهت، مبیّن مبارزهراست و حاکمی و است، جدال او با عوامل چپیافته

 ای است واقعیچهره ،دهد و یوسفای صادقانه است که نام کتاب را نشان میادامۀ راه مبارزه
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 ایرزهه تأثیر مبادر این است ک ،شود. هنرِ نویسندهمیکه از زاویۀ دید زنی ایرانی دیده زیرا

رحال در جهان سوم خطرآفرین است، در متن زندگانیِ خانواده و زن ایرانی نشان هکه به را

یرد مگناه به دست بیدادگران و زورگویان است. یوسف میشدن بیدهد. سووشون، کشتهمی

افتاد، در پایان با شنیدن اسم خون و جنگ به هراس می ،یوسف از مرگو زری که پیش

کند و آن را دیق میشناسد و تصشود و درستی اهداف شوهرش را میاستان متحوّل مید

  :دهدادامه می

کنم. امّا حاال با کینه بزرگ می رام بزرگ کنمهایم را با محبّت و در محیط آخواستم بچهمی»

 (252: 1349)دانشور، « دهم.به دست خسرو تفنگ می

ی است. در هنگامۀ بحرانی، حتّ بنیاد خانواده دهد،که سیمین دانشور نشان میزری، چنان

زندگانی، خانواده زمان در اندیشۀ امّا در همان  بدهد شود تفنگ دست خسروحاضر می

 است.  وکودکان

شده در اشعار همۀ شاعران عرب است. های مطرحین و جنوب لبنان، از تمفلسط

ای پرآشوب بیروت را با تمام وجود لمس هالسّمان از دیگر زنان شاعری است که سالغاده

شاعر رسوخ  ۀدر خاطرات روزمر ،عشق خونین بیروت ورزد؛است و به آن عشق میکرده

 ت این سرزمین را با خاطرات خرابیخواهد تمامیرسی ندارد. شاعر میکرده، بیروت فریاد

به و  برود ،جایی که سرزمین صلح، آرامش و آشتی است، جای بگذارد و به پاریسآن به

 واند عشق او را به بیروت پاکتشویی او نمیامّا تن استحمام )نماد التیام و رخوت( بپردازد

  ه امّا روح آن زنده و سربلند است:شد های دشمنان مسلح پایمالتنی که با کفش کند؛
نم/ اخونام بیروت را می ،کند/ و بر آنام آشکار میبا پارچۀ خونینی که/ در برابر چهره»

آستانۀ  ،شکنند.../ عشقتکنند و میبینم/ که آنجا در هاویه/ سقوط میام را میرؤیاهای کهنه

ب سوی شبعدازظهری است/ که به ،گشاید/ عشقتسوی خودکشی میدری است/ که به

هایی که/ دیوارها و رفت.../ از خانهمانند عشق بیروت/ بسیار دور خواهم رود/غربت می

ب طعم آ ،روم/ سراسر پوستممیعلیه مایند/ و در وان مرمری فرو سوسـانیهایش/ جاپنجره

فراد ا کنم/ تنی که آن را در کفشچشد/ پاریس، در زیر پنجره/ هان تنم را خشک میرا می

به  کنم/ وبازی/ خشک میبود/ تن را با حولۀ حریر و مطرز به آتشمسلح/ پایمال کرده
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کلیدی آویخته/  ،زنم:/ آنجا در گردنمبا دهشت فریاد میا زنم ..../ امّعطر می ،گردنم

م در اکه گویی ادامۀ استخوان من است:/ کلید در خانهام/ چنانچسبیده به استخوان سینه

 (86-87: 1387السمان، غاده) ...«بیروت 

 نشان از اندیشۀ ژرف و واالی او دارد: ،السّمان در این زمینهغادهو ذهن و زبان تند 

مشنوقا  فتعود /و تذهب لتتسول ماء /فتعود وقد فقدت اسنانک /ذهب لتشتری خبزاًو ت»

علی بوابۀ  /زقۀو تخلفها مم /و تفقد انثاک بتفاحۀفتعود  /بامعائک.../ و تذهب لتشتری نفاحاً

 (48: 1996السمان، )غاده «مستشفی یدمرها مطر النار

روی آب بیاوری/ ای/ میکردهگم هایت راگردی/ دندانروی نان بخری/ چون بازمیمی»

روی سیب بخری/ چون با سیبی اند/ میگردی/ تو را با امعائت دار زدهچون بازمی

گذاری/ بر دروازۀ پاره پشت سر میای/ و او را پارهکردهگردی/ زنت را گمبازمی

 ( 17: 1387السمان ، غاده« )کند...بیمارستانی که باران آتش/ آن را ویران می

 عشق -2-2

ساسات مقتضای احترین مسائلی است که هرکس بههمواره از بنیادیعشق  ،در عرصۀ ادبیات

واالترین نمود احساسات است. زن  ،عشق»است. آن را در آثارش به نمایش گذاشته ،خویش

شده که کلمۀ عشق، برای هر دو جنس، ابداً یک معنا  شوند امّا گفتهو مرد، هر دو عاشق می

« د.کنهای مبهمی است که دو جنس را از هم جدا میتفاهمهای سوءاین، یکی از منشأ ندارد و

 ،انی از این منظر بررسی شوند، در سووشونهای داست( اگر شخصیت567: 1380)دوبوار، 

ترین میل مثابه واالعشق برای زن، به»و شوهرش دارد؛ ها زری عشق بیشتری نسبت به بچه

و کند، در وجود اکه زن آن را متوجّه مردی میاست و هنگامیشدههطبیعی او در نظر گرفت

، ابتدا مسائل اجتماعی و سیاسی و برای یوسف (606: 1380)دوبوار، « .گرددبه دنبال خدا می

 خانواده.  ،سپس و مهم است

زنی »مجموعۀ های شعری غاده نیز هست. عشق و زنانگی را در ترین تمعشق از عمومی

او مشکالت توان دید. السّمان است، میکه منتخبی از شعرهای غاده «ان دواتعاشق در می

 است:خاص خود را همراه با عشق روایت کرده
 عاشقۀ وَرَقتُها عانس»
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جئت ألکتب...کانت الورقۀ بیضاء،/ حتی البهاء المطلق للیاسمین... نقیۀ کثلوج لم یطأها حتی 

ح الیوم التالی، تلصّصت علیها،/ فوجدتها کتبت لی: عصفور.../ و قررت أن ال ألوّثها.../ صبا

حمقاء!.../ لوّئینی کی أحیا و أحترق، و أطیر إلی العیون ... و أکون .../ الأرید أن أصبر ورقۀ 

 (127: 1995السمان، غاده) ...«عانس! 

 های سپیدزنی عاشق ورق»

ه حتّی اک، چونان برف/ کها/ پآمدم که بنویسم.../ کاغذ سفید بود/ به سفیدی مطلق یاسمن

دزدانه  ،بود/ با خود پیمان بستم که آن را نیاالیم.../ پگاه روز بعدگنجشک هم بر آن راه نرفته

سوی بود: ای زن ابله/ مرا بیاالی تا زنده شوم و بیفروزم/ و بهبه سراغش رفتم/ برایم نوشته

 ..«مانده!/ دوشیزه و در خانه خواهم برگ کاغذی باشمها پرواز کنم/ و باشم.../ من نمیچشم

 (67: 1387السمان، غاده)

است. گاهی عشق معشوق  های شعری غادهترین تماز عمومیعشق به معشوق و وطن، 

 بیروت است: ،گویی که عشق بزرگ او ،روددر عشق به بیروت تحلیل می

 ...«یوسط موقد الحمی/ رأیت جنونی بک یلتهب/ و انتظاری لهبوب ریاحک/ ال ینته»

 (25: 1992السّمان، )غاده

در میانۀ آتشدان تب/ دیدم که جنوب من با آتش تو مشتعل است/ و انتظار من برای وزیدن »

 (44: 1387السمان، غاده« )های تو/ پایانی ندارد...باد

 (145: 1998السمان، غاده...« )حبک یطلقنی من سجن اللحظۀ/ ألسیر و المدی .... واحداً »

السمان، غاده« ).انتهایی/ یگانه شویمکند/ تا من و بیمرا از زندان لحظه/ آزاد میعشق تو »

1387 :96) 

شود. در عشق به معشوق، عشق ثانویه می ،تر است و لبنانپررنگ ،و گاهی، نمای معشوق

 گوید:می است. غادههای مختلف آن نیز آمدهعواطف و حس

 شاعراً مبدعاً متوحشاً مثلک.../ طفولی األنانیۀ، غزیر اال أن تحبلم یکن بوسع حمقاء مثلی،/ »

 (152: 1992السمان، غاده) «الخیانات و األکاذیب مثلک!...

ا/ چون رگر و وحشی اینکه دوست بدارم/ شاعری بدعت در توان زنی ابله چون من نیست/ جز»

 (39: 1387السمان، غاده« )/ خیانت سرشار/ و دروغ!تو/ با خودپسندی کودکانه
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شمارد،     ای مخدر میوع و مادهپذیرد و او را کودکی نامشردر شرق که عشق را نمی»

شاعرِ  ،یامنزلۀ پیروی نکردن از رسوم اجتماعی است. در چنین جامعهگفتن از عشق بهسخن

آید و اشعاری که در باب روابط گرم شمار میف بهوطنی، متخلّهای همعشق در برابر قانون

 ( 123: 1356)نزار قبانی، « گردد.رسوایی آشکار محسوب می ،ین زن و مرد باشدو صمیمی ب

 گوید:می غاده

تحاصرنی باللیل/ و جسدک ممدود علی طول اللیل و عرضه/ و عمقه .../ تحاصرنی »

غاده) «بصوتک، و الهواجس.../ توقظ فی نفسی التوق و الشهوات المنسیۀ،/ فأتعذب بعذوبۀ!...

 (40: 1998السمان، 
ت/ اسکنی/ و جسم تو/ در امتداد طول و عرض و ژرفای شب/ کشیده شدهمرا در شب/ محاصره می»

 های از یادکنی/ اشتیاق را/ و خواهشکنی/ و در من بیدار میمرا با آوایت و نجوایت/ محاصره می

 (86: 1387السمان، غاده)« کشم...رفته را/ و من به گوارایی/ رنج می

ای هبا عشق کلیش هاای زنان و تقابل آنهای روزمرگی کلیشهدی از وسواسنمو ،سووشون

یمین س ،هاهای بیرون از این محدوده است. بعدمردان به سیاست و تقابل آرامش خانه با دلهره

یگر رنگ د ،های زری، هویت زنانه را در خانه و اجتماعشکند و با تغییر پنداراین دلهره را می

ار کهای خود بههای بارزی که سیمین در سمت برونداد روح زنانه در عاشقانهدهد. از نمادمی

ق، ا این عشورزد امّگیرد، شخصیت زری است. زری به خانه، شوهر و فرزندانش عشق میمی

ا هاست. او در مقابل رویدادهایش ضعیف ساختهگیریاو را در مناسبات اجتماعی و تصمیم

   مبادا خانوادۀ کوچکش درهم بشکند؛ چون هراس دارد کهتواند واکنش نشان دهد نمی

 شود.چنین میترسد که یوسف را از دست بدهد و می

های سراید و در عاشقانهبرای وطنش میکند؛ ل میوطن را در اشعارش تغزّ ،السمانهغاد

و  اهدارد و رمز صبر و ایستادگی در برابر رنجخویش، عشق به دمشق و بیروت را بیان می

 داند.ها را در این عشق میها و غربتآوارگی

سعی  یابند وهای خود دست مینوعی استقالل فکری و عاطفی در عاشقانههر دو نویسنده به

 عنوان جنس زن و نیمی از جمعیت جامعۀ انسانی دارند.به ،های خوددر انتقال دغدغه
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  امعب -2-3

ر دو نویسنده وجود دارد. در چنین جوامع های زیادی در باورها و سنن جامعۀ هشباهت

دید ژرف و عمیقی نسبت به مسائل اطراف  ،اندیشمندان، هنرمندان و نویسندگان ای،سنتی

خود دارند. نیز دیدی حساس و انتقادی به جامعه و پیرامون  خود دارند. سیمین و غاده

است. عصری که دادن وضعیت زن در عصر جدید نشان مایۀ اصلی رمان سووشون،درون

شکسته و فکر آزادی را و موانع جوامع فئودالی را درهم هابسیاری از سد ،قدرت علم و فن

خواهد کنیز مرد باشد و برآن است که در کار اجتماعی است. زن دیگر نمیپیش نما آوردهبه 

زری مهربان است امّا چون  با مشارکت جوید و قدرت گزینش پیدا کند. یوسفِ سووشون

 شود:موجب هراس زری می ،کندکارهای سیاسی شرکت می در

 خطر دارد. اگر من بخواهم ایستادگی ،صریح هستی. این صراحت تو ،طور ترسناکیتو به»

نو! تو افتد! پس بشچه جنگ اعصابی راه می ،وقتازهمه باید جلو تو بایستم و آن اول ،کنم

 (129: 1349)دانشور، « ای...شجاعت مرا از من گرفته

کند و یک پسر )خسرو( و دو دختر )مینا و میزندگی اشرافی یوسف  ، در خانوادۀزری

و شرکت دادن های باغچه آببه گل ،پروردنداری، بچهمرجان( دارد و مشغلۀ عمدۀ او خانه

 خورد:روزی از یوسف سیلی می ،رغم تفاهم او و شوهرشبه در کارهای نذرونیاز است و

ه آخرین دانست ککرد. زری نمیزد و این اولین باری بود که چنین مییوسف به زنش سیلی »

 (118)همان: « بار هم خواهدبود.

یرد امّا پس از گگیرد. البتّه زری هم تصمیم میبینیم که این یوسف است کـه تصمیم میمی

 های یوسف.گیریتصمیم

من قاع غربتی،/ أنادی أحباء أحدّق فی الفؤوس/ و هی تمشی فی نومها إلی األعناق./ و »غاده: 

غاده) «األمس، و أتحسّس عنقی بخوف./ ففی الکابوس، أیدیهم هی التی تحمل الفؤوس!

 (200: 1999السمان، 
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اران / یروند/ از دشت غربتمگردنم راه میکه در خواب بر شوم/ درحالیبه تبرها خیره می»

 هایکنم/ زیرا در کابوس من/ دستجو میوتدهم/ و با بیم گردنم را جسدیروز را ندا می

 (84: 1387السمان، غاده« )است!ها را برداشته/ که تبرهمین یاران است

 ماندۀ خود دارد:السّمان انتقادهای تندی به جامعۀ عقبغاده

 «تائهۀ من خالیا أسالفی،/ ال تحمل غیر خصائصهم الوراثیۀ...« جینۀ»ال أرید أن أکون/ مجرد »

 (177: 1999السمان، غاده)

 هایهای نیاکانم/ که جز خصیصهخواهم تنها ژنی باشم/ سرگردان/ در میان سلولنمی»

 (40: 1387السمان، غاده« )باشم.میراثی آنان/ چیزی را با خود نداشته

داند حتّی اگر این های خود، آزادی را در حق انتخاب میالسّمان در اشعار و نوشتهغاده

ت و نّکند و تقابل سهای جامعۀ عرب اعتراض میند باشد. او به سنّتانتخاب، انتخاب قیدوب

 شود:مدرنیته در اشعار او دیده می
تائهۀ من خالیا أسالفی،/ ال تحمل غیر خصائصهم الوراثیۀ.../ « جینۀ»ال أرید أن أکون مجرد »

خالیای  ولَن أتنصّل من بذرتی األولی،/ لن أتنکّر ألسالفی،/ و لحقیقۀ حضورهم فی کیانی 

و دمی،/ شرط أن أکون ذاتی قبل کل شیء.../ و عمری لن یکون تکراراً لهم، بل ابتکاراً 

 (177: 1999السمان، غاده) «شخصیاً،/ ال دخوالً فی عباءۀ جدی!

میراثی  هایجز خصیصه های نیاکانم/ کهرگردان میان سلولنی باشم/ سخواهم تنها زنمی نه!»

شته باشم/ و هرگز از نخستین بذر خویش/ دست برندارم .../ آنان/ چیزی را با خود ندا

ام تکرار آنان نه/ که آفرینشی از آنِ خویشتن خواهم..امّا بدین شرط/ که زندگانی..نمی

 (40: 1387السمان،غاده« )خویشم باشد/ و دیگر در زیر جبۀ نیایم به در نشوم.

نا برابر است. او مأموریت با مرد دا ،غاده معتقد است که زن جاهل، با مرد جاهل و زن دانا

 بیند: کردن وضع زن و آزادی او را مأموریتی صرفاً مردانه و زنانه نمیمتحوّل
ه ریتی صرفاً مردانه یا زنانکردن وضع زن و آزادی او، مأموو نیز معتقدم که مأموریت متحوّل»

طور مس و فلج باشد. همانکه نیمی از بدن او لتواند بلند شود درحالیزیرا وطن نمی نیست

پیشی  ،های بسیاریتواند با یک بال بپرد. ما در گذرگاه تحوّل از کشورکه گنجشک نمی
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 ،کنیمدر قرون وسطا زندگی می ،در برخی از ابعاد زندگی خود ،ایم امّا ما اعرابگرفته

 (21: 1387السمان، غاده) «یکم است.وکه جهان در آستانۀ قرن بیست الیدرح

 مظاهر طبیعت -2-4

در میان گیاهان و حیوانات، موجودی بشری »ارتباط تنگاتنگی با طبیعت دارند. زن  ،زنان

ها، است. در راز جنگلها رها شدهواحد، از خانواده و نرصورت نفس آزادی. درآناست، به

« بد.یاها، چهرۀ حساس تعالی را میهای گستردۀ دشتتصویری از تنهایی روح خود و در افق

نمود فراوان دارد. زری و  سووشون در ،گری این خصیصۀ زنان( جلوه146: 1380)دوبوار، 

 با طبیعت ،سووشون شان عالقۀ فراوان دارند. زریِخانه به باغ دو دخترش، مینا و مرجان،

آن را با نگاهی  ،در لحظات شادی و سرخوشی و ارتباطی شهودی دارد ،دمخور است و با آن

 نگرد:شاعرانه می

 گذشتدادند و آب میشدند و عکس خود را به آب یادگاری میها باز میلب جوی نرگس»

های سفید و بنفش نجیبـانه با آب گـذرا شد بنفشهکرد... بهار کـه میو گمشان می

 (56: 1349)دانشور، « کردند و هیچ توقعی نداشتند.وعلیک میسالم

 گیرد:اندوه زری، شکلی دیگر به خود میامّا همین طبیعت زیبا، در لحظات غم و 

ایشان هها غبار نشسته، برگداده، بر روی همه درختبه نظر آمد باغ، شادابی خود را ازدست »

 (241)همان: « زرد کرده، سوخته...

به  ،ای نیرومند است که پیوسته در اوج غلیان عواطفاندازهبه  ،حسی زری با طبیعتهم

 مانیمثالً ز انگارد؛های طبیعت یکی میو جلوه سات خود را با مظاهراحسا و افتدیاد آن می

ادادن شدن از جریان سحر و وآگاهیوسف با که داند افتد و میکه به صرافت نبودن خسرو می

. زری زندجویانه به چهره میرفت، طبیعت، ناگهان نقابی ستیزهجا درخواهد به حاکم از او

ها ها را بشنود و خواب درختها و قورباغهحث جیرجیرکتواند صدای دعوا و بحتّی می

 کند:را حدس بزند. در این لحظات زری آرزو می« لحاف سنگین آسمان»زیر 

ها را به حرکت ها و درختنهیب بزند و آدم ،توانست مثل بادآمد یا او میکاش باد می»

وراج  هایچشم. کاش لبها شد پراز میلیونشد و باغی میبرانگیزد. کاش آسمان صاف می

 (116)همان: « کردند.میها سر حرف را بازدرخت
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از مظاهری هستند که در شعر غاده با زبان  ،برف، موج، شب، آفتاب، ماه و مرداب و...

 نمادین مشهود است:

احبک/ لکنک لن تستطیع اعتقالی/ کما یفشل الشالل فی اعتقال نهر/ و تفشل البحیرۀ و »

 (3: 1996السمان، غاده« )سدالغیمۀ/ و یفش ال

توانی مرا دربند کنی/ همچنان که آبشار نتوانست/ همچنان که دارم/ امّا نمیدوستت می»

 (47: 1387السمان، غاده...« )دریاچه و ابر نتوانستند/ و بند آب نتوانست 

 زبان نرم و روان -2-5

تعقید  ،زبان این دو نویسندههاست. ، در زبان نرم و روان آنوجه اشتراک دیگر سیمین و غاده

ای در شعر آنان یافت شود، از مقولۀ پیچیدگی لفظی و معنوی ندارد و اگر هم پیچیدگی

 دهد.حالتی سهو و ممتنع می ،مفهوم است که به شعر آنان

هایی شخصیت ،هاای سیمین، گفتنی است کـه اغلب آنهآفرینان داستاندر باب نقش

از همان ابتدای داستان، باب دوستی با خـواننده را باز  ،تشانهستند کـه با سادگی و صمیمی

 یافتنی هستند که ماچنان واقعی و دستآن ،های سیمینهای داستانکـنند. شخصیتمی

 ها و دردکنیم، پای صحبتدرکشان میبینیم، میهرروز در اطراف خود امثال آنان را 

همچون  ،کنیم. زبان دانشوری میها همدردراحتی با آننشینیم و بههایشان میدل

که بیش از سایر عناصر، مایۀ انس خواننده چنان ،هایش، گرم و صمیمی و ساده استشخصیت

 نشین، عامیانه و گاه شاعرانه، زبانی زنده، پویا و طبیعی.شود، زبانی دلبا داستان می

ضای آفریدن فجهت  از لهجۀ شیرازی،در آثار خود دانشور ازجمله نویسندگانی است که 

 ها استفادهر اذهان مردم و تأثیرگذاری بر آنداستان، قهرمان و حوادث داستانی و نفوذ د

که نسبت به پیشینۀ موطن و لهجۀ مادری خود  سووشوناست. قهرمانان اصلی رمان کرده

 اند:گو برگزیدهوای دارند، لهجۀ شیرازی را برای گفتآگاهی کافی و شایسته
یا از این ب ،توانی. تأملی کرد و به دلسوزی گفت: رستمدانم که نمییوسف گفت: می»...

 اد بساز،م، یک تیره، جاوجو و اعتقای برگرد. بیا برای حداقل، یک ایشوگرفتهراهی که پیش

مام و ح های بایر من هم منتظر خانه و مدرسه وام! زمینحرفه یادشان بده. چندبار به تو گفته

 (52: 1349)دانشور، « شدن هستند...تعخانه و مسجد و مرمریض
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دوراز هرگونه پیچیدگی در روند عادی شعری روشن و ساده است به ،السّمانشعر غاده

توان نوعی ویژگی سهل و ممتنع را در آن یافت. او در باب شعر چنین می ،کالم. در حقیقت

 گوید: می

پدر این  با آن دوستی دارم؛، امهای ادبیای وجود دارد که من از آغاز کارخانواده»

من  درد است. ،همسر این مرد، شجاعت نام دارد و نام کودک ، نامش حقیقت است،خانواده

م و زخم را عریان کن ،بلکه بیشتر تمایل دارم دارم با حقایق دردناک مجامله کنمدوست ن

ی درونیکی را بعد از دیگری زیر نور خورشید و در عریانی وحشت و تنهایی  ،الیهالیه

در هر مکان و زمان، شبیه به هم است هرچند  ،های مابازکنم. دهشتناک این است که زخم

 (18: 1387السمان، غاده« )های ما مختلف است.ها و نیایشزبان گریه

السمان، غاده« ).اعلن انکساری أمام سطوۀ جرحک/ و أعود ألتزین بهباب حرائقک»غاده: 

1995 :95) 

  گردم تا با غبار کنم/ و بازمی/ در برابر نیروی زخم تو اعالن میدرهم شکستن خود را»

 (30: 1387السمان،غاده« ).های تو/ خود را بیارایمحریق

 هاس آنمرگ و نشانب -2-6

صراحت ، بهدر سووشونهای مرگ جاری است. دانشور در شعر دو نویسنده، مرگ و نشانه

ـرادر دست بـ»کـه یوسف مرده بود و خـان کـاکـا  کند. درجاییهای مرگ اشاره میبـه نشانه

اه ی پـر از رگ و سـیهاهای گـریانش را روی دستبوسید و چشـمبود و میرا محکم گـرفته

را به معنی گور و مرگ القا  چادر و خیمهدانشور سیاه ،(213: 1349)دانشور، « گذاشتاو می

 کند:می

 است:ر سرودهالسّمان در رابطه با مرگ خود شعغاده

حین أموت،/ فتش جیداً داخل هذه الورقۀ.../ أمضِ إلی قاع کلماتی،/ ترنی علی قارعۀ »

 (56: 1995السمان، غاده) «.السطور

جو کن/ به غرقۀ کلماتم برو/ تا مرا در ومیرم/ درون این ورق را خوب جستآنگاه که می»

 (71: 1387السمان، غاده« ).ها بیابیمیان سطر

 (211: 1999السمان، غاده) «مدینۀ للموت بحیاتی،/ فبالموت وحدۀ تزدهر أیامی.أنا »
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غاده« ).شکفدروزگارم می ،ام، شهری برای مرگ هستم/ و تنها با مرگمن با زندگانی»

 (83: 1387السمان، 

 بیان زندگی خصوصی -2-7

قت درحقی ،ههای این دو نویسنده است. صدق عاطفترین ویژگیصدق عاطفه، یکی از مهم

بیان به .ستتجربۀ خصوصی خود او ،آورداش میبدین معناست که آنچه نویسنده در نوشته

ان یکی شبا زندگی بیرونی ،دیگر، زندگی خصوصی نویسندگانی که صدق عاطفه دارند

 است.اساس الگوی مبارزۀ آل احمد ساختهرا بر است. در رُمان سووشون، دانشور، یوسف

بخش ذهنیت زری، یعنی جریان سیال ذهنی در سووشون، در ارتباط با  تریندرواقع مهم

 است. شدهنوشته  مرگ یوسف

اریخ ایران تترین مرد پیشابارترین و مصیبتارا به مرگ زیب ، مرگ یوسفسیمین دانشور

جنازۀ  یعشباهت به تشیبی جنازۀ یوسف،کند. تشییعمرگی مربوط میهای جوانو سرآمد آیین

 ،ووشوندر س»است: گفتهاست. دانشور شگویی مرگ جالل بودهنیست. انگار زمان پیجالل 

نسخۀ ثانی  ( شخصیت زری،163: 1376)گلشیری، « دم.بینی مرگ جالل را کرتقریباً پیش

شکیبایی، عشقِ وافر به نوع بشر، طبع شاعرانه، برخی از مراحل زندگی، تحوّل  شور است؛دان

ی تّدهند. حاو را شبیه دانشور نشان می ،ی و اوصافی از این قبیلپروردر کنار شوهر، امید

 هایخانوادگی سیم و زر است که مادۀ نامیادآور هم ،این شخصیت ایانتخاب نام زری بر

سیمین و زری هستند. دانشور دورۀ ابتدایی و متوسطه را در مدرسه انگلیسی مهرآیین به 

متوسطه را  ،های هم در مدرسۀ انگلیسیزر و (155: 1376تحصیل پرداخت )گلشیری، 

گرا، شهودی با مقداری احساس عجیب من آدمی هستم برون»گوید: است؛ دانشور میخوانده

ل جال»است: دانشور گفته بینیم.هم میاین اوصاف را در وجود زری  ( و162)همان: .« شاعرانه

رمان نیز زری در کنار  این ( در8: 1366)حریری، « شوم.پخته باعث شد که من در سن جالبی

 یابد.شود و تحوّل میمییوسف پخته

 است:غاده نیز زندگی خصوصی خود را شعر کرده
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أطرق باب جدتی،/ فتفتحه لی بوجهها العتیق،/ و أبکی طویالً فوق حناء یدیها،/ بینما یاسمین »

 (88: 1387السمان، غاده) ...«شعرها یهطل فوقی 

  / زمانی دراز، بر گشایداش، در را میچهرۀ باستانی/ با کوبممی درِ خانۀ مادربزرگم را»

« .باردبر سرم فرو می ،های گیسوانشکه یاسمن/ درحالی ریزماش اشک میهای حناییدست

 (88: 1387السمان، غاده)

غاده« ).اللیلۀ، لَن أبتلَع أقراصی المنومۀ/ کی ال یفاجئنی الموت علی حین غرۀ کلصّ ..»

 (31: 1995ان، السم

آورم را نخوردم/ تا مرگ به ناگاه مرا درنیابد/ در لحظۀ غفلت/ های خوابقرص ،امشب»

 (53: 1387السمان، غاده« )دزدانه

 گیرسنتیجب -3

یای خود تا حدی دن ،اند و اینیافتهتی تربیت دو در جوامع جهان سوم و سنّ، هرسیمین و غاده

گواه این مدعاست  خود ،شدههای ارائه نگاهی به نمونهاست. آن دو را به هم نزدیک کرده

یوند پ ،در مواردی نظیر مسائل زنان، جنگ، جامعه، طبیعت و مرگ ،که مسائل و دردهایشان

 ،های خودالی نوشتهگذارد. آنـان در البههایی را به نمایش میتنگاتنگی باهم دارد و همسانی

 اند. ود بودهشناخته خجوی هویت گمشده و ناودر جست

 هایخاطرات روز ،است. غادههمواره با تعریفی از زن و زنانگی همراه بوده ،شناخت خود

آبستن است از تراژدی هولناک زنانگی در جنگ. لبنان را به خاطر دارد و کلماتش، نبرد

کند و مشکالتی دارد و یم ندگیدر دنیای پرآشوب جنگ دوم جهانی ز ،زریِ سووشون

 کند. را وصف میا هدانشور این

زمان نسبت به زن کـه از او شعر غاده، نمایشی است از نوع نگرش جامعۀ عرب آن 

د. در یاباش با اهداف مرد معنی میدهد کـه صرفاً زندگیتصویری زیبا ولی پوچ ارائه می

دار تا مصلحی اجتماعی رمان سووشون، دانشور نقش زن را با تحول تدریجی از همسری خانه

ارتباطی شهودی دارد و  ،با طبیعت دمخور است و با آن ،است. زریِ سووشونتقا دادهار
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از مظاهر طبیعت در زبان نمادین  ،غاده و انگارداحساسات خود را با مظاهر طبیعت یکی می

 خود سود جسته. 

هاست. زبان این دو نویسنده ، در زبان نرم و روان آنوجه اشتراک دیگر سیمین و غـاده

ور عشق است؛ عشق زریِ لفظی و معنوی ندارد. وجه افتراق دانشور و السمان در مح تعقید

، کندشده که آن را متوجّه خانواده می مثابه واالترین میل طبیعی او در نظر گرفتهسووشون، به

 همان عشق به معشوق و وطن است. و شعری غاده هایترین تمکه عشق، از عمومیدرحالی
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 نشریّۀ ادبیّات تطبیقی
 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی
 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

 1396مستان زو پاییز ، 17، شمارۀ   9سال 

 «فریاد مرا بشنو»و « سختون»در دو رمان  هاس هوش معنوسمقایسة مؤلفب
 پژوهشی( -)علمی 

 1شهرزاد رادمنش

 چکیده

شناختی  رشد هایزمینه سطوح باالترین متضمّنو  فرد باورهای منزلۀ زیربنای به ،معنویهوش 

های هوش معنوی در آثار کشف مؤلفه یابد.است که در قالب رشد شخصیّتی و عاطفی نمود می

 باورمندی دینی آنان کمک ادبیّات کودک و نوجوان، به هویّت خودپندارۀ کودک و نوجوان و

، بودداربردی برای خلق آثار جدید خواههای معنوی نیز الگویی ک. اعتماد به تربیت و انگیزهکندمی

ود و فی و تجربی لحاظ شکه نیروی بالقوۀ زبان برای گسترش مرزهای عقالنی، عاطمشروط بر آن

ا فریاد مر»دو رمان  ،ساختار کالمی متناسب با ساحت وجودی کودک خلق شود. در این جستار

ها شناسایی و های هوش معنوی را در آنتا مؤلفهایم دادههم قرار را در مقابل« سختون»و  «بشنو

سی حتوا و مقایسۀ معنایی بررمبا روش تحلیل  ،ها در این دو اثرفراوانی این گزاره. استخراج کنیم

 سادگی میان و زد پلی های هوش معنویمؤلفه به کودکان ادبیّات از توانمی آیا است. اینکهشده

 کرد، پرسش اساسی پژوهش حاضر است. برقرار هوش معنوی پیوندی مفاهیم و کودکانه هایداستان

از  ،های خوددر محتوای داستان ،از دو سوی دنیااین نویسندگان  دهندۀ آن است که، نشاننتایج

  د.انداشته های مشترکاند و جستارهای فکری مشابه و اندیشهمفاهیم هوش معنوی بهره برده

 اس، هوش معنوس،  هان معنوس کودک و نو وان. هاس کلیدس: ادبیّات مقایسبواژه
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 مقدّمب -1

 ست. در پس این نقابهمراه ا ، با تمثیل و حکایت پردازیعمدۀ مختصات ادبیات کودک

 ان وجهتوهای اخالقی، معنایی و تربیتی فراوانی قابل استخراج است که میظاهری، پیام

ای زمان به مقتضرا اگر جنبۀ کاربردی در رفتار و کردار  ،هامعنوی به آن بخشید. این پیام

که  لشدن فلسفۀ عماست. همچنان که پس از پیدا، رسالت خود را کامل کردهباشدداشته

گذار آن بود، تقریباً در اذهان این اندیشه رسوخ یافت پایه (William James)ویلیام جیمز 

وجه جویی، باید به فایدۀ عملی آن نیز تیق و بررسی، گذشته از جنبۀ حقیقتکه در هر تحق

اقانه برای که مفاهیم معنوی، هنرمندانه و خلّصورتی( در54: 1370. )ن.ک: جیمز،شود

های مایههایی از انتزاع را در بنند گوشهتوادک و نوجوان طرح شود، میمخاطب کو

های اخالقی روایت کند و به پرورش ذهن و تأمین معنویت مخاطبان شناسی و ارزشهستی

 رساند. یاری

است. اگر  کودک ادبیات و تربیتیعلوم حوزۀ در ایرشتهمیان پژوهش یک ،مقاله این

توان از این تربیتی قراردهیم، میعلوم حوزۀ هوش معنوی را عمدتاً در ،معناگرایی و به تبع آن

نسبت  ،ادبیات کودک استفاده کرد. به این ترتیب سرفصل به مثابۀ مدخلی برای ورود به

بودگی آن نیز محفوظ شود و ادبیاتمیها نیز نشان دادهادبیات کودک با سایر دانش

موضوعات وجودی برای حل مسائل زندگی  به ،جا که هوش معنویخواهدماند. از آن

آن نگریست زیرا ادبیات  ای بهر ادبیات مقایسهتوان به شکل یک موضوع عام دمی ،پردازدمی

 گوید.یها سخن مچالشبه نوعی از اندیشیدن برای حل مشکالت و مقابله با  ،گوشه از دنیاهر

بودن است، فطریهشدشمولی هوش معنوی از طرفی، آنچه باعث فراگیری و جهان

اعتقاد  ها دارد و هرگونهانریشه در فطرت انس ،بر قرآن کریم، باور توحید خداجویی است. بنا

لیت درک قاب ،کودکدیگر،ی ۀ انحراف از این سرشت است. از سونشان ،توحیدیو رفتار غیرِ

 ات را درکدرنگ، اخالقیبی ،شود که کودکانجا ناشی مینمعنویات را دارد و این نکته از آ

شوند. بند میو به آن پای دهندمی نشانواکنش کنند و از همان ابتدا به مفاهیم خوب و بد می

بین معنویت و سالمت روانی، افزایش  ،با مرور تحقیقات مختلف ،(King.D.B)کینگ »
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زارش دار و مثبتی را گسازگاری شخصی و شغلی، ارتباط معنیت نفس، کاهش استرس، عزّ

بهتر است با  ،همۀ این مفاهیم (17: 1389ی و سهرابی و همکاران، )گودرز« .استکرده

 در کودک نهادینه شود تا احساس امنیت در بزرگسالی ضمانت گردد. ،همراهی هوش معنوی

 مسئلب بیان -1-1

 دره ی است کقوم یاتادببرآمده از  یاد است، انعکاسچه مورد نظر نقّنآ ،یقیدر ادب تطب

که از است  یارشتهنیپژوهش ب ینوع ،یقیتطب اتید. ادبشویمی متجلّ ،رگیقوم د اتیادب

 یهاو به دنبال گشودن افق ودریفراتر م یو فرهنگ یکشور ،یملّ ،یزبان ،یاسیس یمرزها

 ردیگیار مقر یقیتطب اتیادب یفرع مقوالت در سهیتقارب و مقا، موازنه»است.  یفکر نوین

 (35: 1391هالل،  یمیغن« ).ودشیشامل آن نم ،یخیتار یوندهایو پ هایمجارو 

 یرگقیس کار تطبأرا در ر لینقد و تحل بهو توجه  یشناسییبایز ،کایآمر یقیمکتب تطب 

یم یدانش انسان یهاشاخه ریو در ارتباط با سا یجهان یادهیرا پد اتینهاد. مکتب مزبور، ادب

آنچه حائز  اند.ختهیآمدر یفرهنگ مطالعات را با یقیتطب اتیادب ،گرانقیاز تطب یداند. برخ

      راه  ،اشتراک نیا ؛هاستانسان میان مشترک در جهان شمول وامور  ،است تیاهم

یاشاعه م را شدن ادب و فرهنگی، تفکر جهانتقارب نیآورد و ایشدن را فراهم مکینزد

  دهد.

دیج از یکیکه  ردازدپیله ممقو نیبه همنیز  تیّنامتنیب اتیّ، نظرایمقایسه پژوهش در

در  (Roland Barthes) بارت از آراء روالن ،صورت نیمباحث حوزۀ نقد است. در ا نیتر

 یکی است. (Bakhtin) نیباخت ۀیمتأثّر از نظر ،ییزهایکه با تما ودشیاستفاده م ینامتنیب ۀینظر

 وستهیپ ،هانو مت تسیمتن نشیفاقد پ ،یمتن چیاست که ه نیا ،تیّنامتنیب ۀیاز اصول نظر

متعدّد  یهااز گفتمان یلفاف متن را در ،در واقع .شوندیگذشته بنا م یهانمت اساسبر

شخص  و اند و بر حسب مکان، زمانما سر برآورده اتیّکه از دل فرهنگ و تجرب میوشانپیم

 هایاناست از رمزگ یاخود مجموعه ،شودیمکه خوانده ی. هر متنرندیپذیم رییخواننده تغ

 (.68: 1395.ک: مدرسی، ر)است. آنها گم شده تبار که مارشیب
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 وشه دهگانۀ هایو مؤلفه استفاده شده سهیاز مقا ،قیتطب ۀواژ یجابه ،در این پژوهش

 دگرخواهی، خودانگیختگی، است: خودآگاهی،شامل موارد مقابل، مشخص شده ،معنوی

 ذهنی، هایچهارچوب تغییر توانایی ل،استقال بنیادی، چراهای طرح به تمایل نگری،کل

 آن از ،معنوی نمودهای این کشف فروتنی. و رسالت احساس مشکالت، از مثبت استفادۀ

 در را آن ،کودک ذهن که است آشنایی اصطالحات و معانی شامل که دارد اهمیّت نظر

 . یابدمی
 و گیردمی شکل کودکی اوایل در وجدان که دارند قبول ،اخالقی رشد هاینظریه همۀ»

 طتوسو  بیرونی صورتبه ،کودک اخالقی اصول ابتدا، در که هستند موافق اغلب

 بندپای افراد و شوندمی کنترل خودشان درونی معیارهای توسط تدریج،به و ترهابزرگ

 گوناگون هایموقعیت در تا اندداده پرورش را خواریغم و خوب رفتار اخالقی، اصول

  (458: 1387 برک،) «.کنند یرویپ آن از اجتماعی

 رقرارب عین، و ذهن میان پلی که است کاربردی و ارتباطی مناسبات معنوی، هوش طرح

 و است پسندیده مذاهب و جوامع همۀ در که کندمی مطرح را اخالقیاتی و هاارزشو 

 االیشپ ،آن کرانۀ از که است تربیتی روش و ابزار زیرا ندارد انقضا تاریخ و دگرگونی

 یتغا که است امر این مبیّن اخالقی، هاینظام و مباحث بررسی. گیردمی صورت اخالقی

 موضوع» دلیل، همین به. است انسانی رفتار و اعمال به دادنسامان و اصالح اخالق، علم

رداختن به پ نباید ،بنابراین ؛ذهنی و اعتباری نه ،است واقعی و عینی اغلب ،اخالقی هایگزاره

« .ندارد مردم روزمرۀ حیات با پیوندی که دانست نظری پژوهشی صرفاً را هوش معنوی

 (25: 1388)جوادی و صیادنژاد، 

 ارهاکراه و اندکرده توجّه انسانی رفتار به خود دید از هریک ،اخالقی مکاتب و هانظام 

 امتیازات جمله از. اندارائه داده مدارارزش دستورات و انسانی رفتار از دیکاربر هایتحلیل و

 ماعیاجت هایجنبه با روانی ایزمینه رابطۀ و آدمی روان به مربّیان عمیق توجۀ معنوی، هوش

 ندگاننویس برای را نوجوان و کودک ادبیّات در معنویت قلمرو گسترۀ تحقیق، این. است

 ،نبنابرای ؛گیرددرنظرمی شناختیجامعه دادۀ صورتبه را نویمع هوش و کندمی معرفی

 هافرسنگ ولو ،است ایجامعه هر در ارزشی شناختی وبستۀ روانمعنوی، هم هوش هایگزاره
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 ،نوجوان و کودک ادبیات در معنوی هوش هایمؤلفه حضور. باشندداشته فاصله هم با

. ادد انتقال کودکان به داستان قالب در را عنویم هایآموزه توانمی که آن است دهندۀنشان

 طرف موفقیّت از افتخار و خوشحالی ابراز حمایتی، گفتاری، دلیِهم نوع هر ،پژوهش این در

 هایمؤلفه مصادیق از ،ورزیاندیشه معنای به فلسفیدن و فروتنی مسئولیّت، احساس مقابل،

 .استشدههدر نظر گرفت هاداستان محتوای تحلیل در معنوی هوش

 تحقیق پیشینة -1-2
 ایمقاله یا کتاب حاضر، محتوایی تحلیل پژوهش زمینۀ در شدهانجام هایبررسی براساس

ادبیات  اند که مرتبط بابه هوش معنوی پرداخته ،مقاله شکل به موجود هاینوشته نشد. یافت

 بر مبتنی ار تربیتی اصول که کودکان شناسیروان به مربوط کودک و نوجوان نیست. منابع

 در اخالقی و عرفانی حوزۀ مطالعات به مربوط کنند و منابعمی مطرح کودک روان شناخت

 ودکادبیات ک به مرتبط است. آثاری کهدر طرح بحث، قابل ارجاع بوده ،کودک ادبیّات

 عبارتند از: است،ا مبتنی بر هوش معنوی نیست امّ

 تفصیل، به ،»آن سنجش هایمقیاس و معنوی هوش» کتاب ، در(1391) ناصری و سهرابی -

 آن شناختیروان هایبستههم و دهندهتشکیل ابعاد به و اندکرده تعریف را معنوی هوش

 گذشته دهۀ در معنوی هوش گیریاندازه برای که را معتبری مقیاس چهار ،سپس. اندپرداخته

 ،جزئیات با را نهایی نسخۀ تدوین و گذارینمره اجرا، شیوۀ و کرده معرفی شده،ساخته

  .استشده تشکیل فصل هفت و بخش دو از ،کتاب این. اندداده توضیح

 تعهد و معنوی هوش رابطۀ بررسی» پژوهش در ،(1391) قربانی و حقیقی و همکاران -

 میان که اندداده نشان و اندکرده مشخص را متغیرها بستگیهم و معنادار سطح ،«سازمانی

 افزایش با ،است برقرار ضعیفی مثبت بستگیهم رابطۀ گرچه ،معنوی هوش و سازمانی دتعه

  .کرد کمک سازمانی تعهد ارتقای به توانمی سازمان، در آن ابعاد ترویج و معنوی هوش

 بر آموزاندانش معنوی هوش ایمقایسه بررسی» مقالۀ در نیز( 1391) صداقت حمیدی و -

 هوش رب داریمعنی تأثیر ،جنسیت اند کهکرده مشخص ،«یتحصیل پایۀ و جنسیت اساس

 صرف را معنوی هوشاند که یادآور شده همچنین نویسندگان. ندارد آموزاندانش معنوی
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       و هیجانات تغییر هایتمرین با توانمی ،شناختیجمعیت و فردی هایتفاوت از نظر

  .داد افزایش اخالقی رفتارهای کردنتقویت

 در معنوی هوش و خلقی ناگویی مقایسۀ» پژوهش در ،(1391) نی و پوراسماعیلینریما -

 معنویت زا ترکیبی و معنویت تأثیرات میانجی معنوی، هوشاند که کرده اظهار ،«معتاد افراد

 باتیث با. دارد نقش آن ترک فرایند و اعتیاد در هوش این ،منطقی طوربه ،پس ؛است هوش و

 ایجاد در فرد به که است معنوی هوش محصوالت از نیز نفس به داعتما و بینش افزایش و

  .کندمی کمک موقعیت، تغییر

 هایآموزه بر مبتنی معنوی هوش مفهوم» مقالۀ در ،(1388) محمدنژاد و بحیرایی و همکاران -

 ار اسالمی معنویت و دانسته لهمسئ حل توانایی را معنوی هوش شناسۀ ترینمهم ،«اسالم

 . اندکرده معرفی رحمانی عقل را آن از متصاعد هوش و معنویت شکل نتریکامل

 معنوی، هوش پرورش کهاست آورده «معنوی هوش» مقالۀ در ،(1385) صمدی -

 زندگی معنای و ارزش درک و لمسائ حل و معنوی هایتجربه به توجه در را آموزاندانش

 . دهدمی یاری

 و معنوی هوش تعاملی اثربخشی» پژوهش در ،(1389) گودرزی و سهرابی و همکاران -

 و معنوی هوش سوییهم بر ،«دانشجویان روانی سالمت بر زندگی هایمهارت آموزش

ت حاکی از آن اس ،پژوهش این نتیجۀ. دارد تأکید دانشجویان روانی سالمت میزان افزایش

 هی،خودآگا پذیری،انعطاف نظیر هاییتوانایی تقویت لحاظ ، بهمعنوی هوش که

 سزاب تأثیر دانشجویان روانی سالمت بهبود در ،اضطراب کاهش سازگارانه و هایکاربست

  .دارد

 و معنوی هوش معنادار مثبت رابطۀ به پژوهشی در ،(1390)و فراهانی و همکاران  آقابابایی -

 باورهای هجمل از را معنا از برخاسته شادی و یزندگ از رضایتاند و پرداختهفاعلی بهزیستی

  .کندمی کمک معنوی هوش پرورشبه  که دانندمی دینی

به نظرات  «هوش معنوی»پژوهشی به نام (، در 1386غباری بُناب و سلیمی و همکاران ) -

 و اند و به اثرات دینی این هوش در زندگی فردیمختلف دربارۀ هوش معنوی پرداخته
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ی بندرا با هوش متعارف دسته های این هوشتفاوت ،اند و در نهایتاشاره کرده ،اجتماعی

 اند.کرده

 ضرورت و اهمیّت تحقیق -3-1

از آسیب و آفت روانی محافظت انسان را پروری، لف: معنویت به همراه اخالق و دینا

، (The Spiritual Life)در کتاب زندگی معنوی  ،(Andre hill)آندره هیل »کند. می

یده ی که انسانیت برای آن آفراصیل و کاملمعنویت را قلب دین و زندگی معنوی را زندگی 

مایۀ ساندن دستشنا ،بنابراین (؛73: 1391انی و حقیقی و همکاران،)قرب« دانداست، میشده

 به کودک و نوجوان ایرانی، طرح نیازی ضروری است. معنوی و خداباوری

ی، بیتترهایی از جمله علومهایی مربوط به رشتهردّپای پژوهش ،ب: در ادبیات کودک

اجتماعی، رسانی، علومکتابداری و اطالعشناسی، ادبیات، علومشناسی، زبانروان

عامه رهنگها و فتصویری، گرافیک، مطالعات رسانهفرهنگی، ارتباطسیاسی، مطالعاتعلوم

سبب  ،هاتهای روحی و معنوی میان ملّتوان یافت. در ادبیات تطبیقی نیز یافتن تقارنرا می

(. در این 13: 1386.ک: حمیدی، رشد. )ند و دوستی و روابط پیوسته خواهدگسترش پیو

ک و آثار ادبیات کود شرایط، جای خالی بررسی عناصر هوش معنوی به گونۀ تطبیقی، در

شود که برای آشنایی مخاطبان با مضامین معنوی و عنایت نویسندگان به این مینوجوان دیده

 حوزه الزم است.

از نیازهای فطری آدمی است که در عملکرد مطلوب اجتماعی  ،ت روانج: بهداشت و سالم

ای برخوردار است سالمت و بهداشت روان از اهمیت ویژه ،در دیدگاه اسالمی»یابد. نمود می

بیین به تفسیر حاالت و اوصاف روانی مطلوب و ت ،با تعابیر گوناگون ،و در بسیاری از احادیث

های هوش معنوی، واجد آموزه (127: 1385. )کوثری،ستاامش کامل روانی اشاره شدهآر

هایی است که بر تأمین بهداشت روانی تأثیر مستقیم دارد. ضرورت طرح این موضوع مؤلفه

کارشناسان سازمان جهانی بهداشت، به تازگی انسان را موجودی »ست که ، تا آنجاجهانی

( و ادبیات 17: 1391و صداقت، )حمیدی « کنندزیستی، روانی، اجتماعی و روانی تعریف می
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روانی نقشی  سالمت تأمین و ارتقا در ،معنوی ـ دینی تواند با رویکرددک و نوجوان میکو

 باشد.اساسی داشته

الل دارند که پس از استدر حیطۀ عناصر ذهنی ـ شناختی قرارد: عناصر متشکل هوش معنوی د

 خلق کودک ،رات هوش معنویشوند. یکی از کارآمدترین تأثیو پردازش، عملکردی می

توان آثار نوجوان، می اق در کودک وجهت پرورش شخصیت خلّ ،اق است. همچنینخلّ

توان بر می ،اقگیری شخصیت خلّاز میان مبانی شکل»معنوی تولید کرد.  و مدارادبی ارزش

ها، اعتماد به نفس و ارادۀ افراد برای زایش ها، نگرشنقش شخصیت، خلق و خو، ارزش

 (282: 1387)پیرخائفی،.« برد خالقیت فردی نام

 مایۀدرون مستقیم اشارۀ معنوی، هوش هایمؤلفه با ارتباط در کتاب دو این انتخاب ه: علت

 و حوادث خلق ها،شخصیت کنشگری در هامؤلفه این به داستان دو اجتماعی - خانوادگی

 رورتض به ،داستان هر در ناصرع این گرانیگاه. است داستان دو هر موضوعیت ،کلی طوربه

 معنای القای در ،معنوی هوش هایمؤلفه حضور و نیز استکرده کمک نیز هاکتاب موازنۀ

 دارد. سزاب نقش ،هاداستان نهایی پیام و کلی

 بحث -2
 ددهمی شناخت اجازۀ انسان به که است ذهنی هایتوانایی و هاقابلیت از ایمجموعه ،هوش»

 «رندآو پدید را عقاید و مفاهیم از دنیایی دهدمی اجازه هاانسان به ،دانیممی ما که جایی تا و

 در شناختی هایمؤلفه از ،عام طوربه ،هوش(. 130: 1386حسینی، و شعرباف آقامحمدیان)

 رددا متعددی و گسترده هایجنبه هوش،. است ذهن عالی فرایندهای سرآمد که است آدمی

 ،جمله آن از ؛اندشده نایل حوزه این در شایانی دستاوردهای به گذشته قرن در ،پژوهشگرانو 

 قرن اواخر در نوظهور مکاتب از که است( Spiritual Intelligence)معنوی  هوش کشف

 قرار هتوج مورد بُعدی تک صورتبه ،آن طرح ابتدای در ،هوش مفهوم گرچه. »است بیستم

ر گاردن مطالعات ،داشت اشاره هاانسان منطقی و شناختی هایتوانایی به تنها و گرفت

(Gardener )قربانی) «.داد نوید حوزه این در را جدیدی ابعاد ،چندگانه هایهوش تئوری و 

: گویدمی کودکان هوش دربارۀ( Jean Piaget)پیاژه  (73: 1391حقیقی و همکاران، و
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 برای هاهوسیل کردن هماهنگ ،یعنی است؛ تازه مسایل کردنحل ،کودکان برای هوش

 مارشال یان(. 191: 1382 ن.ک: سیف،) نیست دستیابی قابل بالواسطه که هدفی به رسیدن

(Marshall) زوهر دانا و (Dana Zohar)، دانشگاهاستادان  از و پژوهدانش زوجی 

 معرفی را اخالقی هایارزش و قواعد بنیادی، هوش ـ معنوی هوش کتاب در آکسفورد،

 طریق از ،آن شدناجرایی برای و شده مطرح آکادمیک شناسیوانر آثار در که اندکرده

 از جنبه این. »استگرفته صورت وسیعی تحقیقات کودکان برای فلسفه کندوکاو حلقۀ

 انانس دسترسی ،معنوی هوش. است زندگی اعتقادی ساختار و هاارزش باورها، اساس هوش،

 این. کندیم فراهم گرفتنتصمیم و اندیشیدن ۀشیو در را هاآن از استفاده نیز و ارزش و معنا به

.ک: ن. )کندمی عطا وحدت و یکپارچگی او به و بخشدمی تمامیت انسان به ،هوش از بعد

 (77-111: 1391ناصری، و سهرابی

 معنوس هوش هاسمؤلفب -2-1

 و اجتماعی محیطی، وضعیت از فرد شناخت :(self-awareness) الف: خودآگاهی

 . دیگران به توجه عین رد ،خود فرهنگی

 و دیگران نفوذ و هاقضاوت ها،عقده از فرد رهایی :spontaneity)) ب: خودانگیختگی

 حال. لحظۀ در گوییپاسخ برای آمادگی

 با و قضاوت بدون ،هستند که طورهمان دیگران دیدن (:Sacrifices) ج: دگرخواهی

 .نآنا با دلیهم و دیگران رنج درک عمیق و عشقی احساس

 .گذاردمی تأثیر دیگران بر ما تصمیم. واحد کل در فرد آموزش (:holism) نگرسد:کل

 fundamentalwhyquestions tendency to)بنیادس  چراهاس طرح بب ه: تمایل

ask:) اندیشیدن با توأم ،بنیادی هایپرسش طرح و وجودی و اصلی علل بردنسؤالزیر. 

 .هاآن به بندبودنپای و عقاید سر بر ایستادگی :field independence))رلس  و: استقالل

 و مرزها از فراتر (:ability to refram) ذهنی هاس چهارچوب تغییر ز: توانایی

 .نظرها اختالف کاهش زمانهم و منطقی ارتباط برقراری رفتن و هامحدودیت

 وضعیت از (:positive use ofadversity) هاچالش و مشکالت از مثبت ح: استفادۀ

 .کردن کسب را نتیجه بهترین ،موجود
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 باور و خواست از عمیق درک و آگاهی (:sense of vocation)رسالت  ط: احساي

 .دنیا به خدمت و کارکردن جان و دل با و زندگی در خود

 .هستی جهان بزرگی برابر در کوچکی حس تقویت :(humility)تواضع  و س: فروتنی

 دبیات کودک و نو وانقلمرو هوش معنوس در ا -2-2

های هوش معنوی از متون ادبیات کودک و نوجوان، دشوار نیست چراکه استخراج مؤلفه

ی از کارکردهای زبان ،مدارثنای طرح معنادار متغیرهای اخالقدر ا ،نویسندۀ کودکانه نویس

ه ذهن ل بترین شکهای ارتباطی را به بهترین و آسانبرد تا نشانهتنافر سود میساده و بی

س تاریخی و های ملموم موقعیتاز تجسّ ،مخاطبش انتقال دهد. او برای داللت معناها

برد. این توصیف های حسی و تمثیلی بهره میاز داده ،کلیطوراجتماعی و زمانی و به

شود و متناسب با شناخت و سن نوجوان، های پرکاربرد آغاز میاز واژه ،هاآالیش موقعیتبی

( Vaughan; F( و وگان )Noble; K.D( )2001نوبل )»گیرد. گاهی باطنی می بار معنایی و

درستی و صراحت، تمامیت، تواضع،  ، چونهایی مستخرج از هوش معنوی( به مؤلفه2003)

« .کردن نیازهای دیگران معتقدندل، پایداری و تمایل به برطرفمهربانی، سخاوت، تحمّ

هایی است که در های معنوی، گزارهمایهدرون ( انواع این17: 1391)حمیدی و صداقت، 

ادبیات کودک و نوجوان قابل کشف و ردیابی است. ممکن است گاهی مکاشفۀ معنوی 

ضی های پیچیده نیاز ندارد و در بعا تفسیرها و مدلولبر هرمنوتیک متکی باشد امّ ،هاداستان

 شد.گونه نیز خواهد، تأویلموارد

 منظر نویسندگان قلمرو هوش معنوس از -2-2-1

د و جدای کنننویسندگانی هستند که در حوزۀ آموزش مستقیم به کودک قلم فرسایی می

تأیید یا عدم این نحوۀ ایده پردازی، پایبند اهدافی خاص، مانند مسائل اخالقی و مطالب دینی 

وش های ههبا مؤلف ، توأمتوصیف حوزۀ دینی این نویسندگان در قالب داستان یا شعر هستند.

و های هوش معنوی، داخل در قلمرشد زیرا گزارهبه تأثیرگذاری بیشتری منجر خواهد ،معنوی

دراندیشهوتفکر»ۀ هوش معنوی ندارد. ائدین است و این نوع نویسندگی، تداخلی با ار

دراساسیمحورهایازیکی،مذهبویژهبوایدئولوژیکباورهایبهاعتقادجهت
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: 1387، )سالجقه« .ماستکشوردرنوجوانوکودکشعردراندیشۀ خاصگیریشکل

321 ) 

ید مبدل مق شود که خواندن آزاد به خواندنموفقیت آثار دینی ـ تعلیمی، زمانی محقق می

رد. یهای زیربنایی کودک و نوجوان صورت نگانگاری به دایرۀ شناخت و انگیزهنشود و سهل

-ن معنوی دارد در آثار خود، چه بهبا مضامیقرابتی  ،نویسکه نویسندۀ کودکانههنگامی 

رد. این بوار، از این تجلیات بهره میپردازی، مستقیم یا اشارهصورت تمثیلی یا حکایت

برای  ،کننده و لذت بخشهای سرگرمعنوی را با دستورالعملهای منویسندگان باید آموزه

به  باعثِ آمادگی دسترسی ،ندهکنند تا آزادی عمل و ابتکار خوانمخاطبان قابل فهم و هضم 

های اخالقی و انسانی مهم آن است که ارزش»هوش معنوی موجود در محتوای متن شود. 

ردن کرض شناخت کودک قرار بگیرد تا آنگاه که به گزینش و درونینهفته در ادیان، در مع

 (251: 1389ایاغ،قزل« ).ها نیز آگاه شده باشدپردازد، از آنها میارزش

 تربیت معنوس در ادبیات کودک و نو واننقش  -2-2-2

از سادی در معرض عوامل تهاجمی بیگانهکه به میزان زیکسانی هستند ودکان از جمله ک

ارزشی که لزوم بررسی آن در حوزۀ آموزش و پرورش بیش دارند. از مفاهیم ضدِجامعه، قرار

 ،ازساد باورهای هویتایج»ز خویش است. رسد، ورطۀ بیگانگی ااز پیش الزم به نظر می

رین آفهای هویتن درسی، سبب بروز داشتهمانند محیط زندگی، آموزش و تحصیل متو

ویت را تشکیل های زندگی، مشخصۀ اصلی هها، باورها و هدفا انتخاب ارزشامّ شودمی

 (36: 1392)جوکار و ساکی،.« شودها از نوجوانی آغاز میدهد و انتخاب آنمی

 Erikاجتماعی اریک هامبورگر اریکسون )–نظریۀ روانیدر مرحلۀ پنجم  

Hamburger Eriksonنوجوان سعی » دگی نقش در برابر احراز هویت است،( که پراکن

ها و پاسخ دهد. او با بررسی ارزش ،کند به سؤال من کیستم و نقش من در جامعه چیستمی

ارض برای او، هد. پیامد منفی و تعدهویت شخصی را تشکیل می ،های شغلیهدف

 ،بیگانگی( ازخود28: 1387)برک،.« های بزرگسالی در آینده استسردرگمی دربارۀ نقش

ا سانی بوچرا، همچونزدگی، پذیرش بیشدگی، مادهنهایی دارد که شامل؛ تعییمؤلفه

گفتمان  (127: 1390. )ر.ک:کریمی و ذاکری،معنایی ضمیر شخصی استدیگران و بی
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دلی را ترویج دهد. تواند وجدان فردی و روح هممی ،شدنعملیاتی، درصورت هوش معنوی

نگی های مراحل بعد نیز مقابله کند. چگوتواند با بحرانمی ،اگر فرد، موفق به حل بحران شود»

 (443: 1366آبادی،)لطف.« دارد، در هستۀ نظریۀ اریکسون قرارهاحل این بحران

بینی ایی افراطی و خودمیانگرجایگزین جمع ها، هویتی منسجم،پس از غلبه بر تعارض 

ماند. ارزیابی کلی از ارزش خود مصون می خواهدشد و عزت نفس، از نوسان مخرب محیط

های رشد خود هستند ترین جنبهمهم ،های مجزا از خودعنوان انسان، در کنار انواع ارزیابیبه

دت تأثیر مشناختی، بلندری رواننده و سازگاو بر تجربیات هیجانی، ابتکار عمل، رفتار آی

اگر آموزش و پرورش اسالمی،  ،کلیطور( به446و445: صص1387. )ر.ک: برک، دارند

سکوی  ،ادبیات کودک و نوجوان شدن باشد، باید انتظار داشت کهن کاملراهی منتج به انسا

اسالمی،  تساری تأثرااشد. اگر در تربیت معنوی با سایهگرایی مخاطبانش بباالروندۀ کمال

، حصول موفقیت شودو ذوق و ایجاد عالقه آموزش داده ل مذهبی و دینی با تشویقمسائ

 سازی را ضمانت خواهد کرد.هویت

 نگارش معناگرا -2-2-3

 اشد. های پژوهشی، مفید بپایه با روشتواند هممی ،نویسندگی عالمانه برای کودک و نوجوان

یابی به اهداف عمومی، چون توصیف و درک رفتار در حال دست ،نویسندگان و پژوهشگران»

های متفاوت هستند. مطالب ادبی، نکات جالب توجهی را دربارۀ زندگی نوجوان انسان از راه

ور طرا که بررسی آن دشوار است، به هایی از تحولتوانند جنبهمی ،دهند و اغلبنشان می

 (. 51: 1386ان شعرباف و حسینی،محمدی)آقا.« آشکار توضیح دهند

شد، بدون ضمانت زبانی و خلق ساختار کالمی کودک، کمیتی است آنچه گفته

ر انتزاعی و یا مانند تفک ،فراتر از واقعیت روزانه ،ظرفیت زبان، برای بیان مطالب»کیفیت. بی

 ،اشبالقوه با تمام نیروی ،متعالی است که کیفیت خاصی به متون نوشتاری یتجارب احتمال

( این 146: 1386)هانت،.« کندرزهای عقالنی، عاطفی و تجربی اهدا میبرای گسترش م

اش، ی زبانیهاۀ نشانهنویس، برای ارائیابد که نویسندۀ کودکانهتحقق میزمانی  ،شرطپیش

با عقاید معنوی داستان  که استباشد و اگر قرارجع استداللی و نمادی مناسب داشتهمرا
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ی ببخشد تا مخاطب نوپا، بدون کسالت داستان را تا انتها به آن جلوۀ هنری و احساس ،بگوید

 بخواند. 
 تخیل، قدرت گیرد،می شکل او ذهنی تصویرهای با کودک دنیای آنجا که از»

 رد خلّاقه قدرت همین خاطربه است. قوی او در سازیمشابه و همانندانگاری تصویرسازی،

 از را انتزاعی و معنوی گوناگون مفاهیم و مصادیق که است همانندانگاری و تصویرسازی

 گسترش و بسط امکان که داستان در خصوصبه فهماند؛ کودک به توانمی نمادسازی طریق

 یهایوهش مـوثّرترین از تواندمی شگرد ایـن اسـت، فـراهم واژگان طریق از ،مفاهیم و تصاویر

  (79: 1392)صرفی و هدایتی،.« باشد نوجوانان و کودکان برای نمادسازی

کند تا اَشکال مختلف کمک میبه نوجوان  ،انعطاف پذیری زیاد در کاربرد زبان

 .نظیر استعاره، طعنه، تمثیل، هجو و تقلید ادبی را درک کند ،کردن و قطعات ادبیصحبت

تواند با ارتقا زبان نوشتاری، ( نویسندۀ خالق می149: 1386)آقامحمدیان شعرباف و حسینی،

های خود باشد و سبب رشد زبان در جنبهیت زبان مخاطب خود داشتهی در تقوپیامد مثبت

های اخالقی شود. تقویت زبان در کنار سطح توصیفی، اظهار نظر عقاید اولیه و استدالل

زبان » ،ر واقعشد. دک تفکر اخالقی پیشرفته نیز خواهدوگویی، باعث تحریهای گفتمهارت

رک، )ب.« کندرک اخالقی کودکان کمک میبه د ،در کنار شناخت و تجربیات اجتماعی

1387 :464)  

  هان معنوس کودک و نو وان -2-3

 اب است انسانی بلکه نیست بزرگسال انسان شدۀکوچک دیگر کودک امروز، دنیای در

 تاریخ طول در و نداده روی یکباره ،کودکی مفهوم تعریف و شناخت. ویژه اجتماعی جایگاه

 .ستاشده تغییر دستخوش بارها
 تیننخس در. استداده هارائ یونیسف ،کودکی از را تعریف ترینکامل و مندترینقانون» 

 سالهجده از کمتر ،سنی لحاظبه که است کسی کودک کودک، حقوق جهانی نامۀپیمان

      وششپ و تعریف کودکی عنوان تحت نیز نوجوانی بخش ،تعریف این در. باشدداشته

 (85: 1385 ادی،آب شاه) «.استشدهداده
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 تندهس ما خود آنکه برای ،نخست ؛داریممی دوست را کودکان ما: گویدمی دورانت ویل

 هاآن هک داریممی دوست علت این به را هاآن باز ولی ما بخش لذت و مانندبی نفوس تداوم و

 هاهگری با کودک (457: 1377.ک: دورانت،ر) .توانیمنمی اامّ بشویم باید ما که هستند چیزی

 برسد؛ مالک به کم از تا طلبدمی او ؛ناپذیرخستگی و کوشا پوید،می و جویدمی هایشخنده و

 تبا تمایال ،پرسشگری کنجکاوی، از مملو شگفتی، و اعجاب حسّ از سرشار ،کودک»

  (.5: 1389 هینز،) «.منطقی است و انتقادی فکری،

 مریدان و سالکان را مبتدی هایانسان هاآن. دارند کودکان از ایژهوی تعریف نیز عارفان

 به ،عرفانی پختگی و تکامل از پس ،طفالن این نامند؛می طفل و پسر همه را و خوانندمی

 که انسانی هر ،عارفان نگاه از (9: 1390 .ک: پناهی،ر) .شوندمی تبدیل مرد یا کامل انسان

 فدکانهکو اوصاف و هاتخصل بر و شود عشق دبستان طفل باید ،بپوید کمال راه بخواهد

 لطف به ،تعالی حق» ،شبلی تعبیر به که کودکانی. بپیماید طریق ،آن از پس و گردد مزیّن

 (6: 1378آبساالن،) «.اندحق حضرت نازنینان ،آنان و استپرورانده را آنان خود

 یناوّل. دهدمی رخ شناختی و شهودی عرفان نوعی پیرامونش، از کودک یابیهویّت در 

 آن زپیاژه ا ژان که حرکتی ـ شناختی تحوّل این. است حرکت و حسّ با دنیا، درک سطح

 اتیعملیّ سطوح وارد ،عملی وارۀطرح از گذر با که است عملیّاتیپیش ایمرحله ،بردمی نام

 یزن روانی و روحی هوشی، هایحیطه فیزیولوژی، و فیزیکی رشد با زمانهم و شودمی باالتر

 اهداف ثبیتت و تبیین نوعی نیز کودکان معصومانۀ و شفاف دنیای به ورود. شوندمی شکوفا

 هب که اندحق روشن و گویا زبان ،کودکان ،تردیدبی. »است اخالقی هایارزش و معنوی

 اندآدمی وحر بیدارکنندۀ و روشنگر حقایق، دریافت در الزم شایستگی و باطن صفای جهت

 «.باشدمی دوست حضرت گاهتجلّی پذیری،نقش هرگونه از قبل ،آنان قلب که این و

  (6: 1378آبساالن،)

 و انتزاعی باورهای و عقاید دربارۀ قادرند نوجوانان نوجوانی، مرحلۀ در ،پیاژه نظر طبق

 شرایط و فناپذیری حقیقت، سیاست، مذهب، بیان، آزادی. کنند استدالل و تفکّر فرضی،

 نشان خود از صوری عملیّات سطح در که است آنان باورهای یجمله از ،اخالقی دشوار
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، پیاژه دیدگاه در ،همچنین (146: 1386حسینی، و شعرباف .ک: آقامحمدیانر) .دهندمی

ده تا    در کودکان که است معتقد او. استشده مطرح خدا مفهوم از کودکان برداشت

 در هاآن ،همچنین. دانندمی جهان در نظم منشأ را او و کنندمی درک ار خداسالگی، دوازده

 ادهز .ک: رسولر) خواهندبود رنج و عدالتیبی با بلکه هاخوبی با خدا ارتباط درک پی

 (73: 1386طباطبایی،

 منطقی کودک مؤیّد ،دارند کودک از گراشناخت دانشمندان که تصویری آخرین 

 طریق از آنها. است بزرگساالن ذهنی رایانۀ از تراساسی امّا ترتداییاب ،او ذهنی رایانۀ» ؛است

 کودک این. یابندمی دست اشفرهنگی هایقضاوت با جهان شناخت به ،شناختی تغییر فرایند

 «.است بالغ انسان مشابه بسیار شناسیهستی و شناسیشناخت لحاظ از ،ایمابعدپیاژه

 نبالد به نه کودکان و آیدمی دانستن به هانآ تمایل از ،کودکان معنویّت» (11: 1389هینز،)

 و اخالقی هاینگرش خصوصبه شان،زندگی جنبۀ هر و هستند چراها دنبال به که چیزی چه

 (174: 1391زریباف، و هدایتی) «.استخورده گره معنوی تفکّر با احساسی،

 محض شهود نظارت تحت ،هاحسّی انسان هایداده، (Immanuel Kant)کانت  نظر از 

 تشخّص و تعیّن در اامّ دارند منطقی استقالل شهود، دو این و یابندمی تحقّق و شوند میشناخته

 معتقد( JamesColeman)نیز  کلمن (252: 1380 .ک: کاپلستون،ر) .یکدیگرند به وابسته

 وقعیّتیم بر بزرگساالن که تجریدهایی و نظریّات از زیرا ندبینمی ترمستقیم کودکانکه  است

. باشد معنوی و خلّاق تا یابدمی مجال پندارها، پیش از رها کودک،. خبرندبی افکنند،فرامی

.ک: ر) .نهدمی برتر ارجی آنی و شهودی تجارب بر ،هنرمند و عارف چونهم ،کودک

 و وارث آپولونی، را کودک نیز (Chris Jenks)جنکس  کریس (.89: 1389 خسرونژاد،

 ملوم نور و خورشید درخشش مثل ،کودک نوع این ؛خواندمی روشنایی و خورشید ولیعهد

 غرب مردم دربین (Apollonia) آپولونیایی نگرش جنکس، نظربه. است طراوت و زیبایی از

 ساختار که است کسی ،کودک و است ترمدرن بسیار ،کودک به توجّه خصوص در

 (35و34:  1385جنکس و همکاران، و .ک: جیمزر) استکرده اشغال را ماعیاجت
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ورنر  هاینز. استتاثیرگذار نیز محورکودک هایآموزش و هایادگیری بر ،تفکّری چنین 

(Heinz Werne)،  حسّ و خالقّه نیروهای پیشرفت را کودکی هایسال ،آلمانی شناسروان 

 ،هاپدیده زا خود خاصّ تلقّی طرز با کودک ورنر، تحوّل نظریۀ در. کندمی یمعرّف زیباشناسی

 هوش نوع دو ،ورنر. دارد وجود نیز شعر و عرفان دنیای در که رسدمی شهود و کشف به

 زمان هم و موازی طوربه کودکی ابتدای در که را تفکّر طرز نوع دو یا شهودی و تحلیلی

  (.13: 1376.ک: کریمی،ر) .استردادهقرا تجزیه مورد یابند،می رشد

 او اجتماعی و روانی رشد باعث که کودک ذهن خودیخودبه رشد به اعتقاد

 قدرت و کنجکاوی. »کندمی یادآوری را کودک همگانی و نهفته دانش خواهدشد،

 سوی زا انتزاعی مفاهیم درک به و گیردمی سرچشمه او نهفتۀ دانش از ،کودک تخیّل

 نیز گراانسان شناسروان ،(Hacker) هاکر (66: 1384 نصراهلل، حاج) «.انجامدمی او

 را مکانا این نوجوانان به ،انتزاعی اندیشۀ برای قوی استعداد داشتن است که معتقد

 که این و خودپنداره یعنی ،هستند کسیچه که لهمسئ این به نسبت آنان تا دهدمی

 رگیرد توانندمی هاآن. آورند دست به ژرف آگاهی ،است چگونه شانپیرامون دنیای

 .شوند هاانسان پذیریمسئولیت و زندگی معنای مرگ، مانند مسائلی دربارۀ تفکّر

 که داده نشان هاپژوهش (150و146: 1386حسینی، و شعرباف .ک: آقامحمدیانر)

 و کندمی بروز کودکی اولیۀ هایسال از ،دلیهم شناخت و اجتماعی حساسیت ظرفیت

 و عدل مفاهیم شناخت. کنندمی اجتماعی متقابل روابط صرف را زیادی وقت کودکان

 اخالقی هایحلراه       پذیرش فردی،میان مسائل عواطف، و دلیهم آموزش انصاف،

 جتماعیا آموزش برنامۀ در که است مهمی رویکردهای ارزنده، ارتباط پرورش و متعالی

  (.289-389:  1375میلبرن، و کارتلج) استشده لحاظ نوجوان و کودک

 اجتماعی، و هوشی شناختی، رشد ادعای به ،کودک مخاطب که هنگامی ،بنابراین

 نشاط اندبتو و دهد او به فکر وسعت که است هاییداستان خلق شایستۀ شود،پنداشته فرهیخته

 .کند تجربه است، هوش معنوی معرّف همانا که را دانستن از پس
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 هااس از داستاندربارۀ نویسندگان و خالصب -2-4

پوست ای سیاه، نویسنده(Taylor,Mildred D)میلدرد تیلور :فریاد مرا بشنو -2-4-1

ود. او شنا و تلخ بتبعیض نژادی بزرگ شد و استثمار برایش مفهومی آ دوراناست که در

ان پدر، خاطرات کتابش از زبگفته که او  .را به پدرش تقدیم کرد« فریاد مرا بشنو»کتاب 

های الس ای به نام لوگان را در فاصلۀدهروایت تاریخ سیاهان است. نویسنده، داستان خانوا

این  (237: 1381است. )ر.ک: شریف الدین نوری،کتاب روایت کرده 9، در 2001تا  1975

به دریافت جایزۀ ادبی نیوبری  ،از طرف انجمن کتابداران امریکام، 1977کتاب، در سال 

(Newbery Medal )(. 6: 1365ایاغ،نائل آمد. )ر.ک: قزل 

رای پوست است که با تمام نیرو و بای سیاهداستان زندگی خانواده ،کتاب :خالصة داستان

حفظ  ای سخت برایکنند و در عین مبارزهحفظ یکپارچگی، استقالل و غرور خود تالش می

، دورۀ وحشت، برند. دورۀ زندگی آنانهای انسانی را از یاد نمیای ارزشلحظه ،بقای خود

اطر  خای است که بارها بهلهسا، دختر نهسوزی و شکنجه است. کیسی، راوی داستانآدم

تمام  برخالف ،وادۀ لوگانشود. کانون گرم خانمی واقع تحقیر و توهینمورد  ،بودنشسیاه

 «.ها، عاشقانه یکدیگر را دوست دارند و پشتیبان یکدیگرندحرمتیبی

در ایران است.  50و  40های هنویس دهنامهنویسنده و نمایش ،ناصر ایرانی :سختون -2-4-2

 «بارکسالت ۀنامسه نمایش»و  «کنید ما را مس» توان بههای او میترین نمایشنامهاز معروف

هنر »، «تعاریف ابزارها داستان» های حاضر موجود است:کتاب ،از این نویسندهاشاره کرد. 

، «دیورشخ کنای» ،«استنورآباد دهکدۀ من »، «گرگو»، «سختون»، «زنده باد مرگ» ،«رمان

 (102 :1385.ک: صاحبان زند،)ر .«کناره و عروجراه بی»، «ونو خ قشع» ،«ههباز ج داریدی»

ها در روستاها و حاصل تجربۀ کوهنوری و غارنوردی ناصر ایرانی است. او مدت ،سختون

ه دارد. به طبیعت عالق ،مثل نویسنده نیز و قهرمان داستان استدل طبیعت زندگی کردهدر 

گردانی ، به کار«تابستان سال آینده»ای تلویزیونی با عنوان براساس این داستان، مجموعه

 (107است. )همان،هشداحمد ساختهکیومرث پور
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پدر بلد درانای که پدر، از خانوادهساله به نام احمدپسرکی چهارده خالصة داستان: 

خورد ی، زمین مرود تا غار خورشید را کشف کند. پسرکیکه و تنها می ،اندکوهستان بوده

اش روحیه ،زرگی پدربا تحت تأثیر پشتیبانکند امّناامیدی بر او غلبه می شکند،و پاهایش می

رود و پس از جراحی پاهایش، به به شهر می ،آورد و با کمک دکتر روستارا به دست می

. فضای تنهایی ممکن نیستفهمیده که فتح غار، به ،بارا اینامّ گرددتح غار سالم بازمیعزم ف

ایمردی پالگویی از  ،پسر بچه حبت خانوادگی و عشق به طبیعت است وآکنده از م ،داستان

ی ترین پیوند خویش، مظهر خرد و انسانیت است و قویهدف است. پدربزرگراه و ثبات در 

 .را با احمد دارد

 هاتحلیل محتواس رمان -2-5

اند، روش رفته در محتوای آنها بررسی شدهکارها، در قالب مفاهیمِ بهه داستانکبا توجه به این

محتوای  لتحلی از ،. همچنیناستنتخاب شدهقیاسی جهت پیمایش ا -تحلیل محتوای کیفی

 بر پژوهشگر ،درآن که است فرایندی فکری، است. تحلیلفکری یا تأملی استفاده شده

 مورد هایپدیده ارزیابی یا تصویرکشیدنبه برای خود تشخیص قوۀ شهودی و توانایی

اسیت هنری حس هایی چون تفکر درونی، معرفت نهفته، قوۀ تخیل،واژه کند؛تکیه می پژوهش

.ک: . )رشده استن فرایند، به کار بردهو بررسی همراه با تأمل و کنکاش، برای توصیف ای

است و پاراگراف مشاهده، واحد در این پژوهش  (133: 1389همکاران، فرزانفر و قائدی و 

تند. ها هسمعنادار شاخص ءجمالتی است که حاکی از مفهوم یا معنای کامل یا جز ،واحد ثبت

ای عده» بندی کند؛شاخص را در زیر مجموعۀ خود طبقهمکن است یک واحد ثبت، چند م

ای اعتقاد دارند، در بعضی گیرد و عدهنمیخانه قرارهر عنصری در بیش از یک  ،معتقدند

: 1375)ن.ک: باردن،.« توان این قانون را به پرسش کشید و طبق آن عمل نکردموارد می

بستگی به دلیل هم ،متغیرهای مستقل داشت که ممکن استدر نظر باید   ،در این صورت (138

 در یک عبارت حاضر باشند و بتوان زیر متغیرهایی در نظرگرفت که خود ،مفهومی و ارزشی

 ، توأمان در جملهفروتنی های دگرخواهی وگزارهمثالً  شوند؛در عبارتی، متغیر محسوب می
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است. در ، هر دو گزاره لحاظ شدهییا جمالتی مشخص شوند که جهت شمارش آمار

 است.انتخاب شدهواحد تحلیل عنوان ، بهپژوهش حاضر، متن داستان

 نمودارهاس مخروطی فراوانی -2-5-1

 ؛«فریاد مرا بشنو»های هوش معنوی در کتاب جدول فراوانی مؤلفهالف: 

 «.سختون»های هوش معنوی در کتاب جدول فراوانی مؤلفهب: 
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 هایح  دولتوض -2-5-2

 حضور دیگر شود.در هر دو کتاب مشاهده می ،«دگرخواهی»بسامد و تکرار مؤلفۀ معنوی 

های توان به آموزهدهندۀ آن است که از ادبیات کودک نیز مینشان ،های هوش معنویمؤلفه

ه قول دکتر بو  رددگرخواهی بیشترین بسامد را دا ،«فریاد مرا بشنو»معنوی پلی زد. در کتاب 

ناشی از نحوۀ تفکر اشراقی اوست که از طریق شهود و  ،دوستی سیاهسالمی ندوشن، انسانا

طالب     ،انسان ،یابد. در تفکر آفریقاییبه کشف واقعیت در عمق دست می ،بینش درون

 (57: 1371. )اسالمی ندوشن،بودگی استبیش

گردد؛ یالیم دینی برم، به نطفۀ مجموعۀ تع«سختون»حضور همین مؤلفه در داستان ایرانی  

ترین خصلت اخالقی است و به فرمایش حضرت علی)ع(، عالی»ایثار که  ،عنوان مثالبه

(، توصیۀ دگرخواهی، 17: 1387ی،شهر)ری« بهترین احسان و باالترین مرتبۀ ایمان است

 ،«سختون»و « فریاد مرا بشنو»اثر دلی و گذشت را نیز در دل خود دارد. در تطبیق دو هم

مستقل، های هوش معنوی، متغیرهای مؤلفهشود، تقابل ها مالحظه میچنان که در جدولآن

ا و همصداقپذیرند و دهد که تطبیقسوی دنیا نشان می معنا را در تفکر دوارزشی و هم

 کاربردهای مشترک دارند. 

ی گیر است. پیوستگل رأی نیز در آمارگیری جداول چشمدو سازۀ خودآگاهی و استقال

 است که به میزانآشکار  ،(subjectivity)سوبژکتیویته در تعریف  ،فهومی این دو معنام

ی به سؤاالت ،سوبژکتیویتهو  اصطالح هویت دو کند.می اشاره هویت از خودآگاهی و فکر

ز به . در واقع نیاهستیم کسیچه و هستیمه چگون کهدهد، اینمی جواب شدنمان،چگونهنظیر 

أی است رپیامد خودآگاهی و خودشناسی، استقاللِ ،بنابراین شود؛س میمنِ اندیشمند، احسا

ای، معترض، آمیز از هر گونهتبعیض ای متقابل، علیه رفتارهایکه آدمی را در رابطه

 آورد.بارمی

 گیرسنتیجب -3

ای هتوان آموزهمی ،های آشکار و نهان معنویبا کشف قرینه ،در ادبیات کودک و نوجوان

ۀ وزباشند و چه در حی داشتهچه قرابتی با مضامین معنو ،کشف کرد. نویسندگان معنوی را

کنند، بهتر است عقاید معنوی را با عواطف معنوی فرسایی تعلیمی و اخالقی و دینی، قلم
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 ،داشتن ظرفیت هوش معنوی ،همراه کنند و جلوۀ هنری و احساسی به آن ببخشند. از سویی

ه درک دهد که بکند و به آنان این امکان را مینوجوان کمک میبه گسترش اندیشۀ انتزاعی 

صوص خرزهای عقالنی، عاطفی، تجربی و بهچه ضمانت گسترش ما آنمعنوی نایل شوند امّ

ساختار کالمی و زبانی متناسب با ساحت وجودی  ،معنوی در ادبیات کودک و نوجوان است

 شناسی مدرنشراف عالمانه به روان، بدون اآنان است. نویسندگی برای کودک و نوجوان

معنوی  هوش هایمؤلفه ،کودک و نوجوان، ناکارآمد و غیرمتعهدانه است. در این پژوهش

ی، با هم قیاس کیفی محتوای تحلیل روش با ،«سختون»و  «فریاد مرا بشنو»رمان موجود در دو 

 ها و اندیشۀاندر موضوعیت کلی داست ،هر دو نویسنده شد و نتیجۀ حاصله اینکه مقایسه

اند که های معنوی توجه داشتهبه نیازها و گرایش ،ها در محور همنشینیها و خلق آنشخصیت

 برد.پی آنها مفهومی توان به پیوستگیمی ،های هوش معنویبا طرح مؤلفه

 

  فهرست منابع

 هاکتاب-

 .فهاس شیرین کودکان عارکودکان عارف، حکایت (.1378) علی.آبساالن، محب -1

 مشهد: آستان قدس.

شناسی بلوغ و نو وانی، روان(. 1386آقامحمّدیان، حمیدرضا و حسینی، سید مهران. )-2

 مشهد: دانشگاه فردوسی. (. چاپ دوم.2) شناسی رشدروان
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 .تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سختون.(. 1358ایرانی، ناصر. ) -4

. یانیتآش هحیلم و یابرخس دوزیینمی دّمحم ۀمرج. تواتحم لیلحت(. 1374س. )ورنل باردن، -5

 بهشتی. شهید دانشگاه: تهران

پ سیزدهم. )جلد اول(. چاشناسی رشد از لقاح تا کودکی روان(. 1387برک، لورا. ) -6

 ترجمۀ یحیی سیّد محمّدی. تهران: ارسباران.

 تهران: هزارۀ ققنوس. ها(.پرورش خالقیت )مبانی و روش(. 1387رضا. )پیرخائفی، علی -7
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تهران: ی. دور محمّمحمود ن ۀ. ترجمکودکان  هان اتیدرک ادب(. 1386. )تریپ هانت، -22
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(. 1389لی و جمهری، فرهاد. )گودرزی، کورش و سهرابی، فرامرز و فرخی، نورع -21
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مفهوم هوش معنوی (. »1388دنژاد، حبیب و بحیرایی، صدیقه و حیدری، فائزه. )محمّ -23
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 نشریّۀ ادبیّات تطبیقی
 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی
 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

 1396زمستان و پاییز ، 17، شمارۀ   9سال 

 خوانش تطبیقی پدیدۀ  نگ در شعر شوقی و بهار
 پژوهشی( -)علمی

 12صابره سیاوشی

 چکیده
هار و شاعر برجستۀ معاصر پارسی و عربی، ب تحلیلیِ شعر دو-این مقاله قصد دارد با مطالعۀ توصیفی

عکاس پدیدۀ به سنجش و بررسی چگونگی ان ،و با استناد به مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی شوقی

لفیقی ت ،بپردازد. چارچوب نظری بحث عنوان یک آسیب اجتماعی در شعر این دو شاعربه ،«جنگ»

ه ای از دو شاعر مورد مطالعنامهاز سؤاالت اصلی، تبیین اهمیت موضوع، پیشینۀ پژوهش و شناخت

ی، های سیاسها و تفاوتبه دریافت تازه ای از شباهت ،است. هدف نیز آن است که جستار حاضر

د. برخی یابایرانی و نهضت عربی دستاجتماعی و فرهنگی دو کشور ایران و مصر در عصر مشروطۀ 

؛ در شعر هر دو شاعر وجود دارد ،توصیه به خودداری از جنگ افروزی که دهدنتایج نشان می

، نژاد و ثیر محیط، فرهنگتأتحت ،میزان فراوانیبه ،چگونگی بازتاب پدیدۀ جنگ در شعر دو شاعر

 .یکسان هستند ی تقریباًردموا ،پیامدهای جنگ از دیدگاه دو شاعر؛ جغرافیای آنهاست

  نگ، شعرمعاصر فارسی و عربی، ادبیات تطبیقی،  شوقی، بهار.: هاس کلیدسواژه
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 مقدمب -1

 ،دهد. وقوع جنگمی یافته را نشاننوعی نزاع است که برخورد میان دو گروه سازمان ،جنگ

دولتی بههای شیا سازمان هامستلزم شرایط تکامل تاریخی معین و بویژه وابسته به وجود دولت

های مختلف، ها و مکانها در جوامع گوناگون و در زمان( اهداف جنگ31: 1368یر،. )میاست

 متفاوت است. 

 بیان مسئلب-1-1

جامعه شناختی، پژوهش حاضر  عنوان یک پدیدۀبه ،ها و مختصات جنگبا توجه به ویژگی

و با تکیه بر  2و احمدشوقی 1الشعرای بهار دنبال آن است که از رهگذر جستار در شعرملکبه

 به سؤاالت زیر پیرامون جنگ  پاسخ گوید: 3،مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی

اجتماعی حاکم بر دو جامعۀ ایران و مصر در روزگار بهار و شوقی، چه  ـ شرایط سیاسی .1

 است؟داشته« جنگ»آنها نسبت به پدیدۀ  تأثیری بر دیدگاه

ت و صورت مستقیم اسبه ،دعوت این دو شاعر به جلوگیری از جنگ ،المی.از نظر بافت ک2

 یا بیشتر جنبۀ تلویحی و غیرمستقیم دارد؟

ط نژاد، فرهنگ و محی ثیر، تا چه حد تحت تأبازتاب پدیدۀ جنگ در شعر شوقی و بهار-3

  جغرافیایی دو شاعر است؟

 پیشینة تحقیق-1-2

ی و عنوان دو شاعر معاصر فارس، بهعر شوقی و بهارشطبیقی پدیدۀ جنگ در در زمینۀ بررسی ت

 های مشابه عبارتند از: است. پژوهشتاکنون پژوهش مستقلی صورت نگرفته ،عربی

در دومین  ،(1392از فاطمه مدرسی و زهرا نوری )« پورسیمای جنگ در شعر قیصر امین»الۀ مق -

های قیصر امین پور پیرامون گاهپدیدۀ جنگ و دید  ،همایش ادبیات مقاومت پارسی که در آن

 مورد بررسی قرارگرفته است. ،آن

ور و پعربی)بررسی تطبیقی شعر قیصر امینکودک و جنگ در شعر معاصر فارسی و »مقالۀ -

مجموعه مقاالت هفتمین همایش  (، در1391از علی سلیمی و حسین عابدی )« سمیح القاسم(
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و  مقایسۀ  تاثیر جنگ بر زندگی کودکان ایرانی المللی انجمن ترویج زبان فارسی نیز بهبین

 پور و سمیح القاسم می پردازد. ، با تکیه بر اشعار امینفلسطینی

ابش بررسی تطبیقی بازتاب جنگ در اشعار قنبرعلی ت» ، با عنوانزادهنامۀ عبدالغفور شهیدپایان -

انی مورد سنجش                نی و افغپیامدهای جنگ را در شعر این دو شاعر ایرا ،«و حمیرا روحی

 است.قرارداده

با تکیه  که (،1386) دکتر ابوالحسن امین مقدسی «ادبیات تطبیقی»کتاب از حدود سه صفحه   -

، به پدیده ستاوتوسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده لیف شدهبر مقارنۀ شوقی و بهار تأ

اوت بسیار کلی و گذراست.  تف ،بودنمفید رغم راهگشا واست که علیاختصاص یافتهجنگ 

ر د است که نگاه احمد شوقی به پدیدۀ جنگ ، در اینهای یادشدهمقالۀ موجود با دیگر پژوهش

و از دهد میقرارتفصیل مورد نقد و کنکاش  پایۀ  بهار در ادبیات فارسی، بهادبیات عربی را هم

 آید.میشماراین جهت،  نو وتازه به

 اهمیت تحقیقضرورت و -1-3

های نظری و علّی پدیدۀ جنگ اهمیت موضوع این جستار  از آن جهت است که در آن، جنبه

ایران  -عنوان یک آسیب اجتماعی در شعر دو شاعر صاحب سبک دو  ادبیات پربار جهان به

  .گیردمیمندان قرارنتایج حاصله در اختیار عالقهمورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته و  -ومصر

 بحث -2

 «ی گیردمبین دو یا چند اجتماع مستقل صورت ستیزۀ خشن منظمی که » عنوان، بهتردید جنگبی

هاست. جنگ در  ادبیات جهان  و فرهنگ لغت همۀ ملت هاهیکی از منفورترین واژ ،(449: 1366)بیرو،

و در   د شدمتول« هابیل و قابیل»در ماجرای  ،شوم اجتماعی است که از آغاز خلقت انسان  یک پدیدۀ

 است. با ظهور عصر جدید و ی گوناگون  تا عصر ما نمود یافتههاها و شکلطول اعصار، با انگیزه

ن همزما ،ر و انتقال. این دوران تغییجنگ ها نیز تغییر یافت ماهیت  ،های علمی و تکنولوژیک بشرپیشرفت

ند و ایران نیز ابا یونانیان در نبرد دائمی ثمانیترکان ع ،در مصر  است.با عصر زندگی شوقی و بهار بوده

، درگیر جنگ جهانی  است طرفی نیز نموده استاعالم بی عنوان یک کشور ضعیف و ناتوان که اتفاقاًبه

از آنجا که  است.گیر، تبدیل شدهکه کوچک ترین سهمی در آن ندارد و تنها به جوالنگاه نیروهای در

های ها در کشورسازمان ها، طبقات وگ بر رفتار افراد و گروهبررسی آثار جن ،شناسی جنگجامعه»
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مضامین عمدۀ اندیشۀ دو  ،(11: 1391مهر،)شایان «در حین جنگ و پس از خاتمۀ آن استزده، جنگ

 به موارد ذیل تقسیم کرد:شناسانه با نگاهی جامعه توانشاعر در باب جنگ را می

 هاس  نگبرشمردن ریشب-2-1

 طلبی ومثل قدرت ،روانی -های جنگ را گاهی در عوامل سیاسیعلل و ریشه ،شناسانجامعه

کنار رد ،خوردن توازن قوا در یک کشورهمهای امپریالیستی و بهدانند. رقابتاعمال قدرت می

البته برخی ای در این راستا ایفا کند. دهکننتواند نقش تعیینعلل زیستی و تنازع بقا نیز می

هستند  هات اصلی تمام جنگعلّ ،بر این پندارند که عوامل اقتصادی ،مهمهای بسیار تئوری

عوامل  (43: 1355)بوتول: ند.اهای ظاهری جنگو تمام علل دیگر، علل کاذب و یا انگیزه

ها و عدم تنهادن اصل تساوی حقوق ملّزیرپا، اقتصادی، عدم احترام به حق مالکیت ملل

های هشدن آتش جنگ در سدنیز عوامل اصلی برافروخته شورها آشنایی ملل با حقوق دیگر ک

ار هایی که در روزگبرای جنگ را شناسانه و اخالقیهایی جامعهتاست. بهار نیز علّاخیر بوده

ضیه بعد اخالقی ق ،از نگاه اودهد نشان می که شماردیاتش بر سرزمین ایران گذشته برمیح

 پررنگ تر است:

ور  ج خون می چکد ز کلک سیاسیون

ــی    ــت ــی ــرزده در گ ــاد ســـ  و فســـ

لنــگ       پ ــه         خوی ز قومی  هر گوشــ

 خــواررخ و آدمگــرگــان آدمــی  

مکــد ز     ین  خوی ا تیــک            آن  ل پ ره 

نج                   گ هر  بر  بر ز یره  خ ــه  نکــه ب وآ

ــی امیــد        ــه بسـ ــه دل گرفت هریــک ب

قوم            ین  ــه آرزوی ا تی ب ع ــا  هرســ

                      

 اآلراپـــد ز رأی ذویتـــجـــان مـــی 

ــلح و ــده   صـ ــداد گم شــ  از دنیــاســ

ــاده   ــت ــم ف ــگ   دره ــن ــل ــد پ ــاان  آســـ

 خـــادل و آهـــندیـــوان آهـــنـــیـــن

ــاســــا    ــه ره ی ــد ب ــن جــان آن کــن  ای

ــه   ــســـــت ــران نشـ ــی ــا م ــد چــو اژده  ان

ــودا        ــی سـ ته بسـ ــر نهف به سـ یک   هر

 صــد جوی خون روان شــود از صــحرا 

 ( 270 :1ج  دیوان،)                             

ات ها و اختالفگیریرشورها، دشدن آتش جنگ در کورشعلههای علّتترین یکی از عمده

مشخصۀ این نوع از جنگ، »(، war morpholog ) شناسی جنگاز نظر ریخت داخلی است.
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ی )ادیب« بودن، و تخریب روحیۀ ملی و معنوی افراد جامعه است.تلفات سنگین، طوالنی

باعث ضعف نیروی کشور در سطح کالن  ،های داخلیکشمکش و (  جنگ39و38: 1385سده،

ه از ضعف استفاددهد که با سوءِاین فرصت را می ،طلب و بدطینتهای فرصتو به قدرتود شمی

  ،بهار با علم به این موضوع  داخلی، از عرصۀ خارجی بر آن سرزمین بتازند و آن را نابود کنند.

 است:شعر زیر به پند و اندرز پرداخته در

 چون عــدو در کمین بود زنهــار

ــکن     بال هم شـ که   ند دو کبوتر 

                

 دست از شنعت رفیق بدار 

 لقمۀ گربه را درست کنند

 ( 530 : 2ج  دیوان،)                   

رار آنها نسبت به اسنبودن آگاهافروزی گروهی از افراد را علت جنگ ،او در جایی دیگر

است،  تواررانی اسهایی که برپایۀ خوردن و شهوتمهر و محبت می داند. او معتقد است تمدن

های جنگ افروزی، کار انسان ،دنبال برقراری صلح و آرامش باشد. پس از نظر اوتواند بهنمی

 ست:خوفرهنگ و درندهبی

ــونــد آگــه    ز راز  مهر و محبــت اگر شـ

    ست    پاتمدنی که اساسش ز حلق و جلق به

ــام کــنــنــد   ــارزان جــهــان تــیــغ درنــی  مــب

 سان مردمش دوا کنند؟به صلح و سلم چه

 ( 676 : 1ج  دیوان،)                               

ادیبی ) «احساس ملل از احساس تحقیر نسبت به یکدیگر است.» ،هایکی از علل عمدۀ جنگ

ار داند و به پروردگشوقی تعصب نژادی را ریشۀ جنگ جهانی اول می ،( در همین راستا26: 1385سده،

 خدایی می کند و از مُلک تو جز اندکی را به تو نمی دهد. ادعای، پادشاه آلمان، ویلهلم دوم گوید:می

فمــا               ــاً،  یب ط خ یوٌم  ل غ ــام    قــد ق

                     

طاکَ   یل     أَع کِکَ إِال القل  من مُلْ

     (225: 4ج دیوان)                           

 وداند میجا را نادانی و جهل صاحبان آن ریشۀ این احساس نادرست و تعصب بی شاعر،

 بیند:ای بس دراز میهای نادان را دارای پیشینهایت جهل، در حق انسانجن

ــِه   ــجــهــلِ عــلــی أهــل ــۀُ ال ــای  جــِن

                      

یل           لدل هُل بئَس ا مٌۀ ، و الج  قدی

     (226همان:)                                  
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 دائمی بودن  نگ-2-2
و تا ست اوجود داشتهدای تاریخ حقیقتی تلخ و دردناک در حیات بشر است که از ابت ،جنگ

ن همزاد هبوط انسان بر زمی ،تاریخ آن، تاریخ حیات بشر و پیدایش آن» بود.همیشه نیز خواهد

ایمان دارد؛ آنگاه که در بحبوحۀ  قدمت و تداوم هماره بهار به این( 7: 1385)ادیبی سده، «است.

 شد و یاست فراهم میهای سجنگ چین و ژاپن، موجبات جنگ دوم جهانی در پشت پرده

 هدف خود را استعمار ،و در باطنگفتند میظاهر سخن از ترک سالح به ،های زورمند عالمدولت

گ در بودن جنبه همیشگی ،«خیال خام» مای به نادر قصیدهبهار  ،بودندهای ضعیف قراردادهملت

ست سیاسی از سوی میان جوامع اشاره کرده و ادعای ایجاد صلح میان کشورها را تنها یک ژ

 :استکردهکشورهای استعماری تلقی

  کســانی که شــور به ترک ســالح عام کنند

 رفتست که جنگ از جهان نخواهدا مسلم

ــان              ــه مــدعی مون ن برای  بر کــه  م  گمــان 

           

 خدنگ غمزۀ خونریز را چه نام کنند؟ 

 وهم گروهی خیال خام کنند    ز روی 

 دادن ژاپون و چین قیام کنندبه صـــلح

 ( 67 : 1ج  ، دیوان)                              

بشر نمی تواند این بالی »که می دانند  مردم عوام نیز از این حقیقت آگاهند و ،از نظر شاعر

      سخت  ،زندگی برای گروهی ،داشتنی را از زندگی خود دورنماید و بدون جنگدوست

 خورند :این ادعاهای دروغین را نمی فریب  ( پس7)همان :« شدکننده و یکنواخت خواهدکسل

عو   تمــدیــده       ذ ن مردم ســـ گر  ــّه ا لل ــا  ب

              

 فریب خورده بر این معنی احترام کنند   

 ( 676 : 1ج ، دیوان)                        

تغییر و تکامل جامعۀ بشری روی      نوعی پویش اجتماعی است که در جریان  ،جنگ

عۀ بشری که موضوع مورد بحث     می جامبه تغییرات دائتوجه  رو و بادهد؛ از همینمی

( 123: 1368)می یر، بودن این پدیده را توجیه کرد.شناسی کالن است، می توان دائمیجامعه

 داند و معتقد استها میآدمی را علت اصلی جنگ افروزی ،«انسان و جنگ » بهار در قصیدۀ 

نابودی همیشگی جنگ فراهم شود،  هتدر ج ،که اگر روزی اسباب مادی و معنوی جهان

مردم همگی برای  ،شود. از نظر بهاربود که مانع نابودی جنگ میاین خود آدمی خواهد
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یک »، پدیدۀ جنگد. انهمواره آمادۀ جنگیدن ،همین خاطر اند و بهاز مادر متولد شده ،جنگیدن

 خودی نیستهامری تصادفی و خودب ،آن است که جنگ ،یعنی نیت دارد. مفهوم این عنصر عنصر ذهنی است؛

ها انسانکه  تا آنگاه، از همین رو و (33: 1385)ادیبی سده،  « ت گروهی استبلکه یک تصمیم و نیّ

 اند، جنگ نیز در صحنۀ این جهان پابرجا خواهدماند:زنده

ــت، لیک آدمی  ــوید جهان دس  بش

ماده        ندر آ به جنگ ا ند که مردم   ا

ـه در          رود  ـتـی ب ـی ـه ز گ ـنـگ آنـگ  ج

                  

 همی تــا بود جنــگ جویــد همی 

 انــدز مــادر همــه جنــگ را زاده 

 نــه نــر کــه نــه مــاده بــرجــای مــانــد، 

 (274-272: 2ج  ، دیوان)                         

تانی داس  جنگ را میان آدمیان امری دائمی و همیشگی می داند.  او در جای دیگر و در تأیید این مطلب،

پس از دعوایی  ،تدو دوس، در این داستان؛ با و تأمل برانگیز استبسیار زی ،کندنقل می که بهار در  این مضمون 

با هم   ود دوبارهبپرسد: شما که قرارگرایند. شخص سومی از آنها میبار دیگر به آشتی و دوستی می  سخت،

و درخور اندیشه  جالببسیار  ،هم تاختید؟ پاسخی که این فرد می شنوده گونه بچرا آن ،چنین دوست شویداین

 تاای لهبلکه فاص آشتی دائمی نیست  ،گوید: این خوشی و شادمانی مایخندد و ممی ،دو  است؛ یکی از آن

 جنگی دیگر است:

ــخــت       ــازرد سـ ــتی را بی  یکی دوسـ

ــامی و گیرو       ــدن دار پس از رنج و ب

چه بود        یکی کارت  گفتش ای مرد 

برداشـــتی                 ــت  چرا زآشـــتی دســ

ــت این  بخندید و گفت آ   ــتی نیسـ  شـ

 

 

 

 ش برد سختاپس آنگه سوی قاضی

ــ یار   چو روز نخسـ ــت  بدو گشـ  تش 

ــتی گیرو  دارت چه بود در این دوسـ

ــتی    ــایسـ ــتی     اچو ب ــاز کرد آشـ  ت ب

 ســـت اینا که جنگ دگر را میانجی

 (332 : 2ج ، دیوان)                          

 ه و خواهدداشت.اره وجود داشتوهم ،شوقی نیز معتقد است که جنگ میان حق و باطل 

 تا روز قیامت خون خواهدچکید:، با باطلهای ناشی از نبرد حقیقت او معتقد است از زخم

ــا     ــه ــراحِ ل ــج ــلُ ال ــامٌ  ٱک ــئ ــت  ل

       إال  جــــراحَ الــــحــــقِّ فــــی                 

 

 

ــایـــ     ۀمـــن عـــزاءع أو نِســــ

ــه   ــدِّرای ــۀِ و ال ــاف ــحَصــ ــرِال  عصــ
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ــی    ــۀً إلـ ــیـ ــلُ دامـ ــظـ  ســــــتـ

 

ــ     لخصــــومــۀ و الشــــکــای  ۀیومِ ا

 (371: 1ج، دیوان)                        

 توصیب بب خوددارس از  نگ-2-3
ضرورت جنگ یا خودداری از آن و ابقای صلح، از موضوعاتی است که از دیرباز 

را برای تکامل  جنگ ،ایاست: دستهرا به دو دستۀ متمایز تقسیم کردهنویسندگان و متفکرین 

ای هم به عکس، صلح را کمال مطلوب هو دست طبیعی تمدن نوع بشر سودمند می پندارند

  (16: 1318پردازند. )نخجوان،عنوان امری قبیح میت پنداشته، به خودداری از جنگ بهسیاس

ای هولناک دارد که به هر سرزمینی پا نهد، شومی و نامبارکی غول جنگ، سایه ،از نظر ایشان

بارها  ،کسی که در طول زندگی خود عنوانبهار با ایمان به این قضیه و به آورد.را با خود می

در آخرین روزهای زندگی های داخلی و خارجی سرزمینش را چشیده، طعم تلخ جنگ

با  ،«جغد جنگ»باری از خاطرات و تجربیات ناگوار ناشی از جنگ، در قصیدۀ با کوله ،خود

تقد عآرزوی رسیدن به آرامش و صلح، همگان را از برافروختن آتش جنگ برحذر داشته و م

 شیطان است: ،هااست که فرماندۀ  همۀ جنگ

نگ      نگ و ج حذر ز ج  بارگی   اال

        

ــت مقتــدای او    کــه آهریمن اســ

 ( 797 : 1ج دیوان،)                        

د و دانمی و بدبختی است، راهنمای جنگ میاو در جای دیگر، کالغ را که نماد شو

ایی را هروند. او سرنوشت انسانراهه مید، به کجرو کالغ باشنمعتقد است که آنان که دنباله

و معتقد است که باید عطای این  داندکه در پی جنگ افروزی باشند، خواری و زبونی می

 تند:تر هستر و نامیموندکه هر دو از هم پلیۀ شوم اجتماعی را به لقایش بخشید چراپدید

 بود یقین کــه زی خراب ره برد        

ــتن هوان و خواریبه  افکند   خویشـ

لقــاش را           هم و  خوا ن  عطــاش را 

لیــد چون عطــای وی        پ  لقــای او 

               

 کســـی که شـــد غراب رهنمای او 

ــی که در دل افکند هوای او     کسـ

ــوم  تر لقــاش از عطــای اوکــه شـ

لقــای او       چون  کریــه   عطــای او 

 ( 798 : 1ج ، دیوان)                      
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است که آدمیان  حدی از بلوغ رسیده به افکار عمومی جهان ،او معتقد است که اکنون 

ی سر ببرند و جهان را به سو«  یکبوتر سپید آشت»را در پای « جغد شوم جنگ» بتوانند

 آرامش و صلح جاودان رهنمون شوند:

تی           پیــد آشــــ تر ســــ بو ک هی   ز

ــید وقت آنکه جغد جنگ را       رسـ

                           

جان      ــرود   فزای اوکه دل برد سـ

به      ــر  ند سـ پای او  جدا کن  پیش 

 ( 299 : 1ج ، دیوان)                    

ماندن کشور خود از ل، شاعر مصری که از درامانآتش جنگ جهانی اوّ ورشدنشعلهبا 

 واهدخصلیب سرخ می از ،آمیزلحنی مسالمت با ،خوشحال است ،های احتمالی جنگآسیب

 ،شدن تحمل رنج جنگترانهای جنگ، برای آسبا پراکندن مهربانی و دوستی در میدان که

 وردر دل آتش شعله ،همچون ابراهیم که خواهدیبه یاری آدمیان برخیزد. او از این نهاد  م

از دست  ،کند که این سازماندعا می ،را خاموش کند. شوقی رود و آنافروزان فروجنگ

 کردن صلح جهانی هستند، نجات یابد:دنبال نابودکسانی که به

 فقِ فی ســاح الوغی،ســر یا صــلیبَ الرِّ

سیاً،    وادخُلْ علی الموتِ الصفوفَ مُوا

ــارِه،        ــبــابَ بن وإذا الوطیسُ رمی الشـ

َیدع،         عارِک من  یاحرَم الم متَت  ــِل  وسـ

                              

ــا             ــان حن حمــًۀ و یهــا ر ل ع ـُْر   واْنشـــ

ــا   ــِه ا ِنســـــان ــی آالم ــل ــِنْ ع  و أَع

ــا                 یران ن ل هُم ا ی ل لیــل إ خ ل  خُضت کــا

لمِ ا   ــ ــا    ل لعــا هــَدَمــَتت لِسـ ــان  مینَ کِی

 ( 366و  365: 1ج ، دیوان)            

 ه درآن است ک ،کسی است که از آزاررسانیدن به دیگری بترسد و ترسو ،شجاعترجمه:  

 باک است.پا کردن شر، بیافروزی و بهجنگ

ل، احمد شوقی که از برافروزندگان آتش جنگ، های اوج جنگ جهانی اوّدر سال

، با سرزنش این افراد، آنها را سرکشانی «الهالل والصلیب األَحمران» دلخور است، در قصیدۀ

رای جنگند و بداند که بر مرکب نادانی و کوری سوارند. اینان برای کشورگشایی میمی

و نند کمیها رایتیم که زنآنها همان کسانی هستندند. احق سیادت بر مردم قائل ،خودشان

فراد به این ا ،آلودبا بیانی عتاب  ،نشانند. شاعر مصریکودکان را به عزای پدران خود می
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در  جز زخمی کههشود، بمیدست فراموشی سپردهیا بهیابد میگوید: هر زخمی بهبود می

ت و تا روز قیام ،شود. از چنین زخمیبر پیکر حقیقت وارد می ،روزگار برتری علم و عقل

اره ومچکید و هد برخیزند، خون خواهیدای حقوق خوتا آن هنگام که صاحبان حق به استیف

 بود:تازه خواهد

ــونَ     ــاغـ ــبـ ــا الـ ــاهـ ــا أَیـ  یـ

ــو  ــث ــاع ــب ــّاً ن أل ــحــربَ حــب  ال

ــوری                      ــی ال ــل ــونَ ع ــدَّع ــم  أل

ــمــِونَ   ــمــُوت ــکــِلــونَ، ال ــمــُث  أل

ــامٌ   ــئ ــْت ــهــا ال ــجــِراح ل  کــلُ ال

 إِلـــ ا جـــراحَ الـــحـــقِّ فـــی  

ــتـــظـــلُ دامـــیـــۀً إِلـــی                  ســـ

 

ــۀِ و ا     ــۀ  رکــابَ الجهــال  لعَمــای

ــهت    ــوالی ــی ال ــوســـــاع ف ــت ــل  ل

ــه          ــای لوصــ ــامــَِۀ وا قی ل  حق  ا

 بـــالنـــهـــایـــه الـــهـــادِمـــونَ

ــه   ــزاءع أَونِســــــایـ ــن عـ  مـ

ل     فۀِ وا ــا ــرِ الحَصــ یه دّعصـ  را

یه       کا ــ مۀ و الشـ ــو  یومِ الخصـ

 ( 371و  370 : 1ج  ، دیوان)

 تاثیر فرهنگ، نژاد و محیط  غرافیایی در بازتاب پدیدۀ  نگ در شعر دو شاعر -2-4

عر شوقی تر و گویاتر از شییجز ،در شعر بهار ات وابسته به آنتوصیف جنگ وبازتاب پدیدۀ 

د. پردازیم توان نظامی این قدرت بزرگتشریح ه، ب«پیام به انگلستان »  ۀقصیداو در است.

و نیز نوع اژگان مورد استفادۀ او، وزن شعر ، وبهار از سوینوع توصیف امکانات رزمی 

ان، ثیر زبو نیز تددر بیان زوایای مختلف امور  یز دقت ونشان اهای شاعر، تصویرسازی

 فرهنگ و جغرافیای شاعر در نوع نگاه او دارد.

   درکوه موتور بینی و طیــاره و توپکوه

  بر بینی زده صــف اندر صــفجوشــن ناو

ــان، تیزتر از مرغ هوامرغ بمــب    افکنشــ

                             

سپه بینی و ترتیب نز       شت  شت در د  لاد

مب  بال     مرغ ب ندر  بال ا  افکن بینی زده 

بال    بالن  ناو  ماهی  ــتر از  ــان بیشـ  برشــ

 ( 727 : 1ج دیوان،)                                

 آخرینآفرینی شاعر در آن به اوج رسیده،نر استعارههکه  بهار« جغد جنگ» قصیدۀ

ی ارف در شعر فارسه تقلید از منوچهری و در وزنی نامتعاین قصیده را ب ،وی .ستاوسرودۀ 

به نفرین جنگ پرداخته و خواستار  ،این قصیدهدر او  (106: 1383است. )خطیبی،سروده
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ه ب ،توصیف بمب اتمدر  ،است. بهارتوقف آن، نه تنها در ایران بلکه در همۀ جهان شده

اتم  گوید: بمبپردازد و میمی ،سرنوشت کشور ژاپن که مورد هجوم اتمی آمریکا واقع شد

ی ایچ موجود زنده. هبردمیگیاهان و جانوران آن را از بین  ،در سرزمینی فرود بیاید اگر

های خجایگزین سی ،هاشود و سقف خانهپیکر آدمیان همانند مرغ، کباب می ،ماندبرجای نمی

هنگ، دهندۀ فرخوبی انعکاسبه ،نوع بیان بهاردقت در تصاویر، واژگان، و شود. کباب می

  یای پارسی است:نژاد و جغراف
ــر    ــه جــای ب ــور ب ــان ــچ ج ــد ای ــان ــم  ن

مب از      ندرون یکی دو ب  آن به ژاپن ا

ــدر و دهــان          تو گفتی آنکــه دوزخ ان

ــر     ید سـ ــ به دم فروکشـ ــپس  ــربه سـ  سـ
ــه     ــد آدمــی ب ــزن       شــ ــاب ــان مــرغ ب               ســ

 

ــرای او     کاخ و کوخ و مردم و سـ  نه 

بنــای او        گون  ــاژ ــت ب ــاد و گشــ  فت

ــرون زد اژ   دهــای اوگشــــاد و دم ب

 زخلق و وحش و طیر و چــارپــای او

 فــرســــپ خــانــه گشــــت گــردنــای او 

               (        798 : 1ج دیوان،)                          

 شیوۀ»کوب معتقد است که بهار در سرودن این قصیده، قدرت قریحه نشان داده و زرین  

 (506: 1375)زرین کوب،.« استتتبع و احیا کرده ،منوچهری را با قدرت

ح نبرد شردر  را های کارزار، حجم نسبتاً باالیی از اشعار سیاسی شوقیتوصیف صحنه

اقد گاهی سطحی، گذرا و ف ،است. این توصیفاتبه خود اختصاص داده ،هاعثمانیان و یونانی

دلچسبی  شود که برای امر محسوس و نه چندانقدر قوی میر خیال است و گاهی آنصو

ا ذکر ب گیرند. اومیانگیز در کنار هم قرارالعاده زیبا و خیالری  فوقمانند جنگ، تصاوی

شتاب به  با ،ناوگانی را که عثمانیان از بعضی بنادر آورده و به وسیلۀ آن طرفین محسوس،

 ست:ااند، به غازهای سپید شناور در آب تشبیه کردهسمت تنگه بسفور حرکت کرده

 و کـم فـتـحـوا الـثـغـوَر بـالتـواِن           

ــفــورِ طــاروا فــی ثــوانِ، ولــلــ  بســ

          

طول    ــاألُســـ نی    و ب موا من   جــاؤوا 

ــا        ــن ــی ــم ــائ ــع ــاأَلوَزَّ ال ــاًل ب ــأَه  ف

 ( 208 : 1ج دیوان،)                   
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یرد. گز رنگ و بوی شعر جاهلی به خود میشاعر عرب، گاهی نیدر شعر جنگ  پدیدۀ بازتاب

ی دارد. از همین روی است که شوقی وزن شعر نیز شباهت زیادی به اوزان شعر جاهل موسیقی و 

هیچ واژه یا لفظ » دربارۀ تسلط احمد شوقی بر موسیقی و عروض عربی می گوید: ،ضیف

 «های صوتی احاطۀ کامل دارد.وجود ندارد؛ او بر همۀ قالب ،موسیقایی که شوقی آن را نشناسد

 میانۀ میدان گویی درای است کهگونهبه ،شوقیبرخی توصیفات ( 35: 1975)شوقی ضیف،

 و نیز محیط و است و با واژگان، تصاویر و اصطالحات خاص آن دورههای جاهلی ایستادهجنگ

 درحال تشریح کارزار است: فرهنگ عربی

نبٍ            جا کل  نداَء الجیش من  کَأّن 

 کأَن  عیون الجیش، من کلّ مذهبٍ                

کأَن  الرّدی قِریً،          نارٌ،   کأَنّ الوغی 

کأَن  بنی الوغی   کأَنّ ا     نارٌ،   لوغی 

                                   

تتــذأبا        جی  فی الــد ــاحٍ   دویا ری

هل، جنّ    ــ یه جُوَّبُ  منَ السـ  جُوَّلٌ ف

ــأْدِبُ    ــِمَ ی ــات ــارح ــن ــأَنّ وراء ال  ک

 فَراشٌ، لــه فی ملمس النــار مــأْرَبُ 

 (173و 172 : 1ج دیوان،)             

 امر مطلوبتغییر معناس  نگ بب عنوان یک -2-5

گاه  ،مفهوم این پدیدهامّا  آیدمیشمارمفهومی ناگوار و منفی به« جنگ » ،در فرهنگ ملل گوناگون

ند کشناسانه ای می شود که بر اساس گرایش ها و  نوع نگاه افراد، تغییر می دچار تحوالت ریخت

کشور او همسو باشد، در با منافع شاعر و یا  اگر جنگ  ،عنوان نمونه(؛ به33: 1389)کاپلو و ونسن،

هار بر ب کند؛هر دو شاعر صدق می . این موضوع دربارۀشودتبدیل به یک مفهوم مثبت می اوشعر 

     های شدید این اعتقاد است که اگرچه دولت ایران در عهد نادرشاه، درگیر جنگ و درگیری

همراه بوده، برای این  اره با پیروزی ایرانوچون هم، هاهمین جنگ ها و کشورگشاییاست، بوده

 است:و منبع آسایش و نظم و امنیت بودهسرزمین منشأ خیر و برکت 
شاه  ک لی   گرچه بد دولت ایران به گه نادر

یش     ــا یران را آســ ــد ا بزم از آن رزم ب  و 

 همه تیغ و همه تیر و همه رزم و همه جنگ 

 رایش و هنگهم ازآن جنگ بد ایران را آ
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  هر کجــا یکره یکران ملــک پــای نهــاد          

     

سر از هفت اورنگ      شت  سر فخر برافرا  از 

 ( 219: 1ج  دیوان،)                                  

آید. او همواره و در همۀ میشماریکی از حامیان سرسخت امپراطوری عثمانی به ،احمد شوقی

ن جانبداری . ایدانستایشان را برترین خلفای اسالمی میکرد و از ترکان اسالمی دفاع می ،شرایط

های فراوان و سیاست های نادرست فراوان که دارای ضعف در اواخر حکومت عثمانیان ،و تعصب

دعوت به تشکیل یک خالفت عربی به جای خالفت »که است این درحالی  بودند نیز ادامه داشت.

عثمانی  و نیز جدایی کشورهای عربی از سلطنت عثمانی با هدف تشکیل یک دولت مستقل 

: 1959)حسن فهمی، «گرفت.ازسوی افرادی چون کواکبی و نجیب عزوزی  شدت می ،ربیع

گناه » داند و معتقد است:این شیوۀ شوقی در مدح را گناه بزرگ او می ،( عبدالعزیز المقالح41

عدم آفرینش تجارب شعری پخته و اصیل در زمینۀمدح نیست بلکه گناه اصلی او،  ،بزرگ شوقی

 ؛      (25: 1984)المقالح، «برای پیراستن خود مضمون مدح است سرایی و تالشاعتیاد به مدیحه

که آن  «ربصدی الح»های میان ترکیه و یونان، شاعر در قصیده در سلسله جنگ ،عنوان نمونهبه

است، با ایجاد یک زاویۀ دید مثبت نسبت به ثانی سروده ۀ حکومت سلطان عبدالحمیدرا در دور

سلطان را باعث برتری و پیروزی دین اسالم و نشان پادشاهی در میان مردمان جنگ، شمشیر این 

داند. تفاوت نگاه به جنگ، به خاطر جانبداری از سلطان عثمانی کردن سرکشان میو وسیلۀ ادب

 کامالً واضح است:

سیفِک یعلوالحقُ، والحقُ أَغلَبُ   و ما   ب

ــۀُ المُلــکِ فی الوری       ــیفُ إِال آی  السـ

ــأَ ــدّف ــه   بت ب ــإِن ــاۀَ: ف ــُغ ــط ــومَ ال ــق  ه ال

 

ــْرِبُ        ــَّانَ تَضــ ــّهِ أَی لل ینُ ا ــَرُ د یُنصــ  و

ــ بَ     ــل ــغ ــت ــذی ی ــل ــرُ إِال ل  و ال األَم

 لــنــعــتمَ الــمــربــی لــلــطــغــاۀِ الــمــؤدَّبُ

 ( 151 : 1ج دیوان،)                             

ستاید ا میحمله به ارمنستان و یونان از سوی ترکان عثمانی و تهدید سرزمین ایشان ر ،او در ادامه

 کند که قابل انکار نیست:و شمشیر عثمانیان را به صبح صادقی تشبیه می
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ــُۀ الُعرَی                   ــاِن محلول و مملکــُۀ الیون

ــا                نَه ــا کی ین  ن م مؤ ل یرَا م  هــددَت أ

                       

 رجاؤک یعطیها، و خوفُک یســلب 

ــبح الیُتکـذ بُ     ــتطَعَ مثـلِ الصـ  بـأَسـ

 ( 152 : 1ج دیوان،)                        

نان در نظر شوقی، مقبول و چهای پادشاهان عثمانی و بویژه عبدالحمید دوم، آنجنگ

بودن و شومی جنگ را فراموش و با افتخار، پادشاه عثمانی را به نیکوست که شاعر اصل نامیمون

ن ست. ایاز اسکندر نیز نامورتر ا ،کند و حتی بر این باور است که فتوحات اواسکندر تشبیه می

؛ انگار دشومیرحم شناختهای خونریز و بیهفرماند ،اسکندر مقدونی ،در تاریخدرحالی است که 

 ست.اکردهله را فراموشئهای عثمانیان است که این مسقدر غرق در شادمانی پیروزیشوقی آن

ــکندراً و فتوحَه        و إن یذکروا إسـ

        

 فعَهـدُک بـالفتح المحجـَّل أَقربُ    

 (154: 1ج دیوان،)                          

چندان  ،یهکند. این تشبشمشیر عبدالحمید را به برق مرگ تشبیه می ،شاعر در ادامۀ همین قصیده

ا و هچراکه در روزگاری که جهان، خود آبستن جنگ است نیکو نیست و بیشتر مدح شبیه به ذم

 می عالم نیستند:چندان محبوب افکار عمو افروزکشتارهای بسیار است، ممدوحان جنگ

 فلمّا اســتللْتَ الســیفَ أَخْلَبَ برقُهمت

       

 ومــا کنــتَ یــا برقَ المنیــَّۀِ تُخْلــِبُ 

 (154 : 1ج دیوان،)                          

 تمجید از فرماندهان  نگی -2-6

رابطۀ محیط اجتماعی اطراف با سپاهیان و سربازان یک سازمان نظامی، از جمله مسائلی است که 

در  ،موضوع روحیۀ نبرد»( از آنجا که 109: 1368)می یر،  جنگ است. شناساند توجه جامعهمور

در سرنوشت جنگ قرار شناسی بسیاری از عوامل مؤثر و  مورد تأکید دانش جامعه مرکز ثقل

در  ،این موضوع است.یشگی داشتهله در شعر شاعران نیز نمودی هم، این مسئ(134)همان: «دارد

ردار و س چون ستارخان، باقرخان ،یبا مدح فرماندهان ملّ ،یت است. بهارؤشاعر قابل راشعار هردو 

 داند. آنها را باعث استحکام بنیان کشور و پشتیبانی برای  همسایگان می د،اسع
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ــرو آزاد وطن     ــاد باد آن سـ  یاد باد و شـ

که داد از رادی و مردانگی داد وطن  آن

سخت بنیاد وطن   ا راد باقرخان کز شد   و 

  مــردان کــار وآن تــبــریــز تمــلــّ بــادا یــاد

 باد آن جیش گیالن و آن همه غرنده شــیر یاد

سپهدار دلیر          سعد وان  سردار ا وان مهین 

سیر      شته  سفارتخانه از جان گ  یادباد آن در

             

 

 

 

                                       

 

 

 
                                          

 

خان     تار ــ ــرت سـ  حضـ

 انـــدر آذربـــایـــجـــان

ــاودان  شـــــاد ــادا ج  ب

ــه  ــای ــار  م ــخ ــت ــای اف  ه

 های بزرگ یورش وان

ــترگ    ــان سـ  وان جوان

 ز شــیر آشــفته گرگ    چون

 (241 : 1ج دیوان،)     

 آنها نسبت به اسرار مهرنبودن آگاهافروزی گروهی از افراد را علت جنگ ،او در جایی دیگر

دنبال هد بنتوان، نمیرانیرپایۀ خوردن و شهوتب استوار هایداند. او معتقد است تمدنو محبت می

     فرهنگ وهای بیافروزی، کار انسانجنگ، از نظر او ،پس ؛دنبرقراری صلح و آرامش باش

 ست:خودرنده
شوند آگه  تمدنی   ز راز  مهر و محبت اگر 

به     ــش ز حلق و جلق   پاســـت  که اســـاسـ

     

ــد      ــن ــن ــام ک ــی ــغ درن ــی ــان ت ــارزان جــه ــب  م

 سـان مردمش دوا کنند؟ هبه صـلح و سـلم چ  

 ( 676 : 1ج  )دیوان،                               

پیشاهنگ یک حرکت انقالبی و مجاهدی بود که هدف واالی  ،( 1931 – 1862عمر مختار ) 

های اسالمی از لوث استعمار را دنبال می کرد. او بیست سال در مبارزه با استعمار آزادی سرزمین

 1992الحر،) تعمار ایتالیا در لیبی حضور داشتستعمار فرانسه در سودان و اسانگلیس در مصر، ا

توسط  ،و توانست ضربات سنگینی را بر پیکرۀ استعمار اروپایی وارد کند و در نهایت (173:

احمد شوقی با بزرگداشت  (134/ 3 :1969زرکلی،  شد.) اعدام 1931ها دستگیر و به سال ایتالیایی

پرچم و نوری برای بیدارسازی را که در میان شنزارها رها شده، پیکر او  این شخصیت عظیم،

 داند:مردم می
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مال لِواءَ      تَکَ فی الرّ فا  رَکَزوا رُ

ــبوا مَناًرا من دمٍ،               یا وَیتحَهم نصـ

 

ــاءَ    ــباحَ مَس ــتنهضُ الوادی ص  یَس

غدِ البَغْضــــاءَ     تُوحی إِلی جیلِ ال

 (314: 3جدیوان،)                       

م داند که عزکند و او را شمشیری میهای نیکوی عمر مختار اشاره میشاعر در ادامه، به ویژگی

التی  کشیدن رسدوشهاست که برای بانسانی عمر مختار از نظر او، آموزد. و اراده را به دیگران می

ندگی یرانه زهمین خاطر است که بسیار ساده و فقاست و بهاز سوی خداوند انتخاب شده ،بزرگ

از  ؛آمدن آب درآن فرورودمحض فراهمداند که بهقهرمان را کسی نمی ،کند. شاعر مصریمی

مصداق  ،از تشنگی بمیرد و عمرمختار ،قهرمان کسی است که با وجود امکان نوشیدن آب ،نگاه او

 ت است.ابیاحقیقی این 

ــالفاَل،              ــیُف المجَّرُد ب ــا َأیاهــا السـ ی

 تَ المبیتَ علی الط وَیخُیَّرْتَ فاخْتَرْ

ــۀَ      أَن تموتَ من الظ مــا،       إِن  البطول

                      

ضاءً       سیوفَ علی الزمان مَ سو ال  یک

ــَراءَ    ــُمَّ ث ــَل ــا، أَوُت ــتنِ جــاه ــَب ــم ت  ل

لمــاَء             ــُبَّ ا تَع ــُۀ َأْن  طول ب ل یس ا  ل

 ( 374 : 3ج  دیوان،)                       

ون که اکن ،عمر ،از نظر شوقیشود. جا منتهی نمیهمینهب ،تمجید از عمرمختار و پاسداشت او

وی کشد و از رشیری است که در غل و زنجیر هم نعره می ،ها دستگیرشدهدست ایتالیایی به

 شود. تسلیم نمی ،ضعف و بیچارگی

 األُستدُ تزأَرُ فی الحدید، ولن تری

      

 فی السَّجن ضِرْغاماً بکی استتِخذاءَ 

 (316: 3جدیوان،)                       

ارش بیند که کسوی مرگ میبه هنگام اعدام عمر مختار، شوقی حرکت انسان بزرگی را به

کند و حتی دشمنان گاه به دوستان خود خیانت نمیاو هیچ ها و آزادی  اسیران است.مداوای زخم

 دهد:مییز مورد نیکویی و احسان خود قراررا ن
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ــّادِ أَ غَلــبَ مــاجــداً    دفعوا إِلی الجل

حِهِ،   ــاِل ــاطرُ األَقرانَ ذُخْرَ سـ  ویُشــ

                

ــَراءَ    ــُو الجِراح، و یُطلِقُ األُسـ  یأْسـ

ــِه األَعــداءَ     خِوان حَوتلَ  ــُفا   ویَصــ

 ( 316 : 3ج  دیوان،)                      

 و آوردمی یپس از اعدام عمر مختار، شوقی که بسیار متأثر و دلتنگ است، به عتاب ملّت خویش رو 

ند کآیا  کسی به سخنان من توجهی می سرایی کنم،اگر بخواهم برای این قهرمان، مرثیه پرسد:از آنها می

رفت و  ،پرسد: رهبری بزرگ چون عمر مختاراند؟ او از مردم میها بسته و ناشنوا گشتهیا اینکه همه گوش

ین هبری خود برگزینید و جوانان شما نیز باید بار سنگهای بزرگ را به ربرخیزید و انسان ؛ایدتنها شما مانده

دیدگاه عمیق شاعر در پرداختن به موضوع و ویژگی های هنری یک »، نبرد را بر دوش کشند. این شعر

ور طکه رثای سوزناک وستایش از آزادی را بهای استقصیدۀ مترقی عربی را در خود دارد و مجموعه

از موارد معدودی  ،( عالوه بر این، قصیدۀ یادشده28: 1984)المقالح،« است.همزمان در خود جمع کرده

ه چنین لحن حماسی بند، ایندانرو میکار و میانهمحافظه یشوقی که همگان او را شاعر ،است که در آن

شان ن نعنوان تنها راه مقابله با استعمار به ایشابخشد و با تشویق مردم به قیام، مبارزه را بهکالم خویش می

 دهد: می

ــامعٌ    أم  ــعبُ القریبُ، أَسـ یأَیاها الشـ

مَتت        فاکَ الخطوبُ، و حَّر مَتت   ألْجَ

لدٌ،                خا باٍق  نَت  هَب الزعیمُ، وَأ      ذ

شیوخَکَ من تکالیفِ الَوغَی،   وأَرِحت 

                                               

ثاءَ        یدِ ر ــه ــوغَ فی عُمَرَ الشـ  ؟فأَصـ

یکَ، حینَ  غاءَ؟     أُذَنْ ــت طَبُ، ا صـ خا  تُ

ـُدت رجــالــَکَ، واْخَتر الُزَعمــاَء        ــانْقـ  ف

ــاَء            عتب ـَِک اأََل ــانـ تْی ِف لی  ع حتمــِْل   وا

 ( 317 : 3ج دیوان،)                           

  برشمردن پیامدهاس  نگ -7 -2

 ها وتای از رفتار رایج شمرده شده و بین ملّتر توسل به نیروی مسلح، جنبهطور وسیعجنگ، و به

های مسلحانه، تلفات انسانی و مادی قابل توجهی را در است. این تعارضاره برقرار بودهوها همدولت

مقارن با شروع  را که آن«البۀ حکیم»ۀ در قصید ،بهار (9: 1389است. ) کاپلو و ونسن،پی داشته
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یران را اپادشاه وقت  ،، با اشاره به برخی نتایج شوم و منفی جنگاستل جهانی سرودهجنگ اوّ

فرزندشدن مادران و بی های پاک،شدن خوندارد و ریختهمیاز برافروختن آتش جنگ برحذر

 داند:ای از این دستاوردهای نامیمون میپدرشدن کودکان را گوشهبی

هاده پی پرخاش   این      ای خود برن

ــّ   ــت  خون پــاک مل  ت یزدان اســ

        

یجــا            ه پی  برکشــــیــده  یغ  ت  وی 

ــی    ــچــۀ ب ــن هــزار ب ــدی ــاچــن ــاب  ب

 (272و  271 : 1ج دیوان،)              

طرفی از سوی ایران، نیروهای شوروی از شمال و شرق رغم اعالم بیبا آغاز جنگ جهانی دوم، علی

له و به کشورمان  حم ،به بهانۀ حضور جاسوسان آلمانی در ایران ،و نیروهای انگلستان از جنوب و غرب

 ،ا شاهرض و سرعت متالشی شدبه ،مت تهران آمدند. ارتش ایرانبه س ند وشهرهای سر راه را اشغال کرد

اع ایران انتقال یافت. در این شرایط، اوض، محمدرضا، ناچار به استعفا گردید و سلطنت به پسر و ولیعهد او

بود آن مانست که امیدی به بهبیماری درحال احتضار را می ،ایران و بودت آشفتهشدّبهفقیر و ناتوان، 

حال مرگ  ریا از گرسنگی و قحطی د شدهبود و مردم بسیاری کشتهغارت رفتهمنابع آن به ؛ترفنمی

 ها می گوید:بودند. بهار به انگلیسی

   هیچ با حاصـــل دهقان نکند ســـیل ملخ

بار         ید ان یدید و بکرد ید و چر مه برد    ه

ــیر   زبر تانی سـ نه و جیش بری ــ    گر گرسـ

   

 آنچه با حاصل این ملک نمودید امسال 

غال    یاز و ز ذ  ز حبوب و ز بقول و ز پ

شه و اردو ز خورش ماالمال شهر بی   تو

 ( 728 : 1ج دیوان،)                             

 ماندن مردم و مرگ بسیاری از آنان است.های انگلیس در ایران، گرسنهگریپیامد وحشی 

انگلیسی پاک شود و  ی اگر روزی سرزمین ایران از وجود نیروهایدهد که حتّشاعر هشدار می

د اند، کشور قادر نخواهدبوافتاده و رعیت همگی مردهکشور به استقالل برسد، چون مردم از پا

 و به حالت اولیۀ خویش بازگردد: ندکه زیر بار این فجایع کمر راست ک
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 هم از استقالل افزود به جاه و به جالل

 چون رعیت فتد از پای چه سود استقالل؟ 

 ( 727 :1ج  دیوان،)                                  

 گیرم این آب و زمین گشت ز بیگانه تهی 

 جماعت رود از دست، چه سود آب و زمینچون  

                      

از آنجا که  .خانمان شدن مردم استشدن افراد و بیجنگ، کشته یکی دیگر  از پیامدهای 

بودن و نابودی امکانات مادی و ها، خونینکلیۀ جنگ عنصر مسلحانه و خونین دارد و در ،جنگ»

شاعر ایرانی با برشمردن برخی  ،(33: 1385)ادیبی سده، « است های مهممعنوی یکی از ویژگی

ن فشان، ضمنعرۀ آتش و بانگ صاعقه، غرش طوفانمثل صدای توپ و تانک،  ،موارد هولناک

ود مان خوخانمان گشته و خانمردمی را که بیها، آه و نالۀ آوربودن این پدیدهاعتراف به ترس

داند. هدف او از بیان این موارد، ترساندن انگیزتر میاند، از همۀ موارد باال، خوفرا از دست داده

ممکن  است که ایدادن ایشان از عواقب مادی و معنویافروزان از برپایی آتش پیکار و بیمجنگ

 ا بگیرد:افروزی رتوز جنگاست دامان هرکینه

 هست صوتی بس مهیب و خوفناک  

 تر زان اســت بانگ صــاعقه  ســخت 

ــیار هول انگیزتر         ــت از آن بسـ      هسـ

 تر  باشـــد از آشـــوب طوفان ســـخت

ــت از اینها جمله خوف    انگیزترهس

                 

ــدهــان        فرمــان عرۀ  ن ــانــگ توپ و   ب

ید نیم     ندر آ مان  کا ــ  شــــب از آسـ

بی          حر  ب ــه  ــان ب طوف  کران غرّش 

عره    تش     ن حش آ مو ــانهــای   فشــ

ــی   ــت ب ــل ــک م ــۀ ی ــال ــان ن ــم ــان  خ

 (485 : 2ج  دیوان)                          

بخشی از   در رثاء مصطفی پاشا فهمی سروده،و  1914ای که به سال در قصیده ،شاعر مصری 

ت است. توصیفااختصاص دادهل چکامۀ خود را به ذکر پیامدهای منفی و ناگوار جنگ جهانی او

 اظهار اندوه و تأسف بر  با  سخن خود را  است؛ قابل تأملو  اثرگذار ،این عواقباو در بیان 

ای که اکنون فرزندان یتیمی در شکم دارند یا درحال پرورش شدن مردان بزرگ و زنان بیوهکشته

غلتیدن جوانان ناکام در کشورهای مختلف و زنانی که شیر کینه کند. برزمین، آغاز میاندنکودکا
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ت کنند، از مواردی اسنوشانند و در گوش ایشان زمزمۀ خون و انتقام میخود می  ام به فرزندانو انتق

 :دارداو نشان از آزردگی شدید روح و  کندشاعر از آنها یاد میکه 

لَهَفی علی رُکنِ الشــیوخ مُهَّدماً،  و 

ــترَعٌ    ــبابِ بِکلِ أَرضٍ مَصـ علی الشـ

ــِّبــا      من کـلِّ بـانٍ بـالمنِیـَّۀِ فی الصـ

ــَکبتنَ فی وِجتدانِه      ــِعاتُ سـ  المُرضـ

ــهِ، یومَ فِطــامــِه،        و قرَرتنَ فی أَذُنی

                                                      

َتمــاِء              ُی ل ثُکــَْل و ا ل مالِت ا لحــا  وا

ماء         ــ کلِّ سـ حَت  ْلٌک ت  لهمُ، وُه

جاءِ       ــِوی الهَیت ــاً سـ خِذْ عِرْســ  لم یت 

ــۀَ األَعــد  بَّحــُ  اءِالــدِّیــار، وبِغضــ

ــاءِ     ــْی ــَل ــع ــورۀُ ال ــُه ــاءَ م ــدم  أن ال

 (112و  111 : 3ج  دیوان)             

 نتیجب گیرس -3

باعث ایجاد همگرایی در دیدگاه  اجتماعی حاکم بر دو جامعۀ ایران و مصر، ـ شرایط سیاسی -

 است.شده« جنگ»دو شاعر نسبت به پدیدۀ 

 ،با این تفاوت که بهار وجود دارد؛در شعر هر دو شاعر  ،افروزیتوصیه به خودداری از جنگ -

نمادهای ادبی همچون جغد و  زا صورت تلویحی و غیرمستقیمبه ،دادن شومی جنگبرای نشان

حال آنکه  ،انددکبوتر سپید صلح را شایستۀ پاسداشت می و دربرابر آنها، کندکالغ استفاده می

شوقی  ت.های ادبی اساز تصویرسازی دوره تر و بگرایانهواقع ،مستقیم ،بیان شوقی در این زمینه

 جوید.در این زمینه مدد می ها و نهادهای بین المللی همچون صلیب سرخاز سازمان

به میزان قابل توجهی تحت تأثیر نژاد، فرهنگ و  ،بازتاب پدیدۀ جنگ در شعر شوقی و بهار -

لی بوی جاه جنگ از سوی شاعر عرب، گاهی رنگ و توصیف محیط جغرافیایی دو شاعر است.

نکه آحال ت زیادی به اوزان شعر جاهلی دارد،شباه ،وزن شعرشوقی موسیقی و گیرد.می خود به

به انعکاس جنگ ، فرهنگ و ادب پارسیو اصطالحات خاص  ، اوزانبا واژگان، تصاویر ،بهار

 پردازد.می
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 است که امری تغییر معنای جنگ از یک امر منفی و منفور به یک پدیدۀ مثبت و مورد پسند، -

گاه که از سوی نادرشاه جنگ را آن ،بهار است.رخ نموده به طور معناداری ،در شعر هر دو شاعر

او را در  و کندرا ستایش می شوقی نیز پادشاه عثمانی .ستایدافشار ایرانی صورت پذیرد، می

 کند.کشورگشایی به اسکندر مقدونی تشبیه می

 بخش مشترک دیگری در اشعار این دو شاعر است. ،دهان جنگنای و فرمتمجید از قهرمانان ملّ -

صطفی م فرماندۀ سپاه عثمانی، ،ادهم ستاید و شوقی نیزرا می سردار اسعد بختیاری و بهار،ستارخان

 .کندستایش میر را عمر مختاپاشا کمال و 

شدن فرزندبی نتایجی همچون: موارد یکسانی هستند؛ ،پیامدهای جنگ ، از دیدگاه هر دو شاعر -

دن شها، مردن رعیت و کشتهها، ویرانی سرزمینمانی انسانوخانشدن کودکان، بییتیم مادران،

هایی که شاهد آن در زندگی خود و جریان جنگ مردان بزرگ، فجایعی هستند که  هر دو شاعر

 اند.اند، از نزدیک لمس کردهبوده

اه ع نگهایی نیز در نواجتماعی روزگار دو شاعر، تفاوت -با وجود  اشتراکات فراوان در اوضاع سیاسی -

 است بینانه، حقیقی  و انتقادیمله آنکه نگاه بهار به جنگ، واقعاز ج ؛شوقی و بهار به جنگ وجود دارد

مانی گاه که از سوی پادشاهان عثرا آن او مفهوم شومی مانند جنگ گونه نیست.این  لزوماً ،شوقینگاه امّا 

 این و کندو جنگجویان را مجاهدان راه خدا معرفی مینامد می، واقع شود، جهاد او هستندکه ممدوحان 

 با داشتن یک ،امّا بهار کاهداز بلندی اندیشه و ارزش جایگاه او  نزد خواننده می ،دارجانبداری جهت

، من، چه دوست و چه دشکه آغاز شود اره با جنگ، از سوی هرکسومحور، همموضع ثابت و حقیقت

 خیزد و تنها دفاع از سرزمین دربرابر بیگانگان را ارزش می داند.به مخالفت برمی

مثل  گسترش جور و فساد و نیز اختالفات  ،های اخالقیریشه های عصر خود،بهار برای جنگ -

 اند. دل میتعصبات نژادی را علت اساسی جنگ جهانی اوّ ،که شوقیداخلی را برمی شمارد، درحالی
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افروزد؛ پس تا آدمی هست، داند که آدمی آتش آن را برمیر جنگ را امری دائمی میبها -

 داشت. شوقی نیز جنگ میان حق و باطل را دائمی دانسته و معتقد استجنگ نیز وجود خواهد

 چکد.تا قیامت خون می ،های ناشی از نبرد حق و باطلاز زخم که

 هایادداشت
رخ در دهۀ آخر حکومت ناصرالدین شاه قاجار  او تولد دنیا آمد.به 1304سال در ،الشعرای بهارملک .1

 «.مشروطه است عصر ترین دیوان ادب پارسی درمتنوع ،بهار دیوان» (8: 1361،)نیکوهمت داد.

   از ،های مذهبی، مسائل سیاسی و...طبیعت، مدح، طنز، مرثیه وصف وطنیات، (80: 1386)حاکمی،

          شاعری به بزرگی  ،پس از حافظ ،ایران» این اعتقاد است کهر ا بهای شعری اوست. دهخدحوزه

قریب  هک شاعری است ،بهار»ستاید: فروزانفر نیز بهار را چنین می .«استبهار به خود ندیده یالشعراملک

     ، دربارۀکوبزرین (2/198: 1375،)حائری «.استمانند او در ایران پدید نیامده ،صدسالهفت

همچون  شدۀ شعرفارسی، مفاهیمی نوهای شناختههمان قالب در، بهار» گوید:می بهار های شعرهنمایدرو

 فضایی نو با ،در شعر فارسی سازد ووطن،آزادی، دموکراسی، مساوات، عدالت وحقوق زن را مطرح می

 او با (315: 1355کوب،)زرین.« بودشدهن، مانندش دیدهآورد که تا روزگار اودیدگاهی جدید پدید می

به حد اعلی  ،از سه فضیلت بزرگ گویندگی، نویسندگی و سخنوری»تعاملی معتدل دارد و ،دوتجدّ تسنّ

که  استعدادی بود بارورترین» او، به قول شفیعی کدکنی (335: 1387)همایی، «.مند استو کافی بهره

 (79: 1378)شفیعی کدکنی، «نمود. چهره ما به روزگار،درشعر کالسیک فارسی

 (37 :1970)مندور،. همزمان با حکومت خدیوی اسماعیل بود ،تولد او دنیا آمد.به1968شوقی در سال .2

و  ضادمت او شخصیتی عجیب و از ،لهئهمین مس و ارای شخصیتی چندوجهی و متغیر استد ،این شاعر

 جانب کبه ی ،الشافتدگرایشها و اعمشاعری که کمتر اتفاق می» ؛استنیزآشفته وسرگردان ساخته

های ادب حیران وسرگردان است و هم در هم درجاده ،اشباشد و شخصیت دوگانهگیری کردهسمت

شوقی در »: گویدمی بارهدراین ضیفشوقی (691و 692 : 1987/1378)الفاخوری، «.های سیاستجاده

بر این  ،طه حسین ( 28: 1975ضیف،شوقی ) «.طلبانقصر،گاه با انگلیس بود،گاه با مردم وگاه با منصب

 .ستادر این مرحله، شاعر لذت خود بودهاو  ؛ل زندگی شوقی، متعلق به خود اوستباور است که بخش او

 ( 96: 1933، )حسین. شاعر موظف امیر و دربار است و در بخش سوم، شاعر هنر و مردم بخش دوم، در
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 ،ازجمله عقاد ،کرد. بسیاریرر شعر او را تفسیشاید بتوان برخی تناقضات موجود د ،با پذیرفتن این نگاه

 ،عم ایشانز را نداشته چراکه به عنوان امیرالشعراییبه  رسیدنشایستگی  ،احمد شوقی که معتقد بودند

. ، مصنوع و متکلف و عاری از خیال و عاطفه است وچیزی فراتر از دیگر شاعران ندارداوشعر 

 در سطحی فراتر از دیگر شاعران ،شوقی سیاسی رکایدگفت دب ،این نظر برخالف ( 86 : 1950العقاد،)

    یکپارچگی جهان اسالم  اره در شیپوروسیاستمداری است که هم واو مورخ  قرار دارد. ویعصر هم

شوقی اگر » الفاخوریحنا به قول. اوست «دول العرب و عظماء االسالم»کتاب ، ادعااین گواه  ؛دمدمی

 هنهضتی است که شعر عربی را ب رکنترین بزرگ او مشرق زمین است. شاعر ،شاعر همۀ جهان نیست

 (.726 : 1987/1378)الفاخوری،  «.استهای جاودانه سوق دادهسوی ارزش

اندیشۀ  ی و ادبی  مشترکبه دنبال ایجاد وحدت میان نمودهای هنر ،مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی .3

 تفاوت معناداری ،میان ادبیات، موسیقی و هنرهای تجسمی ، در مطالعات خود،روازهمین بشری است و

اعتقاد اساسی به  ،این مکتب (89-87: 2003نیست. )علوش،ثر نیز قائل نیست؛ البته در پی اثبات تأثیر و تأ

 (39: 2005)عبود، از طریق تبیین نقاط اشتراک و افتراق آنها دارد. ،مقایسۀ دو اثر
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 نشریّۀ ادبیّات تطبیقی
علوم انسانیدانشکدۀ ادبیّات و   

 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان
 1396زمستان و پاییز ، 17، شمارۀ   9سال 

 در شعر معاصر ایران و  بل عامل تحلیل تطبیقی برخی مضامین عاشورایی
 پژوهشی( -)علمی

 1*د مهدی نوری کیذقانیسیّ

 2فرشته زارعی

 چکیده:
ریای مدیترانه که تا حدود فلسطین امتداد دارد و ای است در جنوب لبنان، مشرف بر دمنطقه ،جبل عامل

راکات دینی و اشت شیعه هستند ،. ساکنان جبل عاملاستشامل شهرهای صور، صیدا، بنت جبیل، نبطیه و...

زیر سلطۀ استعمار و تجاوزات  ،ها نیز مانند ایرانیانمردم ایران دارند و ازآنجاکه آن و اعتقادی زیادی با

 ،های زیادی میان اشعار عاشورایی شاعران دو منطقه وجود دارد. در ایرانشباهت ،ندادشمنان قرار داشته

فصلی جدید در شعر عاشورایی معاصر گشود و  ،سرنگونی نظام شاهنشاهی و پیروزی انقالب اسالمی

ی ، در هیچ دورانجریانی نو در سرایش آثار مذهبی و عاشورایی پدید آورد که تنوع و گستردگی آن

م درپی رژیدر جبل عامل نیز حضور استعمارگران و تجاوزات پی ،است. از سوی دیگراشتهوجود ند

عر عاشورایی ازپیش به شبیش ،است تا شاعرانسبب شده ،هامت مردم لبنان در برابر آنوو مقا صهیونیستی

و دترین مضامین مشترک عاشورایی در شعر معاصر مهم است کهسعی شده ،در این مقاله بپردازند.

 مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. ،سرزمین

 هاس کلیدس: عاشورا، شعر معاصر، ایران،  بل عامل.واژه
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 مقدمب -1

های فاوتها و تشباهت معروف، به مطالعۀدر مفهوم نوین آن و فراتر از مکاتب  ،ادبیات تطبیقی

.ک: پردازد )رند، میای فراتررشتهینای که از مرزهای زبانی، جغرافیایی و بادبی و فرهنگی

های فرهنگی، دینی و ( و ازآنجاکه میان دو سرزمین ایران و جبل عامل، پیوند233: 1389نظری، 

 ،ی عاشورایعن ،ترین این پیوندهاترین و عمیقسیاسی متعددی وجود دارد، بررسی یکی از محکم

 های تطبیقی ادبی باشد.تواند موضوع مناسبی در حوزۀ پژوهشمی

 ن مسئلببیا-1-1

تا  استداده است، سبب شدهجنوب لبنان رخاتفاقات و حوادثی که در دورۀ معاصر در ایران و 

 ،در ایران کنند.دث و عاشورای حسینی پیوند برقرارمیان این حوا ،شاعران در هر دو منطقه

فصلی جدید در شعر عاشورایی معاصر  ،سرنگونی نظام شاهنشاهی و پیروزی انقالب اسالمی

ه تنوع ک که قبالً سابقه نداشت و جریانی در سرایش آثار مذهبی و عاشورایی پدید آورد گشود

مفاهیم قرآنی، نمادهای  ،است. انقالب اسالمی، در هیچ دورانی وجود نداشتهو گستردگی آن

فرهنگ اسالمی را به فراخنای شعر کشانید و روح  ،ترروشن و مشخص شیعی و دربیانی کلی

شد. شاعران بیش از هر چیزی از کربال و عاشورا سیراب می ،حرکت مردم یۀماانقالب و جان

ار، کردند و مفاهیمی چون ایثبیش از پرداختن به سوگ عاشورا، حماسه و بزرگی آن را مطرح می

ترین مضامین شعری گشت. شروع از رایج ،آزادگی شهادت، مسئولیت خطیر پس از شهادت و

های طلبیها و شهادتهای جنگ و فداکاریندگان در جبههجنگ تحمیلی و حضور پرشور رزم

 ،های عاشورایی در جامعه بود. از دیدگاه شاعراننوعی احیای ارزشبه ،آنان درراه دین و وطن

 به با گفتن ال ،و همچون امام ع( پیوندی تام دارند) این رزمندگان با عاشورا و نهضت امام حسین

 دهند.راه امام را ادامه می ،های زمانطاغوت

تجاوزات گسترده رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و حمایت کشورهای بیگانه از این 

مسئلۀ  و همه جنایت، کشتارو سکوت سران خودفروختۀ عرب در برابر این سوتجاوزات از یک
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ع( سوق ) ینسوی الهام از واقعۀ عاشورا و قیام امام حسشاعران را به ،فلسطین از سوی دیگر

ا یابد و کربال رع( و کربال را در جنوب لبنان می) است. شاعرِ امروز جبل عامل، امام حسینداده

 دیده وزنان داغ ،است. ازنظر اوظهور یافتهتمثیل و  ،که در جبل عامل داندرمز و سمبلی می

هجری  61ای تکرار حضرت زینب )س( و رقیه )س( در عاشور ،کشیدۀ امروز لبنانکودکان رنج

و  نداههای استعماری سر خم کردهستند و سران امروز عرب را که در برابر خواری و ظلم دولت

ند، چون کسانی اهها کردهای عربی را تسلیم این دولتو سرزمین هوجدان خویش را فروخت

ل ع( در مقاب) ندادن راه امام حسیا گذاشتند. شاعران، مردم را به ادامهداند که امام حسین را تنهمی

دهندگان راه ادامه از آنِ ،پیروزی واقعی ،که سرانجام خوانندها فرامیاین تجاوزات و زورگویی

 ست.عاشورا

 ضرورت و اهمیت -1-3

صر جبل عامل و ایران صورت ای میان شعر عاشورایی معاتاکنون پژوهش جداگانه ازآنجاکه

ین که هر دو نشیعهشار عاشورایی دو سرزمین اشع ،مستقلدر پژوهشی است که است، الزم نگرفته

اسخ کوشد به این پرسش پبررسی گردد. این پژوهش می ،اندیدهچشطعم جنگ، قیام و انقالب را 

هایی میان مضامین عاشورایی اشعار معاصر ایران و جبل عامل ها و تفاوتچه شباهت»دهد که 

 «وجود دارد؟

 پیشینة تحقیق -1-2

ل ون پژوهشی مستقتاکن ،ار عاشورایی شاعران معاصر ایران و جبل عاملزمینۀ تطبیق اشع در

         آوریجمع ،در هر دو زبان ،های مجزا از اشعار عاشوراییولی نمونه استصورت نگرفته

ل عاشورا در آیینه شعر معاصر: بررسی و تحلی»تر این موضوع کتاب و درزمینۀ گسترده استشده

ورایی شطورکلی به اشعار عادکتر نرگس انصاری است که به «و عربی شعرهای عاشورایی فارسی

 است.ایران و جهان عرب پرداخته
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 بحث -2

 باشیم:تهبه تاریخ تشیع در جبل عامل داشای کوتاه قبل از بررسی تطبیقی مضامین، الزم است اشاره

امتداد  ا حدود فلسطینای است در جنوب لبنان، مشرف بر دریای مدیترانه که تمنطقه ،جبل عامل

ش از میالد پیبه ،. تاریخ این سرزمیناستدارد و شامل شهرهای صور، صیدا، بنت جبیل و نبطیه...

پس از شکستن سد مأرب در یمن و سیل ناشی  ،در جاهلیت ،گردد. قبیلۀ عاملهمسیح )ع( برمی

د. نام گرفت، سکنی گزیدنو در این منطقه که بعدها از آنان  به اطراف شام مهاجرت کردند ،از آن

 :3 ، ج1975با فتح شام توسط مسلمانان، جبل عامل تحت حاکمیت مسلمانان درآمد. )األمین، 

25) 

وان به تاز این دالیل می. رودشمارمیبه مقدس سرزمین ،گوناگونی دالیل به عامل سرزمین جبل

یامبر پ خرقیل و( ع) موسی حضرت وصی یوشع، چون بزرگان و پیامبران قبور از بسیاری وجود

 کوه که( ص) اکرم پیامبر از روایتی و آنجا به عیسی )ع( حضرت تردد ،و همچنین اشاره کرد

بر اهمیت و تقدس این منطقه  ،استشمرده مقدس هایکوه جزء در منطقه جبل عامل را الجلیل

 (11)همان: افزوده است.

ایشان که  د؛گرد، برمیص() قدر پیامبرالتشیع جبل عامل به روزگار ابوذر غفاری، صحابی جلیل

بیت دلیل صراحت در گفتار نسبت به امام علی )ع( و محبت واالیش به اهل به ،به دستور معاویه

گذار تشیع در جبل عامل شد و به نشر و گسترش مذهب )ع( به این ناحیه تبعیدشده بود، بنیان

 در روستاهایدر است دو مسجد  ،فتارع( پرداخت. شاهد صدق این گ) تشیع و دفاع از امام علی

وز هم که هن« مقام ابوذر»و مکانی هم به نام  به نام وی مزیّن هستندکه  جبل عامل صرفندو  میس

 اندهعلمای جبل عامل بر این عقید ،روازاین ، در این منطقه وجود دارد؛معروف و مشهور است

 ( 328: 4 هـ، ج 1403األمین، )تر است. جز حجاز کهناز تمام جوامع به ،که جامعۀ شیعی لبنان

توان است. پس مینرفتهشمارپایگاه و مرکز شیعه به گاه هیچ ،این در حالی است که حجاز

دانشمندان، متفکران،  (13 :1965عاملی، ) .ترین پایگاه شیعیان استکهن ،که جبل عامل گفت

اند. به در این منطقه جای گرفته ،)ع(بیت  ادیبان و شاعران بزرگی از شیعه و دوستداران اهل

شود که فقیه و هیچ شهر و روستایی در نواحی جبل عامل یافت نمی ،شهادت کتب تاریخ
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ه از استادان خود شنیدم ک»گوید: باشد. شیخ حرّ عاملی مینخاستهدانشمندی بزرگی از آن بر

 «.ای گردآمده بودندجنازه دریکی از روستاهای جبل عامل در دوران شهید اول هفتاد مجتهد بر

 (1:12 ، ج1956)العاملی، 

 مختلف مذاهب و ادیان موردتوجه از دیرباز پژوهشی، و علمی مرکزی عنوانبه ،عامل جبل

 آن به ،ابن اسالم تبلیغ برای مرجعی ساز وانسان عظیم دانشگاه یک مثابهبه ،همواره و است بوده

 ثانی، دشهی ،(مکی دمحمّ الدینشمس)ل اوّ شهید ونچ بزرگی دانشمندان تربیت. استشده نگاه

 عارفم تبیین که استبوده پویا همیشه مرکز این افتخارات شیخ حرّ عاملی و ...ازجمله عالمه

 هایزیریبرنامه و هابرنامه سرلوحۀ را( ص) معصومین ائمه واالی فرهنگ گسترش و( ع) بیتاهل

 .است داده قرار خود آموزشی

 ،علما تالش وامدار ،غیورش فرزندان و لبنان امروز مدارانۀعزت و جانانه قاومتم ،تردیدبی

 ریقط طی عامل جبل غنیّ دانشگاه در را بسیاری هایشب و روزها که است اندیشمندانی و مراجع

 رهنگف و( ع) بیتاهل به ارادت و عشق و قلبی با ایمانی ،این دیار از فرزندانی ،امروز اند ونموده

به  تا صهیونیستی رژیم برابر در ایستادگی و مقاومت تنها و تنها را خود روی پیش راه را،عاشو

 .دانندمی خود حق کامل آوردندست

 قهرمانان عاشورا -2-1
 السالم(یبعل) امام حسین -2-1-1

که با گذر و گردش  جریان واقعه کربال، چنان حماسه عظیمی را خلق کرد امام حسین )ع( در

هایی تازه از شخصیت جنبه ،چه زمان بگذردپذیرد و هررنگ کهنگی و زوال نمی ،روزگار

نند، فرسایی کچه شاعران و نویسندگان در این زمینه قلم ، هرلذا شود؛گر میآرمانی ایشان جلوه

سر  ،و در برابر عظمت و بزرگی آن مانندباز در توصیف و درک عظمت تمامی ابعاد قیام امام می

 ند.آورفرود می
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 تبار امام )ع(-2-1-1-1

این است که شاعران به اصل و نسب  ،یکی از مضامین مشترک در شعر شاعران هردو سرزمین

این  اند. درکرده س( بسیار اشاره) ص(، امام علی )ع( و حضرت فاطمه) امام حسین، یعنی پیامبر

بدان  ،این و ایرانی است بیشتر از شاعران ،سهم شاعران عاملی در پرداختن به این موضوع ،میان

ای دیرینه دارد و اعراب از در شعر عربی سابقه ،جهت است که پرداختن به اصل و نسب

کردند و در مدح آنان اشعار زیادی به اصل و نسب و اجداد خویش افتخار می ،های دورگذشته

ترین فشری ع( کسی است که اصل و نسبش به) ، امام حسین«محسن األمین»از نگاه  سرودند.می

 رسد:و بهترین پدران می

ــُربــتت اِلی  و هُو الــ ذی أعرَاقــُه ضـ

 

ــاء        ــْرَف اآلب لجــُدُود و أشــ یرِ ا  خَ

 (155: 1913)األمین،                       

کند و خاک وجودی اشاره می« حسینٌ منی و أنا مِن حسین»به حدیث  ،او در جای دیگر

 د:هدع( را بر دیگر موجودات برتری می) حضرت

ــُه          من حمــُد  حمــَد َو أ مِْن َأ  هَو 

 

نة   ها         طی ــَوا مَا سـ فَت َعلی  ـُرِّ  شــ

 .(33: 10 ج ،1409شبر، )       

سراسر به نور او  ،داند که جهانص( می) ع( را نواده پیامبر) ، امام حسین«محمدرضا فرحات» 

 کنند:روشن است و جهان و جهانیان بدو افتخار می

 ـــــــــــــــل امُیا ابتنَ ال ذی نادی بِهِ العَ

ــباحُ فَغابَ لَیلٌ أحتمَقٌ  نَشــَرَ الصــَّـــ

ــحاءِ الدانی   ـــ ـــ ـــ ـــ  رایاتُهُ رُف تت بأنـ

 

ــامُ    ــْرَقَ األعــتت ــَدت أشــ ــُورِهِ ق ــِن  و ب

ــالمُ  و انْجابَ عَنْ عَیتنِ الوُجُودِ ظَــ

ــامُ          ــا األجواء و األنســ بِه هُو   َتز

 (102: 1973فرحات، )                   

شنایی ها به رو، بهارخوابیکه خداوند دانا او را خطاب قرارداد و با پرتوشای فرزند کسی ترجمه: 

ها سپیده سر زد و شب جهل و نادانی از بین رفت و تاریکی ،یده است. پیامبری که با آمدنشگرای
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هایش از کران تا کران هستی به اهتزاز درآمد و عالم شد. پیامبری که پرچمدودهاز صحنه گیتی ز

 کند.ود او افتخار میو آدم به وج

 اند.و پدر گرامی امام حسین )ع( اشاره نموده د، به جد واالشاعران پارسی نیز در اشعار خو

 گوید:از زبان امام )ع( می ،«رضا مؤید دسیّ»

 من از تبار عشق و ایثار و جــــــهادم

 اهلل ختم المرسلین است  جدم رسول 

 

ــادم   آزادگی سرچشمه گیرد از نهــ

ــت بابم علی یعن   ی امیرالمؤمنین اسـ

                       (98: 1373)مؤید،                    

ص( و پروردۀ دامان پاک حضرت فاطمه )س( ) امام را نور چشمان پیامبر ،«حسین الهوتی»

 داند:می

مان بتول     یبِ دا ــین ای ز  ای حسـ

 

سول      شمان ر سین، ای نورِ چ  ای ح

 (49: 1386قزوه، )                    

مسیحی جبل عامل نیز پنهان        از دید شاعران  ،فرد سیدالشهداار درخشان و منحصربهتب

 سراید:می( )عاز زبان امام « بولس سالمه»است؛ نمانده

ــیّ   ـــ ـــ ـــ  أو لَستتُ الحُسَینَ نَجتلَ عَلـ

ــولُ جــَدِّی، وَ أمی       أو لَیتسَ الرسـ

 

ــیٌّ    ــل ُُ  ُُ  ِ  وَ ع ُُة  ٌُُ لِل ح  أنشُُ

ــْت وَ أطـْهـَرَ       الـزُوجــاتِ    خـَیـرَ بـِن

 (289: 1990 سالمه)                       

پیمودند و هدایت زادۀ علی نیستم؟ علی که دیگران با ندای او ره می ،آیا من حسینترجمه: 

 ت؟ترین زنان نیسدامنص( جد من نیست و مادرم بهترین دختر و پاک) و آیا رسول خدا شدندمی

 ع() شجاعت امام 2-1-1-2

 ، به آنتکه شاعران هر دو ملّ ر از خصوصیات بارز امام حسین )ع( استیکی دیگ ،شجاعت

 ست ابیشتر از شاعران ایرانی  ،ا حجم اشعار شاعران عاملی در پرداختن به این موضوعامّ اندپرداخته
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ز شجاعت و ا ،از گذشته در اشعار عربی در توصیف و مدح ممدوحان این بدان دلیل است که

 .استهشدمیهدالوری بسیار سخن گفت

ه صفوف ب ،کشد که قهرمانانهمیم را در میدان جنگ، چنین به تصویراما ،«موسی الزین شراره»

 همه شجاعتکه مرگ نیز در برابر اینسازد، درحالیتازد و سرها را از پیکرها جدا میدشمن می

 و الل است: بسته و کردست ،او

ساطِها     صُفُوفَ و غاضَ فی أوت  شَق  ال
ــامه تَتَنا ــاْلءُ تَحتَ حُــــــسـ  ثَرُ األشـ

 

ــوُمَ و بِالجَماجِمِ یَحتطِمُ     یَذْرِی الجُسـ

ـُم          ـ ـ ـ ـ  و المتوُت ُمْشُدودٌ أصَمٌّ أبَک

 (166 :1408 نورالدین)                   

 بیند:ع( می) ایجاد شجاعت و شهامت را از وجود امام حسین ، نقطۀ«نادر بختیاری» 

 شجاعت شرح قاموس حسین است    

ـادش از اوست      دلیر ـ ـ ـ  ی نقطۀ ایج

 

ستان     ست   شجاعت آ سین ا  بوس ح

ــت  امیری تیغۀ پوالدش از اوســـــــ

 (20: 1377مردانی، )                       

یر و کشد که شمشمیتصویرم در میدان جنگ را چنین بهدلیری و پایداری اما ،«ابراهیم بری»

 افتد:تازد و از پا نمیان در میانه میدان میا امام همچنامّ شوندنیزه در دستان امام شکسته و ذوب می

شْتَکَی   جَاهَدتَ حَت ی الرَمحُ فِی یَدکَ ا

 

ــَامُ    ــَمتصـ  عَجتزاً و ذابَ بِکَفِّکَ الصـ

 (1970:183بری، )                          

شیرها و ی شمکه حتّچنان ،شودرو میهتنهایی با لشکری عظیم روبامام به ،«عُسیلی»در شعر 

 ها تسلیم شمشیر اوست:گریزند و جانا از شجاعت و دلیری امام میهنیزه

 یَلْقَی الجَحــافــِلَ بــالمُهَنــدِّ وَحــتدهُ

   فَکَأن ما اآلجالُ مِلْکُ یَمــــــــــــینِهِ

 

ــَوارِمٌ و رِمــاحُ    ــهُ صــ ــِن ــَفــِرُ م ــَت  ف

ــْلِمُ االَرتواحُ     و لِســـَیفِهِ تســـتِســـــــ

               (              525: 1986)العسیلی،                
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 ع( مشترک است، این) آنچه در شعر شاعران ایرانی و عاملی در توصیف شجاعت امام حسین

ع( و شجاعت او ) های امام علیشجاعت و دلیری امام را یادآور دالوری ،است که این شاعران

 دانند:می

ــَطــا الْلَیــَث حین أفْردَ ال یَرْ  وَ  سـ
ی رِ مِن أبِیــهِ  شُُُةی  ةل    الکَرار ح

 

ها     هَبُ جَمعَ   ــا عِدا وَ ال یَخْشــ  ال
ــر  لِقاها   هَکَرِ ــــ ــــ ــــ  الدَارعُونَ مُــ

 (152: 1913األمین، )                    

 اسید؛هرگریخت و نمییان دشمن نمیحمله آورد و از انبوه لشکر ،شیر چون تنها شد آنترجمه: 

در ا ردیدار او  ،دشمنپوشان زره است.، به ارث بردهحیدر کرار ،این خصلتی است که از پدرش

 دارند.ناخوش می ،میدان جنگ

به شجاعت و  ،ع( را در میدان جنگ) دالوری و جنگیدن امام حسین ،«سید قاسم ناظمی»

 کند:جنگاوری امام علی )ع( تشبیه می

 سان حیدر کرار ذوالفقار کشــــــید       هب

 به تاخت، تاخت، نظام سپه ز هم پاشید

 در آشــوبکه تا به شــیوۀ او قلب لشــک  

شوبد     سپـــــهی گر دالور آ شود   چنین 

 (                            84: 1383)طاهریان،                              

 گوید:در مضمونی مشابه می ،«حسین الهوتی»

ــد      کار شــ یدری در  قار ح  ذوالف

ــقار ــد آذرخش ذوالفـــ  تا برآمـــ

 

ـد      ـن همچو شام تار ش ـ  روز دشم

   ردشمن دین شد به دوزخ رهــسپا 

 (                    48: 1386قزوه، )                        

 ع() ناپذیرس امامسازش-2-1-1-3

ر زیر که بیانگ ستسخنان مشهور امام در روز عاشورااز  ،«مثلی ال یبایعُ مثلَه»و «  حذحةهیهات من »

در  ردننیاودحکومت جور و ستم یزید و سر فرو ناپذیری امام در مقابلبار ظلم نرفتن و سازش
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ضوع عاملی به این مو بیشتر از شاعران ،برابر جباران و ستمگران است و در شعر شاعران ایرانی

 است.شدهپرداخته

ردن امام نکو بیعت کندیاد می دیجوریانصفت  از یزید و یزیدیان با ،«پور محمدکاظم علی»

 اعتنایی است:توجهی و بیکم کند که نشانۀرا به شانه باالانداختن تعبیر می

و بیعت دیجوریان را شانه باال انداختی.  زد/ات موج میانسان / در تمثیل اهورایی فانوس گمشدۀ

 .(51: 1388)ترکمانیان، 

، نرفتن یعتب که امام با زیر بار بردمیکارعبیر بند پوسیده را برای یزید بهت ،«حسن حسینی»

 شود:هرگز به کمند این بند پوسیده گرفتار نمی

حسینی، )آید. دانست / که آن دل دریایی/ به کمند، بندهای پوسیده / درنمیفقط خدا بود که می

1386 :53). 

 ،که امام کندبیان می ،ناپذیری امام و نابودی ناگزیر ستمکاران، در بیان ظلم«ابراهیم بَری»

ست، اه استوار اه که پایه و اساسش بر گنهرگز با حکومت بنی امیّ ،جاودانه است و جاودانگی

 بندد زیرا اتحاد بین جاودانگی و گناه ناممکن است:پیمان نمی

ــًَۀ        ــِأْن یُحــاِلَف ُدول ــأبی الُخلُوُد ب  ی

 

ــامُ    غــَلــَبــتت عــَلــی أخــْالقــِهــا اآلث

 (181: 1970بری،)                        

رگ که م ندداعاشورا و قیام امام حسین را خالصه در این جمله می ، فلسفۀ«دل تهرانیخوش» 

 ت و خواری است:بهتر از زندگی همراه با ذلّ ،تباعزّ

 بزرگ فلســفه قتل شــاه دین این اســت   

ــی نی زیر ظلم برو     به کسـ  نه ظلم کن 

 

 که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است   

ــین و منطق دین است      که این مرام حســ

 (196: 1370)تابع،                             
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 و استانی است که نبوت در آن فرود آمدهاز خاند ،ع() د: امام حسینگویمی« محسن امین»

 کسی زیر بار ننگ، چنیناست و هرگزشده های قرآن نازلسوره ،در بزرگی و عظمت این خاندان

 رود:ت بیعت با یزید نمیو ذلّ

ــا         ین ِف حُن األلی  بُ ِ    َن نٌ ح نزِلــتت     أ

ــَه  هَیتهــَاتَ مِثْلِی ال یِبــایعُ مِثـــــــْل

 

 نَزَلتت فی فَضــلِنا الســـــــُوراتُ و تَ 

ــلماتُ  و النُور مَا قِیســـت بِهِ الظُــــ

 (202: 1408)نورالدین،                 

ز که هرگ ندایی است ،خواهی و زیر بار ظلم نرفتنتدر شعر شاعرن ایرانی، این فریاد عزّ

و  سرمشق و الگوی آزادگان است ،این ندا ،شود و هموارهدرگذر روزگاران خاموش نمی

جان  ،راه آزادی انسان از قیدوبندهای ستمگران در ،امام  حذحةآزادگان در پیروی از هیهات مِن 

 کنند:خویش را فدا می

ــلگون  ــــــ  آید هنوز از دل این رواق نیــــ

لت نمی       ــتی و ذ به پسـ هد کآزاده تن   د

 

 گوش هوش بانگ رسـای تو یا حسـین   در 

سین    ست ندای تو یا حــــــــــ  فریاد عزت ا

                                   (53: 1378رخی، کاشانی، )شاه         

 داند:را پیام اعجازآفرین امام می«  حذحةهیهات منا »نیز « د نیکمحمّ»

 کندچهارده قرن است خون معجزنمایی می 

هات من    ــر هی ها می    حذحةبر سـ ــر ند سـ  ده

 

یا        مت  یا ــگفتم من زاعجاز پ ــین در شـ  حسـ

ــور کالم     ــین ت یاجان به قربان تو و شـ  حسـ

 (117ش: 1380غفورزاده، )                       

 )علیها السالم( حضرت زینب-2-1-2

طور معلوم شد که در مقیاس کلی و به ،با جستاری که در شعر معاصر هر دو سرزمین به عمل آمد

 ند.اشاعران معاصر ایران به لحاظ کمّی و کیفی بیشتر به شخصیت حضرت زینب پرداخته ،مجموع

رت که بیش از دیگران به حض ندهست« سعید العسیلی»افرادی مثل  ،هرچند در میان شاعران عاملی

و  به مصائب ،ع() . شاعران ایرانی در تبیین شخصیت حضرت زینباندس( پرداخته) زینب



 
 
 
 
 
  
 
 

 1396تان پاییز و زمس، 17 ۀ، شمار9سال  یقی،تطب یّاتادب یّۀنشر                                     144  

ها، دالوری و شجاعت وی در برابر کفر، صبر و شکیبایی، بالغت و سخنوری، عصمت، سختی

 اند.کردهستیزی ایشان اشارهحیا و عفت، ظلم

 ع() ي( یادآور امام علی) حضرت زینب -2-1-2-1

ات و صف ،این است که این شاعران ،یکی از نقاط مشترک شعر شاعران ایرانی و شاعران عاملی

شجاعت  ،دانند و بیش از همهع( می) س( را یادآور صفات حضرت علی) حاالت حضرت زینب

 کنند.ع( مانند می) ایشان را به امیر مؤمنان علیباکی، بالغت و سخنوری و بی

ست ااست که طوفان آن را متالطم کرده ع( دریای سخنوری) حضرت زینب ،«عسیلی»ازنظر 

 است:( س) ع( و حضرت فاطمه) های امام علیهایش یادآور خطبهو خطبه

ن ُه        کا ها یَفِیُض  لتت و مَْنـــــــطُِق  قَا

ما هی     کأن  حَة   و  َُُا  فاطِمٌ  ب احفَصُ

 

ــارُ     بَحرُ البّیانِ دَوَی بهِ ا عـــــــصـ

 أو حَیــدرٌ وَ هُو الفَتَی الـــــــکَر ارُ  

 (                  525: 1986)عسیلی،                 

گویی دریای بیان و سخنوری است که  ، خروشان و جوشان بود؛و کالمش ترجمه: سخن گفت

ام احت سخن فاطمه )س( و هنگمانند فصهب ،فصاحت سخنش .استآن طنین افکندهدر  ،تندباد

 ع( است.) نبرد و حمله، حیدر کرار

حضرت زینب را وارث زبان و فصاحت امام  ،معاصر ایرانی ، شاعر«دخت وحیدیسیمین»

 کند:یزید و یزیدیان را رسوا می ،خود های بلیغکه با خطبه بیندع( می) علی

. اتشود با معجزه موسایی وارت به خود لرزد چون بید/ سامری رسوادشمن از نطق علی

 (215: 1378گلمرادی، )

که  بانویی بیند؛س( می) ی در وجود حضرت زینبع( را متجلّ) حضرت علی ،«بولس سالمه»

 وخروش است:اندرونش در جوش

ــًا         لی َع ــًا تَضــــما  نَب یت  َمْن َرأی َز

 

ــاهــا فِی     وَ اتّقــادِ ثٌ رِوَ حَشــ

 (526: 1990سالمه، )                   
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 خواند:حضرت زینب )س( را شیر خدا می ،«د خلیل جمالیمحمّ» 

 علی شیر خدا را شبل در قاب وال زینب  زینب مبرهن آیت عز و جالل کبریا

 (31: 1377)مردانی،                              

 و بیندس( ناتوان و عاجز می) زبانش را در مدح حضرت زینب ،«حسین اسرافیلی»   

 کند:برندۀ امام علی )ع( تشبیه می تیغ به ،ی را در اثرگذاریهای وخطبه

ــکوه        خواهری داری فراتر از شـ

 زینبی داری کــه چون تیغ علی         

 

بانم الک     مدیح او ز  ن اســــتدر 

 فزای دشمن استاش حیرتخطبه

 (                                  21: 1388)ترکمان،                      

در  ع( و) یعلبه امام  ،س( را در سخنوری و شکیبایی) حضرتز نی« مرتضی شراری عاملی»

 کند:س( مانند می) زهرابه مادرش حضرت  ،س و عفافتقدّ

ــا         ــبرِه ــا وبصـ  هَی حیــدٌر بکالمِه
 

ها        ــالتِ ها وصـ خدرِ  وهیَ البتولُ ب
 

 ي() اندوه زینب -2-1-2-2

اررفته کموضوعات به کربال، یکی از وارده بر حضرت زینب )س( در واقعۀ هایاندوه و مصیبت

آنچه در شعر شاعران در مورد مصائب حضرت زینب مشترک است، این  در شعر شاعران است.

 ی نیستهراس ،هاس( را از این مصائب و سختی) اند که زینب کبریاست که همگی بر این عقیده

ته و از پا شکسه را درهمجای آنکه غم و اندوه حضرت را از پای دربیاورد، او غم و اندوو به

 است.درآورده

یشان کند که وجود اهای آتش تشبیه میغم و اندوه وجود حضرت زینب را به شعله ،«عسیلی»

ب که اگر این مصائ بیندچنان این غم و اندوه را سنگین میکشد. او آنو شعله می سوزاندرا می

 شکافت:هم میهمه مصیبت را نداشت و از کوه توان و طاقت این ،شدبر کوه وارد می
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ــلوعِ کَان هُ   ــــ  و الحُزْنُ ما بَین الضُــ

بال رَأت   بَةَ و لوِ الجِ نب  مُصُُُی  زَیت

 

َـُّب                لهـ َت َی ــا  مرُه َج ثُوُر و  َت ــاٌر   ن

ــُب         یتن ــُه َز َـّا َرأت ِممـ ـَدَّعــَتت   لَتَصـــ

 (530م:  1986)عسیلی،                

تواند ببیند که ر از آن میتغم و اندوه و مصائب را ناچیز و ناتوان ،«علی موسوی گرمارودی»

ر هم قامت غم را د ،دخت علی را از پای دربیاورد بلکه این زینب است که با ایستادگی خویش

 شکند:می

 تو بندد ولیخواست که غم دست

ـکست     ـ  قامت تو، قامت غم را شـ

 

 غم که بود در بر دخت علـــــــــی  

ــت  ــت بس  دخت علی را نتوان دس

 (              316 :1389محمد زاده،)             

ت ، توصیف شخصیت حضرزبانیکی از نکات موردتوجه در شعر عاشورایی شاعران فارسی

ها از حادثۀ بعد از گذشت قرن ،«الهام یاوری»به صفات مردی و مردانگی است. ( س) زینب

یدار بخواند تا خفتگان را بیند که مردانه خطبه میهنوز حضرت زینب)س( را ایستاده می ،عاشورا

 سازد:

ماســــت          مال کوری  پای ثه  حاد  هنوز 

 دخوانو زینب است که مردانه خطبه می

 

سته      صف ب  اند و ما خوابیمیزیدها همه 

نده      ما که  ما   های مردابیم تر از لحظه و 

 (296: 1381)طاهریان،                           

که غم و  دانده میترین شانع( را در روز عاشورا زخمی) حضرت زینب ،«پورشیما تقیان»

 داند:می «زن مرد تاریخ»کند و او را تنها اندوه زیادی را تحمل می

 سر نشیند یک کهکشان عشق بی   بر دوش من می

تاریخ      ها زن مرد  ــین این تن نک منم ای حسـ  ای

 

 ترین شــانه هـــــســتم در روز میالد خنجر زخمی 

 سر تنها کسی که به دوشش نعش غریبی است بی   

 (50: 1378گلمرادی، )                                  
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هیچ  ،جز زیبایی کهنیاس( و ) حضرتبه شکیبایی و نستوهی  ،«حسن آل حطیط العاملی»

 :کندیماست اشاره ندیده

/ مقطّعات رأیت الرؤوسَ/ اتالنساء مشردّ رأیتِ/ إال جمیال! ما رأیتِ ما رأیت... لقد رأیتِ

 میال!إال جَما رأیت / مهشّمات الصدورَ رأیتِ

 ستیزس و عزّتظلم -2-1-2-3
یان ستیزی و ایستادگی در برابر ستم و طغظلم ،)س( های شخصیتی حضرت زینبیکی از جنبه

 کند:چنین اشاره می ،به این ویژگی حضرت ،«محمدحسین قاسمی»است. 

تم   ــ مکــار     ســ ت ــ ــا ســ  هــا دیــد امــا ب

لم آزاد        قیــد عــا یر امــا ز  ــ ـــــــ  اســ

 

ــنــب    ــکــار زی ــــــــ ــی  درآمــد از در پ

ــب    گذشــت از هر چه جز دادار زینـــ
 (97: 1374کاروانی از شعرهای عاشورایی، )

 ،بنانل داند و با توجه به اوضاع آشفتۀت ما میعزّ مایۀحضرت را  ،«حسن آل حطیط العاملی»

 از بار وها برکند و مردم را از این زندگی خفتخواهد که غل و زنجیر را از گردناز ایشان می

 رهایی بخشد:چنگال زورگویان 

غالل... ی األو انزعِ/ رّی بناباهلل یا عزّنا... مُ/ ی األحزان...عن عمرناو لتمسحِ/ رّی بناباهلل موالتنا...مُ

و کل ما / على درب الطغاۀ!/ یذرِعن کل ما یجری...بعیشنا المُ و اسألی اآلهات.../ عن صدرنا

 !!غاۀعلى باب البُ/ ىى...بعمرنا الملقَنلقَ

بوی خوش عزّت و ابا را در زندگی  ،حضرتکه نیز معتقد است « ری العاملیمرتضی شرا»

 ها گردید:پخش نمود و در صبر و استقامت معلم کوه

 وعلّمتت  ح یاِ عبقتت إباءً فی 

 وخطَتت على صدرِ الزمانِ فنالَه

 صلدَ الجبالِ بصبرِها وثباتِها 

 أسمى وسامِ المجد من خطواتِها

کند و ایشان را ونه عجز و درماندگی را از حضرت )س( نفی میهرگ ،«سید حسن حسینی»

 داند:ها میت و آبرو برای زن در طول عصرها و قرنعزّ مایۀ
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یرد / گزن آبرو میتاریخِ  بانام تو چه کردند/ شاعران بیچاره / شاعران درمانده / شاعران مضطر/

زینب...  :درخشدنورانی می جبهۀات بر پیشانی دو و نام حماسیگشایی/ وقتی پلک صبوری می

 (65: 1386)حسینی، 

اراده و وارث امام علی و حضرت  هاشم را سرچشمۀ، عقیله بنی«حسن آل حطیط العاملی»

 داند:زهرا )س( می

 ةمهجالزهراء...یا  بضعة یا/ !؟الطهرین لمعةأین منک الورى یا / یا نداء القلب...یا عین العزائم

 ما ازدانت من األنوار! أنت النجوم بکل/ الکرار

ا، دختر طه، هع( بانام سفیر کربال، امیر سرلشکر نیزه) از حضرت زینب ،در شعر شاعران ایرانی

دختر تنهای خدا روی زمین،  های عطش، کوه صبر، تنها زن مرد تاریخ، ناموس خدا،بانوی خیمه

 شود.... یاد میو آور دشت نینواپیام

 ضدقهرمانان -2-2
 یدیز -2-2-1

 اعران عاملییزید است. ش ،های مربوط به جریان کربال و بلکه تاریخشخصیت یکی از منفورترین

و  ددهنمینسب وی را مورد طعن و سرزنش قراربیشتر جد و  ،در پرداختن به شخصیت یزید

ز ا ،میمون بازی و بودن، فسق و شرارتالخمرموضوعاتی چون کافربودن وی، مست و شارب

 اند.توجه کرده هاهستند که شاعران به آن دیگر موضوعاتی

را به  و او پردازدابتدا به معرفی اجداد و نسب وی می ،در معرفی شخصیت یزید ،«عسیلی»

 :ننگ و شرمساری است ی نام آنها، مایۀدهد که حتّفاسق و بدکاره نسبت میگروهی که 

ـیل َعمّتِِه اَلَتی          ـ ـ ـ ـ ـ  وَ هُناَک ُاما َجمـ

ـضَی وَ هُناکَ هِن  د وَ هِی أعهر مَنْ مَ

 

ــد   ــــ  فَاقَت عَلی الشَیتطان وَ هُوَ مریــ

 فِی الزانِیاتِ وَ عَهترُها مَعتــــــــــــدُود 

 (                108م:  1986)عسیلی،                  
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 و رت و بدی از شیطان سرکش بدتر بودکه در شرا بود ،زن ابولهب ،ام جمیل ،یزید عمۀترجمه: 

 یان بود و بدکارگی او معروف است.یان، زناکارترین پیشینهند همسر ابوسف

 یزید، از او شخصیتی هوسران، عاری از هرگونه فضیلتی، شاعران ایرانی در ترسیم چهرۀ

ن و تعداد معدودی از ای دهندتوجه به احکام اسالم و تعالیم قرآن ارائه میو فردی بی خوار،شراب

 اند:شاعران هم به اصل و نسب وی پرداخته

 .نهاد سفیه است / که از جمـیع خصایل رذالت و فتن آموختتو را ســالله ز سفیان کج

 (1625: 1383)محمّدزاده، 

یامش وی که امام حسین با ق بیندمانند دستمال کثیفی مییزید را به« علی موسوی گرمارودی»

ای ینهو او را بوز را بر او بگذاردو مردی  و ابا دارد از اینکه نام انسان دان تاریخ افکندرا در زباله

 بیند که نام انسان و مردی را به سرقت برده است:می

روغ بود د ای / دستمال کثیفی / که خلط ستم را در آن تف کردی/ یزید کلمه نبود /یزید/ بهانه

گناه  ای بامکید/مخنثی که تهمت مردی بود / بوزینه/ زالویی درشت / که اکسیژن هوا را می

 (146: 1363گرمارودی، )شت / سرقت نام انسان در

یزید را انسانی قاتل و مشرک نسبت به قرآن و پیامبران معرفی « محمدباقر ابراهیم»  

 کند:می

ــبیّینا     القَاتلُ النَفـْــــــسَ وَ القُرآنُ حَر مَها ـــ ـــ ـــ ــَـ  هُوَ المُکّذبُ أخْبارَ النـ

 (148: 1408نورالدین، )                 

حتی  و نشین شیطان بودهم کند کهباز معرفی میباز و سگ، یزید را فردی میمون«عسیلی»       

 کرد:کالمش فضا را مسموم می

 یَزیدُ بَیتنُ قُروُدِهِ و کِالبِــــــهِ

 و السُما فاحَ عَلی حُروُفِ کاِلمِهِ

 

 یَلْهُو بِها و جَلیسُهُ الش یطان  

 ـکرانُشِعتراً وَ فیهِ تَرَن مَ السَّ

 (109م:  1986عسیلی، )             
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نشین او شیطان بود. شعر و همو  پرداختهایش به لهو و لعب میها و سگیزید با میمونترجمه: 

 خواندند.با شعر او آواز می ،و مستان ساختمی فضا را مسموم و آلوده ،گفتن اوسخن

 شدن اسالم از جامعه است:کنداند که خواهان ریشها کسی می، یزید ر«شهریار»

: 1372شهریار، ) .خواست/ حسین بود که دین زنده تا اکنون شدکن مییزید نخلۀ اسالم ریشه

75) 

 و مقاومت اسالمی  نوب لبنان تأثیر عاشورا بر انقالب اسالمی ایران -2-3
 کربالس ایران و  نوب لبنان-2-3-1

 ،خود تهای ملّکشیدن مبارزات و ایثارگریرتصوی، در بهشاعران متعهد و دردآشنای جبل عامل

را در حوادث دشت  «هاخداباوری»و « ایثارها»ستانند چراکه ریشه این از فرهنگ عاشورا وام می

و با  اندطلبانه دیدههای شهادتبخش این فداکاریالهاممشی شهدای کربال را نینوا یافته و خط

ی به شعر مقاومت رنگ و بوی کربالی ،ن و عاشوراهای جنوب لبناصحنهیک ارتباط منطقی میان 

 .اندبخشیده و عاشورایی

در ایران هم حضور پرشور مردم در حوادث پیش از انقالب و نیز حضور رزمندگان در 

 گرفت. از نام امام حسین و قیام او الهام می ،های جنگ تحمیلیجبهه
آرمان و  که نوعی گیردشعرها را دربرمی تنها گسترۀ شعارها و، نهپیوند جبهه با فرهنگ عاشورا»

ها ها در جبههیابند و تابلو نوشتهعنوان مسافر کربال می ،بندهاشود. پیشانیها میمقصد برای جبهه

 ،شود و کربالیمها در جبهه نیز از کربال گرفتههی نام جادکند و حتّنیز فاصله را تا کربال تعیین می

 (49ش:  1380سنگری، ). «قصد و مقصود و خاستگاه جبهه استدر اینجا جغرافیا نیست که م

که این شاعران، حوادث  این است ،یکی از نقاط مشترک در شعر شاعران ایرانی و عاملی

 اند.کربال دانسته یلی و جنوب لبنان را تکرار دوبارۀانقالب اسالمی، جنگ تحم

های دنشیند و از درگو میوبه گفتبا آن  ،دادن کربال، با خطاب قرار«الدینعبدالکریم شمس»

و  یما با این تفاوت که ما زنده هستکربالیی دیگر است امّ ،گوید: جنوب لبنانخویش چنین می

 اند:اند و خود در سرزمین ما جای گرفتههایمان بیرون انداختهما را از خانه ،بیگانگان
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ـــــالء   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  کَرْباَل أیَامنا کَرْبَـ

ــتامُ       ــا األی تَن حت ــا    جَرَ هَوان بتکــتت   أ

ــا   وَ کــُلُ غــْریــبٍ غٌر بَُُةل عــُمــترن

 

ـتداُء           ــا َو ال شــــُهـ حتی َن حتُن  َن یتر   َغ

ــرَباءُ  ــن دَارِنا الْغُـــ ــَـــ  وَ رَمَانا عـــ

ــاءُ   ـــــ ـــــ ضِنا لَهُ ادّعـــ  باتَ فِی أرت

 (178: 1408نورالدین، )               

ما  ،وزگارر و شهید نیستیم.ایم ولی با این تفاوت که ما زنده ، روزگار ما کربالستکربالترجمه: 

در  ماناند. زندگیهایمان بیرون کردهما را از خانه ،است و بیگانگانگریانده را زخمی کرده و

 ین ما ادعای تملک و سروری دارند.ها در سرزمکه غریبهدرحالی ،گذردغربت می

 ید بستبه آن امتوان بیند که میلبنان را کربالیی دوباره میجنوب  ،«سید علی بدر الدین»

ها راه آرمانبلکه در کننددیگر به آه و اشک اکتفا نمی ،زیرا گریه کنندگان و عزاداران حسینی

 جنگند:ستیزان عالم میاند و علیه حسینبه پا خاسته ،و اهداف امام حسین )ع(

ء/ /اِلَی الْقُدتسِ لِألغْنِیاتِ الظِماء /  فَها إن ها کَرْبَالهُو الْفَجترُ یَحتبُو اِلَیتهِ الر جاءُ /  هُوَ الن هترُ تَحتمِلُهُ کَرْباَلء 

 (55: 1977الفارِسِ المَشرِقی. ) بدر الدین،  جُبَّةتُهاجِرُ مِنْ أدتمُعِ النّادِمین / و َتَصتحُو عَلی 

آن  ،مانند نهری است که کربالبهرود؛ دمی است که به آن امید میترجمه: جنوب لبنان، سپیده

ان فاصله پشیمانهای تشنگی. همانا آن کربالست که از اشک برای ترانه ،سوی قدسبرد بهرا می

 گرفته و بر جبًّ جنگاوران شرقی بیدار است.

و موشکی این دپس از بمباران  ،در توصیف شهرهای دزفول و اندیمشک ،«قادر طهماسبی»

 کند:ام دو کربالی غریب یاد مین ها با، از آنکشیدن مردمشهر توسط رژیم بعثی و به خاک و خون

ــک   ــربگون موشـ  ها گرفت از نفس سـ

ــرف زاد انقالب آهنگ   دو کربالی شـ

 

 فضــای آینه جوش دو شــهر دیگر نور  

ــهیــدپرور نور    دو نینوای غریــب و شـ

 (211: 1388) ترکمانیان،                 

 61ربالی با ک فهای جنگ تحمیلیرا در جبهه ، دفاع از وطن و شهادت«حمید سبزواری»

 بیند:هجری در ارتباط و پیوند می
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 (94: 1368دشت ال گیریم. )سبزواری، زکربالی وطن راه کربال گیریم / سراغ طرفه شهیدان 

ها با توسل به نام هاست و آنجبهه یاریگر رزمندگان در ،امام حسین ،ر شعر این شاعراند

نوب لبنان را سرشار از رزمندگانی ج ،«عبدالمجید الحر»برند. سوی دشمن یورش می به ،ایشان

زنند و نام امام حسین را فریاد می جنگنددر خطوط مرزی علیه دشمن می که پیر و جوان، بیندمی

بالی کر ،که در جنوب لبنان دهدو نوید می کنندو از او طلب استمداد و یاری برای پیروزی می

 :پیونددیدارد به وقوع میدیگر

نْدَ جنُوب الوحی  مل    وَ عِ عا  مِن أرض 

ُهالِ        یَصیتحُونَ یا رَبّ  ُ ُ ُ ُ  فُوزنا  حشَّ

ــِن یتوتمِ طَفکَ  ُُعةوَ فِی سَهتلِها مـ ُُُ  وَقُ
 

 شُیُوخٌ وَ شُبّان بِها الْــــکُلُ یَهــــْــــــــتفُ 

ــفُ   ــــ ــــ  نُرِیدُ وَ لَکن دَهترَنا لیس ینصِــ

ــفُ     ــَـــ سیرُ وَ تَزْحـــ  اِلی الجَبَلِ العَالی تَ

                 (154 :1408ن، )نورالدی                        

زنند. بانگ مه فریاد میپیران و جوانان ه ،جبل عامل ۀدر جنوب لبنان و در منطقترجمه: 

ت ا روزگار نسبما خواهان پیروزی هستیم امّ ، پیروزی ماست.ند: ای پروردگار! شهادتآوربرمی

حرکت  ،های بلندهسوی کو رخدادی از کربالی تو به ،در دشت جنوب به ما منصف نیست.

 .بردکند و به دشمنان یورش میمی

 ای امام حسینهخاطر آرمان، بههای جنگحضور رزمندگان را در جبهه ،«زاده طاهره صفار»

در  «إنّی سِلْمٌ لِمَنْ سَالِمَکُمت وَ حَرْبُ لِمَنْ حَارِبَکُمت»مصداق  ،با دشمن را هاداند و مبارزۀ آنع( می)

 :خواندمی زیارت عاشورا

 و ارتفاع صخره و کوه / به زیر پای اندیشید/کسی به خویش نمی در سرزمین آســـمانی جبهه /

ها زیر فشار ظلم ابر باطل های زخمی /جنگند/ و با حنجرهدلیرانی است / که از ارتفاع ایمان می

که با حیم با هرکه با حسین به جنگ است/ و در صلما در محاربه هستیم/ با هر خوانند /مدام می /

 (113: 1378زاده،  صفار)حسین به صلح است. 
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و  و نسبت به حوادث اندطلبی روی آوردهانحراف و آسایش به شاعران در مقابل کسانی که

ع( ) قیام امام حسین ، ادامۀکه این حوادث کشندفریاد می ،تفاوت هستندتجاوزان بیمهای جنگ

 ،«موسی الزین شراره»اند. یزیدی ،نجنگند هاتجاوزو عاشورا هستند و کسانی که علیه این 

ه به خواری کرا و کسانی  داندحسینی می ،علیه رژیم صهیونیستی ی جنگهادر جبههرا رزمندگان 

 نامد:یزیدی می ،نداهو ذلت تن درداد

َلمــَا           ـَذ ُب ِمْث ـَذَا هَُو الَوطَُن المُعـ  هـ

نَا    ــَـــــــیتنُ وَ کُلُ نَا الحُسـ  أحترَارُهُ فِی

 

ــوِی العَدُو مُجَّزاً وَ مُقَسـَّم  یَ  ـــــ  هتـــ

َحکُِم أألم            ت  ل فِی ا هَُو  َیِزیــد أوت   َک

 (168: 1408نورالدین، )               

 اهند.خوقطعه میرا ویران و قطعه آن ،که دشمنان کشیده و مظلوم استترجمه: این همان وطن رنج

ۀ بیش از او شایست ،یا در استبداد چون یزیدیم ،و ما همچون حسین هستند ،در میان ما ،آزادگان

 مالمت هستیم.

ایش تنها گذاشتند و به آسنیز کسانی را که در جنگ تحمیلی، رزمندگان را « رضا قزوهعلی»

 نکوهش می کند: طلبی روی آوردند،و راحت

/ آی مردان چرت / مردان  آیا خاموش بمانم ریزد/صدهزار ستاره / بر وطنم اشک میهرشب یک

اک و / هنوز سرهای تابنبرجاست / آن سهای شکسته پابازی / مردان خرناسه/ هنوز نیزهخط و خط

 (128: 1376قزوه، )هاست. / بر نیزه

 حاکمان ستمگر و یزیدیان زمانب -2-3-2

اعتراض به حاکمان و زمامداران و گالیه و شکایت از وضع موجود جامعه و طلب  روحیۀ

ایی عاملی را به خود ها، قسمت اعظم شعر عاشوراین ستمع( در مقابل ) یاری از امام حسین

ی را عار اعتراضاین نوع اش ،و به دلیل تفاوت وضعیت حکومت در دو منطقه استاختصاص داده

 توان یافت.در شعر فارسی نمی
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سرزمینشان و اشغال آن  شدنت حاکمان و زمامدارانی که باعث تاراجبه مذمّ ،شاعران عاملی

 یپردازند و آنها را عامل اصلی این جنگ و شهادت رزمندگانمی اند،ها شدهتوسط صهیونیست

شورهای ک است که سران سرسپردۀ در حالی ،این کنند؛مبارزه میهامی دانند که با صهیونیست

 ت و خواری را بر پیشانی خود دارند.ننگ ذلّداغ همواره  ،نکردن از این مردم، در حمایتعربی

 ز غم و غصه ای که سینه اش را سوزانده سخن می گوید:ا« محمدرضا فرحات»

صَّۀً قَدت أحترَقَتت     شْـــــکوُ غُ سَأ  لِمَنْ 

 بَلَدی ال ذی قَدت بیعَ لَیتــــــسَ یُعِیدُهُ

ئِکِ کُلُهُمت     ــوُن عَلَی األرا  فَالجالِسـ

 

ــها إلمامُ   ــدتری وَ لَیتسَ لَهُمت بِـ ـــ  صَـ

 رَقْصُ الحِـــبالِ وَ شَهتوَۀٌ و وِحـــامُ  

 ا الض ــــــــمیرَ وَ هَدَّهُمت إحتجامُ  بَاعوُ

 (105: 1973فرحات، )                 

جهی ها تواست و آام را سوزاندهای که سینهکسی شکوه کنم از غم و غصهترجمهک من برای چه

ام گرداند. حکّآن را برنمی ،بازی، شهوت و آزو بند استشدهسرزمین من فروخته ن ندارند.به آ

و  اندهای خویش را فروختهاند، همه وجدانهای خویش تکیه دادهه بر تختدروغین عرب ک

 کنند.اقدامی نمی

رسند و گاه به اتحاد و همبستگی نمیمعتقد است که کشورهای عربی هیچ ،«ابراهیم بَری»

همگی گروهی  ،ام کشورهای عربییافت زیرا حکّز یوغ استعمارگران رهایی نخواهندهرگز ا

 که حافظ منافع استعمارگران هستند و به مردم کاری ندارند: ندخودفروخته هست

ــعبه  ــَرقُ وَحَدۀَ شـ ــتترد الشـ  لَمت یَسـ

ُهم          جود قَواعــٌد َو ُو ــدو  لْع ِل  هُمت 

 

ــابۀ تَتحک مُ     ـــ ـــ ـــ ـــ  مَادامَ فِیهِ عَصـ

ــَدرِ العُروبَۀ یَجثمُ    ــَخْر عَلی صـ  صـ

 (140: 1970)بری،                     

که گروهی  تا زمانی شوندت واحدی تبدیل نمیبه ملّ ،بیشرق و کشورهای عرترجمه: 

سنگی تخته ،هاو وجود آن پایگاهی هستند ،ها برای دشمنآن رانند.حکم می هابر آن ،خودفروخته

 است.اعراب قرارگرفته است که بر سینۀ
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این است که حاکمان کشورهای عربی و کشورهای  ،مشترک در شعر شاعران عاملی نقطۀ

واری ت و خلّ، از دنیای همراه با ذ«الدینعبدالکریم شمس»نامند. را یزیدیان زمانه میاستعمارگر 

اند و تن به هر خفت و خواری سان یزید شدههکه گرفتار هزاران حاکم ب گویداعراب سخن می

 اند:در برابر رژیم صهیونیستی داده

  وَ رَمَتْنا الدانْیا بِألْفِ یَزیدع

 ا فَـخَذَلْنَاسَیَّرَتْنا أهتواءُن

 

 وَ جَبُنّا فَلَیــــــــْسَ فِینا دِماءُ 

 مَنْ لَدَیتهِ قَدت کان یُرْجَی الشِّـفاءُ 

 (179: 1408)نورالدین،               

یزیدیان  و اینکه گویدن سخن میز وضعیت اسفبار و تحقیرآمیز مسلماناا« یاسر بدرالدین»

 اند:ان تسلط یافتههای فلسطین و جنوب لبنزمانه بر سرزمین

ــّا           َعفَْوَک ان َعظیُم  ل یتُن ا ـَ ــَا ُحســ  ی

ــدع        َیزی لف  لِف أ ــِأ ــَا ل عتن ـَ  َو خَضــ

 

ــْنَا التُرابَ لأِلعتداءِ   قَدت وَهَبـــــــــــــ

ــتتَحَقْنــَا بــِألفِ ألفِ اعتتــِدِاء    وَ إسـ

 (                                    191)همان:                                 

 رگوار و بلندمرتبه، ببخش! ما خاک سرزمینمان را به بیگانگان بخشیدیم وای حسین بزترجمه: 

 دا کردیم.و استحقاق هزاران هزار تجاوز را پی یمدسر فرود آور ،در برابر هزاران هزار یزید

می، ت اسالزند که خواب امّهمه بیدادگری، فریاد میخسته از این ،«یحیی عبداالمیر شامی»

ن یورش ات مسلماناو به سرحدّ انداز این غفلت استفاده کرده ،اناست و دشمنطوالنی شده

 دهد:بستیزی را یاد ن روح ظلمکند که به مسلمانالب کمک و یاری میاند و از امام طآورده

ــُوراءَ طــالَ رُقــادُنــا   یــَا یَوتمَ عــاشـ

خًا           ناِف ِمَک  نَا بَِعْز ماِئر ـَ  فَاهتزُزت ضــ

 

ــی الطُغــاۀُ یُعَرْبــِدونَ کَثی   اًروَ مَضـ

جُورا         یت ــّد ـَدِِّد ال ــاۀِ، َو بـ حَی ل  ُروَح ا

 (156: 1980)شامی،                    
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ه وقف، بیاست و طغیانگرانت اسالمی، طوالنی شدهخواب و غفلت امّ ،ای روز عاشوراترجمه:  

 و روح ات شکوفا کنروح و ضمیر ما را با عزم و اراده ،پس کشند؛در بالد اسالمی عربده می

 و تاریکی ظلم را از میان بردار. ما بدم رحیات را ب

 گیرسنتیجب -3

 هایع(، به دیگر شخصیت) افزون بر شخصیت امام حسین ،در شعر شاعران معاصر ایرانی

اصغر، اکبر، علیعلی، و به فرزندان امام س() س(، حضرت عباس) عاشورایی مانند حضرت زینب

عر در حالی که در ش ،استشدهان امام پرداختهل و دیگر یاررقیه و قاسم بن حسن، مسلم بن عقی

 مثل ،محور اصلی است و اگرچند شاعر ،شخصیت امام حسین ،عاشورایی معاصر جبل عامل

 است.نشدهرداختهها په باید به دیگر شخصیتکچنان ،در شعر دیگر شاعران ،عسیلی را استثنا کنیم

 ،ندی پذیری و جاودانگی و احیاینا، شجاعت و دالوری، ظلمدر پرداختن به شخصیت امام

ب پرداختن به اصل و نس در شعر شاعران عاملی،  .ازجمله مضامین مشترک میان این شاعران است

به اصل و نسب ممدوح بسیار توجه  ،های گذشتهاز زمان ،هاعربزیرا  شودمیبیشتر دیده امام

، به ند و ایناناپذیر امام پرداختهاملی بیشتر به شخصیت مبارز و ظلمشاعران ع ،کردند. همچنینمی

 کنونی عرب به وجود رهبران مبارز برای مقابله با حاکمان فاسد و خودکامه است. دلیل نیاز جامعۀ

 هایها و مردانگیها، دردها، صبوریو رشادت( در پرداختن به شخصیت حضرت زینب )س

ی و احساس اند و رابطۀسروده بیشتر شعر ،نظر کمی و هم کیفی هم از ،شاعران ایرانی ،ایشان

 اند.س( برقرار نموده) حضرت عاطفی بیشتری با این

های یکی از نقاط مشترک در شعر عاشورایی شاعران ایرانی و عاملی، همانندی میان شخصیت

ران ست. شاعع( در وجود مبارزان و شهدا) و یافتن نمادی از امام حسین معاصر و کربالی حسینی

اند و ره( و شهدای انقالب و جنگ تحمیلی یافته) وجود امام خمینیدر ها را این نماد ،ایران

در وجود شهیدان و مبارزان علیه رژیم صهیونیستی. در شعر عاشورایی معاصر  ،شاعران عاملی

ی و مفاهیم از قیام امام حسین )ع( است گرفتنت، استقامت، شهادت و الگوسخن از عزّ ،امروز
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ازد و بتدریج در فرهنگ شعر عاشورایی معاصر رنگ میبه ،و ناتوانی ت، عجزچون التماس، ذلّ

به سرزنش آه و  ،شاعران همۀسپارد. و ارزشی می دار، هدفمندهای جهتجای خود را به واژه

مام باید گریه بر او معتقدند که  کنند پردازند و آن را رد میامام)ع( می ایبدون هدف بر گریل

 مبارزه علیه ظالمان باشد.سوی راهی به ،حسین)ع(
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 نشریّۀ ادبیّات تطبیقی
 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی
 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

 1396زمستان و پاییز ، 17، شمارۀ   9سال 

 ورپبدر شاکر سیّاب و قیصر امینالگوس آنیما در شعربررسی و تطبیق کهن
 پژوهشی( -لمی)ع

                                                                                                                                           1عبّاس گنجعلی*

                                                                                                                                                                                                  2نعمان انق

 چکیده
است  ، میراثیکارل گوستاو یونگ، ضمیر ناخودآگاه جمعی ،یسیشناس سویبراساس نظریات روان

سانی وجود دارد. در این ناخودآگاه جمعی، های نخستین نیاکان بشر که در ذهن هر انبازمانده از دوره

 تریننامد. مهممی« الگوکهن»، آنها را تصاویر ازلی و مفاهیم مشترک جهانی وجود دارند که یونگ

اشد که الگوها بترین این کهنسایه، نقاب، آنیما و آنیموس هستند. آنیما شاید مهم ،الگوها از نظر اوکهن

در تمامی آثار ادبی جهان مشاهده  ،الگوشود. این کهنمردی اطالق می به شخصیت زن پنهان در وجود هر

السیّاب  د. بدر شاکرانگرفتن از آن غنا بخشیده، آثار ادبی خود را با الهامنویسندگان شود وشاعران ومی

کار شالگو، احوال درونی خود را آرفتن از این کهنگیز از شاعرانی هستند که با الهامپور نو قیصر امین

قی طبیبا رویکرد ت ،الگو در شعر این دو شاعر، به بررسی وتطبیق این کهناند. در پژوهش حاضرنموده

ترین یکی از مهم ،دهد که حضور آنیمانشان می ،شود. نتایج این پژوهشمیمکتب آمریکایی پرداخته

شان، به اییهنگی و جغرافیاست که با توجه به شرایط متفاوت فرهای عاطفی این دو شاعر بودهگاهتکیه

 است. تفاوتی در اشعار آنها ظهور یافتههای مگونه

 پور، آنیما، وفیقب، همسر.سیّاب، قیصر امین هاس کلیدس: بدر شاکرواژه
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mailto:neman.onegh@yahoo.com


 
 
 
 
 
  
 
 

 1396تان پاییز و زمس، 17 ۀ، شمار9سال  یقی،تطب یّاتادب یّۀنشر                                     162  

 مقدمب -1

تواند راهگشای بسیاری از مسائل باشد. این رویکرد جدیدی است که می ،ایرشتهمطالعات میان

حقق گشاید. مکند و چشم او را به دنیاهای دیگری میگرایی خارج می، محقق را از حصررویکرد

های تواند به کشف نهفتهزدن میان چند رشته میهای گوناگون و پلبا ایجاد تعامل میان رشته

ای فهم و تواند راهگشایجاد ارتباط بین ادبیات با سایر علوم می ،شماری بپردازد. در این میانبی

مختلفی که  هایای مطالعات فرهنگی و غنای نظریهرشتهماهیت میان»باشد. دبی تحلیل بهتر آثار ا

نۀ اند، امکان پژوهش در زمیهای علوم انسانی به نظریه و نقد ادبی جدید راه یافتهاز سایر رشته

« ند.اای جدیدی در این حوزه ایجاد کردههو جذابیت سابقه، افزایش دادهادبیات را به میزانی بی

 (143: 1385ینده، )پا

ان و وهشگرروی پژای را فرادریچۀ تازه ،شناسیپیوند میان ادبیات و روان ،های اخیردر سال 

تری از یقو تفسیر دق وندبا دنیای درونی ادیبان آشنا ش ،است تا از این راهمنتقدان ادبی باز کرده

دو ند که هرااین واقعیت پی بردهدر قرن حاضر به  ،شناسیادبیات و روان»باشند. آثار ادبی داشته

: 1374ل، )اد« ها و رفتار انسانی سروکار دارند.دو با انگیزشهای مشترکی هستند و هردارای زمینه

نقد »دی جدید در حوزۀ ادبیات به نام شناسی، ظهور نق( نتیجۀ این پیوند میان ادبیات و روان165

 شد. در این نوع از نقد،« شناسیروان
ال کوشند جریان باطنی و احوکنند. این دسته میشناسی اتّکا میمبادی و اصول روان نقادان بر»

درونی شاعر یا نویسنده را ادراک و بیان کنند. قدرت تألیف و استعداد ترکیب، ذوق و قریحۀ او 

امعه تأثیری را که محیط و ج ،را بسنجند، نیروی عواطف و تخیاّلت او را تعیین کنند و از این راه

 (80: 1378کوب، )زرّین« ها دارند، مطالعه کنند.سنن و مواریث در تکوین این جریان و

ن گرفتاز جنگ جهانی اوّل، به دنبال اوجهای بعد شناسی در نقد، به سالظهور نظریۀ روان     

آگاه دهای او دربارۀ ضمیر ناخوو بسط نظریه« زیگموند فروید»ویژه شناسان، بهای روانپژوهش

شناسی های رواننظریه ،به دنبال فروید( 79: 1379گردد. ) فرزاد، ی او بر میوش روانکاوو ر
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یکی  ،«گوالکهن»وانه را متحول کردند. نظریۀ نقد ادبی روانکا ،کداممختلفی ظهور کردند که هر

) Carl Gustav شناس سوئیسی، کارل گوستاو یونگ،هاست که متعلق به رواناز این نظریه

Jung( برای  ،اشراقی و عرفان هندی یر مُثُل افالطونی، نظریات فالسفۀتحت تأث ،است. یونگ

ۀ الی ،آید. اومیشمارالگوها بهجمعی قائل شد که محل نگهداری کهنانسان یک ناخودآگاه 

 personal)ناخودآگاه شخصی  ،سطحی ضمیر ناخودآگاه را که حاوی تجربیات شخصی است

unconscious) تر بنا شده که فطری است ای عمیقبر الیه ،ا این ناخودآگاه شخصینامد امّمی

همگانی است و  ،شود. این قسمتمینامیده (collective unconscious) و ناخودآگاه جمعی

یات محتو جا و نزد همه یکسان است.فتارهایی است که کم و بیش در همهشامل محتویات یا ر

لگوهای مورد نظر ا( برخی از کهن14: 1376د. )یونگ، امننمی« الگوکهن»ناخودآگاه جمعی را 

واند تحلیل تبر پایۀ این نظریه می ،در تحلیل و تفسیر آثار ادبی راهگشاست. نقد ادبییونگ، 

دهد  ه دستاند، بهای ذهنی که با آفرینش ادبی فرصت ظهور یافتهتری از تخیالت و صورتدقیق

 بی باشد. گشای برخی ابهامات یک اثر ادو گره

     ،ورپرسی، بدر شاکر سیّاب و قیصر امیندر شعر دو تن از شاعران بلند آوازۀ عربی و فا

ی    ، یعنالگوهاکه نشان از حضور یکی از  این کهنخورد های بسیار جالبی به چشم میاشاره

 دوست. الگوی آنیما در اشعار آنکهن

 بیان مسئلب -1-1

ار این دو الگو در اشعاین کهن های بارزه بررسی و تطبیق ویژگیبر آن است تا ب ،نوشتۀ حاضر

 ود:ش، به این دو پرسش اساسی پاسخ دادهشناسانه بپردازد تا در نهایتبر پایۀ نقد روان ،شاعر

؟ پور و سیّاب( کدام استنیما در اشعار این دو شاعر )امینالگوی آهای کهنترین ویژگیمهم -1 

 های این دو شاعر در پرداختن به این موضوع چیست؟ا و تفاوتهترین شباهتمهم -2
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 پیشینة تحقیق -1-2

جو در سایت مجالت علمی والزم به ذکر است که پس از جست ،پیشینه این پژوهش دربارۀ

، (sid.ir)داخل و خارج کشور، بویژه مجالت موجود در پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی 

       ترینباشد. در زیر به مهماشتهکه با موضوع مورد بحث همخوانی دهیچ موردی یافت نشد 

 شود:جو اشاره میوهای این جستیافته

شتۀ فاطمه مدرّسی و پیمان    ، نو«آنیما در اشعار مهدی اخوان ثالث الگویبررسی کهن» -

گاه سانی، دانشهای زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم اننیا، مجلۀ پژوهشریحانی

  .1 اصفهان، شمارۀ

، ، نوشتۀ همایون جمشیدیان«تحلیل آنیما در شعر سهراب سپهری گون، بررسی وادبانوی ب» -

 .13و  12های ادبی، شمارۀ فصلنامۀ پژوهش

صلنامۀ ادبیات ف ، نوشتۀ علی فالح و مرضیه یوسفی،«پیکر نظامیتأثیر آنیما و تجلّی آن در هفت» -

 .30شناختی، شمارۀ رهعرفانی و اسطو

نیما و آنیموس در شعر طاهره الگوی آیستی و چگونگی ظهور کهنبررسی و تحلیل چ» -

 .1مجلۀ زن در فرهنگ و هنر، شمارۀ نژاد مهرآبادی و همکاران،، نوشتۀ صغری سلمانی«صفارزاده

لۀ نقد جرضا صرفی و جعفر عشقی، م، نوشتۀ محمّد«ما در ادبیات فارسینمودهای مثبت آنی» -

 .3ادبی، شمارۀ 

، نوشتۀ سعید قشقایی و مهدیه اسدی، فصلنامۀ بهارستان سخن، «سپهری و تجلّی آنیما در گیاهان» -

 .16شمارۀ 

 ضرورت و اهمیت تحقیق -1-3

تواند گامی مؤثر باشد در جهت فهم بهتر اشعار این دو شاعر و می ،چنینهایی اینانجام پژوهش

ه در نگاه هایی کتفاوت باشد در جهت تعیین مصادیق همنوایی و احیاناً تواند تالشیمی ،همچنین



 
 
 
 
 
 
 
 

پورامین قیصر و سیّاب شاکر بدر شعر در آنیما الگویکهن تطبیق و بررسی                                 

 
 

165 

        بر پایۀ نقد  ،این پژوهش الگویی وجود دارد.ن جوامع مختلف، نسبت به مقولۀ کهنشاعرا

 ست.اتطبیقی مکتب آمریکایی صورت گرفتهالگوها( و با رویکرد شناسی )نظریۀ کهنروان

 بحث -2

 یماالگوس آنکهن -2-1

کند که هر زن و مردی به این مورد مهم اشاره می ،الگوها، در بحث کهن1کارل گوستاو یونگ

 ،. این دو تصویر، در ارتباط استدر وجود خویش با عنصر دیگری که از جنس مخالف است

یرد، گبیشتر تحت تأثیر ناخودآگاه قرار مربوط به روح و الزمۀ وجود هر شخصی است. هرچه فرد

 ،«آنیما»گفت:  باید ،یابند. برای تعریفی ساده از این دو پدیدهیر در وی نمود بیشتری میاین تصاو

حد فاصل  ،بخش مردانۀ روح زن است. آنیما و آنیموس ،«آنیموس»جنبۀ زنانه در روح مرد و

 دهند. یونگخود را نشان می ،گردند و بسته به وضعیت موجودهوشیاری و ناهشیاری واقع می

  معتقد است:
دهد. آنیما و خود مختاری ناخودآگاه جمعی، خود را در هیأت آنیما و آنیموس نشان می»

وانند با تکه وقتی از فرافکنی پس کشیدند می-آنیموس به آن محتویات ناخودآگاه جمعی 

بخشند؛ سنگ زیربنای ساختار روانی اند که در کلیت شخصیت می -خودآگاهی یکپارچه شوند

 ( 29: 1382)یونگ، « دۀ خودآگاهی است.خود فراتر از محدو

رسند. یماند وماورایی وقدسی به نظرهای احساسی غیر قابل توصیفآنها اصوالً دارای کیفیت

مرد  ترین بانوی روحبزرگ»حساسیت، نشانۀ بروز آنهاست. آنیما که  و داری، توداریخویشتن

ها نام جلوه کرده است، چنان که با ده ،در ادبیات ملل مختلف» ،(190: 1374)یاوری، « است

 ،، سهراب سپهری«حوّا»او را  ،، میلتون در بهشت گمشده«بئاتریس»او را  ،در کمدی الهی ،دانته

 ،سرایان کهنوغزل« حوری تکلم بدوی»و « وش رنگخواهر تکامل خ»، «زن شبانۀ موعود»او را 

نه، گاهی آنیما، های عامیاصهاند. در قخوانده« معشوق جفاکار»وگاهی « معشوق خیالی»او را 

کنند، سخن        از جنّ وتابعه که به آنان شعر القا می ،است وشاعران عربخوانده شده« پری»

حکم همان آنیمای یونگ را  ،سوفیا»( در متون مذهبی غرب نیز 55: 1371)شمیسا، « اند.گفته



 
 
 
 
 
  
 
 

 1396تان پاییز و زمس، 17 ۀ، شمار9سال  یقی،تطب یّاتادب یّۀنشر                                     166  

ها کند. در فرهنگ سمبولدارد وروح مؤنّث مرد است که در مقام راهنمای روحانی عمل می

 ،(Georg gichtel) گئورگ گیشتلو  (Jacob Bohme) یاکوب بوهمهاست که به نظر آمده

او را  ،پسزیسته وساساساً در انسان نخستین می ،«باکرۀ بهشتی»یا « سوفیا»عارفان قرن هفدهم، 

 (60: 1371، )شمیسا« د.را بازیاب تواند رستگار شود مگر اینکه دوباره اوترک کرده وآدمیزاده نمی

های مختلفی دارد: بانوی روح، حوّا، پری، کنیم، اصل تأنیث جلوهطور که مشاهده میهمان

های او نیز آنیما است. البته در بسیاری از موارد نیز اسم مشخصی ندارد؛ وغیره که یکی از اسم

ی از اسم طور نمادینه، بدر مواردی ،اسم خاصی برای آن نیست. همچنین ،در اشعار قیصر مثالً

مای درون دی برای آنیعنوان نمابه« وفیقه»از  ،شود؛ مثالً در اشعار سیّاببرای آن استفاده میدیگر 

 است. استفاده شده

آفرین شاعران ونویسندگان داند و جنبۀ مثبت آن را الهامآفرین می، آنیما را حیاتیونگ

بیشتر به جنبۀ ناخودآگاه  ،بشر آغازین که رسد( به نظر می34: 1376شمارد. )یونگ، بزرگ می

سرایی ها که نوعی شعراست. آفرینش اسطورهپرداختهذهن توجه داشته و بیشتر به امور هنری می

ه تواند خود را بکمتر می ،ناخودآگاه بشر ،حاصل همین دوران زندگی بشر است. امروزه ،است

اه و واپس زدن امع را به پرورش خودآگعرصۀ نمایش بگذارد. نوعی منیّت وخودخواهی، جو

امّا در بین شاعران و است زی کمتر شدهسااست. این است که اسطورهناخودآگاه واداشته

بر ذهن آنان حاکم است  ،ناخودآگاه کامالً مضمحل نشده ودر بسیاری از لحظات ، نویسندگان

ند دو تن از شاعرانی هست ،ابقیصر و سیّزنند. های هنری دست میروست که به آفرینشو از این

گنای وزن و قافیه به تصویر و عقایدشان را در تن هاکه با وجود اینکه همواره وطن خود، آرمان

آگاه خوداند ودر لحظاتی که سیطرۀ نااند، هرگز جنبۀ ناخودآگاه ذهن خود را رها نکردهکشیده

 ند.اخود را نیز آشکار نموده به نحوی شایسته، احوال درونی ،استبر وجودشان سایه انداخته
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 آنیما در شعر سیّاب  -2-2
 ترین شاعران معاصر عربمتولد کشور عراق و از پرآوزه ،(1964 -1926بدر شاکر السیّاب )

دانند، هرچند در       سیّاب را پرچمدار شعر نو در ادبیات عربی می ،است. بسیاری از منتقدان

: 2006،رالخی)میان منتقدان اختالف نظر وجود دارد.  ،ک المالئکهدادن این عنوان به او و نازنسبت

عاصر عربی را در مسیری جدید شعر م، سبکی نو به وجود آورد و سیّاب در شعر عربی (53

 یافت را ودخ بیانی محیط ،عرب جدید شعر که بود او تجربۀ با و سیّاب شعری تجربۀ از»داد، قرار

: 1381 )رجایی،« است. و گسترش استمرار حال در پیوسته که استرسیده ایمرحله به و اکنون

  ،سیّاب ( شعر176
 رنج یمایس، کودکی روزگار در و یا تراژدی، تاریخ، ها اسطوره قلم با که است بزرگ تابلویی»

 آنهاست از خود سیّاب که ایخورده زخم دردمندان. دهدمی نشان را عربی معاصر حیات دیدگان

 هیاهوی و در هاست آن آوای و هم درد هم رو این و از دارد تن بر را مرهمبی زخم همان و خود

  (24: همان. )کندمی ایفا را خویش «عصر پیامبر» نقش آشوب پر قرن

توان به موارد ترین آنها میاست که از مهمهای شعری زیادی بر جای ماندهمجموعه ،از سیّاب

 زیر اشاره کرد:

( کور روسپی) العمیاء المومس، 1950( ها افسانه) أساطیر، 1947( دهپژمر هایگل) ذابله أزهار

 المطر أنشودۀ، 1960( گورکن) القبور حفار، 1955( وکودکان اسلحه) واألطفال األسلحۀ، 1954

، 1963( بردگان یخانه) األقنان منزل، 1962( شده غرق معبد) الغریق المعبد، 1960( باران سرود)

 .  1965( اقبال) إقبال و 1964( چلبی دخترِ های نجرپ) الجلبی ابنۀ شناشیل

 ،سالگی 38 های سیاسی، بارها آواره یا روانۀ زندان شد و سرانجام درسیّاب به دلیل فعالیت

. ستب فرو جهان از چشم کویت در بیمارستانی در ،هابیماری انواع با فراوان کشمکش از پس

 (161: تابی، پطرس)
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به یاد  ،وضوحبه »نویسد: دربارۀ سیّاب می ،«النار و الجوهر» ،کتاب خودجبرا ابراهیم جبرا در 

باره دختری به من گفت که او یک ،1961یا اوایل سال  1960آورم که سیّاب در اواخر سال می

سیّاب (  53: 1982)جبرا، « و اسم او وفیقه است. که او را در کودکی دوست داشته هآوردرا به یاد

سراید می« ابمدینۀ السر»و « حدائق وفیقه»، «شباک وفیقه»دی با عناوین ، قصایبه بعداز این تاریخ 

او را  ،این شخصیت که ما در این مقاله کشد.میتصویرآنها مستقیماً شخصیت وفیقه را بهکه در 

کنیم، یکی از خویشاوندان نزدیک سیّاب بود که در جوانی ی سیّاب معرفی می«آنیما»به عنوان 

 ،دلباختۀ او شد و ایّامی را با خیال او سپری کرد ولی طولی نکشید که شعلۀ عشق این دوران سیّاب

 ،کستهش، او را به ازدواج فردی دیگر درآوردند و سیّاب دلرو به خاموشی نهاد زیرا خانوادۀ وفیقه

پس از  (51: 1990. )حسن، سرود« علی الشاطئ»اوّلین قصیدۀ عاشقانۀ خود را با عنوان  او،در غم 

 ،در نهایت و کدام به سرانجامی نرسیدشد ولی هیچ این شکست، سیّاب چند بار دیگر گرفتار عشق

 ازدواج کرد ولی در این پیوند هم چندان موفق نبود.« اقبال»با دختری به نام 

ود را ، خدر نهایت ،بودپیروز نشده کدام از روابط عاطفی خود با جنس زنسیّاب که در هیچ

ه تنها مادربزرگش ک ،هنگام مادر و سپسیافت. افزون بر این، درگذشت زود شکستهدل رنجور و

اثری سخت بر روح و روان او بر جای گذاشت. از این رو،  ،گاه عاطفی او پس از مادر بودتکیه

هد. دگاه عاطفی خود قرارود پرورش داد تا بتواند او را  پناهگاه و تکیهشخصیتی را در ذهن خ

ده شصیت وفیقه، نمایش دادهدر قالب شخ ،که همان آنیمای درون سیّاب است این شخصیت

از  ،نالی آهکند ودر البلوگ خود را با این شخصیت اجرا میدیا ،با هنرمندی تمام ،است. سیّاب

الی هصورت مستقیم و در البگاه به ،دارد. آنیمای سیّابمیکار و تمایالت پنهان خود پرده براف

 ،شخصیت . اینکندمی جلوه ،در قالب سایر قصاید و مستقیمصورت غیرِو گاه به قصاید مستقل

دست  ،گیرد و شاعرمیاو قراردر عین آنکه مورد عالقۀ شدید سیّاب است، گاهی نیز مورد غضب 

ات گوناگونی است که در ها و روحیّداری ویژگی ،زند. این معشوقه در آثار اورد بر سینۀ او می

 ارد بارز این ویژگی ها اشاره می کنیم:به مو ،ادامه
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 پیوند آنیما با اسطورۀ تموز-2-2-1

است.  ای،ورهاسط یشخصیت ،«عشتار»یوند میان این معشوقه با پ ،هایکی از بارزترین این ویژگی

« تموز»خود را به جای شخصیت کند ومیمعشوقۀ خود و عشتار پیوند برقرارگاهی میان  ،سیّاب

که خود، کار عشتار را       طوریهکند، بصورت اولیۀ اسطوره را برعکس میامّا  دهدمیقرار

این اسطوره  زیرا در اصل آیدفرود می ،گزیند و به عالم تاریکی، آنجا که وفیقه منتظر اوستمیبر

 ،«نس»یکی از دختران  ،عاشق عشتاررود، میشمارخیزی بهکه خدای حاصل است که تموزآمده

 های. تالشکندزخمی میاو را خوکی و رود روزی برای گردش بیرون می ،د. اوشوخدای ماه می

تموز به دنیای فَرودین )سرزمین  رسد؛آوردن خون به جایی نمی، عشتار، برای بندهمسرش

پس  ،همسرش )عشتار( و بنددسرسبزی از زمین رخت بر می ،کند و با مرگشمردگان( سقوط می

، در عالم مردگان که شودرسد، مصمم میای نمیبه نتیجه کند ومی جووجا را جستاز اینکه همه

کند و یبخش را بر او نثار میابد و بوسۀ زندگیاش را میآنجاست که عشتار، محبوبه او را بیابد.

 (92: 1982فریزر، ر.ک: آغاز بهار است. ) ،گردند. ایناز نو به زمین بر می ،این دو عاشق

قه عوض جایگاه عشتار را با وفی ،«شباک وفیقۀ»از این اسطوره در قصیدۀ گیری با بهره ،سیّاب

ت اینجا تموز )سیّاب( اس ،گشتکند امّا بر خالف اصل اسطوره که عشتار به دنبال تموز میمی

   تمام تالش شاعر برای مالقات با وفیقه  ،رود. در این قصیده)وفیقه( می که به دنبال عشتار

جهان زیرین است.  ،است. محل این مالقات، از دنیا رفتهدر دوران کودکیاست که  ای)عشتار(

آن را محور اصلی قصیدۀ  آورد،رغم آنکه شاعر، نامی از تموز به میان نمی، علیدر این قصیده

 دهد و خود را در جایگاه تموز و وفیقه را در جایگاه عشتار، همان الهۀ باروری ومیخود قرار

 است: شدهی از این قصیده، در زیر آوردهسمتدهد. قمی، قرارعشق

 ( وینشرُوعَو یس/ المشیه )کجلیل تنتظرُ/ ی الساحهنشوانُ یُطلّ علَ/ القریه یف شبّاکُ وفیقۀَ» -

ووفیقۀ  /األعین عندک منتظره.../ یالغَبَش الصاح یتتنفّسُ ف/ وفیقۀ یا شجره اکُشبّ/ ...هُألواحَ

م: 2000ب، )السیّا  .«عید ضحوۀِ یالنّهرُ... ف هُفیهمسُ یمرُسَ / نتظرالقبر وت ن قاعِمِ/ أسف یتنظر ف

89)  
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که انتظار  2میدانگاه مشرف است/ همچون جلیل ترجمه: پنجرۀ وفیقه در روستا / سرمست بر

و  / در گرگپراکند.../ پنجرۀ وفیقه، ای درختهایش را میکشد( ولوحپیادگان ومسیح را می

دهد/ دیدگان در نزد تو به انتظارند.../ و وفیقه در غصه و اندوه/ از میمیش هوای صاف، دم فرو

 با او به نجوا خواهدنشست. ،گذشت و در روز عیدنگرد و منتظر است/ رود خواهداعماق قبر می

ها شخصیت جایی موقعیتگرفتن از این اسطوره و با تکیه بر جابه، با الهامسیّاب در این قصیده

ت بیان واقعیت رابطۀ عاشقانه میان خود و وفیقه حرکت کرده و از طرف در جه ،از یک طرف

ت است که بر حال، در شعرش ایجاد کردهنوعی درگیری و پویایی میان گذشته و حال ،دیگر

 ست.االیی در کاربرد اسطوره دست یافتهبه توفیق هنری وا ،درامی شعر خود افزوده و با این کار

 «باریس( یمن لیالی السهاد ) لیلۀ ف»توانیم در قصیدۀ سطوره را مینمونۀ دیگر این پیوند با ا

احساس کرد که  ،مالقات کرد 3لوک نوران ،بلژیکیزمانی که با شاعرۀ  ،مشاهده کنیم. سیّاب

ویی با است. گشدهامید و زندگی در وجودش دمیدهشده و روح از قبر خویش برانگیخته« قهوفی»

دن ش، آمدن بهار و فراگیراست و به دنبال آنده شدهیقه دوباره زنیاد و خاطرۀ وف ،مالقات او

ۀ تموز ، از اسطورکشیدن این صحنهتصویراست. شاعر برای به، از نو محقق شدههای زندگیجلوه

یوند برقرار ، پو حیات دوبارۀ عشتار هوفیقشدن و میان مالقات لوک نوران و زنده استبهره گرفته

 است:  کرده

 یف یمرعُ عادَمن قبرها، و لَ/ ت وفیقهنبعثَاک ..آه لَلو صحَّ وعدُ/ وعدُک یا صدیقه لو صحَّ»-

یه لَت عَعلیه. کأنما هبطَ یمشاف / طریقه یأمدا من قلب/ تأتین أنتِ إلی العراق؟/ السنین إلی الوراء.

 .«قَ الهواءبِعَ هِلعِطَل بِوالنخی یتوتٌ ودفل/ الربیعُ لها وبرعمتِ الغُصون: رَجَفانفَ عشتارُ/ ماءن السّمِ

  (324)همان: 

هایت عمل هایت درست بود/ آه! به راستی اگر به وعدهام! ای کاش وعدهترجمه: ای محبوبه

ای ال و هوبه آن حگشت )میخاست و عمرم به گذشته بازمی، وفیقه از قبرش برکردی...می

( / )بدان که اگر آهنگِ عراق نماییآیی؟گشتم(/ آیا تو به عراق میمیخوش روزگار دلدادگی بر
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عشتار،  وییگ ،گسترانم/ پس تو بر آن قدم بنه. )و اگر تو قدم بر قلبم بگذاری(از قلبم راهی می

شینند/ نها به غنچه میشود و شاخهبهار برای او شکوفا می ،است/ پساز آسمان بر آن هبوط کرده

 است.فضا را آکنده کرده ،ویشهای خوش عطر و بتوت، خرزهره و خرما که با خوشه

 ،اشتپندخاطرات عشق خود با وفیقه را که دوران خوشبختی خود می ،سیّاب در این قصیده    

 های حال خویش بکاهد.از تلخی ،کند تا با یاد آن دوراناز نو زنده می

 آمیختگی امید ویأي در آنیما-2-2-2

آمیخته با  حالتی ،ید شاعر برای مالقات با اواین است که ام ،ویژگی دیگر وفیقه )آنیمای سیّاب(

کند که امیدی به بازگشت وفیقه های زیادی اشاره مییأس و اضطراب است. شاعر در موقعیت

نوان عگانۀ او نسبت به جنس زن باشد؛ بهتواند دلیلی بر نگاه دواش ندارد و این خود میدر زندگی

ش که نماد اکند تا وفیقه از پنجرۀ آبیا آرزو میشاعر در ابتد «هوفیقشباک »در قصیدۀ  ،نمونه

ه چهرۀ وفیقه را آنگاه ک ،آسمان سیّاب است، خریدار باران اشک او باشد. او زندگی و به مثابه

دهد و برای آن را نشان می ،داند که صدفگونۀ عشتار می، مانند چهرۀ مرواریدکندنگاه می

ایانی دارد امّا به ناگاه و در سطرهای پی آیینی بر پا میتحقق نوزایی در برابر وفیقه )عشتار( نماز

  انتظارش شدن، از طوالنیکند و خطاب به وفیقه )عشتار(شعر، ناامیدی بر سیّاب )تموز( غلبه می

داند، یده میفااش را امری بیکردن برای تحقق نوزایی و بازگشت محبوبهنماید و صبرمی شِکوه

دیگر زنده نیست و نباید به بازگشت او از سرزمین فرودین )مردگان(  چرا که در نظر تموز، عشتار

 امیدی داشت: 
إذا انشقّ  /الزورقُرجفۀ  یَکأنّی ب/ موعالدّ ن خاللِتبیّنتُه مِ/ سماء تجوع/ فشبّاکک األزرقُ یاطلّ»

/ ...بحارُال یلّصَغلقِ / تُمالمرفأ ال یو ف/ ...المحارُ عن عشتروتِ کما انشق / ک األسمرعن وجهِ

ن مِ یعن ترجِأ و هیهاتَ/ "الصدود؟ وفیمَ یالتأنّ فیمَفَ/ یتاء انتظارالشّ نذُمُ لقد طالَ/ الغالیه یامیرت"

 (92و91) همان:  .«ن سفار یعود؟و هل میّتٌ مِ/ سفار

ختم/ ها آن را شناست گرسنه/ از میان اشکا ات/ آسمانیترجمه: از پنجره بنگر که پنجرۀ آبی

گونه نشود/ آگونت آشکار میلرزم/ آنگاه که چهرۀ گندممچون قایقی به خویش میگویی من ه
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شاهزاده »خواند /  گرداند/ و در لنگرگاه بسته/ دریا نماز میچهرۀ عشتار را آشکار می ،که صدف

گ و است / درن، به درازا کشیدهکشم و این انتظار، من از آغاز فصل سرما انتظار میخانم عزیزم

 ؟. گرددمیاست/ آیا مرده از سفر )مرگ( باز / بازگشت تو از سفر بعید«ت برای چه؟ممانع

مشاهده کرد. سیّاب )تموز( در این « هحدائق وفیق»توان در قصیدۀ نمونۀ دیگر این نگاه را می    

خیال  ،ادر آنهنماید که های وفیقه )عشتار( را ترسیم میهای جهان زیرین، باغدر تاریکی ،سروده

 اند :در تالقی و درگیریو واقعیت و صبح و شب با هم 

/ ولیلُ ا صبحٌجوه یف ییلتق/ دیقهی حَالموتَ زرعُیَ ممّا فیه/ حقلُ یّفلالسا العالمِ المِظَ یف/ فیقهوَلِ»

 (93)همان:  .«هقیقَوحَ وخیالٌ

، مردگان هایرین باغی است/ در میان کشت و زرعهای جهان زیترجمه: وفیقه را / در تاریکی

 بُستانی است / که در هوای آن، صبح و شب/ و خیال و واقعیت به هم می پیوندند.

فقی از اهمچون  ،میان پژمردگی و لبخندو  ها، وفیقه بر روی تختی زیبا و سرسبزدر این باغ    

کند یدرگیری میان امور متضادی م که خود تأکید بر عنصر درام استروشنایی و تاریکی، آرمیده

 دارد:حکایت که از نگرش دوگانۀ یأس و امید در اندیشۀ شاعر 

 أفقٍ مثلُ/ سامٌ، فیه ابتدامعٍ شحوبٍ یف/ أخضر یٍزنبق / القمرِ ن شعاعِمِ سریرٍ یی فتتمط / هوفیق و»-

 (93)همان:  .«هقیقَوحَ وخیالٍ/ وظالم ن ضیاءعمِ

بار، در آن پژمردگی اشک / دراستهه: و وفیقه/ بر تختی زنبقی و سبزرنگ از پرتو ماه لمیدترجم

 ست/ همچون افقی از روشنایی و تاریکی و خیال و واقعیت.ا لبخندی

در که پس از این ،مشاهده کرد. سیّاب« یجیکور أم»توان در قصیدۀ نمونۀ دیگر این نگاه را می    

وباره به زمان دقصیده،  دارد، در پایانامید خود را برای پیوند با وفیقه ابراز می ،ابتدای این قصیده

این  که هد که آرام بگیرند و به خواب فروبروندخواگردد و از خاطرات گذشته میمیحال بر

  حکایت از نگرش دوگانۀ یأس و امید در اندیشۀ شاعر است :امر، 

 (341 مان:) ه.«ییا ذکریات ونام یفقرّ/ لن یرجعا بعدُ والزمانُ یبالصِّ/ ی وضاعول  بیالصِّ آه لکن »
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ند/ گردنمیوانی و زمان )های خوشی( دیگر بازترجمه: افسوس که جوانی رفت و نابود شد/ ج

 پس ای خاطرات گذشته، آرام گیرید و به خواب فرو روید. 

 گیرس از شبّاک )پنجرۀ( وفیقببهره -2-2-3

که  تاین اس ،شدهدر قالب شخصیت وفیقه نمایش داده های دیگر آنیمای سیّاب کهاز ویژگی

            ت کند تا اینکه نهایعنوان نمادی استفاده می( بهۀشبّاک وفیقشاعر از پنجرۀ خانۀ وفیقه )

 باشد: داری ادبی را از این شخصیت داشتهبربهره

 ( 89) همان:  .«هی الساحعلَ طلّیُ نشوانُه/ القری یفَ  هوفیق اکُشبّ»-

 دانگاه مشرف است.ترجمه: پنجرۀ وفیقه در روستا / سرمست بر می

 (90)همان:  .«اک األزرقِالشبّ ن ذاکَمِ/ هُاکَشبّ یفتحُ مُالعالَ»گوید: و در ادامه می

 کند.اش را از دریچۀ همان پنجرۀ آبی باز میترجمه: دنیا پنجره

مشرف بر واقعیت زیبای زندگی روستایی است؛ جایی که پر از  ،پنجرۀ وفیقه در نزد سیّاب    

 ت است و شاعر به دنبال آن است تا به آن پناه ببرد: عشق و صمیمی

/ من ء الیهلتجاإ یریدُ/ األزرق کِبشبّاکِ وطافَ/ المغیب عندَ ی البحرَطوَ/ بحرٍ غریب طائرُ یکأنّ»

 (91)همان:  «اللیل یربدّ عن جانبیه.

 رۀ آبینجپ سوی به نوردید/ وکه دریا را هنگام غروب در غریب دریایم/ گویی من پرندۀترجمه: 

 .آورد پناه تو به کشیده، هم در چهره او بر خشم از که شبی از  تا/ کرد پرواز تو

به مثابه طنابی است که زندگی سیّاب را در حال به گذشته وصل  ،این پنجره در نزد سیّاب    

 کند تا راهی باشد برای گریز از دردهای حال:می

) همان  «.إلی الموت کیال تموت/ یشدّ الحیاۀَ بلٍحَی کَبدَّت/ طبقُمُ ی ظلمۀٍلَعَ/ شبّاککِ األزرقُ و»

91) 

ند زترجمه: و پنجرۀ آبی تو/ در تاریکی شدید/ همانند طنابی است که زندگی را به مرگ گره می

 تا تو نمیری.
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 ی ادبی را از اینگیراز پنجرۀ خانۀ وفیقه، نهایت بهرهگیری بینیم که شاعر با بهرهبنابراین، می    

 است. شخصیت داشته

تر چوپانی ، دخ«ههال»توان در قالب عشق او به هایی از آنیمای او را میالبته افزون بر وفیقه، نمونه    

بسیار  ،گیری ادبی از این شخصیتداشت، مشاهده کرد. میزان بهرهکه در گذشته دوستش می

تفاده سوشبختی و سرخوشی اهای خعنوان رمزی برای سالاندک است. سیّاب از این شخصیت، به

    های سبزیعنی سال ،«السنین الخضر»ها را آن سال« یجیکور أم»در قصیدۀ  مثالً است؛کرده

 است:دانسته

 )هالۀ(َ یتَجنَو/ لقبّلتُ ثاُلثاً أو رُباعا ینِلم نَزل بعدُ فتیَّ/ نّات، یوم کُعادَ السنین الخُضرَ آه لو أنّ»

) همان:  .«هإلی بحارٍ عمیق یسفَنَ تحملُ یالت ن العطورِسیولٍ مِ یف/  الظالم ر أمواجَنش  یوالش عر الذ

340) 

 شتربی جوانی دو هنوز/ که روزی برگردند، (برکت پر)سبز  هایسال که کاش ای ترجمه: آه،

 را کیتاری که امواج گیسوانش را و( هاله) هایگونه/ بار چهار یا سه بوسیدممی هرآینه نبودیم،

 برد. می ژرف دریاهای  به مرا که عطرهایی از سیلی در/ ساختمی دهپراکن

نوان عبنابراین، یکی از وجوه تشخص معشوق در شعر سیّاب، عشق او به وفیقه و برگزیدن او به    

د قدری با معشوق آسمانی و آرمانی پیونیش اوست. این شخصیت در شعر او، بهمعشوق قابل ستا

معشوقی و ابلکه باید گفت  آن را در نظر گرفتتوان فقط بُعد زمینی سختی میخورد که بهمی

 است.که با معشوق آنیمایی پیوند خوردهزمینی با لعابی آسمانی  ؛است

 حضور آنیما در شعر قیصر -2-3

در کوچۀ »های سیم کنیم، دورۀ اوّل، شامل مجموعهاگر دوران شاعری قیصر را به دو دوره تق

شامل دفتر اوّل  ،مشود و دورۀ دومی« های ناگهانآینه»، و دفتر دوّم «تنفس صبح» ، «آفتاب

شود. در می« دستور زبان عشق»، و «اندها همه آفتابگردانگل»، «های ناگهانآینه»های مجموعه

فاوت چندانی ت ،پردازد و توصیفاتشتی میدورۀ اوّل، شاعر به توصیف معشوق از منظر ادبیات سنّ
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ش های درونی خویم، شاعر برای توصیف معشوق، به تجربهندارد امّا در دورۀ دوعران دیگر با شا

ماهیتی  ،است. معشوق او در این اشعارای دوری گزیدهاستناد کرده و از توصیفات مکرر وکلیشه

ورزد. این معشوق، معشوق سطحی پاک و عفیف دارد و شاعر به او پاک وعفیفانه عشق می

های چند دهۀ قبل از انقالب نیست بلکه موجودی است که در ابعاد روح انگارانۀ رمانتیکوساده

: 1390است. )روزبه، درک باالیی از مفهوم عشق رسانیدهریشه دوانیده و او را به  ،و روان شاعر

292 ) 

های آسمانی دارد، همان آنیمای درون شاعر است و این مایهاین معشوق که در بیشتر مواقع بن

ود زیرا شتواند در مقایسۀ مضمون عشق او با سیّاب در نظر گرفتهای است که میهترین مقولمهم

عهّد گیرد. از دیگر سو، آن تنمیتحت تأثیر گذشتۀ دردناک او قرار عشق قیصر، همانند سیّاب،

نگ راخالقی نسبت به جنس زن که در شخصیت قیصر شاهد آن هستیم، در درون سیّاب بسیار کم

الگو در اشعار این دو با محور قراردادن این مقوله، به مقایسۀ ظهور این کهن است؛ از این رو،

 ایم.شاعر پرداخته

رین گوید و او را به نیکوتطور فراوان از آنیمای خود سخن میالی اشعار خود، بهقیصر در البه

و( یا )ت کند. آنیمای او در بیشتر موارد اسم ندارد و از ضمیر دوّم شخص مفردها وصف میشکل

« همسر»برخی موارد هم از  کند. دردادن او استفاده میی )ای( برای مخاطب قراراز حرف ندا

 کند و اوصاف او را با اوصاف همسرکشیدن آن استفاده میتصویرعنوان نمادی برای بهخود، به

در شعر  نه،عنوان نموکند؛ بههای آسمانی وزمینی معرفی میمایهآمیزد و معشوقی با بنخود درمی

قدیم او را به همراه  گوید که گویی از عهدشاعر از معشوقی سخن می ،«عاشقان جهانهمزاد »

 است:خویش داشته

فحه، صآیم/ این دفتر سفید قدیمی/ این ودم برخیزم/ تا با تو در سماع درخواهم از کنار خمی»

 (106: 1391پور، امین« ) خانقاه من و توست.
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همان آغاز، همراه روح شاعر  شاعر او را از عهد ازل دوست داشته و از کسی است که ،او    

 است:بوده

 من از عـــهد آدم تو را دوست دارم

 

ست دارم    ــالم تو را دو  از آغاز عـــ

 چه شب ها من و آسمان تا دم صبح 

 

 ســرودیم نم نم: تو را دوســت دارم 

 (  171)همان:                                                                                                           

ستت دو»های تار و در خلوت خیال خویش، سرود جاودانۀ این زن جاودانه که در دل شب    

زنی  ،است، همان آنیمای دورن اوست. این زن جاودانه در دید اورا برای او تکرار کرده« دارم

 ردازد:پبه توصیف او می ،ست؛ زن دلخواهی که شاعر در هیأتی شگفتزمینی اای و فرااسطوره

ـم دیدارم   نه در خوابم، نه بیدارم، سرا پا چش

 

 آیــــد به دیدارم، زنی نادیدنی امشبکه می 

شب     شب  شبنم  زنی با مویی از  تر و رویی ز 

ــر  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

میان خـــــــواب و بیداری، چو رؤیا دیدنی      

 امشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 
ــفره تنگ دلم را م  گشــایم بازیبرایش ســـــ

 

ــاطی چیدنی    ــاطی گل به گل رنگین، بس بس

 امشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 
 ( 208) همان:                                                                                                          

 آفریند:باشد، او را میدر کنار شاعر حضور فیزیکی نداشتهحتّی اگر این معشوق 

یده   با تیشــــۀ   ــ یال تراشـ  ام تو راخ

 

 را ام توام دیدهدر هر بتی که ساخته  

 (44)همان:                                                                                                           

 داند:و شاعر حضور او را تسکین دردهای خویش می

مۀ   ــدی ای نی یب دلم   گم شــ ــ  سـ

 

ــام روح من! ای منِ   ــــ  من! ای تمــ

لم              یِن د ک گرگــاه تســــ ن ل تو   ای 

 

ــتی من! نوح من!  ــاحل من، کشـ  سـ

 قـــدر انـــدوه دل مـــا را بـــدان 

 

ــتــه و مجروح من    قــدر روح خسـ

ــد انبوه  ــوی توهرچــه شــ  تر گیسـ

 

ــدوه مــی  ــود ان ــدوه مــن!شــ ــر ان  ت

 ( 43) همان:                                                                                                        
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 وبنابراین، قیصر نیز همانند سیّاب، با آنیمای درون خود در ارتباط بوده و برای بیان عواطف     

 است.احساسات خود از آن الهام گرفته

دو  های شخصیتی آنیمای اینتوانیم ویژگیحال که وجود آنیمای قیصر نیز مشخص شد، می     

وق، های نگاه این دو شاعر به این معشها و تفاوتدهیم تا شباهتایسه و تطبیق قراراعر را مورد مقش

 معلوم شود.

 هاس آنیماس دو شاعرشباهت -2-4

 دی برای بیان آنیمای درونشان استبارزترین شباهت آن دو در این موضوع، استفادۀ آن دو از نما

بیان آنیمای درون خود از شخصیت  کردیم، ایشان برایطور که در بحث سیّاب مشاهده زیرا همان

ن این زن میا ،است. قیصر نیز در بسیاری از مواردنوان نمادی برای آن استفاده کردهع، بهوفیقه

ه ه بهمان آنیمای درون اوست ک ،کند. انگار همسر اومیخویش پیوند برقرار« همسر»دانه و جاو

 است:صورت فیزیکی نمود پیدا کرده

ند دل منی   از ــ  هر نظر، تو عین پسـ

 

سندیده ام تو    هم دیده، هم ندیده، پ

 را

 
 زیبا پرســتی دل من بی دلیل نیســت

 

سندیده ام تو    هم دیده، هم ندیده، پ

 را

 
 با آنکه جز سکوت، جوابم نمیدهی

 

 در هر سؤال از همه پرسیده ام تو را   

ــبیه برتری   ــتعاره و تش ــعر و اس  از ش

 

م تو انســـنجیده جز توبا هیچکس به 

 را

 
 ( 44)همان :                                                                                                           

این است که قیصر نیز همانند سیّاب، آنیمای درون  شاعر، های دیگر آنیمای این دواز شباهت    

با آنکه معشوقی است ورای        دگی برگردانده است وخود را به صحنۀ روابط ملموس زن

تلفیقی است از عشق  ،دهد. معشوق آن دوهای زمینی را انجام میهای زمینی، کار معشوقمعشوق

 گوید:های آنیمایی. قیصر در جایی میزمینی با مایه

م راه ثل سایه پشت سر/ مثل پری شناور در باد/ یا م صدا/ در هیأت الهه الهام/ آرام و بیوقتی تو»

اند/ از روی فرش کوچکمان جمع / که در کف اتاق پراکنده روی/ و دفتر و مداد و کتاب رامی
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کنی/ بی آنکه گرد هیچ صدایی/  بر لحظه سرودن من سایه افکند/  آرامش حضور تو عطر می

 (107)همان: « پراکند.وار خلوت من میبر خلسه  خیال را/

های ظاهری آنیمای قیصر با آنیمای سیّاب را به این ن شباهت در برخی ویژگیتواهمچنین، می    

بهترین صفات را برای آنیمای درون خود مجسم  ،موارد اضافه کرد زیرا قیصر نیز همانند سیّاب

 توان به بیت زیر اشاره کرد: می ،های آن در شعر قیصرکند. از نمونهمی

صورتگران چین همه انگار خوانده  

 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

ــم تو    ــی نظری پیش چش ــناس  زیباش

 ( 47)همان:                                                                                                        

  هاس آنیماس دو شاعرتفاوت -2-5 
ب اهای میان آنیمای قیصر و سیّاب، غموض بیشتر این شخصیت در شعر سیّترین تفاوتاز مهم

معنایی  از بار ،سیّاب در بیشتر موارد ،گونه که مشاهده کردیمزیرا همان نسبت به قیصر است

یصر به است ولی قخصیتی آنیمای درون خود بهره بردهکردن ویژگی شتربرای عمیق ،هااسطوره

 دهد. دگی و وضوح، تمایل بیشتری نشان میسا

صورت به ،برخالف آنیمای سیّاب ،آنیمای قیصر تفاوت دیگر در آنیمای این دو، این است که    

یّاب که کند. برخالف سمثبت نمود پیدا کرده و نگاه شاعر نسبت به او هیچ تغییری نمی کامالً

 گاه او را در حدّ تقدیس پرستش که شدنگاهی همراه تردید به معشوق خود داشت و این باعث می

کند که ر روز مبادای خود را روزی اعالم میقیص گاه هم از او دوری و بیزاری جوید،و کند 

 معشوق در کنارش نباشد:
که بایدند/ نه بایدها.../ مثل همیشه آخرِ حرفم/ و حرف های ما/ چونانوقتی تو نیستی/ نه هست»

د کنم/ باشهای الغر خود را/ در دل ذخیره میخورم/ عمری است/ لبخندآخرم را/ با بغض می

چه باشد/  نام روز مبادا نیست/  آن روز هر های تقویم/  روزی بهدر صفحه برای روز مبادا!/ اما/

مین روزهای ماست/ امّا کسی چه روزی شبیه دیروز/  روزی شبیه فردا/ روزی درست مثل ه

ایدند/ که بهای ما/  چونانباشد!/  وقتی تو نیستی/ نه هست  داند؟/ شاید/ امروز نیز روز مبادا/می

 (251)همان:  «ست!.باداهر روز بی تو/ روز مها.../  نه باید
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ی مورد اآنیما فقط به عنوان معشوقه ،تفاوت دیگر آنیمای آنها، این است که در شعر قیصر    

 گوید:چنین مییابد. قیصر در یک نمونۀ شعری اینستایش ظهور می

 ای حُسن یوسف دکــمه پیراهن تو  

 

شــکوفد گل به گل از دامن دل می 

 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

 
ــفر   ج ــیر و سـ ز درهوای تو مرا سـ

ــت   نـــــــــــــــــیســــــــــــــــــ

 

سن          سو سرو و  گلگشت من دیدار 

 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو!

 
 (35)همان:                                                                                                          

ندگی ای زهگاهی است که شاعر در سختیولی آنیما در شعر سیّاب، در بیشتر موارد، تکیه    

ای او امّا هبه عبارت دیگر، آنیمای قیصر، همراه خوشی برد؛به دامان او پناه می ،هایشوگرفتاری

ه شده در متن مقالهای ذکرهای اوست. این گفته در برخی از نمونهآنیمای سیّاب، همراه سختی

 مشهود است. 

 گیرسنتیجب -3

کی از ی ،گوی آنیما در شعر سیّاب و قیصرالدهد که حضور کهننتایج این پژوهش نشان می   

احوال درونی  ،الگوگرفتن از این کهن، با الهامدوست. این دو شاعر های اصلی شعر آنمحور

ست. استفاده از هایی اها و تفاوتدارای شباهت ،اند. آنیمای این دو شاعرخود را آشکار نموده

رون، از نقاط مشترک آنان است. صورت نمادین برای توصیف آنیمای دهشخصیتی عینی ب

های ظاهری برگرداندن آنیما به صحنۀ روابط ملموس زندگی و شباهت در ویژگی ،همچنین

یاد ز غموض آنیمای سیّاب بر اثر استفادۀاست. شعر دو شاعر های دیگر از شباهت ،آنیمای آن دو

 ت.های شعر دو شاعر اسوتتفاجمله از  ،ها و سادگی و وضوح آنیمای قیصراز بار معنایی اسطوره

نیز  و مثبت و منفیوجوه نمود مثبت آنیمای قیصر و نمود متردد آنیمای سیّاب بین  ،همچنین

، یصراین ویژگی در آنیمای قنبود گاه بودن آنیمای سیّاب برای او در مواجهه با سختی ها و تکیه

 های دیگر آنیمای آنهاست. از تفاوت
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 است.شاگردش نیز از اهل جلیل بوده
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 نشریّۀ ادبیّات تطبیقی
 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی
 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

 1396زمستان و پاییز ، 17، شمارۀ   9سال 

 ر شاهنامبت سوگوارس دهاس لُرس و کُردس با سنّآئینبررسی تحلیلی و تطبیقی سوگ
 پژوهشی( -)علمی

 1ی*الدین گیالننجم
 2مرتضی اکبری
 3سیاوش یاری

 چکیده
به دلیل  ،تت سوگواری برای درگذشتگان است. این سنّ، سنّداردای دیرینه یهایی که قدمتتیکی از سنّ
اند، دهشخود و کسانی که در راه وطن کشته ها از بستگاندوستی، قدردانی و سپاسگزاری انسانحس نوع

بار و ر اعتب ه کهتنها فراموش و منسوخ نشد، نها گذشت زمانکه باست های ماندنی یناز آن دسته آی
در طول تاریخ همواره پاسبانان و  ،م ایرانیدو قوعنوان است؛ اقوام کرد و لر نیز بههشدجایگاه آن افزوده

وگواری ت سدر این مناطق، سنّ و و هستند اندحافظان خوبی برای بسیاری از آداب و رسوم باستانی بوده
-ی دیدهامۀ فردوسو شاهن استبوده به همان سبک و سیاقی که در ایران باستان ،زرگان و قهرمانانبرای ب

کندن، خراشیدن، مویپوشی، رویسیاه ام سوگواری،ت ایّمدّ مانند ،در مواردی شود وشود، اجرا میمی
یی ها، شباهتفردوسی در مناطق لر و کردنشین با شاهنامۀ ،ها و...خاک بر سر ریختن، سوگ سروده

به بررسی  ،تحلیلی–بع و روش توصیفیبا استناد به مناکه است جود دارد. در این جستار، سعی شدهو
 شود. ی با سوگواری در شاهنامه پرداختههای لری و کردآئینتطبیقی سوگ

، هاس کردسآئینگهاس لرس، سوآئینهاس کلیدس: سوگوارس، شاهنامب، سوگواژه

 روده.سپوشی، سوگسیاه
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  مقدمب -1

ر بیانگ ،ت و از سوی دیگرهای یک ملّها و دلیریحاصل شجاعت ،سو، نبرد از یکدر شاهنامه

وجود کسانی است که برای دفاع از نام ایران و پاسداری از خاک و ناموس این مرز و بوم جنگیده 

ای در راه وطن، گوشهباختگان اند. آئین سوگواری برای جوانان و جانو جان خویش را نثار نموده

ان، بزرگرای قهرمان و فرهنگ سوگواری ب ،در میان ایرانیاناز رسوم و آداب ایرانی را در بردارد. 

ی او لرنشین، با پیشینه همیشه از جایگاهی بس رفیع برخوردار بوده و هست. مناطق کرد

م باستانی در طول پاسداری از آداب و رسو ای درخشان، در زمینۀرای سابقهساله، داچندهزار

ای به همان سبکی که در دنی ،های باستانیتبسیاری از سنّ ،که امروزهبه طوری هستند، تاریخ

. البته تسهاینآییکی از آن  ،ت سوگواریشود که سنّشد، در این مناطق انجام میباستان اجرا می

جهان  در نقاط مختلفجغرافیایی نیستند و  ها، خاص یک منطقۀتبسیاری از آداب و رسوم و سنّ

اهنامه سوگ در شهای به وجوه تشابه آیین ،صورت گذارهب ،. در این مقالهاند و دارندسابقه داشته

است. این رودان و تورات نیز اشاره شدهیانت سوگواری در مبا سّ ،نشینو مناطق کرد و لر

گونه که ن. آاست کنون های دور تاگذشتهاز ،حاکی از تبادل فرهنگی بین اقوام مختلف ،موضوع

ت سنّ از طریق ،ت سوگواری  در مناطق کرد و لُرنشینسنّ که رسداز شواهد پیداست، به نظر می

 .است ها گذشته و امروزه به همان سبک و سیاق رایجروایی )سینه به سینه(، از پس هزاه

 بیان مسئلب -1-1

های سوگواری در ایالم، آن با آئین های سوگواری در شاهنامه و مقایسۀمطالعه و بررسی آیین

ه امدهد که میان روایات داستانی شاهنلرستان، یاسوج، بختیاری، کردستان و کرمانشاه، نشان می

های فراوانی وجود دارد؛ آدابی مانند وگ، شباهتهای سینآی های تاریخی دربارهو واقعیت

ردن کل و دم اسب را بریدن و مویهن، یاکندن، خاک بر سر ریختخراشیدن، مویپوشی، رویسیاه

. ستا های سوگ در شاهنامهین، قرینۀ آیای شگفتها، به گونهبرای درگذشتگان در این استان

زا، ع شده در جنگ، بستگان به نشانۀفردوسی، در سوگ پهلوانان کشته گونه که در شاهنامۀهمان
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خراشند و موی خود را ا ناخن میریزند و زنان روی خود را بپوشند و خاک بر سر میسیاه می

سیاه  ،در مرگ عزیزانشانمردم برند، در مناطق کرد و لرنشین نیز و گیس میکنند میپریشان 

 خراشند و گیسروی خود را می ،طرز تأثیرگذاریریزند و زنان بهو خاک بر سر می پوشندمی

 ،های کردی و لریرودهسمضامین سوگ ،پیچند. همچنینو دور دست خود میبرند میخود را 

است. هآمد شدهوصف پهلوانان کشتهدر  ،در شاهنامه شباهت زیادی با مضامین شعرهایی دارد که

خوی و  گذشته، دلیری و جنگاوری او،ر در وصف بلندباالیی و زیبایی فرد دربیشت ،این مضامین

ر ت سوگواری دسنّهای لری و کردی با ینآیاست. وجوه تشابه زیاد بین سوگ رفتار او و...

ینه ت روایی و ساز طریق سنّ ،شاهنامه، بیانگر این مهم است که بسیاری از آداب و رسوم ایرانی

. در شودها گذشته و امروزه در مناطقی از ایران به همان سبک برگزار میاز پس هزاره ،به سینه

لی و مصاحبه دوسی و منابع محفر که با استناد به منابع و بویژه شاهنامۀسعی بر آن است  ،این جستار

 شود.الذکر پرداختهفوقبا افراد سالخورده، به شرح و بسط مطالب 

 اهمیت و ضرورت تحقیق -1-2

از  بخشی ،در آن است که فرهنگ سوگواری برای درگذشته ،اهمیت و ضرورت این تحقیق

هنگ و تالش در نهادن به آن فر، در ارجت یک قومت ماست. راز ماندگاری فرهنگ و هویّهویّ

ذشتگان سوگواری برای درگ ابه بین نحوۀتواند با یافتن وجوه تشحاضر می است. مقالۀ ترویج آن

نهادن به فرهنگ سوگواری و ، در ارجبا سوگواری برای پهلوانان در شاهنامه ،در این مناطق

از  دفاعباختگان راه وطن، در ترویج فرهنگ پایداری، مقاومت و های جانبزرگداشت رشادت

 حاضر با هدف ترویج فرهنگ بزرگداشت ، مقالۀبنابراین ک و ناموس برای جوانان مؤثر باشد؛خا

یل های دور باستانی، دلههای سوگواری در گذشتینیابی پیشینۀ آیزان راه وطن و ریشهجانبا

و ستان ات سوگواری در دنیای بها و یافتن وجوه تشابه بین سنّماندگاری و گذار آن از پس هزاره

ت. نتایج اسطق کرد و لرنشین به نگارش درآمدههای سوگ در مناین، با آیفردوسی بویژه شاهنامۀ
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، با های کردی و لریینآیدهد که بین یازده مورد از  سوگمینشان  ،حاصل از این تحقیق

 فردوسی تشابه و قرابت وجود دارد. شاهنامۀ

 تحقیق پیشینة -1-3

حقیق ، تت سوگواری در شاهنامههای لری و کردی و تطبیق آنها با سنّینآیدر رابطه با سوگ

 سوگ»حصوری و  «سیاوشان»مانند کتاب  ،در برخی منابع ،این است. با وجودچندانی نشده

ا های سوگواری مردم لُر و کرد بتصورت مختصر به تشابه برخی از سنّ، بهمسکوب «سیاوش

ا عنوان ای بدر مقاله ،الدین گیالنیدتقی ایمانپور و نجممحمّ ،. همچنیناستشده هرسیاوشان اشا

و نجم الدین  «های محلی در لرستان و کردستانسوگ سیاوش و شباهت آن به آیین سوگ»

)لری  یهای محلّآیینسوگ سیاوش و شباهت آن به سوگ» یالنی و آذرنوش گیالنی در مقالۀگ

ی ول اندهای کردی و لری پرداختهآیینوجوه تشابه بین سوگ سیاوش و سوگ به، «و کردی

یعنی  ،پیداست، تمرکز نگارندگان بر یک شخصیت از شاهنامه هاکه از عناوین این مقالههمچنان

ت سوگواری در شاهنامه و شباهت آنها با های سنّبسیاری از جنبه ،بنابراین است؛سیاوش بوده

ایی از هدر این تحقیق به جنبههمچنین، است. ، ناگفته باقی ماندههای لری و کردیآیینسوگ

، این است و از این نظررودان و تورات نیز اشاره شدهت سوگواری در شاهنامه و میانتشابه بین سنّ

 .است از نوآوری برخوردار مقاله

 بحث -2

 ین جدید سازگاری نداشتند وبرخی از آداب و مناسکی که با د ،ود اسالم به ایرانراگر چه با و

اه ه در اعماق ناخودآگ، بسیاری از آداب و رسوم پسندیده که ریشبودند، منسوخ شدندیدهنکوه

وگواری ت سشوند. سنّو امروزه نیز به همان شیوه برگزار می به حال خود باقی ماندند ،مردم داشتند

 ویخ، همواره برای قهرمانان که انسان در طول تارها بود، چران، یکی از آن ماندنیبرای قهرما

ها، به شدن یا درگذشتن آنش قائل بوده و پس از کشتهارز ،شدگان راه وطن و وابستگانکشته

 ستاگرفتههای خاص آن میینی آنها مراسم سوگواری همراه با آیرسم ادب و سپاسگزاری، برا
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می های پسندیدۀ قدیتو خواهد گرفت. بین مردم لُر و کرد که همچون دیگر اقوام ایرانی به سنّ

، اجرا استکه در شاهنامه توصیف شدهو به همان شکلی  استت رایج بند هستند، این سنّیپا

 شود.می

 کردن امب چاک -2-1

پیش از میالد وجود  یهااز هزاره ،کردنت جامه چاکچنان که از شواهد تاریخی پیداست، سنّآن

لرنشین به همان سبک اجرا  در مناطق کرد و ،هااکنون نیز با گذار از پس هزارهو هم استداشته

  :1377 ران باستان وجود داشته )ویدنگرن،شود. هرچند رسم دریدن جامه به مناسبت عزا در ایمی

فاً مختص به ایرانیان دانست، ها را صرتتوان این سنّ(، نمی50 -51: 1368ثعالبی، و  465و  64

، در حماسۀ گیلگمش     کردن و رخت عزا پوشیدن، عمل جامه چاکعنوان نمونهچراکه به

بزرگان  ، همۀ«انکیدو»آنجا که گیلگمش در عزای رفتن  نیز وجود دارد؛ بشر( ترین حماسۀ)کهن

سوگواری  جامۀ کنم، مردم بایدمردم را به عزای او وادار می همۀ»گوید: کند و میشهر را جمع می

(؛ بیانگر آن است که 36: 1382، زاده، افسانه گیلگمش)منشی« گرد گرفته.... پاره پاره،بپوشند، 

 است. رودان نیز رواج داشتهت در میاناین سنّ

گ در بستر مر ،که پارسیانکردن وجود داشت، چنانت جامه چاکدر ایران باستان نیز سنّ 

 (151: 1324)هردوت،  .دهندهای بی پایان سر میدرند و نالههای خود را میتمام جامه ،کمبوجیه

زنان در این مناطق، زمانی که از درگذشت  است ووز در مناطق لر و کردنشین مرسوم ت هناین سنّ 

د. دهنهای سوزناک سر میند و نالهکنهای خود را چاک میشوند، جامهاقوام و آشنایان باخبر می

 (424: 1373)سیستانی، 

دریدن مه، جاخورددر شاهنامه نیز از جمله اعمالی که در سوگواری پهلوانان به چشم می

 سوگواران و بازماندگان است.

 کاووي در مرگ سیاوش -2-1-1

 ســر نامدارش نگون شــد ز گاه     چو این گفته بشنید کاووس شاه        
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 و جامه بدرید و رخ را بکند      ابر 

خاک        تاج  کاوس بر  نده   پراک

                       

 به خاک اندر آمد ز تخت بلند        

سروی کرده چاک   همه جامۀ خ

 (372: 1385)فردوسی،               

 پیران در مرگ سیاوش -2-1-2
 چو پیران بـه گفتـار بنهـاد گوش   

 همی جامه را بر برش کرد چاک                   

تاد و زو رفت هوش       ندر اف  ز تخت ا

 ریخت خاککند موی و همیهمی 

 (363)همان: 

 فریدون در مرگ ایرج -2-1-3
سپ آفریدون به    اکخبیفتاد از ا

              

 سپه سر به سر جامه کردند چاک   

 (82)همان:                                

 رستم در مرگ سهراب -2-1-4

 کند خاک  ریخت خون و همی همی

می             ه ــاده  پی تَن  م ه یش   ت پ  رفــت 

                         

چاک        ــروی کرد  مۀ خسـ جا  به تن 

مه دل کرده ریش        جا مه  یده ه  در

 (286)همان:                                 

 مادر در سوگ سهراب -2-1-5

 به مادر خبر شد که سهرابِ گُرد  

 بزد چنگ و بدرید پیراهنش              

ــت و بمُرد   ــته گش  به تیغِ پدر خس

ــد آن لعل زیبا تنش  ــان ش  درخش

 (       288)همان:                                 

 روس خراشیدن -2-2

این  شود، بهمی نجامناطق کرد و لرنشین برای مرگ عزیزان ات روی خراشیدن که هنوز در مسنّ 

 صورت و پنجه و بازوی ،ترند، با ناخن هردو دستکه به درگذشته نزدیکشکل است: زنانی

 132: 1373)درخشنده،  .شودکه خون بر گونه و دستانشان جاری میطوریخراشند، بهخود را می

 ،ندککه هرودوت نقل میچنان ای بسیار طوالنی دارد،ابقهنیز س ت( این سن424ّ: 1373سیستانی،  و
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ی قرار انعش مومیایی را بر ارابه ،کردن جسدمیرد، بعد از مومیاییپادشاه می سکاها وقتی که

ی ااز افراد قبیله یکهر ،گردانند. در این جریانآن را در میان تمام قبایل مختلف میدهند و می

د و دو بازوی برند و موهای خود را میکای از گوش خود را میتکهرسد، مینعش به آن که 

 (273: 1350د. )هرودوت، شکافو پیشانی و بینی خود را می دخراشخود را می

ش بینند، برای تسلی دل خویدر شاهنامه نیز پهلوانان وقتی که تن عزیزی را غرق در خون می 

موسوی،  و 62: 1350کَنند )باویل، یگوشت روی و تن خویش را م ،و برای همراهی با کشته

د کوبدست بر سر و روی خود می ،شودکیومرث وقتی از مرگ سیامک آگاه می ؛(312: 1387

 کند:و گوشت صورت و روی خویش را می

 چو آگه شد از مرگ فرزند شاه  

 کنـان   فرود آمـد از تخـت ویلـه   

                            

 ز تیمار گیتی بر او شد سیاه  

 ن بر سر و موی و رخ را کنانزنا

 (36: 1385)فردوسی،              

وی خود را ر ،شود که افراسیاب قصد کشتن سیاوش را داردهمچنین، فرنگیس وقتی متوجه می

 اندازد: چنگ می

 فرنگیس بشنید و رُخ را بخَست

یک         به نزد مد  یا یاده ب  شــــاه   پ

                      

ــار  ــه زُن ــ میــان را ب  تخونین ببســ

ساره ماه    به خون رنگ داده دو رخ

 (361: 1385)فردوسی،                     

 کردنموس پریشان -3 -2

الم، ت در ایکه این سنّاینکردن نیز قدمتی چندهزارساله دارد. قابل توجه ت موی پریشانسنّ

واج دارد رلرستان، کردستان، بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و دیگر مناطق کرد و لرنشین، هنوز 

و به  1کوبندو بر سر و صورت خود میکنند میموی را پریشان  ،و زنان در مرگ عزیزان خود

     ت نیز در شاهنامه دیده مشابه این سنّ (186: 1392. )گیالنی، پردازندخراشیدن صورتشان می

 ند: کنزنان و بندگان موی را پریشان می ،رسدشود. وقتی خبر مرگ سیاوش به خان او میمی
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 همــه بنــدگــان موی کردنــد بــاز  

ــت  ــو ببسـ  برید و میان را به گیسـ

 ز ســـر ماهرویان گســـســـته کمند

                     

ــکین کمنــد دراز             فرنگیس مشـ

 به فندق گل ارغوان را بخســـت    

ند         نده نژ ما یده روی و ب ــ  خراشـ

 (362: 1385)فردوسی،                 

 خاک و گِل بر سر ریختن  -2-4

ی که اای دارد، به گونهکه قدمت دیرینه استهایی ینآیختن نیز از جمله سوگک بر سر ریخا

: 30حزقیال، و 25: 34، ، ارمیا7: 6یوشع، ، 2: 13)ایوب،  .استآن اشاره شده در تورات بارها به

، به این شکل که گِل را مردان بر 2آیدهنوز در مناطق کرد و لرنشین به عمل میت، ( این سن27ّ

ربند و سها در روی مالند و این گِل، گاهی اوقات تا هفتههای خود مین بر سربند یا شانهسر و زنا

در شاهنامه نیز بارها پهلوانان در مرگ  (132: 1373های آنها خواهدماند. )درخشنده، شانه

 ریزند:عزیزانشان، خاک و گِل بر سر و روی خود می

 رستم در مرگ سیاوش -2-4-1

ید زو   ــن فت هوش  تهمتن چو بشـ  ر

ــخود زال     ــاره بشـ  به چنگال رخسـ

                    

ــ  ــل ب بر ز زاب خروش ه زاری   آمــد 

 همی ریخت خاک از بر شاخ و یال

 (372: 1385)فردوسی،                    

 رستم در سوگ سهراب -2-4-2

ــتم چو باد   پیاده شــد از اســپ رس

ــت     ــزاوار هس ــتم س  بریدن دو دس

                         

جای کُ    هاد    به  ــر ن  لَه خاک بر سـ

 جز از خاک تیره مبادم نشـــســـت

 (285)همان:                                 
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 رستم و تمامی لشکر در سوگ سهراب  -2-4-3
ند    به پرده  ندر زد ــرای آتش ا  سـ

مه کردند چاک           مهان جهان جا

                               

 همه لشــکرش خاک بر ســر زدند 

ند   ــر گر  ربه ابر ا  د خاک آمد سـ

 (285)همان:                                 

 بریدنکندن یا گیسموس -2-5

و  185: 1392بریدن )گیالنی، واری در مناطق لر و کردنشین، گیسهای سوگیکی دیگر از آیین

که باز تکرار  3استیعنی آتش خانه  ،کردن اجاق خانه )تژگاه(( و خاموش112: 1390اکبری، 

یت زمانی که شاهی یا شخص ،در عهد باستان ،استکه نقل شدهاست. چناناستانی های بهمان آیین

( و موی 50: 1386، ها خاموش شود )بریاندادند که آتشگاهرفت، دستور میای از دنیا میبرجسته

شرح مویۀ بیت زیر که  (487: 1357. )هرودت، تراشیدندعزاداری و همدردی می سر را به نشانۀ

 بریدن در این استان دارد: ت گیساشاره به سنّزیزانشان است، زنان در مرگ ع

 دخترو گیس بوورِن، روون وا نهاشو  سواروُ ها یان تو نیسی دِ واشو           

روند ها گیس ببرند، بای(، دخترشدهتهآیند و تو همراهشان نیستی )کشسواران دارند میترجمه: 

 4.به پیشوازشان

 است: ریدن در عزای پهلوانان اشاره شدهبت گیسنّبارها به س ،در شاهنامه

 فریدون در سوگ ایرج -2-5-1

می    می      ه ه هوی و  موی   کرد   کنــد 

          

 خَست رویریخت اشک و همیهمی 

 (83: 1385)فردوسی،                         

 رستم در بستر سهراب -2-5-2

به جوش      بزد نعره و خونش آمد 

له کرد و همی کند م     نا  ویهمی 

                         

 زد خروش  کنــد موی و همی    همی   

خاک و پر از آب روی   ــر پر ز   سـ

 (282)همان:                                        
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 مادر سهراب در سوگ سهراب -2-5-3

تاب  ند مرآن زلف چون   داده کم

           

 ند کبر انگشـــت پیچید و از بن ب   

 (         288مان: )ه                                   

 پیران در سوگ سیاوش -2-5-4

ــار بنهــاد گوش           ــه گفت  چو پیران ب

مه   جا  ها  بر برش کرد چاک  همی 

                                

فت هوش        تاد زو ر ندر اف خت ا  ز ت

 ریخت خاککند موی و همیهمی

 (363)همان:                                     

 مدت ایّام سوگوارس -2-6 

یابی برگزاری مراسم عزا در روز سوم، هفتم، چهلم و سال دشوار است، چند دلیل و ریشهره

رد. ت را استنباط کدلیل این سنّ ،اساس آنتوان برشاهدی در حماسۀ گیلگمش وجود دارد که می

ر روز کند و دانکیدو، شش روز تمام گریه می ،در این حماسه، گیلگمش بعد از مرگ رفیق خود

ه، ادز)منشی .کندشوند، او را دفن میظاهر میآن ها در رود و کرمدن او رو به فساد میهفتم که ب

او را  ،شدن دوست خود، به امید زندهگیلگمش تا روز هفتم (68 -69: 1382افسانه گیلگمش، 

نداشتم، پشب و روز بر او گریستم و او را در گور نگذاشتم. من منتظر بودم و می»کند: دفن نمی

« ر او افتاد...کرم ب تا بودبیدار شود. هفت روز و هفت شب آنجا افتاده ق من باید، با فریاد منرفی

ده یا به شدن مرر ابتدا یا به دلیل امید به زندهبشر د که رسدبه نظر می ،براین اساس (82)همان: 

ذشت س از گی پول استکردهن نمیکندن از مرده تا سوم یا هفتم، جسد را در خاک دفندلدلیل 

 ،به همین دلیل شد جسد را دفن و او را ترک کند؛می، مجبور جسدشدن این چند روز و فاسد

 ای برخوردار بودند. دلیل مراسم سالگرد نیز که واضح است.این ایام از جایگاه ویژه

دک       با ان ،حال، در بین اقوام لر و کرد، مراسم سه روزه، هفتم، چهلم و سالگرددرهر

 1/169: 1355ماسه،  ،78: 1344باشی، )بلوک شودمانند سایر مناطق ایران برگزار می ،هاییتفاوت

روزه، یک صورت سه، بهام سوگواریت ایّفردوسی نیز مدّ (. در شاهنامۀ427: 1373و سیستانی، 
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 او و زال یک ،رسدکه خبر مرگ سیاوش به رستم می. زمانیاست سالهروزه و یکهفته، چهل

 کنند: ر مرگ او عزاداری میهفته د

سوگ بود و دُژَم    به یک هفته با 

           

ــیپور دم      مد زِ شـ ــتم برآ  به هشـ

 (372: 1385)فردوسی،              

 کند: رسد نیز یک هفته سوگواری میرستم وقتی از زابلستان به دربار کاووس می

ند         ــد ماتم شــ به  ــهر ایران  مه شـ  ه

 چو یک هفته با سوگ و با آب چشم

نای رویین و کوس     ــتم بزد   به هشـ

                                                                   

ند      ــد ــتم شــ یک رسـ  پر از درد نزد

به درگاه بنشــســت پر درد و خشــم    

ــه درگــاه گودرز و طوس     ــامــد ب  بی

 (   373)همان:                                      

       چهل روز در مرگ او به سوگ  ،بهرامپسر او،  میردمی ،پادشاه ساسانی ،هنگامی که هرمزد

 نشیند: می

تاجور  تیره شـــد      چو رنگین رخ 

ند       ــوگوار و نژ بُد سـ هل روز   چ

                                 

ــد   از آن درد بهرام دل خیره شــ

بی    لنــد     پر از گرد  ب  کــار تخــت 

 (1065)همان:                               

 کنند: میرد نیز چهل روز سوگواری مییوقتی اوُرمزد نرسی م

 شــد آن نامور مردِ شــیرین ســخن   

ــتند  چهل روز ســوگش همی داش

                    

ــرای کهن    ــد زین سـ  به نویی بشـ

ند        ــت گذاشـ گاه او خوار ب ــرِ   سـ

 (1075)همان:                               

 نشینند: او به عزا میمردم سیستان یک سال در مرگ  ،میردکه رستم میهمچنین، هنگامی

 سال در سیستان سوگ بود       به یک

           

یاه و کبود    همه جامه     ــ  هاشـــان سـ

 (921)همان:                                     
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 پوشیدنسیاه -2-7
البته  ؛ترحیم است ها و مجالسب سوگواریمشترک اغلکهن و جمله رسوم  پوشیدن نیز ازسیاه

با وجود ( 268: 1374سیادت، و  129: 1380)شهزادی،  .اندمنع کردهزردشتیان به شدت آن را 

( و ظاهراً در 50: 1368پوشی در دوران باستان شواهدی در دست هست )ثعالبی، از سیاهاین، 

طوطه، )ابن ب .کردنداز دیرباز سوگواران جامۀ کبود نیلی یا سیاه در بر می ،غرب و شرق ایران

ت در مناطق کرد و لرنشین، همانند دیگر نقاط ایران،  این سنّ (81: 1378 مظاهری، و 197ق: 1400

کردن وشپها، سیاهکردن گیوهبستن، سیاهپوشیدن، چادرشود؛ سیاهیرباز تاکنون رعایت میاز د

. صاحبان عزا تا است پوشی در این مناطقاز جمله موارد سیاه 5،هاکردن سردر خانهاسبان و سیاه

شوند پوش میکامالً سیاه ،رفتهدستسال پس از مرگ از، یکی مواردچهل روز و در بعض

دور و درازی  زمین پیشینۀت نیز در مشرق(؛ این سن190ّ: 1392گیالنی،  و 132: 1373)درخشنده، 

پوشیدن برای ات شاهد سیاهبه کرّ ،که در توراتطوری(، به197: 1400بطوطه، دارد )ابن

و  30: 12مزامیر،  ،3: 31دوم سموئیل،  ،19: 1دوم پادشاهان،  ،4 :1)استر،  .هستیم درگذشتگان

 (26: 16حزقیال، 

 نند:کهای سوگواران سیاه بر تن میدر شاهنامۀ فردوسی نیز بارها در مراسم عزاداری کشته 

ها روی تبیره ،فرستند، سپاهیان به نشان سوگواریکه سر بی تن ایرج را به سوی فریدون میزمانی

 کنند:اسبان تازی و پیالن را نیل می رۀه و چهرا سیا

ــیــه کرده و رویِ پیــل   تبیره سـ

             

یل        بانش ن ــ تازی اسـ  پراکنده بر 

 (83: 1385)شاهنامه،                 

 کنند:در مرگ عزیزانشان مویه میچنین نیز اینزنان کُرد و لک 

 تفنگ قطار ها وه خی نه وه     یه نیل کییه ها وه کولی زینه وه                      

ز بر آن آلودش نیر از آن کیست که تفنگ و قطار خونسواکردۀ بیاین اسب نیلی زینترجمه: 

 است.
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 پهلوانان در سوگ سیاوش -2-7-1

 چو طوس و چو گودرز و گیو دلیر 

ــاه      ــی  همــه جــامــه کرده کبود وسـ

                                    

ــاپور و فرهاد و ر    ــیر چو شـ  هّام شـ

به      ــر  خاک بر سـ مه   جای کاله ه

 (372)همان:                                 

 لشکریان در سوگ سیامک -2-7-2

به زار      ــکر  ــی برآمد ز لشـ  خروشـ

مه      جا مه  نگ  ها کرده پیروزه ه  ر

                             

ــهریار         ــف بر در شـ ــیدند صـ  کشـ

شم ابر خونین و رخ باد   رنگدو چ

 (36)همان:                                      

 مادر در سوگ سهراب -2-7-3

ــه کرد پــاک کــاخ در ــی  هــا را سـ

گون             ل ی ن پس جــامــۀ  پوشــــیــد   ب

                           

 ز کــاخ و ز ایوان برآورد خــاک   

به خون      قه کرده  مان نیلگون غر  ه

 ( 289)همان:                                   

 سیستان در سوگ رستم -2-7-4

 ال در سیستان سوگ بود   به یک س 

        

یاه و کبود    همه جامه     ــ  هاشـــان سـ

 (921)همان:                                     

 کند: در شاهنامه طبیعت نیز در سوگ عزیزان شرکت می

ــاه         ــی ــا تیره گردی سـ ــاد ب  یکی ب

ند روی       ید ند کدیگر را  ــی ی  کسـ

                        

ــید و ماه          یه کرد خورشـ ــ یامد سـ  ب

ــ     تن ف بر گروی        گر همــه  فرین  ن  د 

 (362)همان:                                    

ابیات زیر را زنان و مردان در سوگ  ؛دهندکردها و لرها نیز طبیعت را در سوگ شرکت می

 کنند:عزیزانشان مویه می

له دووار        مانشــــت بپوشــــهِ برگِ 

              

 اِرا خان مصــور نیتیه گ وه شــکار 

 (38: 1379نژاد، ب)سهرا               
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 آید.که دیگر به شکار نمی 6برای خان منصور ، رخت سیاه بر تن کندکوه مانشتترجمه: 

 7دوما براکم کی بچوه شکار   کوور کوه پوشیه برگِ اِ دووار                          

یگر چه د ،بعد از مرگ برادرم است؛تی به سیاهی سیاه چادر بر تن کردهرخ ،کبیرکوهترجمه: 

 (192: 1392رود؟ )گیالنی، کسی به شکار می

 هاسرودهسوگ – 2-8

ت است که بعد از مرگ عزیزانشان، زنان و مردان اشعاری متناسب با سنّ ،در بین اقوام لر و کرد

انستن او دنها ستایش درگذشته، همانندکه مضامین آ کنندسرایند و مویه میشخصیت متوفی می

تن، تاخاو در جنگ، اسب و اسب، شجاعت او مردانگی و د و قامت، سیمابا پهلوانان، توصیف ق

 337: 1372خسروی، ، 200: 1392)گیالنی،  8های اوست.تیراندازی، شکار، قطار و سایر توانایی

یالم سرای استان اعلی قربانی، مرثیه، ابیاتی از آقای محمّددر این ارتباط (425: 1373و سیستانی، 

 شود: میآوردهاست، با طبع مردم این استان سازگار  ،درگذشتگان که اشعارش در وصف

 وه سر سواری تو دای ال نیشان پی قطار رنگین برنو دُر وه شان                         

 .زندناز آن قطار تفنگ برنو بلندت  که سواره هم تیر را به هدف میترجمه: 

 جاگت خالیه وه دیده کور بام  بام            برا وه فدای قد و باالت                   

 9!ام کور باددیده ؛برادر به فدای قد رشید و بلندت، جای تو خالی استترجمه: 

 سرایند: چنین می ،شانرفتههمچنین، شاعران این دیار در وصف دلیران ازدست

 نه دلیر مردون سیاوش گو یل شیراَوژَن؛ رستم دستون                                  

 شنگ قطار شیرین رکو طالیی       چی سام سوار هه پا بر جایی                  

 شماست و همچو سام همیشه جاودانی. ای که کسی که قطار برازندۀ

 ناله برنوت کور رمونه  نشو پرچمت شیر ژیونه                                     

شاهنامه(، شیر ژیان است و نالۀ تفنگ برنو شما، کوه را به لرزه  نشان پرچمت )همانند پهلوانان

 10(201: 1392آورد. )گیالنی، درمی
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 «نرشخی»که چنان ؛کندت سیاوشان را در ذهن تداعی میسنّ ،الذکرهای فوقسوگ سروده

های عجیب برای کردند و سرودهساله برای سیاوش سوگواری میاست، مردم بخارا، همهآورده

توصیف  اهکه مضامین آن فتندگآن سرودها را کین سیاوش می ،تن سیاوش داشتند و مطربانکش

وسط که ت بود قامت، زیبایی، دلیری، مردانگی، اسب، شکار، رزم و دیگر امتیازهای سیاوش

هایی بودند که نوحه ،ها در واقعاین سروده (33 -24: 1351شد. )نرشخی، بادخوان سروده می

  (559: 1377شاطر، )یار  .نددخوانمی« گریستن مغان»مطربان آن را 

ه ران در شاهنامه باز جمله مواردی که سوگوا هایی هستیم؛در شاهنامه نیز شاهد چنین شباهت

توصیف قامت، زیبایی، دلیری، مردانگی، اسب، اسواری، شکار، رزم و دیگر  آورند،زبان می

 :شودمی آنها اشارههایی از امتیازهای درگذشته است که به نمونه

 رستم در سوگ سیاوش -2-8-1

یال    بازو و  ــر و   اوی دریغ آن سـ

ــاالی    برز ب یغ آن رُخ و   اوی در

ــُدی       چو در بزم بودی، بهــاران ب

                                                            

 اوی دریغ آن بر و چنگ و کوپال 

 اوی رکاب و خم و خسروی پای 

ــامــداران  ــر ن ــه رزم افســ ــُدی ب  ب

 (372: 1385)شاهنامه،               

 رودابب در سوگ سهراب -2-8-2

ــه آغــاز کرد      ــه زاری همی موی  ب

لوان      ه پ یر     کــه ای  گ یر ــ  زادۀ شــ

                         

ــید از جگر باد     ــرد همی برکشـ  سـ

یر               ل منــد و د ین زور ن چ  نزایــد 

 (287)همان:                                     

 هرابرستم در سوگ س -2-8-3

 همی گفــت زار ای نبرده جوان       

ــوار       جهان چون تو دیگر نبیند سـ

 تو  دریغ آن همــه مردی و رای    

                            

ــرافــراز از تــخــمــۀ    پــهــلــوان ســ

ــه مردی و گردی گــه کــارزار  ب

ــاالی   برز و ب  تو  دریغ آن رُخ و 

 (  286)همان:                          
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 ام چوبینگردیب در بستر مرگ بهر -2-8-4

ــوار دلیر         همی گفــت زار ای سـ

ــد    ــب ــه ــا   اال ای ســــوار ســــپ ــن  ت

ــلــنــد  ــر آورده کــوه ب  اال ای ســ

                                                      

ــتی نره     گذشـ ــیکز او بیشـــه ب  ر  شـ

ــا         ــیراوژن ــاک و شـ ــاب  جهــانگیر ن

ــاب بیخت که کند  ز دریای خوشـ

 (1495)همان:                                   

 دادنرکتاسپ را در عزا ش - 2-9
نشی و مزادگی، بزرگمترادف با نجیب «اُسواری» ،در فرهنگ ایران باستانکه رسد نظر میبه

ه از است کچنان با فرهنگ ایرانیان درآمیختهآن ،است. اسب در زمان هخامنشیانجوانمردی بوده

رچند رسیدن داریوش نیز، هنرواییفرمابرد. روایت معروف به عنوان نمادی آیینی نامبه توانآن می

)رجبی،  .رسد افسانه باشد، بیشتر گویای ارجمندی اسب در فرهنگ ایران باستان استبه نظر می

توان مشاهده نمود که به جمشید می ای از داریوش درتختاین مهم را در کتیبه (444: 1380

در نقش  (75: 1343رپ،. )شاکندوجود مردان خوب با اسبان خوب در سرزمینش افتخار می

 .که به هنگام سوارکاری، سوارکار خوبی استگوید میعنوان یک امتیاز نیز داریوش، به رستم

معموالً شاه، سوار بر اسب  ساسانیان های مربوط به دورۀدر نقش برجسته ،( همچنین85)همان: 

نشان  سوار بر اسب خسرو پرویز در بیستون، شاه را ، نقش برجستۀعنوان مثالبه شود؛میدیده

از  ،(600 - 601: 1374زیاد خسرو پرویز به اسب شبدیز )کریستن سن،  و داستان عالقۀ دهدمی

 . است های اهمیت اسب در فرهنگ ایران باستاننشانه

بودن برای اسب نیز یکی دیگر شود که فرهنگ احترام و ارزش قائلمالحظه می ،حالدرهر

ست و ااز هزاره گذشته و به ما رسیدهدیار باستانی است که های کهن فرهنگی این از شاخصه

یکی از  کهطوریهب بینیم،در مناطق لر و کردنشین می طرز محسوسیت را بهما این سنّ ،اکنون

ادن دآرایی و شرکتبه معنای اسب ؛های مهم سوگواری در این مناطق، کُتَل بستن استآیین

اجرای این آیین، به این ترتیب یا جوانان و کشتگان.  اسب در مراسم عزا در مرگ مردان بزرگ
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شانند و پومیمشکی  ، اسپ یا مادیانی را با پارچۀگاهمعروف به کتلدر وسط میدانی است که 

تفنگ، قطار فشنگ، گرز و  ، مانندها و تجهیزات شکارنهند و لباسزین را وارونه بر اسپ می

آرام به طرف جسد  ،زند و اسب را به این شکلآویدیگر افزارهایش را از دو سوی اسب می

کند، ساز چپی سرود خوانی را آغاز می ،درود بداند و صدای رسایی هم دارزنی که س و برندمی

 عزاداری است ، به رقص چپی که ویژۀدر اطراف گور ،شود و زنان دیگرمییا چمریونه نواخته

سد یادآور ازدواج جوان رنظر می زنند که بهیم کِل ،گاه زنان (201: 1392. )گیالنی، پردازندمی

 ،کردن و زاریآورند و مویهدار  را به سوی چمرگاه میاسب کُتل ،در این هنگام ناکام است؛

 (427، 1373و سیستانی  134: 1373، )درخشنده .گیردت میشدّ

 شود: مشاهده می ،کردن زین بر پشت اسبسارت نگوندر شاهنامه نیز سنّ

 در سوگ ایرج -2-9-1

ــار کوس   دریده درفش و نگونسـ

پیــل        ــیــه کرده و روی   تبیره سـ

                              

 رخ نــامــداران بــه رنــگ آبنوس 

یل        بانش ن ــ تازی اسـ نده بر   پراک

 (83: 1385)شاهنامه،                     

 در سوگ اسفندیار -2-9-2

 نگون کرده کوس و دریده درفش 

ین            ــار ز گونســ ن نهــاده  بر  بر او 

                            

 همــه جــامــه کرده کبود و بنفش 

ین              ک گرز  ختــه  ی ــدرآو ین ان  ز ز

 (907)همان:                                    

 در سوگ اسکندر -2-9-3

بان نگون     ــ هاده بر اسـ ــار زینن  ســ

          

ــد زمین تو گفتی همی   برخروشــ

 (1013)همان:                                   

 شود: میاین آیین دیدهنامه نیز در گرشاسب
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هزار         یش از  ب ــب   بریــده دم اســ

             

 نگون کرده زین و آلــت کــارزار 

 (468: 1354نامه، )گرشاسب         

های شاهرخ مسکوب در کتاب سوگ سیاوش، به نقل ازصادق هدایت )ترانه ،در همین ارتباط

هایی هستند که مردها و زن ،ناطقی از ایراندر مراسم سوگواری در م»کند که نقل می ،عامیانه(

مویه  خوانند و ندبه ومناسبت مجلس عزا میخیلی قدیمی را با آهنگ غمناکی، بههایی تصنیف

 (81: 1357)مسکوب، .« باشدمی کنند که یادآور سیاوشانمی

 بریدن موس یال و دم اسپ  -2-10

این است  ،سوگواری در ایران باستان استهای لری و کردی که یادآور آیینیکی دیگر از سوگ

 نند؛کمی «کُل»که در مناطق لر و کردنشین برای درگذشت اشخاص مهم یا جوانان، اسب خود را 

پس از مرگ  ،همان کاری که پارسیان ؛(116: 1378برند )حصوری، یال و دم اسب را می ،یعنی

یال و دم اسبان   ،این شکل که سربازانپ. م. انجام دادند؛ به  479پارسی در پالته « ماسیستیوس»

فرهنگ ایرانی، بعد از از ( و اسکندر نیز با پیروی 487: 1357و قاطران خود را بریدند )هرودوت، 

ند. عزا بچین تمام اسبان و قاطران را به نشانۀ ، دستور داد که موی یال و دم«هفستیوس»مرگ 

ند ریزکریان در سوگ وی خاک بر سر می( در مرگ اسکندر نیز لش504  -46: 1338)پلوتارک، 

( بریدن یال و دم اسب 665: 1350نهند. )باویل، سار میها نگونبرند و زینو هزار اسب را دم می

ای هدیگر اسب عمالً فاقد کاراییاینکه ماندن اسب است و سوارای از بی، نشانهپس از مرگ سوار

 :استتاب یافتهت بازاین سنّنیز در شاهنامه  .گذشته خویش است

 در مرگ اسکندر -1 -2-10

ند       ــر همی ریخت  همه خاک بر سـ

ــت    ــس ــرای نش  زدند آتش اندر س

                       

ند         گان همی خون دل بیخت  به مژ

ــت    ــپ را دم بریدند پسـ  هزار اسـ

 (907: 1385)شاهنامه،                  
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 گیرسنتیجب -3

عه ، روابط طبقات و استنباط از طبیعت و مابعدالطبیهرچند پس از سقوط ساسانیان، شالوده اجتماع

بسیاری از  ،دگرگون شد و نظام فکری دیگری حاکم گشت و دین و دنیای مرد ایرانی تغییر کرد

پس  و بر جای ماند ،بودر اعماق ناخود آگاه وی رسوب کردهتصورات آیین و اجتماع کهن که د

ها و زندگی جدید درآمیخت و با اندیشه ،ی دیگراای از یاد رفت و پارهپاره ،گذشت زماناز 

 ای یافت.تصورات و ذهنیات تازه

ی ها بود و علت اصلی ماندگاراز این گروه ماندنی ،رفتگانسوگواری برای بزرگان و ازدست

ی و با زندگ این است که منافات اساسی ،این آیین بسیار کهن در مراسم عزای امروز ایرانیان

ه ت تا امروز باین سنّآن، است و از برکت شاهنامه و میراث ادبی ـ روایی شتهباورهای مردم ندا

 هایبویژه مراسم و آیینو  های عزاداری در ایرانو تأثیری عمیق در آیینادامه داده خود حیات 

ب فرهنگ و تمدن و تاریخی است. این مناطق، صاحاری در مناطق کرد و لرنشین داشتهعزاد

از گذار برخی از  ،آداب و رسوم باستانی در این منطقه ؛ ادامۀ حیات اینهستند سالهچندهزار

، یکی از این آداب و رسوم باستانی در این مناطق دارد. حکایت های باستانی به دنیای معاصرتسنّ

ویژه ب وهای فراوانی با سوگواری در ایران باستان سوگواری برای درگذشتگان است که شباهت

 شاهنامه دارد. 

برگزاری عزاداری، مضامین شعرها و سرودهایی که لُرها و کُردها در حین عزا برای  وۀنح

در  هخوانند، شباهت بسیار زیادی با مفهوم و مضامین شعرهایی دارد که در شاهنامدرگذشته می

است. این مضامین معموالً در وصف دلیری، زیبایی و قد و قامت، شدهسوگ پهلوانان خوانده می

. به همین است سواری و تیراندازی، رفتار پهلوانانه و درست درگذشته یا پهلواناسب چابکی در

فردوسی، اسب از جایگاه خاصی برخوردار  طور که در فرهنگ ایرانی و در شاهنامۀهمان ،ترتیب

               است، در شدهمیهای مختلف شرکت دادهگونهبه  ،و در مراسم عزای پهلوانان بوده

 ای برخوردارهای لری و کردی نیز اسب در مراسم عزای درگذشته، از جایگاه ویژهئینآسوگ
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کردن و آویختن سالح جنگ درگذشته به اسب، بخشی از مضامین شعر پوشاست و ضمن سیاه

، فردوسی گونه که در شاهنامۀر این، همان. عالوه باست سرایان در وصف اسبِ درگذشتهمویه

و ند کنمیبرند و شیون شود و زنان گیس خود را میک بر سر ریخته میدر مرگ پهلوانان، خا

زند ری، امروزه در مناطق کرد و لرنشین، در عزای درگذشتگان خاک بر سر میخراشندمیروی 

شود. وجوه خراشند که خون از آن جاری میای میبرند و روی خود را به گونهو زنان گیس می

اط ارتب ،هایی از این سرزمینکه هنوز در بخش استور این موضوع یادآ ،تشابه فوق، همه و همه

 .ستسوگواری یکی از آنهاآداب های دور و باستانی وجود دارد که عمیقی با گذشته

 هانوشتپی

ساله، صید  72ساله، از دره شهر ایالم ، مهرعلی شرفی،  83منش، مصاحبه با آقایان، عباسقلی رضایی -1

 78نژاد اهلل علیساله از گیالن غرب، فیض 70ه، از شهرستان هلیالن، عابد پرهیز سال 82عباس جعفری، 

  ساله از یاسوج.

 ت را به وضوح دید.توان این سنّمی ،در مراسم عاشورای حسینی در لرستان و ایالم و کرمانشاه -2

مرحومش آقای چرداول که در بستر مرگ برادر ساله از شیروان 60مصاحبه با خانم قمر جمشیدی  -3

 برد.برار نازار جمشیدی،گیس خود را به نشانۀ عزا می

 شهر ایالم.ساله از دره 75ساله، قزی سگوند  70ها منیر هاشمی مصاحبه با خانم -4

ساله از  65ساله از ملکشاهی، الماس جمشیدی  120مصاحبه با آقایان توشمال اسکندر اژدهایی  -5

ساله از روستای تخت  80نژاد ساله از ایالم، کدخدا سوخته حق 66سی شهرستان شیروان چرداول، ولی عبا

 ساله از کرمانشاه. 80خان از توابع دهلران. حسین زنگنه 

 خان منصور، خان منطقه ایوان در عصر نادر شاه افشار. -6

 مرز، یکیساله از دره شهر، در وصف برادر مرحومش خسرو اصل 73، شعر را آقای هرمز اصل مرز  -7

ت ن سنّبه ای ،پوشی داردکه اشاره به رسم سیاه، جدا از ایناست. شعر وی، سرودهاز بزرگان ایل بیرانوند

سال معموالً تا یک ،اشاره دارد که بعد از مرگ شکارچیان معروف، دوستان و آشنایان شخص درگذشته

 رفتند.یا بیشتر به شکار نمی
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ساله، جوزعلی  75وند ساله، مرادخان زینی 71وردی گیالنی ساله، شاه 54مصاحبه با آقایان جعفر فیلی -8

 شهر.ساله از دره 55علی نورملکی ساله، کاک 78سیفی 

 علی قربانی از ایالم. مصاحبه با محمّد -9

کی از وند )یالدین گیالنی، از بزرگان طایفه زینیشعر را آقای مختار فیلی در وصف مرحوم روح -10

  ری دلیر، تیراندازی چابک، با منشی پهلوانانه بوده، سروده است.اقوام بزرگ لر( که سوا
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 نشریّۀ ادبیّات تطبیقی
 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی
 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

 1396زمستان و پاییز ، 17، شمارۀ   9سال 

 ات فارسیت آن در ادبیّدر ایران باستان با ماهیّ مقایسة ماهیت پرس
 پژوهشی( -)علمی

 1لقمان محمودپور

  چکیده
است. یونانیان، ایرانیان دورۀ باستان و ایرانیان آمیختهمبهم و درهم ،ع فارسیماهیت پری در منابع و مراج 

سبب ابهام ماهیت و  ،اند. تداخل این باورهاکدام باورهای خاصی در باب پری داشته، هربعد از اسالم

 تاسدادن تصویری روشن از ماهیت پری دستبه ،است. هدف این نوشتارمدلول پری در اذهان گردیده

 ،ن کارکرد. برای ایخواهدتر از متون ادبی و دینی و تاریخی کمکه به درک و فهم بیشتر و صحیحک

ت گرفته و مدلول و ماهیدر منابع مربوط مورد مطالعه قرار ،ترین ایام تا دورۀ جدیدمدلول این واژه از قدیم

شده داده نشان ،ات فارسیآن در دورۀ باستان و مدلول و ماهیت و معانی حقیقی و مجازی آن در ادبی

ه زدیسنان بودموجودی اهریمنی، شرور و دشمن روشنان و م ،در دورۀ باستان« پری» ،است. بر این اساس

ه ، از موجودی شرور و منفی به. از دورۀ باستان و میانه که به ادبیات فارسی رسیداستو انواعی داشته

 اطالق« لمانجنّ مس»عمدتاً بر  ،در ادبیات فارسی« ریپ. »استهموجودی مثبت و نیکوکار تغییر ماهیت داد

خت ژۀ بدبختی است که خوشبتنها وا که پری، توان گفتشده که موجودی مؤمن و نیکوکار است. می

از یاوری  و رداری به نیکوکرداریکه از تاریکی به روشنایی، از زشتی به زیبایی، از بدکاست، چراشده

گرا بوده و هم زبان های اسالمی مثبتاست. نتیجه اینکه هم آموزهیدهاهریمن به پیروی از یزدان رس

 است.ههای اصیل خود داشتها و تصورات نو در قالب واژهبرای گنجاندن اندیشهرا ظرفیت مناسبی  ،فارسی

 ت، پرس،  ن.اوستا، متون پهلوس، ادبیات فارسی، ماهیّ: هاس کلیدسواژه
                                                           

 l.mahmoodpoor@gmail.comــ استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور : 1

 1394/ 18/11تاریخ پذیرش:                             1393/ 21/11تاریخ دریافت مقاله: 
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 مقدمب -1

 مکرر از آن ،است. در اوستاداشته از دورۀ باستان تا به امروز در ایران وجود 1،«پری»اعتقاد به 

 اهاز ماهیت پریان و باورهایی که ایرانیان دورۀ میانه در مورد آن رفته و در ادبیات پهلوی نیزسخن

اد به عتقو ا« پری»هم  است. بعد از فتح ایران به وسیلۀ اعراب مسلمانآمدهمیانبهسخن  ،اندداشته

منثور ادبی و  ماند. این واژه در متون منظوم و همچنان باقی مدلول آن، البته به صورت دیگری،

 است.رفتهکارنیز متون دینی و تاریخیِ بعد از اسالم هم فراوان به

 بیان مسئلب  -1-1 

اند. اشتهری دکدام باورهای خاصی در مورد پ، هرایرانیان باستان، ایرانیان بعد از اسالم و یونانیان

در اذهان  ،تصوری التقاطی و تلفیقی از پریشده تا سبب  ،تداخل این مجموع باورها در مورد پری

گرفته طور جداگانه مورد بررسی قرارکدام، بهباور هر ،بیاید. در این نوشتاروجودبه ،و منابع موجود

 بر اساس همان باور است.       ،شدهو تصوّری که از پری داده

 پیشینة تحقیق - 2- 1 

( اوصافی که 170: 1375است. )ن.ک: رامپوری،« جن»معادل فارسیِ  ،های لغتدر کتاب« پری»

ها و باورهای هایی است که در فرهنگدر منابع موجود آمده، تلفیقی از صفت« پری»برای 

 که اصلشموجود متوهّم صاحب پر » ،نامه آمده که پریاند. در لغتشده مختلف برای آن قائل

: 1365دهخد،)« است.عکس دیو که بدکار هب ،چشم نیاید و غالباً نیکوکار استه از آتش است و ب

مرئی که با جمال است لطیف، بسیار زیبا از عالم غیرِ وجودی»گوید: داود می( و پور12/299

ر بسیا»، «صاحب پر»ن ( اوصافی همچو1/396: 1376)خلف تبریزی،« فریبد.، انسان را میخود

های مربوط به باورها و فرهنگ ،و مانند آن که در این دو تعریف برای پری آمده« مرئیغیرِ»، «زیبا

 است. شده مختلف است که تلفیق
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ماهیت (« شناسی تطبیقیپری )تحقیقی در حاشیۀ اسطوره»ای تحت عنوان در مقاله ،سرکاراتی

یزدان زن ـ ا ،پیش از ظهور زرتشت ،پریاناست. او بر این باور است که زده اولیۀ پریان را حدس

راکه چ ،از جمع ایزدان رانده و منفور شدند ،اند که بعدها با ظهور زرتشتفراوانی و باروری بوده

 در ذهن ،هاآن آمیختند ولی خاطرۀ دیرینمیاین زن ـ ایزدان با ایزدان و شاهان در ،به پندار مردم

ای را که نتیجه ،( وی6ـ  2: 1393.ک: سرکاراتی،ست. )راهماند جمعی ناخودآگاه مردمان باقی

 ( 26، 17، 6، 5، 2است. )ن.ک: همان: از تحقیق گرفته، نه قطعی و یقینی بلکه محتمل دانسته

 ضرورت و اهمیت تحقیق - 3- 1
 است، مدلول آن دقیقاً روشنهای آشنا و پرکاربرد ادبیات فارسی رغم اینکه پری جزو واژهعلی

رها و اساس باوهای آن، براز ماهیت پری و ویژگیدادن تصویر و تصوری روشن دستبهنیست. 

تر اقعیتر و وفهمِ روشناند، ضرورتی است که به درک و گفتههایی که در مورد آن سخنفرهنگ

 کند. می ادبی، دینی و تاریخیِ بعد از اسالم کمک از متون

 بحث - 2

مله باورهای ، از جرندکه بر زندگی انسان تأثیر مثبت یا منفی داانسانی اعتقاد به موجوداتی غیرِ

اند و زیان که پریان دشمن استباور بر این بوده ،است. در دورۀ باستانایرانیان در طول تاریخ بوده

 اند. شدهپریان موجوداتی مثبت تصور ،رسانند و در دورۀ اسالمیمی

 پرس در ایران باستان -1- 2

 ات ایرانیان قدیم در مورد پری، در منابع موجودِ مربوط به دورۀ باستان و میانه ثبتباورها و تصور

 شود :میاند که بیاندادهدستهایی در بارۀ پری بهآگاهی ،و این منابع استشده

 منشأ آفرینش پریان بر اساي اوستا و متون پهلوس - 1- 1- 2
مزدا از روشناییِ مادی موجوداتی آفرید تا یاور هاساس آنچه در اوستا و متون پهلوی آمده، اهوررب

پرستان( باشند. اهریمن نیز از تاریکیِ مادی، موجوداتی آفرید تا مزدیسنان را )= مزدا 2مزدیسنان

در  ،(10، بند 1. در اوستا )وند. فر. از جمله آفریدگان اهریمن بود پری،کنند. از راه راست گمراه
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ی، مرگ بیامد و به پتیارگتنهمه هریمنِاَ پس آنگاه»است: ن آمدهمورد خلقت یکی از پریان چنی

مزداست چه آفریدۀ اهورهدر اوستا از هر« پیوست.« گرشاسپ»که به را بیافرید « تیپَریِ  خنَثَی

 است. شدهچه آفریدۀ اهریمن است، از جمله پریان ، به بدی یادو از هر شدهستایش

  در اوستا و متون پهلوس   «پرس»توصیف و ماهیت  - 2-1-2

بسیار اندک و  ،آمده( -pairika)هایی که در اوستا در بارۀ پری آگاهی»گوید: سرکاراتی می

لی ک ،در اوستا و متون پهلوی«، توصیف پری( به همین سبب6: 1393)سرکاراتی،« پراکنده است.

جایی  ؛ درهانه ماهیت آن، گویدها و منشِ بد پریان سخن میاست. اوستا بیشتر در مورد ویژگی

ا از اینکه او بر آتش و آب و خاک صورت روشن نیامده که پری چه شکل و شمایلی دارد امّبه

شود )ن.ک: میافتد و کشته( و در آتش می9، بند 11.ک: وند. فر. آید )رمی و ستور و گیاه فرود

ا اهر یبدون اشاره به ظ ،«زادسپرمای گزیده »است. در رفته سخن ،(80ـ  79، بندهای  8همان. فر. 

. استآمدهمیانبه، سخن شدن پریان در زمین و افتادنشان در دوزخشدن پریان، از پنهانظاهر

بر آنچه در اوستا و متون پهلوی آمده، پری موجود واحدِ مشخصی  ( بنا248: 1386.ک: بهار،)ر

وان تنمی ،شود؛ به همین علتمیقای از موجودات اطالای است که بر مجموعهنیست بلکه واژه

دار، در اوستا نوعی پری داد. ستارۀ دنباله ماهیت یا تعریف واحد و یکسانی از آن ارائه

، دشمن دار هستندنبالهاست. پریانی که به شکل ستارۀ دشدهنامیده« پریموش»آمده و حساببه

سازد و این پریان را می جا روانهر ها را در، آبکه ایزد باران است« تِشتَر»ا امّ اندباران

 ،(58: 1385اساس روایات پهلوی )ن.ک: دادگی،( بر29: 8)ر.ک: تیر، بند شکند.میهمدر

گری که باشد. پری دیکردن نداشتهپری را به گردونۀ خویش بست تا او توان گناهخورشید موش

، بند 1امگی است. )ن.ک: وند. فر. کاست که نماد پری« خنَثَی تی»شده، بردهدر اوستا از آن نام

10 ) 

. ضحاک مؤنثِ دیو است ،پریدهد که مینشان ،در باب پری آمده« بندهش»آنچه در 

بار مرد ، یکبار دیو را با زن و یکبرای این کار و خواهد از ترکیب دیو و آدمی، زنگی بیافریندمی
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( 84: 1385دادگی،  .ک:رآید. )یموجودزنگی به ،آورد که از هر دو موردمیرا با پری گرد

آمده  ،(128: 1385های زادسپرم )بهار،زشت و منفورند. در گزیده ،پریان در فرهنگ ایران باستان

 ،سازیپوشیده دارند و به گند و پلید ]بر خود[تنان را که از دریا برآیند و بدی مادی را پری»که: 

مان: .ک: هدر جای دیگری )ر« کنند....ا تباهر ی آفریدگانآیند و به جادویدشمنیرا به 3روشنان

و « سازیگند و پلید»، «بدی مادی» است. عباراتِرفتهکاربه« پیکرپری سگ»، عبارت (224

ر زشت و منفو ،اساس منابع موجود، بردهد که پری در تصور ایرانیانمینشان، «پیکرسگ»

 است. بوده

آرزوی همۀ مزداپرستان در اوستاست.  ،پیروزی بر اوموجودی است شرور و بدکار و  پری،     

...و جادوان و پریان چیره چگونه بر دیوان و  ،خواهد که به او بگویدمزدا میزرتشت از اَهوره

ها ر اینآموزد که چگونه ببه او می ،16تا  10در بندهای  ،مزدا( و اهوره6بند  شود. )ر.ک: هرمزد:

. استبوده« جادوان و پریان»ی و کیانی هم پیروزی بر پیروز شود. آرزوی شاهان پیشداد

 ( 49، 45، 25، 22بندهای آبان:ر.ک:)

 .استآمده« جادو»در کنار  ، پریاند. در اوستا در موارد زیادیشدهجادوگر دانسته ،پریان      

 12بند ،  تیر:4بند ،  خورشید:50، 46، 26، 23، 13بندهای  ،  آبان:10و  6بندهای  )ن.ک: هرمزد:

ان از است که بسیاری از اوستاشناسسبب شده»( دکتر سرکاراتی معتقد است همین 34بند  و  مهر:

( اما خود وی این 19: 1393)سرکاراتی،« کنند.معنی« جادو ـ زن و ساحره»جمله بارتولومه پری را 

 داند. )ن.ک: همان(  معنی را برای پری مردود می

( 1ها: موجودی است با این ویژگی ، پری، اس اوستا و متون پهلویبر اسبنابر آنچه گذشت،       

( 4( جنس مؤنث )دیو( است؛ 3است؛ شده( از تاریکی ِمادی آفریده2است؛ اهریمن او را آفریده

( موجودی است شرور و منفور و هیچ ویژگی مثبتی به او 5و مزدیسنان است؛  دشمن روشنان

خواهند که آنان را مزدا میشاهان پیشدادی و کیانی از اَهوره ( زرتشت و6است؛ نشدهداده نسبت
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های ( ستاره8اند؛  انواعی دارد که برخی مرئی و برخی نامرئی ،( پری7بر پری پیروز گرداند؛ 

 اند.دار نوعی از انواع پریاندنباله

 پرس در فرهنگ عامب - 2- 2 

 است ولی چون این نوشتارنگ عامه بودهاز جمله عناصر و اجزای فره ،کنون از گذشته تا ،پری

پردازد، در می ها با یکدیگرستان و ادبیات فارسی و مقایسۀ آنصرفاً به بیان ماهیت پری در ایران با

 است.نیامده میان بهذکری  ،آن از پری در فرهنگ عامه

 ات فارسی پرس با دو منشأ در ادبیّ - 3- 2 

ماهیتی جدید یافت و با همین ماهیت جدید در متون نظم و نثر  ،بعد از ورود اسالم به ایران ،پری

أثر از که متهمچون شاهنامه ا در متونی است امّرفتهکارفارسی و نیز متون دینی و تاریخی به

د آن. نه در ماهیت جدی ،استکاررفتهدر ماهیت دیگری به ،باورهای ایرانی و ادبیات پهلوی است

ماهیت  شود و سپس به بیان منشأ اعتقادی و تغییرمیشاهنامه ذکر درپری نخست توصیفات  ،اکنون

 شود. میآن پرداخته

                                                       توصیفات پرس در شاهنامب - 4- 2 

نه دقیقاً مانند ماهیت آن در اوستا و متون پهلوی است و نه مانند ماهیت  ،ماهیت پری در شاهنامه

آن در ادبیات فارسی. فردوسی، در اشاره به ماهیت پری، مطالب دیگری بیشتر از و یا غیر از آنچه 

هم روایات و  ،دهد که او در این بابمینشان ،این و استدر متون پهلوی و باستان آمده، آورده

است. دیدهرکشیده و هم از منابع و باورهای دیگر متأثر گنظمتوصیفات آمده در متون پهلوی را به

 است:            از این قرار آمده،  شاهنامه در بیان و توصیف ماهیت پری ترین اوصافی که درمهم

:  1387ی،)فردوس آورد خفته به بـرمرا اندر  /  دارای بال و پر است: پری در بیامد بگستـرد پر ــ

1/614) 

 ) همان (می جادوی آزمـود برگشته بـود/  که بر من هجادوگر است: پری بی گمان بخت ــ 

 یک ز اهرمن کرد یاد  / میان سواران  در آمد چو باد بهاز یاران اهریمن است: پری یک ــ

 (1/115انگشتری        )همان : که   با   اهرمن   جفت    گردد    پری  /    که   مه  تاج  بادت  مه  
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 ز درندگان ببر و گرگ دلیر ر / ــ در ردیف درندگان است: پری و پلنگ انجمن کرد و شی 

 (1/13داوری )همان : گنـسپاهی   دد  و    دام  و   مرغ  و  پری   /    سپهدار   پر کین  و   

 (1/698)همان : پری نامه گشت اسپری /  فرستاده آمد بسان  ــ نماد سرعت است: چو آن پاسخ  

 (612)همان :/ روز بگذاشتندشادی همه   چهرگان  رود برداشتند  /  بهپری  ــ نماد زیبایی است:

انعکاس مطالبی است که در اوستا و متون  ،آنچه در مورد پری در شاهنامه آمده، در کل      

آمده که در اوستا و حسابپری نماد زیبایی  هم به ،ا در شاهنامهپهلوی در وصف آن آمده امّ

نامرئی  هاری، پر اینکه پریان در شاهنامهدیگ و استچنین وصفی در مورد پری نیامده ،متون پهلوی

 شوند و در جاهای مختلف حضور دارند. مینیستند و دیده

 منشأ اعتقاد بب پرس و ماهیت آن در ادبیات فارسی  - 5- 2 
متأثر از  ،ویژه در باورها و اعتقاداتو ب ادبیاتی اسالمی است و در بیشتر ابعادش ،ادبیات فارسی

یک امر اعتقادی است که از تعالیم اسالم  ،ی است. پری و تصور از آن هماسالم و فرهنگ اسالم

 یافته و ماهیت آن در ادبیات فارسی با ماهیت آن در فرهنگگرفته و به ادبیات فارسی راهسرچشمه

اول به بیان تغییر ماهیت پری از دورۀ باستان و میانه به دورۀ اسالمی  ،یکی است. در ذیل ،اسالمی

 پردازیم.ن ماهیت آن در اسالم میبیا ،و سپس

 تغییر ماهیت پرس بعد از ورود اسالم بب ایران - 1- 5- 2 

با ورود اسالم و فرهنگ اسالمی به ایران، باورها و اعتقادات جدیدی جای باورهای پیشین را 

         ،لغات عربیِ دینی گوناگونی وارد زبان فارسی شدند. در برخی موارد ،به تبع آن و گرفت

 ماند؛ بدین صورت که ایرانیانِواژۀ آن همچنان باقی ،رغم اینکه باور پیشین از بین رفتعلی

 بردند ولی آن را بر مفاهیم و مدلوالتی که اسالم به آنان ارائهکارواژۀ پهلویِ آن را به ،مسلمان

گونه از اینبود.  اسالمی ،ا مدلول یا معنی و مفهوم آنایرانی امّ ،واژه کردند؛ اطالق ،بودداده

کرد. پری نیز از جملۀ این بهشت، دوزخ و اهریمن اشارهتوان به ایزد، نماز، رستاخیز، ها میواژه

ی بود جنّ ،اهپری گفتند و منظور آن. بردند کاربه« جن»جای ، پری را بهایرانیان مسلمان. بود هاواژه
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سلمان، د پری، در ذهن ایرانیان من در موربه این ترتیب، تصورات پیشی. بودکردهکه اسالم معرفی

 . نکرد آن را ارادهاز پری، مدلول باستانی و پهلوی  شد و دیگر کسیبه بوتۀ فراموشی سپرده

  پرس( در اسالم =ماهیت  نّ ) - 2- 5- 2 
ه کمعلوماتی در مورد آن آمده ،از جمله اعتقادات اسالمی است و در قرآن کریم اعتقاد به جن،

  و 27: 15.ک: حجرخلقت جن از آتش است. )ر ،شود. بر این اساسمی اشاره های از آنبه برخ

وده. از جن بنمود، ابلیس که از فرمان خداوند متعال سرپیچی  ،به تصریح قرآن (15: 55رحمن

( 27: 7بینند. )ر.ک: اعرافا آدمیان آنها را نمیامّ بینند، آدمیان را می( جن15: 18.ک: کهف)ر

اند. فلسفۀ خلقت جن، مانند انس، عبادت خداوند متعال ، مکلّفاند که مانند انسانخلوقاتیها مآن

.ک: اند. )رهایی داشتهدر گذشته امّتها، ( جن، مانند انسان 56: 51.ک: ذاریاتاست. )ر

عنوان دو و انس، بهاز جن  ،در موارد زیادی ،قرآن کریمدر  (18: 46احقاف  و 25: 41فُصِّلت

 شد، سخنوند و با آنان حساب و کتاب خواهدشمی مکلّفی که در روز قیامت زنده مخلوق

( جنّیانی که آدمیان را 18: 46احقافو  30: 6انعام، 17: 27نمل ،88: 17.ک: إسراءراست. )رفته

 ( 129ـ128: 6.ک: انعام بود. )رشوند و در آن جاودانه خواهندمیکنند، وارد آتش جهنم میگمراه

  نِ مسلمان و کافر - 3- 5- 2 

شوند. موارد گوناگونی بر این امر می جن، مانند انس، به دو گروه مسلمان و کافر تقسیم

و : »استشدهبندی در قرآن کریم و از زبانِ خود جنیان بیان(این تقسیم1دارد، از جمله: داللت

به هدایت ، ندبیاورکه اسالم پس کسانی ؛البته گروهی از ما مسلمانیم و گروهی ستمکار )و کافر(

جن، »گوید: ( میبدی می2(  15ـ14: 72)جن« بود.هیزم دوزخ خواهند ،ا ستمکاراناند امّرسیده

 هایی کهاند و برخی کافر. جنها مؤمنشده.... برخی از آنز آتش آفریدهموجودی ... است که ا

  (10/250: 1389)میبدی،.« شوندمیشیطان نامیده ،کافرند
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 معانی چهارگانة پرس در ادبیات فارسی - 6- 2
 معنی اولِ پرس: مطلقِ  ن -1- 6- 2

. تاس این معنی اول، معنی حقیقی پری است، مسلمان یا کافر. گاهی واژۀ پری، معادلِ مطلق جن

به اعتبار اینکه یکی مرئی است و دیگری نامرئی، در مقابل یکدیگر  ،در معنی مطلق« اِنس»و « جن»

 :شعری پری، به معنیِ مطلقِ جنند. نمونۀ دارقرار

 ( 337: 1380ببَری )حافظ، اند  آدمیّ  و    پری     /     ارادتی بنما تا سعادتی طفیل  هستی  عشق

 معنی دومِ پرس:  نّ مسلمان -2- 6- 2

ین معنایی ترترین و گستردهاست. این اصلی« جنّ مسلمان»عموماً مترادف  ،در ادبیات فارسی پری

 دومین معنیِ حقیقی پری پری به معنی جنّ مسلمان، در ادبیات فارسی دارد. که واژۀ پری است

است. تمام آنچه در قرآن کریم های لغت و یا در جای دیگری نیامدهاست. این معنی در کتاب

مسلمان  ،با این توضیح که پری ؛هست ها و صفات پری نیزاز ویژگی است،شدهدر مورد جن ذکر

، در مقابل دیو یا شیطان قراردارد. تفاوت پری با دیو یا در ادبیات فارسی نیکوکار. پری است و

 دهدمی مسلمان است و ایمان دارد و اعمال نیک انجام ،شیطانف در ایمان و اعمال آنهاست؛ پری

  دهد . می کافر است و ایمان ندارد و کارهای بد انجام و دیو یا شیطان،

ست، ادر قرآن کریم و احادیث آمده هایی که برای جنّ مسلمانترین ویژگیاسیاس برخی از      

 شود:میاست که ذیالً ذکرهم آمده برای پری ،در ادبیات فارسی

 (15: 55رحمن« ن مَارجٍ مِن نَارٍوَ خَلَقَ الجَان  مِ)»است شدهاز آتش آفریده . پری،1

ــای     آمدی طبعو آتشینتگر پری ز آتش بود   د ار باشــی تو مانند پری در دلبریش

 ( 636:  1380)سنایی،                          

 (27: 7اعراف« حَیثُ التَرَونَهُممِن )»از آدمی نهان است و آدمی او را نمی بیند  ،. پری2

 د  عیب  کسی  بر    پریزین  نکن

   

 اپری  از چشم مد  گرچه  نهان  ش 

 (56: 1378)ناصر خسرو،            
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 (14همان: « وَ اَن ا مِن ا المُسلِمُون»؛   72:11جن« وَ اَن ا مِن ا الصَّالِحُونَ)»نیکوکار است « پری. »3

ــرف قدر زحل      تا بر از ماه بود در شـ

 

 پری و چهره تا به از دیو بود در عمل 

   ( 647:  1380)سنایی،                   

چرا که استخوان، و نه استخوان را»... است: شدهن ذکراستخوا، جن مسلمان غذای ،در حدیث. 4

و  2/313.ک: همان: ، رو با الفاظ دیگر 1/375: 1969)ونسنک، « غذای برادران جن شماست.

در شعر موضوع، ( در شعر فارسی هم آمده که غذای پریان استخوان است و این 6/367؛  314

 است :خاقانی مکرر آمده

 انمردمهای این نخوردی ز خوان

        

 عنصری وار جـز استخوانپری 

                ( 926)همان:                    

ا همراه واژۀ ی باشدشدهدادهپری در متون گذشته عمدتاً، و نیز وقتی که امری مثبت به آن نسبت

 نمونۀ آن: ؛است مسلماندیو بیاید، معموالً به معنی جن 

ــلیمان   ــ  تا سـ  تانی ز دیو وار خاتم باز نسـ

 

 را فرمان برد دام و دد و دیو و پریو کی ت 

 (  655: 1380)سنایی،                        

  زیبایی پرس -1- 2- 6- 2
 ،زشت و منفور است و سهمی از زیبایی ندارد. فرهنگ ایران باستان ،پری در اوستا و متون پهلوی

که یک مزیت است، به موجودی که منفور  نکرده و زیبایی را زیبایی و شرارت را در پری جمع

 است.نداده ، نسبتو بدکردار و دشمن روشنان و مزدیسنان است

زمانی  ،پری ،به عبارت دیگر است؛، زیبا بودهپری فقط بعد از اسالم و در مفهوم اسالمیِ آن    

 یاپری اشاره یا ، به زیبایی جندر اسالم گرایید.خوبی زیبا شد و به زیبایی مشهور گشت که به

خارج از دید و علمِ آدمی است، طبعاً  ن هم ذات جن و هم شکل و شمایل او،است و چونشده

ی و زیبایی و نیک نیکوکار است ا چون جن مسلمان یا پریاست امّزیبایی جن نیز بر آدمی پوشیده
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شده را تصوّزیب ،مسلمان یا پری ،الزمۀ نیکی و نیکوکاری است، جن ،با هم تناسب دارند و زیبایی

 :دارد و هم اعمال زیباییپری هم چهره  مونۀ شعری که در آناست. نآمدهحسابو نماد زیبایی به

 چهره  شدن  چون  پری کی توانی  به 

 

عال   به    ــو  مر پری  را    اف نده  شـ  مان
  ( 14:  1378)ناصر خسرو،            

اند. ثعالبی در مورد عبارت آمدهسابحنماد زشتی به ،در مقابل، شیاطین که بدکردارند

 ،(65: 37.ک: صافات، در وصف درخت زقّوم آمده )رکه در قرآن کریم« رؤوس الشیاطین»

:  1424.ک: ثعالبی،بِه هر چیز زشتی است. )رو مشبّهٌنماد  ،«رؤوس الشیاطین»گوید: عبارت می

 در اشاره به زشتی شیاطین گوید: ،(428: 1386موالنا )و  ( 70

 یک  حور گر  رسد   به  شیاطین  شوند  هرو  همی یابند /  اا ز   آن   صفا   که  مالئک   ازا

 ها در نزد یونانیانپریان و زیبایی آن -2- 2- 6- 2
ر فرهنگ اساطی»در کتاب  ،دانستند. ژوئل اسمیترا ایزد ـ بانوان می(  (Nymphesپریان ،یونانیان

، تمام خدایگان زن طبیعت را با این نام بسیار کلی ،یونانیان»وید: گدر مورد پریان می ،«یونان و رُم

این » بسیار زیبا بودند: ،( پریان در نزد یونانیان144: 1387)اسمیت،« دادند.میدر یک گروه قرار

 ،ریان)همان( پ« ند.اای برخودار بودند، دختران زئوس و آسمانکنندهزنان جوان که از زیبایی خیره

دهی پریان توان باروری و روزیهمچنین برای  ،مردم باستان»ی خاصی دارند: هاتوانایی

 ، هم برای طبیعت  و هم برای مردم؛منشأ خیر و نیکی و لطف بودند ،)همان( پریان «بودند.لقائ

هر آنها متاری پراز پرس ،رسید، مردم نیز به سهم خودتنها به طبیعت نمی ،لطف و خیر پریان»

 )همان( « د.شدنمند میبهره

 شده و پریاسب با یکدیگر دانستهنیکی و زیبایی الزم و ملزوم و متن ،در نزد یونانیان و ایرانیان      

است. زشتی و بدکرداری هم الزم و ملزوم و متناسب شدهزیبا تصور ،که موجود نیکوکاری بوده

د. شیاطین در انشدهورزشت تص ،کنند و بدکردارندمیشده و کسانی که بدیبا یکدیگر دانسته



 
 
 
 
 
  
 
 

 1396تان پاییز و زمس، 17 ۀ، شمار9سال  یقی،تطب یّاتادب یّۀنشر                                     218  

پری نماد شرارت بوده و  ،اند. نزد ایرانیان دورۀ باستان همشدهزشت دانسته ،فرهنگ اسالمی

 است. ای از زیبایی نداشتهبهره

 «دیو«: »پرس»معنی سومِ  - 3- 6- 2
یِ . این معناست« جنِّ کافر»است که مترادف  ، دیو یا شیطاندر ادبیات فارسی یکی از معانی پری

ونه که گازی است، از باب اطالق کل به جزء؛ بدین معنی که پری، همانپری، حقیقی نیست، مج

ه ک ، در معنی جزئیاست )چه کافر و چه مسلمان( که به معنی مطلق جن شددر معنی اولش ذکر

اهی در گ ،اینکه پری ؛. مجاز، مجاز کلیه است )ذکر کل و ارادۀ جزء(رفتهکارجن کافر است، به

صرفاً  ،است؛ به عبارت دیگربودن آن بودهبه اعتبار نامرئی ،رفتهکارمعنی دیو یا شیطان به

روح ا شهای لغت ینه مسلمان بودن یا نبودن آن. این معنی نیز در کتاب ،نظر بودهبودن مدّنامرئی

ه معنی ب است. مواردِ دالِّ بر پرییا در جای دیگری نیامدهشده و توضیحاتی که بر متون نوشته

 دیو:

 کاربرد موالنا  -1- 3- 6- 2

 :گویداست. میبردهکار( پری را در معنی دیو به277: 1386موالنا )

 /      چو   دید  آن  جان و  دل  در  چاکری شد در      انگشت       پری     مهـر     سلیمان

است. کسی که کرده اشاره ،ددهمیدستاش را ازبه اینکه سلیمان انگشتری ،وی در این بیت    

در ن موضوع بود. ای ، دیو یا شیطانانگشتری سلیمان را گرفت و به جای او مدتی بر تخت نشست

( 305: 1386: نیشابوری،.کاست. )رو در همۀ آنها با لفظ دیو یا شیطان آمده منابع مربوط آمده

  است؛آمده شیطانرسی هم منعکس شده و با همان لفظ دیو یا این موضوع در شعر فا

 گوید:آورده و می ، دیودر بیتی (655: 1380سنایی)

 را فرمان برد دام و دد و دیـو و پـری و /   کی تــ دیونستانـی   ز وار   خاتم     بازنتا    سلیما 

 هم دیو آورده و هم شیطان:  ،( در بیتی671: 1386موالنا )

 چون دور شـد سلیمان، نه دست یافت شیطان  سلیمان،  فراق و غم چو دیوان / مها، تویی 
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 است :را مترادف هم آورده ، دیو و پری(1520وی در جای دیگری ) همان: 

 دها  کرد  رخت  چتر  سلیمان   رسیدیو ر   /دیو و پری داشت تخت ظلم از آن بود سخت 

  کردن آدمیپرس و دیوانب- 2- 3- 6- 2
 وانهآدمی را دی شده که پری یا دیدن پری،آنها به این اشاره راوانی از شاعران داریم که دراشعار ف

ی که مانند کس»است: در قرآن کریم آمده است؛شده، از قرآن کریم اقتباسکند. این مضمونمی

به شیطان  کردن، دیوانه( در این آیۀ کریمه275:  2)بقره« بزند.زمیناو را بر ،شیطان به دیوانگی

 .ک:راند. )کردهمعنی شناسان، دیوانگیرا لغت« مَسّ»است. و  که دیواست شدهداده نسبت

: 1387اند. نظامی )بردهکاربهرا   ، گاهی واژۀ دیو( شعرا برای بیان این مطلب1/740: 1389میبدی،

 گوید: ( می137

 کردندخانه  کردند   /   پری   را   بین  که  چون  دیوانه    دیوان  در   آن   چشمه   که     

مام این در ت اند. پریکاربردهجای واژۀ دیو یا شیطان، واژۀ پری را به، بهولی در بیشتر موارد       

 .، مجاز است و مجازاً یعنی: دیو یا شیطانموارد

 کردن آنراندن پرس و درشیشب - 3- 3- 6- 2

ور از پری، ینیم که منظب، میهاشده که با دقت در آنداده نسبت ، چیزهایی به پریدر متون گذشته

 شود:میشده، اشاره)= دیو( نسبت داده از مسائلی که به پری است. به دو مورد همان دیو یا شیطان

شتن جن دار نگاهگریزد و داشتن آهن برای دواز آهن می . گذشتگان بر این باور بودند که جن،1

( 330: 1383)نیشابوری،« یمن بود.از مساس جن ا ،که آهن پوالد را با خود داردو هر»مفید است: 

 نشان ،و این اندای جن، گاهی پری، گاهی دیو و پری و گاهی دیو آوردهج، بهشعرا در شعر

مردم  ،شرور که فقط شیاطین و جنّ، به معنی دیو است، چرادر این گونه مواضع دهد که پریمی

هن آکه الزم است  ،ی آمده در متون(ها )مطابق باورهاکنند و مردم برای گریزاندن آنمی را دیوانه

 باشند: همراه داشته
 از شگرفی روز و شب با آهن استروی آن پری

 

ــیــت بگریزد ازآهن پری            از طریق خــاصـ

           (                655: 1380)سنایی،                        
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کنــد              پری حــذر  یو و  نم د ه مچو آ ه  از دل 

 

ــمن  چنـــــــان  در می ــت  و  دشـ  رمید  از دوسـ

 

ــ  و آهنین کندق تچون دل همچو آب را عش

لوی                                     مو (1386 :312  )

ــو از آهــن     چــو جــادو از ســــداب و دی

 (    217:  1387)نظامی                                

که  استودهکاری ب ،کرد. اینشیشهشود پری یا دیو را دراند که میگذشتگان بر این باور بوده. 2

اند. در دادهمی برای دورکردن شیاطین از کسی انجامو با استفاده از افسون  ،معزّمان و افسونگران

رفتن گاصطالحاً به سخت»آمده:«العلومابجد»است. در شده به کلّیت این کار اشاره ،هابرخی کتاب

ـ ـ1423)قنّوجی، «شود.میکردن جن و شیاطین گفتهو وادار در متون  ،( این موضوع448م: 2002 ه

، گاهی واژۀ  دیو، گاهی دیو و پری و شعرا و نویسندگانو استشدهو شعر فارسی هم منعکس

 اند:بردهکاررا به گاهی پری

ن بد  م   ا جاه   و    فرصـــت     دهدیش    را   

 

ش   تا     پ شی شود ری     و     دیو    در      ه     

 

ساقی کم    خویش بیزارم آزارم که من ازبیا 

 

چه   و      به   عدو  در    ــیشـــه    دیو  در  شـ

 (98: 1368)سعدی،                                    

ــاروتــ   ــک ه ــل ــل در رود  ب ــاب ــه ب  ی ب

 ( 423: 1380)مولوی،                                

شه به قانون پری    بنه بر شی  خوانیدست آن 

 (1054: 1386)مولوی،                              

این  یجلو ،شده که بدین وسیله شود، شرارتی مرتکبمیوجودی که در شیشه گذاشتهم

. باشدفظ دیگری )پری( آمدهچند با لکند، هرمی شودو تنها دیو است که شرارتمیشرارت گرفته

 است.  به معنی دیو در این مواضع ، پریاینبنابر

فی است که یک عمل من و یا شیطان، در جاهایی  به معنی دیدر شعر و متون کهن فارسی پری

کردن، ترسیدن و شیشهکردن و درکردن، اسیرباشد، چیزی مثل دیوانهشدهداده به آن نسبت

 است:  ، پری به معنی شیطانهانمونه از ابیاتی که در آنیک  ها.کردن و مانند آنفرار
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 (1/731: 1380وی،چون  پَری غالب شود  بر آدمی /  گُم  شود از مرد وصف  مَردمی )مول

 رومعنی چهارم پرس: استعاره از زن زیبا - 4- 6- 2
است. شدهبه معنی دوم دانسته رو، پریِآن زن زیبا استعاره است که در رو،در معنی زن زیبا« پری»

 ،رو استبیشتر به اعتبار مستعارٌ له یا زن زیبا ،بودن آنو مؤنث ، مؤنث استاشپری در این معنی

همچنان  .مد این معنی پری در ادبیات فارسی کالسیک باالس،عتبار مستعارٌ منه یا جنّی. بسانه به ا

 ای پرکاربرد و آشناست.که در فارسی امروز هم واژه

 در ایران باستان با ماهیت آن در ادبیات فارسی « پرس»مقایسة ماهیت  - 7 - 2
نّ ات فارسی،  یعنی معنی دوم آن که جیترین معنی پری در ادبترین و عمدهاصلی ،در این مقایسه

دهد که پری از حالت و می نشان ،آمدهعملاست. مقایسۀ بهشدهگرفتهنظراست، در مسلمان

 است: کامالً به حالت و صورت مثبت تغییر ماهیت داده ،صورت منفی

ال خداوند متعامّا در ادبیات فارسی، پری را  استان، پری را اهریمن آفریدهدر تصور ایران ب .1

 است؛آفریده

 آتش رسی، پری ازامّا در ادبیات فا شدهدر تصور ایران باستان، پری از تاریکی مادی آفریده .2

 است؛شدهآفریده

در ادبیات  امّا من و دشمن روشنان و مزدیسنان استیاور اهری ،. در تصور ایران باستان، پری3

 مؤمن و یاور مؤمنان است؛ ،پری فارسی،

در ادبیات فارسی، پری مطلقاً  امّا ان، پری مطلقاً شرور و بدکار استتصور ایران باست در .4

 نیکوکار است؛

رسی، امّا در ادبیات فا گیرد و مکمّل آن استمیدیو قراردر تصور ایران باستان، پری در کنار  .5

 گیرد و مخالف آن است؛میپری در مقابل دیو قرار

است شدهن ای به جنس پریپری مؤنث است امّا در ادبیات فارسی، اشارهتصور ایران باستان، . در 6

 شود و هم بر مؤنث؛و پری هم بر مذکر اطالق می
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 ؛امّا در ادبیات فارسی، پری نماد زیبایی است ران باستان، پری زشت و منفور استدر تصور ای .7

 استدر اوستا و متون پهلوی آمده اهان انواع دارند و نام برخی از آن. در تصور ایران باستان، پری8

 اند؛صورت مطلق آمدهانواع ندارند و به پریان در ادبیات فارسی، امّا

ی امّا در ادبیات فارسی، پری کالً نامرئ اند، قابل رؤیت. در تصور ایران باستان، برخی از پریان9

 کند؛میانخود را نه ،باشد، با دیدن آدمیکردهاست و اگر خود را به صورتی ظاهر

امّا در ادبیات فارسی، پریان بال و پر ندارند و  ان باستان، پریان بال و پر دارند. در تصور ایر10

 است. در متون نیامده ،چیزی که دال بر این باشد

 ها را در خودها و شرارتپری که در دورۀ باستان همۀ بدی و داد را تغییر ، ماهیت پریاسالم

تنها واژۀ  داد. پری،ها را در خود جایا و خوبیههمۀ نیکی ،رۀ اسالمیبود، در دوکردهجمع

چرا که از تاریکی به روشنایی، از زشتی به زیبایی، از  است،دهبدبختی است که خوشبخت ش

 است. به پیروی از یزدان رسیده ،بدکرداری به نیکوکرداری، و از یاوری اهریمن

آن  ،دارد که ایرانیان باستانقرار کرد، واژۀ دیووشبخته اسالم آن را خک در مقابلِ واژۀ پری

از  پیش وده و به گروهی از خدایان آریاییب اصل به معنی خدا در واژۀ دیو،. کردندرا بدبخت

عنوان خدا مزدا را بهزرتشت ظهورکرد و اهوره کهاست. بعد از اینشدهمی ظهور زرتشت اطالق

 ، دیوعداز آن به ب کنندگان نامید ورا  دیوان و گمراهد و آنان کرخدایان را نفی کرد، دیگرمعرفی

 معنی اصلی خود را حفظ ،نزد اقوام هند و اروپایی ،این واژه یان منفور گردید امّادر فرهنگ ایران

« درخشیدن»به معنی « div»ست و از ریشۀ صل این واژه در سنسکریت به معنی خداا .استکرده

عنوان خدای مافوق خدایان یونانی است.  ،)= زئوس(« zeus»صورت ه، باست. این واژهآمده

«sـdeu  » ،در زبان التینی«deva - s »و  در لیتوانیایی«Dieu  »هایدر فرانسوی، همگی صورت 

خلف ، 258و1/246،107: 1384.ک: معین،مختلف این کلمه است که به معنی خداست. )ر

 (2/317: 1384ینی،جاللی نای و  450: 1386بهار، ،2/917: 1376تبریزی،
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   گیرسنتیجب - 3 

وقتی از دورۀ باستان و میانه به دورۀ جدید و به ادبیات فارسی  ،در این نوشتار دیدیم که پری

ت داد. صورت کامالً مثبت تغییر ماهی، بهای بنیادی از صورت کامالً منفی و منفوررسید، به گونه

             ،های اسالمیجه گرفت: یکی اینکه فرهنگ و آموزهتوان دو نتیاز این تغییر ماهیت می

گر دی و کردن در جهت نیکی و زیبایی را در حد کمال داردگراست و قدرت دگرگونمثبت

ختلفی، م اند که مفاهیم اسالمی را در مواردتوانایی باالیی در این داشته ،اینکه ایرانیان و زبان آنها

 بگنجانند.  های اصیل خوددر قالب واژه

 

 

 ها :یادداشت
هند و  از ریشۀ -pairîkaگوید: می، در باب اتیمولوژی پری، ضمن بیان نظرات دیگر، سرکاراتی -1

، که در اوستا و هندی  ـ Iاست که با افزودن پسوند « زاییدن و آوردنبه وجود»به معنی   -per *اروپایی

را   ـ kaساخته و پسوند فرعی  *parîرود، از آن باستان برای ساختن اسامی و صفات مؤنث به کار می

معنی اصلی پری مطابق  ،بدین ترتیب»گوید: ( وی در آخر می4: 1393.ک: سرکاراتی،اند. )ربه آن افزوده

 (5: 1393)سرکاراتی،« باشد. تواند زاینده و بارور، میاین اتیمولوژی

 (، زرتشتیان.7ـ1/6: 1384معین،« ) ویند.پیروان آیین مزدیسنا را مزدیسنان گ« : »مَزدیسنان» -2

نام عمومی ستارگان آسمانی است که شامل ستارگان  ،روشنان»گوید: مهرداد بهار می« : روشنان» -3

 (165: 1385)بندهشن،« گردد.اختری )ثوابت(، نااختری یا اباختران )سیارات( و ماه و خورشید می
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 مقدمب -1

-ان نسلارتباط می ۀقداست و حلق ۀ، پیچیده در لفافهاسوی هزارهاز فراداستانی است  ،اسطوره

 ،ودخ دهند و به شیوۀ خاصان به دست میهایی دربارۀ منشأ جهها و تبیینتوصیف» ،اساطیر .ها

« .نداگونه بوده و چرا دگرگون شده و چرا برخی وقایع رخ دادهدهند که چرا جهان آنتوضیح می

رم زبانی شوند و فُوقتی که به زبان وارد می ،هااسطوره (34: 1388، مکاریک)آلوین، به نقل از 

 اند که در این پیوند، اسطوره دارای حضوری سمبلیک و زبانی نمادینگیرند، وارد ادبیات شدهمی

ای هترین استفاده از اسطوره در ادبیات، بازآفرینی و تلفیق و انطباقبهترین نوع و هنری .است

ارد و دای، مرزهای فرهنگی و باورداشتی را برمیشاعر در بازآفرینی اسطوره که اساطیری است

کند. ل و خالقیت خود میجهان اساطیری را جوالنگاه تخیّ ۀدر دنیای بدون مرز اسطوره، هم

ال اللت اسطوره به زمان حتالش شاعران در این بازآفرینی، کوششی برای امتداد بار عاطفی و د

 (196 – 7: 1385امامی، ک: ر) .هایی دوباره در مسیر بینش اساطیری استکردن زمینهو فراهم

تماعی اج است و غالباً برای تفهیم مقاصدای خاص یافتهاسطوره جلوه ،در شعر شاعران امروز

یافتن تای برای دسهای اسطورهکه تلفیقای به گونه ؛اندخود از اسطوره استفاده کرده و سیاسی

و  یفارس نیما، در ادبیات معاصر بسیاری از شاعران معاصر است. ۀ، شیوهای جدیدبه تکوین

     یق و تلف ،بازآفرینیای هستند که در از شاعرانِ برجسته آدونیس، در ادبیاتِ معاصرِ عربی،

شده و کارگرفتههایی که در شعر هر دو شاعر بهاند. از اسطورههتوانمند بود های اساطیریانطباق

 شاعر ر دوتفکّ هایبررسی شباهت ،حاضر است. هدف پژوهش« ققنوس»است، دهفرینی شبازآ

و  اندداشتها نریان پیشین برداشتهمان  ،ققنوس در بازآفرینی ،نیما و آدونیساینکه  است و بیان

، با این اندیک مفهوم بهره جسته ای برای رساندنافسانه ۀاز این پرند ،شاعرهر دو  دیگر اینکه

 شعری نیز دارد. سیاسی، رسالت -عالوه بر رسالت اجتماعی ،نیما نوستفاوت که قق
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 بیانِ مسئلب -1-1

ا ون رزبانی، محتوا و مضم دست زد و در کنار چینش نوعی طغیان در شعر فارسیبه ،نیما یوشیج

از  ،هایی که در آفرینش کالم خویش متحمل شداین معنا و سختی نیز تغییر داد. او برای تفهیم

 ،رباستفاده کرد. در ادبیات ع ،آیدمیشمارکه نماد رستاخیز و تحولی عظیم بهققنوس  ۀراسطو

خوبی به ،او ؛دآدونیس بو ،ای بسیار ژرف و کوبنده دست زدتنها کسی که به طغیان زبانی به شیوه

زله ایجاد قی، زلعرب، به کمک زبانی مستقل و حقی تفکر جهانِ ۀبود که باید در حوزدریافته

 ققنوس .استبهره برده ققنوس)فینیق( ۀاز اسطور  «مادرُلْاَ وَ ثُعتبَلْاَ» ۀدیدر قص د. آدونیس نیزشو

وس است؛ قنبازآفرینی اسطورۀ ق اجتماعی عصر شاعر در قالب -سیاسی مسائل بیان ،هر دو شاعر

آنچه ما اس، ر این اس. بهست فارسی نیز شکنی در حوزۀ شعرتسنّ ،نیما با این تفاوت که ققنوس

ای کهن اسطوره کارگرفتنهای بهدربارۀ انگیزه وجواین پژوهش ترغیب کرد، جست را به انجام

 ایم:بندی نمودهتهدر سه حیطه دسآنها را مضامینی جدید بود که  بیان نمادین به منظور

 نگاه به آینده. . 3 ؛اجتماعی و سیاسی مباحث انعکاس. 2 ؛اسطوره و رمز کارگرفتن. به1 

 تحقیق ـ ضرورت و اهمیت2ـ 1

و فارسی ن عنوان یک شگرد بنیادین در سبک شعر، بهبازآفرینی اسطوره  اهمیّت این تحقیق، نمود

عنوان نمادهایی در بطن اشعار تمثیلی و بار رسالتِ اجتماعی ـ سیاسی آنها، به و عربی و جایگاه

، در هناخودآگا طوریک اسطوره، بهدادن کاربرد موازی شاعران بر بنیاد آنهاست و دیگر، نشان

 آن.    دو زبان و فرهنگ و رسالت واحد

 تحقیق ةـ پیشین3ـ 1

مقاالت  ها وها رفته و کتابسخن «ققنوس»در مورد نیما و زندگی او، همچنین در مورد شعر 

 انداریاز تقی پورنام «است یام ابرخانه»ای داشت به توان اشارهمی که استمتنوعی نگاشته شده

تحلیل تطبیقی ققنوس و آلباتروس، دو شعر از نیما و »مقالۀ (  و 136ـ  131: 1391)پورنامداریان، 

ل و یمضمونی و ساختاری تحل ، دو شعر مذکور از ابعادکه در آن حسین جواریداز محمّ« بودلر
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در  (17 – 30: 1388)جواری،  .استنیما از بودلر را نشان داده اند و تأثیرپذیریتطبیق داده شده

این ن به توامقاالت بسیاری در دست است که می ها وکتابنیز آدونیس  خصوص زندگی و شعر

نقد  شعر و ۀآدونیس در عرص»عبدالحسین فرزاد؛  ۀنوشت ،«آیممن از آینده می»: کرد موارد اشاره

وان و هادی رض از ،«ی ققنوس در اشعار آدونیستجلّ»نیز مقالۀ ، از عباس عرب و «معاصر عرب

 های تاریخی، مذهبی و حوادثیبه تحلیل و بررسی شخصیت ،دوست که در آند حسن آریاسیّ

 اخیزاند و بیانگر تجدد و رستگاه ققنوس شدهپردازد که به هر طریقی در شعر آدونیس تجلییم

 کنون مقاله ا تاامّ (117 -138: 1391دوبارۀ بعد از مرگ و نابودی هستند )رضوان و آریادوست، 

دونیس آ و بررسی تطبیقی میان ققنوس نیما و فینیق ن دو شاعر را کنار هم قرار ندادهای ،یا کتابی

دادن ر نشانعالوه بدیگر در این رابطه، این است که . وجه تمایز این مقاله با آثاراستانجام نگرفته

ر اینکه دیگو  استهای فکری هر دو شاعر نیز بررسی شدهفینیق، ویژگیهای ققنوس و مؤلفه

 احدمختلف برای رسالتی و یک اسطوره در دو فرهنگ و زبان کارگرفتن و نوکردننمایاندن به

 است.هشد کاری این اسطوره در اندیشه و شعر دو شاعر بیانخویش ، شباهت و تفاوتهمچنین و

 بحث -2
 شعری انزده سالتا پ وینیما را به شهرت رساند. پس از افسانه،  1301 سال  در ،«افسانه» ۀمنظوم

ا اینکه در نسرود ت ،باشدتوجهی داشته شعر معاصر فارسی نقش قابلدر اش و که در زندگی ادبی

قنوس را بندی گذشتگان، یعنی قآرایی و قافیهنخستین شعر کامالً آزاد از قید تخیّل و وزن، 1316

شمس ک: ر)شد محسوب فارسی  نوین و مدرن آغاز شعر،1316سال  در سرودن ققنوس و سرود

 ۀهمان شکل و بیان کامالً تاز ،( زیرا ققنوس135: 1391پور نامداریان، و 211: 1378لنگرودی، 

 ۀسنتی آزاد بود و هم تخیّل و شکل و ارائ ۀو قافیها مصراعشعر فارسی بود که هم از قید تساوی 

 (48: 1385احقی، یک: ر) .شتی تفاوت دافارسی مطرح بود، به کلّ ۀبا آنچه در شعر گذشت ،آن

مثیلی روایی و ت ،باید گفت: اکثر اشعار نیما ،های اصلی سبک شعر نیمادر خصوص ویژگی

خواب »و  «وای بر من»، «مرغ غم»، «مرغ آمین»، «پادشاه فتح»، «ققنوس»؛ اشعاری همچون هستند
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ئل پیشینیان به مسا التتمثی گونه کهپیشینیان فرق دارد، به این با تمثیالت  ،او ا تمثیالتامّ «زمستانی

این  ،نکه نیمادیگر ای و نیما به مسائلِ اجتماعی ـ سیاسی پردازد ولی تمثیالتـ تعلیمی می اخالقی

همه برتافته از ذهن خود نیماست. با این  ،هانهای آسازد و نمادها و سمبولمی ها را خودروایت

ید به د و بیان و تخیّل تازه و شکل جدم دابنیادین که نیما در صورت و محتوای شعر انجا تغییرات

یمایی ن باز کرد و باعث شد که شاعران عصرشعر فارسی  شعر فارسی داد، فصلی نو را در تاریخ

 به این شیوه روی بیاورند. ،و پیروان او

از توابع  «قصابین»در روستای ، م1930در سال  ،«آدونیس»علی احمد سعید اسعد، معروف به 

شور سوریه به دنیا آمد. وی در دانشگاه دمشق  تحصیالتش را به پایان رساند و شهرِ الذقیّه در ک

با خالده  ،1956آدونیس در  سال  .التحصیل شدلیسانس فارغ ۀجا با درجاز آن ،م1954در سال  

شور لبنان به ک ،در اکتبر همان سال و ازدواج کرد ،سرشناسِ سوریه شد که بعدها از منتقدان سعید

عطفی در  ۀچشمانش گشود و نقط ای را در برابرهای تازهرت، افقکه این هج مهاجرت کرد

ی در وفرانسه رفت. بعدها به  ،رود. آدونیسمیشمارهای نقدی و شعری وی بهنی دیدگاهدگرگو

انان قهرم خصوص در ابتدای شاعری،به و لقب داد «آدونیس»خویشتن را  ،اشآغاز زندگی ادبی

ا به انسان زندگی ر د برای رستاخیز و بازگشتنبرد تا رمزی باشمیکارهاساطیری را در شعرش ب

ای هنقد ادبی نیز برخوردار است، گرچه نوشته ۀو تمدن عربی وصف کند. آدونیس از قریح

ر رب دمبتکر ع وی یکی از شاعران بزرگ ،شکفهم نیست. بیآسان ،مانند شعر او ،شاانتقادی

       ،او (445: 1386بدوی،  و 108: 1392نیا و دیگران، ییمیرزاک: ر) .شودمیاین عصر شمرده

 کند .اکنون در قید حیات است و در فرانسه زندگی میهم

 هاس فکرس دو شاعرشباهت -2-1
 اسطوره  و رمزاستفاده از  -2-1-1

ه طور، از اسرسیدن به این ویژگیبرای است و  نمادین و رمزی زبانی نیما و آدونیس، زبان شعر

 ادراک» از است عبارت رمزپردازی: گفت باید ،مورد این خصوص در اند.بسیار بهره برده
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 ویرتص و دهدمی نمایش رمز آنچه با رمز معنای تداعی و مشترک عنصری ها،نسبت تشابهات،

با  هدف  و توانمند است ،هانیما در بازآفرینی اسطوره (36: 1378 آلندی، و الفورگ« ).کندمی

 است. ای، آنها را در هم آمیخته و تلفیق کردهاسطوره جدید فتن به عناصریادست

خواهد بلکه میبه دنبال تعقید و پیچیدگی کالم نیست  ،هانمادها واسطوره او در کاربرد»

نجاتی  راه ،بلمبردن به سپناه ،بنابراین ؛های اجتماعی باشندها در خدمت انعکاس آرماناسطوره

 ،تصاویر طبیعت ،نیما( 20-19: 1388)جواری،  «.شاعر است ت، افکار و عقایدرای بیان احواالب

رار ق سیاسی ـ اجتماعی مفاهیم ینمادی برای القا ،خود ه حیوانات و پرندگان را در اشعاراز جمل

 )مرغی که بر کاج از دو مرغ سخن رفته که یکی ،که در آن «مجسمه مرغ» مثالً شعر ؛استداده

مه(، )مرغ مجس و دیگریاست موجود زمان  سری و همگونی با  شرایطد سبکنما ،است(نشسته

 ادینمرا  «مجسمه مرغ»موجود است. او در این شعر،  در فکر ستیز با وضعیت ،خاموش و صبور

 .داندرای خود و همانندان خویش میب

 های یونان وعرب است که بسیاری از اسطوره ترین  شاعرانهیکی از  برجست ،آدونیس

گر را دی ۀها اسطورو ده «ایشتار/ عِشتار»، «تموز»، «فینیق»، «سیزیف»همچون  ،نمادهای فینیقی

أسی حال باید از آن ت مبنایی است که زمان»اسطوره  ،او الی اشعارش  یافت. به باورالبه توانمی

 «.رداردب ای روشن و درخشان گامکند تا رنج و محنت کنونی را از سر بگذارند و به  سوی آینده

دهد  می به ما این فرصت را ،نماد»نویسد: خود می «زمن الشعر»او در کتاب  (36: 1383) عرب، 

هومی معنا و مف ،قبل از هر چیز ،چه رمز ،مفهومی دیگر را دریابیم ،چیزی که با تأمل در ورای متن

 «قلق» قطعۀ در ،لیاو دقصای کتاب مثالً در ؛(160م: 1978)آدونیس،  «پوشیده و نوعی الهام است

 بسوزد تواندمی که دهدنشان می ققنوسی را وجودش اضطراب ،(66: 1988 آدونیس،( )اضطراب)

 این رایو در که امید این به گیرد، سر از را نوگرایی و تجدّد دوباره و شود خاکستر بسوزاند، و

 و جهل هایشورهدل از دور و اضطراب و نگرانی بدون شود، آفریده نوتر و زیبا فردایی ،تجدد

 . استگرفته بر در را عرب دنیای ،او نظر به که نادانی
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 ا تماعی   و سیاسی انعکاي مباحثِ -2-1-2

 ،او ظراز ن .دانستاو شعر را نوعی زیستن می ،بر همین بنیاد و شاعری است از متن اجتماع ،نیما

های زمان را در شعر خود کها و مالزمان خود باشد و بتواند ارزش ۀشاعر کسی است که چکید

، خود ۀمانز نیما برای شعر ،بر همین اساس ؛فرزند زمان خویشتن باشد ،منعکس سازد و به اصطالح

: 1385یاحقی، و  211: 1387شمس لنگرودی، ک: ر) کندنوعی محتوای اجتماعی پیشنهاد می

ک در ،ستوتیازات شعر اکه از ام توان این قضیه رامی ،هایشبا مطالعه در شعر و نامهکه ( 53

جتماع ا ۀ، همراهی خود را با مصدق که  نمایند«مرغِ آمین» در سرودن شعر ،بینیمکه  میکرد. چنان

 یادآور ،است 1330شعر که  سرودن ویژه تاریخب ؛1استو گروه عظیم مردمی بود، بیان کرده

 کردن نفت به رهبری دکتر مصدق است:رزات مردم در جریان ملّیمبا

شایش گ نوبت روز / .../سوی این بیدادخانهواره بمانده/ رفته تا آنآآمین دردآلودی است ک مرغِ

 در شبانگاهی چنین دلتنگ،.../ بیدار ظفرمندی است/  او نشان از روز/ را/ در پی چاره بمانده./ ...

خلق .«/ رها شد بندش از هر بند، زنجیری که بر پا بود»گوید:/ ـ .../ مرغ می/ آید نمایانمی

ان شب و بیاب«/ سامانآمد خلق بیبه سامان باز»گوید:/ ـ / مرغ می«باشد تا رها گردد»گویند:/ ـ می

برد با غارت/ و ره مقصود در آن بود گم، آمد سوی پایان/ و درون هولی/ که خیال روشنی می

 .ر گشوده استهای روشنایی دهای ما در آن ویالن/ این زمان با چشمهها، تنگنای خانهتیرگی

 (741 - 746: 1384نیما یوشیج، )

ای همواره با درده ،برد که شاعرتوان به این نکته پیمی ،از این مضمون و اشعار دیگر نیما

است و رسالتی چون بار غم را به دوش کشیده ،ت خودی ملّخود عجین بوده و برای ترقّ اجتماع

 ستاو ملتزم کرده شعر نیما را شعری متعهد ،هااست. همین ویژگیانبیا را متحمل شده رسالت

مهم از ،های آناننوعی، رسالت و مسئولیت اجتماعی و سیاسی در قبال مردم و درد و رنجزیرا به

 اوست. های محتوای شعرترین ویژگی

ود های فردی خه به عقدهآدونیس عقیده دارد که شاعر باید در خدمت اجتماع باشد، نه اینک

خصی عواطف ش ۀکنند)شعری که بیان گراییجزیی معاصر، از شعر»نویسد: می لذا ؛توجه کند
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هایی سروده رترین آثار شعری، بیشتارزشجدید، بی این مقیاس ۀباشد( خالی است. شاید بر پای

: 1978س، )آدونی «.فردی او باشند ـ  های شاعر یا شرایط اجتماعیعقده ۀکنندهستند که تنها بیان

شاعر را  سیاسیـ  اجتماعی توان مفاهیمی پررنگ از افکارمی ،دقیق اشعار آدونیس ۀبا مطالع (11

و  تخواهان بیداری امّ ،های مختلف  سیاسی را یافت. او همیشهرگه ،اور کشف کرد و در اشعا

 ند.ااو بوده کاررمز و اسطوره مدد ،و در این راه استکشورش بوده ۀاحیای مجد و عظمت گذشت

ی و های گذرای سیاسسیاسی و ایدئولوژیکی نماند و فراتر از جریان هیچ مکتب در ،آدونیس»

 تد هستی را نشانه گرفت و موجودیدیگر،  او خو ی فلسفی، به حرکت درآمد. به بیانهامکتب

     ۀتوان هماز این روست که می؛ مدّ نظر قرارداد ،هایشهمه آشفتگیناکنون انسان را با ای

: 1388فرزاد، ) «.کدام  وابسته باشدبی آنکه  به هیچ ،سیاسی را در شعر او دیدهای فکری و مکتب

14) 

 شاعرآینده -2-1-3

طور که باید تجلیل نشد و منتقدان و مخالفان بسیاری داشت. در یکی از آن ،نیما در زمان خویش

 نویسد:هایش چنین مینامه
ب من مخفی بمانم! چه کنم که قل هاار هنوزبگذ ؛امبیشتر برای آینده نوشته ،نویسممن آنچه می»

ی است ساز ،من ۀتواند گناه من باشد؟ نوشتا به صدای ناشناسی! آیا این مینالد امّخواند و میمی

ت. اسای افتادهخاموش و مخفی به گوشه امروز ؛ها زدهشده و نغمهتارهایش نواخته به که بارها

ه مرا چ ،آن وقت ؟ا چه فایدهامّ فرستدبیرون می صدای خود را ،ندبرفردا که به آن دست می

 (75- 74: 1393نیما یوشیج، ) «ام؟ اولم سرگردانی، آخرم افسانه!خواهند گفت؟ من که بوده

وجهی تبی ،او های شعرمایهشویم که یکی از بُنمتوجه این موضوع می ،نیما با خواندن اشعار

 ،ای که اشعار نیماآینده ؛یمهست که اکنون در آن زندای حرف میاو از آینده اوست. به اشعار

 رهروان بسیاری در ادبیات دارد. است وارزش واقعی خود را یافته
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آیم( دارد. با مفهوم این )من از آینده می« نا آت من المستقبلا»ای به نام  قصیده ،آدونیس     

درک  سخنش را بهتر ،ه دیگراناست کای چشم دوختهکه او نیز به آیندهتوان دریافت جمله  می

 نویسد:در رابطه با این مؤلفه می ،کنند. عبدالحسین فرزاد

 خواهد خودشبا این جمله می ،آیم. تردیدی نیست که آدونیساست: من از آینده میاو گفته»

 راییبه کمال مطلوب خردگ ،با تأثیرپذیری از نیچه ،آدونیسها قراردهد.آلمانی ۀفلسف ۀرا در حوز

هت  از ج ،ب است که با آلمانعر سازد،  موقعیت جهانرا شاعر آینده می مانی پیوسته. آنچه اوآل

شاگردی  ،آموزد و در این رهگذرخویش را از  نیچه می نقد ،همانند بود. او  ،عسرت دوران

 (21- 20: 1388) فرزاد،  «.استاست که از استاد خود پیشی گرفته

 و عرب ایران  ققنوي در ادبیاتِ -2-2

 ۀاست که با واژ (kúknos)« کوکنوس»یونانی  واژۀ معرب ،)قُقْنُس( ققنوس ،در اساطیر ایران

ی و یهمتای هند و اروپا ،ایاسطوره ۀاین پرند .دشوتطبیق می (Phoenix) «فونیکس»انگلیسی 

 ،وامنقار  آواز.رنگ و خوشغایت خوشو به نادراست مرغی  ،ققنوس .است «فونیکس»چینی 

لم اند عگفته و آیدآوازی برمی شاز هر سوراخ ،وزدوقتی که باد می و ریب صد سوراخ داردق

 سال بگذرد وچون هزار و کندهزارسال عمر می ؛استشدهاز آواز این پرنده گرفته ،موسیقی

و سرودن آغاز نشیند آورد، بر فراز آن میای عظیم از هیزم گرد میتوده ،عمرش به آخر رسد

ی آتش ،ایشهخوردن بالهموقتی که گرم آواز شد، از به و زندبر هم  و بالست گردد کند و م

 ،سسپ و آیدتخمی برمی ،سوزد و از خاکسترشاو در این آتش می ؛سوزاندجهد و هیزم را میمی

یاحقی،  و 446: 1383هینلز، رک: ) .کنددیگر عمر می آید که هزارسالبیرون می ای از آنجوجه

 ،در باورهای قومی و اساطیری ،ققنوس»نویسد: می ،هادر کتاب سمبل ،( گرترود جابز651: 1389

 ،ای شرق، عالمت پرستش آتش یا خورشید است. بعد از سوختن، پس از سه روزافسانه ۀپرند

 ،و همچنین سمبل جوانی، رستاخیزی، فداکاری، فناناپذیری ،از این رو؛ شودمجدداً زنده می

این است که ها، ققنوس در اکثر فرهنگ اصلی و بارز ۀ( مشخص154: 1370ابز،)ج «.طوفان است

 .و عمر دوباره استنماد جاودانگی 
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 «ومرس»، «بابل»، «آشور»یعنی  ،های جهانترین سرزمینریشه در فرهنگ کهن ،ادبیات عرب     

 ۀعقید در»قنوس ق هستند.های نخستین های هزارهدارد که خاستگاه ادیان واسطوره «فینیقیه»و 

 کند و بعد از اینکهقرن زندگی می ششیا  پنجای است که ای اسطورهمصریان قدیم، پرنده

-45م: 1996، ه)العظم .خیزداز خاکسترش برمی ،خودش را آتش زد، در کمال جوانی و زیبایی

ار یر غبز ،هااسطورهاغلب های جاهلی، پرستی و اندیشهبا آمدن اسالم و مخالفت با خرافه (40

ات غرب با ادبی و پیروان شعر نو «ابسیّ»تا اینکه در عصر حاضر، با آشنایی  ،زمان مدفون شدند

لفت ر مخاا نه به منظووآثار بزرگانی چون جیمز فریزر، دوباره دنیای عرب به اسطوره متمایل شد امّ

 اجتماعی.و مفاهیم سیاسی  یهای آن و برای القانماد و ویژگیخاطر با اسالم بلکه به

 نیما و آدونیس ققنويِشعرِ  -2-3
 ققنوي نیما   -2-3-1

    از  .سروده شد1316که در سال  استنیمایی  اولین شعر آزاد نیما، یا همان شعر ،«ققنوس»

ینکه از دیگر ا و نامنظم از قافیه است ۀها و استفادمصراع وزننبودن مساویهای این شعر، ویژگی

میز و رمزی آشعری تمثیلی با زبان سمبلیک که حالتی ابهام ؛گرایانه استشعری جامعه ،نظر محتوا

 افکنیم:شعر نظر میای از این گزیدهدارد. در زیر به 
  /خیزران بر شاخ /آواره مانده از وزش بادهای سرد، /جهان ۀققنوس، مرغ خوشخوان، آواز

از  /کندای گمشده ترکیب میهاو ناله /بر گرد او به هر سرشاخی پرندگان  /است فردبنشسته

دیوار یک بنای  /در ابرهای مثل خطی تیره روی کوه /رصدها صدای دو ۀهای پاررشته

ست از آن مکان که جای گزیده /او، آن نوای نادره، پنهان چنان که هست /..../ سازدمی /خیالی

یک  /گذردمی /ازبا روشنی و تیرگی این شب در /شودمیدر بین چیزها که گره خورده /پردمی

در  /مرغان دیگر ار به سر آید /کند که زندگی او چنانحس می /... /نگردمی /شعله را به پیش

در آن مکان ز آتش تجلیل  /نغزخوان آن مرغ/ .رنجی بود کز آن نتواند نام برد /خواب و خورد

و  /چشمان تیزبین /اندهد تکدم نظر و میهبست دمبسته /اکنون، به یک جهنم تبدیل یافته /یافته

که معنیش  /خبانگی برآرد از ته دل سوزناک و تل  /زندناگاه، چون به جای پر و بال می /روی تپه
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/ افکندخود را به روی هیبت آتش می /گه ز رنج های درونیش مستآن /نداند هر مرغ رهگذر

هاش از دل جوجه بس  /!ست مرغخاکستر تنش را اندوخته /ست مرغ!دمد و سوختهباد شدید می

 (325 - 327: 8413، یوشیج )نیما .خاکسترش به در

ر روشنفک مرگ»گوید: است. میمراهی خود را با جامعه نشان دادهه ،با سرودن این شعر نیما 

دیگر، نیما  از نگاه ؛(128: 1388)شمیسا،  «دهداو را اشاعه می افکار و مبارزات ،)ققنوس( و مبارز

ست، با توجه انماد و داستان تمثیلی بیان کرده فارسی را با این گرفتار که سرگذشت خود و شعر

نیمایی/ آزاد و  ، بین شخصیت و کار خود درخصوص شعرای ققنوسهای اسطورهبه ویژگی

ققنوس را نماد و رمز  ،بر همین اساس و کندنزدیکی احساس می ۀماهیت و عمل ققنوس، رابط

توصیفی است  ،نیماققنوس  (136ـ  131: 1391امداریان، پورنرک: ) .دهدمیشخصیت خود قرار

 ابداع این جریان.  دمشعر نو، در سپیدهسرودن در  دشبودن خواز یکه و تنها

 ققنوي آدونیس  -2-3-2

در ، م1957در سال  ،خاکستر( )رستاخیز و« البعث والرماد» ۀبرای اولین بار در قصید ،نماد ققنوس

این  .در اشعار آدونیس ظاهر شد ،«فینیق»با نام و  هایی در باد( گ)بر« اوراق فی الریح»کتاب 

از آن  هاییآن، در اینجا بخش بودنو به دلیل طوالنی استشدهاز چهار سروده تشکیل  ،قصیده

 گذرانیم:را از نظر می

/ عُصُورال قَرطاجَۀُ – لَهَباً فیها أشُما/ مِرمٌغا اُفُقٍ مِن/ طائِرٍ جَنَاحِ عَلیَ آتِیَۀً/ جَمرَهً یَدِی فی أن  أحلَمُ/ «الحلم»-1

 یَخطِفُنِی /جَمرَه رَئتَیَّ أن  أحلَمُ/ المَصِیر ذَبِیحَهُ – امرَأَهً فِیها ألمَحُ/ سَفِینَهً شَعرُها صَارَ یُقَالُ/ امرَأَۀً فیها ألمَحُ

/ بَعثِهِ بِاسمِ جَدیدِال غَدَهِ بِاسمِ وَقِیلَ/ بِمَوتِهِ مُولِهٌ ئِرٌطا فِیهِ یُقالُ/ مَذبَحٌ، بَعلِبَک/ لِبَعلِبَک، یَطِیرُبِیَّ بُخُورُها

 .األفُق وَ حِصَادِهِ مِن وَالش مسُ/ یَحتَرِقُ

 الکَلِمَهُ کونُتَ ما و/ یَکُون؟ ما فِینِیق،/ .../ تَرودُهُ؟ أفُقٍ أیا الل هِیب یَحضُنکَ إذ فِینِیق،:/ «الغربه نشید» -2

 تَمُوتُ الّتِی ربَتُکغُ/ تَنتَشِی تُحِبا، الّتِی غُربَتُک/  غُربَتِی تُمِیت، الّتِی غُربَتُک/ األخِیرَه؟ رَهُا شا – األخِیرَه

/ أغنِیَتِی، عن الُیُق أغنِیَتِی،/ .../ تُمِیتُ،غُربَتِی الّتِی غُربَتُک/ لِغَیرِها وَلَعاً تَمُوتُ الّتِی غُربَتُک/ لِغَیرِها هُلّعاً

/ .../ غُربَتِی تُ،تُمِی الّتِی غُربَتُک/ غَرِیبَهٌ مِثلُها یُقالُ، کَما وَجِبهَتِی،/ صُدَی واَل وِترٌ الرّکامُ بِها لَیسَ /غَرِیبَهٌ،
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 یقِظُیَستَ ینَمَاحِ وَ/ االُفُقُ فِیَّ یُولِدُ -االُفُقُ فِیَّ یَکبَرُ/ أحتَرِقُ/ الحِجَار الوالِهُ ـ العاشِقُ بَعلَبَکِّی أرفَعُ أحَسَّنِی

 .أیاهَاالر فِیق یا/ فِینِیق یا مِثلُک جَنَاح أوَّلِ مِن لِی، یَطلَعُ  الصَّبَاح

 بِکَ لِتَبدَأ وَ فِینِیق،/  تمُ فِینِیق مُت، فِینِیق/ .../  وَالحَرِیق الحَنِینِ طائِرَ یا/  فِینِیق یا فِینِیق،/ «البَعث تَرتِیلَهُ» -3

 أحتَضِنُ/ فِینِیق یَا أحلُمُ أخِیرَه لِمَر هع فَخ لنِی/ .../ صَالهُ یَا رَمَادُ، یَا فِینیِق،/  الحَیاهُ لِتَبدَأ/ الشَقائِقُ لِتَبدَأ/ الحَرائِقُ

 .(46 - 64: 1960آدونیس،)   الطَرِیق رائِدَ یَا/ فِینِیق یَا فِینِیق،/ الحَرِیق فِی أُغِیبُ/ الحَرِیق

 ترجمه:

 بوی پرماجرا/ افقی آیم/ ازمی ایپرنده بال بر دارم/ سوار دست در ریاخگ که بینممی رؤیا/ رؤیایی .1

 کنم/ گویندمی اشاره آن در زنی ها/ بهدوران قرطاجۀ شهر کنم ـمی استشمام آن را در آتش هایشعله

 هایمریه هک بینممی شد/ رؤیایی سرنوشت قربانی کنم کهمی اشاره آن در زنی شد/ به کشتی او موهای

است/  نگاهقربا ،بعلبک / شهرآوردمی در پرواز به ،بعلبک سوی به رباید،می مرا آن است/ بخور اخگری

 امن به ،جدیدش فردای نام به است/ گویند خویش مرگ مشتاق که است ایپرنده آنجا در گویند

 اند.سوختن این حاصل ،افق و خورشید سوزد/ ورستاخیزش/ می

 ستجوج را افق کدامین ،کشیدند آغوش در را تو آتش هایشعله که هآنگا ،ققنوس ای«/ غربت سرود» .2

 در توکه خواهدبود؟/ غربت چه اشاره آخرین، کلمه خواهدشد/ آخرین چه ،ققنوس کنی؟/ .../ ایمی

 هب آزمند که تو کند/ غربتمی مست مرا آنی، عاشق تو که تو است/ غربت من میری، غربتمی آن

 ری، غربتمیمی آن در توکه میری/ غربتمی آن در دیگری شیفتۀ که تو تمیری/ غربمی آن در دیگری

ی/ صدای پژواک و نه دارد تاری تراکم گویند/ ناآشناست/ نهمی آوازهایم درباره است/ .../ آوازهایم، من

 نم میری، غربتمی آن در تو که ناآشناست/ غربت آواز همان مانند گویند،می کهچنان من، و پیشانی

/ استرسانده اوج به مرا ،شیدایند و واله هایشسنگ که من عاشق بعلبک کنممی .../ احساس است/

 نو، شود/ ازمی بیدار صبح که آنگاه شود/ ومی متولد من در افق ـ شودمی بزرگ من در سوزم/ افقمی

 دوست. ققنوس/ ای ای تو مثل کند/ درستمی طلوع من برای بالی

 بمیر/ ای ققنوس بمیر، و سوختن/ .../ ققنوس مهربانی پرندۀ ققنوس/ ای وس، ایققن«/ رستاخیز سرود» .3

 اشی/ ایب زندگی آغازگر تو باشد/ تا تو با ،شقایق آغاز که شود/ باشدمی آغاز تو با سوختن ،ققنوس
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 شآغو در ار ببینم/ سوختن رؤیا تا کن رهایم بار آخرین برای ،ققنوس نماز/ ای و ای خاکستر ای ققنوس،

 راه. پیشاهنگ ققنوس/ ای ای شوم/ ققنوس ناپدید ،سوزی آتش کشم/ در

در پی  ز رارستاخی است که مفهوم سوختن ودهشچندین بار نام فینیق تکرار  ،در این قصیده      

اشیم. زندگی نوینی ب شاهد آغاز ،سوختن تو تا با آغاز گوید: بمیر ای فینیقآدونیس می. دارد

 «فینیق»و  «تموز» ۀمیان دو اسطورکه سعی شاعر بر این است  ،«تبدأ الشقائقل»گوید آنجا که می

یل به تبد ،شده از زخم تموززیرا خون جاری ارتباط برقرار کند ،که هر دو رمز رستاخیز هستند

وان تنوعی میزمین است. به ۀرمز رویش و سرسبزی دوبار ،شود که در ادبیات عربشقایق می

ویش خ شخص ،که اشاره به این دو اسطوره دارد برای خود «آدونیس»ب نام گفت: شاعر با انتخا

 کند.را نمادی برای رستاخیز و بیداری دنیای عرب معرفی می

 ۀساناست، افزودن افرستاخیز بخشیده ۀبه اسطور «البعث والرماد»تنوعی که آدونیس در شعر »

هد درستاخیز پس از مرگ را نشان میآدونیس با این اسطوره، جاودانگی و  .به آن است «ققنوس»

و  کامل را برای توجیه مرگی ایثارگرانه رانی، ناامیدی و سرخوردگی یک نسلو آشفتگی، نگ

 (114: 1381)اسوار، «.داندبخش کافی میرهایی

 ققنوي در شعرِ نیما و آدونیس -2-3-3

 ا دانست؛ وصف حالای از خود نیمکنایهتوان آن را شعری تمثیلی است که می ،نیما ققنوس

از دو جهت  ،است. ققنوسای برگزیده که سابقه نداشتهشبه تازهلیک نیما که او در آن وجهوسمب

         معاصر زیرا اوست که با  یکی نماد او در شعر فارسی و جایگاهش در شعر ؛نماد نیماست

در  ویدازد. انمیی نو را در شعر فارسی درشکنی و دگرگونی در شعر کالسیک، طرحتسنّ

آفرینی ققنوس باز ۀتفاوت خود را با سایر شاعران در اسطور ،شکنتعنوان یک شاعر سنّبه ،واقع

نی که بلکه سوخت حاصلا نه سوختنی بیسوختن است امّ ،داند که انتهای این راهو می استکرده

، نه دبینمی یشتن را در اوکه خوکند وصف می را ققنوسی ،نیماتولدی دیگر را در پی دارد. 

خواه، فکر و آزادینیمای روشن نمادققنوس دیگر،  و از جهت ها هستی داردققنوسی که در افسانه

خود را به آب و آتش  ،بینی است که برای آگاهی و رهایی دیگرانفکر و روشننیمای روشن
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هآتش نشست خاطر آنها درگران که بهبازد؛ بی آنکه دیدر این راه جان می ،زند و سرانجاممی

-حسینک: ر) .های او را  درست بفهمند یا شهامت و شجاعت او را نیک پاس دارندحرف ،است

 (233: 1387پور چافی، 

چون خرمنی / چند امیدشانست همچو دود، اگرتیره/ ها چو اوکند که آرزوی مرغحس می

ر رغان دیگر ام /کند که زندگی او چنانحس می/ نماید و صبح سفیدشاندر چشم می/ زآتش

دمد و باد شدید می  ...// رنجی بود کز آن نتواند نام برد  / در خواب و خورد / به سر آید

 .هاش از دل خاکسترش به درست مرغ!/ بس جوجهست مرغ!/ خاکستر تنش را اندوختهسوخته

 (326 - 357: 1384، یوشیج )نیما

کار و )اف او سوزد و از خاکسترخویش می اب و تنها، در آتش وجودتبی سرانجام این ققنوس     

 آورند.می)رهروانش( سر در هایشجوجه ،اش(روشن فکری/ های شعریایده

های چیز ،پندارد که با سوختنشخود را ققنوسی می ؛«رستاخیز وخاکستر» ۀآدونیس در قصید     

 کند:خورشید و افق را هدیه می باارزشی مثل

 طائِرٌ هِفِی یُقالُ/ مَذبَحٌ، بَعلِبَک.../ مٌغامِر / اُفُقٍ مِن/ طائِرٍ جَنَاحِ عَلیَ آتِیَۀً/ هًجَمرَ یَدِی فی أن  أحلَمُ

 دونیس،آ) األفُق وَ حِصَادِهِ مِن وَالش مسُ/ یَحتَرِقُ/ بَعثِهِ بِاسمِ الجَدیدِ غَدَهِ بِاسمِ وَقِیلَ/ بِمَوتِهِ مُولِهٌ

1988 :47.) 

پر  آید/ از افقیخگری در دست دارم/ اخگری که از بال پرنده میبینم که ای مییرؤیاترجمه: 

شی دوباره زای ،ای است که با مرگشقربانگاه است/ گویند در آنجا پرنده ،.../ شهر بعلبک/ ماجرا

سوزد/  و خورشید و افق حاصل این نام فردایی نو، نام رستاخیز است/ او می ،دارد/ گویند نام او

 اند.سوختن

 و دارد «دست»بیند که آتشی در گوید: خواب میشاعر می ،)رؤیا(« حلم» ۀقصید آغازِدر      

ست اای بدن است. او آتشی را لمس کردهرا بیان کرده که باز هم یکی از اعض «اَشمّ» ۀکلم ،سپس

« هامرأ»که چرا ،کنده بوی وطن را برایش تداعی میاز افقی پر ماجرا آمده ک ،ایکه از بال پرنده

است. در قسمت وطنی که قربانی سرنوشت شده ؛است «وطن»نماد  ،در اشعار آدونیس (،نز)
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 ،رؤیایی که به جسم تعلق داشت ،در این قسمت ؛«أحلم أنّ رئتیّ جمرۀ»د: یسراچنین می ،دیگر

اند. سوزاست که آتش، درونش را میقرارداده جای فینیقباطن شاعر شده و شاعر خود را به وارد

بک را قربانگاه بعل ،بنابراین، شاعر ؛تبعیدگاه آدونیس است که اشاره دارد «بعلبک»به  ،نبعد از آ

ود غربت خ ،معرفی کرده که آتش آن ،ای که حریص به سوختن استو خود را ققنوس، پرنده

خورشید و افقی تازه و زندگی دوباره  ،مرگ نیست بلکه دستاوردش ،شاعر است ولی پایانش

    گونهاین را ن مفهومیهم ،)اضطراب(« قلق»ۀ در قطع ،«د اولییقصا»تاب آدونیس در ک است.

 یفِ لَعَل / وَحَرِّقِ، بِهِ وَاعصَف/ مَزِّقِ وَ تَجَدادِی عَلَی شُدَّ/ یَاقَلَقِی،/ اُفُقِی فِی ظُلمَهً یَا» گوید:می

 (66: 1988 آدونیس،).« الن قِی الفَجرَ أبتَکِرُ/ رُمَادِهِ

توفنده  پاره کن/ و یورش ببر و ،من/  بر نوگرایی من ۀاندر افق من/ ای دلشور ،تاریکیای ترجمه: 

 آالیش را آفریننده باشم.بر آن بتاز و بسوزان/ شاید در خاکسترش/ فردایی نو و بی

 ی شاعر یفردگرا -2-3-4

 ،اقعمو ردر بیشت و گویدآید و سخن میمیای درصورتِ پرندهبه ،خود نیما در برخی از اشعار

های ایهمیکی از بن ،این تنهایی. و...  «مرغِ غم»، «آقا توکا»، «ققنوس»مثل:  ؛پاسخ استسخنش بی

آی » شعرهایی چون: ، درخیالی مردمتوجهی و بیتنهایی روشنفکر و بی ،یعنی ؛مهم شعر اوست

است که استبداد دهای از زمان سروخود را در برهه «ققنوس»و... . او  «قایق»، «مهتاب»، «هاآدم

ر خود است و نیما و شع بر مدار قدرت ،کالسیک و هم اینکه شعر رضاخان بر جامعه حاکم است

قنوس، ق» شود:رود و از دیگر مرغان جدا میمینیما در فردیت خویش فرو ،بنابراین  ؛او تنهاست

/ است فردبنشسته خیزران/ / برشاخجهان/ آواره مانده از وزش بادهای سرد ۀمرغ خوشخوان، آواز

 (325: 1384، یوشیج )نیما «.پرندگان ،به هر سر شاخی ،بر گرد او
که یدر حال ،کندرا از پرندگان دیگر مشخص می در همین چند سطر، تفاوت او ،وصف ققنوس»

د و اند، ققنوس، فرهای درختان و در کنار هم نشستهبر سر شاخه ،ای آشناگونهبه ،مرغان دیگر
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ه در همین کتنها در این تصویر بلنه ،دیگر است. تفاوت نیما با شاعرانخیزران نشسته اخبر ش ،تنها

 (132: 1391)پورنامداریان،  «.این صحنه است، آشکار است پنج مصراع شعری که وصف

مرام نی همفکراشاعران و روشن ؛«است فردبر شاخ خیزران بنشسته»او تنهاست:  ۀنیما و اندیش     

اند(: تههای دیگر نشس)پرندگانی که دور تا دور او، منتهی بر شاخه ولی هنوز او تنهاستاو هستند 

ه ای هستند کا در مقابل، شاعران دیگر و مردم عادیامّ «پرندگان ،به هر سر شاخی ،بر گرد او»

کند که زندگی او چنان/ مرغانی دیگر ار به سر آید/ در خواب حس می»زندگی متعارفی دارند: 

رآرد بانگی ب»دانند: سخن و فکر او را نمی ،این مردم ؛«ورد/ رنجی بود کز آن نتوانند نام بردو خ

و »او تنها و در خلوت خود است:  ؛«از ته دل سوزناک و تلخ/ که معنیش نداند هر مرغ رهگذر

 . «ند در عبورااندر نقاط دور/ خلق

 ،از اینکه او نیز همانند ققنوس ؛گویدد میاز غربت خو ،«مادالبعث والرّ» ۀدر قصید ،آدونیس      

 است:تنها مانده ،دهد که برای دیگران غریبه است و از این روآوازهایی سر می

.../ ربَتِی /غُ تُمِیتُ، الّتِی غُربَتُک/ األخِیرَه؟ ا شَارَهُ ـ األخِیرَهِ الکَلِمَهُ مَاتَکونُ و/ مایکون؟ فینیق،

 (49: 1988 آدونیس،) .غَرِیبَهٌ/ یَتِیأغنِ  عَن یُقَالُ أغنِیَتِی،

ری میغربتی که تو در آن می بود؟/آخرین اشاره چه خواهد ،شود؟/ آخرین کلمهققنوس چه می

 ست.گویند/ ناآشناآوازهایم می ۀ.../ آوازهایم، دربار/ من است غربت

ی یردگراف ،یابد و بدین ترتیبتنها از طریق جمعی پایان می ،شاعر فردیت» ،از نظر آدونیس

که اچر ،در بیشتر اوقات پریشان است .دهدخودش سوق می شعرش را به نوآوری در زبان خاص

اندیشد. آدونیس منتقد و خواهد عناصر متضاد را به اجتماع فراخواند  و از خالل تصاویر میمی

ند واتپردازی و وصف و شرح است. آیا کسی میبه نظر شاعری پرشهامت در نظریه ،اندیشمند

 (209م: 1978)عباس، « شعر بگوید؟ در هر لحظه

 ستاای تصور کردهافسانه خود را ققنوس ،او ؛خوانداو آوازهایش را برای سایرین غریبانه می     

د، انان عقب افتادهمتحجّر که به نظر آدونیس از عصر و زم دهد ولی این گروهکه آواز سر می

 اند.انتقاد گرفته سخنانش را به باد ،د و بارهاانهایش را ندانستهحرف معنا و مفهوم



 
 
 
 
 
 
 
 

آدونیس و نیما اشعارِ در نیقفی و ققنوس                                                

 
 

243 

 اعتراض سیاسی  -2-3-5

و صدای اعتراض شاعر در  های خود، رنگ و بوی سیاسی نیز داردنیما در کنار مشخصه ققنوس

کند. ققنوس در شعر نیما، این احواالت را ترسیم می ،ای از ابهامشود. او در پردهمیآن شنیده

خاطر نجات  بشر سوزانده و به خاکستر  بدل شمع وجود خویش را به است که کسانی یادآور

-229: 1375)ثروتیان،  «.اند تا رستگاری دو جهانی را برای انسان روی زمین  فراهم آورندکرده

 د:دهاو را اشاعه می افکار و مبارزات ،)ققنوس( روشنفکر و مبارز گوید: مرگ( می230
صدها صدای دور/ در ابرهای مثل خطی  ۀهای پار/ از رشتهدکنرکیب میهای گمشده تاو ناله

/ از آن زمان که زردی خورشید روی موج/ سازدتیره روی کوه/ دیوار یک بنای خیالی/ می

ست روشن آتش ل و مرد دهاتی/ کردهشغا ده است، به ساحل گرفته اوج/ بانگکمرنگ مان

 (326 -  325: 1384، یوشیج )نیما .خانه را پنهان

جای تمام مردمی به ،خواهد با شعرش و بیانشاین است که نیما می ۀدهندنشان ،این مطلب      

در رابطه با این خصیصه  ،کدکنیشفیعی. حرف بزند ،اندکه در برابر نامالیمات سکوت کرده

و اراهی برای شناخت تجربیات وی از عواطف اجتماعی زمان  ،نیمایی عواطف ۀمطالع»گوید: می

و در  ای ایستا و منفعل بودجامعه ،گرفتن این مطلب که ایران تا دوران قاجارت. با درنظرسهنیز 

 (115: 1380کدکنی، )شفیعی «.تفکر ایستایی وجود دارد ،ایچنین جامعه

 سوختن ،و آن استخود، مفهوم سیاسی عظیمی را گنجانده ۀماوراء شعر رمزگون ،آدونیس     

 سراید:گونه میاین ،بنابراین ؛است نه و رویش تفکر نوینتفکر که

 حِینَمَا وَ/ فُقُاالُ فِیَّ یُولِدُ -االُفُقُ فِیَّ یَکبَرُ/ أحتَرِقُ/ الحِجَار الوالِهُ ـ العاشِقُ بَعلَبَکِّی أرفَعُ أحَسَّنِی

 (.51: م1988 آدونیس،. )أیاهَاالر فِیق یا/  فِینِیق یا مِثلُک جَنَاح أوَّلِ مِن لِی، یَطلَعُ  الصَّبَاح یَستَیقِظُ

ست/ امرا به اوج رسانده ،اله و شیدایندهایش وکنم بعلبک عاشق من که سنگاحساس میترجمه: 

د/ شوشود/ و آنگاه که صبح بیدار میافق در من متولد می ،شودسوزم/ افق در من بزرگ میمی

 کند/ درست مثل تو ای ققنوس/ ای دوست.از نو، بالی برای من طلوع می
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بعلبک را قربانگاه خود معرفی کرده و خود را ققنوسی که  ،«حلم» ۀدر ابتدای قطع آدونیس     

بعلبک را محلی امن  ،افق و خورشید است؛ اکنون او ،سوزد که حاصل سوختنشدر آتش می

 نشود. در اید میشود، در حد رؤیاهای او که در افق متولّگ میریابد که در افقی جدید بزمی

پرواز است؛ حال  ۀشده است که بالی جدید دارد و آمادققنوسی تازه متولد ،و، شاعرن زمان

اقد اشعار همسر و ن ،هایش به گوش جهانیان است. خالده سعیدمنی برای ارسال پیاممأ ،تبعیدگاه او

 بلکه تالشی است برای آفرینش یک دنیای فکری نیست رفاًص ،شعر آدونیس»نویسد: می ،او

اطراف  ۀبه فضای خشن و غریبان ،قصه ( او در آغاز29م: 1978غالی شکری، رک: ) «.انسانی جدید

          های غربتشدر شعله، سخنوری آزاد است که نماد را «ققنوس»جایی که  ؛خود اشاره دارد

ه آزادان ،دهد که بتواند در آن فضاای روشن میبه خود نوید آینده ،هاسختی ا با تمامسوزاند امّمی

 اعر است. ش ۀجوّ حاکم بر زماننسبت به نوعی، اعتراضی محکم هایش را بیان کند و این بهفحر

 نتیجبـ 3

 : دربردارد زیر را نتایج  ،هایی که در این مقاله صورت گرفتبررسی

رای نمادی ب ،در هر دو فرهنگ ققنوس در ادبیات ایران و عرب، مفهومی مشترک دارد. تقریباً. 1

مفاهیم دو  ۀخود ارتباطی است میان عمد ،این و دی دوباره استخیز و تولّجاودانگی، رستا

 خود و ۀخوبی از این رمز برای بیداری جامعبه ،فرهنگ که هر دو شاعر، هم نیما و هم آدونیس

 اند.خود استفاده کرده رسالت

ال شعر خود ج ستفاده کرده و به سیاقها و نمادهای تاریخی اهر دو از اسطوره ،و آدونیس نیما. 2

جامعه  از متن ،اند. این دو شاعرسازی کردهی خود اسطورهحتّ و بخشیده و آن را متفاوت ساخته

ا ای از ابهام و باجتماعی را در هاله ـ مفهومی سیاسی ،های خودبرخاسته و در بسیاری از نوشته

 دانند.خود را شاعر آینده می ،هر دوو  اندزبانی رمزی مطرح کرده

از  نمادی ،از جمله: ققنوس در این اشعار ؛در شعرِ آدونیس و نیما، مفاهیم بسیار دارد قنوسق. 3

 اصالح و زنده ند که خواهاننفی کخود را کسی معرّ اندسعی کرده آنها .خود شاعر است
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طر نوع است؛ اینکه به خاهبه فردگرایی شاعر اشاره شد ،. در این اشعارهستند انتشملّ ۀدوبارشدنِ

اهد خو. شاعر در این آواها میاندد ققنوس، از دیگران جدا ماندهدرست مانن ،انیا عقایدش نتنوش

ها یادآور شود و آنملّتش را   روشن و درخشان ۀخود اعتراض کند وگذشت ۀبه جوّ حاکم بر جامع

آتش ه که خود را بدانند میخود را ققنوسی  ،فردایی نو ترغیب نماید. هر دو شاعر را برای ساختن

 ۀنوینی برای مردم و جامع مِ خود را از خواب غفلت بیدار کند و آغازگر زندگید تا مردمی کش

  .دخود باش

 ن است کهشود، ایققنوس مشاهده می ۀاسطور رفتنکارگآدونیس و نیما در به تفاوتی که میان. 4

نو  ان شعرویندگبا سوختن خویش راهی برای پ سیاسی، -مفاهیم اجتماعی ا، عالوه بر کاربردنیم

 ست.املّت عرب استفاده کرده ۀاز این نماد برای بیداری وجدان خفت ،و آدونیس هفارسی باز کرد

 

 نوشتپی
امّا  اجتماعی دارد، ۀما شمرد. اکثرِ شعرهای نیما جنبیترین شعرهای نتوان از سیاسیمرغِ آمین را می -1

: شمیسا، راهنمای ادبیات کرارا سیاسی هستند. آشک «مرغِ آمین»و  «پادشاه فتح»برخی از آنها چون 

 .   181ـ  188و  146ـ  153معاصر، صص: 
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 نشریّۀ ادبیّات تطبیقی
 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

باهنــر کرمــــان دانشگـــاه شهید  

 1396زمستان و پاییز ، 17، شمارۀ   9سال 

 الطیر عطار و سرگذشت اولیس در اودیسة هومرمقایسة سرگذشت مرغان در منطق

 پژوهشی( -)علمی

 1علی نوری*

 2بیرانوند یوسف علی

 چکیده

فاهیم، نند از مشاعران عارف گاه، برای آنکه حاالت درونی و مکاشفات خود را برای مخاطبانشان بیان ک

قین چنان آشکار است که مخاطب ی گرفتناند. گاه این وامهای حماسی مدد جستهها و بعضاً تمثیلمایهبن

ماسی و  از حبه آثار  ،الطیرکه عطار در منطقاست؛ چناناعر، متنی حماسی را فراچشم داشتهکند که شمی

ی از شدن گونۀ نسبتاً جدیدو به رسمیت شناخته ها از سوییاست. همین شباهتجمله شاهنامه نظر داشته

ه در مراحل کم و بیش مشاب ادبیات حماسی با نام حماسۀ عرفانی از دیگرسو و نیز موضوع سفر قهرمان و

ای همایهما را بر آن داشت تا به مقایسه و بررسی وجوه اشتراک، از جمله در ساختار روایی و بنآنها، 

هر دو  -1از این قرار است:  ،و اودیسۀ هومر برآییم. نتایجی که به دست آمدالطیر عطار مشترک در منطق

های مشترک زیادی در دو اثر مایهبن -2برانگیزی دارند. کتاب از حیث ساختار روایی، مشترکات تأمل

گانۀ آن، در هر دو اثر الگوی سفر قهرمان مورد نظر جوزف کمبل و مراحل سهکهن -3وجود دارد. 

 با نظر کمبل قابل تطبیق است.   آشکار و
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 مقدمب             -1

.  دهدمی نشان آشکارتر را آنها در موجود چشمگیر مشترکات اسطوره و حماسه با عرفان، مقایسۀ

 قدسی امر اصالت و محوریت مانند مشابه، ساختاری عناصر توان این آثار را با توجه به وجودمی

 ضدِ و قهرمان شر و و خیر زندگی، و مرگ متقابل هایزوج حضور ،(156-152: 1388 مظفری،)

 و قهرمان برای حامیانی یا حامی حضور العاده،خارق نیروهای و حیوانات ،اشیا وجود قهرمان،

 و عظیم هدفی سمت هب نازل گاه و معمولی موقعیتی از قهرمان سفر و  حرکت قهرمان،ضدِ

 خستینن  مأوای و مقصد به قهرمان افتخارآمیز و پیروزمندانه بازگشت پرمخاطره، ولی شکوهمند

 استدهرسی ستایشی درخور روحی کمال و تعالی به فراوان، هایرنج تحمل واسطۀ به کهدرحالی

 با هم مقایسه کرد. .... و

 مورد ثرا دو  و طورکلیبه ،حماسی و انیعرف آثار در مقایسه و تطبیق قابل مسائل از یکی

 و یعنی خودیابی ،پایانی مرحلۀ تا آن سیر و داستان قهرمان سفر موضوع خاص، طوربه بحث

جوزف کمبل  .است( خویش وجودی گوهر و حقیقی خویشتن)کمال مطلوب  به رسیدن

(Joseph Campbell،) ستاو ارل گواساس آراء کشناس مشهور امریکایی، برفیلسوف و اسطوره

 الگوهایکه در پی طرح نظریۀ ناخودآگاه جمعی خود، کهن (Carl Gustav Jung)یونگ 

به  ،ودبپیر فرزانه، روح، قهرمان، سایه و جزآن را طرح، بررسی و تحلیل کرده آنیما، آنیموس،

 اندکسانی ،هامایۀ اصلی اسطورهبن» نتیجه رسید کهپرداخت و سرانجام به این مطالعۀ عمیق اساطیر 

د ای بسته رشین و در محدودهای معدر جامعه ،شناختیهر نظام اسطوره ...اندو همواره یکسان بوده

        شوند، در هم ها( وارد عرصۀ برخورد و رابطۀ متقابل میشناختی)اسطوره ،. سپساستکرده

 (48: 1384کمبل، « )کنید.تری پیدا میشناسی پیچیدهآمیزند، و شما اسطورهمی

ای ترین نظریهمهم» ولی ای ارائه کرده استشناختی ارزندههای اسطورهجوزف کمبل، نظریه

در کتاب  ،1949اسطوره است که در سال نظریۀ تک ،مطرح کرده درخصوص اسطوره اوکه 
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توجه اکثر  مورد کمبل، اسطورۀنظریۀ تک (78: 1384کنگرانی،« ).شد ارائه  قهرمان هزارچهره

 قرارگرفت. هنرمندان و منتقدان شناسان،اسطوره

 تر، قهرمانی با هزار چهره،فصل اول کتاب قهرمان هزارچهره یا به عبارت دقیق  کمبل در

او با بررسی   (Campbell, 2008: 1-18)قهرمان را بررسی کرد.  سفر الگویتفصیل، کهنبه

 در را خود در هر زمان و مکان، الگو،نشان داد که چگونه این کهن ،های جهانها و افسانهقصه

« کند. راهنمایی نفس شناخت و درونی سفر و سیر به را انسان تا کندمی تکرار جدید قالبی

 (106: 1392)طاهری و آقاجانی، 

الگو هم در آثار اساطیری و حماسی، حضوری قاطع و چشمگیر دارد و هم در آثار این کهن  

تن یافها و حتی در ادیان، قهرمان، برای دستها، حماسههآراء کمبل، در اسطوراساس عرفانی. بر

ند و کشده یا جبران کمبودی از جامعه، عزیمت میبخش یا بازیافتن چیزی گمبه پیامی نجات

لی خود به منزل اص ،بخشف، با پیامی ارزنده و سودمند یا دستاوردی نجاتپس از رهیافت یا تشرّ

 (206 – 189: 1377. ک: کمبل، گردد. )رمیباز

 بیان مسئلب -1-1

ر ب گرچه برخی، اثر عطار نیشابوری، عارف واالمقام قرن ششم و هفتم هجری است ،الطیرمنطق

ت. اسسینا نظر داشتهاحمد غزالی و ابن «الطیررساله»به  این کتاب،ند که وی در سرودن اآن

و رمزی، به شرح مراحل به روش تمثیلی  ،در این کتاب عطار( 345 -339: 1353)فروزانفر، 

ای است به جهان درونی او، از عناصری زبان عارف که دریچه»است. اصوالً سلوک پرداخته

ین ( به دلیل هم457: 1392شفیعی کدکنی، « ) گیرد.نهایت متنوع و رنگارنگ شکل میبی

 ،دارد یالطیر که هم جنبۀ عرفانی و هم حماسبودن کتاب منطقرمزی»رنگارنگی زبان و بیان و 

 ( 319: 1381)رزمجو،« عرفانی دانست. -ای حماسیتوان آن را منظومهمی

(،  94-92: 1369و  119: 1372(، اسالمی ندوشن )63 -61: 1367کسانی مانند طباطبایی )

(، قبادی 254: 1380(، پورنامداریان )122و  121: 1، ج1379کوب )(، زرین24: 1372مرتضوی )
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عرفانی، ای از حماسه، با عنوان حماسۀ (، به گونه295 -291: 1، ج1388( و رزمجو )9 -5: 1381)

اند که در آن، سالک یا عارف، قهرمان است و میدان حماسۀ روحانی یا حماسۀ صوفیانه قایل شده

د. های حماسی دارهای قابل توجهی به داستانشباهت ،الطیرمنطق مبارزه نیز درون وجود اوست. 

و  مشترک است ،از جمله شاهنامه و با آثار حماسی  ،های موجود در این کتابمایهبسیاری از بن

ز که برخی اچنان است،های حماسی بهره بردهمایهخالق آن، برای تفهیم عوالم عرفانی، از بن

الطیر، از جهاتی، بویژه از حیث سفر قهرمان،  با آثار حماسی منطق ها و مضامینمایهبنها، داستان

نیز، به دالیلی چون محوریت  (Homer)اثر هومر  ،(Odyssey). اودیسه است ایسهقابل مق

های قهرمان در طی این سفر ها و مخاطرهموضوع سفر و بازگشت قهرمان به وطن در آن، رنج

قیق الطیر قابل مقایسه است. در این تحو...، بیشتر از بسیاری از آثار حماسی شرق و غرب با منطق

ا هم دارد و هایی بساختار روایی آنها چه شباهتاین پرسش که  مقایسۀ دو اثر، برای که با آنیمبر

 های مشترکی در این دو کتاب وجود دارد؟مایهبه عبارت دیگر، چه عناصر، موضوعات و درون

 الگوی سفر قهرمان،  پاسخی بیابیم. های مربوط به کهنبویژه ازحیث مشابهت

 حقیقضرورت و اهمیت ت -1-2

یان آثار هومر در م در میان آثار عرفانی فارسی از سویی و اودیسۀ عطار الطیرمنطقنظر به جایگاه 

حماسی یونان از دیگرسو و نیز نسبتی که بین ساختارها، موضوعات و مضامین حماسی و عرفانی 

مان در هرالگوی سفر قهایی از این آثار، ازجمله بررسی کهنوجود دارد، بررسی و مقایسۀ جنبه

گسترش تحقیقات حماسی و عرفانی مؤثر و حایز اهمیت است و برای شناخت بیشتر و بهتر این 

 نماید. بلکه ضروری می و دو نوع ادبی، سودمند

 پیشینة تحقیق -1-3

است و هم در مورد اودیسه؛ شدهها و مقاالت ارزندۀ بسیاری نوشتهکتاب ،الطیرهم دربارۀ منطق

 ، نوشتۀ«تحلیل رمزشناختی داستان شیخ صنعان» لۀمقا ،ز این ذکر شد. همچنینمانند آنچه پیش ا

سودا که نویسنده در آن، شیخ صنعان را سرنمون ازلی آدم و دختر ترسا را محمدعلی آتش
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 ،ستادادهدستای از داستان آدم و حوا بهسرنمون ازلی حوا دانسته و بر اساس آن، روایت عاشقانه

 از هم کهنچنا است، سابقه به مسبوق جهاتی از ت. مقایسۀ سفر قهرمان نیزتحقیقی سودمند اس

 ،(1388) و( 1375)رزمجو ،(1379)کوبزرین ،(1377)ریتر  چون کسانی سوی

 در هم و( 1386) قبادی ،(1383)امیسرّ ،(1381)ازیکزّ ،(1376)شمیسا ،(1375)پورنامداریان

 این به دیگران، و( 1384)کمبل  ،(1377)نگ یو چون کسانی سوی از بویژه الگویی،کهن نقد

ا دربارۀ  مقایسۀ این دو کتاب، بویژه مقایسۀ چندوچون سفر قهرمان در امّ استشده اشاره موضوع

 داستان و صنعان شیخ داستان مقایسۀ و تطبیق»ای با عنوان شاید تنها  بتوان از مقالهاین دو اثر، 

د. اند یادکرکردها در همایش ملی انجمن ترویج ارائهکه نگارندگان مقالۀ حاضر، آن ر« اولیس

به وطن  (Ulysses)در مقالۀ یادشده، مراحل سفر )دورشدن( و بازگشت شیخ صنعان و اولیس 

               روایت و عناصر و مراحلا در مقاله حاضر، امّ ، با هم مقایسه شده استشانو منزل اصلی

ه عطار، با توجه ب الطیرمنطق در مرغان داستان هومر و یسۀاود بین داستان مشترک هایمایهبن

مبانی و  در این تحقیق، هم بهکه شود. گفتنی است الگوی سفر قهرمان مقایسه و بررسی میکهن

        ایم، هم به اصول نقد های تطبیق و مقایسۀ آثار عرفانی و حماسی در ایران نظر داشتهسنت

بنابراین،  رمان؛الگوی سفر قهرد نظر جوزف کمبل در بررسی کهنبویژه اصول مو و الگوییکهن

رفان ایم. این مقایسه، به دلیل مشترکات بنیادین حماسه و عبه ضرورت، روشی تلفیقی اختیار کرده

ویژه با توجه ب ،ای حماسه استنظران مبنی بر اینکه عرفان خود، گونهو بنا بر آراء برخی از صاحب

 یالگوی سفر قهرمان و مراحل آن در آثار حماسی و عرفانی، حتّوجود کهنبه مشترکاتی مانند 

ر مطالعات تطبیقی، شد، دپذیر و بلکه چنانکه پیشتر گفتهدر بین آثار ادبی ملل گوناگون، توجیه

 ضروری و سودمند است.
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 بحث -2

 الطیرداستان مرغان در منطق خالصة -2-1

سلوک ازسوی مرغان، به کوه قاف در جستجوی سیمرغ  کردن هفت وادیاین داستان، شرح طی

مانند و سرانجام، مرغانی است. در هر وادی این سفر دراز و پرخطر، تعدادی از مرغان از راه باز می

سند، ربرند، وقتی که به وادی هفتم و به کوه قاف که جایگاه سیمرغ است میبه در می که جان

 یابند.میبازهستند، که خود آنها  ولی سی مرغ را بینندسیمرغ را نمی

 اودیسباولیس در خالصب داستان  -2-2

ست. پس از نبرد تروا، به سبب ا (Troy)و از جنگاوران تروا  (Ithaca)اولیس، پادشاه ایتاک 

 .شونددریاها و جزایر مختلف می ، خدای دریاها، او و یارانش آوارۀ(Poseidon)کینۀ پوزئیدون 

یپسو ای به نام کالاسیر الهه و ددهاش را از دست میدلهیاران یک ،دن به ایتاکرسی او در طی مسیر

(Calypso) شین ناولمپ تا اینکه خدایان  ،کندوادار شود که قصد دارد او را به ازدواج با خود می

به  ،هشود با یاری آتناولیس را به ایتاک رهنمون شوند. اولیس موفق میکه گیرند تصمیم می

تعدادی از اشراف به خواستگاری همسرش، پنلوپ  ،شنود که در نبود ویبرسد. می ایتاک

(Penelope)اولیس با  ،است. سرانجاموفادار ماندهنسبت به اولیس همچنان اند ولی او ، آمده

 خواستگاران را در قصر خود به هالکت برساند. که شود موفق می ،راهنمایی و پشتیبانی آتنه

 تار کلی دو داستانمقایسة ساخ -2-3

پادشاه سرزمین ایتاک و جنگاور زیرک و خردمند حماسۀ اودیسۀ هومر، روایت بازگشت اولیس، 

گیری نهایی خدایان است و در آن، مراحلی چون میل اولیس به وطن و تصمیم (Iliad)ایلیاد 

به وطن  رسیدن وار و پررنج و اندوه اولیس تاحرکت سرگردان دادن به او،مبنی بر اجازۀ بازگشت

دیدار او با همسرش، مرگ خواستگاران  ،سپس گیرد ومیخویش و ماجراهایی که در کاخ او در

 .  شودمیشرح دادهو برقراری صلح در سرزمین اولیس
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الطیر نیز روایت سفر پرندگان برای رفتن به بارگاه سیمرغ و در واقع، بازگشت آنها به منطق

داستان را پس از تحمیدیه، با شرح و  ،خویش است. عطار جایگاه راستین و مأوای نخستین

ای از طریقت در هدهد با جامه ،کند. آنگاهتوصیف مجمع مرغان و نیاز آنان به شهریار آغاز می

آنان  خواند و ازخود را بَرید حق و پیک غیب می و شودحاضر می ،بر و افسری از حقیقت بر سر

و  گویدشوند. هدهد از سیمرغ سخن می با او همراه ،سیمرغخواهد تا برای رفتن به بارگاه می

کایت ح ،هر یک از مرغان ،فتد. سپسامی« در جان ایشان کارگر ،شوق او»شوند و همه شیفته می

ان را هایشکند و پرسشحکایت شیخ سمعان )صنعان( را بیان می ،گوید. هدهدخویش را بازمی

کنند ولی با آگاهی از نخستین هدهد، عزم راه می گوید. مرغان با پذیرش سخنانپاسخ می

آنگاه عزیمت  گوید وا هدهد به همۀ آنها پاسخ میزنند امّبازمی آورند و سرها، عذرها میدشواری

شود و تنها سی هالک می ،زار آید و  در هر وادی، بسی مرغش میکنند. در راه خطرها پیمی

     زی چی ،مرغ که خودشان هستندگاه سیمرغ، جز سیرسند. آنان نیز در پیشمرغ به مقصد می

 رسند که همه صلح است و صفا.به بقای بعد از فنا می ،مرغا این سیبینند امّنمی

های راه در هر دو روایت، عالوه بر اشتراک در عزیمت قهرمانان، مخاطرات و رنج و شکنج

 صلی خویش، مشترکات دیگری نیزو سرانجام، بازگشت پیروزمندانۀ آنان به جایگاه و وطن ا

رانگیز بهای شورانگیز و اثرگذار و نیز سخنان مستدل، حکیمانه و تأملوجود دارد؛ مانند وصف

 های خاصهای سفر و خطرات و دشواریمتعدد در هر دو کتاب و نیز اشتراک در برخی از مرحله

 اند.  وبیش قابل مقایسههر مرحله که کم

 فر در دو داستانمقایسة مراحل س -4 -2

ه نیز الطیر، در اودیستوان انتظار داشت تمام مراحل هفتگانۀ سفر در منطقآشکار است که نمی

یعنی مراحل  ،ا عالوه بر تعدادی از این مراحل، هر سه مرحلۀ مورد نظر جوزف کمبلامّ باشد

ت، مرغان سوبیش در هر دو مشابه است: در مرحلۀ نخعزیمت، دستیابی )تشرف( و بازگشت، کم

ار اصلی برای رسیدن به یار و دی و اولیسبه انگیزۀ یافتن پادشاه حقیقی و سرزمین راستین خود 
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وند و شرو میها و حاالت قابل قیاسی روبهکنند. در طول سفر نیز با دشواریخویش عزیمت می

 رسند. سرانجام، قهرمانان هردو اثر، به مطلوب و هدف نهایی می

الطیر، وادی طلب است. در این وادی، سالک دچار اشتیاق است و از منطقنخستین وادی در 

 عمق وجود، طالب بازگشتن به معبود و معشوق و منزل و مقصد اصلی خویش است:  

ــت وادی طلب آغاز کار     هسـ

ب   وادیّ طلب ه چون فرودآیی 

                               

ست آن پس زینهار...      وادی عشق ا

ــت آید هر زمان ــد تعب...پیش  ی ص

 (216: 1387)عطار،                       

         خویش  شود، جویای یار و دیاردر اودیسه هم، اولیس بعد از آنکه از نبرد تروا رها می

( او از 10: 1378)هومر، « اولیس خواستار بازگشت خویش و دیدار زن خویشتن بود.»گردد: می

تو نه مرگ را » گوید:( در برابر کالیپسو نیز می113ن: دچار سوزوگداز است. )هما ،این اشتیاق

خانۀ خود بازگردم و روز خواهم و آرزو دارم بههمه هر روز میبا این ی را؛یابی و نه پیردر می

 کوشد.او برای رسیدن به خانه، از هرحیث می( 115)همان:  «بازگشت را ببینم.

 شوند:ات بیشتر میالطیر که وادی عشق است، خطردر وادی دوم منطق

عد از  ید     ا ب پد ید  ــق آ  ین وادی عشـ

ــارگی         کب ی ــا نســـوزد خویش را   ت

                                            

 غرق آتش شد کسی کانجا رسید....    

ــت از غم خوارگی   ند رســ  کی توا

 (221: 1387)عطار،                            

 که وقتیچنان ون اولیس وجود دارد،به خانه در دردر اودیسه هم، سوز عشقی برای رسیدن 

بیند: وگدازی میاش را به او بدهد، او را در چنین سوزآید تا خبر آزادیمی (Hermes)هرمس 

« یخت.رگریست، دلش با سرشک و ناله و غم فرومیبود، همیشه در همانجا میدر کرانه نشسته»

   (110: 1378)هومر، 

ست، به خودشناسی و آگاهی از ظرفیت و استعداد الطیرکه وادی معرفت اوادی سوم منطق

 خویشتن و چندوچون راه مربوط است: 
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ــیر هرکس تـا کمـال وی بود    سـ

 گر بپرد پشـــه چندانی که هســـت

                                              

 قرب هرکس حسب حال وی بود  

صرصرش آید بدست      کی کمال 

 (221: 1387)عطار،                       

، است )هومرگری اولیس سخن رفتهندجای اودیسه نیز از خودشناسی، خردورزی و چارهدر چ

و...( و اولیس خود با آگاهی از نیروها و استعدادهایش و البته پشتگرم به  115و  35و  18: 1378

گذارد. )هومر، ، قدم در راه ایتاک می(Zeus)زئوس بویژه آتنه و  و دریغ خدایانهای بیحمایت

 ( …و 167-170 :1378

  گوید:می ،عطار در  شرح وادی چهارم که وادی استغناست     

بود            ــا  غن ت ــ ین وادی اســ  بعــد از

هد از بی می ــری  ج ــرصـ یازی صـ  ن

 

بود           نی  ع م ــه  عوی و ن ــه درو د  ن

شوری... ه زند بر هم بمی  یک دم ک

 (231: 1387)عطار،                         

 ،خواهندشد ناگزیر با آنها مواجهبه ،هایی که قهرمانانعطار در این ابیات، به  خطرها و رنج

است. کمبل به پیروی از یونگ و با توجه به داستان حضرت یونس)ع(، از این مرحله با پرداخته

 (178-175: 1377. نیز ن.ک: یونگ،  222: 1384کند. )کمبل، یادمی« شکم نهنگ»تعبیر 

     ولی  شود، دیده نمیباشدوادی داشته ه شباهت آشکار به اینای کدر اودیسه، مرحله

وان یافت. تدر اودیسه می ،با این اوصاف و های عطار در این مرحلههای شگفتی بین گفتهشباهت

وان تگذراند؛ بنابراین، میشود که قهرمان آنها را میها و بالهایی اشاره میدر اودیسه نیز به رنج

ق کمبل منطب« شکم نهنگ»نست و آن را کامالً بر مرحلۀ این مرحله را در دو داستان، مشابه دا

مام شکند و تمیبر اثر تندر زئوس درهم ،ساخت:  در جزیرۀ اوژیژی کشتی اولیس و همراهانش

رسد که اولیس وقتی به ایتاک می ،همچنین (154: 1378)هومر، سپارند. یاران اولیس جان می

 است. داده اش را از دستیاران یکدله

 :گویدشدگی است، میار دربارۀ وادی حیرت که وادی گمعط



 
 
 
 
 
  
 
 

 1396تان پاییز و زمس، 17 ۀ، شمار9سال  یقی،تطب یّاتادب یّۀنشر                                     258  

سد این جایگاه     مرد حیران چون ر

جانش رقم      ید بر  چه زد توح  هر

                                

ــده و گم کرده راهدر تحیّ   ر مــان

له گم گردد از   و گم نیز هما جم

 (241: 1387)عطار،                     

دهد، با قرارگرفتن قهرمان در مرغ، به پرندگان دست میمرحلۀ حیرت که در درگاه سی  

نجا را در آتنه آ ،رسداولیس وقتی به ایتاک می ،در اودیسه همقابل قیاس است.   ،آستانۀ تشرّف

به یک جست برخاست... ناالن گفت: این چه بدبختی است؟ »کند. جلوی چشمان وی ناشناس می

 (294: 1378هومر، « )ام؟به سرزمین کدام آدمیزادگان آمده

 گوید:می ،عطار دربارۀ وادی هفتم که فقر و فناست    

 زان همه مرغ اندکی آنجا رسید

                                                                       

 از هزاران کس یکی آنجا رسید 

 (255: 1387)عطار،                    

 ،الگوی جوزف کمبلبا مرحلۀ بازگشت در اسطورۀ تک ،فانیسفر قهرمان عر وادی هفتم

 (274-251: 1384قابل قیاس است. )کمبل، 

 اند؛ گویی یکمرغان اگرچه در این وادی سی تا هستند، باز هم چونان نفسی واحده، یگانه

)آن کثرت، نمودی است از این وحدت(. اولیس هم وقتی  مرغ آنجا رسیده و آن سیمرغ است

ه خود اند کزدهتقدیر وی را چنین رقم ،که خدایان، تنهاست، چرارسدزمین فئاسی میکه به سر

 .تنها و بدون یاران خود به آنجا برسد

 هاس مشترک دو داستان  (motif)مایب ها و بنمؤلفب -2-5
 انگیزۀ بازگشت: الف

نزل م ،الطیربازگشت به وطن اصلی و حقیقی است. در منطق ،در هر دو داستان، هدف قهرمانان

دست  به کمال خود ،رسیدن به این جایگاه وه قاف است که مرغان با تحمل رنجحقیقی مرغان، ک

ست. در ایافتن داستان شده، باعث توالی حوادث و جریانیابند. در اودیسه هم انگیزۀ بازگشتمی

 خویش است وشرح بازگشت قهرمانان دورافتاده از منزل و مأوای راستین  ،واقع، هر دو داستان
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در ست. اکرده انگیزۀ بازگشت و احساس نیاز برای رسیدن به وطن، در جان آنان اشتیاق ایجاد

 مرغان سر از پا نشناسند: شده است تاباعث  ،شوق دیدار سیمرغ ،الطیرمنطق

 شــوق او در جان ایشــان کار کرد 

                         

ــیـار کرد  یکی بیهر  ــبری بسـ  صـ

 (108: 1387)عطار،                    

ه هایش بپیمایند. در اودیسوادی را با تمام سختیهفت تا شودهمین شوق است که باعث می 

هومر، )است. ای بسیار قوی انگیزه ،اشتیاق دیدار زن و فرزند و شهر و دیار خود ،هم برای اولیس

 و...(  115، 113، 10: 1378

 راهنما یا پیشوا ب:

با انواع  ان،آسیب است که قهرمانغالباً مقصد چنان دور و دراز و پرهایی، در چنین داستان

دد؛ گررسیدن به مقصود برای آنان عمالً ناممکن می ،شوند و بدون راهنماها درگیر میدشواری

ابد و یدر جریان روایت حضور می ،عنوان راهنما و راهبر، بهبه همین دلیل، نیرو یا شخصیتی فراتر

او، هرچند  را برعهده دارد؛و پیر هدهد نقش هادی  ،الطیرکند. در منطقهدایت میآنان را ارشاد و 

شناسد و هم با خرد و شود، تنها کسی است که هم راه را میظاهر از میان مرغان انتخاب میبه

یاز به رفتن به لۀ نرا دارد. بر این اساس است که مسئ تدبیرش شایستگی پیشوایی و راهنمایی آنان

 کند:شاه را در میان مرغان طرح می بارگاه

 ای بود از طریقــت در برشهحلــّ

 گفت ای مرغان منم بی هیچ ریب    

ــرت خبردار آمدم    هم ز هر حضـ

                                               

 افســری بود از حقیقت برســرش... 

 هم برید حضرت و هم پیک غیب

 هم ز فطنت صــاحب اســرار آمدم

 (94: 1387)عطار،                        

 ،ااندازند و از قضعه میقر ،رهبری خود تعیین کنند کسی را  به و آنگاه مرغان برای آنکه

 افتد؛ بنابراین:قرعه نیز به نام هدهد می

ــه ــر را او جملـ ــود رهبـ ــاختند خـ  سـ

  
 باختنـــد در ســـر فرمـــود همـــی گـــر
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 (144: 1387)عطار؛                                                                                              

 انگیزد که: مرغان را برمی وی نیز در نقش رهبری خود، 

هیــد       ن نیــد و قــدم در ره  ــا  جــان فشــ

 بس که خشکی بس که دریا بر ره است         

                                                                    

ــای  ــدان  پ ــان ســـر ب هیــد    کوب ن  درگــه 

ــت...        ته اســ که راهی کو نداری   تا نپ

 (108 -107: 1387)عطار،                    

یزد که انگرا برمی برای بازگشت است و اواولیس  رهبر و حامی ،تنهآنیز داستان اودیسه در 

رود می ،پسر اولیس ،(Telemachus)به سراغ تلماک  ،همچنین بازگردد. ،ایتاک ،به شهر خود

ه تا در پی پدرت ک»... تا در پی پدر برآید:  « است... نژاد نمردهاولیس آسمانی»گوید: میو به او 

 اولیسبه یاری ، همآتنه در ایتاک ( 21 -17: 1378)هومر، « برخیز. ،این دیرگاه ناپدید است

 برد. از بین می ،نمایندرقیبان را که بسیار هم جسور می ،با راهنمایی او آید و اولیسمی

 ،خردمندی و دانایی نظر از ،راهنما دو هرشده است و قام و منزلت هر دو راهنما، شناختهم

نامۀ سلیمان به سوی  ، برندۀ( آمده30که در قرآن کریم )نمل: چنان ،هدهد .دارند واالیی جایگاه

 است:شدهاشارهاین موضوع الطیر نیز به در منطقو  سبا بوده ملکۀ

 خوش ای به ســرحد ســبا ســیر تو

ــرّ   مان آمدی     صـــاحب سـ ــلی  سـ

                                        

مان منطق     ــلی  الطیر تو خوشبا سـ

ــاجــور زان آمــدی   از تــفــاخــر ت

 (103: 1387)عطار،                      

 قدرت زیادی دارد. ،آتنه هم که یکی از خدایان است، دختر زئوس است و در میان خدایان

مراقب  ،آتنه» (90 -84: 1383گاوری و حامی شهر آتن است. )شفا، ایزدبانوی خرد، تدبیر و جن

« رد.کسازش و وفاداری همسران بود و از حرمت کانون خانواده و تندرستی افراد آن پاسداری می

 ( 8: 1387)اشمیت، 
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 تقدیر و فراموشی ج:

ن است غ که شاه آناخبر از سیمرالطیر، مرغان بیدر هر دو داستان، نشانی از تقدیر هست. در منطق

ی بدون آنکه نیازی به و کنند،و بارگاه قدس او، منزل و جایگاه حقیقی آنان بوده، زندگی می

 تا اینکه:  ،استاحساس کنند؛ گویی تقدیر، آنان را به این فراموشی ژرف واداشته

جهــان            مرغــان  ــد  کردن عی  جم  م

مان در روزگار            ند این ز  جمله گفت

یاری      ید ار  ــا کدگر را شــ  کنیم ی

                                                   

نهــان        ــد آشـــکــارا و  بودن  آنچــه 

شهریار...      شهر از  ست خالی هیچ   نی

یم            کن بکــاری  ل ط هی را  ــا ــادشــ  پ

 (106: 1387)عطار،                           

زن و فرزند و  ،کند که در ایتاکفراموش می ،«اوژیژی»جزیرۀ در  ،در اودیسه نیز اولیس

الیپسو( آن فرشته )ک» نهد:میبا یاد وطن، دیگران را فرو تا اینکه اند،منتظر بازگشت وی شپدر

ت ا خواسامّ ، در غار ژرف بیاسایدبایست در کنار اوها میدیگر دلربایی برای او نداشت. شب

 شودمی( او کامالً در چنبرۀ تقدیر گرفتار 113: 1378)هومر، « دیگر با خواست او برابر نبود. ،وی

افقت مو ،تا اینکه زئوس و خدایان دهد،زگشت به خانه، میلی نشان نمیو چندی، حتی برای با

 اش بازگردد. سیطرۀ تقدیر تا آنجاست که حتی نحوۀبه خانه ،طوالنیکنند که بعد از آوارگیمی

 ( 108: 1378کنند. )ن.ک: هومر، بازگشت اولیس را هم مقدر می

 رفتن و خطرکردناهعنوان انگیزۀ  رد: عشق بب

 ت:البته عشق، بی درد، ناتمام اس ای نیرومند برای پوییدن راه است؛الطیر، عشق انگیزهدر منطق

مان         هدهد رهبر چنین گفت آن ز
 

 کان که عاشق شد نه اندیشد ز جان     
  

مدام            مد  نات آ کای ــق مغز   ...عشـ

                        

مام      ــق بی دردی ت یک نبود عشـ  ل

 (127: 1387)عطار،                           

شقی ع رای پوییدن راه پردردسر خانه است؛اولیس ب بخشدر اودیسه هم عشق، از سویی انگیزه

  ور است.که از سویی در وجود اولیس و از دیگرسو، در جان پنلوپ شعله
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 بودن راه و مدد ستن از پیشگویی : مبهم و تاریکه

     ر بسیا ،گیرندم و آیندۀ مبهم و ناپیدای راهی که در پیش میاز سرانجا ،الطیرمرغان منطق

 ند:ابیمناک

یم راه          ب هول و  مرغــان ز   جملــۀ 
 

ــد آه        برآوردن خون  پُر  پر  ــال و   ب
 

ــد  راه مــی ــدی ــاپ ــان ن ــای ــد پ ــدن  دی

 

ــاپــدیــد    درد می دیــدنــد درمــان ن
 

 (145: 1387)عطار،                       

 کند: موضع پیشگویانه پیدا می -گویدها سخن مییآنجا که از واد بنابراین، هدهد،

 اســـت  ره بر وادی هفت  را ما : گفت 
 

 ...است درگه وادی، هفت گذشتی چون 
 

ــت جم     هســ ن  پــاک توحیــد    وادی پ
 

ــم  پس  ــشـ ناک  حیرت وادی شـ ــعب  صـ
 

ین          م ت ف قر    وادی ه ــت ف ــا   و اســ  فن

 

 را تــو نــبــود روش روی ایــن از بــعــد 

 (216 :1387)عطار،                         
 

        نماید و او ناچار، چندبار از پیشگویان مدد در اودیسه هم، سرنوشت اولیس نامعلوم می

  (270 -265 و 240: 1378)ن.ک: هومر،  خواهد.می

  نگ و ستیز و:

ی یر را کتابالطتوان با طرفداران نظریۀ حماسۀ عرفانی همداستان شد و منطقمی ،از این نظر

با نفس  ،اساس آن، سالک باید از سویی، چراکه بر(319: 1381)رزمجو، یدعرفانی نام -حماسی

ی مانند قهرمان ،زیرا از یک طرف ل خود را تقویت کندخود در ستیز باشد و از سوی دیگر، د

یس به آن ای است که نباید ابلمانند قلعه ،است که باید با نفس و شیطان بجنگد و از طرف دیگر

 گوید:با لحنی حماسی سخن می ،هااین ستیز و جدال راه یابد. عطار در بیان

مان چنین      نافر  کافر اســــت این نفس 
 

ــان چنین...          ــتن او کی بود آســ  کشـ
 

ــوار مـمـلـکــت آمــد مـقـیـم         دل، ســ
 

 روز و شب این نفس سگ او را ندیم... 
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ندی گران    هر هد ب  که این ســــگ را ن
 

ــگــران    ــر ز خــون دی ــت ــه  خــاک او ب

 (111: 1379ار، )عط                              
 

ها و سیکون (Cyclope)از جمله سیکلوپ  ،در اودیسه هم، نبرد با دشمنان مافوق طبیعی

(Cycones) ...خواستگارانی که نبرد با  ،همچنین و الطیر استهمانند نبرد با ابلیس در منطق ،و

ند به هرچ ت،ر، نبرد به صورت جدالی درونی اسالبته در داستان مرغان عطا روح شیطانی دارند؛

 است.شدهصورتی بیرونی و ملموس بیان

 گیرس نتیجب -3

هایی یجهنت در اودیسۀ هومر« اولیس»سرگذشت الطیر عطار و با مقایسۀ سرگذشت مرغان در منطق

 شد:از این دست حاصل

ای هشباهت ،کتاب از نظر روایی و بویژه از حیث چارچوب و خطوط کلی روایی اوالً این دو

الطیر و هم وادی منطقاسطورۀ کمبل، هم هفتدر تطبیق با نظریۀ تکنگیزی دارند؛ ثانیاً براتأمل

 ان هستند.ف و بازگشت قهرممراحل مختلف داستان اودیسه، قابل تقلیل به سه مرحلۀ عزیمت، تشرّ

 اند ) عزیمت( و پساز یار و دیار حقیقی خود دور افتاده ،در هر دو روایت، قهرمان یا قهرمانان

ند رسد و مقصود اصلی میف( و  به مقصکنند )تشرّمیدستاوردهایی حاصل  ،از رنج بسیار

داشتن راهنما و  (1ز: های مشترکی دارند که عبارتند امایهها و بنمؤلفهدو اثر، ثالثاً  )بازگشت(؛

ر هر ( نقش تقدیر و فراموشی د2 ؛الطیر، هدهد راهنماست و در اودیسه، آتنهپیشوا که در منطق

 ؛بودن عشق در هر دوبخش( محرک و انگیزه4 ؛( انگیزۀ بازگشت در هر دو داستان3 ؛دو داستان

( جنگ و ستیزکه البته در 6 ؛بودن راه و مددجستن از پیشگویی در هر دو اثر( مبهم و تاریک5

ت ورصبلیس( است که در داستان مرغان بهالطبیعی )انبرد با عوامل ذهنی و ماوراء ،الطیرمنطق

سامح، توان با تاز هفت وادی در داستان مرغان، می ،است. همچنینملموس و البته نمادین بیان شده

توان از مقام معرفت نیز می یافت؛پنج وادی طلب، عشق، استغنا، حیرت و فقر و فنا را در اودیسه 

 هایی در اودیسه جست. نشانه
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Yousofali Beiranvand2 

 

Abstract 

In some cases, mystical poets have taken advantage of epic concepts, 

motifs, and sometimes symbols in order to express their inner states and 

revelations to their audiences. Sometimes, this barrowing is evident enough 

to make the audience believe that the poet had an epic text in mind, as in 

Mantegh-al-Tair, Attar had some works of epic literature, like Shahnameh, 

in mind. These similarities, on the one hand, and the recognition of a rather 

new subgenre of epic literature, i.e., mystical epic, on the other hand, as 

well as the theme of the hero’s journeys and their almost similar stages 

motivated a comparative study of similarities, as in the narrative structure, 

and common motifs in Attar’s Mantegh-al-Tair and Homer’s Odyssey. 

Comparing the two works, the following results were given: a) There are 

considerable similarities in their narrative structures. b) They have 

numerous common motifs in them. c) The hero’s journey archetype, as 

considered by Joseph Campbell, and its three main phases are evident in 

them. 
Keywords: Odyssey, Narrative structure, Manteqh-al-Tair, Motif 

___________________________ 
1- Corresponding Author: Assistant Professor of Persian Language and Literature, 

University of Lorestan: nooria67@yahoo.com 
2- PhD Student of Persian Language and Literature, University of Lorestan: 

yossofali.biranvand@gmail.com 

Date received: 2015/4/16                                   Date accepted: 2016/2/21  



 
 
  
 
 
 
 
 
11 

Journal of Comparative Literature 

Faculty of Literature and Humanities 

Shahid Bahonar University of Kerman 

Year 9, No 17, Summer/ Winter 2017-2018 

"Qoqnus"and "Phiniq" in "Nima's" and "Adonis's" Poetry 
(Scholarly-Research) 

Reza Nazemian1, Sedigheh Hooresfand2, Yaqub fouladi3 

 

Abstract 

Ali Esfandiyari (Nima Youshij) and Ali Ahmad Saeed (Adonis) are among 

the eminent contemporary poets of Persian and Arabic literature, who had 

worked on mythology and symbolism. Phoenix, which is called "Qoqnus" 

in Persian and "Phiniq" in Semitic, is an example of common myths 

between Persian and Semitic mythology. Showing the transformation of 

the semantic functions of the mentioned myths during the course of time, 

while preserving the mystical structure, as well as the way these myths are 

used as one of the potential language capacities of Persian and Arabic 

poetry to express the political-social themes of the poet’s time are some of 

the requirements for doing the present research. This study has employed 

a descriptive-analytical method with a comparative approach. The findings 

of this study indicate that Nima and Adonis, in their poems, have used the 

myths of ''Qoqnus'' and ''Phiniq'' in a symbolic way, with a new point of 

similarity, different from the predecessor’s poetry, which are not only a 

symbol for the poets themselves, but also a way of expressing the political-

social concepts they had in mind, in a way that both poets have used theses 

myths for a single theme and a similar mission. 

Key words: Nima, Adonis, Qoqnus, Phiniq, Persian literature, Arabic 

literature 
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A Comparison of the Nature of ''Pari'' in Ancient Iran with its 

Nature in Persian Literature 
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Loghman Mahmoudpour1     
Abstract                                                                                                                
The nature of ''Pari'' in Persian reference sources is vague and complicated. 
The Greeks, the ancient Iranians, and the post-Islam Iranians had their own 
special beliefs about Pari. The interference of these beliefs has led to the 
ambiguity of its nature and signified in the minds of many. This study aims 
at giving a clear image of the nature of Pari, helping a better and a more 
accurate understanding and comprehension of literary, religious, and 
historical texts. For this purpose, the signified of this word, from the oldest 
times to the present, has been studied in relevant sources; its referent and 
nature in ancient times; and its referent, nature, literal meaning, and 
figurative meaning in Persian literature has been represented. With this in 
mind, In ancient times, Pari was an evil, foul creature and an enemy of 
Roshanan (the stars) and Mazdisnan (Zoroastrians), which had many types. 
Reaching the Persian literature from the ancient and medieval times, Pari 
changed its nature from an evil, negative creature to a righteous, positive 
creature. In Persian literature, Pari is mostly referred to as ''the Muslim 
jinn'', a devout, righteous creature. It can be said that ''Pari'' is the only 
misfortunate word which has found luck, as it has reached light from 
darkness, beauty from ugliness, right-doing from wrong-doing, and 
obedience to God from helping the devil. The result is that Islamic 
teachings have been positivist, and the Persian language has had a proper 
capacity for the inclusion of new concepts and ideas in the form of its 
original words.                                                                        
Key words: Avesta, Pahlavi texts, Persian literature, Nature, Pari, Jinn 
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Najmedin Gilani*1 , Morteza Akbari2 , Siavash Yari3  

 

Abstract 

The tradition of mourning for the dead is an ancient tradition. It is one of 

the long-lasting rituals, which was not forgotten or abolished, but increased 

in importance and prominence, as a result of altruism, men’s gratitude and 

appreciation towards their relative and martyrs. Especially, the death of 

heroes, noblemen, and martyrs in the way of defending their homelands 

has never been erased from the minds of men. The Kurds and the Lurs, as 

two of the Iranian ethnic groups, have always well kept and preserved many 

ancient traditions over the course of history. For example, they perform 

mourning rituals for the noblemen and heroes as they were in ancient Iran 

and in Ferdowsi’s Shahnameh.  So that, the Lurish and Kurdish inhabited 

regions follow some similar mourning rituals in Shahnameh, such as the 

period of mourning, wearing black clothes, scratching the face, pulling on 

the hair, throwing dust over the head, mourning songs, etc. This study tries 

to compare Lurish and Kurdish mourning rituals with the mourning 

tradition in Shahnameh, using references and descriptive-analytical 

method.   

Keywords: Mourning, Shahnameh, Lurish mourning rituals, Kurdish 

Mourning rituals,  Wearing black,  Mourning songs. 
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Abstract 

According to Carl Gustav Jung, a Swiss psychologist, the collective 

unconscious is a heritage left by early generations of human ancestors, 

which is present within the minds of every individual. In this collective 

unconscious, there are some eternal images and common universal 

concepts, called ''archetype'' by Jung. He considers the main archetypes as 

shadow, mask, anima, and animus, the most important of which is probably 

anima, referring to the feminine inner personality in the unconscious of a 

man. This archetype is observable in all literary works of the world, and it 

has been an inspiration for poets and writers to enrich their works.  Badr 

Shakir al-Sayyab and Qeysar Aminpour are among those poets who have 

revealed their inner feelings being inspired by this archetype. This article 

aims at studying and comparing this archetype in their poetry using the 

comparative approach of the American school. The findings of this study 

reveal that the presence of anima is one of the most important emotional 

bases for the two poets, which has appeared in different forms based on the 

different cultural and geographical conditions they lived in.                                                                                                          

Keywords: Badr Shakir al- Sayyab, Qeysar Aminpour, Anima, 

Wafigha, Spouse. 
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Abstract 

Jabal Amel is a region in the Southern Lebanon, near the Mediterranean 

Sea, extending as far as Palestine. It includes the cities of Sour, Sidon, Bint 

Jbeil, Nabatieh. The inhabitants of Jabal Amel are Shiites and share many 

religious beliefs with Iranians. Therefore, there are many similarities in 

Ashoura poetry of Jabal Amel and Iran. In Iran, the fall of the monarchy 

and the victory of the Islamic republic opened a new chapter in 

contemporary Ashura poetry and created a new trend in the composing of 

religious, Ashoura poetry, the diversity and expansion of which was 

unprecedented. On the other hand, the presence of colonizers, the frequent 

invansions of the Zionist regime, and the resistence of Lebanese people 

against them in Jabal Amel have led poets to work on Ashura poetry more 

than before. This study tries to study and analyze the main common Ashura 

themes in contemporary poetry of the two regions.  

 

Keywords: Ashura, Contemporary poetry, Iran, Jabal Amel. 
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A Comparative Study of the Phenomenon of War in Shawqi’s 

and Bahar’s Poetry 
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Sabereh Siavashi1 

 

Abstract 

 

This article aims at examining how the phenomenon of "war" is reflected 

as a social harm in the poetry of Bahar and Shawqi, two eminent 

contemporary Persian and Arab poets, in a descriptive-analytical study, 

relying on the American school of comparative literature. The theoretical 

framework includes the main questions, the identification of the 

significance of the subject, the review of literature, and a biography of the 

two mentioned poets. The purpose of this research is to reach a new 

understanding of political, social, and cultural similarities and differences 

between the two countries of Iran and Egypt in the times of the Iranian 

Constitutional revolution and the Arabic renaissance. Some of the findings 

were as follows: a) Advice on the avoidance of warmongering is observed 

in their poetry. b)The way the phenomenon of is reflected in their poetry 

is, to a large extent, under the influence of their environment, culture, race, 

and geography. c) The consequences of war are almost the same from both 

poets’ points of view.                                                                                          

Key words: War, Contemporary Persian and Arabic poetry, 

Comparative literature, Shawqi, Bahar. 
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Abstract 

Spiritual intelligence constitutes the basis of an individual’s beliefs and 

ensures the highest-level bases of cognitive development, which appear in 

the form of personality and emotional development. The discovery of 

spiritual intelligence components in children's literature will help the 

formation of children's self-concept identity and their religious beliefs. 

Also, trust in training and spiritual motivations will be a functional model 

for creating new works, provided that the potential power of language is 

considered in the expansion of intellectual, emotional and experiential 

boundaries and the child-appropriate verbal structure is created. In this 

study, the novels "Sakhtun" and "Hear My Cry" were compared with each 

other to investigate and extract the spiritual intelligence components. The 

frequency of these components in the two novels was studies using a 

method of content analysis and semantic comparison. The main research 

question is to see if it is possible to make a link between children’s literature 

and spiritual intelligence components, and a connection between the 

simplicity of children’s stories and the concept of intellectual intelligence. 

The results indicate that these writers from two different sides of the world 

have taken advantage of spiritual intelligence concepts in the content of 

their stories, and that they shared similar perspectives and thoughts. 

Keywords: comparative literature, Spiritual intelligence, Spiritual 

world of children and adolescents. 
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Samman’s Feminine Views 
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Heydarali Dahmardeh*1 

 Samira Sharafi2 

 

Abstract 

The present study focuses on a better understanding of the feminine view 

and approach of Simin Daneshvar, the famous contemporary Iranian 

novelist, and ghada-al-Samman, the famous contemporary writer in the 

Arab world, whose writings were feminine. No doubt, Daneshvar had a 

notable contribution in the reinforcement and expansion of feminine 

literature in Iran by her pleasing and widely-read novel "Savushun". Also, 

al-Samman is the instinct of Arab woman that shouts from behind the thick 

and old walls of centuries, in her literary masterpieces.This study aims at 

finding the similarities in Daneshvar’s and al-Samman’s feminist views, 

based on a descriptive-analytical method. Here, Daneshvar’s novel 

"Savushun" and al-Samman’s poems have been investigated from this 

perspective. Meanwhile, the similarities of the feminine views of the two 

Iranian and Syrian literary women on issues like woman, war, love, etc., 

have been discussed by offering examples as evidence. It was revealed that 

how Daneshvar and al-Samman had similar views of the mentioned issues, 

despite their differences in ideology and geography. 

Key words: Simin Daneshvar, Savushun, Ghada al-Samman, 

Feminine Poetry, Feminine tendencies. 
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The Influence of Maulana Jalaluddin Balkhi’s View of the Unity 

of Being on the Works of Yunus Emre 
(Scholarly-Research) 

Fatemeh Heidari*1, Hakimeh Dabiran2, Manzar Soltani3 

Abstract 

Yunus Emre (720-638 AH), the Turkish poet whose years of youth 

coincided with Maulana’s years of aging, was a poet and a Sufi mystic, 

strongly influenced by Maulana’s beliefs, thoughts, and poems. He created 

some works on mysticism and Sufism in Turkish, which have opened a 

new chapter in Turkish mysticism and Sufism, while repeating his 

thoughts. Like Maulana, he could open a new chapter in the Turkish 

mystical literature by taking advantage of the rich culture of his country 

and its combination with the deep Islamic-mystical concepts. The influence 

of Maulana’s thought, known as pantheism, is clearly visible on Yunus 

Emre’s thought and works. Pantheism as one of the main topics of Islamic 

mysticism, which traversed the Islamic world from the west to the east, 

with all its variable forms (such as monotheism, manifestation, the 

eternality of God,  and new creation) has played a main role in Maulana’s 

works, specially in the Mathnawi, and similarly in Yunus Emre’s works, 

like Risalat al-Nasiyeh and his book of poetry. After the translation of 

Yunus Emre’s poems containing pantheistic thought, from Istanbul 

Turkish and their comparison with Maulana’s poems, it was concluded that 

Yunus Emre was, undoubtedly, directly influenced by Maulana in 

representing his thoughts.                                                                                                                                                          

Key words: Maulana Jalaluddin Balkhi, Ibn Arabi, Yunus Emre, 

Unity of Being. 
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A Comparative Study of Mystical Unity in Attar Neyshabouri’s and 
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Fatemeh Hakima*1, Naser Mohseninia2 
Abstract 
The mysticism of Khorasan from the third century AH to the sixth century AH 
has had the widest extent in the Persian culture and literature. From the sixth 
century AH onwards, especially from the seventh century AH, theoretical 
mysticism has become more widespread with the introduction of Muhyiddin 
Ibn Arabi. What has lead to the creation of theoretical and practical mysticism 
is the mystics’ different views of the category of unity. Despite numerous 
researches on unity/ monotheism, no attention has been paid to the issue of 
creation beside truth and the difference of spiritual wayfaring in relation to the 
category of unity. With this in mind, poetical works of Attar Neyshabouri as 
the representative of the mysticism of Khorasan, and Ibn Arabi’s thoughts in 
the The Bezels of Wisdom and The Meccan Illuminations were examined 
closely, and the verses and the parts indicating unity or monotheism, look at 
creation, and levels of the world were extracted, and the necessary analyses 
were offered based on the explanations. It was concluded that in the mysticism 
of Khorasan, the look at the creator and mere attention to him is at the 
beginning of the movement of the spiritual wayfarer, and that in the mysticism 
of Iraq, attention is drawn to both creation and truth. The mystics of Khorasan 
view creation as mirage and shadow, while creation is the truth itself in the 
mysticism of Ibn Arabi. On the other hand, the issue of achieving the highest 
level of unity in the mysticism of Khorasan is in the position of the 
manifestation of phoenix (the level of unicity in comparison with theoretical 
mysticism) and in the existential mysticism of Ibn Arabi is in the determination 
of the oneness of God. The basis of spiritual wayfaring in the mysticism of 
Khorasan is the mere attention to the truth and the rejection of existence, while 
the basis of mysticism of Iraq is self-awareness and the acceptance of existence 
authenticity. 
Key words: Unity, Comparative look, Attar Neyshabouri, Ibn Arabi, 
Essence, Shadow. 
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Abstract 

Undoubtedly, epics reflect the flow of events, elements, and natural and 

supernatural creatures in human’s life. The interference and 

accompaniment of the live elements of nature alongside the epic tools have 

reflected very beautiful images of the greatness of epics. An example of 

these elements is the significant presence of "horse" and its descriptions 

and images in epic-war battle scenes. The epic of Shahnameh has created 

beautiful images of this creature based on the principle of the heroic 

families’ presence and the great value of horse beside other war elements. 

Also, this element with its partial use is one of the frequent symbols of 

animal symbolism and marital value in the Arabic epic literature of the Age 

of Ignorance, namely Antara’s book of poetry. The present study 

investigates and compares the position of horse and its images in Antara 

Ibn Shaddad’s book of poetry and Ferdowsi’s Shahnameh. The findings 

show that the epic descriptions of horse and its field characterizations in 

the company of hero, in making balance of power, was one of the main 

common themes of the two works. But Antara’s perspective on horse 

descriptions and similes was limited in comparison with Ferdowsi, and his 

references to racial authenticity in these kinds of descriptions were few.                                                                                          

Keywords: Epic, Abu al-Qasim Ferdowsi, Antara Ibn Shadded, 

Shahnameh, Book of epic poetry, Horse. 
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