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 نشریّة ادبیّات تطبیقی

 دانشکدۀ ادبیّــــات و علوم انســانی

 دانشگـــــاه شهیــــد باهنــــرکرمـــــان

 )علمی(

 23/31/13مورّخ 3131/2331نشریّه براساس رأي جلسة شمارۀ این 

افت درجــــةکمیسیون بررسی نشریّات علمی کشور، حائز شرایط دری

شناخته شد. «  پژوهشی-علمی»  

رسانی علوم و اي اطالعسازي مرکز منطقهنظام نمایه« ایران ژورنال»این نشریه در 

  (RICeST)فناوري 

  (ISC)پایگاه استنادي علوم جهان اسالم 

 (SID)دانشگاهی جهاد علمی اطالعات پایگاه  

 انسانی علوم جامع پرتال

 اسکوالر گوگل  

 اسکوالر گوگل

 نورمگز

 ابسکو

 سیولیکا

 شودنمایه می

 3011 پاییز و زمستان ،25 ۀشمار ،31 سال     



 

 

 نشریّة  ادبیّات تطبیقی

انسانیدانشکدۀ ادبیّات و علوم   

 دانشگــــاه شهید باهنــر کرمـــان

 : دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمانصاحب امتیاز

 : دکتر محمّدصادق بصیریمدیر مسئول

 نیا: دکتر ناصر محسنیسردبیر

 : دکتر حمیدرضا خوارزمیمدیر داخلی

 اعضاي هیأت تحریریّه 

 رازیش دانشگاه ،یشناس وزبان یخارج یزبـانها گروه استادی: روانیانوش رضایعل دکتر -1

 .کرمان دانشگاه شهید باهنرگروه زبان و ادبیّات فارسی استاد  :کتر محمّدصادق بصیريد -2

 تبریز دانشگاه خارجی زبانهای و ادبیات دانشکده استاد دکتر محمدحسن جواري: -1

 آمریکا کالیفرنیا، برکلی، دانشگاه استاد :جوادي حسن دکتر -0

 کرمان باهنر شهید دانشگاه فارسی ادبیات و زبان دانشیار: حجازي الساداتبهجت دکتر-5

 باهنر شهید دانشگاه انگلیسی ادبیات و زبان استاد :ابوسعیديرستمی اصغرعلی دکتر-6

 کرمان

 باهنرکرمان.دانشیارگروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید پور: اهلل شریفدکتر عنایت -7

 دانشیارگروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شیراز.: دکتر اکبر صیادکوه -1

 کرمان استاد گروه زبان وادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنردکتر محمّدرضا صرفی:   -3

 ییطباطبا عالمه دانشگاه ،یفارس اتیادب و زبان گروه استاددکتر یحیی طالبیان:  -31

 کرمان باهنر شهید دانشگاه فارسی ادبیات و زبان دانشیار: نیا فرّخ دخت مهین دکتر -33

 فرانسه تور، رابله، فرانسوا دانشگاه استاد :کاستالنی پیر ژان پروفسور  -32

 ادبیات و ها زبان دانشکدة ، روسی ادبیات و زبان استاد :مطهر کریمی اله جان دکتر -31

 تهران دانشگاه خارجی

 سوریه حلب، دانشگاه عربی وادبیات زبان استاد :کبابه وحید دکتر -30



 

 باهنرگاه شهیددانشدانشگاه ادبیّات فارسی وگروه زبان ستاد: انیادکتر ناصر محسنی -35

 کرمان.

 سوریه فرات دانشگاه عربی، وادبیات زبان استاد :حمیدوش احمد منیف دکتر-36 

 ییطباطبا عالمه دانشگاه عرب، اتیادب و زبان گروه استاددکتر رضا ناظمیان:  -37

 استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه یزد.دکتر محمّدرضا نجّاریان:  -31

 سوریه حمص، بعث، دانشگاه عربی ادبیات و زبان تمام استاد :عبشی محمد نزار دکتر -33

 ادبیات و زبانها دانشکدة روسی، ادبیات و زبان استاد :پوریحیی مرضیه دکتر -21

 تهران خارجی،دانشگاه

  : دکتر حمیدرضا خوارزمیویراستار فارسی

 پور غنچه موسی دکتر:  ویراستار انگلیسی

 نامهدو فصلفاصلة انتشار: 

 

، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکدة 77173-122کرمان، صندوق پستینشانی:

 ادبیّات و علوم انسانی، نشریۀ ادبیّات تطبیقی.

        دریافت، ساماندهی و انتشار مجازی مجلّۀ ادبیات تطبیقی: *نشانی سامانۀ

http://jcl.uk.ac.ir 
 adabiyat_e_tatbiqi@uk.ac.irپست الکترونیکی:        

 024 - 21233243-22337273تلفن تماس و فاکس: 

 

http://jcl.uk.ac.ir/


 

مقاالتراهنماي تدوین   
 نشریه قبول مورد نامةالف: شیوه

د، موارد رود که در تدوین مقالۀ خو نظران و نویسندگان محترم انتظار میاز صاحب
 زیر را لحاظ و بعد از اعمال آنها به دفتر نشریّه ارسال فرمایند.

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

-اساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شدهالخط مقاله، بررسم -1

 ها الزامی است.فاصله در نوشتن واژهباشد و رعایت نیم
، 8/3 صفحه باالی حاشیۀ) وزیری قطع ابعاد در شدهتایپ صفحۀ 30 در باید مقاله –3

 از استفاده با  و (مترسانتی 3/4 راست و چپ حاشیۀ و 83/4 صفحه پایین
 ها،پاراگراف ابتدای تورفتگی و شود تایپ و تنظیم ،Word ،Bzar=12 برنامــۀ

 .باشد مترسانتی 3/0
صورت )نام خانوادگی مؤلّف، سال انتشار: شمارة به ،متن داخل در ارجاعات –2

خانوادگی مؤلف اول صفحه( و منابعی که بیش از یک مؤلف دارند، به صورت )نام 
فارسی، شود. در مورد منابع غیرو سوم و همکاران، سال انتشار: شمارة صفحه( آورده

 همانند منابع فارسی عمل شود.
« همان»ارجاع تکراری به یک منبع، به جای نام نویسنده یا نویسندگان از واژة  -

 (30استفاده شود: )همان: 
های بیش از قولشوند و نقلِقرار داده»« فارسی های مستقیم، داخل گیومه قولنقلِ -

)با متر( از طرف راست و سانتیصورت جدا از متن با تورفتگی )نیمچهل واژه، به
 درج شود. (33قلم شمارۀ 

: 1283شود: )ن.ک: کریمی،شده، به شکل مثال نوشتهقول خالصه یا استنباطنقلِ -
43-30) 

، به نقل از 1572شود: )پیاژه ه، به شکل مثال نوشتهقول برگرفته از منبع واسطنقلِ -
 (30: 1277منصور، 

با  در داخل پرانتز و ،ها و اصطالحات نامأنوس درجلوی آنها معادل التین واژه -4
 شود.فقط یک بار آورده 32قلم 

 شود.ها، از راست به چپ نوشتهعددنویسی فصول و بخش -3
ترجیحاً در متن در کنار توضیحات مربوط قرار  ها ،ها، نمودارها و عکسجدول -7

 گیرند.
 :شود تنظیم اساس این بر باید مقاله ساختار -7

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



 

 .باشد مقاله موضوع از روشنی بیان دربردارندة و دقیق ، کوتاه:  عنوان -
 نام و شودنوشته چپ  : در زیر عنوان و سمتنام نویسنده یا نویسندگان -

 نام و علمی مرتبۀ زیرنویس، در و شود مشخص ستاره با مکاتبات، دارعهده نویسندة
 .شود  ه ترتیب ذکرب نویسندگان از هریک به مربوط موسّسۀ یا دانشگاه

 و فارسی زبان دو به و کلمه وپنجاه دویست تا صدوپنجاه در باید:  چکیده -
 کار روش پژوهش، اهمیّت و ضرورت ، موضوع معرّفی  شامل و شودنوشته انگلیسی

 ایمگفته چه که شود بیان باید چکیده در دیگر، عبارت به. باشد پژوهشی هاییافته و
 ایم.و چه یافتهایم گفته چگونه ،

 بحث آنها محور حول مقاله که است هاییواژه تریناساسی:  هاي کلیديواژه –
 واژه » عنوان مقابل در. باشد واژه 7 تا 2 بین باید و است مقاله تأکید مورد و کندمی

 با نظر مورد  کلیدی هایواژه ، آن از بعد و شودگذاشته):(  عالمت ،«کلیدی های
 (boldیاهو س 32)با قلم ویرگول )،( از هم جدا شوند.  عالمت

 فهرست و هایادداشت گیری،نتیجه بحث، مقدّمه، : به ترتیب شامل: صفحات بعدي
 :شود رعایت زیر موارد قسمت، هر نگارش در و منابع

 بحث به ورود برای مخاطب ذهن شدنآماده جهت است بستری  مقدّمه،:  مقدّمه -
 متن از روشنی فضای  تا شودمی بیان جزء به کل از موضوع معموالً مقدّمه در.  اصلی
 پژوهشی هایهدف بیان که است ضروری همچنین.  شود حاصل خواننده برای بحث

 . قرارگیرد نظر مدّ مقاله مقدّمۀ در
 تحقیق است.  یهااستدالل و : شامل تحلیل، تفسیربحث -
 است. بحث و هایافته فشردة ذکر شامل:  گیرينتیجه -
ها و به طور کلی مطالبی که نوشت ها ، ضمائم ، پی: شامل ِپیوستهایادداشت -

-جزو اصل مقاله نیست امّا در ایضاح موضوع نوشته، ضروری و مناسب به نظر می

 رسد.
 به ،...و هامقاله و هاکتاب شامل جداگانه، هایبخش در  : منابعفهرست منابع -

 ت زیر ارائه شوند:صوربه و الفبایی شکل
نها ارجاع آکه در متن به  یفقط منابع ،)در فهرست منابع فهرست منابع

 شود(است، نوشتهشدهداده
خط و به  یاز ابتدا یدبا یشود. شماره گذار یمنابع در هر قسمت، شماره گذار

 ...( -1بعد از عدد ) ،انجام شود و با خط فاصله یصورت دست
 

 هاکتاب -
 یا مترجم نام  (.نام خانوادگی، نام نویسنده. )سال نشر(. نام کتاب )پررنگ شود -

 .ناشر: انتشار محل. چاپ نوبت. مصحّح



 

ها، مفاهیم و شناسی اجتماعی: نظریهروان (.1283کریمی، یوسف. ) -1
 . چاپ یازدهم. تهران: ارسباران.کاربردها

(. قم: 1287محمّدهادی شهاب. )ۀ . ترجمعقل و دلوین رایت، ویلیام )بی تا(.  -3
 اسالم. انتشارات پژوهشگاه علوم ومعارف

 هایی که دو نویسنده دارند:کتاب
نام خانوادگی، نام نویسندة اول و نام خانوادگی، نام نویسندة سوم. )سال نشر(. نام  -

 حّح. نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر.مص یا مترجم نام  کتاب )پررنگ شود(.
. ترجمۀ روش تحقیق کیفی (.1277مارشال، کاترین و راسمن، گرچن ب. ) -1

 های فرهنگی.پارسائیان و سید محمّد اعرابی. تهران: انتشارات دفترپژوهشعلی 
 هایی که بیش از دو نویسنده دارند:کتاب

نام خانوادگی، نام نویسندة اول و نام خانوادگی، نام نویسندة سوم و همکاران.  -
 :انتشار محل. چاپ نوبت. مصحّح یا مترجم نام  )سال نشر(. نام کتاب )پررنگ شود(.

 .ناشر
 ۀ. ترجممبانی نقد ادبی (.1277گرین، ویلفرد و مورگان، لی و همکاران. ) -1

 فرزانه طاهری. تهران: نیلوفر.
 ؛ مانند مثال زیر:هاي یک نویسنده در یک سالارجاع به کتاب

 تهران: رشد. شناسی اجتماعی.روان الف(.1287کریمی، یوسف. ) -1
 . تهران: آگه.شخصیت شناسیروان ب(.1287کریمی، یوسف. ) -3

ها و ، درپایان فهرست کتابهایی که نام نویسندۀ آنها مشخص نیستکتاب
 :براساس نام کتاب مرتب شوند

(. ترجمۀ عبداللطیف طسوجی تبریزی. 1238)الف لیله و لیل(. ) هزارویک شب -
 اکبر علمی و شرکا. تهران: علی

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

 صفحه.
 هایی که بیش از یک نویسنده دارند:مقاله

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

 کیهاي الکترونیمقالة نشریّه
اطّالعات نویسنده یا نویسندگان. )سال انتشار(. عنوان مقاله. عنوان مجلّۀ علمی  -

. برای انگلیسی{. مقاله )دسترسی در تاریخ(. نشانی noدوره، }ش. برای فارسی و 
 الکترونیکی.



 

افزارهای های بازیابی اطاّلعات بهینه در نرم(. طرّاحی سیستم1275گزنی، علی.) -
آذر  10.دسترسی در  1-3، ش.17رسانیرسانی. علوم اطّالعای و اطّالعکتابخانه

. از طریق نشانی: 1283
http://irandoc.ac.ir/ETELAART/17/17_1_3_7_abs.htm  

 
 مقاالت مجموعه مقالة

اطّالعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان مقاله. }در{ عنوان مجموعۀ مقاالت،  -
 { انتهای مقاله. ناشر: محل نشر.-{ نام ویراستار)ان(، شمارة صفحۀ ابتدا }}ویراستۀ

(. بررسی دیپلوستومیازیس در 1284دقیق روحی، جواد، و بابا مخیر، محمّدرضا.) -
الی ماهی تاالب انزلی. در خالصۀ مقاالت سیزدهمین کنفرانس سراسری و اوّلین 

. گیالن: 24-32تۀ ریحانۀ سریری، شناسی ایران، ویراسالمللی زیستکنفرانس بین
 دانشگاه گیالن.

 
 هامقالة کنفرانس

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

بر بلوغ  DEHP(. تأثیر 1284دالمن، اعظم و ایمانی، حسین و سپهری، حوریّه. ) -
شده های نابالغ موش. پوستر ارائهو تکوین اووسایت آزمایشگاهی، ازسرگیری میوز

 شناسی، گیالن. در چهاردهمین کنفرانس سراسری زیست
 

 مقالة دانشنامه
اطّالعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان مقاله. }در{ عنوان دانشنامه، }ویراستۀ{ نام  -

 نشر.{ انتهای مقاله. ناشر: محل -ویراستار)ان(، شمارة صفحۀ ابتدا }
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 راهنماي کلی نگارش -ب
کارگیری عالئم مقاله نیازمند اصالحات نگارشی و ویرایشی، خصوصاً در به

دستور خط » جزوة سجاوندی است و الزم است که نویسندة محترم بر اساس
 .دهند قرار بازنگری مورد را مقاله فارسی زبان فرهنگستان «فارسی

 .""استفاده شود، نه گیومۀ غیر فارسی»« از گیومۀ فارسی -
 و پرانتز از بیرون بعد، و قبل کلمۀ بین ها،هگیوم و قبل از پرانتزها -

 کلمات به هاو گیومه پرانتزها  عالمت ولی شودگذاشته Spaceیک گیومه،
 «رسانه و فرهنگ» مجلّۀ در مقاله این: مثال باشند؛چسبیده آنها درون هایشماره یا

 .استشده چاپ
 و باشدچسبیده خود از پیش کلمات به ویرگول نقطه دونقطه، نقطه، کاما، -
 .باشدداشته فاصله بعدی کلمات از Space یک واسطۀ به
: مؤلف، سال) صورت به و شودداده قرار پرانتز داخل متن، درون منابع کلیۀ -

 .شوندآورده( صفحه



 

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

 به خودنوشت نامۀزندگی/  او ینامه جای به او نامۀ ی من / خانۀ من به جای خانه
 ...و خودنوشت ینامهزندگی جای

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

شود؛ شود، عالمت تشدید گذاشتهدر موارد الزم و مواردی که موجب ابهام می -
 مثال: علی، عِلّی/ مبین، مبیّن

 :مثال شود؛ رعایت الزم موارد تمام در «فاصلهنیم» - 
ماضی نقلی و  ،«رود می» جای به «رودمی» افعال استمراری:عل؛ مثل بین اجزای ف

، فعل مجهول: «است و نوشته بود نوشته» جای به «بوداست و نوشتهنوشته»بعید: 
 کار به» جای به «کاربردنبه» کب مانندمر افعال ،«گفته شد»جای به« شدگفته»

 ...و «شناسی باستان» جای به «شناسیباستان» مانند مرکب کلمات و «بردن
 با اند،شده تشکیل جزء چند یا دو از که هاییکلمه و ها،فعل پسوند جمع، ی«ها» -

 .شوندنوشته جدا صورت به فاصله نیم از استفاده
»« قول مستقیم، در داخل گیومه عالمت نقطه، قبل از ارجاع منابع و در حالت نقل -

شاه و محمّدشاه تبریزی، از فضالی عهد فتحعلیعبداللطیف طسوجی  شود:قرار داده
-به او از که اثری تنها و بوده فاضل مردی شخص این». است  و اوایل عهد ناصری

هزاده بهمن شا فرمان به را آن که است شبهزارویک ترجمۀ همین است،جامانده
 (275: 2،ج3323)پاییز، « است.میرزا، برادر محمّدشاه قاجار، ترجمه کرده

 ،کند تا توصیفی ساختاری از روایت ارائه دهد تا در نهایتشناسی تالش مییتروا
به کشف الگوی عامی برای روایت دست یابد که در حقیقت تولید معنا را ممکن 

 (55:1283کند. )ن.ک: برتنز،می
از قبیل ویرگول و نقطه ویرگول، بعد از  ،های دیگر سجاوندیواو عطف و عالمت -

 منبع بیاید:پرانتز مشخصات 
 که است شبهزارویک ترجمۀ همین مانده، جا به اگرچه تنها اثری که از طسوجی 

 :2،ج3323 پاییز،: ک.ن) «استکرده ترجمه میرزا بهمن شاهزاده فرمان به را آن
و  حسن ذوق و استادی تمام داشته»دهد که او ی نشان میتنهایبه کتاب همین ،(275

 (105: 1275)ناتل خانلری،« عین حال شیرین و شیوا دارد. نثری متین و استادانه و در
ای از آثار خالقه اطالق شناسان غالباً لفظ روایت را به طور خاص به دستهروایت

« استای از رخدادهاست که در زمان و مکان واقع شدهزنجیره»کنند که می
 (1270حمدی،دانند. )ن.ک: ا( و بیشتر، آن را محدود به قصّه می5: 1288)لوته،

 .باشد امالیی و تایپی اشتباهات از خالی متن -
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 سخن سردبیر

آفرین جان خداوند نام به  

آفرین زبان در سخن حکیم    

 و بیست اینک ادب، و فرهنگ اهالی شمایان،  عنایت و لطف به و احدیت درگاه از بااستعانت

 جمله از نشریه، اندرکاراندست فراوان هایتالش از بعد تطبیقی، ادبیات نشریۀ شمارة پنجمین

 ویژهبه وادب، فرهنگ بزرگ خانواده دردسترس داخلی محترم مدیر تقدیر قابل و شائبهبی زحمات

 گیرد، درمی قرار عالم ملل فرهنگی و ادبی مطالعات و تطبیقی ادبیات ارزشمند عرصۀ پژوهشگران

و  علمی انصاف رعایت ضمن تا بوده، آن بر نشریهۀ تحریری سعی پیشین روال چون شماره، این

 نظر مد شده،دریافت مقاالت  گزینش و داوری در دقت بیشترین ژورنالیستی، عدالت درنظرداشت

 به نگرانهو ژرف عالمانه نگاهی صوری، و شکلی مسائل رعایت بر فزون که دقتی گیرد؛ قرار

 این ماحصل و ایمنهاده سر پشت را دشواری کار نیز حیث داشته، ازاین مقاالت هایمایهدرون

 ارجمندان شما علمی ساحت تقدیم که است ارزشمندی نوشتار دوازده هادقت و هاکوشش

 «!آید نظر در که و افتد قبول که تا».گرددمی

.الْعالَمِين رَبَِّ لِلََّهِ الْحَمْدُ أَنِ دعوانا آخر و  

 با احترام

نیاناصر محسنی
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The importance of the types of techniques in Nizami’s Khosrow 

and Shirin and Plato’s Symposium  
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1. Introduction 

The Symposium by Plato, best known in Persian as Ziāfat, is the 

scene of dialogue in a banquet held by Agathon, the tragic poet, on the 

special occasion of celebrating the prize for his first tragedy in 416 

B.C. In this symposium, every attendee, including Phaedrus, 

Pausanias, Eryximachus, Aristophanes, Agathon, and Socrates, gives a 

speech about Eros, respectively. Eros is known in Greek culture as 

Love or desire _ especially sexual and personified as the God of love. 

Two of Plato’s most famous dialogues focus on understanding Eros, 

the Symposium and the Phaedrus. (Preus, 2007→Eros) 

The cause for comparing Nizami's Khosrow and Shirin and Plato's 

Symposium in this essay is their shared fictive patterns, except for 

similar themes that exist in both of them. The title of Hakim for 

Nizami, the sixth-century well-known poet and storyteller, indicates 

that he had a good grasp of common sciences of his age of which 

philosophy and Hekmat (wisdom) were basics. And this interest in 
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philosophy can be seen in Iskendernāme and his other works like 

Khosrow and Shirin.  

 

2.Methodology 
In the article, the perspectives of Plato and Nizami toward the arts 

in the Symposium and Khosrow and Shirin have been analyzed by 

library research method and content analysis. At first, the process of 

creating figures of speech that result from the unity of reason (Logos) 

and love (Eros), and then the importance of various rhetorical figures 

were studied in these two works. 

 

3.Discussion 
There is a kind of social forces assemblage in Plato’s Symposium 

and Nizami’s Khosro and Shirin; each has a specific thought method 

about Eros (love) as well as a romantic relationship. Love brings 

people of different viewpoints together to communicate with each 

other. Even Techne or technique is one of the significant issues in the 

Symposium, including a kind of sense, consciousness, and love, which 

helps the human to create artworks. On the other hand, even in 

Khosrow and Shirin, love is observed in all types of arts; music, 

painting, architecture, poetry, and politics are all manifestations of 

Eros. So, “Techne” or “technique” and its relation to “Eros” or “love” 

is one of the subjects to study in both works. 

In the present study, Plato and Nizami’s views have been analyzed 

on the techniques in the Treatise of Symposium and Khosrow and 

Shirin. First, the process of techniques’ creation, obtained from the 

association of reason (Logos) and love (Eros), and then the 

importance  of techniques’types in these two works have been studied.  

 

4.Conclusion 
1. The perspective of Islamic philosophers about arts (different 

kinds of Techne) can be divided into verbal and non-verbal areas. 

Indeed, verbal arts are five Arts (five functions of the language in 

Aristotle’s view) following logic. And non-verbal arts are crafts, 

following ethics, under the branch of political philosophy.  



 3 0011 پاییز و زمستان، 22 ۀ، شمار13سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

2. According to Plato’s Symposium, the perception of rational 

imageries and the distinction between good and evil are manifested 

with the advent of Eros. When a human falls into love with someone 

for the first time, his/her obsession or object of love is perceivable 

with external senses, concretely and partially. But this love in human 

beings gives rise to the distinction because a lover always sees the 

beloved better and superior than others. The distinction of 

“superlatives,” that comes with love, in higher stages entails 

recognition of universals and the advent of philosophy by which one 

distinguishes between the data of estimative faculty and the data of 

rational faculty and does not get caught in the trap of fancies. Issues 

expressed in Khosrow and Shirin have a similar pattern to those of 

Plato’s Symposium examined in this article. 

3. In both the Symposium and Khosrow and Shirin, with the 

advent of love, the discriminating faculty that is the reason is created 

in person, and the other arts are manifested following that. Love 

(Eros) is like a midwife that brings forth the reason (Logos); Thus, the 

reason is the logos or the rational soul connecting love with the arts 

because love (Eros) takes the monstrous reason to the actual stage. 

And the manifestation of various arts is one of the results of love’s 

advent and the actualism of reason. Nizami in Khosrow and Shirin has 

entered fiction from the viewpoint of utopias. And it has such priority 

that at the beginning of the debate between Khosrow and Farhad when 

Farhad introduces himself as belonging to the state of love and 

friendship, the first question that Khosrow asks him is about the craft 

of his fellow citizens. 

 

Keywords: technique, politics, Plato, Symposium, Nizami, Khosrow 

& Shirin 
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 هچکید

نوعی گردهمایی نیروهای اجتماعی وجود   در ضیافتِ افالطون و خسرو و شیرینِ نظامی   
دارد که هرکدام از این نیروها شیوۀ تفکر خاصی دربارۀ اروس )عشق( و ارتباط عاشقانه دارند. 

وگو کنند. تخنه یا دهد تا با هم گفتهای مختلف کنار هم قرار میعشق، این افراد را با دیدگاه
صناعت نیز که از مباحث مهم در ضیافت است، حاویِ نوعی شعور، آگاهی و عشق است که انسان 

کند. از سویی، در خسرو و شیرین هم، تکثّر عشق در انواع هنرها را برای خلق آثار هنری یاری می
هایی از تجلی اروس همه جلوه که شود: موسیقی، نقاشی، معماری، شعر و سیاستمشاهده می

و ارتباط « صناعت»یا « تخنه»بنابراین یکی از موضوعاتی که در هر دو اثر قابل بررسی است،  است؛
ات در رسالۀ است. در مقالۀ حاضر دیدگاه افالطون و نظامی نسبت به صناع« عشق»یا « اروس»آن با 

فرآیند خلق صناعات که از اتحاد به است. نخست شیرین تحلیل شدهضیافت و خسرو و 
اهمیت انواع صناعات در این دو اثر به سپس  ،شود( و عشق )اروس( حاصل میعقل)لوگوس

شده است. در همین معنی، در مبحث صناعت و سیاست، به این پرسش پاسخ داده شده  پرداخته
ال خسرو از فرهاد این است ؤکه چرا پس از ادعای فرهاد مبنی بر اهل شهرِ عشق بودن، نخستین س

 «کوشند؟ آنجا به صنعت در چه»که 
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 مهمقدّ .0
شناسیم، می« مهمانی»یا « ضیافت»که در فارسی آن را با نام  (Symposium)سمپوزیوم 

به مناسبت  (Agathon)پرداز، آگاتون وگو در جشنی است که شاعر تراژدیصحنۀ گفت
: 14، ج1377)گاتری،پ.م. برگزار کرده است  414اش در رای اولین تراژدیکسب جایزه ب

کنند که ایراد می  (Eros)ای در مورد اروسدر این ضیافت هرکدام از حاضران خطابه(. 244
به ترتیب شامل فایدروس، پاوسانیاس، اِروکسیماخوس، آریستوفانس، آگاتون و سقراط 

 شود.می

ویژه به میل جنسی گفته شده و به شق یا میل شدید، بهاروس در فرهنگ یونانی به ع
مشهورترین « فایدروس»و « مسمپوزیو»عنوان خدای عشق تشخّص یافته است. 

اما انگیزۀ  (Preus, 2007→Eros) .هایی است که بر شناخت اروس تمرکز دارددیالوگ
ن مشابه که در مقایسۀ خسرو و شیرین نظامی و ضیافت افالطون در این جستار به جز مضامی

هر دو اثر وجود دارد طرح داستانی مشترکشان است. لقب حکیم برای نظامی، شاعر و 
عصر خویش که  های رایجسرای نامدار قرن ششم، بیانگرآن است که وی بر دانشداستان

فلسفه و حکمت از اصول آن است، احاطه داشته و این تعلق و عالقه به فلسفه را عالوه بر 
توان مشاهده کرد. در مورد نظامی در دیگر آثارش از جمله خسرو و شیرین میاسکندرنامه 

االسرار که صورت تعلیمیِ اثر، تقریر مستقیم بعضی از وجوه این تأمالت را غیر از مخزن»
و  خسرو و شیرینگونۀ خسرو با بزرگ امید در قصۀ کند. گفت و شنود فلسفیایجاب می

شود، گفت و شنود حکیم هند با اسکندر... مطرح میآنچه در منظومۀ اسکندرنامه در 
ر با روشنی بیشتری تصویر وسعت دایرۀ تامالت فلسفی، دینی و کالمی را در اندیشۀ شاع

 .(221: 1334کوب،)زرین «کند.می
  . شرح و بیان مسئله0-0

کدام از که هر شوددر ضیافتِ افالطون، نوعی گردهمایی نیروهای اجتماعی مشاهده می
ن نیروها شیوۀ تفکر خاصی دربارۀ عشق و ارتباط عاشقانه دارند. عشق، این افراد را با ای

وگو کنند.  در خسرو و شیرین دهد تا با هم گفتهای مختلف کنار هم قرار میدیدگاه
هایی که دارند در یک پیکره های مختلف دربارۀ عشق، با تمام تفاوتنظامی نیز دیدگاه

شود. هنر باربد و خاطر تکثّر عشق در خسرو و شیرین نیز مشاهده می به همین ؛اندجمع شده
مداری و ، شعر نظامی، سیاستتراشی فرهادهای شاپور، سنگنقاشی)موسیقی(، نکیسا 
هایی از تجلی اروس است. بنابراین یکی از موضوعاتی ها همه جلوهطلبیِ شخصیتقدرت

« عشق»یا « اروس»و ارتباط آن با « صناعت» یا« تخنه»که در هر دو اثر قابل بررسی است، 
در زبان یونانی اصطالحی فلسفی است که در معنای موسّعِ آن، بر  (téchnë)است. تخنه 

 ,Roochnik)«. کندداللت می« دانش فنی»و « دانش و آگاهی»، «صنعت»، «هنر»، «حرفه»
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1998: xi) عر و موسیقی و نقاشی؛ در زبان فارسی نیز صناعت در معنای هنر، به ویژه هنر ش
، )در فلسفه( ن برای رسیدن به برخی از اغراض های معیّ، مجموع روش)در علم اقتصاد( صنعت 

در مقالۀ حاضر  : ذیل صناعت(1331)انوری،کیمیاگری؛ شغل؛ پیشه و کار به کار رفته است. 
می بررسی، اه افالطون و حکمای اسالبندی انواع صناعات از دیدگابتدا به اختصار، طبقه

گیریِ صناعات، پس از اتحاد عقل و عشق پرداخته شده سپس به بحث دربارۀ شیوۀ شکل
 است.

  . پیشینه پژوهش2 -0
دربارۀ مفهوم تخنه نزد افالطون و صناعات در فلسفه اسالمی، مقاالت و مطالبی در     

صنعت در حکمت معنای »توان مشاهده کرد. به عنوان نمونه در مقالۀ های مختلف میکتاب
از پازوکی، دیدگاه حکمای اسالمی « اسالمی: شرح و تحلیل رساله صناعیه میرفندرسکی

از بینای مطلق دیدگاه افالطون دربارۀ هنر « هنر در نظر افالطون»دربارۀ صناعت و در کتاب 
افالطون و « ضیافتِ»کنون دربارۀ اهمیت صناعات در رسالۀ اما تا بررسی شده است، 

نخستین بار در این پژوهش به بررسی و تبیین نظامی مطلبی نوشته نشده و « شیرینخسرو و »
 این موضوع پرداخته خواهد شد.

 
 . بحث و بررسی2
 بندی صناعات نزد افالطون و حکمای اسالمی. تعریف و طبقه0- 2 

گونه که مفهوم تخنه را همان تصور جدیدی که ما از مفهوم تکنولوژی داریم، درک
که برخالف صنعت چرا 1؛طون و دیگر فالسفۀ یونانی به کار رفته دشوار کرده استنزد افال

تخنه حاوی نوعی شعور و شناسایی است که انسان را هنگام تولید در معنای امروزی، 
 .(32: 1332)کوکلمانس، 2کندچیزی، چه ابزار، چه کار هنری راهنمایی می

سجم به کار برده است، افالطون نظریۀ برخالف ارسطو که تخنه را در معنای دقیق و من
مشخصی دربارۀ تخنه ندارد. در آثار افالطون تخنه به معنای مهارت و قابلیت برای انجام 

و تصادف  (physis)ای است که این معنا در مقابل مفهوم استعداد و قریحه کار یا حرفه
  (Peter,1967→Techne) .گیردقرار می (tyche)محض 

خواهد معنای هنگامی که می« مرد سیاسی»و « سوفسطایی»های لوگافالطون در دیا
، بحث خود را با تخنه مدار را بر مبنای روش دیالکتیکی تعریف کندسوفسطایی و سیاست

ها، البته بدون بندی تخنهلذا با توجه به محتوای این دو دیالوگ جدول تقسیم برد؛پیش می
 دارد، به این صورت است: های فرعی بسیاری کهدرنظر گرفتن عنوان
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 شود: بنا بر این دیدگاه تخنه به سه دسته تقسیم می
آوردنی که خود شامل دو نوع عملی و نظری است. اکتسابیِ عملی مثل دستاکتسابی یا به -1

سازی و مانند خانه ؛توان از آن در عمل استفاده کردشکارکردن، ماهیگیری و یا کسب دانشی است که می
مانند رهبری جامعه،  های هدایتگرداند: یکی دانشها را دو دسته میالطون این دانشای نظری که افهدانش

 کردن و شمردن.های شمارشی مثل حسابهنر سیاست و تدبیر منزل و دستۀ دوم دانش
به دو نوع روحی و جسمی تقسیم  جداکردنی که مبنای آن بریدن و جدا کردن چیزی است و -2 

کردن که سازی روحی مانند پزشکی که قادر است بیماری را از بدن خارج کند و یا ورزششود. جدامی
 کردن و...گیری، الککردن، لکهکند و جداسازی جسمی مانند غربالدرون تن را پاک می

بندی که بر مبنای الهی یا بشری بودن و در مرتبۀ بعد از لحاظ اصیل یا وانمودی بودن تقسیم تولیدی -3 
شود و تولیدات شود.  محصوالت یک صنعتگر الهی شامل تولیدات عقل الهی )آفرینش طبیعت( میمی

یا و اوهام است. در سوی دیگر، تولیدات اصیل مصنوعی یا بشری ؤوانمودی یا تقلیدی الهی تولید سایه، ر
وانمودی هم مانند  شود خودِ اشیا به وجود بیایند مانند کفاشی؛ و تولیداتنیز تولیداتی است که باعث می

گونه ارزشی ندارد.)افالطون، رود و هیچکار میسازی و تقلید صداست که برای فریب دیگران بهتصویر
1331 :1334-1471) 

)به اما در تصوف و حکمت اسالمی صناعت در معنای عامّ آن بر پیشه، کار و حرفه 
ت و گازری تا آهنگری و کتابت و خالفت کند و از نبوّ( داللت میعنوان عملی دینی و مقدس

همچنین صنایع و علوم مختلف همانند نجوم و طب و یا آنچه امروز  گیرد؛و... را در بر می
 .(37: 1334)پازوکی،  آیند، همه جزء صناعات به حساب مینامندهنرهای زیبا می

گذاری انواع صناعات الصفا در رسالۀ هشتم بخش ریاضی، به بحث و ارزشاخوان
اند. منظور از صناعات اند. ایشان ابتدا صنایع را به دو نوع علمی و عملی تقسیم کردهتهپرداخ
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یافتن معلومات در چرا که علم، صورت جنبۀ نظری آن نزد صاحب صناعت است؛ علمی،
ها از فکر و ایجادکردن آن در کردن این صورتنفس عالِم است و صناعات عملی خارج

بشری، طبیعی، نفسانی و الهی  :بخشِ چهاریشان مصنوعات به است. از نظر ا)هیولی( فرم 
شود و به اعتبار موضوع نیز دارای دو نوعِ روحانی و جسمانی است که صناعات تقسیم می

ات جسمانی موضوع صناعت عملی و صناع)نظری( روحانی موضوعِ صناعات علمی 
ابزارِ مستعمل دو نوع است:  همچنین صناعات، به اعتبار .(277: 1، ج1412)اخوان الصفا، است

صناعاتی که به عضو یا اعضایی از بدن و به وسیله یا وسایل بسیاری نیازمند است و 
صناعاتی که به وسیلۀ بیرونی نیازمند نیست بلکه عضوی از جسم برای ایجاد آن کفایت 

انند برخی از صنایع هستند م( 232)همان: کند مانند صناعت خطیب، شاعر، قاضی و قاری می
هایی که یعنی آن ؛شودها مبادرت میکشاورزی و بنایی که از روی قصد اولیه به آن

بخش این صناعات برخی زینت کند، برخی تابع و خادم، برخی مکمّل وضرورت ایجاد می
 .(234)همان:  هستند

 درتوان می )انواع تخنه(اما در یک تحلیل کلی، دیدگاه فالسفۀ اسالمی دربارۀ صناعات  
واقع صناعات خمس بندی کرد. صناعات کالمی، درقسیمدو حوزۀ کالمی و غیرکالمی  ت

گیرد و صناعات غیرکالمی است که ذیل منطق قرار میگانۀ زبان از نظر ارسطو( کارکردهای پنج)
صناعات خمس گیرد.  شاخۀ سیاست مدن قرار می ها هستند که ذیل اخالق،مشاغل و حرفه

کنند و شار مختلفی از مردم به سبب شغل و حرفه خود از آنها استفاده میبه اعتبار اینکه اق
سیاستمداران از خطابه  مثالً شود؛است تخنه یا صناعت محسوب می هریک دارای غایتی

اند که قشر ی فکریهاصناعتاز سوی دیگر اینها  کنند؛رای اقناع جمهور استفاده میب
ی یا مشاغل در مرتبه بعد قرار ی یدهاصناعترد. اندیشمند و مدیر جامعه به آن نیاز دا

صناعات خمس کنندۀ است. بدنۀ جمهور مصرف)جمهور( گیرد و متعلق به بدنه جامعه می
همچنین هریک از این صناعات به ترتیب نسبتی که با حقیقت  است نه تولیدکنندۀ آن؛

حقیقت وآخر خطابه است  اند. اول برهان است که بیشترین نسبت را بابندی شدهدارند رتبه
شعر نیز از نظر افالطون  .(133-137: 1341فارابی،ر.ک: )که کمترین نسبت را با حقیقت دارد. 

زیرا مبادی اختصاصی ندارد  ،حده استتر از خطابه است امّا از نظر ارسطو امری علیپایین
 آید.و از همۀ انواع قیاس به وجود می

های مختلفی چون ضرورت، شیوۀ ایجاد ت از دیدگاهبنابراین در فرهنگ اسالمی صناعا
بندی، بررسی شیوۀ اما به جز تقسیمبندی شده است. و کاربرد و مقام صاحب صناعت تقسیم

گیری گیری صناعات نیز موضوعی درخور توجه است که در ادامه شیوۀ شکلشکل
سرو و شیرین صناعات از منظر رسالۀ ضیافت افالطون بررسی و با دیدگاه نظامی در خ

 مقایسه خواهد شد.
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 اتحاد عقل)لوگوس( و عشق)اروس(. 2-2

)استعداد  به عقل هیوالنی مشّاءعقل نزد فالسفه دارای مراتبی است و از دیدگاه فلسفۀ     
و )درک صور معقول غیربدیهی( عقل بالفعل )درک معقوالت بدیهی(،  عقل بالملکهفعلیت نیافته(، 
شود. هنگامی که عقل از مرتبۀ تقسیم میمعقول بالفعل در نفس(  )حاضر شدن صورعقل مستفاد

یابد. در این هیوالنی و بالملکه عبور کرد و به مرتبۀ بالفعل رسید به کمال نسبی دست می
)بالتکلّف زمان که اراده کند و صور علمی هر مرتبه عالوه بر اوّلیات، حصول نظریات

 .( 47-44: 1423، سینا)ابن شودنزد نفس حاصل میاکتساب( 
بر اساس آنچه در رسالۀ ضیافت مطرح شده ادراک صور معقول و تمییز میان خوب و 

همۀ آدمیان به نسبتِ جسم و روح خود آبستن هستند و »شود. بد با ظهور اروس پدیدار می
یابد. این طبیعت رسند طبیعت آدمی میل شدید به هستی بخشیدن مینی میچون به سن معیّ

« تواند زشتی بیافریند، بلکه تنها قادر به زادن زیبایی استنمیدر آدمی 
.(Plato,1991:206d)  اروس میل شدید به چیزی است که هنوز به دست نیامده از طرفی

آوردنش دستاست. اروس، عشق به زیبایی و نیکی است که فرد آن را ندارد و طالب به
شود متعلق و ین بار عاشق کسی میهنگامی که انسان برای نخست (ibid:200-201).است 

ابژۀ عشق او جزئی و انضمامی و با حواس ظاهری قابل درک است اما این عشق در آدمی 
زیرا عاشق همیشه معشوق خود را در قیاس با دیگران  ،شودسبب پیدایش تمییز و تمایز می

احل باالتر تمییز شود، در مرکه با عشق پیدا می« ترین»داند. این تشخیصِ برتر و زیباتر می
های قوۀ عقل های قوۀ وهم را از دادهکلیات و ظهور فلسفه را در پی دارد که فرد داده

در ضیافت نیز به ارتباط بین اروس و شود. دهد و در دام توهمات گرفتار نمیتشخیص می
ی به یقین دانش در میان زیباترین چیزهاست. اما اروس عاشق زیبای»فلسفه اشاره شده است: 

 .(ibid:204b)« اروس لزوما فیلسوف است، عاشق دانایی پساست 

اما « دانممن نمی»موضع سقراط در سایر آثار افالطون با در نظر گرفتن آنچه ذکر شد، 
وگو دربارۀ است. وی در پاسخ پیشنهاد گفت« دانممن می»در ضیافت و بحث دربارۀ عشق، 

جز امور مربوط به عشق  به کنم که هیچ چیزمن ادعا می»گوید: اروس می
به  اما با توجه 3دربارۀ این جملۀ سقراط تفسیرهایی ذکر شده است . (ibid:177e)«دانمنمی

)لوگوس( و عقل)اروس( عشقتوان تفسیر کرد: رابطۀ عقل و عشق، ادعای سقراط را چنین می
ی ه کسچشوند. شدن با هم متحد میرابطۀ تنگاتنگی با یکدیگر دارند و هنگام زاده

دانم؟ کسی که به کمی و ناچیزی دانش خود پی برده است و خواهان گوید نمیمی
)در وقتی فرد برای اولین بار  داند؟برد نمیشود که کسی پی میآموختن است. چگونه می

شود بر نقص و کاستی درون خود واقف شده، در طلب نیکی و زیبایی عاشق مینوجوانی( 
شود فردی را از میان افراد ترجیح دهد و ترجیح یک کس از می زیرا عشق باعث ،آیدبرمی
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میان افرادِ بسیار بدین معناست که در نظر عاشق در آن فرد چیزی هست که در دیگران از 
یعنی پیدایش قدرت تمییز که با ظهور عشق تجلی  مفهوم جمله در خود عاشق نیست. این

 شود. ولین عشق و همراه با آن متولد مییابد و عقل همان قوه تمییز است که پس از امی
به طور کلی، در ادبیات فارسی دو نوع دیدگاه دربارۀ رابطۀ عقل و عشق وجود دارد: 

دیدگاهی که قائل به یگانگی عقل و  -2داند. دیدگاهی که عقل را با عشق در تضاد می -1
توان مشاهده یمرا یکی بودن عقل کلی با عشق در آثار بزرگان ادب فارسی عشق است. 

عقل و عشق دو مقولۀ جدا از هم ، در این دیدگاه .(41-13: 1،ج1332)ر.ک.ابراهیمی دینانی:کرد 
گیرد و به همین دلیل، عقل و عشق مکمل یکدیگر نیستند بلکه عشق در طول عقل قرار می

 شوند. اتّحاد عقل و عشق، در رسالۀ ضیافت مطرح شده و در خسرو و شیرین نیز عینیتمی
 ادبی یافته است. 

تواند اندکیِ دانش خود را از بسیاریِ دانش دانم یعنی میوقتی کسی می گوید نمی
سقراط در موضع  شود؛ به همین سببموجود تمییز دهد. چنین فردی عاشق آموختن می

زیرا کسی که عشق را خوب بداند موضعش در همه جا  ،است« من خوب می دانم»ضیافت 
معرفی شده، « اروس»وگوی سقراط که در گفتنیز « حکیم پابرهنه. »است« دانممن نمی»

که یکی از مظاهر اروس، شود؛ چراافتقار است که عشق نامیده میرمزی از احساس 
نوایی تهیدستی و بی« پنیا»اروس از مادر خود، و دستی و درویشی است احساس فقر و تهی

   (Plato,1991:203). به ارث برده است
که در خسرو و شیرین نظامی مطرح شده نیز طرحی شبیه به ضیافت  موضوعاتی

افالطون دارد. نظامی داستان عاشقانۀ خسرو و شیرین را با سیاست کردن خسرو و ایجاد 
 کند:احساس افتقار در وی آغاز می

 ملک فرمــود تــا خنجـر کشیدند

 غالمش را به صـــاحب غوره دادند 

 تشدران خانه که آن شـب بود رخ

                                                  

 تکــاور مرکبــش را پی بــریدند 

 گــالبی را به آب شــوره دادنــد

  صـاحبخانه بخشیدند تختش...به 
 (42: 1333)نظامی،                         

شود و در یخسرو با از دست دادن اسب و غالم و تخت خود، دچار احساس افتقار م     
 بیند چیزهای بهتری به او خواهند داد:خواب می

 دالرامی تــــو را در بـر نشیــــند 
 بـه شبـرنگی رسی شبــدیز نامش

 تختی به دست آری چنان شاهـانه
 نواســازی دهنــدت بــاربــد نـام                                              

                                                  

 تری دوران نبینــدکـزو شیــریـن 
 که صرصر در نیـابد گَــردِ گـامش

 درختیکه باشد راست چون زرین
 که بــر یـادش گـوارد زهر در جام

 (43 -47)همان:                                



 13 0011 پاییز و زمستان، 22 ۀ، شمار13سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

ر خودش ق، طالب چیزی است که دآنچه در ضیافت مطرح شده، عاش بر مبنای    
اما از منظر عرفان اسالمی آدمی در پی چیزی است که در وجود خودش هم  ،یابدنمی

« عالم کبیر»ای از جهان به عنوان و نسخه« عالم صغیر»شود. بر این اساس انسان، یافت می
 ؛شودآنچه در جهان وجود دارد، در آدمی نیز یافت میپس هر ؛(134-132: 1333)نسفی،است 

شود و از کماالت معشوق بهره کردن نقایص خود، عاشق میدر جهت کامل لذا عاشق نیز
، دربارۀ این «رسالۀ عشق»گیرد تا خود را به کمالِ ممکن برساند.  ابن سینا در آغازِ می

 گوید: اشتیاقِ ذاتی برای رسیدن به کمال سخن می
ى دو جمیع حکماء و فالسفه متفق و معتقدند که هریک از افراد ممکنات دارا

که یکى جنبه وجود او است « کُلُّ مُمکِن زَوجٌ تَرکیبى»باشند بمفاد: جنبه می
ۀ کماالت است و لکن دیگرى جنبه ماهیت. وجود منبع خیرات و سرچشم

واسطه جنبه وجودى که هشرور و نقصان. پس هریک از ممکنات ب ماهیت منشأ
شند و برحسب باخیرات میه کماالت و مشتاق به در اوست همیشه شایق ب

ماهیت و هیوال است متنفر و  و ذات از شرور و نقصان که الزمۀ جنبۀ فطرت
گریزانند همین اشتیاق ذاتى و ذوق فطرى و جبلى که سبب بقاء وجود آنها 

 (111: 1341نامیم. )ابن سینا،ما آنرا عشق می ،است
آنچه از شیرین  اما در مقابل، 4شود.باز معرفی میخسرو در منظومۀ نظامی، فردی هوس

داری و پاکدامنی است. درحالی که زنان حرمسرای یابد خویشتنشنود و در او میمی
عالوه بر این، پیامدهای اروس برای خسرو  .(114: 1333)نظامی، خودش فاقد این صفاتند

چنانکه هومر به »ثیر اروس بر آدمی نقل شده است: أت ۀهمان است که در ضیافت دربار
دمد چیزی که اروس از همان د ایزد شجاعت را درون برخی پهلوانان میگویدرستی می

از این دیدگاه، ایزد در پهلوانان و اروس  .(Plato,1991:179b)« بخشدمنبع به عاشقان می
ارادگی و وقش، شیرین، بر بیدمد. خسرو نیز به خاطر معشدر عاشقان شجاعت می

آوردن قدرت که از دستیابد و برای بهکند، شجاعت خود را بازمیاش غلبه میسستی
شتابد. رسیدن خسرو به های اروس است، به جنگ با بهرام چوبین مینیرومندترین جلوه

رای دیدارش با راهب مرحلۀ تمییز و تمایز پس از رفتنش از نزد شیرین، بالفاصله در ماج
 ود دارد:دیداری که در سه بیت بیان شده اما مفهوم عمیقی در خ شود؛متجلی می

 رانـــد تا رهبـان آن دیرفــرس می
 بــران رهبـــان دیــر افتــاد راهش          

 ز رایش روی دولت را بــرافروخـــت
                                                      

 ی سیرکه رانــد از اختــران با او بس 
 آموز شاهشکه دانـــا خوانـد غیب

 هــا درآموختوزو بسیــار حکمت
 (123: 1333)نظامی،                        
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جویی نیز پس از وصالِ معشوق است که در آنجا پندِ شیرین، خسرو مکمّل این حکمت    
 انگیزد:را به دادورزی و کسب علم برمی

 میدیـد کـان یـــار گرا خســروچو 
 امّیــد را نزدیــک او خوانــــدبزرگ

 که: ای از تــو بزرگ امّیـــدِ مــردان
                                                     

 ز دانــــش خواهــد او را نیکنـــامی 
به امّیــد بزرگــش پیــش بنشــاند 

 امیــد گـردانمــــرا از خــود بزرگ
                     (333)همان:                                    

های منظومۀ نظامی در کنار یکدیگر و در پرتو اروس طرحی بدین صورت، شخصیت      
آفرینند و یکی از نتایج این همراهی خلق صناعات شبیه به آنچه در ضیافت مطرح شده می

 است. 
 خلق صناعات پس از اتحاد عقل و عشق. 2-2-0

)لوگوس( شدن عقل ای است که سبب زادههمانند قابله)اروس( ه ذکر شد، عشق کچنان
که ؛ چراشود؛ لذا عقل، لوگوس یا همان نفس ناطقه ارتباط دهندۀ عشق با صناعات استمی

رساند و یکی از نتایج ظهور عشق و بالفعل عقل هیوالنی را به مرتبۀ بالفعل می)اروس( عشق 
سینا، قوای نفس ناطقه به دو ات گوناگون است. به بیان ابنشدن عقل، پدیدار شدن صناع

شود که دانایی و آگاهی از توابع عقل تقسیم می)عقل نظری( و عالمه)عقل عملی( قوۀ عامله 
 نظری است و استنباط و اعمال صناعات گوناگون انسانی به حصول قوۀ عالمه بستگی دارد

با صناعات نیز از رهگذر نفس ناطقه )اروس( تباط عشق ار بنابراین ؛(37-34: 2، ج1412سینا، )ابن
 شود.حاصل می

 ؛ی مختلف با عنصر شعور و معرفت نسبت به آن صنعت توام استهاصناعتعشق در  
ورزد، هم عالِم به کاربرد وسایط و یک نجار یا نقاش هم به حرفۀ خود عشق می مثالً

 شعور و معرفت دارد. هاصناعتیان ابزارهاست و هم به جایگاه واقعی صناعتِ خود در م
مبتنی بر اروس است و  ،علم کند کهدر گفتار خود در ضیافت بیان می اریکسیماخوس 

واقع علم به دنبال شود. درجمله کشاورزی و پزشکی میها از اروس باعث زایش تخنه
 کشف وحدت و هماهنگی در طبیعت است تا بتواند از آن قانون بسازد و اروس نیروهای

یکی از مظاهر این توافق و  (Plato,1991:187a). دهدرا با هم آشتی می طبیعتمتضاد 
هماهنگی میان عناصر متضاد هستی موسیقی است. موسیقی نیز همانند طب با تعبیۀ اروس و 

ای است که به سازد. موسیقی شناخت امور عاشقانهها را هماهنگ میها، آنتوافق میان نُت
 .(ibid:187c)مربوط است نوایی و ریتم هم

صنعتگری که این خدا »: آگاتون، اروس خدای تمام صناعات استهمچنین به گفتۀ 
یابد اما آنکه اروس او را لمس نکرده است در شود شهرت و آوازه می]اروس[ معلم آن می

ی ماند. آری به یقین آپولّون هنر تیراندازی، پزشکی و پیشگویی را با راهنمایسایه باقی می
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 ؛از همین روی، او نیز باید شاگرد اروس بوده باشد ،اروس و میل مفرط اختراع کرد
موسیقی و شاعری، به هفایستوس آهنگری، به آتنا بافندگی و )موزها( که به موساها همچنان

 (ibid:197a)«. به زئوس حکومت بر خدایان و آدمیان را آموخت
از جمله موسیقی، در خسرو و شیرین  در توازن با نظر اریکسیماخوس دربارۀ صناعات

ها نوایی و ریتم هستند. آننیز باربد و نکیسا مظهر آشتی میان عناصر هستی و شناخت هم
کنند و هم میان خسرو و شیرین که تا پیش از ها برقرار میپیوستگی و توافق را هم، میانِ نُت

 محفل موسیقی با هم در تضاد بودند.
 ــط گرفتــهنشستــه باربــد بــربـ

  پردازبه دستـــان دوستان را کیسه

 زدز دود دل گـــره  بـــر عــود می

 همان نغمه دماغش در جرس داشت

 بدانسان گـــوش بـــربط را بمـالید

 م سازیشچـــو بر زخمــه فکـند ابر

 نـــام مـــردی بود چنگینکیســـا

 کـــز او خوشـــگوتری در لحن آواز

 ــوزون او بـــــرآوردز رود آواز مـــ

 چنـــان بـــر ساختی الحان موزون

 جز او کافزون شمرد از زهـره خود را

                             

 جهــان را چون فلک در خط گرفته 

 بـــه زخــمه زخــم دلها را شفاساز

 زدکه عــودش بـــانگ بـر داود می

 که موسیقار عیسی در نفس داشت...

 لــش دلِ بربـــط بنالیدکـــزان ما

 در آورد آفـــرینــش را بـــــه آواز

 سنگیندیـمی خاص، امیری سخت

 سازندیـــد این چنگ پشتِ ارغنون

 غنـــا را رســـم تقطیع او درآورد...

 کـــه زهـره چرخ میزد گرد گردون

 نــدادی یـــاریی کس بـــــاربد را

 (323 -324: 1333)نظامی،            
به طور کلّی هم در رسالۀ ضیافت و هم در خسرو و شیرین، با ظهور عشق، قوۀ تمییز      

گردد. عشق شود و سایر هنرها در پی آن پدیدار میکه همان عقل است در فرد ایجاد می
شود و در به وجود آمدن شعر، موسیقی، نقاشی و معماری فرهاد در بیستون می ۀانگیز

نکته نیز درخورِ توجه است که در خسرو و شیرین نظامی، هنر سیاست دخالت دارد. این 
خالق اروس در دیگران باشد و  کوشدمی هم خود از آثار اروس و مخلوق عشق است و هم

ای برای به وجود آمدن عشق ایجاد کند؛ چنانکه وصال خسرو و شیرین در پی ضیافتی زمینه
همچنین فرهاد صناعت خود را برای گیرد که باربد و نکیسا گردانندۀ آنند، صورت می

شاپور دربارۀ هنر خود و  بندد و یاآوردن او به کار میدستجلب رضایت شیرین یا برای به
 گوید:ایجاد عشق در شیرین می

 مــن آن صورتــگرم کز نقش پرگار
 هر آن صـــورت که صــورتگر نگارد
 مـرا صــورتگـــری آموخـــتستند

 م این صورت نمودارز خســرو کـرد 
 لیــــکن جـان نداردنشــان دارد و

 قبـــای جـــان دگر جا دوختستند
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 خسرو چنینیچـــو تـــو بر صورت 
                                           

 ببیــن تـــا چــون بود کو را ببینی
                    (43: 1333)نظامی،                           

 اعت و سیاستصن. 2-3

اروس و سیاست سخنانی بیان در مورد ارتباط « ضیافت»کدام از افراد حاضر در هر   
کند که اروس در دو چیز تاثیر بسزایی اند. ابتدا فایدروس به این موضوع اشاره میکرده

دارد: یکی در ارتشِ شهر که با حضور عاشقان، شجاعت و در نتیجه پیروزی برای ارتش 
آور و هد داشت و دیگر در امور شهری که با سلطۀ اروس، پرهیز از امور شرمبه همراه خوا

 شدن امور شهری ایجاد خواهد شدسامانهبه امور زیبا و در نتیجه ارتقا و ب اشتیاقِ افتخارآمیز

.(Plato,1991:187-179) 

 :کلی در ضیافت دو نوع دیدگاه درباره ارتباط اروس و سیاست مطرح شده استطوربه
ان محور میان خدایان و آدمی« ضدیت»دگاه پاوسانیاس و آریستوفانس که در آن دی

میان خدایان « هارمونی»وگو است و دیدگاه اروکسیماخوس و آگاتون که در آن بر گفت
 کید شده است.أو آدمیان ت

که دهد؛ چرابردگیِ خودخواسته تن می پاوسانیاس معتقد است کسی که اروس دارد به
 شودآور تلقی نمیمند بودن شرموار است اما بردۀ انسان فضیلته روابطی بردهروابط عاشقان

.(ibid: 184b) آریستوفانس نیز معتقد است میان انسان و خدایان تضاد وجود دارد و بر
نهایت و اروس، هرکه اروسش شدید است در مبنای خصومت بنیادین میان خدایان المپ

آریستوفانس »واقع در(ibid:192). خواهد کشید کار وی به سیاست و ضدیت با خدایان
کند. اروس میل به بازگرداندن شکل آنچه را پاوسانیاس تلویحا مطرح کرده بود اثبات می

کُروی کیهانی است. اروس جنبش طبیعت معیوب، علیه قانون است و جهت اروس خالف 
وفانس کسانی وارد از نظر آریست( 212: 1334)اشتراوس،«. جهت عمل خدایان اُلومپوس است

های نیرومندی در خود راندن دارند که از کودکی اروسشوند و شهوت حکمسیاست می
 اند و طبیعتشان طبیعتی اروتیک است.پرورش داده

-از دیدگاه اروکسیماخوس و آگاتون اروس میان خدایان و آدمیان هماهنگی ایجاد می

گونه که اروس اوتی با هم ندارد و همانکند. بنابر گفتۀ آگاتون جهان آدمیان و خدایان تف
ها نیز همان را آموزش داد. ها را به خدایان را آموخت به انسانشیوۀ زیستن و انواع تخنه

(Plato,1991:197) کند که اروس به آدمیان پذیرد و اضافه میسقراط این هماهنگی را می
 (ibid:209) اند.بهرهآن بیمیل به جاودانگی بخشید که خدایان به علت جاودانه بودن از 

گیریِ سیاسی در پولیس در ارتباط با اروس در ضیافت نوع عملکرد شهروندان و جهت
شود. از دیدگاه آگاتون صناعاتی که در شهر رواج دارد همه محصول شیوۀ تشریح می

 ۀخاد کرده است. در فلسفبرخوردی است که اروس در ارتباط با خدایان و آدمیان اتّ
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دیگری اند که یکی موجب قوام نیز صناعت و سیاست دو عنصر به هم پیوسته اسالمی
دهندۀ میزان رفاه مردم آن شهر و از طرفی نشان ،شود. صناعاتی که در شهر رواج داردمی

ای وابستگی حکومت و صنایع به یکدیگر به گونه بیانگر شکوه و قدرتِ پادشاهی است.
 است که به گفتۀ ابن خلدون:

رود... و هرگاه شهرها در شرف ویرانی باشند صنایع آنها رو به زوال می هرگاه 
یافتن شکستن عمران و تقلیلعلت در همهترقیات شهری به انحطاط مبدل شود و ب

خواهی و ثروت در آن وقت تجملساکنانش در سراشیب فرتوتی واقع گردد، آن
ان ضروریات اکتفا نشینی به همنقصان خواهد یافت و مردم مانند دوران ده

رونق رود بیخواهی به شمار میدرنتیجه صنایعی که از لوازم تجمل ،خواهند کرد
تواند از راه آن صنایع ها در چنین شرایطی نمیی آنخواهد شد، زیرا سازنده

میرد و از وی گریزد یا میمعاش خود را تامین کند و ناچار به سوی دیگری می
شود. گونه صنایع به کلی محو مییننتیجه نشانۀ ا؛ درماندجانشینی هم باقی نمی

 (733: 2، ج1343)ابن خلدون، 
و ازین جهت صاحب این »نقش پادشاه به عنوان رییس مدینه اهمیت بسزایی دارد  

سیاست و ریاست واقع در .(131: 1343)قطب الدین شیرازی، « صناعت استخدام سایر صنّاع کند
رئیس مدینه به صناعات خمس  شود.غیرکالمی مطرح می به عنوان مهمترین نوع صناعت

نیازمند است و باید فردی باشد که از حکمت و مراتب آن برخوردار باشد به همین دلیل 
صناعات خمس در درجۀ نخست به رئیس اول تعلق دارد. صناعت رییس مدینه فاضله باید 

 غراض و اهداف او باشدای باشد که تمام صناعات از آن پیروی کند و پیرو اگونهبه
 .(244: 1341)فارابی،
توان گفت پادشاه مدینه در فلسفۀ اسالمی که خود صاحب صناعات است و می

گیرد که در ضیافت معرفی کند در توازن با اروسی قرار میگران را استخدام میصناعت
راد دهد افرا که مورد توجه قرار می آموزد و آنانشده است؛ اروسی که صناعت می

 شوند.مشهوری می
انواع مدینه وارد این موضوع شده است و این امر  دیدگاهنظامی در خسرو و شیرین از 

چنان اهمیتی دارد که در آغاز مناظرۀ خسرو و فرهاد، هنگامی که فرهاد خود را متعلق به 
پرسد نخستین سوالی که خسرو از فرهاد می، 2کندمملکت عشق و دوستی معرفی می

بدین ( 233: 1333)نظامی،« بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند؟»الی شهر است: صنعت اه
هایی در شهر شما پرسد تو که اهل کشور عشقی چه صنعتخسرو از فرهاد میصورت 

هست؟  اهمیت این موضوع به این خاطر است که مدینه به وسیلۀ صنعتِ جمهور، قوام پیدا 
گیرد و خدمت به پادشاه قرار می« خدمت»معادل صناعت در مدینه فاضله کند. از طرفی می
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و »چنانکه فارابی آن را در این معنی بسیار به کار برده است:  ؛شودو مدینه محسوب می
چنین نبود که به هر نوع صناعتی بتوان ریاست کرد و بلکه اکثر صنایع صنایعی بود که در 

ها صنایعی ... و در بین آنها فطرت خدمت بودگردد و اکثر فطرتخدمت مدینه واقع می
 ( 244 -244: 1341)فارابی، «.ها خدمت شودبود که تنها به واسطۀ آن

در منظومۀ نظامی نیز فرهاد، صاحب صناعتی است که باید در خدمت رییس مدینه قرار 
به همین دلیل فرهاد پس از درخواست خسرو برای کندن کوه، صناعت خود را  ،بگیرد

 داند:به پادشاه می« خدمت»
 جوابــش داد مــرد آهنیــن چنــگ

 کرده باشمخدمــت به شــرط آنکه  

                                                            

 که بــــردارم ز راه خسرو این سنگ 

 چنیــن شرطی به جای آورده باشم

 (234: 1333)نظامی،                     
باید به پادشاه و مدینه خدمت دارد که با آن د را به صناعتی وامیواقع خسرو، فرهادر    

و این کار را به کمک جدل که از صناعات خمس و غایت آن اسکات خصم است کند 
نام « خدمت»دهد. در ماجرای ساختن جوی شیر نیز، نظامی از هنر فرهاد به عنوان انجام می

 برد:می
 چو آگه گشـت از آن اندیـشه فرهــاد

 به غایت چابکی داشت خدمتر آن د

 از آنجا رفت بیرون تیشه در دست

                                           

 فگــند آن حکـم را بر دیده بنیـــاد 

 که کار نازنینــان نــازکی داشـــت

 فت از مهربــانی پیشه در دســتگر
 (221)همان:                                   

واژۀ کلیدی است « خدمت»نابر آنچه ذکر شد، در مبحث صناعات در فرهنگ اسالمی، ب    
به مخدومِ خویش و مدینه قرار  یعنی خدمتِ خادم« خدمت»و صناعت جمهور معادل 

 گیرد.می
 
         گیرینتیجه .3

را در دو حوزۀ کالمی و )انواع تخنه( دیدگاه فالسفۀ اسالمی دربارۀ صناعات  -1   
کارکردهای )واقع صناعات خمس بندی کرد. صناعات کالمی، درقسیمتوان تمی میغیرکال

گیرد و صناعات غیرکالمی مشاغل و است که ذیل منطق قرار مینظر ارسطو( از گانۀ زبان پنج
 گیرد.  ها هستند که ذیل اخالق، شاخۀ سیاست مدن قرار میحرفه

دراک صور معقول و تمییز میان خوب و بر اساس آنچه در رسالۀ ضیافت مطرح شده ا -2  
شود هنگامی که انسان برای نخستین بار عاشق کسی می شود.بد با ظهور اروس پدیدار می

متعلق و ابژۀ عشق او جزئی و انضمامی و با حواس ظاهری قابل درک است اما این عشق در 
ا در قیاس با شود زیرا عاشق همیشه معشوق خود رآدمی سبب پیدایش تمییز و تمایز می
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شود، در مراحل باالتر که با عشق پیدا می« ترین»داند. این تشخیصِ دیگران برتر و زیباتر می
های قوۀ عقل های قوۀ وهم را از دادهتمییز کلیات و ظهور فلسفه را در پی دارد که فرد داده

ین موضوعاتی که در خسرو و شیر. شوددهد و در دام توهمات گرفتار نمیتشخیص می
نظامی مطرح شده نیز طرحی شبیه به ضیافت افالطون دارد که در مقاله به بررسی آن 

 پرداخته شده است.
هم در رسالۀ ضیافت و هم در خسرو و شیرین، با ظهور عشق، قوۀ تمییز که همان عقل  -3

همانند )اروس( گردد. عشق شود و سایر هنرها در پی آن پدیدار میاست در فرد ایجاد می
شود؛ لذا عقل، لوگوس یا همان نفس شدن عقل )لوگوس( میله ای است که سبب زادهقاب

عقل هیوالنی را به مرتبۀ )اروس( که عشق ؛ چراناطقه ارتباط دهندۀ عشق با صناعات است
رساند و یکی از نتایج ظهور عشق و بالفعل شدن عقل، پدیدارشدن صناعات بالفعل می

انواع مدینه وارد داستان شده است و  دیدگاهشیرین از نظامی در خسرو و گوناگون است. 
این امر چنان اهمیت دارد که در آغاز مناظرۀ خسرو و فرهاد، هنگامی که فرهاد خود را 

خستین سوالی که خسرو از فرهاد نکند، متعلق به مملکت عشق و دوستی معرفی می
 است.پرسد صنعت اهالی شهر می

واژۀ کلیدی است و صناعتِ جمهور « خدمت»سالمی، در مبحث صناعات در فرهنگ ا -4
گیرد. در خسرو و یعنی خدمتِ خادم به مخدومِ خویش و مدینه قرار می« خدمت»معادل 

 در همین معنی به کار رفته است.« خدمت»شیرین نظامی نیز واژۀ 
 

 هایاداشت
از واژۀ  به همین دلیل برای ممانعت از تبادر مفهوم امروزی صنعت در این مقاله -1

 کنیم.استفاده می« صناعت»

)ایجاد و تولید( گیرد نه تخنه است و نه پوئسیسهنری که مورد نقد افالطون قرار می -2
 (. 17-14: 1332)بینای مطلق،است.)تقلید و محاکات( ای از اشکال میمسیسبلکه تنها پاره

ادعای سقراط  ، نویسنده دربارۀ«چهرۀ سقراط در سمپوزیومِ افالطون»در مقالۀ  -3
وگوهای گوید: سقراط با پذیرشِ دانش عشق از موضع انکار دانش خود در گفتمی

های او دربارۀ امور عاشقانه در دستان شود. اما باید درنظر گرفت که یافتهدور می سقراطی
داند، کند دربارۀ اروس میمی دیوتیما است. دیوتیما زنی مانتنیایی و کاهن است و ادعا

پیماید با زبانِ که دیوتیما صعودی را که در روح انسان برای رسیدن به زیبایی میحالیدر
به کار  (Mystologos)دانایانِ اسرار  کند. زبان دیوتیما زبانی است کهاسرار توصیف می

برند. در واقع دانش سقراط دانش دیوتیما است که معنایی فلسفی ندارد بلکه به نوعی می
 شده.ها یعنی دانایانِ اسرار الهام میرِ سرّی است که به میستوگوسداشتن از امواطالع
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.(Prior, 2006: 145- 147) شود که در آن در جاهای دیگر نیز شبیهِ این تفسیر مشاهده می
ها با هم متفاوت است. شود آگاتون و سقراط هر دو خردمندند اما جنسِ خرد آنگفته می

عمومی و سقراط نماد خرد اقلیت و فرهنگ آگاتون نماد خرد اکثریت و فرهنگ 
یعنی واقف بر اسرار و رموزی است که تنها عدۀ کمی از آن اطالع  ؛انحصاری است

  (Bloom,1993: 509- 524) ←و یا ر.ک  (Robinson, 2004: 93).دارند

گوید: شنیدم ده بانو دربارۀ خسرو میو یا مهین( 113: 1333)نظامی،بهرام چوبین  مثالً -4
مویند/ دلش چون زان همه گلها بخندد/ چه ارش خوبرویند/همه شکّرلب و زنجیرزه

جایی دیگر از زبان نظامی چنین و یا در (121)همان: گویی؟ در دلی چون مهر بندد؟
 (122)همان:شنویم: برون شد حاجب شه، بارشان داد/ شه آنکاره دل در کارشان داد می

 (233: 1333)نظامی،ز دار ملک آشنایی نخستین بار گفتش کز کجایی/ بگفت ا -2
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1. Introduction 

Storytelling has a significant and prominent place in Iranian 

literature and its history dates back to the Pre-Islamic era. Fiction 

poetry is a part of Iranian poetic literature. In Persian literature, 

Fiction Poetry began with Wameq and Azrai Onsori (Death, 431), 

Vargheh and Golshah Ayoughi and Weiss and Ramin. It reached its 

climax with Khosrow and Shirin by Nizami (607-535). (Zolfaghari, 

1394: 74) Laila and Majnun is the third fiction poem in Khamseh 

poem collection (a collection of five narrative poems) written by 

Nizami and is considered as one of his most brilliant works. The 

origin of this story should be sought in Arabic literature and Nizami 

put it in such a fascinating way that later numerous poets imitated this 

masterpiece work of poetry. 

 Storytelling and fiction poetry are essential features of Balochi 

literature and a significant part of traditional Balochi poetry consists 

of poetic stories. There are dozens of romantic poems in Balochi 

literature, among which Hani and Shaymorid are the most famous. 
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The place and role of this story in Balochi literature is the same as 

Laila and Majnun in Persian literature. 

In this article, two poetic stories have been compared and 

evaluated, on the one hand, "Laila and Majnun" by Nizami, as one of 

the most famous and important poetic stories in Persian literature, and 

on the other hand, the story of "Hani and Shaymorid" as one of the 

most famous Balochi romantic story. 

 

2. Methodology 

The method of collecting data in the story and poems of "Hani and 

Shaymorid" is rather field-based. The author has heard the poem from 

the song of musicians and the story behind it from narrators. After 

compiling this story and its poems, using analytic and comparative 

methods, he has studied the characters and events of the stories and 

has used library resources for content analysis. 

 

3. Discussion 

The story of "Hani and Shaymorid" is about five centuries old and 

there are forty semi-long and short poems that were accessible to the 

author. This is the most famous Balochi story popular with the people 

and there are two main narrations and several sub-narrations about it. 

One of the main narrations is of southern Balochistan, i.e., the land of 

Makoran. The other one is the narration of northern Balochistan. Each 

of these narrations has its unique features. It is worth mentioning that 

there are more poems about the first narrative than the second. 

The main characters of this story are Hani and Shaymorid and Mir 

Chakar. Hani is the daughter of Dinar, the cousin, fiancé, and lover of 

Shaymorid, who eventually becames his wife. Shaymorid is the son of 

Mubarak and Mir Chakar Rind, who is Shaymorid's love rival in this 

story, is the son of Sheyhak. 



 42 0011 پاییز و زمستان، 42 ۀ، شمار13سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

Hani and Shaymorid were cousins and had been engaged since 

childhood. Even though the two played together as children, 

Shaymorid did not meet Hani after childhood, so he did not discover 

her beauty. Mir Chakar, the chief of the tribe, heard the description of 

Hani's beauty and sought to choose her as the lady of his palace. Hani 

was engaged to Shaymorid, and it was a major obstacle to Mir 

Chakar's decision, so he tricked Shaymorid and dissuaded him from 

marrying Hani. Hani became aware of Mir Chakar's deception, and 

although she agreed to an unwanted marriage with Mir Chakar, she 

refused even to sit next to him and was still in love with Shaymorid in 

her heart. After the marriage, Shaymorid was able to see Hani and at 

first sight, he was enchanted by her beauty. 

Obviously, Shaymorid was not able to fight Mir Chakar, so at his 

father's suggestion, he went for the Hajj journey (the house of God in 

Mecca) to get rid of this mad love. He wrote letters and sent messages 

to Hani during these years, and Hani also replied to his letters. Thirty 

years passed and Shaymorid returned to his house. Hani was still 

waiting for him to come. No one would recognize Shaymorid until 

some people could identify him according to the signs in his 

appearance and informed Hani about Shaymorid’s presence. She 

happily sent a messenger to take Shaymorid to the house of Hani's 

parents. She then sent intermediaries to Mir Chakar, asking for 

divorce and Mir Chakar immediately divorced Hani.  The two lovers 

then left while holding hands, and no one found a sign of them. They 

joined the myth and the Baloch people believe that they are "the living 

old (holy eternal life)" and have reached to the water of life and drank 

it. 

The second narration is based on the same as the first one, with the 

difference that the amount of extraordinary and mythical elements in 

the second narration is significantly more than the first one. Here we 
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try to summarize the general cases that are not mentioned in the above 

narration. 

When Hani was taken from Shaymorid, Shaymorid wanted to fight 

against Mir Chakar because he was angry with him, but his father 

stopped him and advised Shaymorid that his strength would not be 

enough to confront Mir Chakar. Shaymorid then went to Mir Chakar’s 

Palace to visit Hani. Hani was asleep and did not notice his presence. 

Shaymorid desperately returned and made a promise to God to go to 

Mecca (the house of God) to get rid of his emotional dependency on 

Hani.  

Hani was told that Shaymorid had come to her and she could not 

notice. She crazily and barefoot went out of the palace and followed 

Shaymorid. On the way, she saw a deer and asked whether it had seen 

a well-dressed, charming man riding a horse. The deer replied: "Last 

night, under the moonlight, I was sleeping next to a bush that smelled 

like a human being. I got up and saw a man with the same 

characteristics, along with six dervishes."  

Hani said to the deer, "Come and convey my message to him that 

why did you turn your back and left me alone? Come back”! The deer 

immediately found Shaymorid and conveyed Hani's messages to him. 

Shaymorid replied: “I made a promise to my God that I would leave 

my city and country and be near the house of God for seven years and 

then only I shall return”. The deer conveyed Shaymorid's message to 

Hani. Upon hearing this, Hani took it as a bad omen and attempted to 

kill the deer, but he escaped. 

Desperately, Hani made her way to the mesquite tree, which 

people used to ask for their wishes by tying a piece of cloth to its 

branches. Hani said to the tree: “O tree, fulfill my wish”. Of course, 

she did not hear any response and involuntarily uprooted the tree and 

continued on her way until she reached an old woman and said: “O 

kind old woman, I have a traveler on my way, tell me when he will 
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reach.” The old woman took the rosary in her hand to fortune-tell and 

said: “Your traveler is on his way to Mecca, and he will stay there for 

seven years and then only he shall return. Like before, the result of the 

omen was not pleasant for Hani, and she killed the unfortunate 

woman. Seven years later, Shaymorid returned home and after his 

identity got examined, it was revealed that Shaymorid had come back. 

When Hani made sure that her beloved was by her side, they both put 

their hands around each other's necks and got united. There appeared a 

green camel before them. They both rode on it, and departed from that 

place, and never returned. Folks say that they will remain alive until 

the Day of Judgment. They would be wandering in the deserts and 

mountains till then. 

Laila and Majnun is the third poem of Nizami’s Khamseh, written 

eight years after Khosrow and Shirin in 584 AH. Nizami put this story 

in poetic order in less than four months. This story was famous during 

The Age of Ignorance (jāhilīyah) in Arabia and before Nizami’s era. 

Some scholars have provided evidence of its authenticity and have 

even attributed a Divān (poem collection) to Majnun Qais Ameri. 

(Zolfaghari, 1392: 707). Laila and Majnun has an Arabic origin, but it 

is pretty prominent in Iranian literature and Persian. Nizami had 

composed this story artistically and he also did many manipulations in 

the story while writing the poem (Safa, vol. 2, 1989: 802). 

The plot of the story in Nizami’s narrative is that a love affair 

begins between a child named Qais and his contemporary school girl 

Laila. The pride and prejudice that was quite ingrained in the Arabs’ 

culture of that time, created obstacles in the way of this passionate 

innocent love. Laila goes to the house of a greedy husband named Ibn 

Salam, and Qais, who does not benefit from his father's intervention 

and Nofal's mediation, goes insane and heads to the desert and 

becomes acquainted with animals (that’s why the local people gave 

him the title of Majnun). Neither his parents’ death, who die away in 
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the grief of his absence, recovers him from insanity, nor the demise of 

Ibn Salam; brings him back to his lover. Laila, who lost her hope, dies 

in despair. Hearing about Laila’s death, Majnun approached her grave 

and said "O friend" repeatedly and then he also passed away. (Rezaei 

Ardani, 2012: 49) 

There are common features, events, and similarities, in the two 

stories "Hani and Shaymorid" and "Laila and Majnun" and here we 

will try our best to point out some of them. 

- Being companions and being in the same school got "Qais 

(Majnun) and Laila acquainted with each other in childhood which in 

result the fell in love" (Saeedi Sirjani, 1377: 117). Hani and 

Shaymorid were engaged and playmates since childhood. Of course, 

their relationship did not lead to falling in love during this period. 

- When Majnun fell in love, this tragic love lasted for thirty years. 

(Servatiyan, 1395: 53). Hani and Shaymorid s’ ever-lasting love, 

which was during the separation period, according to the narrations of 

the people of southern Balochistan, lasted for thirty years. 

-Although Laila was insanely in love with Majnun, she was forced 

to marry a wealthy man named "Ibn Salam," who offered her many 

precious gifts. (Saeedi Sirjani, 1998: 117). Hani was also deeply in 

love with Shaymorid and like Laila, she was unwillingly married to 

Mir Chakar through the cunning and sophistries of intermediaries. 

  - Laila was uninterested in her husband and hated him. However, 

Ibn Salam knew that Laila was not in love with him. He had no choice 

but to get along and be patient (Saeedi Sirjani, 1998: 117). Mir 

Chakar, the chief of the tribe, like Ibn Islam, was a wealthy man. Hani 

hated Mir Chakar and did not approach him throughout her life. 

- Both lovers are known mainly by their titles or nicknames, 

Majnun's real name is "Qais" and Shaymorid's real name is "Pirbaksh" 

(/pɪrbækʃ/). Majnun means mad and rebellious and Shaymorid also 

literally means mad and unconscious. 
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     - In the following poem, which is the translation of its Farsi 

original, Laila "laments that she has been created as a woman who is 

doomed to be helpless: 

“ A woman even though she is a fighter 

A woman, even though she is brave hearted  

She is just an incapable creature after all 

"A woman remains a woman, even though she is a lion." (Saeedi 

Sirjani, 1998: 123) 

In a message sent to Shaymorid, Hani laments her inability as a 

woman and says: 

“I am a bewildered and helpless woman sitting here 

I do not have the strength to fight in Mir Chakar’s Palace  

and break the doors of the palace and get out of here 

and accompany the pilgrims of Haj on barefoot 

and come there and embrace you  

I am a woman and it is not my fault; my excuse is valid 

I am like a mourning dove whose wings are broken by Mir 

Chakar” 

   - Shaymorid's parents went blind as they were in so much grief 

that their son was being away and separated. Majnun's parents also 

died, one after the other, out of suffering from their son’s absence and 

madness. 

   -Laila and Majnun sometimes used to meet each other secretly. 

During his displacement, Shaymorid stayed in Mecca for a long time. 

Sometimes, he disguised himself as beggars or dervishes and came to 

Hani's house, met her, and returned without introducing himself. 

-Majnun's father took him to Mecca for the Hajj pilgrimage to get 

rid of love but visiting the house of God not only failed to diminish his 

love; instead, it added to his passion and affection for Laila.   

Shaymorid also spent many years near the house of God in Mecca to 
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get rid of Hani's love, but even this proximity to God’s house had no 

effect on reducing his agitated love. 

-People call Qais insane because of his mad behavior. When 

Majnun sent his envoys to Laila's father to propose Laila on his 

behalf, Laila's father rejected his proposal by arguing that Qais was 

crazy. He said: 

“Although your son is cheerful and healthy, he behaves insanely 

and a madman does not deserve to be with us.” (Nizami, 1389: 90) 

-People also called Shaymorid Diwanag (dɪwʌnæg), which means 

mad or crazy because of his insane behavior, and this title is repeated 

many times in the other following poems such as: 

“Come O mad Murid! 

Come! so our great time has returned”. (Jahandideh, 1390: 146) 

-Some critics and narrators of Laila and Majnun consider Majnun, 

a poet and attribute poems to him. Others are skeptical of attributing 

these poems to him. 

Some of Hani and Shaymorid's poems or poem collections are 

addressed to a dove or a nightingale to convey the messages to each 

other. 

   - Laila gets sick after Ibn Salam's death and finally dies. Upon 

hearing the news of Laila's death, Majnun grieved and cried a lot at 

her grave, then said “O friend” and died. He is then buried next to 

Laila's grave. 

   The union of Hani and Shaymorid was not physical, their 

disappearance from the sight of people, causing them to be called holy 

livings and people believed that they were alive like Khedr (A prophet 

in Islam religion). 

   - Majnun was full of Platonic or pure love (in Arabic: ق ذریعشق  ع   

Eshq-e Ozri). This love was nurtured among the tribes living in the 

middle of the Arabian Peninsula (Krachkovsky, 1999: 64) 
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Hani and Shaymorid s’ union is a kind of Platonic love, i.e., a kind 

of love that is not sexually oriented. Throughout the story of Hani and 

Shaymorid, we see no sign of sexuality and there is no word 

mentioning it even when they are united.  

 

4. Conclusion 

Fiction in Iran is not limited to the Persian language and literature, 

but in various Iranian ethnic groups and dialects, there are poetic 

stories that are very important in terms of Iranian literature, 

anthropology, and sociology. Comparing these stories, which are often 

anonymous, with the narrative poem collections of Persian literature 

will open a new chapter in the study of ethnic and national literature. 

The story of Hani and Shaymorid - the most important Balochi love 

story and its narratives and poems have been common among the 

Baloch people for hundreds of years.  

Significant results can be achieved by matching the two stories of 

Laila and Majnun and Hani and Shaymorid; The characters of both 

stories have many features in common, and there are various 

similarities in the course of events and actions of both stories too. 

Some of these characteristics and commonalities can be stated as 

follow: chastity and purity in love, having pure love, the loyalty of 

lovers towards their beloveds, both the lovers were addressed with 

their pseudonyms, both the lovers made a pilgrimage to the House of 

God (Mecca), both the lovers fought to achieve their beloveds, both 

the lovers showed insane behaviors, both the lovers were threatened to 

be killed, attributing poetic art to lovers of both stories, forced 

marriage of two beloveds and their hatred towards their unwanted 

husbands and secret meetings between lovers and their beloveds. The 

story of Laila and Majnun in Persian literature and Hani and 

Shaymorid in Balochi literature both have a high status and their 

heroes are a symbol of true love and affection. There is an obstacle to 
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connecting the lover to the beloved in both stories, and it takes thirty 

years to overcome. The end of the two stories is that Laila and Majnun 

died in the grief of separation and at the height of their true love. Hani 

and Shaymorid, although they finally reached a sacred connection and 

away from physical desires, but hide from view. They turn and 

achieve eternal life. 

 

Keywords: Romantic poems, Balochi Literature, Hani and 
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 0011پاییز و زمستان، پنجمو  بیستشمارة  ،سیزدهمسال 
 

 ینظام مجنون و یلیل با دیمُریشَ و یهان یبلوچ داستان یقیتطب یبررس
  1دهیجهاند عبدالغفور

 چکیده

دیم و پیش از اسالم رواج داشته و مورد توجه بوده است. در ادب سرایی از قدر ادبیات ایرانی داستان »

ای به کمال رسید و این وسیلۀ نظامی گنجههای عاشقانه در پایان قرن ششم هجری بهفارسی سرودن داستان

ن و ای که میان ایرانیان رواج داشته، دارای تاریخی کهت دیرینهنوع ادبی در ادبیات اقوام ایرانی نیز بنا بر سنّ

دهد سرایی بیشترین بخش ادبیات سنتی و شفاهی قوم بلوچ را تشکیل میمورد توجه مردم بوده است. داستان

یافتن از ها عالوه بر آگاهیهای عاشقانه جایگاه مهمی دارد. با انتشار این منظومهو در این میان منظومه

های های مشابه در ادبیات فارسی به نتیجهانتوان با تطبیق با برخی از داستادبیات و فرهنگ مردم بلوچ، می

ترین داستان عاشقانه ادبیات بلوچی است که تری در پژوهش دست یافت. هانی و شَیمُرید معروفقابل قبول

مندان ادبیات ایرانی گمنام است، این داستان به نظم بلوچی درآمده است و قدمت آن به چند قرن بین عالقه

ای و های آشکاری با لیلی و مجنون نظامی دارد. زندگی قبیلهز حوادث، شباهترسد و در برخی اپیش می

ای که در صحاری بلوچستان و عربستان حاکم است؛ اشتراکات گوناگونی را بین این دو شرایط اقلیمی ویژه

و  ای از دو روایت مشهورِ داستان هانیاست. در این داستان ضمن گزارش خالصهوجود آورده  داستان به

ها و حوادث این داستان را با داستان معروف لیلی و مجنون شَیمرید، با روش تحلیلی و تطبیقی، شخصیت

 کنیم.نظامی بررسی می
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 مهمقدّ .0  

ای دارد و تاریخ آن به پیش نی جایگاه بسیار مهم و برجستهسرایی در ادبیات ایراداستان
دهندد،  های داستانی تشکیل میگردد. بخشی از ادبیات منظوم ایرانی را منظومهاز اسالم برمی

گدردد کده معمدودا داسدتانی و     در معنای متداول به ندوعی شدعر روایدی ا دال  مدی     »منظومه 
موضوع ( »1322: 1322)شریفی،« .راوی استهای رایج آن تعدد  ودنی است و از ویژگی

ها و بیش از همده متعلدق اسدت بده     ها مربوط است به حیات روحی و ذوقی انساناین منظومه
حادت قلب: خواه عشق باشد خواه نفرت، عشدق پداو و لطیدا باشدد یدا عشدق شدهوانی و        

 عدذرای  وامدق و پدردازی بدا   منظومده »( در ادبیدات فارسدی   133: 1322)حداکمی،  « .جسمانی
شروع شد و با خسرو و شیرین  ویس و رامینو  ورقه و گلشاه عیوقی( و 231عنصری )مرگ

( لیلی و مجنون سومین منظومده از  22: 1322)ذوالفقاری،« (  به اوج رسید.232-232نظامی )
ترین آثار اوست. اگرچه منشد  ایدن داسدتان را در ادبیدات عدرب      خمسه نظامی و از درخشان

ای دلکش بده نظدم کشدید کده پدس از آن مدورد       ، اما نظامی آن را به شیوهباید جستجو کرد
 سرایان قرار گرفت. تقلید بسیاری از منظومه

هددای مهددم ادبیددات بلددوچی اسددت و بخددش پددردازی از شاخصددهسددرایی و منظومددهداسددتان    
 هدای عاشدقانه در  دهدد. منظومده  های منظوم تشکیل میتر شعر سنتی بلوچی را داستانبزرگ

شدهرت بیشدتری   « هدانی و شَدیمرید  »هدا  رسد کده از میدان آن  ها مورد میادبیات بلوچی به ده
دارد، جایگاه این داستان در ادبیات بلوچی، همانند جایگاه لیلی و مجنون در ادبیات فارسدی  

های منظوم بلوچی، از جمله هانی و شَیمرید، جدزو ادبیدات شدفاهی بلدوچ     است. همۀ داستان
 اند. ها گردآوری و منتشر شدهمروزه بیشتر آناند و ابوده

 های پژوهشپرسشله و ئ. بیان مس0-0

لیلی و »اند، از یک سو در این مقاله دو داستان منظوم مورد تطبیق و سنجش قرار گرفته
های منظوم ادبیات فارسی ترین داستاننظامی، به عنوان یکی از مشهورترین و مهم« مجنون

به عنوان مشهورترین داستان عاشقانۀ بلوچی « هانی و شَیمرید»تان و از سویی دیگر داس
 است.

 ؟ها رایج هستندهایی و در کدام سرزمیناین دو داستان مربوط به چه فرهنگ -1
هاییی با ها چه شباهتاین دو داستان منظوم از نظر محتوا و خصوصیات شخصیت -4

 ؟هم دارند
 پژوهشاهمیت و ضرورت . 2-0

ای شناخت و شناساندن خود به دیگران به ادبیات تطبیقی نیازمندیم. ادبیات ما بر»    
گشاید، تر ادبیات ملی و قومی میکه راه را برای شناخت بهتر و عمیقتطبیقی، اقزون بر این
سازد، ادبیات تطبیقی عامل ها و ملل مختلا را به هم متصل میپُلی است که فرهنگ
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اگرچه زبان »  ؛(2: 1322)انوشیروانی، « های بومی استپویایی و رشد و توسعۀ فرهنگ
های فرهنگی اقوام ایرانی با ترین رشتهفارسی و ادبیات غنی و پربار آن، یکی از مهم

کیش و همسایه بوده است، دربارۀ میزان و چگونگی های همهمدیگر و نیز با برخی از ملت
ها و ا العات ما بسیار اندو ز پژوهشارتباط ادبیات اقوام ایرانی با ادبیات فارسی، هنو

های منظوم بلوچی، بخشی از ادبیات ایرانی هستند که داستان( 22: 1322)سپاهی، « .است
اند. اهمیت و ضرورت انتشار این زبانان و ایرانیان غیربلوچ، ناشناخته ماندهبرای فارسی

توان با هنگ مردم بلوچ، میها در این است که عالوه بر آگاهی یافتن از ادبیات و فرمنظومه
تری در های قابل قبولهای مشابه در ادبیات فارسی به نتیجهتطبیق با برخی از داستان

 پژوهش دست یافت.
 شیوة پژوهش. 3-0
بیشتر میدانی است، « هانی و شَیمرید»های ها در داستان و منظومهشیوۀ گردآوری داده   

داستان آن را از زبان راویان شنیده است. منبع اصلی  نگارنده منظومه را از آواز خنیاگران و
داستان به روایت جنوب بلوچستان شادروان کمادن هوت و روایت شمال بلوچستان 

هایش، است.  نگارنده پس از گردآوری این داستان و منظومه« ظاهر بلوچ»خنیاگر مشهور 
جنون نظامی مقایسه و آن را به روش تحلیلی و توصیفی با داستان و منظومۀ لیلی و م

 ها بررسی کرده است.تشابهات موضوعی و محتوایی آن
 . پیشینۀ تحقیق0 -0

هددایی از آن در کتدداب گددزارش روایتددی از داسددتان هددانی شَددیمرید همددراه بددا منظومدده  
مدیالدی،  4312( آمده اسدت و نیدز فقیدر شداد )    1323)جهاندیده: های عاشقانه بلوچیمنظومه

محمدد رخشدانی:   ولدی . آورده اسدت  میدراث هایی از آن را در کتاب هچاپ پاکستان( منظوم
هفدت   بلوچی دودءُ ربیدگ ءُ پهلدوانی ادب در کتابی با نام  میالدی، چاپ پاکستان( 4312)

روایدت از منظومددۀ هدانی و شَددیمرید را بده گددویش بلوچسدتان شددمالی، بده نقددل از راویددان و      
ای که در تطبیق دو داستان لیلی و مجنون و الهخنیاگران آورده است. اما تاکنون کتاب یا مق

 هانی و شَیمرید باشد، منتشر نشده است. 
 

 و بررسی . بحث2
 معرفی داستان .2-0  
این داستان حدود پنج قرن قدمت دارد، مشهورترین شخصیت آن میرچاکر فرزند    

 1223تا  1223های این شخصیت بین سال»میرشَیهک، رئیس قبیلۀ بزرگ رِند بوده است. 
سال بر قبائل بلوچ حکومت  42سالگی به حکومت رسید، مدت میالدی متولد شد و در سی

)شاهین قیصرانی، محمد « .درگذشت 1222یا  1222سالگی در سال  22کرد و در 
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است؛ و شیمرید، در دسترس نگارنده قرار گرفته ( آنچه از داستان هانی 22: 1222اشرف،
ها به دلیل ها و سرودهاست. اختالف روایتبلند و کوتاه رودۀ نیمهو س بیش از چهل منظومه
آثار، امری  بیعی است. داستان هانی و شَیمرید مشهورترین داستان شفاهی بودنِ این 

بلوچی است که بین مردم رایج است؛ از این داستان دو روایت اصلی و چندین روایت 
ت جنوب بلوچستان و سرزمین مکّران. دوم های اصلی، یکی روایفرعی وجود دارد. روایت

های خاص خود را دارد؛ ها، ویژگیروایت شمال بلوچستان است. هر کدام از این روایت
 اند.های بیشتری سرودهدربارۀ روایت نخست نسبت به روایت دوم منظومه

 . قهرمانان اصلی داستان2-2

که سرانجام همسر او شد. هانی در  یدشَیمُر دخترعمو و نامزد و معشو  : دختر دینار،هانی   
ادبیات بلوچ، جایگاهی واد دارد و از لحاظ زیبایی و پاکدامنی، وفاداری و دلیری، 

 زد است.هوشیاری و فراست زبان
پسر مُبارو، پسرعموی هانی، وی در زمان خود به زیبایی، سخاوت و نیروی : شَیمُرید  

 بازو زبانزد بوده است.
ترین قهرمان حماسی و رهبر قومی بلوچ ترین و متشخصمهم فرزند شَیهَک رِند: میرچاکر  

 آید؛ وی در این داستان رقیب عشقی شَیمُرید است.های گذشته به شمار میدر سده
 . خالصه روایت نخست داستان هانی و شَیمرید2-3

ود هانی و شَیمرید دخترعمو و پسرعمو یکدیگر و از زمان کودکی نامزد بودند. با وج
بودنِ آن دو در دوران کودکی، پس از این ایام، شیمرید هانی را ندیده و زیبایی بازیهم
نظیر او را مشاهده نکرده بود. میرچاکر سردار قبیله، وصا زیبایی هانی را شنیده و در کم

پی آن بود که او را به عنوان بانوی دربار خود انتخاب کند. نامزد داشتن هانی، مانع بزرگ 
بنابراین دست به خدعه زد و با ترفند شَیمرید را از ازدواج با هانی  ،م میرچاکر بودتصمی

منصرف کرد. هانی از خدعۀ میرچاکر آگاه شد و با وجود آنکه تن به یک ازدواج 
ناخواسته با میرچاکر داد، ولی حاضر نشد حتی در کنار او بنشیند و دل در گرو مهر شَیمرید 

ن جریان توانست هانی را ببیند و با یک نگاه محو زیبایی هانی داشت. شَیمرید پس از ای
 شد. 
قرار بود، از یک سو شدت ناراحت و بیکه هانی را از دست داده بود، بهشَیمرید از این   

 عنۀ مردم و از سویی دیگر عشق هانی آرامش را از او گرفته بود و توان مبارزه با میرچاکر 
آمیز، به پیشنهاد پدر همراه با درویشان هایی از این عشق جنونرا نداشت، بنابراین برای ر

ها گرد به سفر حج رفت و به مدت سی سال مجاور خانۀ خدا شد. در  ول این سالدوره
داد، همچنین هایش را پاسخ میفرستاد و هانی نیز پیغامنوشت و پیغام میبرای هانی نامه می
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آمد و حتی خود هانی در لحظۀ دیدار هانی می گاهگاهی در لباس درویشان و گدایان به
 فهمید که او شَیمرید بوده است.شد و پس از روی برگرداندن او میدیدار متوجه نمی

سی سال گذشت، شَیمرید از مکه به خانۀ خود برگشت، هانی همچنان منتظر آمدن او بود،  
ود او بود، در او یافتند و هایی که بیانگر وجکه نشانهشناخت، تا اینکسی شیمرید را نمی

خبر را به هانی رساندند، هانی با خوشحالی قاصدی را به دنبالش فرستاد تا شیمرید را به 
هایی را نزد میرچاکر فرستاد تا او را  ال  دهد و خانۀ پدر و مادر هانی بردند و نیز واسطه

ت هم دادند و از پس از این هر دو دست به دسدرنگ هانی را  ال  داد و  میرچاکر بی
ها پیوستند و بلوچ اسطورهها به ها نیافت. آنآنجا بیرون رفتند و کسی دیگر نشانی از آن

هستند و به آب حیات رسیده و « پیر )زندۀ جاوید مقدس(زنده»ها باور دارند که آن
ا هاند که مدعی دیدار آناند. در  ول صدها سال پس از این رخداد، کسانی بودهنوشیده
ها یاور و راهنمای گمشدگان و تشنگان هستند ها و بیابانها در کوهاند و گویند آنگشته

 …و
 خالصه روایت دوم داستان هانی و شَیمرید  .2-0

روایت دوم در اساس همان روایت نخست است، با این تفاوت که میزان امور 
ای را که خالصۀ موارد کلیجا ای در این روایت بیشتر است. در اینالعاده و اسطورهخار 

 کنیم.در روایت فو  نیامده است، نقل می
زمانی که هانی را از شیمرید گرفتند، شَیمرید امیدوار بود که میرچاکر با مشاهدۀ      
گونه اتفا  نیفتاد گرداند، اما اینکند و هانی را برعالقگیِ هانی نسبت به او، جوانمردی بی

خواست اند. شَیمرید با خشمی که از میرچاکر در دل داشت، میو هانی در کاخ میرچاکر م
با او درگیر شود، اما پدر او مانع گردید و شَیمرید را نصیحت کرد که زورش به میرچاکر 

ها از چند دروازۀ کاخ میرچاکر گذشت و رسد. شَیمرید با غفلت نگهبانان و کشتن آننمی
شَیمرید حرکاتی انجام داد تا هانی بیدار  درون شبستان رفت و دید هانی خواب است،به

گونه گردد، هانی فکر کرد میرچاکر است و به او توجهی نکرد و او را از خود راند و بدین
گونه نزد او بیاید. متوجه حضور شیمرید نشد، چون انتظار آن را نداشت که شیمرید این

ی رهایی از وابستگی به هانی به جا پشت کرد و با خدا عهد کرد براشَیمرید ناامیدانه از آن
 مکه و خانۀ خدا رود. پس از این تصمیم، به همراهی شش تن از درویشان عازم مکه شد. 

پس از این جریان، هانی خبردار شد که شَیمرید در کنار او آمده و متوجه نشده است.     
. پس از  ی مسیری در وار و پابرهنه از قلعه بیرون آمد و به دنبال شَیمرید راه افتاددیوانه

گونه و سوار بر اسب را پوش و عاشقمردی خوش»میانۀ راه، آهویی را دید و به آهو گفت: 
ای خوابیده بودم که بوی دیشب زیر نور مهتاب، کنار بوته»آهو پاسخ داد: « ندیده است؟

شش آدمی به مشامم رسید، از جای خود برخاستم، و مردی را با همین مشخصات، همراه با 
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خواهش مرا بپذیر و دنبال شَیمرید برو و پیغام مرا به او  :هانی به آهو گفت« درویش دیدم
ای که در قلعۀ چرا پشت کردی و مرا تنها گذاشتی؟ برگرد و بیا! و بگو: لحظه» :برسان. بگو

کردم ناگهانی و بدون ا الع بیایی؛ اگر میرچاکر آمدی، من در خواب بودم و فکر نمی
کردم میرچاکر است که نزد من آمده مرا دیدی به این دلیل بود که فکر میتوجهی بی

های هانی را به او داد. شَیمرید پاسخ درنگ خود را به شَیمرید رساند و پیغامآهو بی ،«است
داد: با خدای خود عهد کردم که از شهر و دیارم بروم و هفت سال در مجاورت خانۀ خدا 

 گردم.باشم و پس از آن بر
آهو پیغام شَیمرید را به هانی رساند. هانی دیوانۀ عشق بود و در حالتی عادی قرار نداشت،   

با شنیدن این خبر آن را  به فال بد گرفت و آهو را صدا کرد و به او گفت: من راهم را به 
دهم، اجازه بده پوستت را بکنم و از آن مشکی سازم تا رهگذران را دنبال شَیمرید ادامه می

بنوشانم؛ آهو از ترس، به سرعت از او دور شد و هانی ناامیدانه راهش را پیش گرفت آب 
بستند و آرزو تا به یک زیارتگاه و درخت کهوری رسید که مردم بر آن دخیل می

آرزوی مرا برآورده کن. البته جوابی نشنید  ،خواستند. هانی به درخت گفت: ای درختمی
د و به روایتی آتش زد و  راهش را ادامه داد تا به پیرزنی اختیار درخت را از ریشه کنو بی

رسید و گفت: ای پیرزن مهربان، مسافری در راه دارم، فالی برای من بگیر که کی از راه 
رسد. پیرزن تسبیح در دست، فال گرفت و گفت: مسافر شما در راه مکه است و هفت می

ند قبل برای هانی خوشایند نبود و به پیرزن گردد. نتیجۀ فال همانمانَد و برمیجا میسال آن
بخت زبانش را درآورد و هانی گفت که جلوتر بیاید تا زبانش را ببوسد، پیرزن نگون

اش رسید. هفت سال گذشت و موعد جا رفت و به خانهزبانش را از ته برید و از آن
تفریح ببرند و در بازگشت شَیمرید فرارسید، دختران محله پیش هانی آمدند تا او را برای 

ای باد رفتند و با چشمان ها با هانی در مسیر ورودی شهر بر تپهدشت سبزه جمع کنند، آن
رسند و به خیال تیزبین خود به دوردست نگریستند، هانی دید که هفت نفر دارند از راه می

در کسوت  ها شَیمرید باشد، فوراا به خانه رفت و سر و تن بشست. شَیمریدکه یکی از آنآن
درویشی به خانۀ هانی رفت و به رسم درویشان با گفتن نامِ خدا از اهل منزل تقاضای آب 

که آبی را که هانی سرش را شسته شد، تا ایندادند، سیراب نمیکرد. هرچه به او آب می
سیراب شد. نوشانیدن آب شستشویِ سر هانی به  بود به او نوشانیدند، شیمرید با نوشیدن آن

گری آزمایی کنند که واقعاا شَیمرید است یا نه حیلهرید در واقع آزمایشی بود تا راستیشَیم
مکار. با این آزمون ثابت گردید که شَیمرید از راه رسیده است. گویند شَیمرید دست بر 
ریشش کشید و به حکم خدا ریشش سیاه گردید و همان جوانی شد که هفت سال پیش از 

بود که هانی مطمئن شد محبوبش در کنارش است و هر دو دست بر  جا رفته بود؛ اینجاآن
گردن هم انداختند و راز دل خود را بیان کردند و شتری سبزرنگ ظاهر شد و هر دو بر آن 
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اند و در جا رفتند و دیگر برنگشتند و گویند آن دو تا روز محشر زندهسوار شدند و از آن
 گردند.ها میها و کوهبیابان

 ایت لیلی و مجنون نظامی رو .2-5
لیلی و مجنون سومین منظومه از خمسۀ نظامی است که آن را هشت سال پس از خسرو 

شاه اخستان و به درخواست وی به  . و کمتر از چهار ماه به نام شروان222و شیرین به سال 
ن ای در ایبیت و در بحر هزج است که قبالا منظومه 2233نظم درآورد. مجموع ابیات آن 

های عاشقانه بحر سروده نشده و این وزن بعدها نیز وزن رایج در برخی منظومه
این داستان پیش از نظامی و در دورۀ جاهلیت رواج داشته و » .(232: 1324)ذوالفقاری،شد

برخی محققان بر واقعی بودن آن شواهدی ارائه و حتّی دیوانی را نیز به مجنون قیس عامری 
است؛ ولی ( داستان لیلی و مجنون، دارای بنیادی تازی 232: )همان« .اندنسبت داده

این داستان را بسیار درادبیات ایران و زبان فارسی، جایگاه بسیار بلندی دارد. نظامی 
، 4)صفا،ج «.و خود هنگام نظم در آن تصرفات بسیار کرده است»است  هنرمندانه سروده

بدوی و عربی آن رنگی کامالا محلی دارد و ( داستان لیلی و مجنون بنا بر اصل 234: 1322
ای، اند این ویژگی را حفظ کنند، مثل نظام قبیلهنظامی و مقلدان دیگر کوشیده
های دیگر زندگی عرب که از وگو با باد صبا و شاخصصحراگردی، سفر به مکه، گفت

 .(232: 1324توان دریافت )ذوالفقاری، خالل داستان می
ر روایت نظامی چنین است که بین کودکی به نام قیس و لیلی،  رح کلی این داستان د

شود و غیرت و تعصب عربی در سر راه این دختر همسال او در مکتب، عشقی آغاز می
آورد. لیلی به خانۀ شوهری نادلخواه به نام ابن سالم ها پدید میعشق پرشور معصوم، مانع

شود یابد، مجنون واقعی میای نمیهرهرود و قیس که از مداخلۀ پدر و وسا ت نوفل، بمی
گیرد. نه خبر وفات پدر و مادر که گذارد و با جانوران صجرا انس میو سر به بیابان می

آورد و نه مرگ ابن سالم؛ او را به میرند، او را از شیدایی باز میدور از او و در غم او می
میرد و مجنون هم وقتی بر سر یرساند. در این میان لیلی نیز به ناکام موصال و کام می

: 1321دهد.)رضایی اردانی، گوید و جان به دوست میمی« ای دوست»رود،  تربت او می
22) 

های فارسی و عربی دربارۀ لیلی و مجنون در دست است و های متعددی به زبانمنظومه»   
از جمله های عربی مقدم بر فارسی و اصل است و سرایندگان فارسی گمان منظومهبی

 )همان(« .اندنظامی از متن یا متون عربی )مستقیم یا باواسطه( بهره برده
 سنجش داستان هانی و شیمرید با داستان لیلی و مجنون. 6 -2

ها و رخدادهای مشترو و ویژگی« لیلی و مجنون»و « هانی و شیمرید»در دو داستان    
 سنجیم.ها را با هم میانندیجا برخی از این همهمانندی وجود دارد و ما در این
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 آغاز عشق .6-0 -2

قیس )مجنون( و لیلی در عالم کودکی با یکدیگر انس گرفتند و سرانجام همنشینی و »
( هانی و شیمرید از 112: 1322)سعیدی سیرجانی، « شان به عشق کشیده شد.همدرسی

ها به عشق کشیده آن دوران کودکی با هم، نامزد و همبازی بودند. البته در این دوران کار
ها رسم بوده است که دختر از زمان نامزدی تا زمان ازدواج خود را به پسر نشد. میان بلوچ

که او را شوهر دادند، دید و محو نشان ندهد و به همین دلیل شَیمرید هانی را پس از این
 زیبایی او شد و دل باخت.

 مدت عشق.2-6-2

سوز سی سال به درازا کشید داد، این عشق جانکه دل از دست مجنون پس از این    
عشق و هانی و شیمرید که همۀ آن در دوران هجران بود، بنا بر  .(23: 1322)ثروتیان،

روایت مردم جنوب بلوچستان سی سال  ول کشید و البته در شعر سی و دو سال آمده 
 وید: گاست. در منظومۀ این داستان آمده است که هانی به همسرش میرچاکر می

 اَتمنءَ اَهد بستَگ ونگ تَو       گْوَستگ اَنت سالءَ دو ءُ سی
  بیتگان من چه گَمان پیر                           

ای؛/ من از اندوه ]بودن در سی و دو سال از آن تاریخ گذشته است،/ از آن روز که مرا عقد کرده: ترجمه
 (22: 1323)جهاندیده،  ام.کنار تو[ تو پیر شده

 ازدواج اجباری . 2-6-3

ناخواسته و به اجبار دیگران و با   -بسته و وابسته به مجنون بودبا آنکه دل –لیلی 
درآمد « ابن سالم»بها، به عقد مردی توانگر، به نام ها و هدایای گرانبازی واسطهزبان

 .(112: 1322)سعیدی سیرجانی، 
بازی گری و زبانا ناخواسته و به اجبار و با حیلههانی نیز به شیمرید سخت وابسته بود. او ر   

های فراوان، به عقد میرچاکر ها و رشوهو هدیه« سازین»ها، بویژه زنی به نام واسطه
 درآوردند.

 گشت ]تا مرا به همسری خود برگزیند[ای میچاکر[ در آن شب به دنبال راه چاره
 بدشگون را پیش خود خواند.« سازین»روز بعد 
 اکر( موضوع دیدن مرا با آن زن زیرو و چادو گزارش داد واو )چ

 به او پول و منال زیادی داد و
 (22: 1323[ )جهاندیده، ها دهدبه خانۀ پدر هانی فرستاد ]تا به آن

 گوید:بیند و میسازین هانی را می   
 ]و بدان که[ تدبیر و ترفند و حیله نزد ما فراوان است.

 (22آورم. )همان: به عقد میرچاکر درمی و یک بار هم شده، تو را
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 برخورد نخستین لیلی و هانی با همسران خود.2-6-0

العمل او کند و عکسلیلی پس از عقد نادلبخواه او با ابن سالم، نسبت به او تمکین نمی    
 گونه است:نسبت به نزدیک شدن او این

 ای زدلیلدددیش چندددان  پانچددده 

 گفت ار دگر این عمدل نمدایی   

 گند بددددده آفریددددددگارم سدددددو

 کددز مددن غددرر تددو برنخیددزد   
 ج       

 

 خدود کافتاد چو مُدرده مدرد بدی   

 از خویشدددتن و ز مدددن برآیدددی 

 کاراست بده صدنع خدود نگدارم    

 گددر تیدد  تددو خددون مددن بریددزد  
 

 (123: 1322)نظامی،  
 خواست به او نزدیک شود، گفت:هانی برای نخستین بار که میرچاکر به عنوان همسر می 

 نددی خادددا      نددت گددو مْمددن واده اِ

 خنجددددر بدددده گاپتددددانی تددددهءَ                  

 کّسددددی مددددوانی تئددددی خطددددا             
 ج       

 

 یددایَی دیمتِددرءَکددول اِنددت کدده بْ 

 وَرءَبشدددیپین تئدددی گْددد  یَکّدددی 

 رِندددددانی تَدددده بدددددنام بَددددی.   
 

 

 (42: 4312)رخشانی، 
ای بر پهلویت آورم،/ و ضربهخود درمی سوگند به خدا،/ که اگر جلوتر بیایی،/ خنجر از جیب ترجمه:

 گردی.شوی و[/  در میان رِندها بدنام زنم/ کسی خطای تو را نبخشد ]مقصر میمی
 عالقگی و نفرت لیلی و هانی به همسران خودبی .2-6-5

سالم چون ابن»جست عالقه بود و از او بیزاری میلیلی نسبت به این همسر خود بی
ای ندید و دل از وصالش عالقه است، جز تسلیم و شکیبایی چارهیدانست که لیلی بدو ب

برگرفت و به تماشای جمالش خرسند گشت. لیلی در حرمسرای ابن سالم روزگار 
 (112: 1322)سعیدی سیرجانی،  «انگیزی داشتغم
جست سالم مردی توانگر بود. هانی از میرچاکر، بیزاری میمیرچاکر سردار قوم، مانند ابن  

 است: آمدهها از زبان هانیای نداشت. در یکی ازمنظومهو به او عالقه
 امای چاکر! بستر عروسی تو را از همان آغاز پهن نکرده

 نخورده استمُهر و دستعطرهای عروسی تو هنوز سر به
 انداند و از رنگ و رو رفته الها و زیورآدت تو کهنه شده

 ها هستندو هنوز در صندوقچه
 اند وهای ابریشمی اهدائی تو را نپوشیده، کهنه شدهباسل

 ها را از بین برده استدیری است که موریانه آن
 و من هنوز هم در اندیشه و یاد تو نیستم،
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 (121: 1323)جهاندیده، .بلکه به یاد و شیفتۀ شیمرید هستم
جز تسلیم نداشت و ای سالم در برابر لیلی، چارهمیر چاکر در برابر هانی، مانند ابن   
که هانی نسبت به او مهر بورزد یا در بستر او بخوابد یا حتی در کنار او بنشیند، او آنبدون 

انگیز در خانۀ چاکر زندگی ای غمگونهبود و هانی هم بهرا در کاخ خود نگاه داشته 
 گوید:گذرانید. هانی رو به چاکر میکرد و روزگار را به سختی میمی

ام. و تو به آرزوی وصال من ام؛ از تو جدا خوابیدهانی که به نام تو عقد شدهاز آن زم
 . )همان(امای. از آمدن به کنار تو پرهیزکردههم نرسیده

 شهرت عشاق به نام مستعار .2-6-6

و « قیس»هر دو عاشق بیشتر با لقب یا نام مستعار خود مشهور هستند، نام اصلی مجنون 
)پیربَخش( است. مجنون به معنی دیوانه و شوریده و شَیمُرید « کشبَپیر»نام اصلی شَیمُرید، 

 خود است.نیز مجازاا به معنی شوریده و از خود بی
 شکوة لیلی و هانی از زن بودنشان .2-6-7

 است و محکوم عجز خویشتن است نالیده که: از این که زن آفریده شده »لیلی 
 زن گرچدددده بددددود مبددددارزافکن    

 به خدون دلیراسدت  زن گیرکه خود 
 

 آخددر چددو زنسددت هددم بددود زن    

 «زن باشدد زن اگرچده شدیر اسدت    
 ج

 (143: 1322)سعیدی سیرجانی،
-نالد و میاست از ناتوانی خود به علت زن بودن میهانی در پیغامی که به شیمرید فرستاده 

 گوید: 
 مدددن جنینیدددان گَدددتّ و حَیدددران نِشدددتگان  

 اندرکپد روشان و من چَما کاّلّءَ ی پْئ کوت 

 یایدددان اودان و مدددن تدددرا اَمبدددازان گِدددرانبْ 
 

 جنگ کندان ءَکوتنیست که چداکری   زور منا 

 پادشددپادیءَ حجّددی حاجیّددان گددون کپددان     

 مدددن جنینیدددان چَددده وتدددی تددداوانءَ دران     
 

 1رامگین شاتویان چاکر ءَ بازُل پروشتگان

ی در من نیست که در کاخ چاکر ام/ نیرویجا )کاخ چاکر( نشستهمن زنی هستم حیران و درمانده این: ترجمه
جا بیرون بیایم/ و پابرهنه و پیاده با مسافران حج و حاجیان همراه بجنگم/و درهای کاخ را بشکنم و از آن

آغوش بگیرم./ من زنی هستم و تقصیری ندارم و عذرم پسندیده است./ جا بیایم و تو را در گردم/ و آن
 . را شکسته استهایش ای هستم که چاکر بالمانندِ قامری

 وضعیت والدین مجنون و شَیمرید از دوری فرزند. 2-6-8

پدر و مادر شیمرید از دوری فرزندشان و از غم دیوانگی او کور شدند. پدر و مادر 
پیرمرد سرخورده »دادند. جان  از دیگریپس مجنون نیز از غم دوری و دیوانگی پسر، یکی 
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شته بود[ با فرزند سودارسیدۀ خود وداع گفت و به )پدر مجنون( ]که از مجنون ناامید گ
)سعیدی « قبیله باز آمد و آخرین ایام عمر را به نومیدی سپری کرد و به تلخی جان سپرد

پس از مدتی نیز مادر مجنون او را اندرز گفت که به قبیله برگردد و  ،(141: 1322سیرجانی،
زده بازگشت و از غم فرزند و زن ماتمدعوت او را نیز نپذیرفت »جای خالی پدر را پر کند 

 (142)همان:« .به تلخکامی جان سپرد
 هاتهدید عشاق به ریختن خون آن .2-6-9

است، عشیرۀ شده مند میکشانند نیز پیوسته از دیدار او بهرهکه لیلی را به پرده میپس از آن»مجنون 
شمرد. چون این کار نیز مانع دیدار می لیلی شکایت به سلطان می برند و وی ریختن خون مجنون را روا

از کوچ عشیرۀ لیلی دیوانگی مجنون  کنند... پسشود، عشیرۀ لیلی از آن ناحیه کوچ میو لیلی نمی مجنون
باد گرفت خویشان او از پدرش خواستند که او را به زیارت کعبه برد و شفای او را از خداوند بخواهد. آنان 

دهد یا لیلی! مجنون با شنیدن نام چون به مِنی رسیدند، شنیدند که یکی آواز میبه سوی کعبه روان شدند؛ 
خواست که عشق لیلی را در دلش افتاد. در کعبه نیز به جای  لب شفا از خدا، میلیلی بیهوش بر زمین

آوارۀ کند و رسد. قبیلۀ خود را ترو میتر کند.... پس از گزاردن حج کار جنون مجنون به نهایت میفزون
 آیدکند و جز با نام و ذکر لیلی به خود باز نمیخود و شیدا با خاو و سنگ بازی میبی ،شودها میبیابان

 .(22و  22، 23؛ صص 1322کراچکوفسکی)
رفت و برند، همواره به دیدار او میشیمرید پس از این که هانی را در کاخ چاکر می    

و را تهدید کرد که اگر بار دیگر به دیدن هانی چاکر از دست  شیمرید خسته شده بود و ا
ریزد، ولی تهدید چاکر به جایی نرسید. و برای رهایی از او، خانۀ هانی بیاید، خون او را می

پدر  -« مبارو»را به شهر دیگری برد. ولی باز هم شیمرید او را رها نکرد و چاکر از 
رهای خود دست بردارد. میرچاکر خواست تا پسرش را اندرز دهد که از این کا -شیمرید 

 به مبارو پدر شَیمرید گفت: 
 اکنون مواظب پسرت باش ]و او را اندرز بده که از کارهایش دست بکشد[

 ]اگر برایش مشکلی پیش آمد[ من تقصیری ندارم. 
 و باغی سبز وآباد است،هانی درخت انار پر ازگالی است،/  
 گرددم نمیتازد/ و رازار میاسبی است که در سبزه 
 و با من همواره درگیر است./ و تاب و توان را از من گرفته است. 
 تی  آبدار و برندۀ من 
 هنگام شکار تیز است. 

 گرددزمانی که با آهو دچار می
 زنداو را بر زمین می
 (132: 1323)جهاندیده،  اند.گردو مضروب می
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 دیدار عاشق و معشوق.2-6-01

رفتند، یک بار مجنون در هیئت گدایان به مالقات هم می لیلی و مجنون گاهی پنهانی
پیرزنی را دید که مردی را در بند کشیده و به صورت چهار  ،خواست به دیدار لیلی برود

گرداند تا به واسطۀ آن گدایی کند و حاصل دست و پا کشان کشان کوی به کوی می
حاضر است مجنون را مانند  کرد. مجنون به پیرزن گفت، کهگدایی را با آن مرد نصا می

 همان مرد در بند کشد و چهار دست و پا کوی به کوی بگرداند و به خانۀ لیلی ببرد.
 چون دید زن این چنین شکاری      

 زان یار بداشت درزمان دسدت            
 ج       

 

 شد شاد به ایدن چندین شدماری   

 آن بند و رسن همه درو بسدت 
 

 

 ( 123: 1322)نظامی،
 زدند،گفت و مردم به او سنگ میمی« لیلی»رسید، ای که مینون بر در هر خیمهمج

         چددون چنددد جفدداش بددر سددر آورد      

 چون بادی از آن چمن برو جَسدت  

 بگریسددت بددر آن چمددن بدده زاری              
 ج       

 

 گدددددرد در لیلدددددیش بدددددرآورد 

 بر خاو چمن چو سرو بنشسدت 

 چددددون دیدددددۀ ابددددر نوبهدددداری   
 

 

 (122)همان:  
ها در شهر مکه ماند، گاهی ناشناخته در لباس گدایان و شَیمرید در آوارگی خود مدت      

در  گشت.دید و برمیکرد و هانی را میآمد و خود را معرفی نمیدرویشان به خانۀ هانی می
 کند:گونه بیان میها هانی خا رۀ دیدار خود را با شَیمُرید اینیکی از منظومه

کدام به شدند و هرک روز کاروانی از حج با کشتی برگشته بود، حاجیان پیاده ی
ها یک درویش ماند. این درویش با کجکول و ای از شهر رفتند و از میان آنگوشه

ای از شهر به سوی قصر چاکر روانه گردید، پس از چند لحظه درِ عصایش از جانب گوشه
خواهد. من شمم به درویشی افتاد که چیزی میخانه به صدا درآمد. در را باز کردم چ

 نخست از او پرسیدم که از کجا می آید؟ گفت: از مکه ! من به او گفتم: 
 ]ای درویش[ زود کن خبرها را به من بده!» 

 احوال و سرگذشت شَیمُرید را
 ]درویش گفت:[ اگر کسی از شَیمُرید خبر بدهد، 

 مژدگانی چه می دهی؟
 افسوس گفت: هانی از تهِ دل و با

 «دهم.گوشواره های زیبایم را به او می
 و همۀ زیورآدتم را

 کنم. حتی حاضرم تمام زندگی او را فدای او کنم!و هرچه بخواهی، تقدیم می
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 درویش به او پاسخ داد:
 ام.من همچنین مردی را ندیده»

 که نامش شَیمُرید دلیر باشد،
 لنج در دریا خیلی زیاد است.

 (112: 1323)جهاندیده،  .«ف و گسترده استدریا بسیار ژر
ها ]درویش گفت:[ شَیمُرید چرا قهر کرده است؟ هانی همۀ سرگذشت خود و نامردی

و ترفندهای چاکر را برای او تعریا کرد. درویش چیزی دیگر به من نگفت. من ظرفی را 
 پر از گندم کردم که به او بدهم اما او به آن توجهی نکرد، 

 کارتدگ  د پُشتومشَیهءَ که چَ

 ءُ گْواتءَ ووشِر ءِمُندْریک 

 وسدتانی دْرَنزاِتدگ د  من دست

 رکَپتدددگیا زِرءَ نواجَددده مدددا 

 نتَددددگتیلی نلامدددداوکشددددتی م

 بژنددان ونمَنتددگ سددر منددی گدد
 

 

 

 کارتدگ  مَلّگان دْرُسدت  ونگ من

 ءُ شَددددهماتءَ دسددددتءِ مَلّددددگ

 رَنددددد ءَ پَدددده شاددددتان مَیدددددانی

 نتدددددگیءِ تَددددده ءَ نْیاد کشدددددتی

 ءِ دربندددددءَ پدددده مکّدددده م یددددد

 شدددددانیءُ اند گَدددددم ینپیشدددددیگ
 

جا برگشت./ من از روی راه رفتنش او را شناختم/ و از روی انگشتر و ن]او شیمرید بود[ و از هما: ترجمه
هایش، به وجود او پی بردم./ با عالقۀ ها و پنجهشکوهی که در اندام و قامتش بود./ و از حرکت دست

دادم و/ با شتاب به دنبالش رفتم،/ سرورم در دریا فرود آمد،/ و درون کشتی  هایم را حرکتفراوان دست
ها و و کشتی به سوی سرزمین مکه ]حرکت کرد[/ من ماندم و با دری ،/ نشست،/ بادها کشتی را تکان دادند

 (142و  143)همان:  های پیشین خود.خوردم./ و با اندوههایی که میافسوس
 قجنگ برای معشو .2-6-00

مجنون در بیابان آواره و با حیوانات وحشی انس یافته بود، شخصی از بزرگان عرب با     
نام نوفل به قصد شکار به کوه نجد رفته بود و مجنون را در آن حالت زار دید و با شنیدن و 

نوفل دو بار با قبیلۀ لیلی »دیدن احوال مجنون قول داد که او را به وصال لیلی برساند. 
ها را شکست داد. بار اول مغلوب و مجبور شد صلح کند، اما در جنگ دوم آنجنگید، 

:  1324)ذوالفقاری،« کنند که مجنون دیوانه استقبیلۀ لیلی با زاری، نوفل را متقاعد می
خواست شخصاا با اما شَیمُرید در برابر میرچاکر که با ترفند هانی را از او گرفت، می ،(232

 او درگیر شود و گفت:
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 یانءَ کنین هَیسی سَرءَنی خدا           زْنءَ واده بیت گو مْمْ
 4یا که کاشین میرچاکرءَ                             

 کشم.دهم/ یا میر چاکر را میدهم/ یا جانم را از دست میسوگند به خدا! وعده می ترجمه:
رچاکر که صاحب اما پدر او مانع گردید و شَیمرید را نصیحت کرد که زورش به می 

 رسد و بیهوده به این فکر نباشد. شَیمرید آرام نداشت،لشکری با هزاران سرباز است، نمی
 وَرءَآتدددی بمدددی اَرگدددی گْددد   

 هدددر هپتندددیءَ کاشدددتگ ئدددی   

 روشدددتگ ئدددی هدددر هپتِنددداءَ پْ  
 

 اَنددتدار اوشددتاتَگهپددت پهددره 

 هپددت آهنددی دروازگ اَندددت   

 بددداددءَ بیدددت اَرگدددی سدددرءَ      
 

 3اِنت اا خدابی که واب بی

دادند./ در کنار ارگ ظاهر شد،/ هفت نگهبان ایستاده بودند و/ بر هفت دروازۀ آهنی نگهبانی می: ترجمه
هر هفت نگهبان را از پای درآورد،/ هر هفت دروازه را شکست،/ و بر بادی ارگ رفت./ بانو )هانی( در 

 بود. خواب
 رفتن به زیارت خانۀ خدا .2-6-02

او را برای رهایی از عشق، به حج برد. نه تنها حج و خانۀ خدا سبب نشد که  پدر مجنون،   
 بلکه به آشفتگی و دلباختگی او به لیلی افزوده گردید. ،از عشق و شوریدگی او کاسته شود

شَیمُرید هم شاید برای رهایی از عشق هانی، سالیانی را در جوار خانۀ خدا در مکه    
چ ت ثیری در کاهش شوریدگی او نداشت. شاید رفتن او به گذراند. اما این مجاورت هی
که دیوانگی و باشد تا پسرش از گزند چاکر در امان باشد، یا اینحج به پیشنهاد پدر بوده 

 خودسری او در جوار خانۀ خدا از بین برود.
 ش کاتَدگ ودِلگ پِتءِ اونگَپ 

 ایکدددیم بیتگدددان دل دوسدددتءَ

 کَپتگدددان نهَربَددده کددده یاتدددا   

 نزُرتگددددا زهیددددران وَهدددددی 
 

 اَتْکگددان پدداد یمددن پَدده گَمدد   

 کَپتگدان  وناجیدان گد  ح ونگ 

 کارتگان داگ ونءُ رَگ ا بند 

 پِربَسدددتگان یدددنرِد ونگدددال ا 
 

 داتگددددان رَه دادرءَ پَدددده
 

شَیمُرید گفت: به سخن پدرم گوش دادم،/ با اندوه برخاستم،/ و از دوست ناامید گشتم،/ و با : ترجمه
افتادم/ بندها و همراه شدم ]و به مکه رفتم[/ هر بار که به یاد ]هانی[ میزم خانۀ خدا بودند[ ]دی که عا حاجیاند
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سرودم و / به شهر کرد؛/ شعرهایی میآرامم میکردم./ هنگامی که یاد جانکاه او بیهایم را داغ میمفصل
 فرستادم.]محل سکونت هانی[ می« دادَر»

 آمیزرفتارهای جنون .2-6-03

دهند. هنگامی که آمیزش لقب مجنون میه قیس به دلیل رفتارهای جنونمردم ب
 فرستادگان مجنون به خانۀ پدر لیلی رفتند تا از او خواستگاری کنند، پدر لیلی بهانه آورد:

 فرزنددد تددو گرچدده هسددت پدددرام         

 ای همدددددی نمایدددددد            دیدددددوانگی 

 بگریسددت بددر آن چمددن بدده زاری              
 ج       

 

 فددرخ نبددود چددو هسددت خودکددام

 دیواندددده حریددددا مددددا نشدددداید 

 چددددون دیدددددۀ ابددددر نوبهدددداری   
 

 

 (23: 1322)نظامی،  
دهند و این لقب می« دیوانَگ»آمیزش لقب مردم به شیمرید نیز به دلیل رفتار جنون

 شود:مانده تکرار میهای باقیبارها در منظومه
 اَنت اَتْکَگ دوبارَه پَه ین // دَوربْیا اا مرید دیوانَگ

  ای مُرید دیوانه، بیا که روزگار ما دوباره برگشت. ترجمه:
 ینوُه شَیمرود مَودنگ       ینوُه شَیمرود دیوانگ

 2هانی سالم کارتَه تَرا        گِند شَه خدا برگرد بیا

 خدا برگرد و بیا.ای شیمرید دیوانه، هانی به تو سالم رسانده است، تو را به ترجمه:
 دهد تا او را بیابد و به خانه آورد:گونه مینشانی رفتارهایش را به چوپان پدرش این هانی 

گذرند./  به آن پیرامون نظر بینداز!/ مردی از همان راه آیند./ از راه کابل میحال میدرویشان شوریده
/ شلوارش پاچه اند؛هایش افتادهاند؛/ بر روی شانهگذرد؛/ موهای بلندش، آشفته و به هم ریختهمی

را بر زبان « هانی»اش بدون آستین است؛/ مانند دیوانگان کا بر دهان دارد؛ / همواره نام ندارد؛/ و جامه
 (122: 1323دارد. )جهاندیده، 

 شاعر بودن عُشاق  .2-6-00

دانند و کنندگانِ داستان لیلی و مجنون، مجنون را شاعر میبرخی از نقادان و روایت   
دهند. برخی دیگر از نسبت دادن این اشعار به مجنون شک به وی نسبت میاشعاری را 

اند آشکار است، و آن این است که هایی که به مجنون دادهمقصود از همۀ آن نسبت»دارند 
شدن در عشق دزم است، گرد شدن و قهرماندر مجنون همۀ صفاتی را که برای سرشناس

کامالا ( »132: 1322نداشته باشد.)کراچکوفسکی،آورند تا کسی یارای رقابت با او را 
هایی در بحر متقارب یا واضح است که وقتی ما در میان اشعار منسوب به مجنون قصیده
آنکه به ارزیابی مضمونشان رمل می بینیم، این اجازه را داریم که در همان نگاه نخست و بی

 (111همان:« ).ها را کنار  بگذاریمبپردازیم آن



 22 0011 پاییز و زمستان، 42 ۀ، شمار13سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

دهند و او را شاعر گویان اشعاری را به شَیمُرید نسبت میاز راویان و نقادن و قصه برخی   
های این داستان، نام شیمرید به عنوان سرایندۀ اشعار  دانند و نیز در متن برخی از منظومهمی

 هم آمده است. البته نسبت دادن این اشعار به او، جای تردید دارد. 
ها و بندهای تنش./ ./ هفتاد و هفت داغ گذاشت؛/ بر مفصلهوش از سر شَیمُرید پرید  

ها ]از آن شهر[ بیرون آمد/ و همراه هفتاد و هفت شعر ]در فرا  دلبر[ سرود/ و مانند دیوانه
)جهاندیده،  ها و ناهشیاران کا به دهان ]آواره شد[وارِ کابلی/ و مستانهبا صوفیان دیوانه

1323 :132) 
 جانوران خطاب اشعار به.2-6-00

ت دیرین عرب از اشعاری مطابق سنّ»مجنون نیز مانند شیمرید، بسیاری از اشعار خود را    
است در خطاب به کبوتران است... و در شعر خود از های مختلا سروده که در زمان

 (24و22 همان:)«  کرده ]است[آهوان و کبوتران بسیار یاد می
و شیمرید، خطاب به کبوتر یا بلبل است که پیغام او را های هانی برخی از اشعارو منظومه    

 به همدیگر برسانند. 
 ها عبارت است از: مطلعِ برخی از این منظومه

      مکهءِ دربندءِ کپوْت پریاتان مَکَن        
 ای کبوتر شهر و دیار مکه فریاد و ناله سر نده! ترجمه:

             کاتَگ وابءَ منءَ آگَه     دوشی کپوْتءِ کوکوءَ    
 دیشب ناله های کبوتر مر ا از خواب بیدار کرد. ترجمه:

 بْیاکه بْیاهاتَی دادَرءِ وش گْوانکیْن کالی
 بیا ای کالیِ )بلبل( خوش آواز شهر دادَر! الهی بیایی! ترجمه:

 فرجام عاشقان .2-6-05

جنون نیز با شنیدن میرد، مشود و سرانجام میلیلی پس از مرگ ابن سالم حالش بد می    
گوید و غلتاند و پس از گریستن بسیار ای دوست میخبر مرگ لیلی خود را بر تربت او می

 کنند. دهد، پس از آن او را در کنار تربت لیلی دفن میجان می

گردد و هانی که ها آوارگی و تحمل رنج هجران، به شهرش برمیشیمرید پس از سال   
شود و فرستادگانی را نزد میرچاکر ده بود، از آمدنش خبردار میهمچنان به او وفادار مان

پذیرد و هانی از بند او فرستد تا از او خواهش کنند که هانی را  ال  دهد، میرچاکر میمی
که به وصال محبوبش آورند و هانی شادمان از اینگردد. شَیمرید را نزد هانی میآزاد می

ه نیروی مردانگی ندارد و اعضای بدنش را داغ کرده گوید کرسیده است اما شَیمرید می
گوید هدفش رسیدن به اوست. پس از این هر دو دست در دست هم است، ولی هانی می

 روند.شوند و به جایی نامعلوم میگذارند و سوار بر شتری سبزرنگ میمی
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ها به آنها از چشم مردم، سبب شد وصال هانی و شَیمرید جسمانی نبود، غیب شدن آن   
 لقب زندۀ مقدس بدهند و به باور مردم همانند خضر زنده هستند. 

 سدبزین جدری جوکدان جتَدگ    

 هدددانی پددده پشدددتی سدددوار بدددی

 بددددداد چُمدددددی بدددددادی روءَ    
 

 

 شَددیجان پدده دیمددی نشددتگی    

 واتءَ شاددتنت جدداد چُمددی گْدد

 پیدددر اَندددت آ هدددر دو زندددده 
 

 زندگ ته روچءِ محشرءَ   

 (        21: 4312)رخشانی،  
شتر جوان سبزرنگی زانو بر زمین زد،/ شَیمرید ]سوار شد و[ جلو رخت شتر نشست/ هانی در  :ترجمه

دست مانند باد رفتند/ و به باددست با باد حرکت کردند/ هر دو زندۀ جاوید پشت او جا گرفت/ به پایین
 هستند،/ و تا روز محشر در حیاتند.

 عشق عذری .2-6-06

عشق، میان العُذری بود. این  ال ونی یا به تعبیر عرب، حُبّعشق اف»مجنون سرشار از 
آلیست ههای شبه جزیرۀ عربستان پرورش یافت. گروهی از شاعران ایدقبایل ساکن در میانه

–عشق یگانه معشوقی آوران دنیای احساس بودند و به خود پروراند که نامرا در مکتب 

یابد که عشقشان م میاشق و معشو  تجسّورزیدند. ]این گونه عشق[ در وجود عمی
انجامد؛ با این خصوصیت فراگیر که اگر دیداری دو رفه است، اما همواره به ناکامی می

که عادتاا هر دو داند. چنانهم دست دهد، عاشق مرگ را برتر از لمس محبوب خود، می
کراچکوفسکی، )«.بازندبازند یا بعضاا از اندوه عشق جان میبر سر عشق ممنوع جان می

عشق وصل نخواهد و عفت پیشه کند که کام عاشق عذری »( عاشق در این نوع 22: 1322
در  ریق ناکامی است و از آغاز خواستار فرا  و حرمان نیست، حتی اگر چون مجنون 

 (233: 1322)ستاری، « .سودایی و زنجیری کوی عشق باشد
های عشقی دور از گرایش»ت. یعنی عشق هانی و شیمرید از گونۀ عشق افال ونی اس   

بینیم. حتی ای از تمایالت جنسی نمیدر سرتاسر داستان هانی و شیمرید، نشانه« .جنسی
ها نیز سخنی در این مورد وجود ندارد و شیمرید هانی را از نشستن در کنار هنگام وصال آن

 گوید: کند و میخود منع می
 مددردی ءُ مردکدداری نیددان  

 تکگاناِشددکءَ تئیددگءَ سُدد 
 

 واری نیدددانبدددر دوروان سْددد  

 جدددانءِ سدددلءَ پیلوشدددتگان  
 

 بندبند وتی داگ داتگان
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خا ر تو و آوارگی ]آن نیرو را[ از دست دادم./ دیگر آن نیرو و جوانی را ندارم،/ و توانایی به: ترجمه
/ مفاصل ام/ پوست بدنم سوخته و کباب شده است،تاخت و تاز بر اسب را ندارم/ بر اثر عشق تو سوخته

 .اماعضایم را داغ کرده
 

 گیرینتیجه.3

ادبیات داستانی در ایران، محدود به زبان و ادبیات فارسی نیست، بلکه در اقوام و     
شناسی و های منظومی وجود دارد که از نظر ادبی و مردمهای متعدد ایرانی، داستانگویش
با  -که اغلب گمنام هستند -هاستانشناختی ایرانی بسیار مهم هستند. مقایسۀ این داجامعه
های روایی ادبیات فارسی، فصلی جدید را در شناخت ادبیات اقوام و ادبیات ملّی باز منظومه

ها و ترین داستان عاشقانۀ بلوچی و روایتخواهد کرد. داستان هانی و شَیمرید مهم
طبیق دو داستان های آن، صدها سال است که در میان مردم بلوچ رایج است. از تمنظومه

های هر دو توان دست یافت؛ شخصیتلیلی و مجنون و هانی و شَیمرید به نتایج مهمی می
های هر دو داستان نیز های مشترو زیادی هستند، در حوادث و کنشداستان دارای ویژگی

ها و اشتراکات عبارتند از: عفت و های گوناگونی وجود دارد. برخی از این ویژگیمشابهت
در عشق، برخوردار بودن از عشق عذری، وفاداری و دل ننهادن عشا  به معشو  غیر،  پاکی

شهرت عشا  با نام مستعار، رفتن عشا  به زیارت خانۀ خدا، جنگیدن عشا  برای رسیدن به 
ها، نسبت دادن فن آمیز عشا ، تهدید عاشقان به ریختن خون آنمعشو ، رفتارهای جنون

ها عالقگی و نفرت آنتان، ازدواج اجباری دو قهرمان زن و بیشاعری به عشا  هر دو داس
از شوهران ناخواسته، دیدارهای پنهانی عاشق و معشو . داستان لیلی و مجنون در ادبیات 
فارسی و داستان هانی و شَیمرید در ادبیات بلوچی هر دو دارای جایگاه وادیی و قهرمانان 

د. در هر دو داستان مانعی برای وصال عاشق به ها نماد مهرورزی و عشق راستین هستنآن
ای کشد تا بر رف گردد. فرجام دو داستان به گونهمعشو  وجود دارد و سی سال  ول می

میرند و هانی و شَیمرید هم اگرچه است که لیلی و مجنون در عشق و اندوه جدایی می
ها پنهان از دیدهرسند، اما های جسمانی میسرانجام به وصالی مقدس و دور از هوس

 یابند. گردند و به زندگی جاوید دست میمی
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1. Introduction 

Structuralism means the study of the interrelationships between the 

components of an object or subject. Narratology as a gift of 

structuralism; It is one of the most important theoretical areas. Many 

structuralist scholars have tried to provide basic rulings on the various 

narratives so that they can fit all narratives into a particular format. 

Algeria  Julien  Grimas With the publication of his book, Structural 

Semantics (1966) he tried to achieve the general grammar of the 

narrative language by presenting the pattern of action and chains of 

narrative and to analyze each narrative with its narrative structure. The 

aim of this study was to identify and study the change of narrative line 

from source to adaptation and to study the narrative processes of 

conversion of source to adaptation as well as theory. Grimas 
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suggested that the general classification governing all narratives 

should consist of only six roles or commonalities in three two way    

confrontations. These categories are: subject / object, giver / receiver, 

helper / adversary. In Iranian cinema, the Pary film  (1995) is based on 

the novel Porridge Vesuvii and the short story "A Good Day for  the 

FishFish" by Jerome David Salinger. 

 

2.Methodology 

The research is done in six stages. In the first stage, 

gathering library information, completing theoretical 

foundations, reviewing the research background, studying the 

adapted literary works, studying the adapted screenplay and 

watching the selected film are done. Then a comparative study 

of the narrative components obtained in the source and the 

adaptation effect is performed. In the next step, the narrative 

techniques used by the filmmaker in changing the narrative line 

of the story to the film are studied. (Output of this step: tables 

of classification of narrative elements of the source (story text) 

and adaptation effect (film) to classify and facilitate 

comparative study between the two) and finally information 

analysis and conclusion is done. 

 

3.Discussion 

Structuralism is a method that systematically studies 

phenomena in the field of humanities. Grimas, considering 

Saussure's system of confrontation, believed that all narratives 

could be adapted to a system of common signs. 

Mehrjoui in the cinematic translation of films from adapted 

sources of processes such as changing the text-to-film narrative 

system, deleting, adding, reducing, expanding, repeating, 

generalizing, highlighting, replacing images, interfering, 
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thematic diversity, changing crisis and story climaxes, 

changing In the nature of the characters, change in the 

beginning and end of the story, change in the social position of 

the characters and objects is used. 

The present study, in parallel with studying the changes in 

the narrative line from source to adaptation, also studies these 

changes. 

 

4.Conclusion 

The present study was conducted to study the process of 

adaptation in two selected works of Dariush Mehrjoui based on 

Grimas's narrative model (syntactic rule and active patterns). 

Comparative study of how the narrative line is adapted and the 

study of narrative processes in converting the source into an 

adapted work were among the issues that the researcher sought 

to find answers to in the study of the adaptation process. 

The questions raised in this research are: 1) What changes 

has the narrative line of the story from the source to the 

adaptation effect during the adaptation?  2) What narrative 

processes has the filmmaker used in converting the narrative 

line of the text of the story into a screenplay? 

In answer to these questions, it must be said that the 

structural pattern of Grimas actor is a good pattern for 

examining stories. In order to complete the studies, and since 

the statistical population is in addition to the story (writing 

system), there is also a film (visual system), the episodes 

obtained from the stories, which are logically classified 

according to structuralist patterns, can be the focus of technical 

study. 

The first finding of the research is that the narrative line in 

the film has not changed much compared to the sources. A 
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more accurate explanation is that in the middle episodes, the 

similarity in the narrative line of the episodes between the 

source and the adapted work is close to eighty percent 80%. 

This is while the two initial and final episodes show a zero 

matching percentage. This means that the filmmaker has added 

two episodes and in the other cases, with a percentage of nearly 

eighty, has moved in line with the narrative line of the source. 

However, and given the debatable point that artistic adaptation 

should be seen and studied as a whole in the realm of literary 

art criticism, attention to the details of the change and 

transformation from source to adaptation in orded to emphasize 

the process. It is an adaptation and does not mean confirmation 

and emphasis on the method of detailed study in the 

phenomenon of adaptation. 

In response to the second question, narrative processes in 

source-to-effect adaptation were studied in each episode, and 

the results were summarized in a table. Among the narrative 

processes, increase, deletion, and highlighting have the largest 

share. However, other psychological tricks can also be traced. 

Finally, it is necessary to explain that Grimas's activist 

paradigm was created at a time in Grimas's intellectual life 

when he emphasized the logic of structuralism. After this 

period of thought, he conducted newer studies. In future 

research, these findings should also be studied on stories. 

 

Keywords: Narratives science, Pari Film, Grimas, Dariush 

Mehrjoui, Salinger, Cinematic Adaptation 
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 اقتبا  نجر،یسل ،ییمهرجو وشیدار ما ،یگر ،یپر لمیف ،یشناستیروا: های کلیدیواژه

 .یینمایس

 مهمقدّ .0
ی  ش ش  ی  ی  ا   ی رواب  ط متقاب  ل می  ان اج  زای س  ازندۀ   رس  س  اختارگرایی ب  ه معن  ی بر 

، ول  ی ی مختل  ا ادب  ی ب   ه تحقی   ه پرداخت  ه  ه  اموض  وع اس  ت. ای  ن مکت    درعرص  ه  
. اس   تبیش  ترین کوش    آن ص  رف بررس  ی و پ   هوه  در داس  تان و روای  ت ش  ده        

ه  ای نظ  ری  شناس  ی ب  ه عن  وان ارمغ  ان س  اختارگرایی یک  ی از مهمت  رین ح  وزه    روای  ت
ان  د ت  ا دس  تورهای  بس  یاری از ص  احبنظران س  اختارگرایی کوش  یده  .ش  ودمحس  و  م  ی

ه ا را  روای ت  ه ای گون اگون ارا  ه دهن د ت ا ب دین وس یله بتوانن د تم امی         بنیادین از روایت
گریم  ا  ژول  ین  دا یک  ی از س  اختارگرایان ب  ه ن  ا  آلهی  ر. در ق  البی خ  اا ق  رار دهن  د
ب   ا ارا    ه الگ   وی ک   ن  و    (3555) معناشناس   ی س   اختاری  ب   ا انتش   ارکتا  خ   ود،  

های روای ت س عی ک رد ت ا ب ه دس تورکلی زب ان روای ت دس ت یاب د و ه ر روای ت             زنجیره
را ب  ا س  اختار روای  ی خ  ود تجزی  ه و تحلی  ل کن  د. در مباح  و جدی  د نق  د هن  ری و ادب  ی،  

ه  ای شناس  ی مخ  تص ب  ه ادبی  ات نیس  ت و ردی  ابی عناص  ر روای  ی در ب  اقی رش  ته  روای  ت
 ازی بسیارکارآمد است. هنری و از جمله فیلمس

و  «3فرن   ی وزوی   ی» ب   ا اقتب   ا  از رم   ان ( 3151) ای   ران، ف   یلم پ   ری در س   ینمای  
، 1ج  رو  دیوی  د س  لینجر   نوش  تۀ 5«ی  ش روز خ  و  ب  رای موزم  اهی    » داس  تان کوت  اه 

ت  رین آث  ار او و س  ینمایی مهرج  ویی از برجس  ته ای  ن اث  ر، در پرون  دۀ س  اخته ش  ده اس  ت و
 . شوندایران محسو  می ی مهم در سینمایهای اقتباساز نمونه

 سوااتی که در این پهوه  مطرح است عبارتند از :      
 خط روایی داستان در جریان اقتبا  چه تغییراتی کرده است؟ -3
فیلمس  از در تب  دیل خ  ط روای  ی م  تن داس  تان ب  ه فیلمنام  ه از چ  ه فراین  دهای          -5

 روایی استفاده کرده است؟
 ب  ا ه  دف شناس  ایی و مطالع  ۀب  ه پاس  خ س  واات،  دنیرو در جه  ت رس    یپ  هوه  پ      

انطب ا   ی ب ه عن وان ه دف کل ی و بررس ی نح وۀ       تغیی ر خ ط روای ی از منب ع ب ه اث ر اقتباس        
 تخ    )الگ  وی کنش  ی گریم  ا ( و مطالع  ۀ  ی  ا ع  د  انطب  ا  خ  ط روای  ی ب  ر الگ  وی من  

تط  ابه خ  ط روای  ی  ررس  ی درص  دفراین  دهای روای  ی تب  دیل منب  ع ب  ه اث  ر اقتباس  ی و نی  ز ب
 پذیرد. تر انجا  میبه عنوان اهداف جز ی درآثار

 . شرح و بیان مسئله0-0



 ...  یپر لمیف یاقتباس اثر و منابع ییروا عناصر یقیتطب ۀمطالع                        55

 

تحلیل      ی اس      ت و ب      ا رویک      رد  -پ      هوه  حاض      ر از ن      وع توص      یفی
اس   تفاده ( کیف  ی )انج  ا  گرفت   ه اس  ت، از روش اس  تنباطی   ( اقتباس  ی )ایرش  ته گفتم  ان 

ش  ود ک  ه در آن از بین  ی م  ی کن  د و در بعض  ی م  وارد ب  ا توج  ه ب  ه ن  وع داده، پ  ی   م  ی
آوری اطالع   ات ش   امل من   ابع مکت   و  گ   رد اب   زار .ش   ود نی   ز اس   تفاده روش کم   ی

ه  ا و جمل  ه مص  احبه ه  ا و من  ابع ش  نیداری ازنوش  تاری و من  ابع و اس  ناد تص  ویری و ف  یلم 
 مند مشاهدات است. ثبت نظا  کارت مشاهده برای

-اقتب  ا  ش  ده پ  ریف  یلم  -3مل:ش  وند ک  ه ش  اآم  اری ب  ه دو دس  ته تقس  یم م  ی جامع  ۀ

آث  ار ادب  ی م  ورد اقتب  ا ، فرن  ی و زوی  ی، داس  تان کوت  اه ی  ش روز خ  وش ب  رای         -5
 موزماهی است.

گ  ردآوری اطالع  ات   اول در مرحل  ۀ .پ  ذیردمرحل  ه انج  ا  م  ی   پ  هوه  در ش    
م  ورد  یآث  ار ادب    ۀمطالع   ه،ی  تحق ۀنیش  یپ یبررس   ،ینظ  ر یمب  ان لی  تکمای، کتابخان  ه
در ادام  ه  پ  ذیرد.انج  ا  م  ی  منتخ    لمیف   دنی  و د یاقتباس   ۀلمنام  یف ۀطالع  اقتب  ا ، م

 ی و نی  زب  ر آث  ار ادب   ای  ن الگ  و و  مطالع  ه  لیب  ه تفض   م  ا یگر یشناس  تی  روا یالگ  و
 ی  یروا یه  الف  هؤم یب  ر رو یق  یتطب ۀمطالع  در نهای  ت ش  ود. منطی  ه م  ی آث  ار س  ینمایی

گردهای روای  ی ب  ه ک  ار گرفت  ه ش  ده ش   در منب  ع و اث  ر اقتباس  ی و مطالع  ۀ آم  دهدس  تب  ه
 نی  ا یخروج  پ  ذیرد. توس  ط فیلمس  از در تغیی  ر خ  ط روای  ی داس  تان ب  ه ف  یلم انج  ا  م  ی  

 ی  ی منب  ع )م  تن داس  تان( و اث  ر اقتباس  ی  عناص  ر روا یبن  دجه  ت طبق  ه یمرحل  ه: ج  داول
نی  ز  نهای  تو در تطبیق  ی ب  ین آن دو اس  ت  مطالع  ۀو س  هولت  یبن  دطبق  ه ( ب  رایلمیف  )

 پذیرد.                   گیری انجا  میتحلیل اطالعات و نتیجهتجزیه و 
 پژوهش ۀ. پیشین2 -0

شناس  ی اس  ت ک  ه الگ  وی روای  ت    پ  هوه ، مطالع  اتی ثب  ت ش  ده    در م  ورد پیش  ینۀ 
س  اختار  لی  تحل»( در3151کنن  د. از جمل  ه مش  هدی، ث  وا  )  گریم  ا  را بررس  ی م  ی  

داس  تان  یت  ی، س  اختار روا«م  ا یگر ۀی  نظر ۀی  ان  دا  ب  ر پاداس  تان به  را  و گ  ل  یت  یروا
ده  د. در ای  ن یم  ورد مطالع  ه ق  رار م    م  ا یگر ۀی  نظر یب  ر مبن  ا را ان  دا به  را  و گ  ل

دوگان  ه و  یه  اب  ر اس  ا  تقاب  ل  ه  ایتوض  ع ریی  ب  ا تغ تی  روا یط  رح اص  ل  ،پ  هوه 
 .شودیم یو بررس لیتحل تیروا یکنش یو الگو ییروا یهارهیزنج
پ  هوه  (  3155ل  و )ینب  از ، «و دمن  ه ل  هیداس  تان ب  و  و زا  در کل  یاس  شنتی  روا»   

 ل ه یداس تان ب و  و زا  کل   یشناس  تی  روا یه ا ب ه بررس    تقاب ل  ۀب ا مطالع    دیگری است ک ه 
 .پرداخته است ما یو دمنه از منظر گر

م  رض ض  حا   ۀدر نگ  ار تی  س  اختار روا لی  تحل»در ( 3156مص  باح )و ل  ر  یموس  و  
 یب  ه بررس   م  ا یگر یکنش   یب  ا اس  تفاده از الگ  و «م  ا یگر یکنش   یب  ر اس  ا  الگ  و
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و  یبص  ر یهمخ  وان ۀدهن  دنش  ان ،ج  هیو نت ان  دس  اختار در نگ  اره پرداخت  ه  نی  ا انطب  ا 
 .است ییروا دیجد ینگاره با الگوها یکنش

 ،(3151)  «معن  ا  و نق  د کت  ا  نقص  ان  یبررس   زان،ی  گر یمعناه  ا م  ا یگر»ی درن  یام 
و نق  د و   یمعرف    را یریش  ع  درض  ا یحم ۀترجم   ،م  ا  یگر اث  ر  ،نقص  ان معن  ا  کت  ا  
را  شیکالس   یشناس  ، نش  انهنقص  ان معن  ا در کت  ا   م  ا یگراس  ت.  ک  رده یبررس  

و  طیدادن خوانن  ده در ش  را  و ق  رار ه  اه  ا و م  تن پش  ت س  ر گذاش  ته و ب  ا ارا   ه نمون  ه   
معن  ا توج  ه   یش  ناختییب  ایم  دار و زاحس  ا  یش  یتشو یه  اهیخ  اا ب  ه س  و  یفض  اها

 نشان داده است.  
 اهمیت مسئله و . ضرورت3 -0

 یشناس  تی  روا یاس  تفاده از الگوه  ا وج  ه تم  ایز پ  هوه  پ  ی  رو ب  ا م  وارد قبل  ی،      
ب  ا من  ابع اقتباس  ی  همقایس  اقتباس  ی در  اث  ر دو یق  یتطب یو بررس   هجه  ت مطالع   ،م  ا یگر

از منب  ع اقتباس  ی  ا رتغیی  ر  وای  ی در جری  ان اقتب  ا  اس  ت ک  ه نح  وۀ   و پیگی  ری خ  ط ر 
شناس  ی شناس  ی نوش  تاری( ب  ه اث  ر اقتباس  ی ) ف  یلم ب  ا نظ  ا  نش  انه  )داس  تان ب  ا نظ  ا  نش  انه 

 دهد.سینمایی( نشان می
 
 یبررس و بحث .2

 3556 ده  ه. شناس  ی س  اختاری اس   ت  اص  طالح س  اختارگرایی برگرفت  ه ازح  وزه زب  ان   
عل  و   ک  ه درح  وزۀ س  اختارگرایی روش  ی اس  ت  . ای  ن رهیاف  ت ادب  ی اس  ت   دوره اوج

شناس  ی، گ  ذاری روای  تپ  ا از پای  ه .پ  ردازده  ا م  یمندپدی  دهنظ  ا  انس  انی ب  ه مطالع  ۀ 
 و ژول  ین گریم  ا  دا هی  ر، آل5، ژرارژن  ت4،کل  ود برم  ون 5اف  رادی م   ل روان ب  ارت 

ک   ه تم   ا   ب   ا توج  ه ب   ه نظ   ا  تق  ابلی سوس   وری عقی   ده داش  تند    5تزوت  ان ت   ودورف 
آن ان مفه و    . ه ای مش ترکی منطب ه ک رد    ب ر نظ ا  نش انه    ت وان ه ای داس تانی را م ی   روایت

 .دانستندهای منفرد ِواقعی میتر از روایتعا  روایت را مهم
. ای  ن اس  ت ک  ه آپ  از و پای  ان دارد اص  لی آن در م  ورد روای  ت بای  د گف  ت مشخص  ۀ

 واق  ع ه  ردر. چن  د روای  ت اص  لی و فرع  ی تش  کیل یافت  ه اس  ت   ه  ر داس  تان از مجموع  ۀ
 هاس  ت.ای از ک  ن رف  ت، خ  ود مجموع  ه پ  ی. هاس  ترف  تپ  ی ای ازداس  تان مجموع  ه

رف  ت ه  ایی ک  ه در ی  ش پ  ی   ک  ن (.ک  ن  رفت  اری، ک  ن  اندیش  ه    ک  ن  زب  انی، )
ک ه ب ا پیش رفت     یعن ی آپ از و پای انی دارن د    . س ازند گنجد، یش واح د زمانمن د را م ی   می
 .(556: 3154 احمدی، )طول زمان همخوان است  در
 نحویقاعده های  .2-0
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ه  ای روای  ی )پیرف  ت (  توج  ه ب  ه زنجی  ره  م  ا ،یشناس  ی گراز مباح  و روای  ت  یک  ی 
 است که در سه دسته قابل شناخت است:

 .ها(ها، مبارزهاجرایی )آزمون -3
 .ها(ناپیمانی )بستن و شکستن پیم -5
 .ها(ها و بازگشتنانفصالی )رفتن -1
  نی  ا ه  ایی ازه  ا و خویش  کاریشه  ا، ت  اله  ا، مب  ارزهاجرای  ی ب  ه آزم  ون ۀزنجی  ر در

ش  ود ک  ه بخش  ی از ه  ر روای  ت ب  ه ای  ن موض  وعات و ام   ور         دس   ت پرداخت  ه م  ی   
بع د در آن وج ود نداش ته باش د.      ش ود ک ه ای ن   اختصاا دارد و کمت ر روایت ی دی ده م ی    

ه ا و م  وارد  ک ن   ه ا، خویش کاری چین ی وا ایا،   وابس ته ب ه زمین ه    رهی  زنج  نی  اواق ع  در
س  ازد و س  اختار روای  ی ه  ر داس  تان را م  ی یاجرای  ی، ط  رح اص  ل رف   تاس  ت. پ  ی گ  رید

  .(355: 3155 ،یداستان متکی به آن اس ت )احمد
ه  ا ق  ول و قراره  ا و بس  تن و گسس  تن آن   ه  ا،م  انیپیم  انی ب  ه عه  د و پ  ۀزنجی  ر در

پیم  انی،  ۀه  ا از چن  ین خص  لتی برخوردارن  د. زنجی  ر   ش  ود و اپل    قص  ه  پرداخت  ه م  ی 
رف  ت ب  ه  کن  د. ای  ن پ  ی  را ب  ه س  وی ه  دف و نتیج  ه ه  دایت م  ی    وض  عیت داس   تان  

بیش   تر  م   ا یده   د. ب   ه گم   ان گره   ا در داس   تان سروس   امان و جه   ت م   یوض   عیت
کنن  د و ی  ا از وض  عیتی ه  ا ی  ا از وض  عیتی منف  ی ب  ه وض  عیتی م ب  ت حرک  ت م  ی  داس  تان

  .( 351شوند )همان: م بت به شکستن پیمان منجر می
ه  ا م  ورد نظ  ر اس  ت و پال    برگش  تو    ف  تره  ا و فرانفص  الی، سیروس   ۀزنجی  ر در
ه ا  ها ای ن ویهگ ی را دارن د و جری ان داس تان ب ا ای ن ن وع س فرها و گش ت وگ ذار           داستان

 رود.پی  می
 . الگوی کنشی گریماس2-2

 کوش  دم  ی و کن  دم  یه  ا تکی   ه گریم  ا  ازجمل  ه کس  انی اس  ت ک   ه برس  اختار روای  ت
ک   ه بای   د ازعناص   ر   او اعتق   اد دارد. ه   ا را توص   یا کن   د ده روای   تس   ازن عناص    ر

او  ب  ه ب  اور . روس  اختی گ  ذرکرد و ب  ه س  اختارهایی ک  ه درعم  ه هس  تند توج  ه نم  ود      
 .معنا هستند عناصری که درعمه هستند سازندۀ

ه ا فق ط متش کیل    بن دی کلی ی ح اکم ب ر تم  ا  روای ت      دس ته  کن د میگریما  پیشنهاد 
ه  ا ای   ن دس  ته بن  دی  . ا مش   ار  درس   ه تقاب   ل دو س   ویه باش   د   از ش    نق    ی     

  .(3151:55توان،) مخالا/دهندهگیرنده، یاری/ مفعول، دهنده/فاعل:  عبارتند از
 ها مهم است(.جهت نمودار: )دهدالگوی کنشی گریما  را نشان می -3-5 شکل
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 کنشی گریما الگوی  -3- 5 شکل
 

 :توان گفتن عوامل میای توضیح در
را ب  ه دنب  ال خواس  ته ی  ا   «کنش  گر» نیروی  ی اس  ت ک  ه : کنن  ده فرس  تنده ی   ا تحری  ش . 3

 .فرستدهدفی می
                                                       .بردسود می «کنشگر» کن  کس ی اس ت ک ه از: گیرنده. 5
ده  د و اس   ت ک   ه عم   ل را انج   ا  م  یمعم  وام مهمت  رین شخص  یت داس  تان : کنش  گر. 1

 .رودمی «شی ارزشی» به سوی
رود ی  ا عمل    را ب  ر  ه  دفی اس  ت ک   ه کنش   گر ب   ه س   وی آن م  ی   : ارزش  ی ش  ی . 5

 . دهدروی آن انجا  می
          «شی ارزش  ی » ب  ه   «کنش  گر » کس  ی اس  ت ک  ه جل  و رس   یدن    :کنش  گر بازدارن  ده . 4

 . گیردرا می
          .برسد « شى ارزشی» دهد تا بهرا یاری می «کنشگر» او: دهندهکنشگر یاری. 5

گریم     ا  تدکی     د دارد ک     ه ممک     ن اس     ت در ی     ش روای     ت هرش             
ب  ه س  اخت   هیش  ب اریرا بس   تی  س  اختار روا او نداش  ته باش  ند.  عن صرِم وردِنظ   رحضور

مانن  د دس  تور  زی  ن تی  اعتق  اد دارد ک  ه دس  تور روا»و  دان  دیو دس  تور زب  ان م   یگرام  ر
 ( 336: 3151 بهان،یو ل نی)گر« .زبان محدود است

ای تغیی  رات گس  ترده ،مهرج  ویی در برگ  ردان س  ینمایی ف  یلم پ  ری از من  ابع اقتباس  ی  
را ب  ه وج  ود آورده اس  ت. مجموع  ه فراین  دهایی چ  ون تغیی  ر سیس  تم روای  ی م  تن ب  ه        

ه  ا(، ک  اه ، یلم، ح  ذف )ح  وادش و شخص  یت ه  ا(، افزودگی)ح  وادش و شخص  یت  ف  
ه  ا، ج  ایگزینی ج  ایی ص  حنهس  ازی، جاب  هق  ب ، گس  تردگی، تک  رار، تعم  یم، برجس  ته  

مای   ه، تغیی   ر در نق   ا  بح   ران و اوج در ه   ای روای   ی، تن   وع درونتص   ویری، ت   داخل
بن  دی داس  تان، پای  ان ه  ا، تغیی  ر عن  وان، تغیی  ر ش  روع و داس  تان، تغیی  ر ماهی  ت شخص  یت 

ه  ا و ج  ایگزینی اش  یا  از جمل  ه تغییرات  ی اس  ت ک  ه   تغیی  ر جایگ  اه اجتم  اعی شخص  یت 



 ...  یپر لمیف یاقتباس اثر و منابع ییروا عناصر یقیتطب ۀمطالع                        55

 

ه  ا به  ره بب  رد و   توان  د از آنفیلمس  از در جری  ان تغیی  ر و تب  دل از م  تن ب  ه ف  یلم م  ی      
 .ها سود جسته استمهرجویی در مواردی از آن

ش ی  رای موزم  اهیا و اث  ر و ی  ر روز   ومن  ابع رفرن  ی و زوی  ی  لی  تحل .2-3
 ینحو یهابر اساس قاعدهپریا اقتباسیرفیلم

پیوس  ته اس  ت. داس  تان فرن  ی در  ه  مب  ه دو داس  تان  ش  امل نجریس  ل ی  یو زو یفرن   داس  تان
. دندیب  ه چ  ا  رس    5«نیوی  ورکر» ۀدر نش  ری 3545س  تان زوی  ی در س  ال  و دا 3544س  ال 

گل  ا ش  امل ی  ش   ۀانوادگف  ت خ   دی  با نجریس  ل یه  اداس  تان یه  اتیدر م  ورد شخص  
دخت  ر « فرن  ی»ت  رین پس  ر، و کوچ  ش« زوی  ی». هاس  تآنزوج و پ  نج پس  ر و دو دخت  ر  

ای  ن خ  انواده در  ۀ. س  لینجر طرح  ی درازم  دت درب  اراس  ت ت  ر و آخ  رین فرزن  دکوچ  ش
 یب  ه اعض  ا  عه  ای مختل  ا راج    ای از داس  تانخواس  ت مجموع  ه او م  ی س  ر داش  ت. 

 ی گلا بنویسد. مختلا خانواده
ک  ه در س  ال   ییمهرج  و وشی  دار یس  ندگیو نو یاس  ت ب  ه ک  ارگردان  یلم  یف یرپ  
 ۀاس  ت ک  ه در رش  ت   یدخت  ر ج  وان  ،یس  اخته ش  ده اس  ت. داس  تان درب  اره پ  ر      3151

و س  لو  عارفان  ه، ریس   ۀدرب  ار ی. ب  ا خوان  دن کت  ا  س  بز رنگ  خوان  دیدر  م   اتی  ادب
ب  زرگ ،  درراکت  ا  را از ات  ا  ب    نی  ااو  .ش  ودیم   یو فک  ر یدچ  ار تح  وات روح   

 ب  رادر آت    زده اس  ت.  یجنگل   ۀکلب   شی  ک  ه خ  ودش را در   اس  ت اس  د برداش  ته 
 را در گذش  ته از س  ر گذران  ده اس  ت   یامش  ابه اتی  ک  ه خ  ود تجرب ی داداش   گ  رش،ید

 بازگرداند.  یعیطب یکردن، خواهرش را به زندگ با صحبت کندیم یسع
 یش ان یو ب ه پر  رون د یم    یت ا م رز اف را  پ      نی  اس ت ک ه در د   یاف راد  ۀن د ینما یپر

عرف ان را نش ان ده د     یعم ه معن ا   کوش د یواق ع م   در لمی. ف  رس ند یم   دیو اضطرا  ش د 
 یعل   ،یم  یکر یک  ین لمیف   نی  ا گرانیب  ازو اف  را  برح  ذر دارد.   ینگ  ریو از س  طح

 .  هستند فر روزیتوران مهرزاد، فرهاد جم، پارسا پ ،ییبایمصفا، خسرو شک
 
 
 در منابع و اثر اقتباسی شخصیت و کارکرد آن  .2-0
ب  ه ص  ورت اص  لی و   اده شخص  یت قاب  ل اعتن   ،ه  ای منب  ع اقتباس  یدر مجم  وع داس  تان 

ه ا در تب دیل ب ه ف یلم پ ری تغییرات ی در تع داد و نق           فرع ی وج ود دارد. ای ن شخص یت    
ک  ه از  «س  الش»رس  د. شخص  یت  ه  ا ب  ه ش  انزده م  ورد م  ی   کنن  د. تع  داد آن پی  دا م  ی 
آم   ده در وج   ود ت   رین تغیی   ر ب   هدی ف   یلم پ   ری اس   ت، مه   مکلی   ه   ای شخص   یت
ه  ای اقتباس  ی وج  ود ه  ای ف  یلم اس  ت ک  ه م  ورد متن  ااری ب  رای آن در داس  تانشخص  یت
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اقتباس  ی در اث  ر  ب  هاز منب  ع  ش  انو تحول ریی  تغو  ه  اتیشخص   هی  و تطب همطالع  ن  دارد. 
 شود.به اختصار نشان داده می 5-5جدول 

 شخصیت و نقش در اثر اقتباسی قتباسیشخصیت و نقش در منابع ا

 )اصلی(  فرنی
   «زویی»و  «فرنی» منبع:

 شخصیت اول ، دچار تحوات روحی
 

 )اصلی( پری
، دچ  ار تح  وات  شخص  یت اول داس  تان 

 روحی

 )اصلی(   زویی

 «زویی»و  «فرنی »:منبع
 شخصیت اول، سعی درکمش به خواهر 

   

 )اصلی(داداشی
ان، ت   الش ب   رای شخص   یت اول داس   ت 

 کمش به خواهر

 )اصلی(  لین
 «فرنی»: منبع

 ، در تضاد فکری با اودوست پسر فرنی
 

ن   امزد پ   ری و در   ) اص   لی(منص   ور 
 تعارض فکری با او

 )اصلی(سیمور 
ب  رادر ب  زرض،    «..روزخ  وشی  ش»: منب  ع

 خودکشی با تفنگ 

 )فرعی اما تاثیرگذار( صفا
 وش  ی روان  ی،، دارای ناخب  رادر ب  زرض  

 ی با آت خودکش
 

 )اصلی( مادر
 «زویی»و «فرنی»: منبع

 شخصیت نگران 
 

 )اصلی( مادر
شخص   یت نگ   ران، ب   ه دنب   ال راه ح   ل  

 برای پریشانی دختر

 ()فرعیپدر
 «زویی»: منبع

 حضور در قا  عکسی قدیمی  
 

 )پرعی(  پدر
در چن  د اپی  زود در ح  ال دی  دن فیلم  ی     

 از گذشته خانواده

 ) اصلی( اسد )فرعی(  بادی
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 «زوی» منبع:
، زن  دگی در کلب  ه   ب  رادر ب  زرض خ  انواده   

 جنگل
 

در ،زن     دگی ب     رادر ب     زرض خانواده
 روستایی دور افتاده

_____ 
 عد  تناار در اثر اقتباسی  

شخص  یتی خی  الی، در  ) اص  لی( س  الر
 نق  مراد و مرشد عرفانی پری 

 
 «وز...یش ر»منبع: (یفرع) موریل

 در مسافرت و شاهد خودکشی سیمور  
 

 )فرعی( هلنا
ب  ه هم  راه همس  ر در م  اه عس  ل و ش  اهد   

 خودکشی اسد
ی  ش روز »: منب  ع  )فرع  ی( م  ادر موری  ل

...» 
 نگران از رفتار سیمور 
 

نگ  ران از رفت  ار  )فرع  ی(  م  ادر هلن  ا 
 اسد

_____ 
 عد  تناار در اثر اقتباسی 
 

 )فرعی( اههمکالسیواستاد
 نظرات استاد در تعارض با نظر پری

_____ 
 عد  تناار در اثر اقتباسی

 

 )فرعی(کارگران 
 در حال تعمیر خانه 

_____ 
 عد  تناار در اثر اقتباسی

در حال  )فرعی( ها وانمولودی
 مولودی خوانی خانه عمه

 

 _____ 
 عد  تناار در اثر اقتباسی 
 

 )فرعی(  آتنه
 در خانه عمه   

 )فرعی( ، سیبلدختر بچه 
 «یش روز ...»: منبع

 موز ماهی صحبت با سیمور در مورد 
  

 )فرعی( ا  خیبچه زلد تر
ه  ای ب  ا اس  د در م  ورد م  اهی    ص  حبت

 )عشه نور( 

 )فرعی(بازیگران صحنه نمایش  _____
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 . مطالعۀ تطبیقی شخصیت و نق  از منبع به اثر اقتباسی5-5جدول 
 ینحو یهااساس قاعدهبر «یپر»فیلم لیتحل.2-5

 می اقی و اجرایی و انفصالی در فیلم پری شامل موارد زیر است: زنجیرۀ
 ( Syntagmes Contractual)ی قرارداد ای یثاقیم ةریزنج

 با هم.  دارید یور برابا منص یپر مانی( پ3
 ها.نوشتن نامه به آنی براپری و داداشی  صفا با درونی  مانیپ (5
 .یجنگل ۀدر کلب عسلماهگذراندن  یاسد با هلنا برا مانی( پ1
 بهبود حال او. یبرا یکردن با پر صحبت یبا مادر برا یداداش مانی( پ5
 و ادامه صحبت با او. یکردن پردایپ یبا خودش برا یداداش مانی( پ4
 ( Syntagmes Performancialر  ییاجرا ةریزنج

و  ج    هینتیاص    فهان و ص    حبت ب      و منص    ور ب    ا ه    م در  یپ    ر داری    ( د3
 شان.کنندهناراحت
 نامه.  شیدر  یو داداش ی( حرف زدن صفا با پر5
 او. دیشد یو نگران یدر مورد پر ی( صحبت مادر با داداش1
و س  لو  او و  ریس   یعرف  ان ۀب  در م  ورد تجر یب  ا پ  ر یداش  دا ی( ص  حبت ط  وان5

 .  یروشنگر یتالش او برا
ادام  ه ص  حبت ب  ا    یص  فا از پش  ت تلف  ن در جه  ت ت  الش ب  را     یص  دا دی  ( تقل4

 .یپر
 .یکردن پر دایپ یبه سمت کلبه اسد برا یداداش ۀ( حرکت شبان5
 ( Disjonctionnels Syntagmesر  یانفصال ةریزنج

 ر ذکر و صحبت با منصور.خواندن مکری جهینت در یفتن پرر ازهوش(3
 .یاش با داداشیطوان الوضید ۀجیدر نت یپر یروح تیوضع ریی( تغ5
 ینحو یهابر اساس قاعده فرنی داستان لیتحل .2-6
 می اقی و اجرایی و انفصالی در داستان فرنی شامل موارد زیر است: زنجیرۀ 

 ا Syntagmes Contractualر یقرارداد ای یثاقیم ةریزنج

 راه آهن. ستگاهیابا هم در دارید یبرا نیو ل یفرن مانی( پ3
 . ینما یاجرا یبرا  یبا گروه نما یفرن مانی( نقص پ5
 خو .   التیگذراندن تعط یبرا نیبا ل یفرن مانی(  نق  پ1

  اSyntagmes Performancialر  ییاجرا ةرینجز

 عد  تناار در اثر اقتباسی
 

 نمای  در حال
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 با هم.   نیلو  یفرن دارید (3
 .یو سلو  و نظا  دانشگاه ریبا هم راجع به س نیو ل یفرن الوضی( د5
 ( Disjonctionnels Syntagmesر  یانفصال ةریزنج

 م  انینق    پ ج  هیدرص  حبت ب  ا ه  م) در نت تی  از ع  د  موفق نیو ل   یفرن   ی( ن  اراحت3
 خو .   التیشدن از گذراندن تعط دی( و ناامیفرن

 .اشیعرفان دیجد ۀنخوردن و تجربطر پذابه خا یرفتن فرن هوش( از5
 ینحو یهابر اساس قاعدهزویی  داستان لیتحل.2-7

 می اقی و اجرایی و انفصالی در داستان زویی شامل موارد زیر است:های زنجیره
  اSyntagmes Contractualر یقرارداد ای یثاقیم ةریزنج

 .یبا فرنصحبت کردن  یبا مادرش برا ییزو مانی( پ3
و ب  از گردان  دن او ب  ه   یفرن   یبهب  ود ح  ال روح    یب  ا خ  ودش ب  را  ی  یزو م  انی( پ5
 .  یعیطب یزندگ
 ( Syntagmes Performancialر  ییاجرا ةریزنج

 . یبا مادر در حما  درباره فرن الوضی( د3
 ۀدر م  ورد اش  تباهات  در فه  م تجرب       یم  داو  و آزاردهن  ده ب  ا فرن       الوضی   ( د5
 .اشیعرفان
در م  ورد مش  کل او و کم  ش  یص  حبت ک  ردن ب  ا فرن   یب  را یب  اد یص  دا دی  قلت( 1

 .یعیطب یبه زندگ یبه بازگرداندن فرن
  اDisjonctionnels Syntagmesر  یانفصال ةریزنج

 یی.تالش زو جهیدر نت یفرن دگاهید ریی( تغ3
 یهابر اساس قاعده  یاموز ماه یروز  وش برا ریرداستان  لیتحل.2-8
 یونح
شامل  (یش روز خوش برای موزماهی)می اقی و اجرایی و انفصالی در داستان  زنجیرۀ 

 موارد زیر است:
 ( Syntagmes Contractualر یقرارداد ای یثاقیم ةریزنج

 .  التیگذراندن تعط یبرا لیبا مور موریس مانی( پ3
 .یماهگرفتن موز یبرا بلیبا س موریس مانی( پ5
 (Syntagmes Performancial)  ییجراا رهیزنج

و ت  الش  یم  وز م  اه کن  ار س  احل و ص  حبت ک  ردن ب  ا او درب  اره  بلیب  ا س   داری  ( د3
 ها.از آن یکیگرفتن  یبرا

 هتل و کشتن خود با اسلحه. هی( بازگشت 5
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  اDisjonctionnels Syntagmes)  یانفصال ةریزنج
 .بلیبا س اردید ۀجیدر نت یشدن به خودکشم( مصم3ّ
 ی( خودکش1
روز  ری و ییو زوی فرنداستان ی الگوی کنشگر گریماس در انطباق ۀمطالع. 2-9

 یپر لمیو ف یموزماه ی وش برا
صورت تطبیقی مورد مطالعه در این بخ  الگوی کنشی گریما  در منبع و اثراقتباسی به 

 گیرد. قرار می
 اول زودیاپ -یپر لمیفاس  در الگوی کنشگر گریم ۀمطالع 2-9-0

ب  ه دانش  گاه و مخالف  ت  یو رف  تن پ  ر یاز ک  ابو  ص  بحگاه ی،پ  ر لمیاول ف   زودی  اپ
 ،یک  ه در کت  ا  فرن     یح  الدر ؛ش  ودیاس  تاد در ک  ال  در  ش  روع م     ه  ایب  ا نظر

در منب  ع  زودی  اپای  ن . ش  ودیقط  ار ش  روع م   س  تگاهیادر نیو ل   یفرن   داری  اول ب  ا د زودی  اپ
اس  ت. بخ       آن را خل  ه ک   رده  لمس   ازی( وج   ود ن  دارد و ف ین فرن   )داس   تا یاقتباس   

 وجود دارد. یاگونهبه ییدو  زو زودیدر اپ یکابو  صبحگاه
ده  د خ  ط روای  ی منس  جمی از منب  ع ب  ه اث  ر وج  ود ن  دارد و از ب  ین    نش  ان م  ی مقایس  ه   

ش  ود؛   ه  یم م  ورد مش  ترکی یاف  ت نم  ی  ش    عنص  ر روای  ی الگ  وی کنش  ی گریم  ا  
روای ی در ای ن اپی زود دچ ار تغیی ر ک املی ش ده اس ت و درص د انطب ا  ب ین            بنابراین خط 

 الگوی روایی داستان در منبع با اثر اقتباسی صفر درصد است.
آوردن اپیزودی که در منبع وجوددر به از تکنیش افزای ، هم فیلمساز در این اپیزود،    

زویی وجود دارد و هم در اقتباسی وجود ندارد و با تغییراتی در اپیزود دو  داستان 
فه ها اضااست. شخصیت لین حذف و شخصیت استاد و همکالسیشخصیت استفاده کرده

ای استفاده از فرایند دیدن پری را به گونهخوا  توان صحنۀشده است. از سویی می
چون این فانکشن به صورت گذراتری در اپیزودهای بعدی دیده  ؛گستردگی دانست

 جایی صحنه نیز قابل مشاهده است.ای جابههگونپا به ،شودمی
که مفهو  تقابل اندیشه خیا  و مولوی و به دنبال آن تقابل دو نظا  فکری از ازآنجا 

بل ردیابی است. نا  فیلم نیز مفاهیمی است که فیلمساز آن را پرورانده، تنوع درونمایه نیز قا
استان دقهرمان  همسانی با نا  فرنی درفرهنگ ایرانی و تغییر یافته است که مرتبط با  به پری

شود نیز استفاده از کال  در  است که در منبع در اشیا  دیده می است. تغییراتی که
 اقتباسی وجود ندارد. 

 .دهدالگوی کنشی گریما  درمنبع واثراقتباسی رانشان می3-5-5جدول 
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 منبع اقتباسی واپیزود اول فیلم پری _یی منبع واثراقتباسیعناصر روا یقیتطب یررسب 3-5-5جدول

 دوم زودیاپ -یپر لمیفالگوی کنشگر گریماس در  ۀمطالع. 2-9-2

کت   ا   ن   ال،ی. در ترمن   دیت   ا ن   امزدش را بب رودیب   ا اتوب   و  ب   ه اص   فهان م    پ   ری  
س وار  ب ا ه م   و  دی  آی)منص ور(  ب ه دنب ال  م      بع د ن امزدش   یان دک  ،خوان د یم یرنگسبز
. بع  د از کنن  دیبح  و م   یدر راه ب  ر س  ر مباح  و ادب   رون  د. ش  وند و م  یومبیلش  ان م  یات

 .  را نگه دارد نیکه ماش خواهدیاز منصور م ، پرییکنار مسجددر  ،یمدت
س  تان اول دا زودی  اپی اس  ت. داس  تان فرن    در منب  ع اقتباس  ی ای  ن بخ    مرب  و  ب  ه    
قط  ار منتظ  ر  س  تگاهیادر ن،یل    ،یک  ه دوس  ت پس  ر فرن   ش  ودیگون  ه ش  روع م  نی  ا یفرن  

فرن  ی . خوان  دیو م   آوردیم   رونی  ک  ت  ب  ی  را از ج یفرن   ۀنام   اس  ت. یآم  دن فرن  
اس  ت از او  یک  ه در دس  تان فرن   یرنگراج  ع ب  ه کت  ا  س  بز نیبع  د ل   یان  دکرس  د و م  ی

 روند.میبه رستوران ناهار  یبراو  شودیشروع م الوگشانیو د پرسدیم
ودگ  ی اش  اره ک  رد. ص  حنۀ خان  ه    ت  وان ب  ه تکنی  ش افز  از فراین  دهای روای  ی م  ی  

رد. ک  ارگران مش  غول ب  ه ک  ار در خان  ۀ  پ  ری در منب  ع اقتباس  ی وج  ود ن  دا  ریخت  ۀه  مب  ه
فرن  ی ب  ه ل  ین در منب  ع   ه  ایی اس  ت ک  ه اف  زوده ش  ده اس  ت. نام  ۀ  پ  ری نی  ز از شخص  یت
خص  وا ش  ده اس  ت. نماه  ای ش  هر اص  فهان، ب   در اث  ر ح  ذف  اقتباس  ی وج  ود دارد و  

ای گون  هم  وارد گس  تردگی و افزودگ  ی و ب  ه ش  ود از جمل  ۀکی  دی ک  ه ب  ر مس  جد م  ی دت
رن  گ ه  م در منب  ع و ه  م  در اث  ر اقتباس  ی،  کی  د ب  ر کت  ا  س  بز دس  ازی اس  ت. تبرجس  ته

 

کنش    ی الگ    وی

گریماس در منب ع  

 اقتباسی و

اپی  زود اول ف  یلم  

 پری

 
 منبع اقتباسیار

____              
 

بخش  ی از ص  حنه ک  ابو  
 در اپیزود دو  زویی

 
 فیلم پری -اپیزود اول

 یپرکنشگر: 
ه  ای شی ارزش  ی: مخالف  ت ب  ا آم  وزه 

 دانشگاهی
 نظ    ا تنف    ر از فرس    تنده: احس    ا   

 یدانشگاه
 یپر گیرنده:

ب    د  یح    ال روح     ی    اری دهن    ده:
 .خواندن کتا  سالشپری

 _بازدارنده: 
 

___ 
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ده   د. تغیی   ر ماهی   ت کت   ا  س   لو  از س   ازی را نش   ان م   یش   گرد روای   ی برجس   ته
و مفه  و   ا مص  دا  تغیی  ر در اش  ی ه  ای عرف  ان ایران  ی،ه  ای مس  یحیت ب  ه آم  وزه آم  وزه
کن د و از ب ین ش      خ ط روای ی در منب ع و اث ر اقتباس ی تقریب ا همس و حرک ت م ی          است.

 5-5-5ج  دولعنص  ر روای  ی الگ  وی کنش  ی گریم  ا ، چه  ار عنص  ر مش  تر  اس  ت.     
 دهد. را نشان میی در اپیزود اول فیلم پری اثر اقتباس ومنبع  ییعناصر روا

 

س  ی و اپی  زود دو  ف  یلم  منب  ع اقتبا _ی  ی منب  ع و اث  ر اقتباس  ی  عناص  ر روا یق  یتطب یررس  ب 5-5-5ج  دول
 پری
 اپیزود سوم -یپر لمیفالگوی کنشگر گریماس  در  ۀمطالع.2-9-3
و ب  ه  ش  ودیبلن  د م   گ  ذردیک  ه م   یم  دت .خ  وردینم   ییپ  ذا میه   یدر رس  توران پ  ر   

و  زن د یافت د. ب ه ص ورت  آ  م     یم   هی  و ب ه گر  ش ود ی. ح ال  ب د م    رودیم   ییدستشو

ح  ال  ب  ه ه  م  .خوان  دیک  ه ذک  ر م   ن  دیبیم   هن  یآخ  ودش در یچه  ره س  الش را ب  ه ج  ا

اس ت. منص ور    تیریدر دفت ر م د   دی  آیم   . وقت ی ب ه ه وش   رودیو از ه وش م    خ ورد یم

 در حال زنگ زدن به آمبوانا است.

 
کنش    ی الگ    وی

گریم       اس در 

 منبع اقتباسی و

اپی  زود دوم ف  یلم 

 پری

 
داس   تان  -زوداولی   اپ
 یفرن

 ی: فرنکنشگر

مس     افرت و  :ی ارزش     یش
ل   ین و بهب   ود ح   ال  داربای   د

 روحی فرنی  

 :فرستنده
 ی.دلتنگ

 نیل -ی: فرنرندهیگ

 :_____ دهندهیاری

ن   اراحتی روح   ی  :بازدارن   ده
 فرنی

 
 فیلم پری -د دوماپیزو

 ی:پرکنشگر

: مس    افرت ب    ه یش    زار  یش    
 منصور داریاصفهان و د

ح   ال  ریی   ب   ه تغ دی   : امفرس   تنده
 دارمنصوریدی، دلتنگی باروح

 منصور -یپر :رندهیگ

 خانه به هم ریخته دهنده:یاری

 : _____بازدارنده
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ک  ه در داس  تان فرن  ی اس  ت    دو  زودی  اپدر منب  ع اقتباس  ی ای  ن بخ    مرب  و  ب  ه      

ب ه م دت    یو فرن   خورن د یم   ینیم ارت  ،در رس توران  ی ی و زو یفرن    گ ذرد، یرس توران م   

اش راج  ع ب  ه مقال  ه نی. ل  کن  دیص  حبت م   اشیس  لو  عرف  ان ۀراج  ع ب  ه تجرب   یط  وان

 ییب ه دستش و   ی. فرن  کن د یم   یدر م ورد آن ااه ار نظ ر تن د     یک ه فرن    کن د یصحبت م  

و ص  ورت  را  ان  دازدیم   یا. ب  ه کت  ا  نگ  اه دوب  ارهکن  دیم   هی  ج  ا گرو در آن رودیم  

ب  ه  یک  ه ح  ال فرن  نیات  ا  کن  دیم   دای  صحبتش  ان ادام  ه پ زی. س  رمددگ  ریو برم   دیش  ویم  

 .شودیم هوشیو ب خوردیهم م

اقتباس  ی ح  ذف ش  ده اس  ت.   خ  وردن م  ارتینی ب  ا توج  ه ب  ه فرهن  گ ایران  ی از اث  ر   

س  الش در آین  ه رس  توران از م  وارد افزودگ  ی اس  ت. زو  ک  ردن دورب  ین    دی  دن چه  رۀ 

رار ای   ن حرک   ت  از مص   ادیه   خ   ورد و تک    ب   ر روی پ   ذایی ک   ه منص   ور م   ی    

س  ازی در اث  ر اقتباس  ی اس  ت. اف  زودن س  الش در ای  ن اپی  زود از مص  ادیه تغیی  ر    برجس  ته

 آید. درونمایه به حسا  می

ب  ه اس  ت.  از ب  ین ش    عنص  ر الگ  وی کنش  ی گریم  ا ، چه  ار م  ورد ب  ر ه  م منط    

 ب  ه بررس  ی تطبیق  ی عناص  ر روای  ی منب  ع و اث  ر اقتباس  ی در اپی  زود س  و     1-5-5ج  دول 

 پردازد.می
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 منبع اقتباسی و اپیزود سو  فیلم پری _یی منبع و اثراقتباسیعناصر روا یقیتطب یررسب -1-5-5جدول

 اپیزود چهارم -یپر لمیفالگوی کنشگر گریماس در  ۀمطالع.2-9-0
ه  ایی از آن در دارد و فق  ط بخ    ای  ن بخ    روای  ی در منب  ع اقتباس  ی وج  ود ن       

ک ه در آن   رودیخ انم م   عم ه  ۀب ه خان    یپ ر اپیزود اول داس تان زوی ی قاب ل یاف ت اس ت.      
ص  حنه، بالفاص  له ب  ه ته  ران   نی  ا دنی  او ب  ا د اس  ت. یدر ح  ال برگ  زار خ  وانییمول  ود

 نی  ادر          .ش  ودیم   دهیش  هرد یه  او خراب  ه یمیاز باف  ت ق  د  یینم  ا گ  ردد،یبرم  
ک  ه در ح  ال نام  ه نوش  تن   ش  ودیم   دهی  از ب  رادر بزرگترش  ان ص  فا د  یمختص  ر ودزی  اپ

 ینم   اص   فا در . دی   گویم    یش   گیو هنرپ یدانش   گاه التیو در آن از تحص    اس   ت
: ت   و دی   گویو ب   ه او م    ن   دیبیدختربچ   ه را م    شی   و  رودیم    دی   ب   ه خر یگ   رید

قب  ل  یم  دت ب  رادر ب  زرض خ  انواده اس  د، ا .دهی  ک  ه م  ن د یهس  ت یموج  ود نیت  رقش  نگ
 یص  فا ب  را. ودش  یم   دهی  او د یص  حنه، خودکش   نی  اخ  ودش را آت    زده اس  ت. در 

 .در دست جنازه است یجنازه رفته است. کاپذ دنید
در داس  تان زوی  ی اس  ت ک  ه   اول  زودی  پدر منب  ع اقتباس  ی ای  ن بخ    مرب  و  ب  ه ا    

 س  اله درون وان نشس  ته اس  ت و در ح  ال   بیس  ت و پ  نج  ی  یزو .افت  دیاتف  ا  م    حم  ا 

 

کنش   ی الگ   وی

گریم     اس در 

 منبع اقتباسی و

اپی   زود س   وم  

 فیلم پری

 

 داستان فرنی -اپیزود دوم
 یکنشگر:  فرن

مخالفت با نظا  : یشزار یش

 فکری دانشگاهی و نظرات لین 

 یدادن تجربه فرن حی:توضفرستنده

و میل به برون فکنی  نیبه ل

 احساسی

 زویی :رندهیگ

 _______:دهندهیاری

: تفاوت ازدارندهب

در  هیتوف دگاهشان،عد ید

 یبا هم،از حال رفتن فرن الوضید

 

 

 فیلم پری -سوم زودیاپ
 ی: پرکنشگر

مخالف   ت ب   ا نظ   ا    :  یش   زار  یش   

 فکری دانشگاهی و نظرات لین

 یدادن تجرب  ه فرن     حی: توض   فرس  تنده 

 ی احساس یفکنبه برون لیمو  نیبه ل

 : منصوررندهیگ

 نابسامان  تیدهنده: وضع یاری

 : ____ بازدارنده
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نام  ه از  اس  ت. یط  وان اریو بس   یمیاس  ت. نام  ه ق  د یخوان  دن نام  ه ب  رادر ب  زرگ  ب  اد 
 ی  یو زو یفرن   یدرب  اره ک  ودک  زی  و ن یدانش  گاه و نظ  ا  آموزش    ۀاش درب  اریتینارض  ا
ب  ا  خواه د یم   ی ی و از زو ش  ودیاس ت وارد حم  ا  م    یم  ادر ک ه نگ  ران ح ال فرن     اس ت. 

. م  ادر پ  ر کن  دیب  ا م  ادر ص  حبت م   یزی  ب  ا لح  ن طعن  ه آم ی  یص  حبت کن  د. زو یفرن  
 یکلب  ه دوردس  ت ب  دون تلف  ن زن  دگ    شی  در  یک  ه ب  رادر بزرگش  ان، ب  اد   زن  دیم  
 . ستیو امکان تما  با او ن کندیم

از ب  ین ش    عنص  ر روای  ی ه  یم م  ورد متن  ااری وج  ود ن  دارد ام  ا ب  ه ص  ورت          
ول داس   تان زوی   ی یاف   ت. افزودگ   ی پراکن  ده م   ی ت   وان چه   ار م   ورد را در اپی  زود ا  

خ  انم و حض  ور دخت  ر  ک  ه   آوردن نماه  ای مول  ودی خ  وانی خان  ه عم  ه    ۀواس  طب  ه
شناس  یش نی  ز هس  ت، نماه  ایی از فض  اهای مخروب  ه ذهن  ی، حض  ور     دارای ابع  اد نش  انه 

بین  د، از مص  ادیه افزودگ  ی   ص  فا در روس  تایی در ح  ال خری  د و دخترک  ی ک  ه م  ی      
ک  ردن ص  حبت اس  ت. قس  مت خوان  دن نام  ه ب  ادی توس  ط زوی  ی و س  یگار کش  یدن او و  

 او با مادر در حما  بخشی است که در اثر اقتباسی حذف شده است.  
ک  ردن زوی  ی ب  ا م  ادر ب  ا لح  ن طنزآمی  ز بخ    زی  ادی از    در منب  ع اقتباس  ی ص  حبت

گنجان  دن ح  وادش زی  اد در   ۀواس  طه ده  د ک  ه در اث  ر اقتباس  ی ب   اپی  زود را تش  کیل م  ی 
از زن  دگی ص  فا و نی  ز  یزیی  اتج ۀکن  ار ه  م ای  ن قس  مت دچ  ار ک  اه  ش  ده اس  ت. ارا    

، در ف  یلم گس  ترده نب  ع اقتباس  ی ب  ه اختص  ار آورده ش  ده خودکش  ی اس  د ک  ه در م ص  حنۀ
ک  ردن ت  داو   کی  د و برجس  ته ددادن نماه  ایی از فض  ای مخروب  ه، ت  ش  ده اس  ت. نش  ان  

کی د زی اد ب ر طبیع ت و نق   آن در زن دگی اس د و        دوضعیت روحی ب د پ ری اس ت. ب ا ت    
ای در تغیی  ر ماهی  ت ای  ن دو   لمس  از دارای نق    آگاهان  ه  رس  د فیص  فا ب  ه نظ  ر م  ی   

تطبیق   ی عناص   ر روای   ی در اپی   زود چه   ار  را  .مطالع   ۀ5-5-5شخص   یت دارد.ج   دول 
 دهد.نشان می



 0011 پاییز و زمستان، 54 ۀ، شمار31سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

 
 

 
 

55 

 

 

 منب  ع اقتباس  ی و _ی  ی منب  ع و اثراقتباس  ی عناص  ر روا یق  یتطب یررس  .ب5-5-5 ج  دول
                                                                                                                                        اپیزود چهار  فیلم پری

 اپیزود پنجم -یپر لمیفالگوی کنشگر گریماس در  ۀمطالع. 2-9-5
 یک  ه رو یدر ح  ال یاس  ت. داداش   دهیکش   و دراز دهیب  ه خان  ه رس   یقس  مت پ  ر نی  ادر

در  پ  در. کن  دیص  حبت م   یب  ا م  ادر در م  ورد پ  ر کن  د،یم   یس  وارب  ا  دوچرخ  هپش  ت
 رودیس  نتور م   یک  یب  ه نزد یداداش   اس  ت.خ  انواده  ۀز گذش  تای لم  یح  ال نگ  اه ک  ردن ف

. هم ه ج ا   ش ود ی. م رد س الش دوب اره ا اهر م      ش ود یم   داری  ب ی. پ ر زن د یم  چند ن ت  و 
 الوگش ان ید ؟یک رد  داری  : چ را م را ب  دی  گویم   یب ه داداش    هی  ب ا گال  یت. پ ر اس   ینوران

 ب د  ی. ح ال پ ر  کن د یم   دای  وکت ا  س لو  ادام ه پ    یپ ر  یروح   یدر مورد ح ال و ه وا  
. چرخان  دیدوچرخ  ه را م   یه  اب  ا نگ  اه ، چ  ر خان  ه زم  ینی در زی  رداداش   .ش  ودیم  
از  د از م  دتی  داداش  یبع   .ش  ودیم   ت  ریعص  بان یاش  داد یه  ا و کاره  ااز ح  رف یپ  ر

 .  شودیپنجره وارد اتا  برادران بزرگترشان م
 یرو یح  الیب  ا ب   ی. فرن  گ  ذردیم   منیدو  در ات  ا  نش   زودی  اپدر منب  ع اقتباس  ی   

و او  ش  ودیم   شی  نزد یب  ه فرن   .دی  آیم   رونی  از حم  ا  ب ی  یاس  ت. زو دهی  کاناپ  ه، خواب
: خ  وا  دی  گویم   کن  دیم   تیک  ه از ن  ور ش  کا  یدرح  ال. فرن  ی کن  دیم   داری  را ب

ان د ک ه او را مجب ور ب  ه    س تاده یاکن  ار اس تخر  یااس ت. در خ واب  ع ده    دهی  د یوحش تناک 
 انوی  ب  ه س  مت پ ی  ی. زوکن  دیم   دای  . صحبتش  ان ادام  ه پکنن  دیزدن ت  ه اس  تخر م  رجهیش  

 
کنش    ی الگ    وی

گریم  اس در منب  ع 

 اقتباسی و

اپی    زود چه    ارم  

 فیلم پری

 

ه    ایی در بخ    ش

اپی  زود اول داس  تان 

 زویی

 

 
 یپر لمیفچهارم زودیاپ

 اصف کنشگر: 

و  ینام  ه نوش  تن ب  ه پ  ر  ش  ی  ارزش  ی :
 یداداش

و  یب   ه ص   حبت ب   اپر لی   م فرس   تنده:
و برح    ذر داش    تن آنه    ا از  یداداش    
 اشتباه

 یداداش -یپر گیرنده:
 یو داداش یبه پر ۀعالق یاری دهنده:

 __بازدارنده:
_____ 
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 یعکس   ی  یزو : ن  اکو  اس  ت ن  زن. دی  گویم   یفرن   ن  وازد.چن  د ن  ت م  ی و رودیم  
بع  د از  ی  ی. زوخوان  دیل    ذک  ر م   ری  مرت    ز ی. فرن  کن  دیم   دای  ز پ  در را پا یمیق  د
 .شودیو از اتا  خارج م شودیدستپاچه م ،یفرن یمداو  و طوان هیگر

واق  ع ای ن ص  حنه ب  ا  دی  دن فرن ی ح  ذف ش ده اس  ت. در  در ای ن اپی  زود ص حنه خ  وا   
ه  ا دی  ده حنهج  ایی ص  تغییرات  ی ب  ه اپی  زود اول ف  یلم پ  ری منتق  ل ش  ده اس  ت. پ  ا جاب  ه 

ش ود. در ای ن اپی زود، ب ا وج ود حف ی تمامی ت روای ت، م وارد زی ادی از افزودگ ی و            می
ب  ا  و در از آن جمل  ه دی  الوض م  ادر ب  ا داداش  ی ب  ر روی پش  ت    ؛ش  ودتغیی  ر دی  ده م  ی 

کن  د، حض  ور پ  در در ح  الی ک  ه فیلم  ی     ح  الی ک  ه داداش  ی دوچرخ  ه س  واری م  ی    
رد س  الش ن  ورانی در خ  وا  پ  ری، وج  ود  بین  د، حض  ور م  خ  انوادگی از گذش  ته را م  ی

الع  اده داداش  ی، ورود ب  ه ات  ا  ق  دیمی ص  فا و   ه  ای زی  رزمین و کاره  ای خ  ار  ص  حنه
اس  د توس  ط داداش  ی اس  ت. شخص  یت پ  در و م  ادر و م  رد س  الش ب  ه ای  ن بخ    اض  افه  

 شده است که در منبع اقتباسی وجود ندارند. 
کی   د ب   ر ق   درت دو ت ه   ای زی   رزمیندع   وای داداش   ی و پ   ری ب   ا آوردن ص   حنه 

الع  اده داداش  ی نس  بت ب  ه منب  ع اقتباس  ی از مص  ادیه گس  تردگی اس  ت. ماهی  ت       خ  ار 
ت  ر ش  ده اس  ت و از شخص  یت زوی  ی در منب  ع    داداش  ی نی  ز ب  ه عرف  ان ایران  ی نزدی  ش   

ه  ای زی  ادی ب  ر نق    اقتباس  ی متف  اوت ش  ده اس  ت. از س  ویی فیلمس  از ب  ا آوردن ص  حنه 
پ  در در ح  الی ک  ه ارتب  اط  ب  ا    ض  ور دوب  ارۀداش  ی تاکی  د ک  رده اس  ت. ح راهب  ری دا

ای قط  ع ش  ده اس  ت و مرت    در ح  ال دی  دن فیلم  ی از گذش  ته خ  انواده واقعی ت ب  ه گون  ه 
اس  ت از مص  ادیه تک  رار اس  ت. ب  ا تغیی  ر مفه  و  مس  یحیت ب  ه عرف  ان ایران  ی، تن  وع         
درونمای  ه نی  ز قاب  ل ردی  ابی اس  ت. تب  دیل پی  انو ب  ه س  نتور، تغیی  ردر اش  یا  را نش  ان           

 هد.دمی
ده  د ک  ه خ  ط روای  ی داس  تان در ه  ر دو   مطالع  ه تطبیق  ی عناص  ر روای  ی نش  ان م  ی  

کن  د و از ب  ین ش    عنص  ر در الگ  وی کنش  ی تقریب  ا   تقریب  ا همس  و ب  ا ه  م حرک  ت م  ی 
ی منب  ع و اث  ر اقتباس    ی  یعناص  ر روا.4-5-5ل ج  دوش    عنص  ر قابلی  ت انطب  ا  دارن  د.  

 دهد. در این اپیزود را نشان می
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و منب  ع اقتباس  ی   _ی  ی منب  ع و اثراقتباس  ی  عناص  ر روا یق  یتطب یررس  ب .4-5-5ج  دول
 اپیزود پنجم فیلم پری

                                                                                                                  
 اپیزود ششم -یپر لمیفالگوی کنشگر گریماس  در  ۀالعمط.2-9-6

همس  ر  یفن  ص  حبت تل زود،ی  اپ نی  ادر .شش  م درکن  ار س  احل و کلب  ه اس  ت  اپی  زود 
 ی. اس  د ل    رودخان  ه نشس  ته اس  ت. دخت  ر ک  وچکش  وددی  ده م  یاس  د، هلن  ا ب  ا م  ادرش 

. ب  ا ه  م ب  ه س  مت رودخان  ه  کن  دیو ب  ا او ص  حبت م   ش  ودیم   شی  نزد خ  ایب  ه اس  م زل
بع د اس د    یم دت . دی  گویعش ه ن ور م     یه ا ی. اس د ب ه او راج ع ب ه م اه     کنن د یحرکت م

و خ  ودش را  خواب  دیتخ  ت م   یرو دارد،ینف  ت را برم   ا  رف. رودیب  ه س  مت خان  ه م  
آت    را خ  اموش . دی  آیم  اجرا و جن  ازه م   دنی  د یدر ادام  ه ص  فا ب  را زن  دیآت    م  

آ  م  ر  آورده و او در   یم  ادر ب  را  .ش  ودیم   دهی  د یبع  د پ  ر  ی. در نم  اکنن  دیم  
 .شودیو حال  بد م ندیبیزنده در حال حرکت را م یهایارف پذا، ماه

روب  رو  ی. در آسانس  ور ب  ا زن  گ  رددیب  ه س  مت هت  ل برم   موریس  در منب  ع اقتباس  ی،  
زل ن  زن. ب  ه طبق  ه  میب  ه پاه  ا :دی  گوی. ب  ه او م  کن  دیاو نگ  اه م   یک  ه ب  ه پاه  ا ش  ودیم  

و ب  ا اس  لحه خ  ودش را   ندینش  ی. کن  ارش م  دهی  . همس  رش در ات  ا  خوابرودیپ  نجم م  
 .کشدیم

ب  ا او درب  اره   حض  ور دخترک  ی ب  ه ن  ا  زلیخ  ا در کن  ار رودخان  ه و ص  حبت اس  د      
، اف  زودن ص  حنه خودکش  ی  اس  د و حض  ور خبرنگ  اران و ص  فا  "ه  ای عش  ه ن  ورم  اهی"

س  وزی، حض  ور پ  ری و م  ادر در ای  ن اپی  زود از مص  ادیه     و دیگ  ران در ص  حنه آت     

 
کنش    ی الگ    وی

م  اس در منب  ع گری

 اقتباسی و

اپیزود پ نجم  ف یلم   

 پری

 
 ییزو داستان-دوم زودیاپ

 یی:  زوکنشگر

 ی: صحبت با فرن یشزار  یش

 یب  را ی:کمش ب  ه فرن   فرس  تنده
  صالیاز است ییرها
 ی: فرنرندهیگ

اس     تفاده از  دهن     ده: یاری     
 ،ییزو یقبل یعرفان اتیتجرب

 یفرن ی: بدحالبازدارنده
 

 
 یپر لمیف -پنجم زودیاپ 

 ی: داداشکنشگر

: ص    حبت ک    ردن  یش    زار  یش    
 یباپر

 دن پ  ریب  ه بازگردان    دی  : امفرس  تنده
 یعیطب یبه زندگ

 ی: پررندهیگ

 اتی    دهن    ده: داش    تن تجرب یاری    
 یمشتر  عرفان

ب   ه  یپ   ر لی   : ع   د  تمابازدارن   ده
 یصحبت با داداش
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افزودگ  ی اس  ت. مواج  ه ش  دن س  یمور ب  ا زن در آسانس  ور ک  ه در منب  ع اقتباس  ی وج  ود    
ودکش  ی اس  د ه  م در ماهی  ت تغیی  ر   دارد از ف  یلم پ  ری ح  ذف ش  ده اس  ت. م  اجرای خ  

پی  دا ک  رده اس  ت و از خودکش  ی ب  ا اس  لحه ب  ه خودکش  ی ب  ا نف  ت تب  دیل ش  ده اس  ت و   
س  ازی س  ازی و تغیی  ر و گس  ترده ه  م ب  ا تاکی  د فیلمس  از ب  ر روی آن از م  وارد برجس  ته   

و اض افه ک ردن مفه ومی عرف انی      ه ای عش ه ن ور   م اهی ب ه   موزم اهی است. تغیی ر ماهی ت   
 میرند(پرند و در خشکی میهایی که به سمت نور مییماهبر آن )

کن  د در ف  یلم پ  ری ب  ا م  ورد متن  اارش ک  ه   ماهی  ت شخص  یت اس  د ک  ه خودکش  ی م  ی  
اس  ت در اندیش  ه متف  اوت ش  ده اس  ت. فیلمس  از آش  کارا نق    عرف  ان اس  المی و   س  یمور

کن د ک ه در منب ع اقتباس ی ب دین ص ورت       یگانگی او ب ا طبیع ت و هس تی را پ ر رن گ م ی      
نیس   ت و م   وارد دیگ   ری چ   ون س   رخوردگی س   یمور و آس   ی  ناش   ی از جن   گ را   

ف  ت نی  ز از م  وارد ت  وان از دای  ل احتم  الی در نظ  ر گرف  ت. تب  دیل اس  لحه ب  ه پی  ت ن م  ی
کن  د و از تغیی  ر اش  یا  اس  ت. خ  ط روای  ی همس  و ب  ا ه  م در پیش  برد داس  تان حرک  ت م  ی  

م  ورد قابلی  ت انطب  ا  دارن  د.   ب  ین ش    عنص  ر در الگ  وی کنش  ی گریم  ا  تقریب  ام ش   
     دهد.تغییرات روایی در این اپیزود را نشان می 5-5-5جدول 

 

و منب  ع اقتباس   ی   _ی   ی منب  ع و اثراقتباس   ی عناص  ر روا  یق   یتطب یررس   ب.5-5-5ج  دول 
                                                                 اپیزود ششم فیلم پری.

 اپیزود هفتم -یپر لمیفالگوی کنشگر گریماس  در  ۀمطالع .2-9-7
و  را ع  وض کن  د  یص  دا کن  دیم   یدر ات  ا  برادرانش  ان س  ع یهف  تم، داداش   زودی  اپ در

و  ریم   ل کت  ا  و س   یراج  ع ب  ه مس  ا ل یو ب  ا پ  ر زن  دیص  فا ج  ا م   یخ  ودش را ب  ه ج  ا
را در  «یچون  ه آهن  »اص  طالح  یداداش   ی. بع  د از م  دتزن  دیح  رف م   یس  لو  و داداش  

 

کنش    ی الگ    وی

گریم  اس در منب  ع  

 اقتباسی و

اپی  زود شش  م ف  یلم  

 پری

 
 -سوم زودیاپ

 یروز    وش ب  را ری   نداس  تا
 یموز ماه

  موری:  سکنشگر

 ی: خودکش یشزار  یش
 یبه تما  کردن زندگ لی: مفرستنده

  موری:سرندهیگ

  یدهنده: عد  تعادل روح یاری

  :______بازدارنده

 
 یپر لمیف -ششم زودیاپ

  : اسدکنشگر

 ی: خودکش یشزار  یش
ب ه تم ا  ک ردن     لی  : مفرس تنده 

 یروح یخستگ ،یزندگ

 سدا :رندهیگ
 تیوض     ع :دهن     دهیاری     

 اسد، ینامتعادل روح

 _____:بازدارده
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-ک ه در ح ال ص حبت    ش ود یمتوج ه م    یپ ر  ج ا نی  او از  ب رد یم   ارمورد خ ودش ب ه ک    

 . رودیم رونیو ب کندیاست نه صفا! تلفن را قطع م یکردن با داداش
بع  د از  ،یفرن   یبهب  ود ح  ال روح   یب  را یب  ه دنب  ال راه حل   ی  یزودر منب  ع اقتباس  ی، 

زن  گ  و داردی. تلف  ن را برم  رودیم   یو ب  اد موریم  دتها ب  ه ات  ا  دو ب  رادر ب  زرگ  س   
را پش  ت تلف  ن  یو فرن   کن  دیم   دی  را تقل یب  رادر ب  زرگ  ب  اد یص  دا ی  ی. زوزن  دیم  
 ی  یزو ش  ودیاش  اره متوج  ه م   شی  ب  ا  یفرن   ش  انیهابع  د از ص  حبت یان  دک. خواه  دیم  

تخ  ت  ی. روکن  دیرا قط  ع م   یج  ا زده اس  ت و گوش   یب  رادرش ب  اد یخ  ود را ب  ه ج  ا
 .شودیم رهیو به سقا خ خوابدیم

د نه  ایی را ه  م اف  زوده اس  ت. ب  ا رف  تن پ  ری از خان  ه تغیی  ری در        فیلمس  از اپی  زو 
از زب  ان داداش  ی ب  رای  (چون  ه آهن  ی )ه  ا ب  ه وج  ود آم  ده اس  ت. آوردن عب  ارت  ص  حنه

توص  یا خ  ودش م  وردی اس  ت ک  ه ب  ه داس  تان اف  زوده ش  ده اس  ت. در ای  ن اپی  زود از     
و  تغیی  ر 5-5-5  م  ورد قابلی  ت انطب  ا  دارد. ج  دول   ب  ین ش    عنص  ر روای  ی، ش      

 دهد. تحول روایی را نشان می
 
 

کنش    ی الگ   وی 

گریم       اس در 

 منبع اقتباسی و

اپیزود هف تم ف یلم   

 پری

 
  داس   تان- س   وم زودی   اپ
 ییزو

 یی:  زوکنشگر

ب  ا  ی: تلف  ن ب  ه فرن    یش  زار یش  
 یباد یاز صدا دیتقل

 یب ه بهب ود ح ال فرن      دی: امفرستنده
 یباد یصدا دیتقل هیاز طر

 ی: فرنرندهیگ

 دی    تقلتوان    ایی  :ن    دهدهیاری    
ب   ه  یفرن    ،عالق   هیباد یص   دا

 یصحبت با باد

او  ی:ش      ناختن ص      دابازدارنده
 یتوسط فرن

 
 یپر لمیف -هفتم زودیاپ

 یداداش :کنشگر

ص   فا و  یص   دا دی   : تقلیش   زار  یش   
 یصحبت با پر

ب ه  پ ری   ب ه بازگردان دن    لی  امت :فرستنده
 یعیطب یزندگ

 ی: پررندهیگ

 اسد یداص دیتقل ییتوانا :دهندهیاری
چون  ه "ک  اربردن اص  طالح ب  ه :بازدارن  ده

 یآهن

منب  ع اقتباس  ی و اپی  زود هف  تم ف  یلم    _ی  ی منب  ع و اثراقتباس  ی عناص  ر روا یق  یتطب یررس  ب 5-5-5ج  دول
 پری
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 اپیزود هشتم -یپر لمیفالگوی کنشگر گریماس در  ۀمطالع. 2-9-8

ن  ه رفت  ه اس  ت  ک  ه از خای کردن پ  ردای  پ یب  را یب  ه ت  الش داداش    لمیهش  تم ف   زودی  اپ
ب ه انگش ترش نگ اه     ی. داداش  ن دارد  وج ود  یبخ   در منب ع اقتباس     نی  ا .ش ود یمربو  م  

ب ه   یک ه پ ر   ش ود ی. ناگه ان ب ه او اله ا  م     ب رد یم   یش ان یو ب ه پ  بوس د یوآن را م  کندیم
. ب  ه س  مت خان  ه اس  د کن  دی. ب  ه س  مت کلب  ه حرک  ت م   اس  تاس  د رفت  ه  ۀکلب  ه س  وخت

را ب  ه ش  کل   یداداش   ،یاس  ت. پ  ر  دهی  تخ  ت خواب یرو یک  ه پ  ر  ن  دیبیو م   رودیم  
روش  ن  تی  . کبرزدی  رینف  ت م    یروو ب  ر ش  ودیم   شی  نزد یداداش   .ن  دیبیس  الش م  

و در  خ  ودت را آت    ب  زن  یخ  واهی: اگ  ر م  دی  گویو م   ده  دیرا ه  م ب  ه دس  ت  م   
ش  ود و ای  ن دارای مفه  ومی   نهای  ت روزه س  ه روزه پ  ری ب  ه دس  ت داداش  ی ب  از م  ی      

 نمادین است.  
روایی در منبع و اثر اقتباسی در این اپیزود کامال قطع است و از بین ش  عنصر خط 

و به همین دلیل موارد زیادی از افزودگی و تغییر  شودروایی هیم مورد متنااری دیده نمی
کردن شده رفتن پری از خانه و نگرانی خانواده، نگاهتوان دید. از جمله موارد اضافهرا می

و الها  به او برای پیدا کردن پری، حرکت به سمت کلبه سوخته اسد،  داداشی به انگشتر
اشی به شکل سالش در ذهن ی دادعدر حال مرض بر روی خا ، تدا «عشه نور»های ماهی

اش به شدت روزه پری به دست داداشی که در این جا نق  راهبریشدن روزه سه پری، باز
های صادیه افزودگی است. مفهو  ماهیو مواردی از این دست از جمله م برجسته شده

سازی انجا  پذیرفته است. حضور عشه نور تکرار شده و بر روی این مفهو  برجسته
بندی داستان برجسته شده است. پایان داداشی به عنوان راهبری معنوی برای پری نیز کامالم

از انگشتر به  هم در روایت داستانی و هم در درونمایه کامال دگرگون شده است. استفاده
تغییر روایی در این اپیزود   5-5-5با نق  عرفانی نیز برجسته شده است. جدول  ئیعنوان ش

 دهد.را نشان می
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                                                                                                              منبع اقتباسی و اپیزود هشتم فیلم پری _یی منبع و اثراقتباسیعناصر روا یقیتطب یررس. ب5-5-5جدول
مطالع  ۀ تطبیق  ی عناص  ر و ش  گردهای روای  ی در تب  دیل منب  ع ب  ه اث  ر     .2-01

 اقتباسی
گون  ه ک  ه گذش  ت الگ  وی کنش  ی گریم  ا  معی  اری ب  رای تقس  یم ف  یلم ب  ه         هم  ان  

خ   ط روای   ی ب   ا الگ   وی منتخ     و نی   ز   ع   ۀوده   ا ق   رار گرف   ت. در ادام   ه، مطالاپیز
ش  گردهای روای  ی ب  ه ک  ار رفت  ه در ه  ر اپی  زود انج  ا  پ  ذیرفت و نت  ایج در ج  داولی ثب  ت 

فراین  دهای ب  ه ک  ار گرفت  ه ش  ده در تب  دیل منب  ع ب  ه اث  ر   . 36-5گردی  د. در ادام  ه ج  دول
 اقتباسی به اختصار نشان داده شده است.

 

کنش   ی الگ   وی

گریم      اس در 

منب   ع اقتباس   ی 

واپی   زود هش   تم 

 فیلم پری

 فیلم پری -اپیزودهشتم ___________

 داداشی: کنشگر

پی    داکردن پ    ری و  : شی ارزش    ی
 او ادامه صحبت با

نگران    ی داداش    ی ب    ه   : فرس    تنده
 خاطرگم شدن پری

 پری: گیرنده

توان  ایی خ  اا روح  ی : ی  اری دهن  ده
 روانی داداشی

 _____:بازدارنده
 

 اپیزود  اپیزودها

 اول

 اپیزود

 دوم 

 اپیزود 

 سوم

اپیزود 

 چهارم

اپبزود 

 پنجم

اپیزود 

 ششم

اپیزود 

 هفتم

اپیزود 

 هشتم

تغییرات 

 روایی     

6 

 درصد

55 

 درصد

55 

 درصد

55 

 درصد

366 

 درصد

366 

 درصد

366 

 درصد

6 

 درصد

 حذف
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 ای روایی در تبدیل خط روایتی منبع به اثر اقتباسیفراینده . مطالعۀ36-5جدول 

 افزای 

 

                

 کاه 

 

         

 گستردگی

 

             

 تکرار

 

           

 تعمیم

 

        

برجسته 

 سازی

              

تغییر در 

شروع و 

 پایان

          

جایی جابه

و تغییر در 

 صحنه

            

تنوع 

 درونمایه

             

تغییر در 

 اشیا 

             

تغییر 

 ماهیت 
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پ  ذیری الگ  وی روایت  ی اث  ر اقتباس  ی ب  ر روی الگ  وی  ت  وان درص  د انطب  ا از س  ویی م  ی 
روایی منبع اقتباس ی در ف یلم پ ری را ب ا اس تفاده از مقیاس ی توص یفی ب ه ش کل زی ر نش ان            

مطالع  ه و الگ  وی کنش  ی گریم  ا  در اث  ر اقتباس  ی      ۀدهن  دداد. ش    ج  ز  تش  کیل  
درص  د انطب  ا  آن ه  م در تع  داد و ه  م در نق    ب  ا منب  ع اقتباس  ی م  ورد مطالع  ه ق  رار       

س ان تط ابه کام ل اث ر ب ا منب ع اقتباس ی واج د درج ه ص د و ع د  تط ابه             گی رد. ب دین  می
 گیرد.  شود و باقی موارد بین این دو مقدار قرار میواجد درجه صفر می

و هف  تم در ه  ر ش    ج  ز  کنش  گر گریم  ا  در ف  یلم پ  ری اپی  زود پ  نجم و شش  م     

ص  د را ب  ه خ  ود اختص  اا    ۀو نی  ز در نق    ب  ا منب  ع اقتباس  ی یکس  ان اس  ت و درج       

 ۀده  د. اپی  زود اول و هش  تم در ه  یم م  وردی ب  ا منب  ع اقتباس  ی یکس  ان نیس  ت و درج   م  ی

ده  د و اپی  زود دو  و س  و  و چه  ار  در چه  ار ج  ز  از   ص  فر را ب  ه خ  ود اختص  اا م  ی 

 56نش  ی گریم  ا  ب  ا منب  ع یکس  ان اس  ت و درج  ه ای در مح  دوده  ش    ج  ز  الگ  وی ک

  دهد.نتایج را به اختصار نشان می 33-5جدول دهد.  را به خود اختصاا می 56 -

 
اپیزود 

 اول

 اپیزود

 دو 

اپیزود  سو اپیزود 

 چهار 

 اپیزود

 پنجم

اپیزود 

 ششم

اپیزود 

 هفتم

اپیزود 

 هشتم

6 

 درصد

56-56 

 درصد

56-56 

 درصد

56-56 

 درصد

 6 درصد 366 درصد 366 درصد 366

 درصد

 

و  6)عد  تطابه= .روایی منابع و اثر اقتباسی در فیلم پری درصد تطبیه عناصر. 33-5جدول 
 (366تطابه کامل=

ه ا از منب ع ب ه اث ر اقتباس ی نی ز مفه و  قاب ل بح  ی اس ت ک ه درص د             جایی ص حنه جابه
ده د و نت  ایج از مطالع  ه دقی  ه اپیزوده  ا ب  ه  دخال ت فیلمس  از در منب  ع اقتباس  ی را نش  ان م  ی 

 شود.داده مینشان  35-5دست آمده است و در جدول
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 تغییرات اپیزود رجا به به جایی صحنه هاا  از منبع به اثر اقتباسی

اپی       زود 

اول ف    یلم 

 پری

 

 

 

اپی     زود 

دو  ف  یلم 

 پری

اپی      زود 

سو  ف یلم  

 پری

اپی         زود 

چه  ار  ف  یم 

 پری

اپی      زود 

پ       نجم 

 فیلم پری

اپی      زود 

شش       م 

 فیلم پری

اپی      زود 

 هفتم

 فیلم پری

اپی      زود 

 هش       تم

 فیلم پری

 

 

__

__ 

 

بخش   ی از 

ص       حنه 

ک     ابو  

در اپی   زود 

دو  

 زویی

 

 

 

 

اپی   زوداو

ل 

داس     تان 

 فرنی

 

 

 

اپی      زود  

دو  

داس     تان 

 فرنی

 

 

 

 

ه  ایی بخ   

در اپی     زود 

اول داس  تان 

 زویی

 

 

 

 

 زودی      اپ

 دو 

 داس     تان

 ییزو

 

 

 

 زودی      اپ

 سو 

 داس     تان

روز  شی  

خ      وش 

م وز   یبرا

 یماه

 

 

 

 

 زودی      اپ

 س        و 

  داس     تان

 ییزو

 

 

 

__ 

 ها( از منبع به اثر اقتباسی.تغییرات اپیزود )جابه جایی صحنه35-5جدول
 
 گیرینتیجه.3
اقتب   ا  در دو اث   ر منتخ      ن   دیفرا یچگ   ونگ ۀحاض   ر ب   ه منظ   ور مطالع    پ   هوه  

و  ینح  و  آ)قاع  د  م  ا  یگر یشناس   تی  روا یالگ  و  یب  ر مبن  ا   ییمهرج  و  وشی  دار
ی چگ  ونگی تطبی  ه خ  ط روای  ی و    تطبیق   . مطالع  ۀکنش  گر( انج  ا  گرف  ت   یالگوه  ا



 0011 پاییز و زمستان، 54 ۀ، شمار31سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

 
 

 
 

55 

ب  ود ک  ه   یاز جمل  ه مس  ا ل بررس  ی فراین  دهای روای  ی در تب  دیل منب  ع ب  ه اث  ر اقتباس  ی     
 ها بود. آن یپاسخ برا افتنیاقتبا  به دنبال  ندیپهوهنده در بطن مطالعه فرا

خ  ط روای  ی داس  تان   -3ااتی ک  ه در ای  ن پ  هوه  مط  رح ش  د عب  ارت اس  ت از :   ؤس    
فیلمس  از در  -5جری  ان اقتب  ا  چ  ه تغییرات  ی ک  رده اس  ت؟   قتباس  ی در از منب  ع ب  ه اث  ر ا 

تب  دیل خ  ط روای  ی م  تن داس  تان ب  ه فیلمنام  ه از چ  ه فراین  دهای روای  ی اس  تفاده ک  رده      
 است؟
 م   ا یکنش   گر گر یس   اختار یالگ   وگف   ت  بای   داات، ؤس    نی   اپاس   خ ب   ه  در 
ع  ات و از آن مطال لی  . ب  ه منظ  ور تکم اس  ته  ا داس  تان یبررس   یب  را یمناس  ب یالگ  و

 زی  ( نی)نظ  ا  بص  ر لمی(، ف  ینظا  نوش  تارع  الوه ب  ر داس  تان)  یجه  ت ک  ه جامع  ه آم  ار 
 یه  ا ک  ه منط  ه ب  ر الگوه  ا    آم  ده از داس  تان دس  تهب   یزوده  ایاپ ت  وانیهس  ت، م   
 .داد قرار یکیاند را محور مطالعه تکنشده یطبقه بند ییساختارگرا

لم نس  بت ب  ه من  ابع تغیی  ر   پ  هوه  ای  ن اس  ت ک  ه خ  ط روای  ی در ف  ی    ۀاول  ین یافت    
ت  ر ای  ن ک  ه در اپیزوده  ای می  انی درص  د ش  باهت در زی  ادی نک  رده اس  ت. توض  یح دقی  ه

خ  ط روای  ی اپیزوده  ا ب  ین منب  ع و اث  ر اقتباس  ی نزدی  ش ب  ه هش  تاد درص  د اس  ت. ای  ن در  
ده د. ای ن   حالی اس ت ک ه دو اپی زود ابت دایی و انته ایی درص د تط ابه ص فر را نش ان م ی          

فیلمس  از دو اپی  زود اض  افه و در ب  اقی م  وارد ب  ا درص  دی نزدی  ش ب  ه   ب  دان معناس  ت ک  ه
ح  ال و ب  ا توج  ه ب  ه ای  ن این؛ ب  اهش  تاد، همس  و ب  ا خ  ط روای  ی منب  ع حرک  ت ک  رده اس  ت

نکت  ه قاب  ل بح  و ک  ه اقتب  ا  هن  ری را بای  د ب  ه عن  وان کلیت  ی موج  ود در قلم  رو دان       
ات تغیی  ر و تب دل از منب  ع  نق د ادب ی هن  ری دی د و م  ورد مطالع ه ق  رار داد، توج ه ب  ه جزیی       

کی  د ب  ر دیی  د و تدعن  ای تکی  د ب  ر رون  د اقتب  ا  اس  ت و ب  ه م دب  ه اث  ر اقتباس  ی، از جه  ت ت
 جز  به جز  در پدیده اقتبا  نیست.  روش مطالعۀ

در پاس  خ ب  ه پرس    دو ، فراین  دهایی روای  ی در اقتب  ا  از منب  ع ب  ه اث  ر در ه  ر         
ه  ت اختص  ار در ج  دولی گ  ردآوری  اپی  زود م  ورد مطالع  ه ق  رار گرف  ت و نت  ایج ب  ه ج   

س  ازی بیش  ترین س  هم را   ش  د. از ب  ین فراین  دهای روای  ی، اف  زای ، ح  ذف، برجس  ته      
 هرچند باقی شگردهای روانی نیز قابل ردیابی است.؛ دارد

از  یدر دوران    م   ا یکنش   گر گر یالگ   و در پای   ان از  ب   ه توض   یح اس   ت ک   ه 
داش  ت.  دی  کدت ییگراس  اخته ش  د ک  ه او ب  ر منط  ه س  اختار    م  ا یگر یفک  ر یزن  دگ

ک   ه در  را انج   ا  داد. ج   ا دارد یدتری   او مطالع   ات جد ،یدوران فک   ر نی   اپ   ا از 
 .  ردیها مورد مطالعه قرار گداستان یبر رو زین هاافتهی نیا یآت یهاپهوه 
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 هایاداشت
ب  ه چ  ا   3553عن  وان کت  ابی از نویس  ندۀ آمریک  ایی، ج  رو  دیوی  د س  لینجر اس  ت ک  ه در س  ال  .3

 ده است.رسی
 و نیوی  ورکر مجل  ۀ در 3555 در ب  ار نخس  تین ک  ه اس  ت س  لینجر دیوی  د ج  رو  از کت  ابی . عن  وان5

 .شد منتشر " داستان نه " کتا  در سپا
1.Jerome David Salinger  ( 3535 – 5636 )

در نق   د  ن   اطور دش   ت وی، مانن   د ارپرطرف   د ه   ایرم   ان اس   ت. آمریک   ایی معاص   ر ۀنویس   ند
ان  د. س  الینجر بیش  تر ب  ا ح  روف ابت  داییِ ن  ا   نوش  ته ش  ده آمریک  ا   و خصوص  امپ  ر م  درن ۀجامع  
 معروف است« جی.دی. سالینجر»خود 

و نظری   ه  ( نش   انه ش   نا ، زب   ان ش   نا   3556-3534) Roland Barthesروان ب   ارت  .5

 پرداز ادبی فرانسوی  است.

پ  ردازان س  اختارگرایی و روای  ت شناس  ی اس  ت. او معتق  د اس  ت ک  ه       برم  ون ازنظری  ه   کل  ود4.

 رفت است.واحد پایۀ روایت  نق  ویهه نیست بلکه پی

( نظری   ه پ   رداز ادب    ی و نش   انه ش    نا     3516-5635)  Gérard Genette.ژرار ژن   ت 5
 دهد.های تحلیل متون روایی را ارا ه میین چارچو ترفرانسوی است. او یکی از جامع

ش   نا  ، فیلس   وف، م   ور  و نش   انهTzvetan Todorov(3515-5635)ت   ودورف. تزوت   ان 5
 فرانسوی است. _بلغاری 

 در 3556 ده  ه در را متع  ددی کوت  اه ه  ایداس  تان س  لینجر. اس  ت آمریک  ایی ادب  ی نام  ه . هفت  ه5
 .  رساند چا  به نشریه این

 
 هکتابنام

 الف:منابع فارسی

از آپ  از ت  ا  رانی  ای نمایدر س   یب  ه اقتب  ا  ادب   ینگ  اه ،یالی  خ یای  دن یدر پ  .(3151ا. ) ان  ه،یاب -
 .355، 45شماره . یهنر و معمار مجله.3145

 مرکز.: نشر رانیا. تهران. متن لیسا تار و تأو .(3156. )ابشب ،یاحمد -
 نشر مرکز. :رانیا تهران،. نتا مت یریتصو یهااز نشانه .(3153.)، یاحمد -
: رانی  ا ته ران،  .عب ا  مخب ر   ۀترجم   .یادب   ی ۀ ب ر نرر  یدرآم د شیپ .(3156ت.) گلتون،یا -

 نشر نو. 
ی. ط  اهر فرزان  هۀ ترجم  . اتی  در ادبیی ب  ر س  ا تارگرا یدرآم  د .( 3155ر.)  اس  کولز، - 

 آگه. نتشارات: ارانیا. هرانت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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. «و نق   د کت   ا  نقص   ان معن   ا  یبررس    .زانی   گر یمعناه   ا م   ا یگر».(3151) .ف ین   یام -
ه ای عل وم انس انی، پژوهش گاه عل وم انس انی و       نامه انتق ادی مت ون وبرنام ه   پژوهش

 . 35-3، 1سال چهار ، شماره  .مطالعات فرهنگی
 هرما.انتشارات :رانیا. تهران. ترجمه محمد شهبا؟ستیچ نمایس. ا3155.)باژن،آ -
انتش  ارات آهن  گ : رانی  ا. ته  رانی. ف  رزان س  جود ۀترجم   .یادب   ی  ۀنرر. ا3155.)ی برتن  ز، -

 .گرید
 :رانی  ا. ته  ران .ابوالقاس  می ترجم  ۀ محمدرض  ا . مب  انی نرری  ۀ ادب  ی . (3155ه.)  ب  رتنا، -

 نشر ماهی.
. ته  ران یی.طباطب  ا نیترجم  ه عال ال  د  .یداس  تان لمیدر ف   تی  روا(.3151.)د ب  وردول، -

 .یفاراب یینمایسادیانتشارت بن :رانیا
. ای   ران: ته   ران .ترجم   ه فت   اح محم   دی .هنرس   ینما (. 3151. ) تامس   ون،  . وردول،دب    -

 .نشرمرکز
. ته  ران. ای  ران: ترجم  ۀ حس  ن س  راج زاه  دی .زم  ان و مک  ان در س  ینما(. 3151. )ب  ور ، ن -

  .ارشاد سهامی چاپخانه وزارت شرکت

. رانته   .محم  د ش  هبا  .تی  ش  کل و ک  ارکرد روا  ،یشناس   تی  روا.(3153ج. ) نا،یپ  ر -
 خرد. ینویانتشارات م: رانیا

چ  ا  س  و ،   ی.اب  دره دونی  فر .انی  پر یه  اقص  ه یشناس   خ  تیر. (3155و. ) پ  را ، -
 انتشارات تو .: رانیا .تهران

 )یینمایاث  ر س   ری  ت  ا  یم  تن ادب   ری  اقتب  اس از  ن  دیفرا. (3151.)ین   زاده،ز ت  را  -
 ا ی   البههها نماییههه     .ش   دار یناس   کارش ۀنام   انی   پا (.گ   او لمنام   هیداس   تان و ف م   ورد مطالع   ه

 .تهران استان نور ا یپ دانشگاه، یمهد خیش یعل ؛صفاران
بنی  اد . ای  ران: ته  ران .ترجم  ۀ احم  د نی  ش فرج  ا  .دو اص  ل روای  تا. 3151. )،تفت  ودورو -

 .فارابی
 فص  لنامۀ فلس  فی،  ،تامجموع  ه مق  ا ؛ «نظری  ه ف  یلم »(. 3151. )همک  ارانو جیمس  ن، ف  -

  .35شماره  ،نونفرهنگی ارغ ادبی،
 ،ص  ص5ش  ماره  .یمعم  ار و هن  ر مجل  ه. «یشناس  تی  روا و تی  روا».(3155ا.) ،یح  ر -

153-146 
 .اتی  ادب کت ا  م اه   مجل ه . «لمیاز رم ان ت ا ف     نما؛یت ا س    اتیاز ادب».(3155فعال، .) یدیحم -

 . 35-1، 355شماره 
 روش. س انتشارات: رانیا.تهران.لمنامهیف یاقتباس برا .(3155.)، یریخ -
 .دیمروار . ایران: انتشاراتتهران .یفرهنگ اصطالحات ادب.(3155 .)  داد، -
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و س  ا تار  تی  در ماه ییجس  تارها ی،قواع  د بص  ر  ی،نر  ر انی  ب.(3155 .) روانج  و، -
 انتشارات افراز. :ران. ایتهران .نمایس

 .چ  ا  چه  ار   .باب  ش احم  دی  ۀترجم  .زن  دگی در دنی  ای م  تن  (. 3155. )ریک  ور،   -
 .نشر مرکز . ایران:تهران

 . لوفریانتشارات ن :رانیا .تهران ی.اقتباس لمنامهینگارش ف.(3155ل. ) گر،یس -
. ته  ران .چ  ا  دو  .درآم  دی ب  ر نق  د س  ا تارهای زیب ایی شناس  ی (. 3154ع. )س ماکار،   -

 .خانه هنر ایران:
 .ینشر ن :رانیا.تهران .تیروا یهاهیدر نرر نیادیعناصر بن.(3151هرمن، د. )، شفا -
 سمت.. ایران: انتشارات تهران .نینو یمعناشناس یمبان(.  3153ح.)  ری،یشع -
ش  ماره  ،یهن  ر و معم  ار ۀمجل  . «ییمهرج  و ینمایدر س   یاقتب  ا  ادب  ».(3155. )، یعش  ق -

55. 
نق  د  مجل  ه. «ه  ای روای  تنگ  اهی گ  ذرا ب  ه پیش  ینۀ نظری  ه  »(. 3155. ) حس  ین،ا.  یاض  یف -

 .5شماره ، یادب
 .نق د آث ار از ب انو ت ا مهم ان مام ان       ییمهرج و  وشی  دار. (3154.)، ییع.وفا خلو،یشقره -

 انتشارات هرما. :رانیا. تهران
انتش  ارات  :رانی  ا. ته  ران .ترجم  ۀ حمیدرض  ا ش  عیری   .نقص  ان معن  ا  .(3155آ.) گریم  ا ، -

 علم.
 . مجل   ه«معاص   ر اتی   از ادب رانی   ا ینمایاقتب   ا  س    »(. 3155 .) ،یح، عباس    ،یلزگ    -

 .366-54شماره  ،یفارس اتیزبان و ادب یهاپژوهش
ترجم   ۀ  ،و اص   ول فیلمنام   ه نویس   ی  داستان،سا تار،س   بر(.3151.)ر ک   ی،م   ش -

 .هرما. ایران: تهران  .چا  دو.محمدگذرآبادی
 .رانی  ای نمایدر س   یاقتب  اس ادب    انی  جر یسا تارشناس  .(3156 .) ،یعباس   م  راد -

 .نتشارات سوره مهر: ارانیا. تهران
 انتشارات آگاه. :رانیا. تهران .رانیای نمایدر س یاقتباس ادب .(3155ش.) ،یمراد -
 : انتشارات آگاه.رانیا .تهران .عناصر داستان .( 3156ج. )  ،یرصادقیم -
. «رانی  اینمایس  اله س    کص  دی خیدر ت  ار اتی  ب  ا ادب نمایارتب  ا  س    ».(3155 . )،یمس  تغاث -

 .346-355 ،صص15 مارهش ،یفاراب ی.هنر و معمار مجله
در نگ  اره م  رض ض  حا  ب  ر   تی  س  اختار روا لی  تحل» .( 3156)مص  باح،ض.  ل  ر، . یموس  و -

، 54. ش  ماره هنره  ای تجس  می_نش  ریه هنره  ای زیب  ا .«م  ا یگر یکنش   یاس  ا  الگ  و
 .11-51 صص
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، پژوه  یمجل  ه اد . «و دمن  ه ل  هیداس  تان ب  و  و زا  در کل یشناس   تی  روا».(3155ل  و. ) ینب   -
 .55-5، 35  شماره

 .35-35، 5 ۀشمار .اترئتسینما،  .«یپر لمیف لینقد و تحل» .(3155)ا،ین وسای-
  : منابع التین

-Greim، A. (1983). Stractural semantics:An Attempt at a method 

Published:  university of nebraska press 

-Chatman, S. (1978). Story and Discourse: Narrative Structure in 

Fiction and Film. Ithaca and London: Cornell University press. 

 



 
Journal of Comparative Literature 

Faculty of Literature and Humanities 

Shahid Bahonar University of Kerman 

Year 13, No. 25, Winter 2022 

 

Investigating the cause of invulnerability in Shahnameh and 

Mahabharat based on Rite Patterns 

 
Mahmoud Rezaei Dashtarzhane1 Farrokh Hajiani 2, Ali Farzane Qasrodashti 3  

1. Introduction 

Invulnerability It is one of the most famous, oldest and most 

repetitive myths in the world, and has always been considered by 

mythologists and many other types of researches have been done on 

the invulnerable. There are many questions about this. Why are 

invulnerable usually killed at a young age? Why a person is chosen to 

be invulnerable? Why the invulnerable are often killed by arrows? 

Which narrative about the cause of invulnerability is older? But one of 

the most fundamental questions in this regard is how the hero 

becomes invulnerable. In some epic and mythical narratives of the 

world, such as the story of Achilles and Balder, it is explicitly 

mentioned how the hero became invulnerable. But in some stories, the 
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cause of the hero's vulnerability is not stated and has led to research 

on this issue. In Shahnameh and Mahabharat we encounter characters 

who are invulnerable or have signs of invulnerability, but the reason 

for this is questionable. In this article, we try to investigate the cause 

of the invulnerability of these people. 

 

2. Methodology 

In this article, we try to use rite patterns to analyze the data; for 

this reason, we pay attention to Eliade's findings from Shamanic 

beliefs. Eliade believes that myths and rites are related. He considers 

the rites to be the repetition of the oldest myths for the renewal of the 

world (Eliade, 2008: 80). Myths have changed for being oral; but 

because the rites were sacred and performed precisely, they have 

changed less than myths. Therefore, they can contain important 

information about the ancient form of myths and the cause of the 

hero's invulnerability can be examined according to the ancient rites 

related to invulnerability in Shahnameh and Mahabharat. 

 

3. Discussion 

Various theories have been proposed as to why heroes become 

invulnerable. In some myths, the reason for the hero's invulnerability 

is explicitly stated. In the most famous myths, Thetis immersed 

Achilles in water after her birth and Achilles became invulnerable; but 

his talon, which was in his mother's hand, did not come into contact 

with water and remained vulnerable (Dixon-Kennedy, 2011: 39). 

After killing the dragon, Siegfried drowns in her blood and her skin 

becomes invulnerable; but a leaf was stuck between his shoulders and 

this organ did not come into contact with blood and remained 

vulnerable (Eslami Nadoushan, 1972: 49). There are two accounts of 

why Balder was invulnerable in Norse mythology: In one version, 

Balder became invulnerable by eating snake food made by Gods 
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(Warner, 2007: 395). In the famous narrative, his mother, Frigg adjure 

all plants and metals not to harm Balder; but she omits the bud of an 

oak tree and Balder dies from an arrow made from this bud 

(Davidson, 2006: 78-9). In Greek mythology, the water god, Poseidon 

makes Caeneus invulnerable (Dixon-Kennedy, 2011: 302)  . Ayas 

becomes invulnerable by the skin of a lion that Heracles wrapped 

around him as a child (Khaleghi, 1987: 200). In Indian mythology, 

Duryodhana is invulnerable to his mother's gaze (Mahabharat, 1979: 

2/501); but in cases like Esfandiyar, Rustam, and Arjuna, the reason 

for invulnerability is not clear. 

3. 1. Investigation of invulnerability in shamanic rites 

One of the frequent themes in shamanic rites is swallowing a 

novice by a large monster. The symbol of rebirth is seen in shamanic 

beliefs around the world and one of the main symbols of rebirth is 

being swallowed by a monster at puberty (Eliade, 2008: 142). This 

pattern symbolizes death and rebirth (Eliade, 2003: 213). Swallowed 

by a monster is a symbol of entering the dark world of the dead, 

learning secrets from the spirits of the ancestors, and then emerging 

alive. (Eliade, 2003: 215). Landing in the world of the dead with a 

living body is one of the features of the heroic and epic initiation rites 

and is done with the goal of achieving immortality (Eliade, 2013: 

136). 

3. 2. Esfandiyar and Rustam 

Narratives about the cause of Esfandiyar's invulnerability can be 

seen in Iranian books. In a narrative, Zarathustra pours holy water on 

Esfandiyar and makes him invulnerable (Anjavi, 1980: 2/7). In 

another narration, Zarathustra gives the pomegranate she brought 

from heaven to Esfandiyar and Esfandyiar becomes invulnerable by 

eating it (Amoozegar & Taffazoli, 2010: 161). Minovi considers these 

narrations to be fabrications and guesses that Esfandiyar in the story 

of Haft Khan becomes invulnerable because she goes into the dragon's 
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mouth and is immersed in the dragon's blood (Minovy, 1975: 80). 

Haft Khan is Esfandiyar's initiation and for this reason, it is related to 

shamanic rites. Esfandiyar fights with the dragon in Haft Khan with a 

box she made herself. The dragon swallows her, the warrior tears the 

dragon from within and kills her. The pattern of being swallowed by a 

dragon can be seen in this narrative, and it symbolizes the hero's 

journey to the dark world of the dead, where she learns from her 

ancestors and returns victorious. This story is both the rite of the 

hero's initiation and makes him invulnerable 

Another invulnerable example in Shahnameh, is Rustam's special 

armor, "Babr e Bayan". After the epics become logical, armor 

becomes invulnerable instead of the hero (Khaleghi, 1987: 211). If we 

accept that Rustam is invulnerable, he probably acquired this feature 

in her rite of initiation, like Esfandiyar. Babr e Bayan armor is the 

skin of a dragon of the same name that Rustam kills in his first 

heroism. Rustam kills this dragon in the style of Esfandiyar. The 

warrior goes into the dragon's mouth with the help of a box she made 

herself and tears him from the inside (Haft Manzumah-yi Hamasi, 

2015: 266). So this story is also a symbol of the hero going to the dark 

world of the dead and the hero returns from there after learning the 

secrets from his ancestors while he is invulnerable.  

3. 3. Arjuna 

In Mahabharat, the story of Arjuna's invulnerable armor is very 

similar to this pattern. After the Pandus and Kauravs families disagree 

over the government, the Pandus gets ready for war. Arjuna goes to 

his father, Indra with the help of a shaman to learn war and get 

weapons. One of the weapons that Arjuna takes from his father is 

invulnerable armor (Mahabharat, 1979: 1/287-8). Her separation from 

her family marks the beginning of the rite of initiation. He also learns 

the techniques of war from his father and eventually returns with 

invulnerable armor. This narrative, like killing a dragon, symbolizes 
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the hero going to his ancestors, learning from them, and returning to 

the world of the living while becamimg invulnerable. 

  

4. Conclusion 

Esfandiyar's invulnerability is probably due to the events of Haft 

Khan's story, in which he tears a dragon from inside. This story is a 

sign of his going to the underworld to his ancestors and returning from 

there, which in the shamanic rites can cause immortality and 

invulnerability. The story of Rustam's invulnerable armor and the way 

he obtained it follows the same pattern. But in Mahabharat, the 

principle of myth remains and we are not confronted with symbols: 

With the help of a shaman, Arjuna goes to another world to his father 

and returns from there with invulnerable armor after learning the 

secrets from him. 

 

Keywords: invulnerability, Shahnameh, Mahabharat, Shamnism, 

Esfandiyar 
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 تطبیقی ادبیّات نشریۀ

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 0011پاییز و زمستان، پنجمو  بیستشمارة  ،سیزدهمسال 
 

 ینییآ یالگوها اساس بر مهابهارت و شاهنامه در یتننییرو علت یبررس
 1علی فرزانه قصرالدشتی ،5فرخ حاجیانی،3(مسئول سندهینو) ارژنهدشت ییرضا مودمح

 چکیده

هنامه و مهابهارت نیز های جهان است که در شاتنی یکی از مباحث تکرار شونده در حماسهرویین
شود؛ میهای متعددی در سرتاسر جهان دیدهتنی روایتۀ علت رویینراما دربا ،استنمود یافته

که همگی قدمت  …تنی به کمک خدایان وتنی با خون اژدها، رویینتنی با آب، رویینرویین
تر در آنها سخت های روایت کهناند و یافتن نشانهخوردهبا اساطیر کهن پیوند  ،یار دارندبس

واقع تکرار های بسیار کهنی هستند که درآیینهای شمنی، نماید. در سوی دیگر نیز آیینمی
توانند در یافتن اشکال کهن اسطوره راهنمای بسیار بنابراین می اند؛بسیار کهن بودههای رهاسطو

های شاهنامه و مهابهارت، وایتتنی در راست علل رویینیدی باشند. در این تحقیق سعی شدهمف
آید. بر اساس دستتنی بهترین روایت در باب روییناصیل، های شمنی تحلیل شدهاساس آیینبر

ّهای ایرانی نمود ر اسطوره روایتشدن توسط اژدها که دتنی به واسطه بلعیدهیق روییناین تحق
که با تنی ارجونه است ترین روایت احتماالً روایت رویینتر دارد؛ اما قدیمیافته، اصالتی بسیار کهن

 است. تغییراتی در مهابهارت نمود یافته

 .اریاسفند سم،یشمن ت،مهابهار شاهنامه، ،یتننییرو: های کلیدیواژه
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 مهمقدّ .0
 امیلیو بار اول اما اند؛داشته گریکدی با یتنگاتنگ ارتباط ربازید از هانییآ و ّهااسطوره

 با را اسطوره ارتباط مدون ۀینظر که بود (William Robertson Smith) تیاسم رابرتسن
 بود معتقد و دانستیم مناسک به وابسته را اسطوره او. کردمطرح هانییآ و مناسک
: 3160)سگال،ندوشیم محدود زین ّهانییآ نیهم به و دهستن هانییآ نییتب صرفاً ّهااسطوره

. گرفت قرار نقد مورد حوزه نیا گرید دانشمندان توسط بعدها تیاسم اتینظر نیا. (333
. است (Edward Burnett Tylor) لوریتا برنت ادوارد ه،ینظر نیا رگذاریتأث دانشمند گرید
 دارپنداشتنجان نیهم و است (animism) یدارانگارجان ۀینظر گذارانیبن لوریتا

 نقش بر البته و داندیم اسطوره یریگشکل منشأ را عتیطب کل بودنزنده و جهان یهادهیپد
 و جان به باور را نید منشأ نیهمچن او .(99: 3161 پرتو،ر.ک: ) ورزدیم دیتأک اریبس زبان
 بعد و دوم مرحله در را ّهانییآ و مناسک تیاسم خالف بر اما ؛(99: همان) انستدیم روح

 عتیطب عالم نییتب بلکه مناسک، نییتب نه اسطوره داشت باور و دانستیم ّهااسطوره از
 سگال،) آن موضوع نه هستند، آن یاجرا و اندشده بنا هااسطوره ۀیپا بر مناسک و است

3160 :331).  
 Sir James) زریفر جورج مزیج حوزه نیا شناساناسطوره نیترپرآوازه زا یکی     

George Frazer)  جادو با مرتبط کهن مناسک و هانییآ باب در مفصل یپژوهش که است 
 یهایجادو زریفر. دارد(The Golden Bough) نیزر شاخۀ عنوان لیذ آنها لیتحل و

 .(99: 3199 زر،یفر) تیسرا اصل و هتشبا اصل: کندیممیتقس اصل دو به را مناسک
 از یعمل تیسرا و علت به معلول کردن هیشب دوشکلِ به و جادو هدف به مناسک درواقع

 هانییآ با که دانستیم یعمل یعلم را اسطوره او. افتدیم اتفاق معلول به علت
 گرید. ستدانمی نییآ بر مقدّم را اسطوره نیبنابرا ؛(333: 3161 پرتو،) بودندختهیآم

 است (Bronislaw Malinowski) ینوفسکیمال سالویبرون حوزه نیا رگذاریتأث تیشخص
 سگال،) داندیم هااسطوره تابع را یبدو جامعه یفرهنگ افعال بلکه ها،نییآ تنها نه که

 (Mircea Eliade) ادهیال رچایم یهاشهیاند بر یریتأث دانشمند نیا رو، نیا از ؛(359: 3160

. است یشمن یباورها در او ییالگوکهن یهاافتهی اساس بر شتریب مقاله نیا که گذاشته
 در شدنرفتهیپذ با» و ندارند را اسطوره خلق تیقابل یخیتار حوادث است معتقد ادهیال

 را یمقدس خیتار اسطوره اما ؛(211: 3199 اده،یال) «رندیپذیمانیپا یریاساط مقوالت
 نیا و( 95:  ،3199ادهیال) است داده رخ انیخدا دست به و انزم آغاز در که کنندیمانیب

 ادهیال .(91: همان) مینامیم نییآ که است شده ییرفتارها سرمشق انیخدا اعمال و حرکات
 جوامع یفرهنگ یرفتارها تمام بلکه ها،نییآ تنها نه است معتقد ینوفسکیمال چونهم زین

 شودیم معتبر یزانیم به یبشر عمل هر آن، از فراتر و است هااسطوره تکرار یشکل به کهن
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 را هانییآ ادهیال درواقع .(19:  3161اده،یال) بپردازد نیآغاز ریاساط تکرار و دیتقل به که
 شمرده مقدس هانییآ کهییازآنجا. داندیم جهان ینوساز یبرا هااسطوره نیترکهن تکرار

 توانندیم نیبنابرا اند؛افتهیرییتغ ریاساط از کمتر شد،یم آنها قیدق انجام در یسع و شده
 یهانییآ یبررس با توانیم و دهنددستبه هااسطوره کهن شکل باب در یمهم اطالعات

 نیا اصالت یبررس به ،یتننییرو مقولۀ با ارتباط در مهابهارت و شاهنامه یهاتیروا کهن
  پرداخت اتیروا

 ریاساط نیمکررتر و نیترمیقد ن،یتروفمعر از یکی یتننییرو اسطورۀ گرید یسو از
 ،(Achiles) لیآش. استبوده شناساناسطوره توجه مورد شهیهم اسطوره نیا و است ایدن
 و هستند جهان تناننییرو نیترشده شناخته (Baldr) بالدر و (Siegfried) دیگفریز

 یاریبس سؤاالت نهمچنا اما است؛شدهانجام تناننییرو دربارۀ یگرید اریبس یهاپژوهش
 لیدل به₋ سؤاالت نیا درباب متعدد یهاهینظر وجود با و دارد وجود تناننییرو دربارۀ
 چرا: میندار آنها یبرا یپاسخ ₋متفاوت یهادگاهید از موضوعات نیا یبررس امکان

 دهیبرگز باعث شخص کی در ییزهایچ چه شوند؟یمکشته یجوان در عموماً تناننییرو
 تیروا کدام شوند؟یمکشته ریت با اغلب تناننییرو چرا شود؟ تننییرو تا ودشیم او شدن

 نهیزم نیا در سؤاالت نیتریادیبن از یکی اما ؛…و است؟ ترکهن یتننییرو علت دربارۀ
 جهان، یااسطوره و یحماس یهاتیروا از یبعض در. است پهلوان شدنتننییرو یچگونگ

 اما است؛شدهاشاره پهلوان شدن تننییرو یچگونگ به احتاًصر بالدر، و لیآش داستان چون
 باره نیا در را ییهایزنگمانه باب موضوع نیا و نشده انیب فرد یتننییرو علت یموارد در

 ای هستند تننییرو که میمواجه ییهاتیشخص با مهابهارت و شاهنامه در. استبازکرده
 شده یسع مقاله نیا در. است زیبرانگسؤال امر نیا علت اما دارند؛ یتننییرو از یینمودها

 یهانییآ یالگوهاکهن اساس بر منظومه، دو نیا در یتننییرو علت مشترک یالگو تا
 مهابهارت و شاهنامه در یتننییرو علت یالگو از دستکی یطرح و یبررس یشمن کهن
 ود.شارائه

 . پیشینۀ پژوهش0-2
 و دادهانجام یپژوهش ترشیپ( 5132) یمهد ابهارتمه و شاهنامه در یتننییرو دربارۀ

 خاص یافراد یآگاه شان،یا یجوان چون ودنهیدر و اریاسفند مرگ داستان یهایسانهم به
 یتننییرو علت به یتوجه و پرداخته جنگ با پهلوان مادر مخالفت و هاآن یریپذبیآس از
 یحت و یریپذبیآس ،یتننییرو علت دربارۀ یمتفاوت یهاپژوهش اما است؛نداشته شانیا

 . است شده انجام اریاسفند یتننییرو انکار
 مقالۀ به توانیم ،انداشاراتی داشته اریاسفند یتننییرو های گوناگونی که بهاز پژوهش

 انیب به که کرداشاره  «یتننییرو راز و اریاسفند» عنوان با( 3123)ندوشن یاسالم
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 چوب چون یریاساط ییکارکردها و جهان یحماس لوانانپه یتننییرو علل یهاتیروا
 مقالۀ در( 3193) دساالریام. استپرداخته اریاسفند و رستم داستان در رز آب و اهیگ، گز

 و میقد متون در اریاسفند یتننییرو یهاتیروا یبررس از پس که «اریاسفند یتننییرو راز»
 ینویم اشارۀ گفت توانیم. انددانسته او شدن تننییرو علت را اریاسفند خانهفت متأخر

 قیتحق نیا به را گرپژوهش( 91: 3120 ،ینویم) سوم خان در اریاسفند یتننییرو به
 شامل را ینییآ مباحث و است هاداستان ساختار یمبنا بر شانیا لیتحل اما است؛کشانده

  «یااسطوره ادهمز دو ل،یآش و اریاسفند» مقالۀ در( 3199) یقاسمریام. شودینم
 گرید نمونۀ. استدادهارائه را لیآش و اریاسفند ونان،ی و رانیا تننییرو دو یهایگونهم

 و اریاسفند» عنوان با( 3199) دساالریام پژوهش ار،یاسفند و لیآش اسطورۀ یقیتطب پژوهش
 یبررس از پس  «شاهنامه در او یتننییرو و اریاسفند» مقالۀ در( 3196) دنلویآ. است «لیآش
 علت نامه،داراب تیروا و گرید یهانمونه اساس بر و اریاسفند یتننییرو علت اتیروا
 خیتار» کتاب در( 3191) آموزگار. داندیم یو ریناپذزخم زره را اریاسفند یتننییرو

 خان یاژدها زهر از برآمده دود اریاسفند یتننییرو علت دهدیماحتمال  «رانیا یریاساط
 در گرید یتأمل» مقالۀ در( 3190) یوجدان نیهمچن. ردیگیم را او یسراپا که شدبا سوم

 کنندیمهیتوج گونهنیا را او یپوشزره و اریاسفند یتننییرو تناقضات «اریاسفند یتننییرو
. شود دهیسنج یعقل استدالالت با دینبا و است منفرد دادیرو هر یریاساط یهاداستان در که

 و یتننییرو سۀیمقا» عنوان با( 3163) گرانید و یفاتح مقالۀ باب، نیا رد گرید یپژوهش
 یبررس به که است «شاهنامه و انهیم یفارس یهامتن در اریاسفند ریپذبیآس چشم

 چیه بدون را اریاسفند و پرداخته انهیم یفارس متون در اریاسفند یتننییرو یهاتیروا
 و خراسان یهاتیروا ریتأث را او چشم یریپذبیآس اتیروا و داندیم یریپذبیآس
  «شاهنامه در اریاسفند یتننییرو به گرید ینگاه» مقالۀ در( 3169) یدشت. است گفته ستانیس

 دادور و یصالح نیهمچن. داندیم او یریناپذشکست یمعنا به را اریاسفند یتننییرو
 یبررس با ،«تننییرو اسطورۀ سه در ییالگو کهن کردیرو یقیتطب مطالعۀ» مقالۀ در( 3169)

 هومر تیروا از یفردوس اقتباس به ،(گفردیز و لیآش ار،یاسفند)یحماس تننییرو سه
 یبررس به  «اریاسفند یتننییرو راز» کتاب در زین( 3166) دنلویآ. دارند باور لیآش دربارۀ

 نیا ۀینظر با کیچیه که استپرداخته او یتننییرو علل و اریاسفند یتننییرو یهاتیروا
 در یتننییرو یهااسطوره یقیتطب₋یلیتحل یبررس با میداریسع ادامه در.  ستین منطبق مقاله

 حماسه دو نیا در را یتننییرو علت یهاتیروا اصالت مهابهارت، و شاهنامه
 کند،یم اریبس کمک هاتیروا لیتحل بردشیپ به قیتحق نیا در آنچه. میکنمشخص

 آنها یبازساز و نیآغاز یهااسطوره تکرار که کهن اریبس یهانییآ. است یشمن یهانییآ
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 دسترس در امروز که هااسطوره کهن یهاشکل افتنی در توانندیم و آمدندیشمارمبه
 . باشند یخوب یگشاراه ستند،ین

است. در بودهتنی قهرمانان مطرحاز دیرباز اشکال بسیار متفاوتی دربارۀ علت رویین
یل، او را در رودخانۀ استوکس ( بعد از تولد آشThetisها تتیس )رترین روایتمشهو

ای که در دست مادر بود با آب تماس تن شد اما پاشنهکرد و به این شکل او رویینفرو
زیگفرید نیز بعد از کشتن اژدها  .(16: 3161کندی، پذیر ماند )دیکسوننداشت و آسیب

شود و تنها ناپذیر میچنین پوست او زخماین، کرده ورپوست خود را در خون او غوطه
پذیر ماند میان دو کتف او برگی چسبیده بود و با خون تماس نیافت و آسیب

تنی بالدر نیز دو روایت در اساطیر اسکاندیناوی دربارۀ رویین .(06: 3123ندوشن، )اسالمی
تن شد بودند رویینکردهاست که بر اساس یکی او با خوردن غذای مار که ایزدان درست

( مادر او و همسر اودین Frigg( و در روایت مشهورتر، فریگ )162: 3199)وارنر، 
(Oðinهمۀ نباتات و فلزها را سوگند می ،) دهد که به بالدر آسیب نرسانند؛ اما

ای نورسته از درختی بلوط را سوگند دهد و بالدر به واسطۀ همین تیر کرد شاخهفراموش
تنی در اساطیر های بسیاری دیگر در علت روییننمونه .(99ـ6: 3199)دیویدسون، میرد می

( در اساطیر یونان به دست پوسیدون، خدای آب Caeneusجهان است. کاینئوس )
( نیز به واسطۀ پوست شیری Aias(؛ آیاس )115:  3161کندی،شود )دیکسونتن میرویین

: 3199مطلق، د. )خالقیشتن پیچید رویین ( در کودکی دور اوHeraclesکه هراکلس )
 ،5: ج3129شود )مهابهارت، تن می( به نگاه مادر رویینDuryodhana( دریودنه )511
تنی اسفندیار نیز متعدد و مشهور است. در هرکدام از این های رویین(؛ اما روایت213

ی کهن نیز هستند. در هایشک روایتشود و بیمیهای کهن اساطیری دیدهها نشانهروایت
شود؛ اما دقیقاً مشخص نیست که کدام روایت اصیل میهای ایرانی چند روایت دیدهحماسه

شود و میتنی به واسطۀ مادر دیدههای هندی نیز موضوع رویینتر است. در روایتو یا کهن
 ها بهتر است نخستهای دیگر نیز داریم. برای مشخص کردن اصالت این روایتنمونه
 کنیم. تنی را واکاویهای مرتبط با رویینآیین

 تنیهای شمنی رویین. بررسی آیین0 ₋2
آموز توسط شدن رازهای شمنی، بلعیدهشونده در آیینهای تکرارمایهیکی از بن

شود و میهیوالیی بزرگ است. در باورهای شمنی سرتاسر دنیا نمادگرایی تولد دوباره دیده
است )الیاده، شدن توسط هیوال در سن بلوغ تولد دوباره، بلعیده یکی از نمودهای اصلی

 .(531: 3195باشد )الیاده، میاین طرح نشانی از مرگ و رستاخیز نمادین  .(305: 3199
ّها به شکل آمیز به زهدان مادر است و در اسطورهطرح کلی این الگو، بازگشت مخاطره

راهی برای خروج پیروزمندانه از شکم او شدن قهرمان توسط هیوال و بازکردن بلعیده
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یکی از  .(339: 3165شود )الیاده، را میها اجاست و به صورت نمادین در آییننمودیافته
های مهم این الگو، این است که قهرمان با ابزارهایی که خود ساخته راه خود را باز نشانه

که جادو، قهرمان را بلعید، های آیینی فنالد آمده است هنگامی کند. در یکی افسانهمی
راه خروج را من خود »اما قهرمان پاسخ داد  ،راهی برای خارج شدن قهرمان به او نشان داد

و با ابزار آهنگری که به شکل جادویی ساخته بود، شکم جادو را شکافت « خواهم ساخت
زهدان و  شدن توسط هیوال صرفاً یک بازگشت بهبلعیده .(539: 3195و بیرون شد )الیاده، 

شدن توسط شود. بلعیدهمیرد و از نو زاده مینیست. نوآموز بلعیده شده، می تولد دوباره
است هیوال نمودی از از رفتن به جهان تاریک مردگان و بازگشتن از آنجا به صورت زنده 

های تواند نشانی از رفتن به عصر آغازین جهان و شبمیهمچنین  ؛(532: 3195)الیاده، 
  .(539ی کیهانی باشد )همان: نظمبی

تواند میشخص با رفتن به جهان مردگان، عالوه بر آموزش نزد نیاکان  ،در مورد اول
های های آیینآمدن به جهان مردگان با بدن زنده از ویژگیبه جاودانگی برسد. فرود

، د )الیادهشومرگی انجام مییابی به بیف قهرمانی و حماسی است که به هدف دستتشرّ
دست آمدن به دوزخ به نیایی رسیدن به جاودانگی با فرودهای رومادر افسانه .(319: 3165

است گر واقع رسیدن به ارواح یاریبه جهان زیرین دررسیدن  .(312: 3169آید )الیاده، می
تنی را به همراه توانند برای انسان جاودانگی و رویین( که می139: 3199)الیاده، 

 باشند. داشته
را ( موجودی است که مردان Ngakolaنگاکوال ) (Mandjaدر باورهای قبیلۀ ماندجا )

رفتن همچنین  ؛(395: 3165کند )الیاده، میقی ،اندکه نیرویی تازه گرفتهحالیبلعد و درمی
تواند نشانی از رسیدن به مادر اعظم زمین باشد که عمدتاً خود را به شکل به قعر زمین می
در  .(319دارد )همان: ای ترسناک و پرخاشگر نماید و چهرهگان میایزدبانوی مرد

رود و به درون شکم ماده غولی می( Vainamoinen) های فنالندی وینامویننحماسه
بلعد که هر را می (Ilmarinen، ایلمارینن )(Old Hag of Hiisi) عجوزۀ سالخوردۀ هیسی

  .(316ـ01مرگی است )همان: به بییابی دو نمادهای دست
از  به پیش ،شخص با رسیدن به عصر پیش از آفرینش از زمان فراتر رفته، در مورد دوم

رسد میمرگی رسد و به بینتیجه زمان برای او به پایان میرسد؛ درتمام اشکال هستی  می
ماندن در جنگ و جو، در مرتبۀ اول، زندهمرگی برای یک جنگبی( و 539: 3195)الیاده، 
ها و نمادهای یکسانی هستند و به یک نتیجه ناپذیری است. همۀ این موارد نشانهآسیب

بانو یا هیوالیی دریایی که نماد مانانه به شکم یک غول ماده، ایزدانجامند. ورود قهرمی
کسی که موفق به انجام چنین »رسیدن به شب کیهانی و یا رفتن به قلمرو مردگان است و 
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ای شده است، دیگر ترسی از مرگ ندارد؛ او توانسته مانانهکار قهرعمل برجسته و شاه
 (301: 3165)الیاده، « مرگی جسمانی برسد.پیروزمندانه به نوعی جاودانگی یا بی

شد نیاز است تا تنی روشنهای رسیدن به جاودانگی و روییناکنون که آیین
ترین تا به نزدیک کنیمتنی را  در شاهنامه و مهابهارت بررسیهای علت رویینروایت

 های کهن برسیم. روایت به اسطوره
 تنی در شاهنامه. رویین2 ₋2
به کار « ناپذیر در برابر زخمآسیب»و « پهلوان»تنی به دو معنی در شاهنامه رویین   

است. نشدهناپذیری اسفندیار یا کس دیگری برابر زخم صراحتاً اشارهاست؛ اما به آسیبرفته
، در بسیاری کار رفتهکس برای اسفندیار بهتن در این منظومه بیش از هرینویاگرچه کلمۀ ر

است. کیخسرو در آغاز سلطنت فسیله سوی لشکر آمده« پهلوان»موارد صرفاً در معنی 
 آورده و خطاب به پهلوانان: 

 افگن اسـت بفرمود کـان کـو کمنـد   
ــیله کمنـــد افگنیـــد   بـــه ســـوی فسـ

 

 تن اسـت به رزم اندرون گرد رویین 
 ســـر بادپایـــان بـــه بنـــد افگنیـــد    

 (35، 1ج :3199)فردوسی،           

 خواند:تن میبیژن نیز در جنگ با بالشان، هنگام معرفی، خود را رویین
ــژنم  ــن بیـ ــت مـ ــدو گفـ  دالور بـ

 
 تـنم به جنگ اندرون گرد رویـین  

 (93، 1)همان: ج                        

 خواند:تن میود را رویینشیده نیز در آغار جنگ بزرگ نزد پدر خ
ــنم  ــارز نخســتین ز لشــکر م  مب

 
 تنمکه اسپ افگنم، پیل رویین 

 (369، 0)همان: ج                 

است تن هشت بار برای اسفندیار تکرار شدهبر اساس فرهنگ فریتس ولف لفظ رویین
کار بهاین لفظ در شاهنامه بیشتر به عنوان صفت برای اسفندیار  .(020: 3199)ولف، 

تنی اسفندیار را از توان علت روییناست و البته جز سه بیت در خان چهارم که هم میرفته
تواند نشانی از تعویذ زرتشت باشد، روایتی در باب چگونگی کرد و هم میآن برداشت

 است:تنی اسفندیار نیامدهرویین
 یکــی نغــز پــوالد زنجیــر داشــت     
 بــه بــازوش بــر بســته بــد زردهشــت 

 ن از جـــان اســـفندیار بـــدان آهـــ 
 

 نهــان کــرده از جــادو آژیــر داشــت 
 بــه گشتاســب آورده بــود از بهشــت
 نبـــردی گمـــانی بـــه بـــد روزگـــار

 (519، 2)همان: ج                     
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( همین 16: 3162( و باقری )95ـ1: 3196خطیبی ) الزم به ذکر است که بعضی چون
 .اندتنی اسفندیار ذکر کردهروایت را علت رویین

توان پهلوانان را تن نمیتوان نتیجه گرفت به صرف بیان لفظ روییناز آنچه گذشت می
تنی در شاهنامه به اسفندیار یا کسانی که تن دانست. در سوی دیگر نیز نمود رویینرویین

شود. زال و رستم نمودهای دیگری هستند که به هستند ختم نمی« تنرویین»دارای صفت 
تر شوند. اکنون به بررسی دقیقمیتن خواندهناپذیر گاهی رویینه زخمسبب نامیرایی و زر

 پردازیم:تنان شاهنامه میرویین
 . اسفندیار0 ₋2 ₋2

شود نمیتنی اسفندیار دیدهدر ادبیات اوستایی و منابع فارسی میانه نیز نشانی از رویین      
های موجود در متون بعد از اسالم، یت(؛ اما با توجه به روا522ـ9: 3193)ر. ک: امیدساالر، 

تنی اسفندیار از منابعی که امروزه در دسترس نیست به داد که روایت رویینتوان احتمالمی
اند. با توجه به نداشتن منابع دست اول، اطالعات دقیقی دربارۀ چگونگی یافتهاین متون راه

ین باره، روایت وجرکرد دینی تن شدن اسفندیار نیز نداریم. یکی از روایات در ارویین
است که بر اساس آن زرتشت چون به دربار گشتاسب آمد، برای اثبات پیامبری چند 
معجزه داشت و یکی بخشیدن اناری بهشتی به اسفندیار بود که به واسطۀ آن اسفندیار 

یز نامۀ بهرام پژدو نهمین روایت به زراتشت .(393: 3196لی، تفضّ و تن شد )آموزگاررویین
  .(91ـ9: 3119پژدو، وارد شده است )بهرام

( و 99، 3: ج3196ناپذیر است )طرسوسی، آسیبنامه زره اسفندیار به روایت داراب       
عالوه بر این مورد، زره سمندون نیز که از پوست ماهی و پرورده در خون آدمی بوده، 

آبی  ،اسفندیار را به حمام بردهبه روایتی نیز زرتشت،  .(91همین ویژگی را دارد )همان: 
کند و چون اسفندیار چشمان خود را تن میریزد و او را روییندعا خوانده بر وی می

در دو روایت  .(9، 5: ج3196شیرازی، ماند )انجویپذیر میبندد، چشمان او آسیبمی
روایت شود که در یکی از این دو تن میشفاهی، اسفندیار با رفتن در حوضچۀ آب رویین

کند و در روایتی دیگر کتایون، مادر اسفندیار )انجوی وزیر گشتاسب او را در آب می
تنی اسفندیار را شمیسا نیز بدون ذکر منبع علت رویین .(512ـ9، 3: ج3196شیرازی، 

 .(61: 3199داند )شمیسا، به دستور زرتشت می (Daitya)تی تنی او در رود داهیآب
تنی اسفندیار شده است. مینوی این هایی نیز درباب رویینحلیلها، تجز این روایت 

دهند که در خان سوم و به سبب رفتن به کام اژدها میاحتمال ،ها را ساختگی دانستهروایت
تواند مؤید که داستان زیگفرید میاست؛ ضمن اینتن شدهشدن به خون او رویینو شسته

دهد، چه مینوی تحلیلی در این باره به دست نمیاگر .(91: 3120این دلیل باشد )مینوی، 
کند. همچنین امیدساالر نیز علت های شمنی مطابقت میاشارۀ بسیار ظریفی دارد که با آیین
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داند های طبیعی و ماورائی میخان او و گذر از نشانهتنی اسفندیار را هفتاصلی رویین
 .(599: 3193)امیدساالر، 

های مربوط به اسفندیار گیاه که هر دو شکل آن در روایتتنی با آب و اگرچه رویین
تنی اسفندیار به دلیل عدم کند، دلیل رویینمیشود از الگوها و عناصر کهنی پیرویمیدیده

صراحت منابع پیشااسالمی، نیاز به تحلیل بیشتری دارد و نیاز است تا یک مجموعه از 
ن اسفندیار واکاوی شود. اسفندیار پیش از تنی در داستاهای مرتبط با رویینعناصر آیین

؛ اما دز چند جنگ دیگر داشته استخان برای آوردن خواهران از رویینرفتن به هفت
هایی که با گذراندن آن، آیین ؛آیدشمارمیف اسفندیار بهواقع مقام تشرّخان درهفت

شود. میۀ پهلوان است پذیرفتهجا طبقشخص به عنوان عضوی از گروهی خاص که این
شود تا با است. اسفندیار آماده میشمنی کامالً مرتبطهای خان با آیینلۀ هفتئواقع مسدر

آموزی برای رفتن به جهان زیرین و آوردن که با راز خود را بیاوردخواهران  رفتن به دز
است )ر. ک: الیاده،  برابر روح خواهران یا زن محبوب از جهان مردگان در باورهای شمنی

 .(099ـ9: 3199
که های شمنی نیز ارتباط وجود دارد. چنانتنی، خان سوم اسفندیار و آیینبین رویین 

شدن به خون تنی اسفندیار را رفتن او به شکم و شستهشد، مینوی علت رویینقبالً اشاره
و مرگی های شمنی بیداند؛ اما دو نکتۀ بسیار مهم در این روایت است که با آییناژدها می

نشانی های تیغبلعد؛ دوم صندوقکه اژدها اسفندیار را می: نخست ایناستتنی مرتبطرویین
شدن توسط هیوال و که اشاره شد بلعیدهکه اسفندیار برای کشتن اژدها ساخته بود. چنان

مرگی و یابی به بیکشتن او، رفتن به جهان مردگان و بازگشت پیروزمندانه از آنجا و دست
هایی جادویی برای است؛ همچنین یکی عناصر مهم این الگو ساختن سالح تنیرویین

کشتن این موجود است. اسفندیار نیز در خان سوم برای رویارویی با اژها، صندوقی 
 بلعدمی اژدها پهلوان را ؛ درنتیجهشودنزدیک اژدها می رود ومیدرون آن  ،نشان ساختهتیغ

 کشد:اژدها را می آید ومیو پهلوان از صندوق بیرون 
 جست اسـپ از گزنـدش رهـا   همی

ــرد اســبان و گــردون بهــم  ــرو ب  …ف
ــر ــر بـ ــرد دلیـ ــندوق مـ ــد ز صـ  آمـ

 به شمشیر مغزش همی کرد چـاک 
 

ــا   ــید اســـب را اژدهـ  بـــه دم درکشـ
 …به صندوق در گشت جنگـی دژم 

ــز شمشــیر در چنــگ شــیر   یکــی تی
 همـی دود زهـرش برآمـد ز خـاک    

 (511، 2: ج 3199)فردوسی،      

 . ببر بیان2 ₋2 ₋2
، پوشش خاص «ببر بیان»تنی در شاهنامه، ناپذیری و رویینیکی دیگر از نمودهای آسیب    

« بیان»ابی لفظ رستم است. دربارۀ چیستی این لباس نظریات متفاوتی وجود دارد. ماهیار نوّ
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 .(591: 3129داند )نوابی، و این لباس را منتسب به خدایان می« بغان»یافتۀ لغت را تحول
کند امیدساالر ببر بیان را سگ آبی دانسته و پوشش رستم را لباس این حیوان تعریف می

ارژنه نیز این تعریف را پذیرفته و بر این باور است رضایی دشت .(05: 3193)امیدساالر، 
به معنای کسی است که مثل سگ  که صفت سگزی را عالوه بر انتساب رستم به سیستان،

: 3161ارژنه، و علت آن پوشش پوست سگ رستم است )رضایی دشت کندمیزندگی
های تر پوششهای عامیانه، بیشخوارزمی نیز بر این باور است که بر پایۀ داستان .(91

حال لباس همهبه .(306: 3166ناپذر است )خوارزمی، مربوط به حیوانات دریایی آسیب
ها به واقعیت، جهت گرایش حماسه تنی است. درناپذیر یکی از نمودهای رویینزخم

  .(533: 3199مطلق، است )خالقیناپذیری زره شدهتنی تبدیل به زخمرویین
های دیگر در حماسه ،شدمیناپذیر موجوداتی که با آنها زره ساختهآسیب نمونۀ پوست    

تنها از شود اژدهایی که در افسانۀ ژرمنی به دست فروتو کشته می»خورد. نیز به چشم می
ناپذیر کشد زخمهمچنین گرازی که دیارمد، پهلوان کلتی می ؛پذیر استسوی شکم زخم

: همان « )ناپذیر است.است و نیز شیری که هراکل پوست او را بر دوش خود دارد زخم
نامۀ در لغت« ببر بیان»های متعدد است. ذیل عنوان ببر بیان نیز یکی از این نمونه (530

ام خفتان چرمین که رستم هنگام جنگ پوشیدی و در او تیغ کارگر ن»ت: دهخدا آمده اس
اعتقاد بعضی آن است که آن را …؛ بعضی گویند که آن از پوست اکوان دیو بوده…. نبودی

توان استنباط کرد که ببر بیان از همین موارد می.« جهت رستم از بهشت آورده بودنده ب
ای، ببر بیان جانوری ولی نیست. به روایتی افسانهپوششی ساده نبوده است و چرم ببری معم

: 3192بود که در زمان انوشیروان پیدا شد و تیغ و آب و آتش بر تن او اثر نداشت )باقری، 
طبق روایت منظومۀ ببر بیان، اژدهایی به همین نام در هند پیدا شده و رستم او را کشته  .(33

حماسی، منظومۀمان جامۀ ببر بیان است )هفتسازد که هو از پوست او برای خود لباسی می
دانند بعضی این لباس را از پوست سمور یا سگ آبی و شبیه لباس آناهیتا می .(595: 3160
که این لباس، : نخست اینشاپور شهبازی دو اشاره در این باره دارد .(99: 3165زاده، )قلی
هلوانان از پوست موجوداتی که که پای شاهانه است و خاصیت زرهی ندارد؛ دوم اینجامه

اگرچه چیستی ببر بیان  .(22: 3199ساختند )شاپورشهبازی، کشتند برای خود زره میمی
که ببر ید. نخست ایننماجا ضروری میذکر چند نکته در این موضوع این تحقیق نیست،

دوم  ؛(590: 3160حماسی، منظومۀچون ببر اوستایی، موجودی آبی است )هفتبیان نیز هم
تواند به شکلی شگفت تغییر یابد و این شدن موجودات، حیوانی میکه در سیر حماسیاین

ای و موجودی با پوست احتمال وجود دارد که ببر یا سمور یا سگ آبی به شکلی اسطوره
که رستم برای کشتن او مجبور است از درون او را بشکرد. است؛ چنانآمدهناپذیر درزخم

های مرگ و تجدید حیات و نامیرایی که باورهای شمنی، سمور با آییندر که دیگر این
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گری، پوست تنی است پیوند دارد. عالوه بر نقش درمانهای مرتبط با رویینهمان آیین
آموز را به مرگ و حیات دوباره برساند )الیاده، تواند رازجادویی سمور و پوشیدن آن می

 ؛ه جهان زیرین و بازگشت پیروزمندانه از آن است( که همان نماد رفتن ب091ـ9: 3199
ناپذیر ای و زخمواقع پوست سگ آبی یا سموری اسطورهتوان گفت ببر بیان درنابراین میب

چنان که پیشتر آمد، این  سازد.بوده است که رستم پس از کشتن او، زرهی از پوستش می
کشد و از پوست او زرهی می شود، پهلوانی او راناپذیر پیدا میالگو که موجودی زخم

توان اصالت آن را هایی دارد و میهای دیگر ملل نمونهسازد، در حماسهناپذیر میزخم
شود که مؤید اصالت که در این روایت چند نشانۀ شمنی نیز دیده میتأییدکرد. ضمن این

 داستان است.  
، نزد گودرز در حال رستم در این داستان، در اوان کودکی است و به دور از خانواده

واقع سن بلوغ، سنی است که نوآموز . در(519:  3160حماسی، منظومۀتربیت است )هفت
رود تا آمادۀ می خصوص مادر دور شده و نزد یکی از بزرگان قبیله به تعلیم، باز خانواده

چون توان گفت رستم هم؛ بنابراین می(59: 3165ای خاص شود )الیاده، حضور در جامعه
هایی را ف به مقام پهلوانی است و برای ورود به این انجمن باید آیینسفندیار در حال تشرّا

چون : نخست اینکه رستم همدهد. دو نکتۀ مهم دیگر داستان شکل کشتن اژدها استانجام
نشاند سازد و خنجر بسیار در آن میاسفندیار برای کشتن اژدها صندوقی آهنی می

ر ساخت سالح جادویی است؛ دوم اینکه ( که همان عنص591: 3160حماسی، منظومۀ)هفت
 شکرد:شود و او را از درون میچون اسفندیار توسط اژدها بلعیده میهم

ــد   ــارگی دیوبنـ ــد از بـ ــرود آمـ  فـ
ــر آتــش  ــه شــد بب  فشــانســوی خان

 …خانه در دم گرفـت دم آورد و آن
 تهمـــتن کمـــان را برآرنـــده کـــرد

 

ــین  ــد در آن آهن ــود را فکن ــه خ  خان
 شید از نفس خانه را خـود کشـان  ک

 …فرو تا شدش حلق محکم گرفـت 
 صد و شصت تیرش گذارنـده کـرد  

 (599)همان:                                

ارتباط دارد که  شدن توسط هیوالهای ایرانی با الگوی بلعیدهتنی در روایتبنابراین رویین
های تنی است. از نمونهگی و رویینمریابی به بینمادی از رفتن به جهان زیرین و دست

کند، تنی را تأیید میهای اساطیری جهان که ارتباط سفر به جهان زیرین و رویینداستان
افتد خان هراکلس اغلب در فضای جهان زیرین اتفاق میهای هراکلس است. دوازدهداستان

را در غاری که ( Nemaean( و در خان اول، او شیر نمئی )322: 3199سنت، )ر. ک: پین
ناپذیر بود، به عنوان زره و پوست او را که زخم کشدمینمود جهان زیرین است، 

همچنین در داستان خان دوازدهم هراکلس،  ؛(199: 3161کندی، گزیند )دیکسونبرمی
سنت، پهلوان در جهان زیرین به دنبال آب حیات و مرگ و رستاخیز قهرمانانه است )پین
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تنی او در کند که جاودانگی پهلوان و به عبارتی رویینها تأیید میوایتاین ر .(322: 3199
که هراکلس نیز گرو رفتن به جهان زیرین و همچنین مرگ و رستاخیر دوباره است؛ چنان

ناپذیر به جهان زیرین رفته و به زخم تنی و زرهمانند رستم و اسفندیار برای رسیدن به رویین
ای که الگوی بلعیده شدن توسط هیوال، تکرار اره است؛ اسطورهدنبال مرگ و رستاخیز دوب

 باشد. آن می
 . مهابهارت3 ₋2

تنی به صراحت ذکر و علت های رویینخالف شاهنامه، روایتدر مهابهارت، بر    
تنی پهلوانان بیان شده است. با توجه به کهن بودن متن این منظومه و صراحت بیان رویین

تنی را در دسترس های رویینتوانیم اسطورههای خاص داریم و میحلیلآن، کمتر نیاز به ت
 تنی در حماسۀ هندی از این قرارند:داشته باشیم. نمودهای رویین

 . دریودنه0 ₋3 ₋2

دریودنه، برادر بزرگ کوروان و عموزادۀ پاندوان که حکومت را به قمار از ایشان 
(، مادر او بارز Gandhariقش گاندهاری )تنی او نتن بود. در علت رویینگرفت، رویین

شد؛ پس تن میافتاد، روییناست. به روایت مهابهارت چون نگاه گاندهاری به دریودنه می
فرزند را خواست تا برهنه نزد او شود. دریودنه از شرم حمایلی گل بر عورت خود بست و 

 ؛(213، 5ج :3129هارت، پذیر ماند )مهابنظر گاندهاری بر ران و عورت او نیفتاد و آسیب
دهد. در این می ( بر ران جانBhimaSenaسین )سرانجام دریودنه بر اثر اصابت گرز بهیم

تنانی که به تن کردن او بارز است. عموماً رویینروایت نقش مادر پهلوان برای رویین
یل که شوند، فرزند خدایان هستند؛ مانند تتیس، مادر آشتن میکمک پدر یا مادر رویین

 .(363ـ5: 3161کندی، )دیکسون تن کردبود و فرزند خود را رویینفرزند زئوس 
گاندهاری نیز اگرچه خدا نیست، ارتباط تنگاتنگی با خدایان دارد. او پیش از ازدواج با 

(، یکی از خدایان بزرگ هند و Mahadevaها مهادیو )( سالDhrtaRastraراشتر )دهرته
گیرد )مهابهارت، کند و وعدۀ داشتن صد پسر از او میعبادت می( را šivaهمسر شیوا )

که آید، تاجاییترین علمای دینی به شمار میهمچنین او یکی از بزرگ ؛(339، 3: ج3129
االت دینی خود را از ای هند سؤترین برهمنان افسانهیکی از بزرگ ،(Vyasaحتی ویاس )

توان گفت گاندهاری پیش از ازدواج یکی از یبنابراین م ؛(050، 0)همان: ج پرسیداو می
 تن کردن فرزند دارد.    بزرگان معبد مهادیو بوده است و کارکردی خداگونه در رویین

 . پرسورام2 ₋3 ₋2
( فرزند جمداگنی Parasuramaتنان حماسۀ مهابهارت، پرسورام )یکی دیگر از رویین

(Jamadagniبرهمن است که به دعای پدر خود رویی )تن شد. جمداگنی پنج فرزند ن
ها بود. روزی جمدگن که تغییری در چهرۀ زن خود دیده داشت و پرسورام خردترین آن
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یک نپذیرفتند جز اما هیچ Tیک فرزندان خواست تا مادر خود را بکشندبود، از یک
 .(111، 3)همان: ج تن و مادر او را زنده کردرویین پس جمداگنی به دعا او را ؛پرسورام

 خدایی دارند. پرسورامجمداگنی یکی از هفت ریشی بزرگ است که در هند کارکرد نیمه
( که بیست و یک مرتبه دور عالم گشت 99: 3193نیز ششمین تجلی ویشنو است )ایونس، 

جو( پاک کرد و به برهنمان داد جنگرواـ( )فرمانKšatriyaو زمین را از طبقه کشتریه )
(؛ بنابراین هر دو کارکردی خدایی دارند؛ اما یکی از نمادهای 93، 3: ج3129)مهابهارت، 

 اساسی این روایت کشتن مادر است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.   
 . کرنه3 ₋3 ₋2

تنان (، برادر ارشد پاندوان که پدر او آفتاب بود یکی دیگر از رویینKaranaکرنه )    
(، پدر پاندوان، با Pânduاز ازدواج با پاندو ) پیش (Kuntiحماسۀ مهابهارت است. کنتی )

از او باردار شد. پس از تولد کرنه، کنتی او را  ،دانست آفتاب را حاضر کردهافسونی که می
تنی کرنه آمده در روایت رویین .(339ـ6)همان:  ب بگرفتبه آب سپرد و زنی او را از آ

ای داشت که تا زمانی که در گوش ناپذیر داشت. او هچنین گوشوارهاست که پوستی زخم
( و این خود نمودی دیگر از 033، 3شد )همان : جکس بر او پیروز نمیهیچ ،او بود
طلبد و کرنه این دو را ( پوست و گوشوارۀ کرنه را از او میIndraتنی است. ایندره )رویین

( در Arjuna( و سرانجام به دست برادر خود، ارجونه )035، 3دهد )همان: جبه او می
(، Asvatthamanشود. الزم به ذکر است که اشوتهامان )جنگ بزرگ مهابهارت کشته می

پیروز چون گوشوارۀ کرنه، صاحب آن همواره دۀ پاندوان نیز گوهری دارد که هماستادزا
قورقود تنی در حماسۀ ددهای از این شکل رویین( نمونه.060، 5)همان: ج جنگ خواهد بود

تن کند رویینوسیلۀ انگشتری یا حلقه که مادرش به او عطا میگوز بهتپه شود ودیده می
)برزگر  پذیر بودنیز از ناحیۀ چشم آسیب اما او ،(191: 3196شود )مدرسی و بامدادی، می

  .(19: 3161خالقی و دیگران، 
است. اول بار پدرش، دربارۀ منشأ پوست کرنه در مهابهارت به صراحت سخن نرفته 

(  و شاید آفتاب، پدر 033، 3: ج3129کند )مهابهارت، او را از این ویژگی آگاه می ،بآفتا
 است. او این موهبت را به او اعطا کرده

 ناپذیر؛ ارجونه و باورهای شمنی. زره آسیب0 ₋3 ₋2
( Mandhataاست. ماندهاتا )در مهابهارت دو مورد از زره آسیب ناپذیر سخن رفته

 دنیا آمده و عالم را فتح( که از پهلوی چپ پدر بهYuvanasva) فرزند راجه یوواناش
دربارۀ چگونگی رسیدن زره به او  .(116، 3)همان: ج ناپذیر داشتبود، زرهی زخمکرده

است )همان( و گرفتن سالح سخنی در مهابهارت نرفته؛ اما او سالح خود را از برهما گرفته
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داد که زره خود را هم توان احتمالبنابراین می ؛ستو زره از خدایان در مهابهارت مرسوم ا
 باشد؛ اما روایتی کامل از چگونگی آن نداریم. از برهما گرفته

پاندوان چون  .دهدناپذیر، زره ایندرا است که آن را به ارجونه میمورد دیگر زره زخم
به تبعید سال در جنگل سلطنت را در قمار به دریودنه، پسر عموی خود باختند، سیزده

، ارجونه برای آموزش جنگ و گرفتن سالح، از خانواده جدا گذراندند. در این مدت زمان
داند که واقع پدر ارجونه است. کنتی مادر او، افسونی میرود. ایندرا بهنزد ایندرا می ،شده

به راجه پاندو، پدر ارجونه  .(339، 3)همان: ج تواند از خدایان باردار شودن میبه واسطۀ آ
پس کنتی با همان افسون جهار بار  ؛خوابۀ کنتی شودتوانست همسبب نفرین برهمنی نمی

، 3باردار شد که در چهارمین مورد ایندرا را خواست و حاصل آن ارجونه بود )همان: ج
هایی که ویاس به او آموخت توانست هنگام تبعید پاندوان، ارجونه به کمک افسون .(310

( و عالوه بر آموزش نزد 599ـ9، 3ایندرا و دیگر خدایان رود )همان، جبه جهانی دیگر، نزد 
  ناپذیر ایندرا است.ها زره زخمگیرد و یکی از سالحهایی از ایشان میآنها، سالح

ناپذیر تنی و زره آسیبتنی مهابهارات که با الگوهای آیینی رویینتنها روایت رویین
نمودهای رفتن به جهان مردگان را در آن  توانمطابقت دارد همین روایت است که می

شدن فرد از جامعه کند. جداصر الگوی شمنی پیروی مییافت. این روایت از چندین عن
شود. ویاس در شروع رازآموزی است و به کمک یک شمن رازآموزی انجام می

بیه مهابهارت بین زمین و آسمان و جهان زیرین در رفت و آمد است و شخصیتی کامالً ش
ها دارد که تحلیل کامل آن از حوصلۀ بحث خارج است؛ اما باید او را به مثابۀ شمن به شمن

نکتۀ  .(00: 3199)الیاده،  تهادی روح دانست که با جهان مرگان و آسمان در ارتباط اس
های کهن اهمیت دارد آموزش نزد نیاکان است. یکی از آیین مورددیگری که در این 
( که 313باشد )همان: میهان مردگان و آموزش نزد ارواح نیاکان شمنیسم رفتن به ج

تواند گفت در بنابراین می ؛(319: 3165)الیاده، مرگی استیابی به بیحاصل آن دست
تر، روایت مهابهارت چنین بوده که ارجونه برای آموزش نزد نیاکان از جامعۀ شکل کهن

انی دیگر نزد ارواح نیاکان یا پدر خود جدا شده و به کمک ویاس که شمن است به جه
مرگی رسیده که این خود که از خدایان است رفته و پس از آموزش نزد آنها به موهبت بی

 است. ناپذیر درآمدههای جدیدتر به شکل زره آسیبموهبت در الیه
تنی در حماسۀ مهابهارت بیشتر با خدایان و کارکردهای خداگونۀ برهمنان رویین

تنی دریودنه است تنی در این منظومه، روایت رویینمشهورترین روایت رویین است.مرتبط
؛ اما روایت چگونگی شودتن میخدایی دارد رویینبا نگاه مادر خود که حالتی نیمهکه 

های تنی در اساطیر دیگر ملل مطابقت ندارد و نشانههای رویینتن شدن او با نمونهرویین
آموز از شدن نودادن کرنه شاید نمودی از جداآب. روایت بهشودنمیآیینی در آن دیده
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تواند نمودی از جامعه و غوطه دادن او به آب باشد؛ در روایت پرسورام، کشتن مادر می
های اما در هیچ یک از این روایات نشانه ،شدن توسط مادر اعظم و دریدن تن او باشدبلعیده

ها زنیوهای کهن یا آیینی تطبیق دهیم و این گمانهکاملی نداریم که بتوانیم آن را با الگ
 قابل اعتماد نیستند. 

رو هستیم و هیوالیی قهرمان را های ایرانی نیز با کارکرد آیینی اسطوره روبهدر روایت
بلعد و قهرمان با خروج پیروزمندانه از شکم هیوال به های تشرف به پهلوانی میدر حین آیین

رسد. الزم به ذکر است تنی میمرگی و رویینرمانی، یعنی بیهای قههدف اصلی انجمن
ایتِ تواند نمودی جدیدتر از همین الگو باشد. در این روتنی به دست مادر نیز میکه رویین

ردن قهرمان در ور ککه با غوطه کندمیقش همان ایزدبانو را بازیواقع مادر، نتنی دررویین
نظمی آغازین برده و به به جهان زیرین یا اقیانوس بیواقع فرزند را آب یا شستن او، در

شود، تن میکه رود استوکس که آشیل در آن روییناست؛ چنانمرگی رساندهموهبت بی
ترین روایت (؛ اما کهن16: 3161کندی، یکی از پنج رود جهان زیرین است )دیکسون

های جدیدتر داشته، ه در الیهتنی، روایت ارجونه است که با وجود تغییراتی کدربارۀ رویین
 است. شکل کهن خود اسطوره و متقدم بر شکل آیینی را حفظ کرده

 
 گیری. نتیجه3

های کهن تنی در شاهنامه و مهابهارت با آیینهای رویینبا تحلیل و تطبیق روایت
 یافتیم:شمنی به چند نتیجۀ مهم دست

ر رویدادهای خان سوم است که تنی اسفندیاداد که علت رویینتوان احتمال( می3
بلعد و در این نماد پهلوان به دنیای مردگان و نزد نیاکان رفته و پیروزمندانه و اژدها او را می

 یابد. میتنی دستگردد و به رویینزنده از آنجا بازمی
کند و زره رستم در واقع نمودی از ( روایت ببر بیان نیز از همین الگو پیروی می5

تواند با الگوی بلعیده شدن تنی در ایران میهای روییناوست؛ همچنین نشانه رویین تنی
 مرگی منطبق باشد. یابی به بیتوسط هیوال و دست

تر الگوی ( در حماسۀ مهابهارت رفتن ارجونه نزد خدایان یا نیاکان شکل پیراسته1
 شدن توسط هیوال و با آن منطبق است. بلعیده
است. در ی در ایران شکل کهن آیینی خود را حفظ کردهتن( روایت علت رویین0

است و تنها در اسطورۀ ارجونه اصل روایات هندی نیز این اسطوره دچار تغییراتی شده
 است. مانده اسطوره با تغییراتی اندک باقی
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1. Introduction 

Literature is the manifestation of beliefs, thoughts, practices, and 

rites of nations, reflected in proverbs as the major ancient part. In this 

sense, proverbs are regarded as short and pithy sayings that have been 

refined from time immemorial and passed down to us. These concise 

statements have been continuously exchanged as cultural and literary 

commodities between nations and tribes due to their moral-semantic 

features as well as brevity and easier memorization. Considering its 

proximity to Iraq and the longest land borders, Ilam Province, in 

western Iran, has been always the hub of commercial, cultural, and 

literary exchanges between Ilami Kurds and the Arabs. The 

interactions of both languages, other than poetry, have been also 
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exhibited in popular culture, including proverbs as the most important 

part. Therefore, this study aimed to review Ilami Kurdish and Arabic 

proverbs to clarify their verbal-semantic commonalities and 

differences through a descriptive-analytical approach using a library 

method. The study results revealed that some of the proverbs in both 

languages had equivalent form and content, raising the suspicion of 

translation in the audience, and some others had only semantic 

commonalities, resulting from common human experiences or imports 

attributable to geographic, cultural, and religious proximity. 

1.1. Statement of the Problem 

Proverbs are known as concise moral and sometimes melodic 

expressions that encapsulate the experiences of nations. They are also 

the oldest part of literature devised by humans and employed in 

dialogues before the invention of writing and poetry (Parsa, 2015: 22). 

This large and important part of popular literature sometimes finds its 

way into another culture, language, and nationality due to migration, 

translation, or imports owing to socio-cultural or even geographic 

proximity. Since Ilami Kurds have had and still have long-standing 

neighborhoods and cultural ties with the Iraqi Arabs, some of the 

cultural and literary interactions between the two languages can be 

traced back to their proverbs. Referring to the books, Ilami Kurdish 

Proverbs (Sohrabnejad, 2013) and al-Amsal v-al-Hekam (A Collection 

of Arabic Proverbs and Maxims) (Harirchi, 1992), this study 

compared similar proverbs in two categories, namely, (a) proverbs 

with equivalent form and content, and (b) proverbs with shared 

content but distinct form, and then analyzed them as much as possible 

using some examples. 

1.2. Significance of the Study 

Due to the proximity of Ilami Kurds to Iraqi Arabs, their long-

standing neighborhood and cultural ties, as well as the unique features 

of proverbs such as conciseness, meaningfulness, rhetoric and 
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advisory features, easy memorization, and transferability from one 

culture to another, etc., the suspicion of cultural interactions remain 

strong in this part of popular literature. Since no work has so far 

comparatively examined the mutual effects of Ilami Kurdish and 

Arabic proverbs in terms of form and content, the need for the present 

study doubled. 

1.3. Research review 

Although proverbs are derived from popular language and culture 

and are mainly oral, today, with the help of researchers and the 

printing industry, the work of collecting and publishing Kurdish and 

Arabic proverbs has been done to aid scholars refer to such sources for 

literary, linguistic, and cultural studies, including the following ones: 

 The book entitled A Comparative Study of Kurdish and 

Persian Proverbs (Parsa, 2015), in which the author quotes 3,000 

proverbs from Twelve Thousand Persian Proverbs and Thirty 

Thousand Equivalents (Shakoorzadeh Boloori, 2000) and Kurdish 

Proverbs and Sayings (Fatahi Ghazi, 1996) based on sampling and a 

comparative study. 

 The article entitled “A comparative study of proverbs in 

Persian and Arabic in terms of content, form, and style” (Zarkoob & 

Amini, 2013), published in the Journal of Studies on Arabic Language 

and Literature Translations. 

 The article entitled “Woman in the mirror of Kurdish and 

Arabic proverbs” (Khezeli & Salimi, 2016), published in the Journal 

of Comparative Literature of Shahid Bahonar University of Kerman  

 A master’s thesis entitled “A Comparative Study of Arabic and 

Sorani Kurdish Proverbs” fulfilled by Mostafaei-Rad (2012) at 

Kurdistan University, Iran.  

 The book entitled al-Majani al-Hadith (Nowresideh & 

Zeighami, 2013), reflecting on the Persian equivalents of some Arabic 

proverbs in some parts. 
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 The book entitled Common Themes in Persian and Arabic 

Literature (Damadi, 2000). 

 The book entitled Kalhor-Nameh (Mohammadi, 2012), 

examining some common proverbs in the city of Ivan-e-Gharb in Ilam 

province, Iran. 

2.Methodology 

This library study using an analytical-descriptive method was thus 

performed based on referring to the books entitled al-Hekam v-al-

Amsal al-Arabi (Homosi, 1993), al-Amsal v-al-Hekam (A Collection 

of Arabic Proverbs and Maxims) (Harirchi, 1992), Common Themes 

in Persian and Arabic Literature (Damadi, 2000), and al-Majani al-

Hadith (Nowresideh & Zeighami, 2013), as well as the books of Ilami 

Kurdish Proverbs (Sohrabnejad, 2013) and Kalhor-Nameh 

(Mohammadi, 2012). The study was to compare the Arabic and Ilami 

Kurdish proverbs in the mentioned works in order to extract the 

common ones. On this basis, about 200 proverbs (namely, 87 Arabic 

and 110 Ilami Kurdish ones) were indexed. Following reviews and 

analyses, the research files were grouped into two categories, i.e., (a) 

proverbs with equivalent form and content, and (b) proverbs with 

shared content but distinct form. At the final stage, 35 Arabic proverbs 

and 35 Ilami Kurdish ones were selected and compared. 

 

3. Discussion 

In this study, after reviews and analyses, the data were classified 

into two categories, viz. (a) proverbs with equivalent form and content 

and (b) proverbs with shared content but distinct form, and then 

compared. 

3.1. Proverbs with Equivalent Form and Content 

Some proverbs in Ilami Kurdish and Arabic with similar content 

and usages were also endowed with verbal commonalities. These 

proverbs were probably the product of translations from one language 
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into another. Moreover, geographic proximity and the presence of the 

Arabs and Ilami Kurds on both sides of the land borders as well as 

their mastery of both languages could strengthen the probability that 

these individuals had managed to associate the verbal equivalents of 

the proverbs in their minds to express them and consequently to 

provide parallel translations for them. What put more emphasis on this 

idea was the existence of proverbs whose form had numerous 

structures, indicating that different people had made use of a special 

circle of their own words to translate such proverbs and had even 

interpreted them based on their tastes and syntax.  

 

Example 1 

Arabic َالعظمَ السّکینُ بلغ  (Nowresideh & Zeighami, 2013; 

374) 

Ilami 

Kurdish 

kârd wa seqân ŕasi 

Persian کارد به استخوان رسید (Sohrabnejad, 2013; 76)   

English It means at the end of one’s tether. 

 

Semantic matching: Both proverbs represent reaching thresholds 

in the face of difficult and unhappy events.                

Verbal matching: The words in the Arabic proverbs are quite 

similar to those in Ilami Kurdish cases. For instance: 

Arabic بلغ العظم  السکین  

Ilami 

Kurdish 

Kârd seqân  Ŕasi 

Persian رسیدن استخوان کارد 

English Knife Bone Reach 

 

Example 2 

Arabic ُالکالمَ یجرُّ الکالم  (Nowresideh & Zeighami, 2013; 
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376) 

Ilami 

Kurdish 

qesya, qesya dyârê 

Persian آوردحرف حرف می  (Sohrabnejad, 2013; 137)   

English It means one word leads to another. 

 

Semantic matching: They mean one word leads to another. 

Verbal matching: Both proverbs are literally equivalent. For 

example: 

Arabic یجر الکالم 

Ilami 

Kurdish 

Qesya Dyârê 

Persian می آورد حرف 

English Word leads to 

 

Example 3 

Arabic یَسرقُ الکُحلَ  مِن العَین (Homosi, 1993; 283) 

Ilami 

Kurdish 

sÿvarmeg la ĉaw dezê 

Persian دزددسرمه را از چشم می  (Mohammadi, 2000; 89)   

English It means being skillful. 

 

Semantic matching: Both proverbs have the same semantic 

implications for ingenuity and arrogance in action.   

Verbal matching: The words of the two proverbs are literal 

translations. For instance: 

Arabic ُالعَین مِن الکُحلَ یَسرق  

Ilami 

Kurdish 

Dezê sÿvarmeg la ĉaw 

Persian از چشم سرمه می دزدد 

English Steal Kohl from eye 
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3.2. Proverbs with Shared Content but Distinct Form 

Concerning the comparative study of the Arabic and Ilami Kurdish 

proverbs, there were cases with shared content and usages, but no 

verbal commonalities. This group of proverbs could be the result of 

common human experiences or exchanges attributable to geographic, 

cultural, and religious proximity. As proverbs had no verbal 

similarities in this section, verbal matching was omitted. For instance: 

 

Example 4 

Arabic َیهِکَّفَ بینَ لِجُالرَّقتل ُم  (Homosi, 1993; 184) 

Ilami 

Kurdish 

zewân pâsewâne sara 

Persian زبان، نگهبان سر انسان است  (Sohrabnejad, 2013; 118) 

English It means not letting your tongue cut your throat. 

 

This proverb is reminiscent of the words by Imam Ali (AS) saying 

 .which means a man is hidden under his tongue ,”المرء مخبوء تحت لسانه“

 

Semantic matching: There is a need to avoid prattling. 

 

Example 5 

Arabic َّارةُعِی یا جَسمَا ی وَأعنِ اکَإی  (Nowresideh & Zeighami, 

2013; 380) 

Ilami 

Kurdish 

waÿwla wa tenem xasüra guš betaken 

Persian ،مادرزن تو گوش بده عروس! باتوهستم  (Sohrabnejad, 2013; 

172) 

English It means to beat someone to frighten another. 

 

Semantic matching: It refers to addressing someone indirectly. 
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Example 6 

Arabic ضَرَبَ العصفورَین بحجر (Nowresideh & Zeighami, 2013; 

380) 

Ilami 

Kurdish 

de pał wa yaÿ tir 

Persian )دو گنجشک را با یک سنگ زد)یک تیر و دو نشان 

(Sohrabnejad, 2013; 109) 

English It means to kill two birds with one stone. 

Semantic matching: It means benefiting from a single action and 

achieving multiple goals. 

 

4. Conclusion 

Proverbs contain a major ancient part of cultures and civilizations 

of nations, which are the products of their artistic tastes or 

sociocultural exchanges. Geographic proximity and socio-economic 

interactions by Ilami Kurds with their Iraqi counterparts have further 

led to a cultural mix manifested in Ilami Kurdish and Arabic proverbs. 

Accordingly, there are shared proverbs in both languages, discussed 

into two categories in terms of semantic and verbal matching as 

follows: 

 Proverbs with equivalent form and content: This category was 

probably the product of the literal translation of words from one 

language into another.  

 Proverbs with shared content but distinct form: This group of 

proverbs could be the result of common human experiences or 

exchanges due to geographic, cultural, and religious proximity, in 

which content and usages were close together. 

 

Keywords: proverb, form, content, Ilami Kurdish, Arabic, 

comparative study 



 211 0011 پاییز و زمستان، 12 ۀ، شمار21سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

 

References 

Anwari H. (2003). one-volume rooz-e-sokhan dictionary. Tehran: 

sokhan press. (in persian) 

Damadi S. M. (2000) common themes in persian and arabic 

literature. Tehran: university of Tehran press. (in persian) 

Fatahi Ghazi Gh. (1996). kurdish proverbs and sayings. Tabriz: Tabriz 

university press. (in persian) 

Harirchi F. (1992). al-amsal v-al-hekam (A collection of arabic 

proverbs and maxims). Tehran: university of Tehran press. (in 

arabic-persian) 

Homosi S. I. (1993). al-hekam v-al-amsal al-arabi. Qatar: Talas 

publications (in arabic). 

Khezeli M., Salimi, A. (2016). woman in the mirror of kurdish and 

arabic proverbs. journal of comparative literature of Shahid 

Bahonar university of Kerman, 8 (15), 113-135. (in persian) 

Mohammadi N. (2012). Kalhor-Nameh. Tehran: Dastan press. (in 

kurdish-persian) 

Mostafaei-Rad, N. (2012). A comparative study of arabic and kurdish 

proverbs. Sanandaj: university of Kurdistan publications. (in 

arabic-kurdish-persian)  

Nowresideh A. A   &. Zeighami, A. (2013). Al-Majani al-Hadith. 

Mashhad. (in arabic-persian) 

Parsa, S. A. (2015). A comparative study of kurdish and persian 

proverbs. Sanandaj: university of Kurdistan publications. (in 

persian). 

Parsa A. (2015). scientific and literary analysis of persian proverbs 

and sayings. Tehran: The institute for humanities and cultural 

studies publications. (in persian). 

Sohrabnejad A. M. (2013). Ilami kurdish proverbs. Ilam: Zana 

publications. (in kurdish-persian) 



 یبعر و یالمیا یکرد امثال در معنا و لفظ یقیتطب یبررس                        211

Shakoorzadeh Boloori, E. (2000). twelve thousand persian proverbs 

and thirty thousand equivalents. Mashhad: Astan-e Ghods Razavi 

publications, Behnashr Co. (in persian) 

Zarkoob M. Amini, F. (2013). A comparative study of Persian and 

Arabic proverbs in terms of content, form, and style. studies on 

arabic language and literature translations, 4 (10), 113-139. (in 

persian) 

Zolfaghari H. (2007). A classification of persian proverbs. journal of 

literature and human sciences faculty of Tehran university, 15, 31-

52. (in persian) 



 

 

 تطبیقی ادبیّات نشریۀ

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 0011پاییز و زمستان، پنجمو  بیستشمارة  ،سیزدهمسال 
 

 یعرب و یالمیا یکرد امثال در معنا و لفظ یقیتطب یبررس
 1خواه یاحمد یمهد، 1یشوهان رضایعل،2)نویسنده مسئول(یرخانیش محمدرضا

 چکیده

ای از آن در عمده و دیرینه هاست که بخشملت و رسوم ها وآداببیات تجلیگاه باورها، اندیشهاد  

ها جمالت کوتاه و موجزی هستند که از المثل. ضرباستنمود یافتهها المثلضربقالب 

 سبب برخورداری ازاند. این عبارات موجز به سینه به سینه  به ما رسیده دور صیقل یافته، روزگاران

همیشه به عنوان یک ، خاطرسپاری آسانت  بهو قابلیّلفظ کوتاهی  نیزمعنایی و حکمی و  عمقِ

 استان ایالم به سبب اند.در تبادل و انتقال بوده و اقوام هادر بین ملت ادبی -کاالی فرهنگی

همسایگی با عراق و وجود مرز مشترک طوالنی، همواره محل تردد و داد و ستد اقتصادی، 

است. تأثیرات متقابل دو زبان عالوه بر شعر، در فرهنگ ی و ادبی مردمان کُرد و عرب بودهفرهنگ

 سعی در این نوشتار. استدهد، نیز نمود یافتهرا تشکیل میی از آن اعامه که امثال بخش عمده

-های عربی وکردی ایالمی با رویکرد تحلیلیالمثلتا با بررسی ضرب استبرآن بوده نگارندگان

موجود در این امثال  اختالفات لفظی و معناییاشتراکات و بیان به ،ایکتابخانه ۀبه شیو توصیفی و

امثال در دو زبان در لفظ و محتوا دارای تطابق نعل از  ای. از نتایج تحقیق آن است که پارهبپردازند

اشتراکات معنایی  تنها ای دیگر نیزپاره انگیزاند وبه نعل بوده، ظن ترجمه را در مخاطب برمی
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نوعی توارد ناشی از نزدیکی جغرافیایی، فرهنگی و آیینی تجربه مشترک انسانی یا داشته، حاصل 

 باشند. می

 ، بررسی تطبیقی.عربیزبان کردی ایالم، لفظ، معنا، زبان  المثل،ضرب: های کلیدیواژه

 مهمقدّ .0
بسا برخی را د دارد و چهزبان و ادبیات هر قوم و ملتی انواع ادبی خاصی را در خو

است. زبان کردی و عربی، از جمله بیشتر از برخی دیگر محل توجه و استفاده قرار داده
هایی هستند که نوع ادبی مَثَل را به خوبی در دل خود پرورش داده، از قدرت تشبیه، زبان

، اندیشه ۀکید، چهاالمثلضرباند. ایجاز و تأثیرگذاری آن بر مخاطب، به خوبی بهره برده
به دست ما  شته،که از مسیر پر حوادث تاریخ گذ است ملت یک ،آداب و تجربیاتتأمالت
سینه  شفاهی و به شکل عمدتاً و گاه آهنگین اندرزیاند. این عبارات موجز حکمی، رسیده
ین که اییآنجاازاند. انتقال یافته تا به امروز ماندگار مانده از نسلی به نسل دیگربه سینه 
ها برای مردمان غیر آن خاطرسپاری آنهب ،اندقاطع و موجز بوده ،آموزنده،عمدتاً عبارات

تعامالت و  دراست موجب شده امثال ین ویژگی. ااستزبان نیز سهل و آسان بوده
به عنوان یک کاالی فرهنگی و ادبی  بین  نیزامثال  ،هم با بشری ارتباطات جوامع گوناگون

م در تجربیات ه ۀاز چکید اندتوانسته هاملتو به این ترتیب  بدل شوند و دّرملل مختلف 
 راه زندگی خویش قراردهند.  ۀآن را نقش قالب امثال آگاه شده،

 بیان مسئلهشرح و .0 -0
ترین ادبیات بشر است. انسان پیش از آنکه شعر بگوید و قبل از آنکه ل یکی از کهنثَمَ»

 (11: 2111پارسا،«)ست.کار برده او در محاورات خود بهخط بنویسد، اختراع مثل نموده 
این بخش بزرگ و مهم از ادبیات عامه گاه در اثر مهاجرت، ترجمه و یا توارد ناشی از 

اجتماعی و یا حتی مجاورت جغرافیایی، از فرهنگ، زبان و ملیتی؛ به -مجاورت فرهنگی
، ایالمی با اعراب عراقی کردهای  کهآنجاییاز یابند.فرهنگ، زبان و ملیت دیگر راه می

توان بخشی از تعامالت فرهنگی و دارند، می و داشته فرهنگی ارتباطاتو  همسایگی دیرینه
 نگارندگان  پژوهش الی امثال آنان جستجوکرد. براین اساس،ادبی این دو زبان را درالبه
در دو مقولۀ  م عربیالحکامثالو های کردی ایالمی المثلضرب  حاضر با مراجعه به کتب 

دارند، به  تنها اشتراکات معنایی و امثالی که انددر  لفظ و معنا کامالً مشترکامثالی که 
ها را تحلیل ها، تا حدممکن آنمقایسۀ امثال همگون پرداخته، ضمن به دست دادن نمونه

 اند.کرده
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 پژوهش ۀپیشین.2 -0
مدتاً شفاهی است، اما امروزه به همت اگرچه امثال برآمده از زبان و فرهنگ عامه و ع

پژوهشگران خوش ذوق و به مدد صنعت چاپ، کار گردآوری و انتشار امثال کردی و 
های ادبی، زبانی، فرهنگی عربی به انجام رسیده و محل رجوع محققان در اجرای پژوهش

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ها میاست که از جمله آنو... قرارگرفته
از سید احمد پارسا که در آن نویسنده سه  بررسی تطبیقی امثال کردی و فارسیکتاب -    

کتاب امثال بلوری و  زادهاز ابراهیم شکوری دوازده هزار مَثَل فارسیهزار مَثَل را از کتاب 
گیری مورد  بررسی و مقایسۀ تألیف قادر فتاحی قاضی به روش نمونهو حکم کردی 
 .استتطبیقی  قرار داده

از منصوره « ای امثال در فارسی و عربی از نظر معنا، واژگان و سبکتحقیق مقابله»ۀمقال -    
دانشگاه عالمه  های ترجمۀ عربیپژوهشزرکوب و فرهاد امینی، چاپ شده در مجلۀ 

 طباطبایی. 
ازمسلم خزلی و علی سلیمی چاپ « های کردی و عربیالمثلضرب ۀدرآیین زن» ۀمقال-  

 ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنرکرمان.شریۀ شده در ن
از « بررسی تطبیقی امثال عربی و کردی ]سورانی[»کارشناسی ارشد با عنوان  ۀنامپایان-  

 راد در دانشگاه کردستان.نادر مصطفایی
اکبر نورسیده و علی ضیغمی که در بخشی ازآن، معادل از علی هالمجانی الحدیثکتاب  -

 است.مثال عربی را آوردهفارسی بعضی از ا
 از سید محمد دامادی.« مضامین مشترک در ادب فارسی و عربی»کتاب  -
 نژاد.از علی محمد سهراب یهای ایالمضرب المثلکتاب  -
های رایج در شهرستان المثلاز ناهید محمدی که در آن بیشتر به ضرب نامهکلهرکتاب  -

 است.غرب از توابع استان ایالم پرداختهایوان
 پژوهشروش . 1 -2

حکم و کتب  به مراجعه با توصیفی –تحلیلی  ۀبه شیو ای واز نوع کتابخانه پژوهشاین 
مضامین مشترک  ،فیروز حریرچی از امثال الحکم، سیمون ابراهیم حمصیاز مثال عربی اال

 تألیف علی اکبر نورسیده و علی همجانی الحدیثاز محمد دامادی و در ادب فارسی و عربی 
 از کلهرنامهنژاد و محمد سهراباز علی های ایالمیالمثلضربهای و نیز کتابضیغمی 

است تا با است. هدف نگارندگان دراین تحقیق برآن بودهبه انجام رسیدهناهید محمدی 
بررسی و مقایسۀ امثال عربی و کردی در آثار مذکور، نسبت به استخراج امثال مشترک 

مثل کردی( 221مثل عربی و  11اساس، قریب به دویست مَثَل)اقدام نمایند. براین
امثالی که در   های تحقیق در دو مقولۀبرداری گردید. پس از بررسی و تحلیل، فیشفیش
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ها جدای بوده، لفظ آن اشتراک معنایی دارای امثالی که تنها و اندلفظ و معنا کامالً مشترک
 12المثل عربی و ضرب 12نهایی تعداد بندی گردید و در مرحلۀ از هم است، دسته

 المثل کردی انتخاب و مالک مقایسه قرارگرفت.ضرب
 ضرورت پژوهش. 1 -2

 شد تا کنون در موضوع پژوهشبا توجه به آنچه که در بخش پیشینۀ پژوهش آورده
 ست،حاضر که بررسی تأثیر و تأثر امثال کردی ایالمی  و امثال عربی  در سطح  لفظ و معنا

 کند.و این خود ضرورت انجام تحقیق حاضر را دوچندان می استمستقلی انجام نشدهکار 
 

 . بحث و بررسی2
مَثَل از نظر لغوی، اسم و اسم مصدر عربی و به معنای: مَثَل آوردن در میان کالم، 

 (.11: 2111)انوری،اعال در امری که زبانزد باشد را گویند ۀنمون ل وثَزدن، مَلثَمَ
ای کوتاه رسا و اغلب آهنگینی است که مثل جمله»است:سا در تعریف مثل آوردهپار       

به صورت استعارۀ تمثیلیه برای بیان حجت یا به کارگیری اندرز، اغلب بدون تغییر لفظی 
مثل، :»گویدمَثَل میذوالفقاری در تعریف همچنین  (؛1: 2111پارسا،«)استشهرت یافته

، با مضمونی حکیمانه و ری و آهنگین، مشتمل بر تشبیها، گاه استعکوتاه ستایجمله
روانی الفاظ و روشنی معنا و لطافت ترکیب، بین  ۀرفته از تجربیات مردم که به واسطبرگ

کار هعامه مشهور شده و آن را بدون تغییر یا با تغییر جزئی در گفتار خود ب
 (11: 2111،ذوالفقاری)«.اندهبرند

 دو مقولۀ طبیقی لفظ و معنا در امثال کردی ایالمی و عربی درر به بررسی تدر این گفتا
، امثالی که تنها اشتراک معنایی دارندو  انددر لفظ و معنا کامالً مشترکه کامثالی
 پرداخت: خواهیم

 اندامثالی که در لفظ و معنا کامالً مشترک .0 -2
که ضمن داشتن معنای ای از امثال موجود در زبان کردی و عربی، امثالی هستند پاره

واحد و کاربرد یکسان، از اشتراک لفظی نیز برخوردارند. این دسته از امثال به احتمال 
حاصل ترجمه از زبانی به زبان دیگر است، چه نزدیکی جغرافیایی و حضور اعراب و اکراد 

ر مقام بخشد که آنان ددر دو سوی مرز و نیز تسلط آنان به زبان هم، این احتمال را قوّت می
کرده، بر اند به خوبی معادل واژگانی مَثَل را در ذهن خود تداعیاستفاده از امثال توانسته

آنچه این  از مَثَل به دست دهند. را ای نعل به نعلزبان جاری سازند و بدین شکل ترجمه
ها اَشکال متعددی به خود گرفته کند، وجود امثالی است که لفظ آند میکّاندیشه را مؤ

ت و این نشان آن است که افراد مختلف به هنگام استفاده از مَثَل، از دایرۀ واژگانی اس
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-برده، آن را مطابق میل و یا نحو زبانی خود برگردان کردهخاص خود در ترجمۀ مَثَل بهره

 اند. برای نمونه:
 /kârd wa seqân ŕasi/  سیهڕسقان  کارد وه -  

 .   (11: 2111نژاد،)سهرابکارد به استخوان رسید: معنی
و توان  تابمعنای غایت و به نهایت رسیدن  المثل بیانگرهر دو ضرب مطابقت معنایی:

                .هاستها و نامرادیسختیتحمل  انسان در 
     :اندهمبه المثل عربی با مثل کردی کامالً شبیه های ضربواژه :لفظیمطابقت 

 سی = رسیدن(.هڕ= استخوان، بلغ : سقان )السکین=کارد، العظم : 

 ێدرار ڕپه و ڵبا ،ڕێبو ێرسق ێخودا خواز ێختمووریژ وه -
/muriž   waxtê xwdâ xwâzê resqê buŕê  bâł-o- paŕ derârê/  

 . (211: 2111نژاد،)سهراب وقتی خدا بخواهد روزی مورچه را ببرد، بال و پر درمی آورد
است که وقتی خداوند اراده کند کسی را  معنا مثل بیانگر این هردو: مطابقت معنایی

 سازد.های بدبختی و سرکشی  را در او نمایان مینشانه ،بیچاره کند
مورچه، : موریژ= ملهخواستن، نَی: خواز =راداَ های )در هر دو مثل از واژه: لفظیمطابقت 

-که می اینه، به گواندنابودشدن و...( کامالً به یک شکل آمده=  هلکبال و پر، یَ=  ناحجَ

 ند.ی همدیگرواژه به واژه ۀل ترجمثَهر دو مَ ،توان گفت
 .(211: 2111)حمصی، واحدُ ال عدوُ وَ صاحبُ ألفَ -1

 هزار دوست داشته باشی  نه یک دشمن. :معنی
 hezâr dus kamaw  yaÿ dežmen fera//.فره دژمن ێو یهمههزار دووس که -

 .  (211: 2112)محمدی،ت و یک دشمن، زیاداسهزار دوست داشته باشی کم :معنی
هردو مثل بیانگر معنای پرهیز از دشمنی و دعوت به دوستی با مردمان  مطابقت معنایی:

 است.
  : دوست، عدو=دووساند)الف = هزار، صاحب = های هردومشترکواژه :لفظیمطابقت 
 یک(. :ێیه : دشمن، واحد =دژمن      
 .(111: 2111سیده و ضیغمی، )نور جونو شُذُ لحدیثُاَ -2
 ) سخن غصه های فراوان به دنبال دارد( سخن شاخه های گوناگون دارد. :معنی  

 (.111: 2111)نورسیده و ضیغمی،بلغ السّیل الزّبی -2 
 آب به بلندی رسید. معنی:   

    )همان(.بلغ السّکین العظم -2

 .(221: 2111)حمصی، ینناحها جَلَ تَنبَأَ ۀًنمل هلکُیَ رادَأ ذا اهلل ُاِ -1
 یاند.ر او دو بال برواگر خدا بخواهد مورچه ای را بمیراند، ب: معنی
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    )همان(. المالکَ جرُیَ لکالمُاَ -1
                                                         حرف، حرف می آورد.  معنی:  

        /qesya, qesya dyârê/دیاری.  ، قسیهقسیه - 
 .(211: 2111نژاد،)سهرابآوردحرف حرف می معنی: 
 هر سخنی، سخن دیگر را به دنبال خواهد داشت.  :مطابقت معنایی 
 =یجر : حرف، قسیه = الکالم: ) نعل به نعل همدیگرند ۀ: هر دو مثل ترجممطابقت لفظی 

 .(آوردمی: دیاری
 .(211: 2111)حمصی، البکِ دُاألبیض و االتنین اوال األسود و کلبُ کلبُ -1

 سگ سیاه وسگ سفید هردو توله سگ هستند. معنی:  

 bâzaÿš berâÿ burasa/  /.سهبوره ێبرا شێبازه - 
 .(211: 2111،)محمدیستا برادر سگ خاکستری ) ابلق (سفیدسیاه وسگ  معنی:  
باشد، ناپسند و بد که  به هر شکلی مثل بیانگر این حقیقتند که بدی هردو مطابقت معنایی: 
 )سروته یک کرباس(.است

: بوره =األسود کلبُ، سگ سیاه و سفید: بازه= ض بیَاأل کلبُ)هایواژه :لفظیمطابقت 
 درهر دو مثل مشترک است.      خاکستری(

 .(111: 2111)نورسیده و ضیغمی،  تناط برجلیه ةٍشا کلُّ -1
 شود.یهرگوسفندی )میشی(با پاهای خودش آویزان م معنی:   
 .ێخوه ێپا وه میه دار، ێنهکه ێخوه ێپا بزن وه -  

 /bezen wa pâÿ xwaÿ kanaÿ dâr, mya wa pâÿ xwaÿ/   
 .(211: 2111کنند)محمدی،بز را با پای خودش و گوسفند را با پای خودش آویزان می  معنی:

                                                                           .کشدا بر دوش میاست که هر کس بار گناه خود راین مثلهر دو معنای  :معناییمطابقت
به دار:  ێنهکه تناط= بز،= بزن:  تشا)های هژدر مثل عربی و کردی، وا  مطابقت لفظی:
تنها اختالف در آوردن باشد. مشترک می یش(پا: با  ێخوه ێپا وه و برجلیه= دار آویختن

برجسته کردن اختالف در  نوعی تقابل وبرای بیان  درمَثَل کردی است که گوسفند ژۀوا
 گناه، در برابر واژۀ  بُز آمده، به زیبایی مثل افزوده است.

 .(112: 2111)نورسیده و ضیغمی،  بّاحببابه نَ کلبٍ کلُّ -1
 است.هر سگی درب منزل صاحبش بسیار پارس کننده معنی:
 .ێکه پاس ێن خوهخاوهڵر ماده گ دهسه -

/sag da dar mâłxâwen xwaÿ pâs kaÿ/ 

 .(211: 2111نژاد، )سهرابکندصاحبش پارس می ۀسگ دم در خان معنی:
  /ŕuwi la dar mâł-e- xwaÿ šêrêga/ .گهێرێش ێخوه ڵما رده له وویڕ -
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 .(21: 2111،)محمدیخودش شیر است ۀناروباه در خ معنی:
ی جوهر شخص ندهآشکارکنکه غربت و سفر  اندمعنی بیانگر اینمثال ا مطابقت معنایی:
 زن است.   و الف خود مدعی ۀهرکس در حضر و  در خان، است و گرنه

: گسه =کلب )مثل اول کردی با مثل عربی مطابقت لفظ به لفظ دارد مطابقت لفظی:
ما کند( ا: پارس می ێپاس که =نبّاح  صاحبش، ۀ: در خانێخوه خاونڵرماده= ببابهسگ، 

               است.معنایی  و مطابقت صرفاً مطابقت لفظی وجود ندارد، در مثل دوم کردی
 .(11)سوره ی آل عمران،آیه شاءن تَمَ لُّذِشاء و تُن تَمَ عزُّتُ  -21

 هرکه را بخواهی عزت دهی وهرکه را بخواهی خوار کنی. معنی:
 بانان بیل له دنێنه ێکیه     خان خانان   وه دنێکه ێکیه - 

 /yakê kaÿden wa xân-e xânân     yakê naÿden la bil bânân/ 

 .(111: 2112)محمدی، خت و بیچارهبیکی را بد، کندیکی را ارباب اربابان می معنی:
-و هرکه را  بخواهد ذلیل می بخشدهر که را بخواهد اعتبار میوند خدا مطابقت معنایی:

 گرداند.
: عزیز و بزرگ خان خانان =  زُّعِ، تُ: بدبخت شدنبیل بانان =لُّذِتُ)هایواژه ابقت لفظی:مط
 است.این مفهوم از زبان و مفاهیم اعتقادی عرب وارد زبان کردی شده به احتمال . (شدن
   (. 111: 2111حمصی، ) ینن العَمِ  الکُحلَ سرقُیَ -22

 سرمه را از چشم می رباید. معنی:
                                                         / sÿvarmeg la ĉaw dezê/                 .ێو دزمگ له چهرهۊس -

                                                                                                                                              .(11: 2111،)محمدی ددزدمی سرمه را از چشم معنی:
 در انجام عمل دارند. مثل داللت معنایی بر زیرکی و گُربزیهر دو  مطابقت معنایی:

 =دزی: می دزدد، یسرق)اندلفظ به لفظ هم ۀترجم ،مثل دوواژگان  مطابقت لفظی:
           : از چشم(.له چه و  =من العین سورمه، :رمگۊس =الکُحل

 امثالی که تنها اشتراک معنایی دارند. 2 -2
خوریم که تنها هایی برمیدر کار مقایسه و تطبیق امثال کردی ایالمی و عربی، به نمونه    

ها هیچ تشابهی به هم ندارد. این دسته از امثال را اشتراک معنایی و کاربردی داشته، لفظ آن
ناشی از نزدیکی جغرافیایی، فرهنگی و  نوعی تواردتجربه مشترک انسانی و یا حاصل  توانمی
اند، از آوردن بخش مطابقت در این بخش چون امثال عاری از تشابه لفظی .دانست آیینی

 است:  لفظی خودداری شده
 .(111: 2111رُبّ کلمۀ تقول لصاحبها دعنی)نورسیده و ضیغمی،  -21

 ر.گوید مرا به خود واگذااش میچه بسا سخنی به گوینده معنی:  
    .(211: 2111مقتل الرجل بین فکّیه )حمصی،  -21
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                  دهد بر باد(.مرگ هرکس در زبانش نهفته است)زبان سرخ سر سبز می معنی: 
      /zewân pâsewâne sara/  رهوان سهزوان پاسه 
  .(221: 2111نژاد،)سهراب زبان، نگهبان سر انسان است معنی: 

انسان در زیر زبانش ، «سانهِلِ تَحْتَ بوءُخْمَ رءُلمَأَ»است که فرمود: علی)ع( مام ا یادآور کالم 
 است.پنهان

 پرهیز از بیان سخنان لغو و بیهوده. مطابقت معنایی: 
 .(111: 2111)نورسیده و ضیغمی،  مریم اَصیتُمری و عَم تَلتُأکَ -21

 کنید.رکشی میدسترنج مرا )میوه ام را( خوردید واز دستورم س معنی:  
 /nân-xwar-e sefra-deŕ/ .ڕد سفره رخوهنان  -  
 .(211: 2111نژاد،)سهرابکندرا پاره می در پایان آن خورد ومینان کسی که از سفره  معنی:  
 و کفران نعمت.بیان قدر نشناسی  مطابقت معنایی:  
 .(111: 2111)نورسیده و ضیغمی، هعِی یا جارمَنی و أسْعِأَ إیاکَ -22

دهم درحالی که تومد نظرم منظور من تو هستی ولی ای همسایه تو بشنو.)همسایه را خطاب قرار می معنی:  
 هستی. (
 /waÿwla wa tenem xasüra guš betaken/کنوش بتهگو رهۊسخه! تنم وه لهۊوه-  
 .(211: 2111)سهراب نژاد،مادرزن توگوش بده عروس! باتوهستم، معنی:  
 .غیر مستقیم به صورت کسی قراردادن مخاطب معنایی: مطابقت  
 .(111: 2111)نورسیده و ضیغمی، راهمن أن تَ معیدی خیرٌلسمع باتَ -21

 اگر در مورد معیدی سخنی بشنوی بهتر از آنست که خود او را ببینی. :معنی  
 /dang-e dehł la dür  xwaša/   شهخوه رۊد له ڵنگ دهده -  

  .(211: 2111نژاد،)سهرابدهل شنیدن از دور خوش استآواز  معنی:  
  معنای ظاهرخوب و باطن بدکسی یا چیزی.بیانگر  مطابقت معنایی:  
 .(112: 2111)نورسیده و ضیغمی،  من سویق غیره جوینُ جدحَ -21

 جوین ازآرد دیگری خمیر درست کرد.)ازمال دیگران بخشید.( معنی:  
 ê/   Xalifa baxš /da kisaÿخشیبه لیفهخه ێکیسه ده  -  

 .(211: 2111نژاد،)سهراببخشدخلیفه می ۀاز کیس معنی:  
)خرج چو از .در بیان خساست در مال خود و بخشش از مال دیگران مطابقت معنایی:  

 ی شدن آسان بود.(ئکیسۀ میزبان بود/ حاتم طا
 .(111: 2111)نورسیده و ضیغمی، من الرضفه ما علیها ذْخُ -21

 است را، بردار.همان مقدار اندک)از شیر( که بر سنگ داغ ریخته شده معنی:  
 /da xers müwe bekani qakimata /.تهنیمهقه نیبکه ۊێخرس م ده -
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 .(211: 2111)سهراب نژاد،مویی از خرس کندن، غنیمت است معنی:  
 la ĉaw kurêg ermesêg betake/. خاسه ێبتک گێئرمس گێو کوورچه له-  

xâsa/      

 .                                                                              (111 : 2112)محمدی؛ ز چشم کوری اشکی بریزد، غنیمت استا معنی:  
 )کاچی بهتر از هیچی.(ناچیز بهتر از هیچ است. ۀبهر مطابقت معنایی:  
 .(211: 2111حمصی، )ال هَلهُأ بُکذِالیَ لرّائدُأ-21

 گوید.قراول به همراهانش دروغ نمیپیش معنی:  
 / / tawr dü xwaÿ nyatâšÿ.ێتاشنیه ێخوه ۊور دته -  
 .(221 :2112)محمدی؛تراشدخودش را نمی ۀتبر دست معنی:  
 .دکننمی خیانت نشنزدیکا خود و به در بیان این قاعدتاً انسان مطابقت معنایی:  
 .(111: 2111)نورسیده و ضیغمی، یندَالیَفرَصِ جاءَ -11

 خالی آمد.دست معنی:  
 /dasÿ da pâÿ  deŕtra/          ترهڕد ێپا ده ێسده  

 .(211: 2111نژاد،سهراب)]است[دستش از پایش درازتر معنی:  
 .از چیزی خالی ماندن و دستِ یامیددر بیان نا مطابقت معنایی:  
 .(111: 2111)نورسیده و ضیغمی، اال اهلها العروسَ مدحُیَال  -12

 کند، جز صاحبش.کسی از عروس تعریف نمی معنی:  
 /kas wa du xwaÿ nyaywšê terš/  .ترش شیۊنیه ێدوو خوه س وهکه -  

 .(212؛همان)]است[گوید ترشهیچ کس به دوغ خود نمی معنی:  
 .کندش تمجید میمال ی از خود وهر کس مطابقت معنایی:  
 .(212: 2111)حمصی،)مَثَل گونه(الصبر مفتاح الفرج -11

 شکیبایی کلید گشایش است. معنی:  
 نگینهڕ نگینهڕ ێفکهڵختد ئهبه              نگینسه نگینبنیش بنیش سه-  

      beniš beniš sangin sangin           baxted ałkafeÿ ŕangein  ŕangein     
 .(11: 2111نژاد،)سهرابشودای نصیبت بخت شایسته تا ]باش[وقار بنشین با متانت و معنی:  
 .در معنای دعوت به صبر و استقامت در امور مطابقت معنایی:  
 .(111: 2111نورسیده و ضیغمی، ین بحجر.)العصفورَ بَرَضَ-11

 )یک تیر و دو نشان(.دو گنجشک را با یک سنگ زد معنی:  
 /  de pał wa yaÿ tir/.رتی ێیه وه ڵدِ په -  
  .(211: 2111نژاد،)سهرابدو نشان با یک تیر معنی:  
 بهرۀ فروان بردن از عملی واحد، با انجام عملی به اهداف متعدد رسیدن. مطابقت معنایی:  
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 .(111: 2111)نورسیده و ضیغمی، و هو مریضُ یداوی الناسَ طبیبُ -11
 که خود بیمار است.د در حالیکنپزشکی که مردم را درمان می معنی:  
 /giwa-kar pâÿ patiya/  . تییهپه ێر پاکهگیوه -  

 .(222: 2111نژاد،)سهراباست، پایش برهنه]دوز[گیوه :معنی  
 هنر خود. یااز مال  نبردنبهره مطابقت معنایی:  
 .(111: 2111)نورسیده و ضیغمی،  ستدرکُال یُ الفائتُ-12

گردد(یا )آب رفته به جوی بر و ازبین برود، قابل جران نیست.)گذشته بر نمی آنچه بگذرد معنی:  
 گردد(نمی
      /âwÿg ke ŕešyâ jamaw nyaw/ ونیه ومهجه شیا،ڕ ک گێئاو -  

 .(211 :2112)محمدی؛شودآبی که ریخت جمع نمی معنی:  
 باشد. ناتوانی در جبران یا تدارک عملی فرصت آن گذشته بقت معنایی:امط  
 .(211: 2111)دامادی، بظلفه عن حتفهِ کالباحثُ - 11

 با پای خود درپی مرگ است.)با پای خود به قتلگاه می رود.( معنی:  
 /wa dase xwaÿ, qawre xwaÿ kani/ نی.که ێور خوهقه ێس خوهه دهو -

 (.221: 2112)محمدی، با دست خود قبر خودش را کند معنی:  
 خود را در معرض آسیب و تلف قراردادن است. این مثل درمعنای

 .(111: 2111)نورسیده و ضیغمی،  علی الماءِ کالراقمُ -11
 چون کسی است که بر آب می نویسد. معنی:  
  /âw zal daÿ/ ێل دهئاو زه -  
 .(211 :2112)محمدی؛کندعلف هرز را آبیاری می :معنی  
 فایده.بی نابجا وو کوشش  الشدر بیان ت بقت معنایی:امط  
 .(112: 2111)نورسیده و ضیغمی، الی قرصهِ یجرّ النارَ کلُّ -11

 کشد)هر کس به فکر خویش است(.هر کسی آتش را به سمت خویش می معنی:  
 .ێکه ێپگ خوهو مل پهس پف ئهر کههه -  

                        /har kas pef aw mel-e papeg-e xwaÿ kaÿ/                                     

 .(211: 2111نژاد، )سهرابکندپاک می ]کردن[هرکس خاکستر نشسته بر نان خود را با پف معنی:  
 .ێکه ێخوه گیان وه دوعا ریشقمبهێپه -  

paÿqambariš doâ wa gyan xwaÿ kaÿ/                                                             /          
 .(221: 2111)محمدی،کندجان خودش دعا میه پیغمبر هم ب معنی:  
 .در بیان منفعت طلبی اشخاص بقت معنایی:امط  
 .(111: 2111)نورسیده و ضیغمی،  و ما مرقته ذّبابِمالِ -11
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 مگس چیست تا آبگوشتش چه باشد. معنی:   
 س؟چوه ێنۊخ فشار وسهچوه ێس خوهگهمه - 

/magas xwaÿ ĉwasaw fešâr-e xünê ĉwas / 

 .(221: 2111نژاد، )سهراب ؟باشد چه مگس خودش چیست که فشار خونش معنی: 
 س؟چوه یپاچهلهکه وسهچوه ێموری خوه-

/muri xwaÿ ĉwasaw kala pâĉaÿĉwas/       

 .(221: 2112)محمدی،اش چیست؟مورچه خودش چیست و کله پاچه  معنی: 

 .بیان خودستایی فرومایگان یا تهدید از سوی آنان نفیدر نایی:بقت معامط  
 .(111: 2111)نورسیده و ضیغمی،  غبارله ما یشقّ  -11

 خیزد.گرد و خاکی از او بر نمی معنی:  
      .ێسلنیه گ له لیێمڵه -  

hełmêg la ly nyalesê /        /  
 .(211: 2111)محمدی، خیزدبخاری از او برنمی معنی:  
     خورد.انجام کاری را ندارد، به هیچ دردی نمی جربزۀقت معنایی:ابمط  
 .(111: 2111)نورسیده و ضیغمی،  هرهیُعطی مَ سناءَالحُ طبَن خَمَ -12

 کند.اش را پرداخت میهرکس زیبا روی را خواهد، مهریه معنی:  
 .چای ئاو دهێبنیش بایه ،ێس ماسی گرر کههه -  

mâsi gerê bâya benišêda âw ĉâÿ/      /harkas                              
 .(211: 2111نژاد، )سهرابباید در آب سرد بنشیند ،خواهد ماهی بگیردبهرکس  معنی:  
 .امور شرایط و عواقب در بیان پذیرش بقت معنایی:امط  
 .   (111: 2112)حریرچی،مراسمِّی بنتها القَتَ والخنفساءُ -11
 نامد.سوسک سیاه دخترش را  ماه می عنی:م  

 .(111: 2111)نورسیده و ضیغمی،  زالٌغَ مهِاُ ی عینِفِ ردُالقِ -11
 میمون در چشم مادرش آهو می نماید. معنی:  
 . نیه ورترچه و رمنه م ێچگهوه له:  شیۊژژوو ئ - 

/ žežu êüšê: la waĉgaÿ me narm-o- ĉawrter neya/   

 .(211: 2111نژاد، سهراب) تر وجود ندارد.لطیفتر و من نرم ۀگوید: از بچه تیغی میجوج معنی: 
 (عیب کسان منگرو احسان خویش).در بیان عیب خود را ندیدن قت معنایی:ابمط 
 .(112: 2111)نورسیده و ضیغمی،  فی وطنهِ لنبیِ هًرامَال کِ -11

 هیچ پیامبری در دیار خویش کرامت ندارد. معنی:  
 xodmâł qru naÿrê/ /waü .ێرێنه قروو ڵخودما وێوه - 
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 .(121 :2112)محمدی،اعتبار ندارد باشد، فامیل ی که ازعروس معنی: 
های خود، مرغ در بیان عدم شناخت و درک صحیح مردمان از داشته بقت معنایی:امط 

 همسایه را غاز پنداشتن.
 .(212؛2111)حمصی، و العشرۀ علی شجرۀ بالیدِ صفورٌعُ -12

 یک گنجشک در دستم، بهتر از ده گنجشک برروی درخت است. معنی: 
 تر. خاس شتمێده ده له شتمێم شتێهه - 

                        /haÿšt-e mêštem la dah-e daÿštem xâstr / 

                      .(211؛2111نژاد،)سهراب]است[بهتر است از ده نسیه ،مشتم]در[ هشت   معنی: 
 است. بسیار ۀنسی نقدِ اندک بهتر از مطابقت معنایی:  
 

 گیرینتیجه .3
ای از فرهنگ و تمدن هر ملتی را در خود دارد که حاصل امثال بخشی بزرگ و دیرینه    

ذوق هنری یا داد و ستد فرهنگی و اجتماعی آن ملت است. نزدیکی جغرافیایی و تعامل 
است که م با عراق باع  نوعی آمیختگی فرهنگی شدهاقتصادی و اجتماعی مردمان ایال

رو، در دو زبان مورد نظر، از این ؛استهای آن در امثال کردی و عربی قابل مشاهدهجلوه
توان یافت که از نظر تطابق لفظی و محتوایی، عمدتاً در دو گروه کلی امثال مشترکی را می

 بندی و نقد و بررسی است: قابل دسته
لی که اشتراک لفظی داشته و از محتوای یکسانی برخوردارند. این دسته به امثا -الف

 ست.احتمال، حاصل ترجمۀ تحت لفظی امثال از زبانی به زبان دیگر ا
امثالی که اشتراک محتوای یکسان داشته، هیچ لفظ مشترکی ندارند. این دسته از امثال  -ب

نزدیکی جغرافیایی، فرهنگی و آیینی حاصل تجربۀ مشترک انسانی یا نوعی توارد ناشی از 
 استها را به هم نزدیک کردهباشند که محتوا و کارکرد آنمی
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1. Introduction 

Due to the increasing progress of science, in the twentieth century, 

for the first time, members of the Research Council in the social 

sciences used the term interdisciplinary. This approach created an 

integration between different disciplines that were splitting and turned 

scientific autonomy into scientific collaboration. Because literature 

originates from the human mind and psyche and covers a wide range, 

it has its roots in various sciences including psychology. This science 

deals with the cognition of the psyche, and since it’s impossible to 

study the psyche directly, its external manifestation, that is behavior, 

is examined. One of the behaviors that leads us to know more about 

the human mind is writing, which is directly related to literature. In 

the psychology of colors (which is a branch of psychology), the choice 

of color, desire and hatred to it, is related to the personality of the 

individual and leads us to an understanding of the mental state of the 

individual.  

In this research, the position and importance of color in the poetic 

language of Hamid Mossadegh and Ahmad Shamloo are investigated;  
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Of course, with a psychological approach and with this method, a 

better understanding of their poetry will be obtained. Aspects of the 

poet's personality and outlook will be discovered to some extent 

through the colors and symbols made of color and the dominant 

atmosphere in his poetry. 

 
2. Methodology 

 In this research, at first, the related books and works and what is 

mentioned as a background were studied, and finally, their poems 

were studied in a descriptive-analytic method. The main sources of 

this research are "Collection of Poems" by Hamid Mossadegh, 

"Collection of Poems" by Ahmad Shamloo and "Psychology of 

Colors" by Max Luscher translated by Vida Abizadeh, and the 

psychological analyzes are all based on this book. Also, in the study of 

Shamloo's poems, Mr. Morteza Mohseni's article entitled "Color 

analysis in Shamloo's poems based on Max Luscher's theory" was 

used, of course, in examining the examples, there was a difference 

with examining the authors in Hamid Mossadegh's poems, for 

example,  the color of the night according to Its high frequency was 

not mentioned in inductive words and white color and its inductive 

words and brown were not studied and analyzed in general, so for a 

more comprehensive comparison, these items were added to the 

present study. 

In the Luscher's psychology of color,  white color is not mentioned 

and only in the text of the book, white and black are mentioned as two 

extremes. Therefore, all articles in this field have eliminated white 

color even in spite of its high frequency in their research.As a result, 

the poet's color preferences have changed.For this reason, in the 

analysis of color pairs, no comparison is made between the analysis 

and the characteristics of the poems and the personality of the poet. In 

this article, a different procedure has been adopted in the analysis of 

poems.Accordingly, white color was not removed and was examined 

due to its high frequency and its contrast with black, which itself 

induced in the studied texts. And in the analysis of color pairs, 
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because there was no analysis of white color in Luscher's psychology, 

in the first color pair of both poets - which was black and then white - 

only black color analysis was given; but the poet's color preferences 

did not change. 

The only purple color, which had no example in Mossadegh's poetry 

and was mentioned only three times in Shamloo's poems, was 

removed due to the limited frequency in the analysis of color pairs in 

order to obtain a more consistent analysis with the poems and their 

characteristics. 

 
 3. Discussion 

Psychologists carefully use colors to identify the hidden layers of a 

person's personality, Jung, one of the greatest thinkers and 

psychologists of the twentieth century, believed in the symbolic power 

of colors and encouraged his patients to use colors without thinking 

while painting , to reveal the deepest part of their subconscious and be 

able to establish a link between the subconscious and the conscious to 

achieve mental health (Sun, 1378: 58) 

In modern psychology, colors are criteria for measuring 

personality.Each color has a special mental and physical impact on the 

person, and people's tendency to colors shows their mental and 

physical condition, and this issue has been proven by the advancement 

of physiology and psychology.Color reveals the innermost thoughts 

and human emotions and reflects the values of the individual. The 

colors we love the most represent the hopes and aspirations  that we 

pursue with passion. The colors that you are least interested in are as 

important and effective as your favorite colors because they show you 

all the experiences, situations and people you want to avoid. (Sadka, 

2014: 30) 

The study of color elements in the poets’ works, changes in the use 

of color, the type of look at colors, its semantic rotation in every poet 

and also in each period, it draws our attention to their causes and 

factors, and finally these aspects and types can move towards 

scientific criticism and make achievements such as recognizing the 

poet and entering the world of mind and familiarity with his language 

through color analysis (Seddiqi, 2005: 6) 
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This study examines Hamid Mossadegh and Ahmad Shamloo's 

poems from the perspective of "color psychology";  and it examines 

not only the names of colors but also color inducer words to gain 

another understanding of the poet's poems and worldview and his 

personality traits from the angle of colors.Considering that the color 

elements in the poetry of both poets has a symbolic function and with 

the theory of sharing the views of two poets in several cases, in this 

article, using descriptive-analytic method, the poems of two poets 

have been examined from the perspective of color function. 

Due to the importance of color in literature, research in the field of 

color psychology has been done in  the literary works, some examples 

of research are as follow: 

_ Ghasemzadeh, seyed Ali and Nikoobakht, Naser (2003), "The 

psychology of color in the poems of Sohrab Sepehri", Literary 

research, No 2, Pp 145-156. 

_ Mohseni, Morteza and Pirooz, Gholamreza and Poorali, Marziye, 

(2012), "Color analysis in shamloo's poems based on Max luscher 

theory", literary research. 

_ panahi, Mahin, (2006), "The psychology of color in Nima's 

collection of poems", (Based on the color psycology of Max Luscher), 

Articles in scientific and literary research journals, No 12&13, Pp49-

82. 

_ Talebanpoor, Parisa, (2011) "Analysis of symbolic concepts of 

colors in Islamic mysticism" (according to persian prose texts from the 

fourth century to the end of the seventh century) and its study from the 

perspective of psychology, Supervisor: Kheirollah Mahmoodi, 

Ministry of Science, Research and Technology _ State University of 

Shiraz ، Masters. 

_ Zabih Nia Omran, Asiye and Hoti Nejad, Seyed Khalaf, (2013), 

"The psychology of color in the narration of Wameq and Ozra" (Study 

and analysis of color psychology in four narrations of Wamegh and 

Azra Hosseini, Joshaghani and Zahir Kermani),  Chideman Farhang, 

No2, Pp154-162. 

 

4.Conclusion 

According to the findings of this study, color has a special function 

in the poetry of Hamid Mossadegh and Ahmad Shamloo and indicates 

the appropriateness of the poets' thoughts, feelings and emotions with 

the social and political life and the requirements of their time. Among 
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the colors, black and white have a high frequency, and these colors are 

in exact proportion to the situation of the time and its effect on the 

inner world of both poets. 

 

Keywords: color, color psychology, Luscher, Hamid Mossadegh, 

Ahmad Shamloo 
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 تطبیقی ادبیّات نشریۀ

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 0011پاییز و زمستان، پنجمو  بیستشمارة  ،سیزدهمسال 
 

ۀ ینظر براساس شاملو احمد و مصدق دیحم اشعار در رنگ عنصرۀ سیمقا
 لوشر ماکس

  5ینیقزو انیهاد میرم ؛6( مسئول سندهینو)یطاهر دیحم

 چکیده

 یشورا یبار اعضانخستین یبرا ،یالدیروزافزون علوم در قرن بیستم م شرفتیبا توجه به پ   
 هایرشته نیب کردیرو نیرا به کار بردند. ا یارشتهانیاصطالح م یدر علوم اجتماع یپژوهش

 هاییرا به همکار یعلم ی هایکرد و خودمدار جادیا قیبود، تلف یمختلف که در حال گسستگ
 یعیو شامل قلمرو وس ردگییت مئنش یاز ذهن و روان آدم اتی. از آنجا که ادبمودبدل ن یعلم

پردازد و چون  یعلم به شناخت روان م نیدارد. ا شهیر یاست، در علوم مختلف از جمله روانشناس
 از یکی. ی کندم یرسرفتار را بر یعنیآن  یروان وجود ندارد، نمود خارج میامکان مطالعه مستق

 میمستق وندیپ اتینوشتن است که با ادب دهد،یذهن بشر سوق م شتریما را به شناخت ب که ییهارفتار
ر و تنفّ لیاست( انتخاب رنگ، تما یاز علم روانشناس ایشاخه که) هارنگ یدارد. در روانشناس

فرد رهنمون  یروح تیّاز وضع یشود و ما را به درک یفرد مرتبط م تینسبت به آن، به شخص
« رنگ یروانشناس»احمدشاملو از منظر  مصدق و دیاشعار حم یپژوهش به بررس نی. اسازدیم
ۀ تا از زاوی کندیم یالقاگر رنگ را بررس واژه های بلکه ،هارنگ یو نه تنها اسام پردازدیم

ن ها حاصل آید. آ یتشخصی های شاعر و ویژگی ینبیجهان و اشعار از دیگر شناختی نیز هارنگ
 دگاهیبه اشتراک د دارد و با نظر نیرنگ در شعرهر دو شاعر کارکرد نماد عنصرکه نیتوجه به ابا

اشعار دو شاعر از منظر  ،یلیتحل-یفیمقاله با استفاده از روش توص نیدو شاعر در موارد متعدد، در ا
پژوهش رنگ در شعر  نیا یها افتهیقرار گرفته است. بر اساس  بررسی مورد هاکارکرد رنگ 
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 احساسات و و شهیاند سبنات تگریحکا و دارد یکارکرد خاص شاملو، مدمصدق واح دیحم
 انیدر م روزگار آن دوست و اتیمقتض و یاسیس و یاجتماع اتیخاص شاعران با ح عواطف

یر آن ثأبا احوال زمانه وت قیدق یتناسب هارنگ نیا دارند و ییبسامد باال دیسپ و اهیرنگ س ،هارنگ
 شاعر دارد. دو عالم درون هر بر
 

 .شاملو احمد مصدق، دیحم لوشر، رنگ، یروانشناس رنگ، های کلیدی:واژه

 

 مهمقدّ .0
ست و انسان از روزگاران بسیار دور تاکنون تحت نفوذ هارنگدنیای پیرامون ما دنیای 

سروکار آن رنگی است که بشر با ۀ شب و روز اولین پدید رنگ و تأثیر آن بوده است.
شر اولیه به کرد و بفعالیت بشر را متوقف می آورد که است. شب محیطی را پدید میداشته 

محیطی بود که در آن کار و عمل مقدور بود؛ لذا بشر  واسطۀ ،روز .بردمی سمت پناهگاه
کار یا به جستجوی ش بیابدمواد غذایی خود را ۀ شد تا توشاولیه دوباره دست به کار می

ز فعالیت وساحرکتی، آرامش و کاهش عمومی سوختد. شب به همراه خود بیبپرداز
به ارمغان جسمانی را روز به همراه خود امکان کار و عمل و افزایش فعالیت  و جسمانی

ی مرتبط با این دو محیط عبارتند از رنگ آبی هارنگداد. و به انسان نیز هدف میآورد می
 .(51:6311لوشر،ر.ک: )روشن نور آفتاب آسمان شب و زرد ۀ متمایل به تیر

  بیان مسئله . شرح و0-0
 ،بودند او کنترل در( سبز رنگ) دفاع یا( قرمز رنگ) حمله از اعم اولیه بشر اعمال چون

 دیگر سوی از. اندکرده توصیف «کنندهخودتنظیم» یا «مستقل» را هارنگ و عوامل این لذا
 به «فعالیت» آن از صادره فعل و بوده قدرت یا مال کسبجهت   اکتسابی عمل یک حمله
 غیر» عمل یک دلیل همین به و است شخص خود به محدود فقط دفاع ولی ،آیدمی شمار
 .(56:همان) باشدمی «فعال

رنگین کمان،  های طبیعی رنگارنگ دیگر از قبیلبا گذر زمان ذهن بشر متوجه پدیده
ی شیمیایی و هارنگتدریج ی طبیعی بهارنگنتیجه در کنار رد ؛رعد و برق و... شد

آرایی به کار رفت. و برای خود گسترش یافت هارنگمصنوعی ایجاد شد و استفاده از 
در زمان های مهمی از حیات فرد از قبیل: تولد،  گونه که در قبایل مختلف و معموالًاین

له طرح و رنگ شدکه هر قبیهایی روی بدن انجام میآمیزیرنگ بلوغ، ازدواج، مرگ و ...
خاص خود را داشت و نوع طرح و رنگ نشانگر هویت فرد و تعلق او به طبقه ای خاص 

 بود.
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در هندوستان  در مراسم مختلف نیز در هر منطقه از رنگ خاصی استفاده می شد؛ مثالً
 اما در چین از قرمز  تا ارواح را دور نمایند،  رفتبه کار میبرای مراسم عروسی رنگ زرد 

ر.ک: ) ای خوب و شاد استنماد زندگی تازه و آیندهشد که برای آنان ده میاستفا
 .(3: 6311محمودی،

رنگ  ۀی در زمینتحقیقات زیاد ،روانشناس مشهور اتریشی ،(Ulrich beer)دکتر الریش بیر 
 نویسد:دارد. وی چنین می 

گی رنگ مشاهده توان در طبیعت چیزی به بزرندرت میهطور یقین از لحاظ روانشناسی بهب
تواند در برابر طبیعت قرار بگیرد و غریزه، عواطف و احساساتش کس از ما نمیکرد. هیچ

بریم. رنگ قسمتی از خودآگاه، لذت می هارنگما از دیدن و درک ۀ برانگیخته نشود. هم
ر رفتارمان از خود واکنش نشان آگاه و ناخودآگاه ماست و ما با دریافت رنگ دنیم
ۀ فیزیولوژیک روانی یا ادراکی نیستند؛ بلکه ممکن است جنب ها فقطاین واکنش دهیم.می

ترین تعریف یک پدیده سایکوفیزیولوژیک است که رو رنگ کاملاینهم داشته باشند؛ از
در مغز و روان ما ایجاد می شود و خارج از ذهن ما مفهومی نخواهد داشت. 

 (66: 6315فرد،)بختیاری
توانند تعادل روحی و روانی، های مختلفی که دارند، میخاصیت هبا توجه ب هارنگ

ۀ از صحن هارنگدی نیست که با حذف تردی»شادابی و نشاط را برای انسان ایجاد کنند. 
رود، که با توجه به اصالت فطری حس زیبایی طبیعت، زیبایی و جمال طبیعت نیز از بین می

توان به می _بخصوص حیات روحی وی_ندگی او در انسان و نقش و اهمیت آن در ز
 (62:6313)حجتی،« پی برد. هارنگاهمیت وجود 

ی الیه های پنهان شخصیت افراد ، به بازشناسهارنگروانشناسان با دقت در کاربرد 
بیستم، به نیروی ۀ پزشکان سدیکی از بزرگترین متفکران و روان «یونگ»پردازند. می

کرد تا به هنگام نقاشی، بی هیچ ارانش را تشویق می قاد داشت و بیماعت هارنگنمادین 
ترین بخش ناخودآگاه خویش را آشکار گیرند تا بدین وسیله ژرفکاررا به هارنگفکری 

دآگاه و خودآگاهشان یافتن به سالمت روان، پیوندی بین ناخوو بتوانند برای دست کنند
 .(21:6311سان،ر.ک: )برقرار سازند 

نقش نمادین آنها متعلق به ضمیر ناخودآگاه جمعی است.  و هارنگدرک حکایت 
های بیرونی بر محرکهمانطور که تعلق افراد به یک فرهنگ باعث واکنش مشابه در برا

هم ارزش نمادین احساسات ناشی از طبیعت فرد و تجربیاتی است  هارنگشود، درمورد می
گ خاص، ت باعث عالقه به رننهای، درکه او نسبت به رنگ آگاهانه یا ناآگاهانه داشته

ر.ک: )تقلی دارد مس کامالًشود و هر رنگ شخصیت روانشناسی ترجیح و یا تنفر از آن می 
 .(1: 6314عطاری و فالحی،
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که ؛ چراشوداز معیارهای سنجش شخصیت محسوب می در روانشناسی جدید، رنگ 
افراد به  گذارد و گرایشی و جسمی خاصی را در فرد باقی میهر رنگی تأثیر روح

های دهد و این موضوع با پیشرفت دانشیت روانی و جسمی آنها را نشان می، وضعهارنگ
 فیزیولوژی و روانشناسی ثابت شده است.

سازد، عنوان را با روانشناسی شخصیت مرتبط می به عقایدی که انتخاب رنگ
در این مورد  ای است کهدهند. آزمایش لوشر جدیدترین نظریهمی« روانشناسی کارکردی»

که از طریق لکه های جوهر رنگین به  «آزمایش رورشاخ»ارائه شده است و قبل از آن، 
پرداخت، مطرح بود. در آزمایش لوشر ساختار رنگ ثابت است شخصیت انسان می بررسی

و به عنوان معنای واقعی تعریف شده است و برای همه یکسان است؛ یعنی رنگ آبی معنی 
دارد و اینکه کسی این رنگ را دوست داشته باشد یا خیر، در معنای آرامش و سکون را 

تمایل ذهنی نسبت به »کند. از طرفی کارکرد عبارت است از ذاتی آن تفاوتی ایجاد نمی
و تفسیرهای آزمایش  تفاوت داردت که در مورد اشخاص مختلف اس به این دلیلو  «رنگ

ن است یک رنگ خاص را دوست لوشر نیز بر همین اساس استوار است. شخصی ممک
تفاوت کننده بداند، سومی نسبت به آن بیداشته باشد، دیگری شاید همان رنگ را خسته

 .(36:6311لوشر،ر.ک: ) از آن گریزان باشدارمی شاید کامالً باشد و چه
های فرد کند و نمایانگر ارزشفکار و عواطف انسان  را آشکار میترین ارنگ درونی 

یی که بیشتر از همه دوستشان داریم، نمایانگر امیدها، آرزوها و آرمانهایی اهرنگ»است. 
یی که کمترین عالقه را نسبت به آنها هارنگ هستند که با شور و اشتیاق درپی آنهاییم.

ها، که تمام تجربهیرگذاراند؛ چراتان، مهم و تأثی دلخواههارنگازه ی دارید نیز به اند
« دهد.به شما نشان می ،خواهید از آنها بپرهیزیدکه میموقعیتها و مردمانی را 

 .(31:6313)سادکا،
، هارنگتغییر و تحول در کاربرد رنگ، نوع نگاه به » بررسی عناصر رنگ در آثار شاعر

دهد را به علل و عوامل آنها توجه می ، ماآن نزد هر شاعر و نیز در هر دورهچرخش معنایی 
تواند به سمت نقدی علمی حرکت کند ها میها و گونهین سویهرانجام انماید و سو راه می

ازجمله شناخت شاعر و ورود به دنیای ذهن و آشنایی با زبان  و دستاوردهایی را برسازد؛
 .(1:6314صدیقی،ر.ک: )« .هارنگوی از طریق تحلیل 

 . اهداف پژوهش0-2
ق و احمد شاملو بررسی حمید مصددر این پژوهش جایگاه و اهمیت رنگ در زبان شعر     
شناسی و با این شیوه تا حدی درک بهتری از شعر آنها گردد؛ البته با رویکرد روانمی

و نمادهای ساخته  هارنگبینی شاعر از پس های شخصیتی و جهانحاصل خواهد شد. جنبه
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با این پژوهش ارتباط ادبیات با علم  واز رنگ و فضای مسلط برشعر او تا حدودی کشف 
 های ادبی آشکار خواهد شد.ان شناسی و تأثیر مطالعات روانشناسی در پژوهشرو

 
 . پیشینه پژوهش0-3

روانشناسی رنگ در آثار ادبی ۀ زمینهایی در با توجه به اهمیت رنگ در ادبیات، پژوهش
 گردد:های انجام شده ذکر میونه ازپژوهشصورت گرفته است، چند نم

)براساس روانشناسی « شناسی رنگ در مجموعه اشعار نیماروان»(، 6312) .پناهی، مهین_ 
 .15 -41، صص 63و65، شفصلنامه پژوهشهای ادبیرنگ ماکس لوشر(، 

 و وامق روایت در رنگ روانشناسی» (،6315).خلف سید نژاد،حوتی و آسیه عمران، نیاذبیح_ 
 و جوشقانی نی،حسی عذرای و وامق روایت چهار در رنگ روانشناسی تحلیل و بررسی)« عذرا
 .615 -624صص  ، 5سال دوم، ش ،فرهنگ چیدمان ، (کرمانی ظهیر

 در هارنگ نمادین مفاهیم تحلیل» کارشناسی ارشد ۀپایان نام (.6311) .پریسا پور،طالبان_ 
 از آن بررسی و( هفتم قرن پایان تا چهارم قرن از فارسی نثر متون به استناد با) اسالمی عرفان
 .شیراز دانشگاهاستاد راهنما: خیراهلل محمودی،  ،«شناسیروان علم منظر

 سهراب اشعار در رنگ روانشناسی» (،6316).و نیکوبخت، ناصر سیدعلی زاده،قاسم_ 
 .621 – 642، صص 5ش ،ادبی فصلنامه پژوهشهای، «سپهری

 تحلیل رنگ در اشعار شاملو( »6316) .پیروز، غالمرضا و پورعلی، مرضیه ؛محسنی، مرتضی_ 
 ، پژوهشهای ادبی.«بر اساس نظریه ماکس لوشر

 روش پژوهش. 0-0
ها یاد شده است، بط و آنچه به عنوان پیشینه از آندر این پژوهش ابتدا کتب و آثار مرت  

شاعر بررسی  تحلیلی، اشعار دو -ای توصیفیمورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت با شیوه
احمد « اشعارۀ مجموع»حمید مصدق، « اشعار ۀمجموع»شد. منابع اصلی این پژوهش کتاب 

های زاده است و تحلیلویدا ابی ۀاثرماکس لوشر به ترجم« هارنگروانشناسی »شاملو و 
گرفته، همگی مبتنی بر این کتاب است. همچنین در بررسی اشعار روانشناختی صورت

ملو بر اساس نظریه تحلیل رنگ در اشعار شا»آقای مرتضی محسنی نیز با نام ۀ شاملو از مقال
ها تفاوتی با بررسی نگارندگان در استفاده شده که البته در بررسی مصداق «ی ماکس لوشر

توجه به بسامد باالی آن در  که رنگ شب باعار حمید مصدق داشت؛ از جمله ایناش
طورکلی های بهای القاگر آن و رنگ قهوههای القاگر رنگ نیامده و رنگ سپید و واژهواژه

تر باشد این موارد به پژوهش حاضر رسی و تحلیل نشده بود؛ لذا برای تطبیقی که جامعبر
 افزوده گردید. 
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نیز رنگ سفید ذکر نشده است و تنها جایی در متن کتاب  در روانشناسی رنگ لوشر  
اند؛ لذا تمامی مقاالت در این حیطه، آورده شده که سپید و سیاه دو حد افراط و تفریط

اند و به تبع را حتی با وجود بسامد باالی آن در تحقیقات خود حذف کردهرنگ سپید 
به همین دلیل های رنگی شاعر دستخوش تغییرات شده است که در برخی از آنها اولویت

تطبیقی بین تحلیل و ویژگی اشعار و شخصیت شاعر نمودار  ،هارنگدر تحلیل جفت 
گونه که اینای متفاوت پیش گرفته شده، بهگردد. دراین مقاله در تحلیل اشعار رویهنمی

بررسی القا  سپید به علت بسامد باالی آن و تقابلی که با سیاه دارد و خود متنهای مورد
تحلیلی ۀ ، به دلیل عدم ارائهارنگیل جفت کرد، حذف نگردید و بررسی شد و در تحلمی

که سیاه و بعد سفید - از رنگ سپید در روانشناسی لوشر، در جفت رنگ اول هر دو شاعر
تنها تحلیل رنگ سیاه آورده شد؛ اما اولویتهای رنگی شاعر تغییر نکرد. تنها رنگ  -بود 

بنفش که در شعر مصدق هیچ مصداقی نداشت و در اشعار شاملو تنها سه بار آمده بود، به 
 حذف گردید تا تحلیلی مناسبتر با اشعار و هارنگدلیل بسامد محدود در تحلیل جفت 

 ویژگی آنها حاصل آید.
 

 بحث وتحلیل.2
 در اشعار حمید مصدق هارنگ.بسامد و تحلیل 2-0
 

 آبی خاکستری ایقهوه سبز قرمز زرد سپید سیاه رنگ

 61 33 21 656 644 621 565 313 بسامد

 

ۀ ها واژود دارد که از بین آنعنصر سیاه در تمام شعرهای حمید مصدق وج 313در مجموع 
که اولین شعر و اولین دفتر حمید مصدق یعنی درفش جاییترین آنهاست؛ تاپربسامد «شب»

 کاویان با توصیفی  از شب و تاریکی و تداعی رنگ سیاه چنین آغاز می گردد:
پایاب شبی آرام چون دریای بی جنبش/ سکون ساکت سنگین سرد شب/ مرا در قعر این گرداب بی»

 (61:6316مصدق،) «د. گیرام را خواب میگیرد/ دو چشم خستهمی
کند. سیاه نمایانگر واقع خود را نفی میترین رنگ است و درسیاه،  تیره»در آزمایش لوشر 

گردد؛ ازاین رو بیانگر فکر پوچی و که در فراسوی آن زندگی متوقف می مرز مطلقی است
ست. سفید ید انماد آن رنگ سف و «بله»مقابل ۀ قطبوده و ن «نه»نابودی است. سیاه به معنای 

پایانی است که  ۀماند که داستان را باید روی آن نوشت ولی سیاه نقطبه صفحه ای خالی می
 .(13:6311لوشر،)« چیز وجود ندارد.در فراسوی آن هیچ
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ناخودآگاهی کامل است؛ رنگ عزا و ظلمات است. در اروپا سیاه، رنگی ۀ رنگ سیاه، نشان
یا تعبیر شود. شخص طور مثبت در رؤهاکن بسبهآید و نباید ابتدا منفی به حساب می

های تاریک و بدون امید هستند. در کلیسا جشن شوم، مار سیاه، همه نشانهۀ پوش، خانسیاه
 .(514:6316شود )اپلی، مردگان تحت لوای رنگ سیاه برگزار می

رنگ، سفید قرار داده نشده در آزمایش هشت اند. سیاه و سفید دو حد افراط و تفریط
اگر در یک گروه قرار گیرند،  ترین رنگ به آن زرد روشن است واما نزدیک ،تاس

خود، نشانگر ترک عالقه، تسلیم ۀ کنندطی است. سیاه به عنوان نفینشانگر نوعی رفتار افرا
قوی بر هر رنگی برخوردار است. اگر کسی این رنگ را  تأثیریا انصراف نهایی است و از 

خواهد هرچیزی را نفی کند که دهد که شخص مینشان می ر وضعیت اول انتخاب کند،د
او به وضع موجودی است که در آن، وی احساس ۀ ی اعتراض لجوجانبیرون از دایره

و شاید، نیست. این شخص در برابر سرنوشت و یا دست  چیز آن طور که بایدهیچو کند می
 .(11: 6311لوشر،ر.ک: ) کندرابر سرنوشت خود قد علم میکم در ب

رنگ سیاه برای مصدق رنگ زمان حال اوست که فضایی نامساعد را تصویر می کند. 
 اکنونی که:ایی از سیاهی اکنون است؛ شاعر خواستار بازگشت به سپیدی گذشته و ره

 (54:63116مصدق،) «.نه کس بیدار/ نه کس را قدرت گفتار / همه در خواب/ همه خاموش»
( که در همین جمله 54)همان،.« را تاریک تر می کردشب تاریک »اینها ۀ نتیجه، همدر 

 کشد.اعر، سیاهی مضاعف را به تصویر می ش
شود. شاعر در دل تاریکی با فضایی سیاه شروع می  بخش دوم این دفتر نیز مجدداً

 گرفتار است و انتظار طلوع سپیدی دارد: 
جار/ رسیدند آن زمان چون ابر کالغان سیه/ این فوج پیش آهنگ شام تار/ فراز شهر با آواز ناهن»

« های نور را در جام خاک خسته می نوشید.ماندهپوشید/ زمان/ تهظلمت بار/ زمین رخت عزای خویش می
 (51)همان:

آبی، خاکستری و سیاه است. در عنوان این قصیده نیز بسامد  ۀدومین دفتر شاعر، قصید
 و با توصیف شب تنهایی آغاز با تیرگی )خاکستری و سیاه(  است. این قصیده در فراق

دا می کند. ساخت سیاسی پیحتوایی رمانتیک دارد و در ادامه شود. ابتدای قصیده ممی
اندیشد، ناامیدانه سخن به تنهایی و فراق از معشوقش میکه جا شاعر در این قصیده هر

که به توصیف معشوق خود رد و هرجا گیگ سیاهی می سراید و فضای شعر رنمی
گیرد و قصیده مدام با جا به جایی این دو زد، مضامینی سفید و روشن به کار میپردامی

 گیرد.رنگ و این دو محتوا شکل می
در شبان غم تنهایی خویش/ عابد چشم سخن گوی توام/ من در این تاریکی/ من در این تیره شب » 

 (21)همان:.« جانفرسا/ زائر ظلمت گیسوی توام
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ن ها آه واژگان سیاهی هستند که شاعر خود را زائر شب، تیره، ظلمت و گیسو هم
 داند و در ادامه به بسط شب می پردازد:می

  باران پوشانده/ آسمان را یکسر/ ابرشب تهی از مهتاب/ شب تهی از اختر/ ابر خاکستری بی»
تر سرد کدورت افسوس/ سخت دلگیر خاکستریۀ باران دلگیر است/ و سکوت تو پس پردخاکستری بی

 (21)همان:.« تاس
ای در آن نیست و سراسر کند که حتی اندک روشنای ستارهشاعر شبی را توصیف می

کیدی بر استمرار و گستردگی کستری پوشیده شده است واین نیز تأآسمان با ابری خا
هاست، سکوت معشوق است در تر از این سیاهیتیرگی است و البته آنچه برای شاعر سیاه

نیز سردی و  «کدورت»ۀ و واژ «اِ»مصوت و« س»نین تکرارصدای پس کدورتی سرد. همچ
 سیاهی را القا می کند.

سومین دفتر مصدق نیز تلفیقی از سیاهی و سپیدی در مفاهیم و واژگان است. شاعر 
 بیند. در وصف این سیاهی مجدداًویش را سپید و اکنونش را سیاه میمطلوب و معشوق خ

شب مثل شب شریر و سیاه » شب را چنین وصف می کند: شب سهم قابل توجهی دارد و شاعر
 (611)همان:.« است و پر ز درد
گیرد و سیاهی شب تنها به خود  قرار تشبیه ،بهمشبهٌتر از شب نبوده است که گویی تیره

 :می بیند تمام سرزمینش را در شبقدر سیاه نیست که شب. شاعر چیز آنماند و هیچمی
 (521)همان:.« زده آویختو صالبتش/ بر سرزمین تب ش و توانشب با تمام تو»

 گوید:بیند، نومیدانه میر در سیاهی میو حال که خود را مستم
 (  و این همان دوام سیاهی هاست.611)همان:.« گویی/ شب را پگاه نیست»

بخش اول سراسر تغزلی و  :است که دو بخش دارد «هااز جدایی»دفتر بعدی مصدق 
؛ مانند دفترهای قبلی مصدق رنگ فضا یخش دوم حاکی از تعهد سیاسسمبولیک است و ب

استمرار  از در قسمتی از دفتر شعر خود سیاهی.ۀ غلب تلفیقی از سیاهی و سپیدی است؛ البته با
 ها و نبود روشنایی چنین گفته است:سیاهی

ه آفتاب بگو منفذ/ بهای بیشب/ ای شب/ ای شب ظلمت گرفته در آغوش/ دلم گرفته از این غار»
 (311همان:) «های نورش کو؟نیزه

گرفته و غاری اند و شبی که در آغوش ظلمت قرارشب و غار خود القاگر سیاهیۀ واژ
ای از نور را هم باطل افزاید و حتی تصور روزنهمنفذ است، غلظت سیاهی را میکه بی

گیرد و خواهان را می ز آفتاب سراغ نیزه های نورکند و حال در این خفقان و تاریکی، امی
 روشنی است؛ آن هم در فضایی که سراسر سیاه است:

کسی به سوک نشست/ که سوکوار جوانی است/ سوکوار امید/ و سوکوار گذشتن/ و برنگشتن »
 (316)همان:« هاست/ کسی نمی داند/ که پشت پنجره رودی است در سیاهی شب.
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در دام، شکیبایی می کند و به بال ری شکستهشاعر همچون کبوت»در سالهای صبوری 
شود، شعر و کالم نیز رنگ چه به پایان مجموعه نزدیک میهر و بردعشق پناه می

( در این دفتر نیز سیاهی غلبه دارد و در 11:6311)ابومحبوب،« گیرد.تری به خود میسیاسی
 یابد:برخی توصیفات چنان غلظت می یابد که چیزی جز سیاهی مجال بروز نمی

.« ک/ تار/ تار/ تار تار/ تاریک تا نهایت تاریکی/ مستور در تمامت تاریکیتاری»
 (221:6316)مصدق،

 گوید:تابانه میتا جایی که بی
 (211)همان:« آه چه شام تیره ای، از چه سحر نمی شود/ دیو سیاه شب چرا جای دگر نمی شود.»
بیدار/ چشم بر راه سحر ۀ آزادبار/ مردم گونه محنت در شبی این گونه جانفرسا/ در شبی این»
 (264)همان:.«بودند

گرایی با در این مجموعه ایران»است.  «شیر سرخ»آخرین دفتر شعر حمید مصدق 
طور آشکار هرنگ، بسم اجتماعی کمهای اجتماعی و سیاسی به همراه سمبولیمایهدرون

یه و حدود قاجارۀ دهد. از طرفی گویی شرایطی شبیه به شرایط اواخر دورخود را نشان می
گونه در این مجموعه عارت شعر وطنی با زبان شسنّۀ آمدن دوبارزمان مشروطه موجب پدید

در این دفتر نیز مشتقات شب و تیرگی بسامد قابل  .(11:6311)ابومحبوب،« است.شده
  توجهی دارد و فضای حال همچنان سیاه است:

 (112:6316)مصدق،« مدهوش. چراغ ها همه خاموش/ شب است و شهر در آغوش تیرگی»
 است که می گوید: یا معشوق شاعردرپی بازگشت

 (151)همان:« .برخیز و بازگرد و گرنه شبان من/ بی تو پر از توالی تکرار تیرگی است»
 ها و سپیدی ها امیدوار است: و به بازگشت خوبی

فردا را دیدید/ از ما به چشم امید ما به شما زنده است/ گر ابرهای تیره سفر کردند/ و نور روشن »
 (121همان:« )مهربانی یاد آرید/ از ما که در تمام شب عمر/ در جستجوی نور سحر پرسه زدیم.

این بند به نوعی بیان آرزوی شاعر است؛ شاعری که در تمام شب عمر در جستجوی 
نور نامرادی رفتند و ۀ چه ابرهای تیراینک آرزومند و امیدوار است؛ چناننور پرسه زده، 

امید، نور، روشن، مهربانی و ۀ روشن کامیابی آشکار شد، از او به مهربانی یاد آرند. واژ
نتیجه اکنون در آسمان زندگی ابرهای تیره و روشن و سپیدند؛ البته با شرط؛ درسحر همگی 

 آید.سفر کنند، نور و روشنی می «اگر»سیاه حاکمند که 
را در اشعارمصدق دارد و این تقابل سیاه و بعد از رنگ سیاه، سفید بیشترین فراوانی 

 بیند. وی معناداراست. شاعر سپیدی را می شناسد و سیاهی را می سفید در اشعار 
حال هر اثر هنری و هرزیرا به» ؛شودمطرح می «ادبیات متعهد»ۀ لئاینجاست که مس

دترین مجر فعالیت ذهنی شاعر از نمودهای گوناگون خارجی جدا نیست و به همین دلیل
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« غیر شاعرانه نیز با خود همراه دارد.و  اشعار هم همواره چیزی غیر مجرد
 .(14:6311)ابومحبوب،

شعر باشد: انسان، سیاست، جامعه، اخالق، طبیعت، دین، ۀ چیزی ممکن است انگیزهر
یابد و از آن مایه انسانی ارتباط میۀ گونه تجرببا هرهمین جاست که شعر  عشق و... و

  تی ادراک شرع. اریک نیوتن می گوید:گیرد؛ حمی
دن از هنرها همانا ربکردن و لذتآدمی نیست و درکۀ هنر، چیزی جز بیان تجرب

ۀ های بر هم انباشتتجربهۀ توانایی تماشگر است به مرتبط ساختن اثر هنری با ذخیر
تر تنگاش تجربهۀ واکنش تماشاگر در برابر اثر هنری به همان نسبت که دامن اش...شخصی

 .(11تر یا محدود تر است )همان:باشد، ضعیف
و فراوانی  هارنگسیاسی حاکم برآن زمان و توجه به  -نتیجه بررسی بستر اجتماعیدر

های سی و های روحی شاعر راهگشاست. در دههآنها در آشکارکردن ذهن و دغدغه
مهمترین این  های گوناگونی در شعر معاصر رخ داد. یکی ازها و جریانچهل، گرایش

جریانها، جریان سمبولیسم اجتماعی یا شعر نوی حماسی و اجتماعی است که شاعران در 
دارند و ای توجه عمدهردم های ماین جریان به مسائل سیاسی، اجتماعی، مشکالت و آرمان

نوعی درک و دریافت فکری و فلسفی برخوردارند. ۀ شاعران این دوره از پشتوانمعموالً 
ماعی، مکتب سمبولیسم اروپایی های مهم جریان شعری سمبولیسم اجتستگاهیکی از خا

 .(613: 6311پورچافی،ر.ک: حسین) است
، دادهدستاثر آندره الالند از سمبول به «قاموس فنی و اعتقادی فلسفه»از تعاریفی که 

ا غیر ای طبیعی( چیزی غایب یمحسوس که )با رابطهۀ هر نشان» این تعریف قابل توجه است:
 .(231:6311حسینی،)سید« قابل مشاهده را متذکر شود.

  گوید:سمبولیسم اقوام اولیه چنین میۀ بارهگل در
پهلوست. انسان  در اولین برخورد با یک سمبول از مبهم و چندسمبول بنا به طبیعتش اساساً 

، در میان پرسد که آیا این واقعا سمبول است یا نه؟ بعد به فرض اینکه چنین باشدخود می
تواند داشته باشد، آن معنی که حقیقتاً متعلق به آن است، معانی مختلفی که سمبول میۀ هم

هگل،  بین نشانه و مدلول ممکن است بسیار دور باشد. )ۀ کدام است؟ بنابراین، اغلب رابط
 ( 231:6311نقل از سیدحسینی، 

عهد در هنر را یک اصل تۀ لئشاعر این دوره برای خود تعهد و رسالت قائل است و مس
زیبایی و هنری که نفعی از آن، جهت بهروزی مردم و »داند. از نظر آنها م و الزم میمسلّ

بهبود اوضاع سیاسی و اجتماعی حاصل نشود و همچون سالحی بر ضد ستمگران به کار 
 .(51: 6316)پورنامداریان،.« ارزش و بیهوده استنرود، هنری بی
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وی هم رفته مصدق شاعری سیاسی و اجتماعی است که ر»مصدق نیز چنین است، 
جهت تعهد ؛ ازایناستایران و آزادی و عشق در شعرش همه جا اثر گذاشته ۀهمواره دغدغ

« آورد.شمارگرا بهشاعران ملیتۀ توان او را جزو دستاو ملی است و می
 .(11:6311)ابومحبوب،

عر یک انسان است و بیان هر شاعری شعرهایی هم برای خودش و دلش دارد. شا 
گوید، هم از همسر ارتباط دارد. مصدق هم از خودش می احساس او، به احساس نوع بشر 

ۀ اینها نیز مسائل انسان عه و مردم، هم از انسان و... همو فرزندانش، هم از عشق، هم از جام
وجود  توجه به تمام اینها معیار واحدی در رنگ فضای شعری شاعر. با(12)همان: هستند

ها، مطلوب و معشوقش را سپید و ها، زیباییخوبی ،دارد. شاعر در هر محتوایی سخن گفته
ه، فضای شعر به تیرگی و جا نامرادی و فراق دیدی شاد وصف کرده است و هرهارنگبا 

که گریز از آنجااست؛ گراید و با این دو رنگ تقابل نیک و بد را ایجاد کردهسیاهی می
در دفاتر  هارنگگذر است از مراد به نامردی و از نامردی به مراد، غالب ناگزیر زندگی، 

، رنگ هارنگاین دو گویی سایر  گردد و در بسامد باالیاش حول سیاه و سپید میشعری
 بازند.می

دوم قرار دارد که از میان اینها نور، ۀ بار، در مرتب 565بعد از سیاه، رنگ سپید با فراوانی 
سپس صبح و مشتقات آن مقدار قابل توجهی را به خود اختصاص داده  روشنی و فروغ،

شده اند که مجدد القای  است و البته مقدار کمی از اینها با ادات نفی و یا توصیفاتی همراه
 کنند مانند: سیاهی می

 (51:6136)مصدق،.« نه در روزش امیدی بود/ نه شامش را سحرگاه سپیدی بود»
 ( 51)همان:.« های نور را در جام خاک خسته می نوشیدزمان/ ته مانده» و یا:
 (311)همان:.« عشقنور و   اینک منم گسسته ز خورشید» دیگر:ۀ نمون

شود که بیشتر آنها در تقابل کاربرد سپیدی در اشعار آورده می هایی ازدر ادامه نمونه 
 ناامیدی آمده و امیدوارانه است: 

 ( 41همان:) «که چون صبح بهاری دلکش و زیباست... نوید ما/ امید ماست/ امید ماست/»
گیر بندد و سپیدی جاییا توصیف روزهای مراد و نیکویی است که سیاهی رخت می

 شود:می
.« خاستمیهان از خواب برشعاع مهر از خاور/ نوید صبحدم می داد/ شب تیره سفر می کرد/ ج»

 (41)همان:
 و از این قبیل است: 

 (41)همان:« .ود از آن ناورد/ نسیم صبح می آوردپیام فتح را با خ»
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در آبی، خاکستری، سیاه توصیفاتی که از معشوق ارائه می شود، روشن و سپید است و 
 «نورۀ که پرستو پر می شوید در چشم»گردد؛ گویی فضای شعر با توصیف معشوق درخشان می

 این زمره است: ( بند زیر از15)همان:
را می بیند/ از گریبان تو صبح صادق/ می گشاید پر و بال/ تو گل سرخ منی/  دیده در آینه ی صبح تو»

 (15)همان:.« تریتو گل یاسمنی/ تو چنان شبنم پاک سحری؟/ نه/ از آن پاک
یبان معشوق که به ای که معشوق در آن نمایان است، سپیدی گرتشبیه صبح به آینه

سپیدی و درخشندگی ۀ یادآرندبههمگی  ،پاکۀ ماند و گل یاسمن و واژصبح صادق می
 هستند.

، توصیف طلوع صبح ۀبندی مدام تکرار می شود. در ادام« در رهگذار باد» در دفتر
سیاه و  کد، اکنونِکند و این تکرار مؤنور را طلب میشاعر از بین بردن سیاهی و زایش 

 نورخواهی را تصویر می کند.
ریخت/ گفتم:/ برخیز و خواب را..../ برخیز و میروها/ فبلندترین کوه ۀسیماب صبحگاهی/ از قل»

دیدم نسیم صبح/ این قیرگونه » ( و در جایی از زوال شب می گوید:11)همان:« روشنی آفتاب را...
ۀ سحری شب/ ما را به سوی صبح/ سوی سپید» ( و یا:663)همان:« .گیسوی شب را/ سپید می سازد

 (651)همان:« .بردمی
 ؛یفات شاعر از معشوق و خاطرات او مثل همیشه روشن استدر این دفتر نیز توص

 چنانچه در بند:
 »های سیب/ ایثار سادگی است...های محبت/ مثل شکوفهباغدر کوچه آواز مهربانی تو با من/»

 (566همان:)
 (562)همان:.« دماوندۀ های قلفتر/ از برای پاک»و از این قبیل است توصیفات زیر: 

تو درخشید/ از ۀ تو در آن شب سیاه/ شاید بشارت از دم صبح سپید بود/ وقتی طلیعباری طلوع پاک »
 (551)همان:.« صبح امید بود دم که این طلوع/ زیباترین سپیدۀم/ دیپشت کوهسار توهّ

قبل رو به روشنی دارند؛ مخصوصاً ۀ به نسبت سه مجموع هارنگ «هااز جدایی»در دفتر 
 کند مانند:او را به چیزهایی روشن تشبیه می  گوید ومیدر زمانی که شاعر از معشوقش 

 (513)همان:.« بهارانی/ تو روح بارانیۀ باران نونوشین کوهسارانی/ تو مثل قطر ۀتو مثل چشم»
 (311)همان:.« تو پاک مثل پرستو» و یا:

 (511)همان:.« تو عطر بودی و نور/ تو نور بودی و عطرگریز و رنگ خیال»
 (516)همان:« .ها/ سپیده چون تو گل تارک بهاران بودو من و یاد با تو بودن سپیده بود»ونیز 

 کند:در بندی دیگر معشوق را چنین توصیف می
تو مثل خورشیدی/ که شرق شب زده را غرق نور خواهی کرد/ تو مثل معجزه در وقت یأس و »

 (311همان:) .«نومیدی/ ظهور خواهی کرد
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 گوید:چنین  -شته استه برای همسرش الله نوک-در آخرین شعر از این دفتر  
رو به صبحدم باز است/ چو آفتاب درخشان چه ۀ ز شب هراس مدار این هنوز آغاز است/ بیا که پنجر»

 (315)همان:« .خوش درخشیدی/ طلوع پاک تو در شب قرین اعجاز است
 ها.خواهی شاعر است در دل سیاهیو این همان سپیدبینی، سپیدشناسی و سپید

زخم  اشرنگ سپید کم و رنگ غالب سیاه است و درون سینه« های صبوریسال»ر د
گردد و می گوید که مرگ حال منکر سیاهی میکاهد بااینست که او را مدام میایکهنه

گردد و محبوبش را ظاهر می  -رنگگرچه کم -اش هیخواکند و سپیدنور را باور نمی
نور ۀ تو سرچشم» گوید:( و در توصیفش چنین می313ن:)هما داندسان خدایان ستودنی میبه

 (436)همان:.« مهر پگاهی/ نسیم خوش صبحگاهی/ تو نوری/ تو شعری/ تو شوری
« فروغ روی تو سازد دل مرا روشن.» گوید:اش میبارهگونه است که درو معشوق آن

 (411)همان:
/ و تیرگی و تاری و ظلمت/ از آن نور/ نقش سرور بود» کند:و در جایی نور را چنین وصف می

 (225)همان:.« نور، دور بود
گرفته بود ز دانستن/ شایستن از برای بودن و بایستن/ وز ملتقای  تآن نور بود توانستن/ نشأ» و یا

 (223)همان: «.ظلمت و بیداد/ وز بطن نیستی/ هستی نور گوهر خود را بروز داد
در این دفتر  منتشر شد. «شیر سرخ»آخرین مجموعه ی شعر مصدق یعنی 6311در سال 

 گردد:هایی پراکنده از این دفتر ذکر می ند. بنداعناصر سپید بیش از سیاه
 ای آفتاب حسن ز فیض حضور تو/ تابان شود دل من و روشنگر آینه»

 (111)همان:« ...هر صبح برکشی چو سر از خواب، دست چرخ/ گیرد به پیش چهر تو از خاور آینه.
 های تابان، روشنگر، صبح، آینه و... القای سپیدی و درخشندگی دارند.ژهدر اینجا وا

« با نور شمع باید/ از سطرهای سربی واژه گذر کنم/ بر بستر سپیدی کاغذ سفر کنم.» و یا:
 بندد.وشن در ذهن نقش میسپیدی آمده است و فضایی رۀ که واژ ،(116)همان:

ی شعر مصدق قرار هارنگ سومده ی ردر 621بعد از سپید، رنگ زرد با فراوانی 
گر رنگ هستند و نه نام رنگ. از قبیل طالیی، زر و تداعیۀ گیرد که اکثر آنها واژیم

 مشتقات آن؛ خورشید، آتش، قناری، سمند و... 
به صورت روشنی آید و اثر آن میشمارترین رنگ بهرنگ زرد در این آزمایش روشن»

ر و سنگین تر از رنگ زرد ظاهر شود؛ چون قرمز به صورت غلیظ تو شادمانی ظاهر می
کنندگی بیشتری برخوردار است. از سوی دیگر چون رنگ گردد، از قدرت تحریکمی

تر و غلظت کمتری در مقایسه با رنگ قرمز دارد؛ لذا به جای اینکه محرک باشد زرد سبک
 بیشتر جنبه ی تلقینی دارد.
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درخشان و شادمانی ند از: روشنی، بازتاب، کیفیت صفات اصلی رنگ زرد عبارت
« گرفتتن یا تسکین خاطر است.طلبی بالمانع، سهلگذر آن. زرد نمایانگر توسعهزود

 .(11:6311)لوشر،
 گردد:یک نمونه ذکر می  از هر دفتر شعر مصدق در ادامه

وران شور و کوبد/ به سوی روزگار کودکی/ دمیان خواب و بیداری/ سمند خاطراتم پای می»
 ( 51)همان:.« هاها/ خوشا آن روزگار کامرانیشادمانی

، زرد رنگ روشنی هارنگکه خاطرات در آن به سمند تشبیه شده است. در روانشناسی 
ر.ک: )ظار خوشبختی بزرگ داشتن است رهایی و انتۀ و شادمانی است. نشان

گونه که ؛ همانمعناستدارای و تشبیه خاطرات کودکی به عنصری زرد،  (11:6311لوشر،
 در توصیفش ذکر گشته است.« خوشا»در ادامه ی شعر واژه ی 

 (11:6316)مصدق،.« از درون قفس سرد رها می کردیم  ما قناری ها را/»
گر زرد است و شاعر قناری درون قفس را آزاد می کند که به نوعی امید قناری تداعی

و ترقی وی چیزهای تازه، تحول لو، به سزرد نشانگر پیشرفت به ج»به سعادت است؛ زیرا 
 دارد.میو شاعر موانع را بر (16:6311)لوشر،« است
 (615:6316مصدق،) «نامعلوم.ۀ برد/ ما را به سوی خلسرنگ میرسید و ماه/ زرد و پریدهشب می»
من پلک غرق ۀ آفتاب دعوت کرد/ ز روی دیدۀ درون سینه دلم در میان شعله نشست/ مرا به وسوس»

 (316)همان:.« واب گشود/ کسی که پنجره را/ رو به آفتاب گشودخ
کنند و در سطر آخر گویی درخشش آفتاب میالقا  را در این بند شعله و آفتاب زردی

 زاید.آورد و خواب از دیده می گیرد و نور میبه اتاق هجوم می
در  عنصر سرخ 644بسامد در اشعار مصدق قرمز است. در مجموع چهارمین رنگ پر

 .سهم قابل توجهی دارند «گل»و« خون»اشعار حمید مصدق وجود دارد که از این میان 
کند، فشار بردن انرژی است. نبض را سریع میکارنشانگر یک شرایط جسمانی به»قرمز

کند. قرمز بیانگر نیروی حیاتی، فعالیت عصبی و برد و تنفس را بیشتر میخون را باال می
دارد. قرمز در خود نهفته های میل و اشتیاق را ی آرزو و تمام شکللذا معنا ؛غددی بوده

 نشانگرآرزوی شدید برای ،ابییعنی لزوم به دست آوردن نتایج مورد نظر و کسب کامی
: 6311)لوشر،« ود دارند.چیزهایی است که شدت زندگی و کمال تجربه را در پوشش خ

شود. رنگی بسیار وشن نمیرآسانی تاریک و درخشد و بهشدت میقرمز به. (11
ل حیات و زندگی است وآید. این رنگ سمبمیاست و به حاالت مختلف درپذیر انعطاف

هیجان و شورش ۀ کنندو عامل مؤثری در سازندگی و تشدید رویش گیاهان بوده و بیان
از مبارزه  شدهاست. قرمز عالمت جهان متالطم، جنگ و شیاطین بوده است و نشانی تثبیت

 .(564: 6312ایتن، ر.ک: )قالب و شورش دارد و ان
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.« گروهی عزمشان راسخ/ که اکنون جنگ باید کرد/ به خون اهرمن شمشیر را گلرنگ باید کرد»
 (32: 6316)مصدق، 

« ؟گندم چقدر شیرین بود؟/ و سیب سرخ وسوسه حوا را/ در دامن فریب چرا فکند آه ای پدر مگر/»
 (662)همان:

ی میان باغ شکفت/ به دست خصم تبهکار اگرچه پر پر شد/ به ما نوید بهاران ببین، ببین/ گل سرخ»
 (321)همان:.« آشفت دیگری را داد/ و خصم را

بار در وضعیت پنجم قرار می گیرد. برگ و 656بعد از رنگ قرمز، رنگ سبز با فراوانی 
ل به ای از آن را شامل می شود. الزم به ذکر است که در جدول جنگبهار بخش عمده

که این واژه به تنهایی سبزی را به ذهن متبادر رفته است؛ چرا القاگر سبز به کار ۀعنوان واژ
رساند و کند؛ اما در بافت اشعار مصدق اغلب انبوهی و صالبت و یا عطرآگینی را میمی

 .معنایی آن سبزی مد نظر نیستۀ درالی
در آزمایش رنگ، نشانگر وجود ای از رنگ آبی نیز دارد و رنگ سبز در این آزمایش رگه

این رنگ دارای صفات روحی ۀ کننداست. انتخاب« پذیراضطراب انعطاف»شرایط روحی 
لذا سبز مایل به آبی نمایانگر عزم راسخ،  ؛اراده در انجام کار، پشتکار و استقامت است

ده و باشد. در ضمن از ثبات عقیپایداری و مهمتر از همه مقاومت در برابر تغییرات می
خودآگاهی نیز حکایت کرده و ارزش زیادی را برای خود شخص در تمام شکلهای تعلق و 

ت و احترام به خود را آید که امنیّشود؛ زیرا تعلق، عاملی به شمار میاظهار وجود قایل می
 (13:6311کند. )لوشر:بیشتر می

 (51: 6316دق، )مص« .نشسته در میان جنگل گیسوی مشکین فام  غبار راه سال و ماه/»
 (21)همان: «گیسوان تو شب بی پایان/ جنگل عطر آلود.» و یا:

 (412)همان:« ؟در تو چرا صالبت جنگل نمانده است»
 سبز و سبزآفرین توصیف کرده است: ی، خاکستری، سیاه، معشوق راآبۀ در قصید

« تمنایم را.دریای خیال/ پلک بگشا که به چشمان تو دریابم باز/ مزرع سبز سبزی چشم تو/ »
 (13)همان:

 سبز قرین شده است.ۀ کند که خود با واژباغ القای سبزی میۀ و در بند زیر واژ
                                                                           (654)همان:.« بیارامدرنگ/ ر حریری رویای سبزدر بست خبر از من/بی  بگذار باغ/»

القاگر ۀ واژ 21مجموع گونه که دراینبه ؛ای استسبز، بسامد با رنگ قهوهبعد از رنگ 
کدام ای در تمام اشعار مصدق وجود دارد. الزم به ذکر است که نام این رنگ در هیچقهوه

 از دفترهای مصدق  نیامده است. 
ارادی شده است. خصلت شور زندگی بیتیرهقرمز  -ای این آزمایش یک زردرنگ قهوه

گردد و به و سردتر شده و مالیم تر می شده، کاهش یافتهگ قرمز از طریق این زمینه تیرهرن
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خالق وسیعی را که نیروی ۀ ای انگیزلذا رنگ قهوه ؛شودمی« در هم شکسته»نقاشان ۀ گفت
دهد. شور زندگی فاقد قدرت تأثر فعال بوده و به گونه ای دست میاز فعال رنگ قرمز است،

 (12:6311نده )غیرفعال( و حسی است. )لوشر،انفعالی، پذیر
 گردد:هایی از آن ذکر مینمونه 
.« جاکشان/ همچنان اسبی بگسسته عنان/ سم فروکوبان بر خاک گذشتی همهباد کولی تو چرا زوزه»

 (11)همان:
 آلود و حاصل پراکندگی خاک توسط باد است.که تصویر در این بند غبار

برگ و ای/ بینوازش یک سنگ رهگذر/ تنها نشسته یب را/ محروم ازدیدم در آن کویر درختی غر»
 (651)همان:.« باران/ در آرزوی آبۀ بار زیر نفسهای آفتاب/ در التهاب/ در انتظار قطر

 (513)همان:« .درخت خشک کویرم که برگ و بارم نیست/ امید بارش باران نوبهارم نیست»
 در اشعار شاملو هارنگ.بسامد وتحلیل 2-2

. شعرای وابسته به مکتب 5.شعرای متعهد 6شوند: شعرای زمان شاملو به دو گروه تقسیم می
 .هنر برای هنر

دانند که نباید طور که ذکر گردید شاعران گروه اول خود را زبان گویای جامعه میهمان
 غیر انسانی که در جامعه رخ می دهد سکوت کنند و واکنش در برابر آنۀ در برابر هر واقع

جدا از زندگی مردم نیست گی آنها نتیجه زنددر ،شمارندمیرسالت اصلی خود بررا 
 .(51:6316ر.ک: رحیمی،)
زندگی حضور دائم دارد و به همین جهت نبض شعرهای او با نبض ۀ شاملو در قلب معرک»

یک درگیری وسیع با  زند و شعر او صدای ضربه های یک زندگی اجتماعی واجتماع می
 .(13:6314)پورنامداریان،« ت.رویداد هاس

اند/ نه ای به جنگل خلقۀ خلق است/ زیرا که شاعران/ خود شاخهامروز شعر حرب»او عقیده دارد: 
ک خلق/ او با دهان مردم با دردهای مشتر بیگانه نیست شاعر امروز/ یاسمن و سنبل و گلخانه و فالن.../

 (645:6312)شاملو، «یش/ پیوند می زند.زند/ درد و امید مردم را با استخوان خولبخند می
آثار من اتوبیوگرافی کاملی است. من به این »آثارش چنین گفته است:  ۀو خود او دربار

« هایی در زندگی نیست؛ بلکه یک سره خود زندگی است.حقیقت معتقدم که شعر برداشت
 .(51:6316)رحیمی،

سرایش ۀ اول، دورۀ دور :شود ر شاملو از نظر محتوا به سه دوره ی مجزا تقسیم میشع
ها و احساس، هوای تازه و نامه، آهنقطعهای سیاسی اوست که مجموعه -اشعار اجتماعی

آورد ه مفاهیم عاشقانه و غنایی روی میدوم، شاعر بۀ در دور ؛با این رویکرد است باغ آینه
آیدا در ای هگیرند. مجموعهمیاهمیت قرار دومۀ در درجسرایی گرایی و سیاسیو جامعه

ققنوس سوم با انتشار ۀ از این دوره است. شاعر در دور آینه و آیدا: درخت، خنجر و خاطره
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به شعر فلسفی  در باران، مرثیه های خاک، شکفتن در مه، ابراهیم در آتش و دشنه در دیس
اعی سیاسی است و هم مفاهیم غنایی و فکری روی می آورد که هم دارای مفاهیم اجتم

 .(523:6311پورچافی،ین ر.ک:  حس)
در شعر شاملو نیز مانند مصدق، شب و صبح به دفعات تکرار شده است و بسامد باالیی 

از ای آمیختهدارد. همین بسامد منجر می شود فضای رنگی غالب اشعار شاملو مانند مصدق، 
 سیاهی. ۀسیاه و سپید باشد و البته با غلب

وسیعی ۀ که هم بر خود و هم بر دایرارد؛ چرای است که معنای نمادین دسیاه اسم مفهوم
تواند جانشین آن شود؛ مانند: ظلم، جهل، استبداد، که می از معانی ضمنی داللت می کند

عدالتی ( و شاملو نیز از این رنگ برای نمایش بی611:6314سالجقه،ر.ک: ) غفلت و...
 کند.روزی استفاده میو تیره جامعه و بدبختی

حاکم است که او  اشاعتراض دارد. فضایی تیره بر روح او و جامعه او به وضع موجود
یک ۀ کنندنابسامان شاعر است و بیان روح آشفته و ۀطلبد. این رنگ نشانرا به مبارزه می

خواهد اضطراب حاکم بر ذهن و کند. او میآن دست و پنجه نرم میاضطراب که شاعر با 
 ،ت روحی و درونی خود استاع یا حتی وضعیّبار اجتمتروحش را که ناشی از وضع رقّ

 گوید: چنان که در مرغ دریا می؛ (4:6316محسنی،)ر.ک:  جبران کند
آهنگ شب به گوش من آید؛ لیک/ در ظلمت عبوس لطیف شب/ من در پی نوای گمی »

 (53:6312)شاملو،.«هستم
( و 641:6312شاملو،) «او قصه می کند/ به شب/ از صبح دلپذیر»و شعر را چنین می داند که: 

نتیجه رسالت خود را در ؛ در(641)همان: «او رو به طالع صبح، چشمان خفته را/ بیدار می کند»
داند و به آن چشم دارد و این شعری که زندگی است در دل سیاهی ها، فریاد سپیدی ها می

دش های سپییایی خوابخواهد به سردار رؤو هویداست و میی اهای شعرفضا در مجموعه
 خواهد:نتیجه با تکرار از او چنین میربرسد؛ د

( و 311)همان:.« مرا به پیش خودت ببر /سردار رویایی خوابهای سپید من مرا به پیش خودت ببر/»
 کند.تکرار می «غزل بزرگ»این خواسته را در سراسر 

ار شاملوست. البته این رنگ حتی یکب شعر بسامدای رنگ پربعد از سیاه و سفید، قهوه
های القاگر آن از قبیل: خاک، کویر، بیابان و هم در اشعار شاملو به کار نرفته است؛ اما واژه

گیری گیرند و از آنجا که بهرهکوزه، این رنگ را از نظر بسامد بعد از سپید و سیاه قرارمی
ز اشعار و تحلیلشان حائ وجود آنها در مجموعۀ گیرد،ها از ناخودآگاه سرچشمه میاز واژه

 اهمیت است.
این رنگ در وضعیت سوم در آزمایش لوشر حاکی از این است که فرد از شرایط 

کند و نشان از نیاز فرد به امنیت بیشتر و یک موجود ناراحت است و احساس ناامنی می
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ر.ک: )میل کند، دارد تر و یا شرایطی که فشار جسمانی کمتری به او تحمحیط با محبت
 .(611:6311لوشر،

ای درست در هوهرنگ ق آید، غالباًبه امنیت در آینده در فردی پدید کمترین امید وقتی
خانمان و آواره در جنگ جهانی دوم گیرد و این مورد در میان افراد بیردیف اول قرار می

مشاهده شده است و از نیاز افراد به جا و مکانی که در آن احساس امنیت کنند و از آسایش 
امنی، بیماری، یک محیط ند، حکایت دارد. در وضعیت نار شورداو راحتی خیال برخو

نگ در تضاد و یا وجود مشکالتی که شخص خود را قادر به مقابله با آنها نمی بیند این ر
 در شبانه آمده است: ،(11)همان:گیرد نیمه های اول قرار می

م/ از بذر خاک خشک رنج نوری بروید/ در شکاف پنجره/ چون تلخی لبخندۀ حزنی/ بازشو/ تا شاخۀ»
 (611:6312)شاملو، .«تالش من

چهارمین رنگ پربسامد در اشعار شاملو قرمز است و معنی غیر حقیقی آن بیشتر مد نظر 
شاعر است. قرمز در آزمایش لوشر نشان از داشتن آرزوهای بسیار، شور و شوق زندگی و 

گوید، از عدم امنیت در دی میبیند، از سپیر و قدرت اراده است. شاعر سیاهی را میتهوّ
است، پر شکوه و  صدای مبارزی»رنج است و حال به مبارزات اجتماعی خود امیدوار. او

« دهد.ریزد و خون میکند. خون میخواند و آتش میکوبد، سرود میهیبت، بر طبل می
 (613:6314)صدیقی،

افیه اش/ و چه بسیار/ که دفتر شعر زندگی او/ با قافیه ی خونش/ و زندگی شعر من/ با خون ق»و شعر 
 (11:6312)شاملو، .»زندگی شان را/ با کفن سرخ یک خون شیرازه بستند

گرفتن شاملو است. در آزمایش لوشر قرار رنگ زرد پنجمین رنگ پربسامد در اشعار
خود پایبند است و امیدها و آمالش  ان از این دارد که فرد به عقیدۀزرد در این جایگاه، نش

( و البته 615:6311لوشر،ر.ک: ) ت قلب داردی نیاز به دلگرمی و قوّول ،داندبینانه میاقعرا و
یشتر در امیدی بیشتر باشد، این رنگ بفرد در مسیر ناامیدی قرار دارد؛ چراکه هرچه میزان نا

این رنگ از لحاظ معنایی فضایی ( در اشعار شاملو 15)همان:گیرد ردیف آخر  قرار می
 از طرفی به ضعف و بیماری اشاره دارد و از طرفی به روشنی و فروغ: سازد؛گانه میدو

بگذار این چنین بشناسد مرد/ در روزگار ما/ آهنگ و رنگ را/ زیبایی و شکوه و فریبندگی را/ »
.« های زرد توهای زرد تو می باید جوید، برادرم/ در گونهزندگی را/ حال آنکه رنگ را/ در گونه

 (51:6312)شاملو،
د از دست خویش ت افسون نکند/ بر چشم های خو شم زرد خورشید اندر/ نظر نکنی/ کهنگر/ تا به چ»

 (116)همان:« ...آسمان را سایبانی کن نظارۀ
ز این بسامد بعدی شاملو است. انتخاب رنگ سبز در وضعیت اول نشان اسبز، رنگ پر

است. چنین شخصی نیاز به  گذاردن در محیط پیرامون خویشدارد که فرد مایل به تأثیر
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و فردی که  در برابر مخالفت و ایستادگی داردشدن و داشتن راه و رسم خاص خود شناخته
کند نیز خواستار همان چیزهاست؛ اما بر اثر آن را در وضعیت ششم به بعد انتخاب می

 .(12:6311لوشر،ر.ک: )عیف گردیده است مقاومتی که با آن مواجه شده، ض
دادن بیشتر در معنای نمادین و برای نشان»های دیگر در اشعار شاملو رنگهمانند  سبز

است. شاملو مبارزان جوانی را که سرود رفتهکارطلبی و تغییر وضعیت موجود بهروح مبارزه
خواهی بیند که در راه عدالتای میهای سبز و نورسیدهچون سنبلهاند، همطلبی سر دادهحق

« کنند.هاست تحقیر می، دروگر را که خواستار نابودی آنآن سرود بر لب دارند و با
 (1:6316)محسنی،

اند/ که دروگر/ از انگیز خواندههای سبز/ در آستان درو سرودی چنان دلای برادران/ این سنبله»
 (415:6312)شاملو،« .حقارت خویش لب به تحسر گزیده است

گرفتن آن در طرد این رنگ و قرارایش لوشر رنگ آبی بعد از سبز قرار دارد. در آزم
کند و داری میشدگی خودفرد از آرامش یا تسلیم های آخر، نشان از این دارد کهوضعیت

سازد. یک وضعیت برای فرد متوقف می فعالیت، خستگی و افسردگی را موقتاًۀ با ادام
خشنودی بیند. این وضعیت موجب ناادر به تغییر آن نمیبخش نیست؛ ولی خود را قرضایت

 .(611:6311لوشر،ر.ک: ) شودهمراه با بی قراری می
ثیر این رنگ از یک تأۀ دیشیدن دربارآرامش کامل است. انۀ دهندنشان»رنگ آبی 

ت. فشار خون، نبض و تنفس کاهش بخش بر سیستم اعصاب مرکزی برخوردار اسآرام
ود زنده فعالیت جدید نیروی موجمحافظ برای تهای خودکه مکانیسمحالییابد؛ درمی
که در هنگام طوریدهد؛ بهمش و تجدید قوا تطبیق مینمایند. بدن انسان خود را با آرامی

 (11)همان:« شود.خستگی نیاز به این رنگ بیشتر می بیماری و
مادی از ثبات در زندگی ماست؛ آبی به دلیل ارتباطش با آب و آسمان، به عنوان ن

افتد. به همین دلیل رنگی گاه نمیشود و آسمان هیچنمیدید وقت ناپکه اقیانوس هیچچرا
آورد. با دیدن رنگ آبی، مغز شود و آرامش به بار میقابل اعتماد و مورد تعهد شناخته می

بخش هستند؛ به همین دلیل در کند که آرامهای شیمیایی ارسال مییک سری سیگنال
از این رنگ  -در آنها وجود داردکه اضطراب -بسیاری از بیمارستانها و مکانهای دیگر

 (43: 6312آیزمن، ر.ک: )شود تا آرامش به بار آورد اده میاستف
شاملو در اشعار خود رنگ آبی را بیشتر در معنای آرامش به کار برده و معنویت و »

بیند و سرخ و پر شور عشق را آبی میۀ که چهرسکون این رنگ مورد توجه اوست؛ آنجا
 (66:6316)محسنی،.« گرددی میبه دنبال آرامش آب

تسکینی/ بر حضور وهن/ و دنج رهایی/  ات پیدا نیست.../ غبار تیرۀآبی آی عشق/ آی عشق/ چهرۀ »
 (131:6312)شاملو،  «برگچه/ بر ارغوان... ور/ سیاهی بر آرامش آبی/ و سبزۀ برگریز حض
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ه خاکستری را شاملو دارد. شخصی ک هشتم را درشعر خاکستری از لحاظ بسامد، رتبۀ
خود قرار دهد ۀ چیز را در پوشش ارادکند، مایل است که هردر وضعیت هشتم انتخاب می

امون او روی چیزی که در پیرکردن در هرکند که از حق کاملی برای شرکتو احساس می
اشعار ۀ های شاملو درباربا گفته ( و این دقیقا12:6311ًلوشر،ر.ک: )دهد برخوردار است می

س و امید، عشق شعر او سرگذشت مهر و کین، یأ»طبق است که شعر زندگی است. خود من
ام این عواطف اجتماع است و اما محور تم ت، درد و دریغ و حمله و گریز است،و نفر

 .(13:6314)پور نامداریان،« مردمش.
کامالً خاکستری در آزمایش لوشر نه دارای رنگ است؛ نه تیره است و نه روشن؛ بلکه »

نه ذهنی است؛ نه عینی؛  د از هر محرک یا گرایش روانی است. خاکستری خنثی است؛آزا
بخش. خاکستری فاقد حیطه و قلمرو آفرین است و نه آرامو نه برونی؛ نه اضطراب نه درونی

این رنگ » .(14:6311)لوشر،« کس.رز است، مرزی مانند سرزمین هیچفقط یک م ،بوده
کاری به کار دیگران نداشتن است و دارای یک عنصر  عدم مشارک یاۀ دارای صفت ویژ

 .(12)همان:« کاری است.آشکار پنهان
این رنگ در اشعار شاملو بیشتر در معنی حقیقی آن به کار رفته است و به عنوان صفتی »

 (65:6316)محسنی،« بعد از غروب آفتاب.ۀ برای هوای گرفت
در  -از خون آفتاب بشسته-/ خاکستری قبای هوا را/ گویی به قله ازاکوه، اختران/ چون دختران گازر»

 (461:6312شاملو،) «نیل می زدند.
 احمد شاملو ها در آثارحمید مصدق ورنگ.تحلیل جفت2-3

طور که ذکر آن ند. همانهر دو شاعر در ابتدا سیاه و سفیدی پربسامد در اشعار هارنگ
ت، اما به دلیل بسامد باالی آن گذشت، سپید در روانشناسی رنگ لوشر لحاظ نگردیده اس

اسی گرفتن آن منجر به پیدایش نقصی بزرگ در فهم روانشندر اشعار هر دو شاعر، نادیده
 را در اشعار هارنگگردد و از طرفی حذف آنها اولویت رنگ در اشعار این دو شاعر می

رد، در تحلیل وجود ندا که سفید در روانشناسی رنگ لوشردهد؛ لذا با علم به اینتغییر می 
های رنگی شود؛ اما تغییری در اولویتآنها در جفت رنگ اول تنها تحلیل سیاه آورده می

 بینی آنها حاصل آید.تری بر مبنای لوشر از جهانشود تا تحلیل دقیقآنها داده نمی
ل خود و سیاه در انتخاب اول حاکی از آن است که فرد شرایط موجود را بر خالف می

ر.ک: )چیز در افکار او تأثیر بگذارد دهد که هیچمیبیند و اجازه نفرسا میبسیار طاقت
که در تحلیل اشعار بیان گردید، هر دو شاعر از وضعیت طور. همان(621:6311لوشر،

به عنوان _ اند و به همین دلیل غالب اشعارآن ها فضایی سیاه دارند و شبموجود ناراضی
 یابد.دو میای در شعر آن جایگاه ویژه _نماد
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است، لیکن در انتخاب چهارم  م حمید مصدق و احمد شاملو متفاوتانتخاب سو
قرمز که اولویت حمید مصدق است، در روانشناسی لوشر  -اند. جفت رنگ زردمشترک

بیند حوادث در مسیر که میقرار دارد. فرد از اینبی نشان از شخصیتی فعال، اجتماعی و
( و همین احساس او 611)همان:کند دهد، احساس ناکامی میروی میدلخواه او با کندی 

 بخش باشد. دارد تا روشنیها وا میها و سپیدیرا به بیان سیاهی
فرد  »قرمز است که در تحلیل آن آورده شده که -ایجفت رنگ دوم احمد شاملو قهوه

آن از تر است تا در روست و خواستار شرایطی راحتبدر پیشرفت خود با دشواری رو
 .(611)همان:« هرچیز مضطرب کننده اجتناب نماید.

کند که در مورد احساس می»قهوه ای است. -زوج رنگ سوم حمید مصدق سبز
لذا ناگزیر است که به  ؛آیدهای موجود کار چندانی از دست او بر نمیمشکالت و دشواری

رسالت شاعری خویش  ( در این بین611)همان:« بهترین طرز از شرایط موجود استفاده کند.
سعی در .« خیزندمیر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمن اگ»را به کار می بندد و با تکرار 

 تغییر اوضاع در جهتی سازنده و روشن دارد.
این رنگ در این ۀ کنندسبز برای احمد شاملو جفت سوم است که انتخاب -رنگ زرد 

با  ،کشدنگینی از مشکالت را به دوش میبار س»کند جایگاه در آزمایش لوشر احساس می
پذیری بودن و انعطافدارد و در تالش است با سازگارنمیاین حال دست از اهداف خود بر

در راستای اهداف خود به مردم  جاست که شاعر( و این613)همان:« ها غلبه کندبر دشواری
داند که ی دیگر میپیوندد و در شعری که زندگی است، موضوع شعر امروز را موضوعمی

 باید به جراحات شهر پیر دست ببردبا موضوع شعر شاعر پیشین متفاوت است و شاعر 
 .(641:6312شاملو،ر.ک: )

یک وضعیتی که مورد »آبی است. -آخرین زوج رنگ حمید مصدق خاکستری
 ،کند که قادر نیست آن وضعیت را تغییر دادهولی احساس می ،رضایت شخص نیست

که بدان نیاز دارد در خود پدید آورد؛ لذا در برابر شرایط موجود ایستادگی  احساس تعلقی
شدن از قراری چشمگیر و ضرورت رهاشود که حالت بیکند. این وضعیت موجب میمی

 آید.این وضعیت نیز در او به وجود می
قراری ( که این بی615:6311شر،)لو« قراری.طور خالصه: ناخشنودی همراه با بیهب

زبان شعر ۀ که سیمین بهبهانی دربارجاییر اشعارمصدق سایه گسترده است؛ تاطور دقیق دهب
« خوردمیچشمطلبی و تلقین ستیز بهدر کالم مصدق تشویش حق» گوید:او می

 .(611:6311)ابومحبوب،
قراری حالت ناشکیبایی و بینشان از »خاکستری است و -وج احمد شاملو آبیآخرین ز
کند که قادر به تسلط بر اوضاع نیست و در مورد یک وضعیت یا ساس میدارد. فرد اح
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 نماید.کند، پافشاری میکننده تلقی میکه آن را به عنوان یک مسئولیت ناامیدای رابطه
 .(611:6311)لوشر،« قرار و ناشکیباست.طور خالصه: براثر ناکامی، بیهب

 خیال دو شاعر ۀ.رنگ در الی3-0
ر شعر است. جوهر هن عاطفه نیز همچون صورت خیال، اند وحمل عاطفهتصاویر خیال م   

تصاویر  شناختی است تا مخاطب را به واکنش وادارد وزیبایی ۀهدف شاعر انتقال عاطف
تصرف در واقع این دخالت و در جهان واقع است. برد شاعر در طبیعت ودستۀ خیال نتیج

عاطفه در شعر  رنگ و .باشناختی استزیۀ شعری و عاطفۀ انتقال یک تجربآن به قصد 
ساز نیز با خورد، عناصر تصویرگونه که نوع تصویر با عاطفه گره میهمان تناسب دارند؛

 شاخصی مهم و پیچیده در بافت نازک خیال،ۀ گاناین سه اند؛نوع عاطفه وتصویر متناسب
 شناختی شعرند.ارزشمند در نقد زیبایی

یز رنگ دارند عاطفه ها ن ی القاگر رنگ،هامچون واژهدر شعر رنگ دارند؛ هعاطفه ها 
غم سیاه  نگری شاعر دارند.جهان اندیشه و در ژرفای خیال و هارنگو حکایت از چینش 

 شوق شاید رنگی قرمز دارد. ،امید سپید است ،است
تواند همان رنگ می گونۀاز جامع  وجه شبه و در تصاویر خیالی چون تشبیه واستعاره،

وجه  تر.تر وپنهانتفسیر رنگ را در شعر شاعر داشته باشد؛ البته کمی ژرف وکارکرد 
های بیانگر شبهگیرد؛ لذا بررسی وجهها از ناخودآگاه انسان سرچشمه میها وجامعشبه

 رنگ حائز اهمیت است.
در این مقاله به تناسب محدودیت بیان، ناچاریم بسیار گذرا به اهمیت رنگ در تصاویر 

 تجربه و پنهان عاطفه و وهای آنها از عالم پیچیده گریحکایت شاعر وۀ ساخترخیال ب
حمید « آبی، خاکستری، سیاه»برای این منظور، به بررسی دفتر شاعرچیزی بگوییم.  اندیشۀ

های طبق بررسی شاملو پرداختیم. «ها و احساسآهن»و  «قراری ماهانحدیث بی»مصدق و 
، سرخ و سبز و در شعر یاه، سپیدهایی با رنگ سه شبهبه عمل آمده در شعر مصدق، وج

مل در این منظر از برای تأ ی سیاه و سرخ و سپید دیده شد وهارنگهایی با شبهشاملو وجه
 ها با خوانندگان عزیز: تحلیل آن تفسیر و هایی را فقط یاد می کنیم.نمونه روانشناسی رنگ،

 -(21)همان:.« پایانگیسوان تو شب بی» -(21:6316)مصدق،.« در شبان غم تنهایی خویش»
پیچ تو راهی گیسوی پر  در شب من/ کاشکی پنجۀ» -(21)همان:.« موج دریای خیالشکن گیسوی تو/ »

از گریبان تو صبح صادق » -(15)همان:.« بینددیده در آینۀ صبح تو را می»  -(21)همان:.« جستمی
نان شبنم پاک سحری؟نه/ از منی/ تو گل یاسمنی/ تو چتو گل سرخ » -(15)همان:.« می گشاید پر و بال

.« سبزی چشم تو دریای خیال» -(15)همان:.« تو بهاری؟ نه...بهاران از توست تری/آن پاک
چه » -(14)همان:« کاود.سبزت/ همه بنیان وجودم را ویرانه کنان می سیل سیال نگاه» -(13)همان:

دست مرا/ مرغ آشیان تهی» -(11)همان:.« اکستر کردآتش عشق تو خ کسی باور کرد جنگل جان مرا/
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 «دست پر مهر مرا سرد و تهی بگذارد. آه مگذار که مرغان سپید دستت/ دستان تو پر می سازد.../
 (11همان:)

هی!/ شاعر/ »( 6312:53)شاملو،.« گرید به زیر چادر شب خسته/ دریا به مرگ بخت من، آهسته»
نما کند/ زان پیشتر که دندانکن لبان یار تو را خنده هر زمان/ لیخمها/ هی!/ سرخی، سرخی است/ لبها و ز

آید یکی جراحت خونین مرا به چشم/ کاندر ای ز لولو، بر گل انار/  بیند آن را/ چشم علیل تو/ چون رشته
های صدف خیابان باز اگر خنجر امید دشمن کوتاه نبود/ دندان»( 31)همان: .«میان آن/ پیداست استخوان

وار/ بیند ماهیکند هان؟/ دهان و لبی میدر من اما او/ چه می»( 45)همان: .«توانست/ شما را ببوسدهم می
در واپسین مجال سخن/ هر آنچه  زنم که مگرخود میهی بر»( 6153)همان:.« امان در کار/ و آوایی نهبی
ا، در لجه ی غریو خویش مدفون صدام؟/ نمی دانم/ این قدر هست که در آوار گفته باشم گفته توانستممی

نقش غلط »( 6151)همان:.« روغن چراغشای مغرور را ماند/ در انبارۀ پرام/ و این/ فرو مردن قبیلهشده
.« انعطافی محضیب ظلمات درون/ کوه نیستی/ خشکینۀ سیال ن/ هان/ اقیانوس نیستی تو/ جلوۀمخوا

( 6136)همان:.» جوشدکه از صافی های اعماق میل/ چرا سار زمزمه:/ زالاینک چشمه»( 6151)همان:
نارس  حیات من می نگرد/ تا از سبزینۀ نگران/ آن دو چشمان است، دور سوی آن سهیل که بر سیبستان»

 (6126)همان: «پنجمین/ آه سیاه را مانستی/ یکی آه سیاه را.»( 6126)همان:.« خویش/ سرخ برآید
 

 گیرینتیجه.3
که هر رنگ جدید، رنگ است؛ چرا نجش شخصیت در روانشناسییکی از معیارهای س     

نشانگر وضعیت روانی و جسمی او ثیر خاص روحی و جسمی را در فرد باقی گذاشته و تأ
ای است که در این مورد ارائه شده و این پژوهش بر . آزمایش لوشر جدیدترین نظریهاست

به اولویت انتخابی فرد  رنگ بنا این نظریه شکل گرفته است که در آن تفسیر ثابت هرۀ پای
های القاگر رنگ در مجموع اشعار حمید کند. با بررسی بسامد نام رنگ و واژهتغییر می

بسامدترین رنگ رنگی آنها مشخص گردید و سیاه پر هایمصدق و احمد شاملو اولویت
 آن دوره شاعر متعهد، بیان اجتماعی حاکم بر-توجه به وضعیت سیاسی. باشناخته شد

ها نپرداخته بیان سیاهی ها را جهت تغییر اوضاع، رسالت خود دیده و البته تنها بهسیاهی
ها و در کنار آن ز سیاه، سپید اولویت شاعر است، درنتیجه بیان سیاهیکه بعد ااست؛ چرا

آشنا تا سر حد توان خویش رسالتش را به انجام ست و شاعر دردسپیدی ها هدفمند بوده ا
گوید و ل نبسته از روزهای روشن گذشته میبا اینکه چشم از حقیقت و حاپس  .رساندمی

 شکیباست.قرار و ناها دارد و در این راه بیامید به بازگشت سپیدی
 

 هایاداشت
 در اشعار حمید مصدق هارنگ.فراوانی 6
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 سبز سرخ خاکستری آبی سفید سیاه نام دفتر
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6   
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خاکستری، 

 سیاه

5 6 4 

1 
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3 66  
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1 
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نیلگون

) 

 3 1 3 
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 نخست(

1 6    1  

از جدایی 

ها)عقاب 

 جور(

61 6   
)سرخ،گل3

 گون(
  

سالهای 

صبوری)چ
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 عشق(

4 3   5 5  
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 ها در اشعار شاملوفراوانی رنگ-

 نام دفتر
س

 یاه

قرم

 ز

س

 بز
 آبی زرد

خاکستر

 ی
 بنفش

س

 فید

قهوه 

 ای

آهن ها و 

 احساس
1 62 6 5   6 6  

  6    3 3 61  قطعنامه

  2 5  4 1 1 64 31 هوای تازه

      5 4 3 51 باغ آینه

ها و لحظه

 همیشه
4  5   6    

آیدا در 

 آینه
5 6 6   6  4  

آیدا: 

 ،درخت

خنجره و 

 خاطره

6 1 3       

ققنوس در 

 باران
 6 5 5      
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های مرثیه

 خاک
   6    6  

شکفتن 

 در مه
         

ابراهیم در 

 آتش
 5 4  5     

دشنه در 

 دیس
 5 5 3 2   6  

های ترانه

کوچک 

 غربت

 6 3 6    6  

مدایح 

 صلهبی
 6 3 3    6  

  5  6  4 5 2  در آستانه

حدیث 

قراری بی

 ماهان

 5 5 6    5  

 1 61 3 3 66 36 46 13 16 مجموع
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1. Introduction 

    The evolution of comparative literature towards interdisciplinary 

approaches, putting together literature and other disciplines and 

sciences and the widespread importing of critical theories and other 

theoretical discourses into the field of comparative literature, 

developed important turns in comparative literature and its methods 

and approaches, and expanded its area considerably. But on the other 

hand, it also brought new issues and conflicts in this field; particularly 

from the late 19th and early 20th centuries, differences of opinions 

intensified. Following these debates and conflicts, the comparative 

literature, which had just emerged from the crisis of theory and 

method, faced another crisis: the crisis of identity. This new crisis was 

the result of many theories in this field and forgetting how these 

theories should be used in the analysis of literary works and how to 

distinguish between comparative literature as an independent 

academic discipline and other disciplines. In this article, the author 
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first tries to clarify the concept of interdisciplinary and its necessity in 

literary studies and provides a clear understanding of the differences 

between the traditional approach of this theory and its 

interdisciplinary turns in the present age by examining the 

interdisciplinary developments of comparative literature. Then, he 

investigates the concept of identity crisis in the comparative literature, 

explains its causes and tries to show the necessity of systematic and 

practicality of these studies, considering the scientific and logical 

boundaries between disciplines. 

 

2.Methodology  

     To answer the main problem of this research, we first define 

interdisciplinary studies, their causes and the necessity of 

interdisciplinary approaches in different studies, especially literary 

studies. In the second stage, we present a perspective of the history of 

comparative literature studies, its theoretical and methodological 

developments, from traditional French influences to critical theorists' 

reactions to this approach and then we explain the necessity of 

interdisciplinary turns in the comparative literature. What is important 

is placing literature alongside other disciplines and sciences in the 

field of comparative literature to achieve the practical purposes of 

interdisciplinary literary studies. Paying attention to this issue clarifies 

what is discussed in the third part of this paper: Examining the 

systematic theoretical and methodological frameworks for combining 

different disciplines and methods and finally putting them in a new 

structure. 

 

3.Discussion 

    The evolution of comparative literature towards interdisciplinary 

approaches and the widespread arrival of critical theories and other 

theoretical discourses into the field of comparative literature 

developed important turns in comparative literature and its methods 

and approaches and expanded its area considerably. Traditional 
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studies of comparative literature, both the influential study of the 

French school and parallel American studies, made their way to a 

variety of postmodern theories. Thus, comparative literature examines 

the relationship between literature and other sciences and disciplines, 

especially arts such as music, architecture, cinema, mass media, etc., 

which can be placed next to literature. On the one hand, the expansion 

of the realm of comparative literature solved the problem of limitation 

in this field but on the other hand, it created new issues. Following 

these debates and conflicts, the comparative literature, which had just 

emerged from the crisis of theory and method faced another crisis: the 

crisis of identity. This new crisis was the result of many theories in 

this field and forgetting how these theories should be used in the 

analysis of literary works and how to distinguish between comparative 

literature as an independent academic discipline and other disciplines. 

In other words, although comparative literature in its new sense was 

able to free itself from being limited to the study of sources and 

influences and achieve a wider system of studies, according to some 

critics this system was not well defined. This added the ambiguity of 

the field of comparative literature in terms of the independent 

academic institution. This crisis is intensified when the issue of 

adaptation, which should be at the center of the study of comparative 

literature, is neglected. Conducting interdisciplinary studies in various 

fields requires a thoughtful and systematic process and the essential 

differences between the various disciplines must be taken into 

account. Here are some key questions to keep in mind: Have we done 

an interdisciplinary research in comparative literature by juxtaposing 

the topics and methods belonging to the two disciplines? How can a 

comparatist establish a fruitful interaction between literature and other 

scientific and artistic fields? In such a way these studies achieving the 

ultimate goals of interdisciplinary studies of comparative literature do 

not ignore the differences of the disciplines and lead the researcher to 

a comprehensive and deep understanding of the subject matter. Is 

there a systematic way to combine different disciplines and their 

methods, and finally put them in a new structure? 
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4. Conclusion 

    To carry out a systematic interdisciplinary study in the field of 

comparative literature, we need to use the logical methods and 

abilities of other sciences and scientific fields to be able to address the 

concerns of literary research. Our definition of interdisciplinary 

studies and its methodology should be in accord with the principal 

objectives of interdisciplinary research. Therefore, it is necessary to 

make fundamental revisions in clarifying the definition, application, 

methodology and goals of interdisciplinary approaches in the field of 

comparative literature studies. On the other hand, using the 

interdisciplinary approaches in the study of comparative literature 

does not mean the loss of its independent methodology and identity, 

rather, it means creating a bridge between literature and other 

disciplines to enrich literary comparative studies. As much as 

restricting literary studies and separating literature from other 

scientific and cultural fields are dangerous and disadvantageous for 

the achievements of literary research, the unsystematic and 

nonfunctional expansion of interdisciplinary studies in the field of 

literature leads unjustified and biased analyses. 

Also, considering the adjacency of the nature of different disciplines 

in an interdisciplinary study is necessary to achieve the scientific and 

desired results. It is therefore clear that simply addressing the 

interdisciplinary approach in the comparative literature is not adequate 

to create a relationship between the literature and other scientific and 

artistic fields but it is also significant how to deal with these studies 

and to consider the different capabilities of interdisciplinary studies in 

different fields. 

Keywords: comparative literature, interdisciplinarity, 

interdisciplinary studies of comparative literature, identity crisis. 
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تطبیقی ادبیّات نشریۀ  

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 0011پاییز و زمستان، پنجمو  بیستشمارة  ،سیزدهمسال 
 

 و آن شناسیروش یکردهایرو ،یقیتطب اتیادب ایرشتهانیم مطالعات
 « یقیتطب اتیادب هویّت بحران

  0هزادیعلو سادات فرزانه

 چکیده

های ادبی قادر است تا ای ادبیات تطبیقی، به عنوان یک رهیافت نوین در تحلیل و بررسیرشتهمطالعات میان

با سایر را های جدید فکری و برقراری رابطۀ ادبیات با رها ساختن ادبیات از انزوا، زمینۀ گشودن افق

همچنین، بسیاری از  ؛فرهنگی فراهم آورد شناسی، هنر و مطالعاتهای علوم انسانی از جمله زبانرشته

شود. کند و منجر به غنا، تنوع و گسترش حوزۀ مطالعات ادبی میتنگناهای مطالعات علمی را بر طرف می

و ضرورت توجه به آن در  ایرشتهکوشد تا پس از بررسی مفهوم میاندر این جستار، نگارنده نخست می

سنتی این  ای ادبیات تطبیقی، درک روشنی از تفاوت رویکردرشتهمطالعات ادبی، با بررسی تحوالت میان

که به  هویّتسپس به بررسی مفهوم بحران  ،ای آن در عصر حاضر ارائه دهدرشتههای میاننظریه و چرخش

کند و پردازد، علل آن را تبیین میشود، میهای مختلف به حوزۀ ادبیات تطبیقی مطرح میدنبال ورود نظریه

ای در ادبیات تطبیقی، رشتههای میانمند برای بررسیهای صحیح و نظامشد تا با بررسی چارچوبکومی

های علمی و منطقی میان مند بودن و کاربردی بودن این نوع مطالعات را با حفظ مرزبندیضرورت نظام
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 مهمقدّ .0 

ای و قرار دادن ادبیات رشتهتحول ادبیات تطبیقی و حرکت به سوی رویکردهای میان      
های نظری ها و علوم و نیز ورود گستردۀ نظریات انتقادی و سایر گفتماندر کنار سایر رشته

ها و ریان ادبیات تطبیقی و روشهای مهمی در جبه قلمرو ادبیات تطبیقی، چرخش
رویکردهای آن ایجاد کرد و به قلمرو آن وسعت چشمگیری بخشید، اما از سوی دیگر، 

ویژه از اواخر هایی در این حوزه را نیز به همراه داشت؛ بهها و جدالمسائل تازه و کشمکش
. به دنبال این باره شدت گرفتها در ایناختالف عقاید و دیدگاه 51و اوایل قرن  01قرن 
ها، ادبیات تطبیقی که به تازگی از بحران نظریه و روش رهایی یافته بود ها و کشمکشبحث

. بحران جدید در حوزۀ ادبیات تطبیقی حاصل هویّتبحران به بحران دیگری دچار شد: 
ها چگونه باید کردن این نکته بود که از این نظریهها در این حوزه و فراموشکثرت نظریه

توان بین ر تحلیل و تطبیق آثار ادبی بهره گرفت و با گسترۀ جدید این حوزه، چگونه مید
ها، تفاوت و تمایز قائل ادبیات تطبیقی به عنوان یک رشتۀ مستقل دانشگاهی و سایر رشته

ای، علل ایجاد آن و رشتهشد. برای پاسخ به این سوال، نخست به تعریف مطالعات میان
ای در مطالعات مختلف به ویژه مطالعات ادبی با رشتهکردهای میانضرورت توجه به روی

مرحلۀ دوم این جستار، نمایی از تاریخچۀ مطالعات در پردازیم. ای میرشتهرهیافت میان
تی تأثیر و تأثری شناسانۀ آن را از مطالعات سنّتحوالت نظری و روش  ،ادبیات تطبیقی

پردازان به این رویکرد، در پیش روی خواننده نظریههای انتقادی واکنشتا  گرفته فرانسوی
ای در ادبیات تطبیقی را مورد تبیین قرار رشتههای میانو ضرورت چرخش یمکنترسیم می

 . یمدهمی
ونه در حوزۀ ادبیات تطبیقی، چه که در این میان بسیار اهمیت دارد آن است که چگآن

های محدود این م و رها کردن آن از مرزبندیها و علودادن ادبیات در کنار سایر رشتهقرار
تواند در عین حفظ استقالل روشی و ماهیت مستقل ادبیات، اهداف کاربردی رشته، می

در یک دوره، بنا به اشارۀ ولک ای ادبیات را نیز تحقق بخشد. اگر رشتهمطالعات میان
وضوع و روش، درک های تصنعی در زمینۀ مبحران ادبیات تطبیقی به دلیل وجود مرزبندی

: 0171و  585-512: 0121ولک،  ر.ک:گرایی بود )مکانیکی از منابع و گرایش به ملی
حل این بحران، چگونه ادبیات تطبیقی را به اکنون باید به این موضوع بپردازیم که (، 12-0

دچار کرد. توجه به  ،هویّتپردازان این حوزه، به سوی بحران دیگری، بحران زعم نظریه
، بدان پرداخته شده است، روشن چه را که در بخش سوم این جستارنموضوع، آ این
ها و مند برای ترکیب رشتهشناسانه نظامهای نظری و روشچهارچوبکند: بررسی می

 ها در یک ساختار تازه. ها، تلفیق و در نهایت حل آنهای برگرفته از آنروش
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وارد اشاره کرد: علیرضا انوشیروانی در سرمقاله توان به این مپژوهش حاضر می پیشینۀدر     
(، به طور مختصر به بحث دربارۀ 0115« )ای ادبیات تطبیقیمطالعات بینارشته»خود با عنوان 

کند. های انجام گرفته در این حوزه را معرفی میپردازد و پژوهشرابطۀ ادبیات و هنر می
فرهنگی تا مطالعات -های تاریخیپژوهش ادبیات تطبیقی از»وند در پژوهشی با عنوان زینی
مند در ادبیات تطبیقی های روش(، به نقد و تحلیل چگونگی پژوهش0115« )ایرشتهمیان

های پرداخته است و برای تحلیل کمی و کیفی استنادهای پژوهش، برخی از پژوهش
و نعمتی در  پورتطبیقی این حوزه را مورد نقد و ارزیابی و استناد قرار داده است. رضوی

( حصرگرایی، ظاهرگرایی و 0115« )ایرشتهبررسی ادبیات تطبیقی و مطالعات میان»مقالۀ 
دانند که کارایی و اثربخشی مطالعات تطبیقی را هایی میهای توصیفی را از آسیبمقایسه

با تأکید بر مسئله آن است که حاضر ضرورت اصلی مقالۀ دهند. در ادبیات کاهش می
از  را ایکوشد تا درک تازهدر ادبیات تطبیقی و بررسی علل آن، می تهویّبحران 

 ای ادبیات تطبیقی ارائه دهد. رشتهمندی مطالعات میانروش
 

 بحث و بررسی.2

 ایرشتهتعریف میان.2-0   
، اعضای شورای پژوهش علوم اجتماعی 0151ای را اولین بار در دهۀ رشتهاصطالح میان    

ای توجه رشتهدر این تاریخ است که به تدریج از زوایای مختلف به بحث میان به کار بردند.
ای در عمل، مطلوبیت عام رشتهشد. با وجود این، کمتر از سه دهه است که مطالعات میان

له یا ئای، فرایند پاسخ دادن به سؤال، حل مسرشته(. مطالعات میان5111یافته است )التوسا، 
توان به قدر کفایت با یک رشته یا یچیده و گسترده است که نمیپرداختن به موضوعی پ

 که بیشتر مسائل مهم دالیل چندگانهآنجاییشگاهی و آکادمیک بدان پرداخت. ازحرفۀ دان
تر از مسائل و اندازها را برای درک جامعای از چشمای، دامنهرشتهدارند، مطالعات میان

ای، یک پدیده یا رشته(. رویکرد میان1: 0118ام، کند )کالین و ویلیها فراهم میچالش
های موضوع علمیِ مرتبط با یک رشتۀ خاص را با استفاده از مبانی، تجارب و مهارت

ند )خورسندی کهای علمی دیگر بررسی و مطالعه میروشی و آزمایشگاهی رشته یا رشته
 (. 75: 0187طاسکوه، 

 گراییهای تخصصنارسایی. 2 -2
های ها و کاستیای رویکردی است که پس از آشکار شدن ضعفرشتهات میانمطالع    

(. 17: 0187های ریز ضرورت یافته است )برزگر، تخصصی و شعبه شعبه شدن علم به رشته
یعنی رشد و توسعۀ رویکرد روند و جریان مسلط در قرن بیستم، رشد تخصصی 

ای قوت بیشتری یافته رشتهکرد میانهای اخیر توجه به رویای بوده اما در دههرشتهتک
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ها و زیستی و مشارکت میان رشتهای و همرشتهبنای مطالعات میاناست. در اشاره به سنگ
شناسی یک علم در های علمی مختلف و مشروعیت استفاده از مفاهیم و مبانی روشحوزه

آمیز به اعتراض هایها و به دنبال آن واکنشهای علم دیگر، توجه به آسیبحوزۀ پژوهش
 ها و جریان علوم ناب در دورۀ معاصر راهگشا است.تخصصی شدن علوم و دانش

ای شاخهشوند، به طور محض و تکهای ناب که پدیدۀ عصر مدرن محسوب میدانش    
کوشند پردازند و میها میبه مطالعۀ موضوع موردنظر خود به دور از تأثیرات دیگر دانش

نگری در کنار ای ممکن ریز و جزئی کنند. این ریزبینی و جزئیموضوع خود را تا ج
هایی نیز در ها و آسیبدستاوردهای فراوانی که برای انسان مدرن به همراه داشت، نارسایی

ترین این مشکالت از دست دادن نگرش کالن و کلی دربارۀ موضوع مورد پی داشت؛ مهم
راضات و به دنبال آن پیشنهادهایی را در پی ها، اعتمطالعه بود. این نظام معرفتی واکنش

ای در صدد رشتههای میاناند. دانشای از آن جملهرشتههای میانداشت که طرح دانش
هایی جدی شده بود ها موجب آسیبهایی برآمدند که جدایی آنپیوند مجدد دانشی

 (. 51- 50: 0181)نامورمطلق، 
گرایی را موارد زیر ل نارسایی و مشکالت تخصصشاقول و عموزاده نیز برخی از دالی    
 دانند:می

-ها میها موجب تمایل بیشتر آنها به جداشدن از دیگر حوزهتر شدن رشتهتخصصی -0

-گرایی منجر میرود که به زیر تخصصگرایی تا بدانجا پیش میشود. این روند تخصص

نند که درک آنها حتی برای کشود و دانشمندان در این فرایند به مباحث ریزی توجه می
 جوار هم دشوار و حتی غیرممکن است.متخصصان رشتۀ اصلی و هم

گرایی از دیگر مشکالت پیشروی در تخصصی کردن علوم است. هر متخصص مطلق -5
کند. این امر به شیوۀ کار خود را تنها شیوۀ درست یا حداقل بهترین روش مطالعه تلقی می

 های تخصصی داللت دارد. ساختگی بودن مفاهیم در رشته نگری و تا حدودیجانبهیک
گرفتن مسائل کلی و گرایی است. نادیدهگرایی از دیگر مشکالت عمدۀ تخصصتقلیل -1

آور تواند زیانهایی که در دیدرس یک تخصص خاص نیست، میتوجهی به پدیدهبی
توصیف جزئی و غیرجامع  ها، گاهی بهبه عبارت دیگر، عدم توانایی در تلفیق دانش ؛باشد

 (.11-51: 0182شود )شاقول و عموزاده، ها منجر میاز پدیده
 ایرشتهمزایای رویکرد میان. 3 -2

ای، از دستاوردهای علوم مختلف در تحلیل و بررسی رشتهای با رویکرد میاندر مطالعه    
ای ماهیتی بینارشته شود. از طرفی، برخی از مطالعات، طبیعتاًیک موضوع واحد استفاده می

های های حوزهها صرفاً با استفادۀ از رهیافتدارند و رسیدن به نتایج جامع و موجه در آن
پذیر است؛ مانند مطالعات مربوط به محیط طبیعی، علوم شناختی، مطالعات دیگر امکان
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 هایتی که با عنوان نارساییهایی از این قبیل. مشکالمربوط به نقد ادبی و حوزه
های رویکرد نوان ضرورتتواند از منظری دیگر به عگرایی یاد شد، میتخصص

را شامل موارد زیر  ایرشتهبرخی از مزایای مطالعات میانبرزگر ای لحاظ شوند. رشتهمیان
  داند: می

وضوع مورد مطالعۀ علوم مختلف. ساحتی و مانسان موجودی است چندبعدی و چند-0
-ها از منظری به انسان و تولیدات انسانی به طور جزئی میها و تخصصیک از رشتههر

تواند مرزهای بسته و مصنوعی علوم مختلف را به روی ای میرشتهنگرند. مطالعات میان
یکدیگر باز کند و امکان نگاه چندساحتی و چند بعدی به موضوعات مورد مطالعه را 

 فراهم آورد.
ها آگاه شد و ها و تخصصدستاوردهای سایر رشته توان ازای میرشتهبا مطالعات میان -5

های تخصصی غلبه و زمینه ها و یک سونگریها، بر تنگ نظریبا این اطالعات و آگاهی
: 0187های جدید و افزایش دستاوردهای علمی فراهم کرد )برزگر، پردازیرا برای نظریه

17-18 .) 
های های علمی به همکاریمداریشود تا خودای سبب میرشتهحقیقت مطالعات میاندر

های مختلف دانش فراهم گردد.           علمی تبدیل شود و زمینه برای تعامل ثمربخش میان حوزه
ها و برای همۀ ای در همۀ موقعیترشتهگونه تصور شود که مطالعات میانالبته نباید این

و به رسمیت شناخته موضوعات و مسائل کارایی دارد. پس از چند دهه تجربۀ سازمانی 
ای، امروزه در رشتههای مستقل و آکادمیک دانشگاهی در حوزۀ مطالعات میانشدن رشته

های پراکنده اما جدی وجود دارد که ها و مقاومتای، واکنشرشتههای میانبرابر فعالیت
ازند. سعمدتاً سازمانی و روشی هستند و نتایج و اهداف مورد نظر را با ابهاماتی روبرو می

ها و رعایت دقایق از روش ای در عمل، مستلزم دانش فنی، آگاهیرشتههای میانلذا فعالیت
 (.     87: 0188های معرفتی و موقعیتی است )خورسندی طاسکوه، و ظرافت

 ایفرارشته و ایچندرشته ای،رشتهمیان تفاوت میان چند اصطالح:.2-0
 ایای، چندرشتهرشتهاز خلط میان اصطالحات میاندر اینجا الزم است برای جلوگیری     

(multidisciplinary ) ای و فرارشته (transdisciplinary)  در مورد این اصطالحات
 OECD  (Organization for Economic شود. بر اساستوضیحاتی داده 

Cooperation and Development )  ای، عبارت است از مجاورت و تهچندرش
های مختلف، گاهی بدون ارتباط آشکار بین آنها مانند موسیقی، ریاضیات و رشته نشینیهم

ای از گذاشتن سیستمی از اصول برای مجموعهای، عبارت است از بنیانتاریخ. فرارشته
و یا چند رشتۀ مختلف را توصیف ای صفتی است که تعامل میان درشتهها و میانرشته

ها تا وحدت، یکپارچگی و سازماندهی ارتباط سادۀ ایده تواند ازکند. این تعامل میمی
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ها به سوی شناسی و هدایت دادهها، فرایندها، معرفتشناسیمتقابل مفاهیم، روش
سازماندهی تحقیق و آموزش در یک حوزۀ نسبتاً وسیع، گستردگی داشته باشد. گروه 

ها( با ختلف دانش )رشتههای مای، متشکل از افرادی است که در حوزهرشتهمطالعات میان
روی بر هایی که با تالش کارآمد و مؤثر های مختلف و دادهمفاهیم، اصطالحات، روش

 (. 52-52: 0175اند )، تربیت یافتهسازماندهی شده لهئمسیک 
 ای رشتهمطالعۀ ادبیات با رهیافتی میان. 2-5

های مختلف و متنوع را به شادبیات و مطالعات ادبی قلمرو وسیعی است که مجموعه دان    
بر مبنای رهیافتی ترکیبی و  های محدودکننده،گیرد و با عبور از مرزبندیخدمت می

کند. با تحلیل متون ادبی بر مبنای ای، موضوع مورد نظر خود را مطالعه میرشتهمیان
متن فراهم های عمیق معنایی ای امکان بررسی موشکافانه و رسیدن به الیهرشتهرهیافتی میان

ای با اصطالحات، تواند تعامل گستردهای خود میرشتهآید. ادبیات برمبنای توان میانمی
هایی چون ها و حوزهدر رشتههای مختلف های پژوهشمفاهیم، موضوعات و یافته

 شناسی، مطالعات فرهنگی، انواع هنرها، روانشناسی و ... داشته باشد. زبان
ها و حقیق در تعیین مبادالت مابین مطالعات ادبی و سایر حوزهواضح است که ماهیت ت   

شناسی نقش اولیه دارد. بسته به هدف و درک و دریافت گزینش مواد اطالعاتی و روش
واقع، ماهیت یابد. درادبیات بسط و گسترش می گیری تحقیق او، مرزهایمحقق و جهت

باید در کنار ادبیات قرار هایی است که کنندۀ گزینش سایر حوزهیک تحقیق مشخص
هایشان، نیاز به کاربرد بگیرند. در بخشی از مطالعات حوزۀ ادبیات به لحاظ ماهیت و ویژگی

ای است که رشتهای چشمگیرتر است؛ مثالً، نقد ادبی یک حوزۀ میانرشتههای میانرهیافت
علوم اجتماعی،  شناسی، علوم طبیعی، الهیات،هایی مانند زباندر کنار ادبیات از دانش

 کند. ای و روانشناسی استفاده میشناسی، علوم سیاسی، مطالعات رسانهزیست
 ایرشتهادبیات تطبیقی و میان.2-5

ها و دادن ادبیات و سایر رشتهای ادبیات تطبیقی و قراررشتهانآمدن وجهۀ میوجودبه    
های نظری به قلمرو گفتمان علوم در کنار هم و نیز ورود گستردۀ نظریات انتقادی و سایر

ها و رویکردهای آن های مهمی در جریان ادبیات تطبیقی و روشادبیات تطبیقی، چرخش
تی ادبیات تطبیقی، چه ایجاد کرد و به قلمرو آن وسعت چشمگیری بخشید. مطالعات سنّ

 امریکایی، مسیر خود را به (Parallel) مطالعات تأثیری فرانسوی و چه مطالعات همزمان
 مدرن پیش بردند.های پستسمت انواع نظریه

ای ادبیات تطبیقی حاصل دو حرکت عمده در این حوزه رشتهآمدن وجهۀ میانوجودبه    
سی، شنانشانه، هرمنوتیکن بی چوادجدید نقد ی هادیکرر رومینۀ ظهوبود: اوّل، ز

ن ین میاا آمد. درهم افرهنگی فرت مطالعاو جامعهشناسی ، شناسیرهسطووی، اکاروان
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 Edward) سعید، ادوارد لکونه ن رهمچودی بی متعدان ادمنتقددازان و به نظریهپران تومی

Said) ،هومی بابا (Homi Bhabha) ،اکسپیوی اگایاتر (Homi Bhabha) ،هانس برتن 
(Hans Bertens) ،هاچنا لیند (Linda Hutcheon) ، یدینگربیل (Bill Readings) ،

ری بسیاو  ( Fredric Jameson) نیک جیمسودرفر، (Jonathan D. Culler) کالرن جاناتا
تطبیقی ت بیابودند. دوم، ادتطبیقی ت بیاادشتۀ رموختۀ آنشداکه همگی د کرره شاایگر د

جدید ۀ پدیدر صل ساخت. با ظهوبه هم متّرا نسانی م اعلوی هاشتهۀ رکندایر پراجز
عرصۀ وارد تطبیقی ت بیاادب، اد وبر فرهنگ آن تأثیر ن و شدجهانیو چندفرهنگی 

 (.1: 0110 دارد )انوشیروانی،مه ب اداغرق و شرز در هنوی آن شد که بحثهای جدید
 0120پرداز ادبیات تطبیقی، در مقالۀ خود به سال ، نظریه(Henry Remak) هنری رماک    

 Comparative Literature: Its Definition) تعریف و عملکرد ادبیات تطبیقی»با عنوان 

and Function) »ت بیاادتطبیقی مطالعۀ ت بیاتعریفی نوین از ادبیات تطبیقی ارائه کرد: اد
سایر و یک سو ت از بیان ادبط میاروامطالعۀ ص و خار یک کشوی هازمری سوافر

ی سوو ... از ین ، دجتماعیم اعلو، یخرتا، فلسفه، معرفت مانند هنرهاو نش ی داهاوقلمر
را در صلی زۀ احودو تطبیقی ت بیاک از ادما(. تعریف ر22: 0110اده، ز)علویست ایگر د
ت بیان ادبط میاروامطالعۀ و  صخار یک کشوی هازمری سوافرت در ابیادمطالعۀ داشت: بر
بود ینی دنمایانگر تمایز بنیارماک، تعریف دوم معرفت. بخش و نش ی داهاوسایر قلمرو 

 د داشت.جوومریکایی امکتب و نسه افرمکتب ه گااز دیدتطبیقی ت بیان ادکه میا
با ت بیاادمقایسۀ رماک با ارائه این تعریف عالوه بر مطالعه ادبیات در فراسوی مرزها،     

ی بیان انسانی را نیز در حوزۀ ادبیات تطبیقی قرار داد و به ادبیات تطبیقی هاوسایر قلمر
های دانش سایر علوم و حوزه توانست بابخشید که از رهگذر آن میای رشتهماهیتی میان

را از سوی تطبیقی ت بیااد ۀده در حوزگستری هاتلفیقبشری پیوند یابد. او عدم 
دانست و معتقد بود اگر میمیز آطحتیاازه انداز ابیش یار ره و گیکاسردمدارانی چون 

ج نتایو ها هیدگاداشته باشیم، باید دکت رنیا مشادحساسی ی و اندگی فکربخواهیم در ز
ده ستفااقابل دار و به نتایج معنیها و از آنیم ارهم بگذر کنارا بی ت ادتحقیقااز حاصل 

(. رماک امیدوار بود با گسترش موضوعی ادبیات 27)همان: ها برسیم شتهرسایر ای بر
های تحقیقی بتواند ادبیات تطبیقی را از محدودیت و تطبیقی و پیوند آن با سایر زمینه

های متنی و روابط مبتنی بر تأثیر مکانیکی سرچشمه اعتقاد او در نتیجه بررسیانزوایی که به 
 .0و تأثر در مکتب فرانسه ایجاد شده بود، رهایی دهد

های ها و دیدگاههای موضوعی و ورود نظریهبیانیۀ رماک جواز شکستن مرزبندی    
، (Aldridge) آلدریجها به قلمرو ادبیات تطبیقی را صادر کرد. متنوعی از سایر حوزه
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 ،(Journal of Comparative Literature Studies) مطالعات ادبیات تطبیقی مجلهسردبیر 
 باره نوشت: در این

می اکنون همه بر سر این موضوع توافق دارند که ادبیات تطبیقی به معنای مقایسۀ ادبیات قو
یکردهای جدید ادبی است، واقع روشی برای دستیابی به روو ملی نیست. ادبیات تطبیقی در

های تنگ و محدود مرزهای ملی، جغرافیایی، سیاسی و زبانی فراتر روشی که از افق
انسانی و هنرهای زیبا را نیز  های علومجا که روابط بین ادبیات و سایر شاخهرود تا آنمی

گیرد. روش تحقیق در مطالعات ادبیات تطبیقی با روش مطالعات ادبیات ملی میدربر
بیش از یک  تر است؛که در ادبیات تطبیقی موضوع تحقیق گستردهز آنج تفاوتی ندارد،

گیرد. محقق ادبیات میدربر ،آنچه که دانشجو قادر به خواندنش باشدادبیات و درواقع، هر
در مرکز تجاری  که خود را به فروشگاه ملیّت واحدی محدود کند،تطبیقی به جای آن

های هپدید ۀتوان گفت که ادبیات تطبیقی در مطالعپردازد. میبزرگ ادبی به خرید می
های بلکه به ارتباط آن با سایر حوزه رود،ادبی نه تنها از مرزهای ادبیات ملی فراتر می

 ( 2-0: 0121)آلدریج،  .پردازدفکری و هنری نیز می
یقی و مسائل گیری مباحثی پیرامون ادبیات تطبیقی و مطالعات فرهنگی، ادبیات تطبشکل

مربوط به نژادشناسی و جنسیت، ادبیات تطبیقی و رسانه و مطالعاتی از این دست حاصل 
 ای ادبیات تطبیقی است. رشتهتوجه به وجه میان

رویکرد فرانسوی ادبیات تطبیقی نیز که با مطالعات تأثیر و تأثری آغاز شد، با گذشت 
تدریج مسیر خود أثیر و تأثری وارد گشت، بهزمان و بعد از انتقاداتی که بر مطالعات سنتی ت

 .5ای در این حوزه سوق دادرا به سمت رویکردهای تازه
توان در سه دورۀ فرانسه را میدر روند مطالعات ادبیات تطبیقی در نیمۀ دوم قرن بیستم  

هایی است که به بررسی جایگاه ادبیات : شامل پژوهش21دهۀ  -0بندی کرد: زمانی تقسیم
: در این 71دهۀ  -5پردازد؛ قی در اروپا و به طور متمرکز به مطالعات تأثیر و تأثری میتطبی

ر مطالعات ادبیات تطبیقی قرار دهه نظریۀ پذیرش و مقبولیت یک اثر ادبی در محو
ای و مطالعات فرهنگی توجۀ رشته: در این دهه است که مطالعات میان11دهۀ  -1گیرد؛ می

 صرفاًآ، متون ادبی (. به باور کرنه08: 5118آ، کند )کرنهجلب می گران را به خودتطبیق
ک منبع فرهنگی پیچیده به حساب موضوعی برای ادبیات نیستند بلکه ادبیات اساساً ی

متمرکز  های ادبیاتکند که بر گفتمانهای ادبیات تطبیقی توصیه میآید. وی به گروهمی
شود، بررسی کنند. خوانش غیرمتعارف متون د میشوند و موقعیتی را که متن در آن تولی

های مجازی و همکاری در ها، واقعیتهایی مانند تلویزیون، فرامتنمتعارف، توجه به رسانه
گران بسیار سودمند باشد. تواند برای تطبیقمطالعات فرهنگی از اقداماتی است که می

چون هنرهای تجسمی، های مختلف )همامروزه، ما به مقایسۀ محصوالت هنری رشته
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موسیقی، فیلم، ادبیات، گرافیک(، آداب و رسوم فرهنگی در شرق و غرب، مباحث مربوط 
های آن و ها و نشانهها، مد، ریشههای شهری، جوانان و اقلیتبه جنسیت، خرده فرهنگ

 (.  51-11پردازیم )همان: اخالقیات و مباحثی از این دست می

دبیات تطبیقی فرانسه که به طرح مباحث نوین در این حوزه تأکید پردازان اجمله نظریهاز    
به دلیل توجه به حوزۀ  (R. Escarpit) توان به افرادی نظیر رابرت اسکارپیتاند، میکرده

در طرح مسائل  (Y. Chevrel) شناسی ادبی در مطالعات ادبیات تطبیقی، ایو شورلجامعه
ادبی و رابطۀ ادبیات و هنرهای مختلفی چون  هایهای ترجمه، اسطورهمربوط به نظریه

ه دلیل ب ( D. H. Pageaux) سینما، موسیقی، نقاشی، رقص و معماری و دانیل هنری پاژو
و ( semiotics) شناسی، نشانه(intertextuality) های نوین همچون بینامتنیتتوجه به نظریه

های شاخص در ایجاد ه از چهرهادبیات زنان در حوزۀ مطالعات ادبیات تطبیقی اشاره کرد ک
برونل، پیشوا و روسو شوند. رویکردهای نوین در مکتب ادبیات تطبیقی فرانسه محسوب می

 گیرند :ای در نظرمیرشتهای میانهم ادبیات تطبیقی را مطالعه
ادبیات تطبیقی هنر روشمندی است که به بحث در باب تشابهات، تأثیرات و قرابت آثار 

پردازد. های مختلف میها و مکانهای مختلف دانش انسانی در زمانا با گونهادبی با هم ی
)برونل، پیشوا و  .فایدۀ این نوع پژوهش، وصف، فهم و درک هرچه بهتر آثار ادبی است

 ( 071: 0117روسو، 
ها به ویژه ایر علوم و رشتهادبیات با س ۀیب، ادبیات تطبیقی به بررسی رابطبدین ترت  

که  پردازدمیهای جمعی و ... هنری چون موسیقی، معماری، سینما، رسانههای رشته
بین ادبیات و هنر باید به این نکته  ۀدر خصوص رابط قرار بگیرند.ادبیات  در کنارتوانند می

  :اشاره کرد که
که اول این :پردازددرباره ادبیات با سایر هنرها می ادبیات تطبیقی از دو دیدگاه به تحقیق

شود ه داستان یا نمادی مشخص از متن نوشتاری به حوزه هنرهای دیداری وارد میچگون
اش که در اینجا پژوهشگر به دنبال فرایند اقتباس است. نویسنده با کلمه یعنی زبان نوشتاری

و هنرمند با استفاده از ابزار هنری خاص مثل خط و رنگ، صورت و آوا همان مفهوم را 
های برگرفته از آثار ادبی ها و موسیقیی سینمایی و نمایشی یا نقاشیهاکند. اقتباسبیان می

که چگونه مفهوم انتزاعی واحدی چون گنجند. دوم اینهایی میین پژوهشدر زمره چن
شود. شاعر با کلمات مرگ یا شفقت یا ناامیدی و یأس در ادبیات و سایر هنرها متجلی می

کرده است. در چنین  را از همان مفهوم بیان ساز با تراشیدن سنگ، احساس خودو مجسمه
پژوهشگر ادبیات تطبیقی بررسی تأثیر و تأثر نیست بلکه پی بردن به  ۀپژوهشی، وظیف

های متفاوت بیان ادبی و هنری است که در یکی از کلمه و در دیگری از ابزار هنری روش
 ( 2: 0115)انوشیروانی،  .استفاده شده است
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تقریباً مختصری که در زمینۀ ادبیات تطبیقی انجام داده است به رابطۀ ایو شورل در تحقیق   
سازی، سینما/تلویزیون، موسیقی، رقص، معماری هایی مثل نقاشی، مجسمهادبیات با رشته
توانند پردازد که آثار ادبی به عنوان متونی جامع میکند. وی به این نکته میو... اشاره می

توان ها را در خود ادغام کنند. به اشارۀ شورل میاشته باشند و آنترکیبی از تمام هنرها را د
پیوند بین ادبیات و هنرها را بررسی کرد و به این نکته پرداخت که چگونه در یک رابطۀ 

-011: 0182کنند )شورل، متقابل، ادبیات و هنرها مواد اصلی را برای یکدیگر فراهم می
015)1 . 

 ادبیات تطبیقی و بحران در این حوزه ایرشتهرویکرد میان.0- 2-6

وسعت قلمرو ادبیات تطبیقی از یک سو، معضل محدودیت این حوزه را حل کرد اما از     
های نقدی و ای را در این حوزه به وجود آورد. با ورود نظریهسوی دیگر مسائل تازه

 وات که فرانسچنان وسعت یافهای فرهنگی به قلمرو ادبیات تطبیقی این حوزه آنگفتمان
تر از آن است که ادبیات تطبیقی گسترده»، دربارۀ آن نوشت: ( Francois Jostیوست )

اندازی کلی است از ادبیات و دنیای یک رشتۀ دانشگاهی باشد. ادبیات تطبیقی چشم
بینی ادبی و یک نما از جهان فرهنگی که کلی شناسی انسانی، یک جهانحروف، یک بوم

 (01: 0187)باسنت،  «.و قابل درک است
ها، ادبیات تطبیقی که به تازگی از بحران نظریه و روش ها و کشمکشبه دنبال این بحث    

بحران جدید در حوزۀ ادبیات . هویّتبحران به بحران دیگری دچار شد:  ،رهایی یافته بود
 ها در این حوزه و فراموش کردن این نکته بود که از اینتطبیقی حاصل کثرت نظریه

ها چگونه باید در تحلیل و تطبیق آثار ادبی بهره گرفت و تا چه میزان باید در نظریه
ی مستقل برای این حوزه به عنوان یک رشتۀ هویّتای ادبیات تطبیقی، رشتهمطالعات میان

دانشگاهی قائل شد. این مسئله چیزی جز تحیر و سرگردانی دانشجویان این رشته را به دنبال 
عدم تبیین موضوع و انی ولک به وجود بحران در ادبیات تطبیقی به دلیل اگر زمنداشت. 

(، بحران جدید 585: 0121ولک،  ک: .رشناسی مشخص در این حوزه اشاره کرد )روش
های اخیر در این حوزه از منظر وضعیت و شکست تالش هویّتادبیات تطبیقی، بحران 

به بیان دیگر، اگرچه بود. دانشگاهی  مند ادبیات تطبیقی به عنوان یک رشتۀ مستقلنظام
ماندن به ست با گذشت زمان خود را از محدودادبیات تطبیقی در مفهوم تازۀ خود توان

تری از مطالعات دست یابد اما به اعتقاد مطالعۀ منابع و تأثیرات رها سازد و به نظام وسیع
های نظری ادبی و غیر ها و دیدگاهگیری از گفتمانبرخی، این نظام اگرچه به دلیل بهره

در  شد اما به خوبی تعریف نشده بود و همین مسئله به ابهامادبی، گسترۀ وسیعی را شامل می
 برنهایمرچالرز . 1ادبیات تطبیقی از نظر فقدان یک نهاد مستقل دانشگاهی افزود حوزۀ

(Charles Bernheimer)ساله به انجمن ادبیات تطبیقی آمریکا، سومین گزارش ده 
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(ACLA)  ادبیات های آن در قالب یک کتاب با عنوان به همراه پاسخ 0111را در سال
 Comparative Literature in the Age of) گراییتطبیقی در عصر چند فرهنگ

Multiculturalism )  درآورد و در مقدمۀ آن به وجود تشویش و اضطراب در این رشته
انداز تیره و تار آن از منظر حوزۀ کاربردی گرایی مبهم آکادمیک و چشمبه دلیل عینیت

-در یکی از مقاله (Linda Hutcheon) لیندا هاچن (.00-07: 0112اشاره کرد )برنهایمر، 

 Comparative) وضعیت مشوّش ادبیات تطبیقی»های جوابیۀ کتاب برنهایمر با عنوان 

Literature’s Anxiogenicstate) »ویژه از منظر ه را بهنیاز به بازنگری و اصالح این حوز
گیری یک حوزۀ دانشگاهی مستقل ضروری دانست )هاچن، وضعیت سازمانی و شکل

درآمدی انتقادی بر در کتاب خود،  (Susan Bassnett) (. سوزان باسنت111-511: 0112
به این نکته اشاره  ( Comparative Literatue, A Critical Introduction) ادبیات تطبیقی

کنند های مختلف به سمت ادبیات تطبیقی حرکت میاری از محققان از حوزهکرد که بسی
چنین در سال (. هم0: 0111رسند )باسنت، ها در یک نقطۀ واحد به یکدیگر نمیاما آن
منتشر کرد  (Death of a Discipline) مرگ یک رشتهاسپیواک، کتابی را با عنوان  5111

یک رشتۀ در حال مرگ به تصویر کشید )اسپیواک، و در آن ادبیات تطبیقی را به عنوان 
5111 :xiiدر همان سال، هان ساوسی .) (Haun Saussy) ادبیات »ای با عنوان در مقاله

 Comparative  Literature in an Age of) تطبیقی در عصر جهانی شدن

Globalization) » کابوس اجساد باارزشی که از»برای ادبیات تطبیقی و سنت آن، استعارۀ-

 Exquisite Cadavers stitched from fresh) اندهای تر و تازه به هم دوخته شده

Nightmares) » ،(. 1-15: 5112را به کار برد )ساوسی 

از نظر کالر اگر با نگاهی عقالنی و منطقی به این مسئله بنگریم درخواهیم یافت که     
 هایت قلمرو، استفاده از دیدگاهادبیات تطبیقی در کشاکش تحوالت خود به دلیل وسع

، به پیروزی دست یافته است اما اگر از منظر وجود یک ایرشتهنظری و یافتن صبغۀ میان
مستقل برای ادبیات تطبیقی به عنوان یک رشتۀ  هویّتنهاد مستقل یعنی در نظر گرفتن 

ی در این دانشگاهی بنگریم، شکست ادبیات تطبیقی را خواهیم دید؛ زیرا ادبیات تطبیق
(. برای توضیح بیشتر این مسئله 85: 0118زاده، شده است. )علوی هویّتمفهوم دچار بحران 

کند. تأکید اصلی این اشاره می 2انجمن ادبیات تطبیقی آمریکا 0111کالر به گزارش سال 
گزارش بر دو مسئله بود: نخست پافشاری بر این موضوع که ادبیات تطبیقی باید 

که ادبیات تطبیقی باید از کند و صبغۀ جهانی بیابد. دوم آن ی خود را رهااروپامحوری سنت
ادبیات به سمت مطالعۀ تولیدات فرهنگی یا سایر انواع گفتمان، تغییر جهت  ر رویتمرکز ب

چراکه جهانی شدن ادبیات تطبیقی و  ؛دانددهد. کالر، تأکید اول را کامالً موجه می
های فرهنگی معاصر است و هم م بازتاب واقعیترهاشدن آن از اروپامحوری صرف، ه
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های غربی به واسطۀ روابطشان با پاسخی است برای درک این مسئله که چگونه فرهنگ
اند. تأکید دوم نیز به دلیل پذیرش ادبیات به های غیرغربی شناخته و تعریف شدهفرهنگ

های ی ادبی در تحلیل گفتمانهاها و استفاده از تواناییمثابۀ گفتمانی در کنار سایر گفتمان
روانکاوانه، سیاسی، فرهنگی، رسانه و ... در خور تجلیل است. اما تأکید اصلی کالر بر 

شود: هم جهانی شدن و هم فرهنگی ای است که از عمل به این دو پیشنهاد حاصل مینتیجه
هی نیست و بخشد که دیگر شبیه به یک رشتۀ دانشگاشدن به ادبیات تطبیقی ماهیتی می

شود )همان: ها و تولیدات فرهنگی از هر نوع در سرتاسر جهان میشامل مطالعۀ گفتمان
ها و ی ادبیات تطبیقی با سایر رشتههویّتهایی دربارۀ تمایزات (. اینجاست که پرسش81-81

های دیگری در حوزۀ علوم انسانی وجود خواهد شود: آیا دپارتمانها مطرح میدپارتمان
های موسیقی، ه با ادبیات تطبیقی مغایرات داشته باشد؟ آیا دیگر نیازی به دپارتمانداشت ک

های مختلف در جهان خواهد بود؟ هایی برای مطالعۀ زمینههنر، ادبیات و فلسفه یا دپارتمان
های آیا ادبیات تطبیقی در حاکمیت جدید خود همه چیز را در علوم انسانی و بیشتر زمینه

 (.81در برخواهد گرفت؟ )همان: علوم اجتماعی 
شود که مسئلۀ تطبیق، که باید در محور مطالعات ادبیات این بحران زمانی حادتر می    

خاستگاه و تکامل »ای با عنوان تطبیقی باشد، به دست فراموشی سپرده شود. رماک در مقاله
 Origins and Evolution of Comparative) آنای رشتهادبیات تطبیقی و مطالعات میان

Literature and Its Interdisciplinary Studies »)کند:به این موضوع اشاره می 
بسامد باالیی گاه های مختلف حتی در ادوار گذشته نیز هیچمقایسۀ آثار ادبی فرهنگ»

هستۀ اصلی و مرکزی ادبیات مقایسه، حال نباید فراموش کنیم که اصل نداشته است؛ بااین
اما همین اصل، امروزه در این رشته چیزی شبیه به یک امر فرانادره و بسیار  ،تطبیقی است

دارای مدرک  ،(Peter Brooks) (. پیتر بروکس517: 5115کمیاب شده است )رماک: 
دکتری ادبیات تطبیقی از دانشگاه هاروارد و صاحب کرسی دپارتمان ادبیات تطبیقی 

آیا ما باید عذرخواهی »ای با عنوان مقاله ، در(the University of Yale) دانشگاه ییل
ام که حوزه یا رشتۀ من هرگز مطمئن نبوده»نویسد: می« (?Must We Apologize) کنیم؟

توانم ادعای تدریس یا کار در این حوزه را داشته ادبیات تطبیقی چیست و آیا واقعاً می
 Thomas) توماس روزنمیر (.152: 5101یو، به نقل از شیانگ  17: 0112)برنهایمر، « باشم

Rosenmeyer)  گر هستم؟آیا من یک تطبیق»نیز در مقالۀ (Am I a comparatist?) »
گران چه کسانی هستند و چه کارهایی انجام من هنوز مطمئن نیستم که تطبیق»گوید: می
 )همان(.« دهندمی
، به مثابۀ ماداند: چنان طرح یک پرسش کلیدی را اجتناب ناپذیر میرماک هم    

های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، پژوهشگران ادبیات، تا چه اندازه در رقابت با واقعیت
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آوری، صنایع تفریحی و چرخۀ خرید و فروش در کشورمان نژادی و مذهبی، تجارت، فن
ها به حوزۀ ادبیات، موجودیت مستقل به خود را داریم؟ )رماک، ناپذیر آنیا الحاق اجتناب

های ادبی و تواند مرزبندی مشخصی میان پژوهشپاسخ به این پرسش می(. 512: 5115
های سایر علوم ها و روشهای غیرادبی ایجاد کند و میزان و نحوۀ استفاده از نظریهپژوهش

 در ادبیات را معلوم سازد.
توان دو جنبۀ به اعتقاد رماک برای رشتۀ ادبیات تطبیقی در ایاالت متحده امریکا می    

ای به معنای واقعی در این رشتهثبت و منفی برشمرد: جنبۀ مثبت آن است که مطالعات میانم
شناسی، علوم مهندسی و تکنولوژی به موازات نگاری، فلسفه، انسانویژه در تاریخبه ،حوزه

 های میان مطالعات بیناهنری، چه در سطح تاریخی و چه در سطح معاصر، و بحث و جدال
درجنبۀ منفی،  اماای مؤثر موجب غنای مطالعات ادبیات تطبیقی شده است. ها به گونهآن

دستانی گرفتار آمده که گی خامتجربهای در دام ناشیگری و بیرشتههای میانروند پژوهش
های ادبیات در پژوهش (Inter-linguistic) و بینازبانی (Inter-national) اصل بیناملی

 (.     511)همان:  2اندتطبیقی را کنار گذاشته
پردازان این حوزه، وجود این بحران امری اگرچه باید اشاره کنیم که به باور دیگر نظریه    

طبیعی است و ادبیات تطبیقی باید از این بحران گذر کند: پایه و اساس ادبیات تطبیقی به 
 سازی یک شی یا یک فرد، برای تعریف یکروند فکری ما بستگی دارد. برای شخصی

مفهوم و برای یافتن جایگاه خویش در میان دیگران، باید مقایسه انجام شود. به همین دلیل 
اما بحران نقطۀ آخر جهان  ،کنیمهای دیگر مقایسه میادبیات ما همیشه یک ادبیات را با

های گذر از بحران را بیابیم کند تا بتوانیم روشهای پنهان ما را فعال مینیست؛ بحران انرژی
گوید: به بحران رسیدن چندان هم باره میدر این (Spivak) (. اسپیواک15: 5118آ، نه)کر

گیری کند تا به طورافراطی موضعبد نیست؛ بلکه به کیفیت و عدالت ذهن ما کمک می
نکنیم. به اعتقاد او، ادبیات تطبیقی مدرن باید از معیارهای ادبیات فراتر رود و به موقعیتی 

العۀ فراملیِ ادبیات از نظر اولین هدف ادبیات تطبیقی که همانا مط جهانی دست یابد.
ها، زمان و تاریخ اندیشه بود، تغییر کرده است و اکنون ها، مکاتب، انواع، دورهمایهدرون

ر.ک: های نوظهور بازنگری شود )ادبیات باید در پرتو آثار خلق شده در فرهنگ
 (.011: 5111اسپیواک، 

 ای در ادبیات تطبیقیرشتههای میانی پژوهششناسروش .2-6-0 

های ادبی به های پژوهشای در برخی از حوزهرشتهتأکید بر استفاده از رویکرد میان    
معنای از بین بردن استقالل روشی و تضعیف ماهیت مستقل ادبیات نیست بلکه به معنای 

دستاوردهای سایر علوم در  گیری ازای است برای ایجاد پل ارتباطی در بهرهیافتن شیوه
کردن زیرا به همان اندازه که محدود ،حوزۀ مطالعات ادبی و غنا بخشیدن به مطالعات ادبی
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ی علمی و فرهنگی و در هامطالعات ادبی به مرزهای بسته، جدایی ادبیات از سایر حوزه
ت، وسعت بار اسهای ادبی خطرناک و زیانگرفتن ادبیات، برای دستاورد پژوهشانزوا قرار

ای در حوزۀ رشتهمند و بدون توجه به اهداف کاربردی مطالعات میانبخشیدن غیرنظام
 دهد. های ناموجه و متعصبانه سوق میادبیات نیز مطالعات ادبی را به سمت تحلیل

ها الزم است اما رشته بودن ماهیتای، توجه به نزدیکرشتههای میاناگرچه در پژوهش    
ای را نباید با وسعت بخشیدن به رشتهنکته نیز ضروری است که مطالعات میان تأکید بر این

کرد؛ مثالً، درست است که  حوزۀ آکادمیک یک رشتۀ دانشگاهی یکسان تلقی
شناسی در مطالعۀ عینی ادبیات راهگشاست اما این مسئله نباید موجب شود های زبانرهیافت

باره، میتوان ی مختلف را نادیده بگیریم. در اینهاهای علمی و منطقی رشتهکه ما مرزبندی
کنفرانس »ای اشاره کرد: رومن یاکوبسن در مقالۀ پایانی خود در همایش مشهور به نمونه

در دانشگاه ایندیانا برگزار شد، در تأکید بر نزدیکی و  0128که در سال « دربارۀ سبک
ت که گویا قصد داشت ادبیات را شناسی تا آنجا پیش رفارتباط میان حوزۀ ادبیات و زبان

پردازد ... ختار کالم میشعرشناسی به مسائل سا»شناسی قلمداد کند: بخشی از قلمرو زبان
شعرشناسی را باید جزء مکمل  شناسی علم جهانی ساختار کالم است،که زبانازآنجا

ادبیات به مطالعۀ « شعرشناسی»باید توجه داشت که منظور یاکوبسن از « .شناسی دانستزبان
 (.12: 0121فالر و همکاران،  ر.ک:مفهوم عام کلمه است و نه صرفاً مطالعۀ شعر ) 

های مختلف با توجه به تمایزات ای در حوزهرشتهانجام مطالعات میانواضح است که     
االت ؤمند است. سهای گوناگون، نیازمند یک جریان اندیشیده و نظامماهیتی میان رشته

ستی در اینجا مطرح شود آن است که آیا در کنار هم قرار دادن موضوعات و اساسی که بای
ای در ادبیات تطبیقی رشتههای متعلق به دو رشته، به معنای انجام یک پژوهش میانروش

های بیان هنری ها و حوزهتواند بین ادبیات و سایر دانشگر چگونه میاست؟ یک تطبیق
ای در راستای رسیدن به که چنین مطالعهایگونهر کند بهزیستی و تعاملی ثمربخش برقراهم

ها را نادیده ای ادبیات تطبیقی باشد، تمایزات رشتهرشتهاهداف نهایی از مطالعات میان
نگیرد و محقق را به درک جامع و عمیق از موضوع مورد مطالعۀ خود سوق دهد. آیا شیوۀ 

ها ها، تلفیق و در نهایت حل آنرفته از آنهای برگها و روشمندی برای ترکیب رشتهنظام
 در یک ساختار تازه وجود دارد؟

است که هانری رماک در تعیین  یک چهارچوب قابل قبول در این زمینه طرحی    
گوید با کند. آنچه که رماک میشناسی مطالعات نوین ادبیات تطبیقی مطرح میروش

ها تعیین مناسبات میان ادبیات و سایر رشتهتواند الگوی مناسبی را برای اندکی تسامح می
فراهم آورد. پیشتر اشاره شد که رماک حوزۀ مطالعات ادبیات تطبیقی را به مثابۀ یک حوزۀ 

گیرد. او معتقد است اگر محققی بخواهد تحقیقی دربارۀ منابع ای در نظر میرشتهمیان
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در صورتی در حوزۀ ادبیات  های شکسپیری انجام دهد، این تحقیق تنهاتاریخی نمایشنامه
ها یا نگاری و ادبیات دو قطب اصلی پژوهش باشند، واقعیتگیرد که تاریختطبیقی جای می

 مند مقایسه و ارزیابی شدهای نظامها به گونههای ادبی آنهای تاریخی و انطباقگزارش
یات را به حیث نگاری و ادبباشد و همچنین نتایج حاصل از این بررسی، هر دو حوزۀ تاریخ

 Père) ماهیتشان در بر بگیرد. مثال دیگر رماک، تحقیق دربارۀ نقش پول در رمان باباگوریو

Goriot  )اثر بالزاک (Balzac  )این نوع بررسی اگر به طور اساسی )نه  ،است. به باور او
ای از های اتفاقی( به نفوذ ادبی یک نظام منسجم مالی یا مجموعهفقط برحسب نمونه

فکرات مالی مربوط شود، یک بررسی تطبیقی محسوب خواهد شد. یا بررسی یک ت
مند از اندازی روشدر صورتی که چشم(  Henry James) شخصیت در رمان هنری جیمز

های روانشناسانۀ فروید )یا آدلر، یونگ و...( ارائه کند، در این شخصیت در پرتو نظریه
شود، (. چنانکه مالحظه می25: 0110زاده، ویگیرد )علقلمرو ادبیات تطبیقی قرار می

که نتایج ایگونههای دو حوزه بهمند مفاهیم و روشبودن تحقیق و کاربرد نظامقطبیدو
ط اساسی است که حاصل از تحقیق، هر دو حوزه را به حیث ماهیتشان در بر بگیرد، شرو

ر یک دانش دیگر قرار گیرد مطالعۀ ادبیات باید در کنابه بیان دیگر،  ؛کندرماک مطرح می
کوشد تا با تعیین این شرایط، این نوع و به میزان مساوی به هر دو پرداخته شود. رماک می

 های مشخصی قائل شود. مند تبدیل کند و برای آن مرزبندیای نظاممطالعه را به مطالعه
داف زیر را ای، اهرشتهبرای یک مطالعۀ میان  (Thompson Klein) تامپسون کالین    

خواهد تا به سواالت پیچیده پاسخ گوید، تا به ای میرشتهکند: یک مطالعۀ میانتعیین می
ها و فنون مختلف را مورد مداقه قرار دهد، موضوعات گسترده بپردازد، تا روابط میان رشته

رود، تا به وحدت دانش تا مسائلی را حل کند که از محدودۀ یک رشته فراتر می
خواه در یک مقیاس محدود باشد و خواه در یک مقیاس وسیع. او برای  ؛کندپیدادست

 کند: ای هدفمند و منطقی، ساختار زیر را توصیه میرشتهانجام یک پژوهش میان

های تعریف مسئله، تعیین همۀ نیازهای علمی شامل نمایندگان و مشاوران شایسته از رشته    
جنبی مرتبط، طرح و توسعۀ یک چهارچوب صحیح  ها و آثارمختلف و نیز الگوها، سنت

کردن مطالعات قرار بگیرند، مشخص دوکاوهای مناسبی که باید مورد کنتحقیق و پرسش
خاصی که باید انجام شوند، مذاکره و گفتگو پیرامون موضوع مورد بحث )در یک کار 

قشات های موجود و جستجوی اطالعات تازه، حل مناآوری همۀ دانشگروهی(، جمع
ای، تالش برای رسیدن به توافق، تأکید بر یادگیری دوسویه در کار گروهی و ایجاد رشته

 ( 087-088: 0118)کالین،  .کردنهای تلفیق و متحداط از طریق روشو حفظ ارتب
از دیگر کسانی است که با توجه به  ( Steven Totosy de Zepetnek) استیون توتوسی    

مند و دقیقی از مطالعات ادبیات تطبیقی با کوشد تا طرح نظاموع میها بر سر این موضجدال
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ای در ادبیات تطبیقی دو اصل رشتهای را ترسیم کند. او برای مفهوم میانرشتهرویکرد میان
تواند یا باید با توجه گیرد: نخست مسلم دانستن این اصل که ادبیات میاساسی را در نظر می

های اند مثل تاریخ، روانشناسی، یا سایر حوزهمفهومی با آن مرتبط هایی که به لحاظبه رشته
بیان هنری مثل فیلم، موسیقی، هنرهای تجسمی و غیره مورد بررسی قرار گیرد. او این 

گیرد. دوم ای در پژوهش ادبی در نظر میرشتهمیان« اصل تطبیقی»رویکرد را به عنوان 
ها به های نظری سایر رشتهشناسیو روش ها، یعنی به کارگیری چهارچوب«اصل روش»

منظور فراگرفتن دانش تحلیل ادبیات و متن یا متون ادبی. توتوسی میان سه دسته از 
 شود: می ای تمایز قائلرشتهمیانمطالعات 

، به معنای پژوهش در درون ( intra-disciplinarity) ایرشتهمطالعات درون .0
های علوم انسانی یا علوم رتبط مثل رشتههایی گسترده اما به یکدیگر مرشته

شناسی، تاریخ یا روانشناسی به وام گرفته هایی که از جامعهاجتماعی. مثالً، روش
 شود. شود، در مطالعۀ ادبیات یا متون ادبی به کار گرفته میمی

کوشد تا مسئلۀ یک ، زمانی که محقق می( multi- disciplinarity) ایرشتهچند .5
های دورتر شناسانۀ رشتهاستفاده از رویکردهای نظری و روش رشته را با

هایی که ارتباط کمتری با رشتۀ مورد نظر دارند( حل کند؛ مثالً، محققی )رشته
کوشد تا یک متن ادبی با موضوع و محتوایی مشخص را با کمک زمینۀ علمی می

 یل کند.برگرفته از علومی مثل داروشناسی، هواشناسی، جغرافیا و غیره تحل

، به معنای مشارکت جمعی (pluri- disciplinarity) ای گستردهچندرشته .1
گویی به سواالتی که های مختلف برای حل مسائل و پاسخپژوهشگرانی از حوزه

ها پاسخ کننده به آنتوان به طور قانعبا استفاده از یک روش یا رویکرد نمی
 گفت.

داند بخشی میادبیات را ویژگی مغتنم و رضایت ای دررشتهتوتوسی رشد مطالعات میان    
ها در این حوزه فاقد یک اصل مهم و حیاتی یعنی اصل اما با این حال معتقد است که تالش

-های نگاشته شده در این زمینه هیچ کدام میاناند. به اعتقاد او آثار و کتابهکاربردی بود

ر.ک: اند )سی کاربردی نشان ندادهشنابودن را به عنوان یک چهارچوب و روش ایرشته
های ای در این مفهوم گسترده و با در نظرگرفتن تفاوترشته(. میان81: 0118توتوسی، 

ای و چند ای، چند رشتهرشتهای شامل درونرشتهکاربردی در سه نوع مطالعات میان
رح بخش اصلی ط -اصل تطبیقی و اصل روش -ای گسترده بر پایۀ دو اصل اساسیرشته

شود. شامل می( New Comparative Literature) از ادبیات تطبیقی نوینرا توتوسی 
بخشیدن توتوسی معتقد است که اگر مطالعۀ ادبیات بخواهد به هدف خود که همانا وسعت
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ای است دست یابد، اصل تطبیقی و اصل روش هر دو باید رشتهبه دانش ادبی در بافت میان
 (. 85بودن همراه شوند )همان:  با اصل کاربردی و عملی

کند. طرح ای در ادبیات تأکید میرشتهاشمیت نیز به اصل کاربردی بودن مطالعات میان    
ادبیات و فرهنگ در مطالعات  مند و تجربی بهاو دربارۀ کاربردپذیری رویکرد نظام

 :شود. به این معنا کهها آغاز می، با نظریۀ نظامایرشتهمیان
اجتماعی دیگر  هایهمه دانشای از نظر ساختاری مانند رشتهکل میاندبیات در شمطالعۀ ا

گیرد. به همین دلیل، مطالعۀ ادبیات اگر بخواهد گسترش یابد، باید آگاهانه صورت می
ای بودن در شکل کاربردی آن باشد. به عبارت دیگر، باید تالش شود تا رشتهشامل میان

  (7: 0111)اشمیت،  .مند صورت گیردآگاهانه و قانونمطالعۀ ادبیات در این معنا 
ها بر سر بحران ها و جدالپردازانی است که به دنبال حل کشمکشکالر نیز از دیگر نظریه 

ای در رشتهکوشد تا به ترسیم دقیق طرح خود از مفهوم میاندر ادبیات تطبیقی می هویّت
ر توضیح انتقادات خود بر تأکیدات گزارش شدن آن بپردازد. او دادبیات تطبیقی و فرهنگی

های ادبیات تطبیقی باید از مطالعۀ نویسد: این بدان معنا نیست که اعضای دپارتمانمی 0111
هایی که ادبیات تنها در های فرهنگی یا پیگیری طرحادبیات در ارتباط با سایر فعالیت

ترین گران مثل همیشه در جالبحاشیۀ آن قرار دارد یا از آن دور است، منع شوند. تطبیق
که انسانی شرکت خواهند داشت. ازآنجا شناسانه و نظری در حوزه علومهای روشپیشرفت

ادبیات نه یک نوع طبیعی بلکه ساختاری تاریخی است، مطالعۀ آن در ارتباط با سایر 
اما  ؛(82-87: 0118زاده، علویر.ک: ناپذیر بلکه ضروری است )ها نه فقط اجتنابگفتمان

تأکید کالر آن است که ادبیات باید بخش مرکزی و محوری یک تحقیق در حوزۀ ادبیات 
تطبیقی باشد. ادبیات تطبیقی به عنوان جایگاهی برای مطالعۀ ادبیات، باید پذیرای امکانات 

که نهایتاً به جایگاهی برای ها باشد اما برای اجتناب از اینها و گفتمانمتنوعی از سایر رشته
 باشد.  ادبیاتطالعات فرهنگی بدل شود، باید بخش محوری مطالعه از آن م

داند، مرکزیت می« هایی به کمک ادبیاتمقایسه»هان ساوسی نیز که ادبیات تطبیقی را    
که ادبیات تطبیقی شامل خوانش انواع مختلفی از متون معناپندارد؛ بهاینرا محرز می ادبیات

نهاد کالر بنا به اذعان خود او چندان مورد پذیرش واقع نشد و است، ولی خوانشی ادبی. پیش
اما این موضوع که ادبیات تطبیقی گریبانگیر بحران  ،(87)همان:  طرفدار زیادی نیافت

الن این رشته پردازان و فعای است، همچنان به عنوان موضوعی پرکشمکش میان نظریههویّت
اح تعریف نوین ادبیات تطبیقی و بخشیدن که رماک که خود طرجاییباقی مانده است. تا

گیری غلط این مسیر مقصر شود، خود را در جهتای به آن محسوب میرشتهوجهۀ میان
های پژوهشنامد: می« ای بدون رشتهرشتهمطالعات میان»داند و مطالعات این حوزه را می

است  کردها دنبال میسال پیش دو هدف اصلی ر 21تا  11در ایاالت متحده از ای رشتهمیان
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(: هدف نخست، یعنی نزدیکی و 7امکنم که در این مسیر مقصر بودهجا اقرار می)من همین
اما  ؛در حوزۀ ادبیات تطبیقی با موفقیت اثبات شده استای رشتهمیانتأثیر متقابل مطالعات 

ی( و و ادبیات تطبیقای رشتهمیانکردن این دو حوزه )مطالعات هدف دوم، یعنی جدا
های فرهنگی نظریه های نقدی وها، در کشاکش جریانتعریف دوباره تمایزات میان آن

پنهان مانده است. پیامد ترکیب ناصحیح این دو حوزه، ادبیات تطبیقی را به لحاظ مفهومی 
ای هایی همانند بدل کرده است تا جایی که امروز به گونهمبهم و این دو حوزه را به حوزه

رماک، ر.ک: بدون رشته بنامیم )ای رشتهمیانتوانیم این حوزه را مطالعات یآور محیرت
5115 :521.) 

کردن معنای گوید: علت اولیه و هدف نهایی از یک پژوهش ادبی، روشنرماک می    
کند بلکه متن، خود کامل متن است؛ اما این بافت متن نیست که معنای آن را روشن می

هم به طور قیاسی و نه ساختن بافت و تأیید نظریه، آنمعنا، روشنابزاری است برای اثبات 
استقرایی. البته این انتظاری است که ما از یک پژوهش ادبی داریم اما شوربختانه واقعیت 

ها، تمایالت محققان و ادبی به دلیل تفاوت در رویکردهای پژوهشی، موقعیت هایپژوهش
تر از آن چیزی است که تصور تر و آشفتهیار نابسامانها، بسهای الزم و مقتضی آنتوانایی

های ادبی همچنان اما با وجود همۀ این شرایط، اصل تقدم متن در پژوهش کنیممی
در ادبی در تحقیقات منتشر شده در این حوزه در ایاالت متحده امریکا، اصل  .پابرجاست

ه اگرچه کامالً از میان کجاییرنگ و ضعیف شده است تاتطبیقی کمهای ادبیات پژوهش
های اروپایی که ادبیات و نرفته اما به هر روی در جایگاه دوم اهمیت قرار دارد. در فرهنگ

هنرشان قدمت دیرینۀ تاریخی دارد، رویکرد تاریخی به ادبیات به مثابۀ یک پدیدۀ متمایز 
نتقادی موجب شده تا پژوهش در ادبیات تطبیقی، هم از منظر تاریخی و هم از منظر ا

 (.517-518صورت گیرد )همان: 
 

 گیرینتیجه .3
های مستلزم یافتن روشمند در ادبیات تطبیقی ای نظامرشتهانجام یک پژوهش میان    

های علمی ها و حوزهگیری از توان علمی و تحقیقاتی سایر دانشمنطقی و کارآمد در بهره
های ادبی است. های پژوهشدغدغهها در حل ها و مکملها، ضرورتبه عنوان پیش نیاز

گیری روشی که برای دهیم و جهتای ارائه میرشتهتعریفی که از ماهیت مطالعات میان
ای باشد. رشتههای میانپژوهشگیریم، باید با توجه به اهداف غایی از ها در نظر میآن
شناسی و روش رو، نیاز به تجدید نظرهای بنیادین در روشن کردن تعریف، کاربرد،ایناز

ای در حوزۀ مطالعات ادبیات تطبیقی ضروری است. از سوی رشتهاهداف رویکردهای میان
ای در مطالعات ادبیات تطبیقی به معنای از بین رشتهدیگر، تأکید بر استفاده از رویکرد میان
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ای است بردن استقالل روشی و تضعیف ماهیت مستقل آن نیست بلکه به معنای یافتن شیوه
علوم در حوزۀ مطالعات ادبی و گیری از دستاوردهای سایر رای ایجاد پل ارتباطی در بهرهب

کردن مطالعات ادبی زیرا به همان اندازه که محدود ،بخشیدن به مطالعات ادبیات تطبیقیغنا
ی علمی و فرهنگی و در انزوا هابه مرزهای بسته، جدایی مطالعات ادبی از سایر حوزه

بار است، وسعت های ادبی خطرناک و زیان، برای دستاوردهای پژوهشگرفتن ادبیاتقرار
ای در حوزۀ رشتهمند و بدون توجه به اهداف کاربردی مطالعات میانبخشیدن غیرنظام

؛ دهدهای ناموجه و متعصبانه سوق میادبیات نیز مطالعات ادبی را به سمت و سوی تحلیل
ها نیز برای رسیدن به نتایج مطلوب در یک رشته بودن ماهیتهمچنین، توجه به نزدیک

ای رشتهبنابراین واضح است که صرف طرح رویکرد میان ،ای الزم استرشتهبررسی میان
های علمی و هنری کافی در ادبیات تطبیقی در جهت ایجاد رابطه بین ادبیات و سایر حوزه

ای مختلف مطالعات هنیست بلکه چگونگی طرح این دسته از مطالعات و توجه به قابیت
های علمی بندیهای مورد استفاده نیز باید مورد نظر قرار بگیرد و مرزای در حوزهرشتهمیان

 های مختلف نیز نباید نادیده گرفته شود.و منطقی رشته
 

 ها یاداشت

چکتر ادبیات های کورماک ادبیات تطبیقی را بیشتر به مثابۀ یک رشتۀ کمکی بسیار ضروری، یک پیوند میان بخش.0

های خالقیت بشری که از نظر ساختار درونی با یکدیگر مرتبطند اما از نظر ساختار بیرونی بومی و یک پل میان حوزه

داند تا به عنوان یک موضوع مستقل که باید به هر قیمتی قوانین ثابت خود را داشته باشد مجزا از هم هستند، می

 (.1: 0110زاده، )علوی

« مرز»کردند. واژۀ اجتناب می« مقایسه»گرایان اغلب از به کاربردن کلمۀ قرن بیستم تطبیق در نیمۀ اول .5

(frontière) ارتباط»کنندۀ مفهوم ها تداعیبرای آن( »rapport)  ارتباط حقایق»یا به بیان دیگر( »rapport de 

fait)  ،(.7: 0118شد )پاژو 

 Art et Littérature: un “etatو تأمالتی چند )« وضع فعلی»یک  هنر و ادبیات:روسو در کتاب خود با عنوان  .3

present” et quelques réflexions 1977,) ای در زمینۀ ادبیات و هنر به شمار رشتهکه به عنوان پژوهشی میان

 شود.شناسی نوین میکند و منجر به طرح مسائل روشرود، پیوند این دو حوزه را بررسی میمی

 .  80-85: 0118زاده، ویرج. به عل.1

 Comparative Literature at the Turn of the“« ادبیات تطبیقی در آغاز قرن»گزارش با عنوان  این .2

Centure”  ادبیات نامه و بیانیه در قالب کتابی با عنوان پاسخ 02توسط چالرز برنهایمر نوشته شد و سپس به همراه
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( منتشر Comparative Literature in the Age of Multiculturalism) در عصر چندفرهنگی تطبیقی

 گشت.

ادبیات تطبیقی باید فراملی و فرازبانی باشد و بین یک ملت یا یک زبان و ملت و زبان  به این معنا که یک پژوهش .6

از سوی افراد  اند. اما این اصلهای درون زبانی و درون ملی از حوزه ادبیات تطبیقی خارجدیگر انجام شود و پژوهش

 ای و ناآگاه با موازین این رشته زیر پا گذاشته شد.غیرحرفه

تعریف و عملکرد ادبیات »(؛ 0110رج. به رماک، هانری )پاییز و زمستان  اشاره نویسنده به مقاله قبلی خود است. .7

 .71-21: 2یاپی ، پ1/5، نامۀ نامۀ فرهنگستانویژه ادبیات تطبیقی،، ترجمۀ فرزانه علوی زاده، «تطبیقی

 

 کتابنامه
 .«سیر تحوالت نظری ادبیات تطبیقی» .سرمقاله .(0110)پاییز و زمستان  .انوشیروانی، علیرضا -

 .7 -1صص ،2پیاپی  ،5، شماره1 . دورهنامۀ نامۀ فرهنگستانادبیات تطبیقی ویژه

ادبیات . «ت تطبیقیای ادبیامطالعات بینارشته» .(0115)بهار و تابستان  .انوشیروانی، علیرضا -
 .1 -1 ، صص7پیاپی  .0،  شماره 1 دوره .نامۀ نامۀ فرهنگستانتطبیقی ویژه

. ترجمۀ خلیل محمودی .های ترجمهادبیات تطبیقی تا پژوهش از .(0187) .باسنت، سوزان -
 تهران: نشر احسن.
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 .رهیافت .«هاها: تعاریف و ضرورتایمیان رشته» .(0182) .شاقول، یوسف و عموزاده، محمد -
 . 11-52، صص 11شمارۀ 

 ترجمۀ طهمورث ساجدی. تهران: امیرکبیر. ادبیات تطبیقی. (. 0182شورل، ایو. ) -



 شناسی آن...ای ادبیات تطبیقی، رویکردهای روشرشتهمطالعات میان                        512

 .«های تطبیقیای دانشرشتههای تطبیقی مطالعۀ بیندانش» .(0181) .نامور مطلق، بهمن -
 شارات سخن. تهران: انت .به کوشش بهمن نامور مطلق و منیره کنگرانی .های تطبیقیدانش

نامه ادبیات تطبیقی )ویژه« ادبیات تطبیقی به کجا میرود؟» .(0118) .زاده، فرزانه ساداتعلوی -
 .81 -12 ، صص08شماره  .جاناتان .کالر .فرهنگستان( ۀنام
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1. Introduction 

There was literature and poetry in Iran before Islam, and we have 

received works on this subject. However, nothing is left of the 

rhetorical works that probably written in those days. Hence, our 

information about them is limited to the remained references of some 

writers such as Al-Jahiz (776-868 AD), who reported the existence of a 

rhetorical writing in Pre-Islamic Iran called “Kārvand”. With the 

advent of Islam and doing the research on the mysteries of the 

eloquence and rhetoric of the Qur'an, the Islamic rhetoric formed by 

the efforts of muslims, in specific by Iranians. Over time, the Iranians 

also wrote books on rhetoric in Persian. In terms of content, these 

books were influenced by Arabic rhetorical books and they rarely 

discloed new concmepts. From the 16th to 18th centuries, in the eara 

Safavids and Gurkhanids imperia (Great Mongol Empire), along with 

other rhetorical currents, a new rhetorical current formed. It was 

appeared through the adaptation of Indian (Alankārā) and Islamic 

rhetoric. In this process, aesthetic, rhythm, and recognizing the 

beloved in Indian poetry issues have been translated into Arabic and 

Persian. Also, the evidence from Arabic and Persian poetry has been 

presented for them. 

2. Methodology 
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This study is based on the analytic-descriptive method by using 

library research. The works which have been written in Persian and 

Arabic with the subject of comparision of Indian rhetoric with Islamic 

rhetoric during the 16th to 18th centuries are presented in the current 

investigation. After that, the presented issues in these books are 

considered by focus on the proposed issues in the Islamic rhetoric and 

the similarities and differences are analyzed. 
 

3. Discussion 
From the sixteenth to the middle of the eighteenth century, 

rhetorical works written in Arabic do not include the new subjects. 

In these centuries, "looking at the books of the past and trying to 

teach, learn and finally annotate and possibly describe or summarize 

them" is common (Safa, 1999, V5/1: 414). This issue paved the way and it 

is closed to any innovations. The most prominent Persian rhetorical 

books, such as Dastour al-Shoarā by Mohammad Mazandarani, 

nicknamed Amani (d. 1682) and informed by Razi al-Din Muhammad 

ibn Muhammad Shafi'i, written in 1684 AD also contains the same 

subjects and elements that has already been seen in Arabic and Persian 

rhetorical books.  

     Among the currents that exist in the 16th to 18th centuries in the 

field of rhetorical writings and research in Iran and India in the 

Safavids and Gurkhanids (Great Mongol Empire), there is a new current: 

the comparative reading of Indian rhetoric, known as "Alankārā", with 

Islamic rhetoric and translation of issues of Indian prose and rhyme, 

aesthetics of Indian poetry and knowledge of Indian lover in Arabic 

and Persian and finding the evidence of Arabic and Persian literature 

for these. This current has two prominent faces: 

- Mirza khan Ibn Fakhr Ol-din Muhammad, author of the Tohfat 

Ol-Hend (1068-1118 AH). 

- Mir Gholam Ali Azad Hosseini Waseti Belgerami (1116-1200 AH) 

Author of Sebhat Ol-Marjan fi Asar Ol-Hendestan (1177 AH) and 

Ghezlan Ol-Hend (1178 AH). 

     Tohfat Ol-Hend was written during the time of Aurangzeb and 

apparently for Muhammad Azam, his third son. This prince was 

interested in Indian wisdom, art, and literature, and poets such as 

Bidel Dehlavi, Rasekh Serhendi, and Salem Keshmiri were associated 

with his court. Tohfat Ol-Hend has seven chapters, all of which are 

very valuable in terms of identifying Indian culture and literature. 
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Sebhat Ol-Marjan fi Asar Ol-Hendestan is the first book of Azad 

Belgerami about comparative rhetoric and has four chapters.  The 

third chapter of the Sebhat Ol-Marjan is a separate treatise on 

comparative Indian and Islamic rhetoric. The fourth chapter is also 

very useful for research in the comparative aesthetics of the beloved in 

Arabic and Indian poetry. Ghezlan Ol-Hend is also a summary of 

Sebhat Ol-Marjan and Is Written in Persian. The author of these two 

books, Azād Belgerami, Was Known as literate in his time. As Khan 

Arezou called him a "scientist and wise man" (Arezou, 2005: 42) and 

praised his poetry. 

     In comparing Indian rhetoric with Islamic rhetoric, notable 

issues are: 

1. In Indian and Islamic rhetoric, simile has a special place. Of 

course, the simile in Indian and Islamic rhetoric is not exactly the 

same. For example, Arab scholars have divided the simile according 

to its sides, whether it is sensory or rational (Non-sensory) or different, 

and Indian literature has a different opinion (Azād Al-Belkerami, 2015: 

231). Some of similies in Indian rhetoric have equivalent in the Islamic 

rhetoric. On the one hand, in Indian rhetoric, the categorize of similies 

are based on the concepts of verses. In light of this prespective, there 

could be possible to innovate a large number of similies. 

2. In Indian and Islamic rhetoric, literary ornaments can also be 

compared; we see two groups of literary elements and ornaments in 

the comparative works of Indian and Islamic rhetoric: 

In most cases, the literary ornaments are the abstract of verse 

concepts and in fact is a title for them. 

Those that have existed in the Indian rhetoric from the beginning 

and those that have been created by the authors of those works. 

Literary ornaments in Indian rhetoric are often the summary of the 

content of the verses and the title for them. For example:  

Al-Tosie (Order) 
The narrator orders the person who fulfills her wish after death.     

In Indian rhetoric, there is a section called “Naika Behid” (Beloved 

Science) or knowing the types of Beloved. In Indian culture, "Naika" 

means "woman" and "Naik" means "man". "Behid", like the words 

"Veda" and "Wid", means "knowledge". We do not have such a thing 

in Islamic rhetoric. Among the Persian rhetorical works, the only work 

that is somewhat compatible with “Naika Behid” is Anis Ol-oshaq 

(757 AH) by Sharaf Ol-Din Rāmi. The author Has Said that "poets have 
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divided the beloved from head to toe in nineteen sections" (Rami, 1946: 

3). Based on this view, he has examined the descriptions of the beauty 

of the beloved in nineteen sections and has given examples of Persian 

poetry for each. In Naika Behid, as in Indian Alankārā, the tendency is 

towards content issues and not towards formal and physical issues. In 

translating this art into Arabic and Persian, Indian writers have 

divided women into different types according to their moral and 

spiritual characteristics, age, treatment of friends etc. 

 

3. Conclusion 

One of the anonymous currents in the formation of Islamic rhetoric 

is the current that formed by creating an interaction between Indian 

with Arabic and Persian culture and literature in the Safavid (Timurid) 

period. This current is the adaptation of Indian rhetoric (AlNakārā) with 

Islamic rhetoric. In fact, it is the translation of rhetorical and 

expressive issues from Hindi to Arabic and Persian. The approach is 

as follows: after defining an Indian rhetoric to Arabic and Persian 

languages, they are given evidence of poetry in both languages. This 

movement has done by two famous literate including Mirza khan Ibn 

Fakhr Ol-din Muhammad and Mir Gholam Ali Azad Belgerami. 

By comparative looking at ndian and Islamic rhetoric, we conclude 

that:  

1. Some rhetorical beauties and ornaments are specific to Islamic 

rhetoric. However, some are specific to Indian rhetoric and some are 

common in both of them. Ferthermroe, sometimes the same Indian 

beauties and ornaments are not without equivalents in Islamic rhetoric. 

There are also topics that have not been discussed in Islamic rhetoric, 

but some types of verses can be used for aesthetic analysis. 

2. In comparing Indian and Islamic rhetoric, it can be seen that 

Indian aesthetics is mainly concerned on the content issues of the 

verses rather than the formal and verbal issues. 

     Indian rhetoric also has a chapter called “Naika Behid”, which 

can be called women's science or knowing the beloved. In this field, 

based on the content orientation of the poems, the beloved of poem 

from the prespective of sensual characteristics, age, and the way of 

behave with a friend are named and categorized. In translating Naika 

Behid into Arabic and Persian, due to social and cultural differences, 

it is necessary to make changes in the position of “Naika” and the 

gender of the beloved. 
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 یاسالم و( اَلَنکار)یهند یِقیتطب بالغت
  1مجاهد غالمی

 چکیده

ان/ تیموریان، مجال آن نیز ادبی میان ایران و هند در دورۀ صفوی -آمدن امکان گفتگوی فرهنگیبا فراهم
شناختی شود و محسّنات و مسائل زیباییآید که بالغت هندی)اَلَنکار(، با بالغت اسالمی تطبیق دادهپیش می

شناسی(، در تخاطب با بالغت النسوان یا معشوق علم«)نایکابهید»ای در آیهو بالغیِ هندی همراه با پی
شود. در این باره سه کتاب های فارسی و عربی برگرداندهبه زباناش، اسالمی در دو نمود عربی و فارسی
 ِسبحَةُ ق.( از میرزاخان ابن فخرالدّین محمّد و 1111-1201) الهند حتفةاند: بیشترین دستاوردها را داشته
از میرغالمعلی آزاد حسینی واسطی  ق.(1111) غزالن الهند و ق.( 1111) المرجان فی آثار هندِستان

های همانندی و ناهمانندی بالغت به بویۀ معرّفی این جریان در بالغت اسالمی و واکاوی ساحت بلگرامی.
دست دادن است، پس از بهآمدهتحلیلی فراهم -هندی با بالغت اسالمی، در این جستار که به شیوۀ توصیفی

ناسی( هندی در تطبیق با شای از آثار پیشگفته، نکاتِ چندی از بیان، بدیع و نایکابهید)معشوقنامهشناخت
است. از جمله نتایج آنکه، در کنار شدهشناسی معشوق شعر فارسی دیده و بررسیدهبالغت اسالمی و زیبایی
های مشترک میان بالغت هندی با بالغت های خاصّ بالغت اسالمی و محسّنات و صنعتمحسّنات و صنعت

های ادبی اگونی در قلمروهای ادبیات خلّاق و پژوهشهای گوناند و کاراییاسالمی، که در نوع خود جذّاب
ها اند؛ برای آناند، عمدتاً محتوایی و معناییها که خاصّ بالغت هندیدارند، گروهی از محسّنات و صنعت

-شود در تحلیل زیباییتوان شواهد فراوانی به دست داد و برخی از آنها را نیز میاز شعر عربی و فارسی می

 کار برد.عربی و فارسی بهشناسانۀ شعر 
شناسی(، بالغت تطبیقی، بالغت هندی)النکار(، سبک هندی، نایکابهید )معشوق: های کلیدیواژه
  ، غزالن الهند. هندِستان آثار یف المرجان ةحُسبد، الهن تحفة

                                                           

 01/21/1222:  مقاله نهایی پذیرش تاریخ                           11/22/1222: مقاله دریافت تاریخ 

         Doi:  10.22103/jcl.2021.17864.3312  000 – 200صص                                                                                  

. رانیا بوشهر، فارس، جیخل دانشگاه ،یانسان علوم و اتیدبا ۀدانشکد ،یفارس اتیادب و زبان گروه اریاستاد .1
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 مهمقدّ .0

در سدۀ دهم تا میانۀ سدۀ دوازدهم، آنچه کهه در بالغهت بهه زبهان عربهی نوشهته شهده و        
نظهر در  »هها،  ندرت، وجهود نهدارد. در ایهن سهده    باشد، جز بهبردارندۀ حرف تازه ای بودهدر
دادن، فراگهرفتن، بهازگفتن و سهرانجام حاشهیه و     های گذشهتگان و کوشهش در درس  کتاب

( راه را بهر  212: 2/1، ج1311بهه ماابهۀ عهادتی مفلوف)صهفا،     « هها احیاناً شرح یا تلخهیص آن 
و  مطووّل هایی کهه در ایهن دوره بهر    ها و شرحست. فراوانی حاشیهاای بستههرگونه نوآوری

هها در  ترین کتهاب های یادشده برجستهزدنی است. نیز در سدهنوشته شده است، ماال مختصر
از محمّهد مازنهدرانی، مهتخلّص بهه      ادستورالشّورر باشهد،  بالغت کهه بهه فارسهی نوشهته شهده     

 1203یافته بهه سهال   دبن محمّد شفیع، تفلیفالدّین محمّاز رضی مطلعق.( و 1201امانی)ف 
ههای  انهد کهه پهیش از ایهن در کتهاب     قمری است. این آثار عمدتاً دربردارندۀ همان مسهائلی 

 اند.بالغت عربی و فارسی بارها و بارها تکرار شده
 شده و از ادبای آن سهامان انتظهار  های شبه قارّه دوختهمان فقط باید به افقهایگویا چشم     
پاسخ نمانده است. امّها از  باشیم که در زمینۀ بالغت طرحی نو دراندازند. این انتظار، بیداشته

ریپکها و  «)ادبیهات مهنحط  »ها بهه عنهوان   نابختیاری، همچنانکه به ادبیات دورۀ صفویه تا مدّت
شد، آثاری که چه در ایران و چه در هنهد نوشهته شهده و    می( نگریسته210: 1311همکاران، 

انهد، هنهوز در خهورِ قهدر و     ای از قبیل بالغت و نقهد ادبهی  های ادبیل پیوند دادن با دانشقاب
رو، از جملهه ههدف از جسهتار پهیش رو آن     اینازاند. شان واکاوی و بلکه معرّفی نشدهقیمت
است که جریان تطبیق بالغت هندی با بالغت اسالمی، بهیش از کارههای ارزشهمند امّها     بوده
  گردد. ها، معرّفی و بررسیی دربارۀ آنشمار قبلانگشت
 . شرح و بیان مسئله0-0

های دههم تها دوازدههم در زمینهۀ تفلیفهات و تحقیقهات       هایی که در سدهدر کنار جریان
بالغی در ایهران دورۀ صهفوی و هنهد دوره گورکهانی وجهود دارد، یهک جریهان  تهازگی و         

بالغهههت هنهههدی، موسهههوم بهههه ای دارد و آن، جریهههان بهههازخوانی تطبیقهههی طرفگههی ویهههژه 
با بالغت اسالمی و برگرداندن محسّنات و مسائلی از عهرو  و قافیهۀ    ،(Alankārā«)النکار»

شناسی هندی به زبان عربی و فارسهی و یهافتن شهواهدی    هندی، بیان و بدیع هندی و معشوق
باید پیش ویژه سه کتاب را هاست. در پیوند با این جریان، بهاز ادب عربی و فارسی برای آن

غوزنن   وق.( 1111)المرجان فی آثار هندِستاان  سِبحَةُق.(، 1111-1201)الهند تحفةچشم داشهت:  
ای جا افتهاده در بالغهت   آیهشناسی به عنوان پییا دانش معشوق« نایکابهید»ق.(. 1111)الهند

تشهبیه و  ای از قبیهل  ههای بیهانی  ازای مرسومی در بالغت اسالمی ندارد. امّا آرایهه هندی، مابه
ههای بهدیعی، در بالغهت هنهدی و بالغهت اسهالمی هسهت کهه         استعاره و نیز برخهی صهنعت  

 شان خالی از مزه نیست.بازخوانی تطبیقی
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 . پیشینۀ پژوهش2-0
احوووال و ارووار میرغالمرلووی ازاد کتههاب  سههیّد حسههن عبّههاس، از پژوهشههگران هنههد، در

د، پس از نگاهی بهه وضهعیّت سیاسهی،    نامه از آزاترین شناخت( به ماابۀ جامع1312)بلگرامی
اجتماعی و ادبی شهبه قهاره در سهدۀ دوازدههم، بهه احهوال و آثهار آزاد بلگرامهی پرداختهه و          

نیهز در   الهنتد  تحفتة اسهت. محهح    های موجود از آثهار وی بهه دسهت داده   گزارشی از نسخه
فخرالدّین محمّهد  اند، میرزاخان ابن دادهمقدّمۀ کتاب، تا جایی که اسناد و مدارک یاری می

اسهت. همچنهین معرّفهی و بررسهی     را معرّفی نموده و دربارۀ اهمّیّت کار وی توضیحاتی داده
مسائل بالغی و نقد ادبی که در دورۀ روایهیِ سهبک هنهدی در آثهار گونهاگونی و از جملهه       

سوب    نقود ادبوی در  کتهاب  شود از ویژه میاست، بهبازتاب یافته المرجان سِبحَةُالهند و   تحفة
(، نوشتۀ محمود فتوحی رودمعجنی سراغ گرفت. در این کتاب، 1312)ویراست دوم،هندی

از آزاد بلگرامههی در شههمار منتقههدان ادبههی عحههر نههام بههرده و بههه آرای ادبههی و بالغههی وی و 
 است.اش توجّه داده شدهموافق و مخالف درباره هاینظر
 . ضرورت و اهمّیّت مسئله3-0

اسهت، عهالوه بهر آنکهه     کهه بهر عمهر بالغهت در ایهران گذشهته      ههایی  هها و سهال  در سده
های بالغی عربی و حتّی گاه با استشههاد  های بالغی فارسی با پیشِ چشم داشتن کتابکتاب

شناسهانۀ  های بالغی و واکهاوی زیبهایی  است، پژوهششدهبه همان شواهد ابیات عربی نوشته
اسهت.  گرفتهطرح در آن کتاب ها صورتاشعار فارسی نیز با ارجاع به مسائل و موضوعات م

ها در تطبیق هیچگاه چنانکه باید بالغت اقوام دیگر واکاوی نشده و مسائل و موضوعات آن
حهال آنکهه بالغهت اقهوام دیگهر نیهز دربردارنهدۀ         اسهت؛ با بالغت اسهالمی بررسهی نگریهده   

هایی تهازه بهرای   و ایدهدادن آرا دستهای بالغی ما و بهاند که در فربه نمودن دانستهمسائلی
شناسانۀ اشعار فارسی، به کار توانند آمد. در این میان، بالغت هندی)النکار( به تحلیل زیبایی

ههای دور بها ایهران    ای که ایهن سهرزمین خاصّهه در گذشهته    دلیل مشترکات فرهنگی و زبانی
 ای دارد.است، جایگاه ویژهداشته
  
 . بحث و بررسی2

هههای دارای بالغههت اسههت. نسههکریت، از جملههه ادبیههات و زبههانادبیههات هنههد و زبههان سا
ها و آرا دربهارۀ بیهان و بهدیع    های النکار و ارایۀ ایدهنماید که پیشینۀ تفلیف نخستین رسالهمی

ههههای شههعر هنهههدی بهههه سهههدۀ هفهههتم مهههیالدی برسههد. در ایهههن سهههده اسهههت کهههه رسهههاله  
یا ( Kāvyālankara)کاویاالنکارا، توسّط دانداین، و ایینۀ شرر( یا Kāvayaarcaکاویاداشا)
های نظری در بالغت هنهد، کهه   شود و با این آثار بحث، توسّط بهاماها نوشته میارایش شرر

 شود.گردد، بنیان گذارده میتدریج شامل آرایی درباره انواع، محسّنات و عیوب شعر میبه
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میهان ادبیهات و زبهان     های مشترک فرهنگی و زبانی، آن تعاملی کهرغم ریشهبه دالیلی علی
اسهت، هیچگهاه بها آن گسهتردگی و پیوسهتگی      فارسی با ادبیات و زبان عربی صورت گرفته

است. مشخّحهاً  میان ادبیات و زبان فارسی با ادبیات هندی و زبان سانسکریت به وجود نیامده
آیهد کهه از برکهاتش،    مهی های دهم تا دوازدهم هجری، زمینهۀ تعهاملی چنهین فهراهم    در سده

بالغهت  »ایجاد بالغت تطبیقهی هنهدی و اسهالمی اسهت. توضهی  دربهارۀ درسهتی اصهطالح         
  ای است بر واکاوی زوایای این تعامل.، درآیه«بالغت عربی»و نادرستی اصطالح « اسالمی
 . بالغت اسالمی و نه بالغت عربی2-0

یش از شناسهان از وجهود شهعر در ایهران په     آیۀ تفلیفات و تهدقیقات شهرق  ویژه پیاگر به
ایهم، از بالغهت در   هایی از آن میراثِ از میهان رفتهه دسترسهی یافتهه    اسالم آگاهی و به بخش

دانیم و نه چندان چیزی در دست داریهم. البتهه   ایران پیش از اسالم تقریباً نه چندان چیزی می
-102رسد؛ مانند صدای جهاح)) در این باره صداهایی از اسناد تاریخی و ادبی به گوش می

تهرین ناقهد ادبهی فرهنه      بهزر  ». جاح) که از وی بها عنهوان   البیان و التّبیین.( در ق022
ای از ایرانیهان پهیش از   اند، در ایهن کتهاب، از نوشهته   ( نام برده100م.: 1011سلّوم، «)اسالمی

باشهد، از قهول برخهی    آنکهه خهود آن را دیهده   سخن به میان آورده و بی کارونداسالم به نام 
خواهد بالغت را دریابد، غرایب کالم را بشناسد و در لغهت مههارت   س میاست: هر کگفته

آیهۀ  پهی  کارونود ( تفضّهلی از  2: 3)جاح)، من دون تاریخ، ج1را بخواند. کاروندیابد کتاب 
آید که در نظر وی این کتاب بازبسهته بهه ایهران دورۀ    است و برمیادبیات پهلوی سخن گفته

( شهادروان بههار   312: 1310اسهت.)نک. تفضّهلی،   بهوده ساسانی و به زبان پهلوی)پارسیک( 
( و از اینکه این 010: 1، ج1322باشد)نک. بهار، به زبان دری بوده کاروندداند که دور نمی

ههای نخسهتِ   دید و داوری را هنگام بحث دربارۀ احتمال وجود آثار مناور فارسهی در سهده  
اسهالمی گمهان    ۀههای دور را از نوشهته  کارونود آید که وی است نیز برمیهجری ابراز داشته

بهن منحهور سهامانی     کرده و آن را دلیلی بر وجود آثاری به نار فارسهی پهیش از زمهان نهوح    
ههای عربهیِ نخسهتین    است. گذشته از اشارۀ جاح) و نیهز اشهارات دیگهران در کتهاب    دانسته
ود ظرایهف بالغهی و   شان در آن، وجهای اسالمی به آشنایی ایرانیان با بالغت و تواناییسده
مانده از آن روزگهاران، بهر وجهود بالغهت در ایهران پهیش از       شناختی در آثار برجایزیبایی

تر و زیباتر متجلّهی سهازد)نک.   ای که آثار را هرچه بلیغاسالم و وجود قواعد و رسوم بالغی
ر دسهت  ها، بالغتی که نقهداً د دهد. با وجود این(،  گواهی می301: 1312محمّدی مالیری، 

شود، بالغت دورۀ مان از دریچۀ آن دیده و بررسیده میگرانسن  ما ایرانیان است و ادبیات
 است.هایی که احتماالً از بالغت پیش از اسالم داشتهاسالمی است، با تفثیرپذیری

ت قدر متعحّبانه و ناشیانه اسه ، همان«بالغت ایرانی»نامیدن بالغتی که ما ایرانیان داریم به      
بهه اعتبهار برخهورداری تهاریخ ادبهی مها از آثهار ارجمنهد         «. بالغهت عربهی  »که نامیدن آن به 
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ای که به زبان فارسی توّسهط محّمهدبن عمهر رادویهانی، رشهیدالّدین وطهوا ، شهمس        بالغی
العلمهای  الدّین رامی، شمس فخری اصفهانی، واع) کاشفی و ... تا شمسقیس رازی، شرف

هها نوشهته   الهدّین همهایی و پهس از ایهن    ی، نحراهلل تقهوی، جهالل  گرکانی، محمّدخلیل رجای
شود از بالغت ایرانی سخن گفت؛ به این دلیل اسهتوار و سهاده کهه خاسهتگاه     است، نمیشده

شهود ایهن بالغهت را    اهلل مجید و ادبیات عربی بوده است. امّا قطعاً نیهز نمهی  این بالغت، کالم
تهرین  شهده زیهرا بسهیاری از شهناخته    شهمارآورد؛ ی بهه ای وارداته بالغت عربی نامیده و مقوله

انهد؛ کسهانی   اند، ایرانی بهوده گیری آن تفثیری بسزا داشتههای این بالغت که در شکلچهره
هها  ها و سالالدّین سکّاکی و سعدالدّین تفتازانی. در آن سدهچون عبدالقاهر جرجانی، سراج

نیهز  « بالغهت فارسهی  »ز زبان عربی. اصهطالح  مخاطب، جهان اسالم بوده است و زبانِ علم نی
گهذاری بالغتهی   کهه نهام  چرا اشکال نیست؛تر است، امّا بیسنجیده« بالغت ایرانی»اگرچه از 

انهدازد و از  اش فاصهله مهی  که داریم به بالغت فارسی، از سویی میان آن بها مبهادی و مبهانی   
ه اعتبار زبان و به اشتباه چیهزی بهه   آورد که در مقابل  باز بمیسویی دیگر امکان آن را فراهم

بالغهت  »نام بالغت عربی مطرح باشد. بنها بهر آنچهه گفتهه شهد، بهتهر آنسهت کهه اصهطالح          
ههای موجهود و محتمهل    که دو نمود عربی و فارسی دارد( را جایگزین همۀ گزینهه «)اسالمی
 بکنیم.

 نامۀ جریان تطبیق بالغت هندی با بالغت اسالمی. شناخت2-2
که در دورۀ صفوی/ تیموری در بالغت تطبیقی، مشخّحاً بالغت تطبیقهی هنهدی و   کسانی   

انهد، از تعریهب یها تفهریس بالغهت هنهدی آن       اسالمی، ابراز نظهری نمهوده و چیهزی نوشهته    
اند که محسّنات هندی را به زبان عربی و یا به زبان فارسهی برگردانهده و بها تهفماّلت     خواسته
های محسّنات ادبهی در ادبیهات هنهدی، عربهی و فارسهی      شباهت ها وگاه بر سر تفاوتبهگاه

برای آن محسّنات شواهدی از شعر عربی و فارسهی پیهدا کننهد. ایهن کهار البتهه قدردانسهتنی        
 ویژه به نام دو تن خورده است:است و سکّه آن به

 ق.(.1111-1201)الهند تحفة ابن فخرالدّین محمّد، نویسندۀ میرزاخان -
المرجان فوی   سِبحَۀُق.( نویسهندۀ  1022-1110آزاد حسینی واسطی بلگرامی) میرغالمعلی -

 ق.(.1111)غزنن الهندق.( و 1111)ارار هندِستان
نماید کهه بهرای سهومین پسهر وی،     از یادگارهای عهد اورن  زیب است و می الهندتحفةة    

مند بهوده و  هالقاست. این شاهزاده به حکمت، هنر و ادبیات هندی عشده محمّداعظم، نوشته
آمهد  وشاعرانی چون بیدل دهلوی، راسهخ سهرهندی و سهالم کشهمیری بهه دربهار وی رفهت       

اند. کتاب، هفت باب دارد که همه از نظرگاه شناسایی فرهن  و ادبیات هنهدی بسهیار   داشته
( 3( در علم تُک یها قافیهۀ اههل هنهد،     0( در علم پنگل یا عرو  اهل هند، 1ارزشمند است: 

( در علهم  2( در علهم سهنگاررس یها عاشهق و معشهوقی،      2لنکار یا بالغت اهل هند، در علم اَ
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داشتن و ( در علم کوک یا معرفت اقسام زن و مرد و صحبت0سنگیت یا موسیقی اهل هند، 
شناسهی. از نویسهندۀ کتهاب،    ( در علهم سهامدریک یها قیافهه    1معاشرت و مباشهرت بها زنهان،    
اش ز چیزهایی از فرزانگی و دانهش دوسهتی کهه از نوشهته    میرزاخان ابن فخرالدّین محمّد، ج

 است.  دانیم. وی به وجود آورندۀ دستور زبان هندی میانه)برج بهاشا( بودهآید، نمیبرمی
ههای سهرو آزاد،   ههای خهودِ وی)تهذکره   در مقابل، از آزاد بلگرامی چه از راهگذر نوشته    

حی  بخاری، دواوین اشعار عربی و فارسهی  خزانۀ عامره، ید بیضا، ضوء الدّراری در شرح ص
و مآثرالکالم در تاریخ بلگرام و حسهب حهال عرفها و علمهای آنجها و ...( و چهه از راهگهذر        

انهد و مبنهای تحقیقهات بعهدی دربهارۀ آزاد قهرار گرفتهه،        اش نوشهته آنچه معاصرانش درباره
اسهت، امّها   ندیهده بهوده   مان بسیار بیشتر است. خان آرزو اگرچه آزاد را از نزدیهک اطاّلعات
 وی را سهتوده اسهت.  ( قلمهداد نمهوده و شهعر    20: 1312آرزو، «)مردی فاضل و عالِم»وی را 

، نخستین کتاب آزاد در حوزۀ بالغهت تطبیقهی، در چههار    سِبحَۀُ المرجان فی ارار هندِستان
 فهی مها جهاء مهن اکهر الهنهد فهی التفسهیر و        »ههای اوّل و دوم،  فحل نوشته شده است؛ فحل

اند از هند هایینامهآید، ستایششان برمیهای، چنانکه از عنوان«فی اکر العلماء»و « الحدیث
الدّین حسنی الحسینی بنارسی به دستورِ راجا سیّدشمس»و دانشمندان هندی. این دو فحل را 

ر است و نسخۀ منححر به فرد این ترجمهه د اِیسَر پَرساد در سدۀ نوزدهم به فارسی برگردانده
( در پیونهد بها جسهتار پهیش     121: 1313عبّهاس،  «)کتابخانۀ خدابخش پنتا)هند( موجود است.

های سوم)دربردارندۀ پنج مقاله( و چهارم)دربردارنهدۀ چههار   رو، آنچه ارج و ارز دارد فحل
ای در بالغت تطبیقی هنهدی و  ، یکبارگی رسالهسِبحَةُ المرجانمقاله( کتاب است؛ فحل سوم 

شناسی تطبیقهی معشهوق شهعر    ویژه برای پژوهش در زیباییفحل چهارم نیز بهاسالمی است. 
 عربی و هندی بسیار کارآمد است. سیاهۀ مقاالت فحل سوم کتاب، چنین است:

 ة.الی العربی ةالمقالة االولی: فی المحسّنات الّتی نقلتها عن الهندی   
 .المقالة الثانیة: فی المحسّنات التی استخرجها المؤلّف   
المقالة الثالثة: فی نوع من مستخرجات االمیر خسررو الردولوابابوملموو و امانیرة انرواع       

 .مدیمات: التدارک/ التلمیع/ التعمیة/ التاریخ/ الزبر / البیّنات/ دائرة التاریخ/ التصغیر(
 .المقالة الرابعة: فی النوعین المختصّین بالعرب: حسن التخلّص/ استخدام المظهر

 .خامسة: فی القصیدة البدیعیةالمقالة ال
سِوبحَۀُ  ههای سهوم و چههارم    شدۀ فحهل شده و فارسیکوتاه غزنن الهندبا این توصیفات،     

است. آگاهی ستودنیِ آزاد از دو زبان عربی و فارسی و ادبیات و بالغهت ههر ایهن     المرجان
بوالطیو   شواا  الرلیوف فوی ا والح کوالم ا     جای آثارش پیداست. کتهاب  دو زبان، از جای

که نقدی بر اشعار این شاعر طراز اوّل عرب و اکر اشتباهات معانی و بیهان در شهعر   المتنبّی 
وی است، به تنههایی از اعتمهاد بهه نفهس آزاد در اشهراف بهر ادبیهات و بالغهت عهرب خبهر           
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بالغهت در اسهالم،    عالوه بر گزارشی کوتهاه از تهاریخ تکهوین    غزنن الهنددهد. وی در می
تفتازانی بازآورده است. بهه   مطوّلسکّاکی و  ماتاح الرلوممطالبی را از « الوفاق»زیر صنعت 

نامهۀ کوتهاهی از وی   شهناخت  سِوبحَۀُ المرجوان  وطوا  التفاتی ویژه دارد و جدا از آنکه در 
بهر تشهخیص   ، حدایق السّوحر با بازآوری رباعی امیر معهزّی از   غزنن الهندداده، در دستبه

 وطوا  از نوع تشبیهی که در این رباعی هست، خُرده گرفته.

ست کهه بهه مهوازات تطبیهق بالغهت هنهدی بها بالغهت         ا های آزاد بلگرامی آناز ویژگی     
ههای فرهنگهی و ادبهی،    هها و تفهاوت  اسالمی)به دو زبان عربی و فارسی(، به برخهی شهباهت  

اسهت. از جملهه آنکهه بهه درسهتی، ردیهف و       ودههای نغزی نمه توجّه و در این باره یادآوری
به سبب ردیف، »است: حاجب را مختصّ شعر فارسی و مایۀ زیب و زینت آن دانسته و گفته

تنوّع شعر فارسی از دایرۀ انححار بیرون است و در شعر عربی ردیف نیست مگهر بهه تبعیّهت    
ههای  دۀ لطهف صهنعت  ( یها آنکهه عمه   32: 1310آزاد بلگرامهی،  «)دههد. فُرس، امّا لطف نمی

اسهتخدام  »را در زبهان عربهی و هنهدی دانسهته و دربهارۀ      « الجهواب  عهۀ برا»و « صرف الخزانه»
مزه واقهع شهده اسهت. بها     نیز برآنست که برخالف زبان عربی، در زبان فارسی پُر بی« مضمر

 های وی همه جا نیز درست نیست.  وجود این، داوری
 ن)استراره( در بالغت هندی و بالغت اسالمی. اُپمان)تشبیه( و نِگَرجا دهیوسا2-3

بسهیار  « تشهبیه »، به «بیان»های دانش در آثار تطبیقی بالغی هندی و اسالمی، از زیرشاخه
توجّه شده است، چه در گروه محسّناتی که از آغاز در بالغت هندی وجود داشته و چهه در  

با «)اُپمان»هندی، تشبیه را  است. در بالغتگروه محسّناتی که از مخترعات نویسندگان بوده
گوینهد. در  بها نهون مفتوحهه( مهی    «)اُپمهان »به را اُپمیو( و مشبّهٌ«)/ اُپمِیی»نون مغنونه(، مشبّه را 

اند که علمهای عهرب تشهبیه    تفاوت تشبیه در بالغت هندی و اسالمی، به این نکته توجّه داده
انهد و ادبهای هنهد بهه     تقسهیم نمهوده  را به اعتبار طرفین آن که حسّی یا عقلی یا مختلف باشد 

بهرای گروههی از تشهبیهاتی کهه در بالغهت       .(031: 0212اعتبارات دیگهر)آزاد البلکرامهی،   
تهوان داد. بنها بهر یهک     هندی هسهت، معهادل یها مشهابهی از بالغهت اسهالمی بهه دسهت مهی         

 بندی، تشبیهات در بالغت هندی عبارتند از:گونه
 دۀ ادات تشبیه باشد)معادلِ تشبیه مطلق یا صری (.مُکه اُپمان: تشبیهی که دربردارن -1
 لُپَت اُپمان: تشبیهی که ادات تشهبیه از آن محهذوف باشهد)معادل تشهبیه محهذوف      -0

 االدات(.
به، لوازم و لواحق مشبّه نیهز بهه    مالَو اُپمان: تشبیهی که در آن عالوه بر مشبّه و مشبّهٌ -3

 یباً معادل تشبیه ملفوف(.باشد)تقربه، تشبیه شدهلوازم و لواحق مشبّهٌ
بهه را  به تشبیه کنند و سپس مشبّهٌسِرنکَهال اُپمان: تشبیهی که در آن مشبّه را به مشبّهٌ -2

 به دیگر تشبیه کنند و ... انتهی.  مشبّه قرار داده و به مشبّهٌ



 یاسالم و( اَلَنکار)یهند یِقیتطب بالغت                        000

 به، یک چیز باشد.اَنَنَّی اُپمان: تشبیهی است که در آن مشبّه و مشبّهٌ -2
 باشد.به داشته: تشبیهی که در آن مشبّه فقط یک مشبّهٌاُپمیی اُپمان -0

نام گذاشته و برای آن از جمله بهه ایهن بیهت نظهامی     « تشبیه الشیء بنفسه»آزاد، اَنَنَّی اُپمان را 
 استشهاد
 کرده:

 گزیههن کهردۀ هر دو عالهههم توئی                  
 

 چو تو گر کسی باشد آن ههم تهوئی   
 

 (31: 1310)آزاد بلگرامی، 
آنکه دقیقاً مشخص نموده باشهد معهادل تشهبیه     محمود فتوحی سه نوع از این تشبیهات را بی
نمایهد کهه   مهی  .(122: 1312است)نک. فتوحی، کنایه، تشبیه صری  و تشبیه معکوس دانسته

سِهرنکَهال  »را معهادل تشهبیه کنایهه و    « لُپَهت اُپمهان  »را معادل تشهبیه صهری ،   « مُکه اُپمان»وی 
است. در این صورت، سهو کوچکی روی داده اسهت؛  را معادل تشبیه معکوس دانسته« اُپمان

 چه، تشبیه معکوس در بالغت اسالمی چنین ساختاری دارد:
A=B         ←         B=A 

 در بالغت هندی همخوانی ندارد:« سِرنکَهال اُپمان»و این با ساختار 
D=C      ←        C=B      ←       B=A 

 گذاشت.   نام« تشبیه متتابع»شود این نوع تشبیه را می
ههایی از  را کهه گونهه  « جَدیارته»و « پَرکتیسا نتهابهان»، «بترِکتا لنکار»، میرزاخانعجیب آنکه 

 است!  های شعری آوردهاند، از بخش تشبیهات جدا کرده و در بخش صنعتتشبیه
بنهدی تشهبیهات اسهت    غت هندی اسهاس گونهه  این نیز گفته شود که اعتباراتی که در بال     

داد. ایهن  دسهت شهود سهیاهۀ بلنهدباالیی از انهواع تشهبیه بهه      ای دارد کهه مهی  چنان گسهتردگی 
به اسهت  اند. ماالً اگر ادّعا شود که مشبّه عین مشبّهٌاعتبارات، تقریباً همگی محتوایی و معنایی

 است:« تشبیه البرهان»و برای این برهانی قرار داده شود، 
 لو لم یکرن امحونرا اغرر مبسرم     

 جج

 السرحر  عةما کاو یزداد طیبرا سرا   
 

 (033: 0212)آزاد البلکرامی،  
 است:« تشبیه الذّکر»به، مشبّهْ به یاد آید، یا اگر با دیدن مشبّهٌ

 بر سرِ سروِ سهی، بال تذروی دیهدم 
 

 شکن طهرف کهاله تهو بهه یهادم آمهد       
 ج

 (22: 1310آزاد بلگرامی، )
شود تعداد زیادی از ایهن قبیهل تشهبیهات    کردن مقداری اوق میبینید با هزینهچنانکه می     

مالی ابیهات و ارتبهاطی کهه     -ویژه در شعر سبک هندی به دلیل ویژگی مدّعااختراع کرد. به



 003 0011 پاییز و زمستان، 02 ۀ، شمار13سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

آینهد بالغهتِ   میان طرفین محسوس و معقول ابیات است، اختراع تشهبیهاتِ تهازه کهه خهوش    
 ی نیست. نمونه را با تورّق نویسندۀ این جستار در شعر صائب:هندی باشد کار دشوار

 تشبیه النزول
بههی کهه از متعلّقهات    به نرسد و نهزول کنهد بهه مرتبهه مشهبّهٌ     ست که مشبّه، به مرتبۀ مشبّهٌا آن
 به اوّل باشد. شاهد:مشبّهٌ

 خهههههود را چهههههو آفتههههاب نکهردی بههههه نهههور عههههههشق 

 ههههو سههههایههههه در قهدم آفههههههههتاب بهههههههاش   بهههههاری چه
 

 (0201: 2، ج1301)صائب تبریزی، 
 و یا:

 تشبیه نیناع
 به از جهتی، آن را از جهت دیگر فایدتی نباشد. شاهد:آنست که در رسیدن مشبّه به مشبّهٌ

 چهههههه سهههود از ایههههههنکه چهههههو یهههههوسف عههههزیز خههههواهم شههد      

 بههههه زنهههههدان گهههههذشت و چههههههاهْ تههههههمام     مههههرا کهههههه عمههههر  
 

  ( 0120)همان: 
و همچنانکه تفاوت محیط بر تشبیهات شعر فارسی و عربهی تهفثیر گذاشهته و در جاههایی          

پهذیر سهاخته، تشهبیهات شهعر هنهدی نیهز از       شناسایی خاستگاه تحویرهای شهعری را امکهان  
دبهای برجسهتۀ هنهد بها توّجهه بهه ایهن جهنس         تفثیرات محیطی برکنار نمانده اسهت. یکهی از ا  

 :است کهها بیان داشته«قرارداد»
هرچند تشبیهْ اشتراک دو چیز است در وصفی، لیکن مطلق وصف نیست؛ بلکه آنچه 

کنند به قرارداد آن مردم باشد. ماالً شعرای پارس، رن  طال را تشبیه به روی عاشق می
بیه دهند به خالف پارسیان؛ و تازیان زلف را اینان چشم را به ماهی تش ؛خالف شعرای هند

 (02: 1311)آرزو،  به انگِشت به خالف پارسیان.
معادل اسهتعارۀ محهرّحه در بالغهت اسهالمی اسهت.      « نِگَرجا دهیوسان»در بالغت هندی،      

یها همهان اسهتعاره، بهر مبنهای      « نِگَرجها دهیوسهان  »قابل تفمّل است که در بالغهت هنهدی نیهز    
نگرجها دهیوسهان: ....    »شود و نه بر مبنای مجاز مرسهل:  اش تعریف میشبیهیساخت تژرف

آن النکاری بود که اُپمیو در ضمن اُپمان باشهد و همهان اُپمهان مهذکور شهود و مهراد از آن،       
 (012: 1322میرزاخان ابن فخرالدّین محمّد، «)اُپمیو باشد.

 های بدیری در بالغت هندی و بالغت اسالمی.  نرت2-0
ز یک نظرگاه در آثهار تطبیقهی بالغهت هنهدی و اسهالمی بها دو گهروه از محّسهنات و         ا
هها کهه   انهد و آن ها که از ابتدا در بالغت هندی وجهود داشهته  های ادبی روبروایم: آنصنعت
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ساخته و پرداختۀ نویسندگان آن آثارند. هر ایهن دو گونهه، در آثهار آزاد بلگرامهی، چهه در      
کهه فارسهی اسهت، محسّهنات و      غوزنن الهنود  ی اسهت و چهه در   کهه عربه   المرجوان  سِبحَۀُ
هها  اند معنایی و محتوایی)چنانکه پیشتر در مهورد تشهبیهات گفتهه شهد(. بسهیار وقهت      صنایعی

واژگهانی محتهوای ابیهات اسهت؛     آنچه که بدان صنعت گفته شده، موضهوع و چکیهدۀ تهک   
 ماالً:شناسی موضوعی. گونه گونهیک

 التو یه
 ه امر کند شخحی را که پس از مر  خواستۀ وی را برآورد:آنست که گویند

 فَإو مُتُّ فَاِنعینی بِما أنرا أولهر ُ  
 جج

 معبردِ  اِبنَةَوَشهقی عَلَیَّ الجَیبَ یا  
 

 (012: 0212)آزاد البلکرامی، 
، «التفهفوّل »، «المهزاح »، «الغبطهه »، «التقهوی »، «التفویهل »ههای  و از همین قبیل است صهنعت      
توانهد  و ... . البته همیشهه تشهخیصِ موضهوع و صهنعتی کهه مهی      « جرّثقیل»، «النذر»، «الغحب»

 نمایندۀ آن باشد آسان نیست. چنانکه این بیت از صائب:
 عشق می چیند ز دلسوزی بالی حسن را

 

 در دل بلبل خلد خاری که در پای گل است 

آزاد «)ثیر کنهد در غیهر او  علّت تفثیر نکند در آنچهه علّهت اوسهت و تهف    »از این رو که در آن 
 است.« االعتساف»(، دارای صنعت 20: 1310بلگرامی، 
در بالغهت هنهدی بهه حسهن     « االعتهذار »و « عکس المخالطه»ها، در جایگاه تطبیق صنعت     

بهه افتنهان.   « التشهبیک »به استخدام؛ و « صرف الخزانه»به اغراق؛ « الخارق»تعلیل ماننده است؛ 
های مشترک بین اد، میرزا خان تعمّدی در حذف محسّنات و صنعتاز آنجا که برخالف آز

ههای هنهدی بهرای    های بیشتری از محسّنات و صهنعت بالغت اسالمی و هندی نداشته، معادل
فارسی را بهه مها شناسهانده اسهت. سهیاهه کهردن تمهامی ایهن          -های عربیمحسّنات و صنعت

 شود:ای میشان اشارهموارد، جاگیر است و به ناگزیر به برخی
جَمکالنکار: تکرار لف)ِ هر تُک)محراع( در آن تُک با اختالف معنا)معادل جناس  .1

 تام(. 
سَکارَن اُت پریچها: شاعر توطئه کنهد و آن را بها توجیهه پهذیرفتنی گرداند)حسهن       .0

 تعلیل(.

اَنُکَرمان النکار: در صدرکالم اکر چند چیز کنند و به ترتیب وصف ههر کهدام را    .3
 ل لفّ و نشر مرتّب(. بیاورند)معاد

سَندِیها لنکار: در دو چیز تردید کنند و سخن به شکّ و ظنّ گویند)معادل تجاههل   .2
 العارف(. 
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سَرب توبَهدرا النکار: حروف یک لف) را منقلب کنند، همان لف) حاصل شهود بها    .2
 همان معنا)معادل قلب مستوی(.

ع( در نیمهه دیگهر؛ یها    سِنکهاو لوکن النکار: باز آوردن الفاظ یک نیمۀ تُک)محهرا  .0
 الفاظ یک تُک در تُک دیگر)معادل طرد و عکس(.

ههای  انهد، امّها در قیهاس بها صهنعت     تعدادی صنعت نیز هستند کهه از مخترعهات نویسهنده        
ههایی از ردالعجهز   اختراعی آزاد بلگرامی ابتکار و اوق چندانی درِ شهان نیسهت و رونوشهت   

 اند. علی الحّدر، ترصیع و انواع قلب
 . جات بَرنَن النکار2-0-0

آمد و باور آن بود شعر به شمار می  ، جوهرۀ اصلی«تحویر»یا « خیال»تا چند دهه پیشتر 
انگیزی، جنبۀ خیالی آن را بگیریم، جز سهخنی سهاده و عهادّی    اگر از هر شعر مؤثّر و دل»که 

بها  ( 2: 1312، شفیعی کهدکنی «).ماندکس قابل شنیدن است، چیزی باقی نمیکه از زبان همه
ههای نهوینِ   ، گهزاره (Literariness)ههای ادبیّهت  های فرمالیستی و تغییر شاخصانتشار نظریه

زدایی و هنجارگریزی تا مدّتی)و برای برخی تا اکنون(، جای خیهال  رستاخیز زبانی، آشنایی
رّه کهه  و تحویر را گرفت. با وجود این، همچنان بنا بر معاییری میان زبان ادبی و زبهان روزمه  

شود. طرفه آنکه در بین صهنایع هنهدی،   دهد، تفاوت گذاشته میبه واقعیّت بیرونی ارجاع می
شهود بهه   صنعتی هست که بر از میان برداشتن فاصلۀ شعر با واقعیّت داللت دارد و پیشنهاد می

ود النکاری به »سازی گردد. بنا به تعریف میرزاخان، جات برنن النکار، معادل« بیان رئالیستی»
سهاخته و پرداختهْه بالمبالغهه و اغهراق  بیهان واقهع باشهد؛        که سخن بی تکلّف و تحرّف و بهی 

 است:چنانکه محنّف کتاب گفته
 کشیده سهرمه بهه چشهم و بهه زلهف شهانه زده      

 «شراب خهورده نگهار آمهد و بهه بهزم نشسهت      
 

 ( 012: 1322)میرزاخان ابن فخرالدّین محمّد، 

 . دِیپَنِیادُوار النکار2-0-2
ای در بالغهت اسهالمی ندارنهد و در    هایی هست که برابرنههاده در بالغت هندی صنعت
هها بههره بهرد. مهاالً مها بیهت زیهر را کهه در آن واژۀ         شود از آنتحلیل بدیعی شعر فارسی می

، هم در پیوند با ماقبل و ههم در پیونهد بها مابعهد خوانهده توانهد شهد و ههر بهار معنهای           «باقی»
 دانیم:می« خوانیدوگانه»قابل  دیگری تواند داشت،

 عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده
 

 همهه فهانی دانسهت    بهاقی بجز از عشق تو  
 

  (112: 1300)حاف)، 
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دادن بهه چنهین شهگردی    ، بهرای توجّهه  دِیپَنِیادُوار النکهار حال آنکه در بالغت هندی، صنعت 
دِیپَنِیهادُوار النکهار   ست داده شده، ای که به دساخته شده است. بنا بر تعریف و شواهد هندی

های ماقبل و مابعد خود ملحهق  ای را به کار ببرد که با دو معنا به عبارتآنست که شاعر واژه
 .تواند شد

 شناسی(. نایکابهید)مرشوق2-5
 ماننهد نیهز  « بهیهد »اسهت.  « مرد»به معنای « نایک»و « زن»به معنای « نایکا»در زبان هندی 

شناسهی،  است. البته در برابرنهادنِ نایکابهید بهه معشهوق  « دانش»، به معنای «دوی»و « ودا»واژۀ 
ادبی صورت گرفته. چه، در فرهن  و ادب  -های فرهنگیای با توجّه به تفاوتگیریآسان

غنایی هندی، زن در مقام عاشقی است و مرد در مقام معشهوقی؛ بیتهابی و نیهاز از جانهب زن     
مرد. اواّلً بهه دالیلهی کهه پهرداختن بهدانها بیهرون از مجهال ایهن         است و عتاب و ناز از جانب 

شناسهی مهذکّر در ادبیهات فارسهی بازتهابی      جستار است، شاهدبازی و عشق مهذکّر و زیبهایی  
های انگلیسی و عربی، در زبان فارسیْ مؤنّهث و مهذکّر   انکارناشدنی دارد. ثانیاً برخالف زبان

کنهد کهه تخاطهب بها     یار جاهها زبهان مشهخّص نمهی    های دستوری جداگانه ندارد و بسشناسه
گهاه کهلّ ادبیهات    معشوق مذکّر است یا معشوق مؤنّث. برآیند این مسهائل باعهث شهده کهه     

فارسی به ارتکاب این علّت و ابتال بهدین آفهت مهتّهم گردیهده و نکوهیهده شهود. چندانکهه        
ههای  هندی، در عاشقانههای عربی و اند که برخالف عاشقانهادبای هندی آشکارا بیان داشته

فارسی و ترکی، خطاب با یار اَمرد و معشوق مذّکر است)میرزاخان ابهن فخرالهدّین محمّهد،    
ههای  (. بنها بهر تفهاوت   110: 1310؛ آزاد بلگرامی، 321: 0212؛ آزاد البلکرامی، 001: 1322

شده و ایهن  یادشده، در برگردان عربی و فارسی نایکابهید مخاطب تغزّالت کلّاً مؤنّث گرفته 
 مخاطب مؤنّث در مقام معشوقی است، نه عاشقی.  

در نایکابهید نیز مانند النکار هندی، گرایش به سوی مسائل معنایی و تجریدی اسهت، و  
نه چندان به سوی مسائل صوری و تَنی. ادبهای هنهد در انتقهال ایهن فهن بهه عربهی و فارسهی،         

و سال و شیوۀ رفتهار بها یهار و ماننهد      معشوق مؤنّث را بنا بر خحایص اخالقی و روحی و سنّ
ها، به انواعی مال صالحه، طالحه، بیتیه، سوقیه، صغیره، غافله، باکره، ثیّبه، شاکیه، رامهزه،  این

انهد. مهاالً مضهطربه،    بنهدی نمهوده  مضطربه، منهرّه، طارقه، حاضره، مترجّیه، نادمه و ... تقسهیم 
رود؛ اگهر ایهن رفهتن در روز باشهد، نایکها       نایکایی را گویند که با کمال شوق جانب نایهک 

منهرّه)از انهار به معنای به روز درآمدن( و اگر در شب باشد، نایکا طارقه)از طروق به معنای 
 به شب آمدن( باشد:

 حجهاب آمد سحر به خانۀ من یهار بهی   ●
 

 امههروز از کههدام طههرف سههر زد آفتههاب    
 

 شهههههیر ماهتهههههاب شهههههکّرین گردیهههههد   حجابشب که آن شیرین لب آمد بی ●
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ههای  شود سیاهۀ بلندباالیی از نایکابهید ترتیب داد و گونهچنانکه می بینید بدین نحو می
شناسهی صهوری معشهوق    زیادی استخراج کرد و بر آن افزود. اگر دربارۀ گردآوری زیبهایی 

شناسهی  بهود، در واکهاوی تطبیقهی بها زیبهایی     در ادبیات هندی نیز کوششهی صهورت گرفتهه   
ههای جهالبی رسهید و دریافهت کهه تفهاوت فضهاهای        شهد بهه نتیجهه   فارسی مهی  معشوق شعر

ههها از مقولههۀ زیبههایی و تفههاوت التههذاا    اجتمههاعی و فرهنگههی چگونههه بههر تفههاوت ادراک   
شناسانه از معشوق تفثیر گذاشته و تغییرات این مسائل در طیّ زمهان چگونهه و چقهدر    زیبایی
، تنها اثری که تها حهدودی از ایهن    «سراپانامه»اتِ است. در فارسی، گذشته از اشعار و ابیبوده

الدّین رامی است. رامهی  ق.( شرف 121)حدود انیس الرشّاقآورد، نظرگاه انتظارمان را برمی
آفرین و استادان باریک بین از کاهرت معهانی و غایهت    شعرای سخن»با یادکرد این نکته که 

(، اوصهاف  3: 1302انهد)رامی،  «انیهده سخندانی، سراپای معشوق را بر نوزده باب مبوّب گرد
دسهت  هها شهواهدی از شهعر فارسهی بهه     حسن معشوق را زیر نوزده باب بررسیده و بهرای آن 

 است.  داده
 
 گیری. نتیجه3

اش، یکهی از  در تکوین بالغهت اسهالمی، چهه در نمهود عربهی و چهه در نمهود فارسهی        
بهه وجهود آمهدنِ تعامهل میهان       هایی که نشاید از نظر دور بماند، جریانی است کهه بها  جریان

فرهن  و ادبیات هندی با فرهن  و ادبیات عربی و فارسی در دورۀ صفوی/ تیموری شکل 
گرفت و آن، جریان تطبیق بالغت هنهدی)النکار( بها بالغهت اسهالمی و برگردانهدن مسهائل       
بیانی و بدیعی از هندی به عربی و فارسی است. شهیوۀ کهار تقریبهًا چنهان اسهت کهه پهس از        

ها شواهدی از شعر این دو زبهان  تعریف آرایۀ بالغی هندی به زبان عربی و فارسی، برای آن
شود. این جریان، دو چهرۀ شاخص دارد: میرزاخان ابن فخرالدّین محمّهد و  به دست داده می

 میرغالمعلی آزاد بلگرامی.
حسّهنات و  شهود کهه برخهی م   با نگاهی تطبیقی به بالغهت هنهدی و اسهالمی دریافتهه مهی          
های بالغی خاصّ بالغت اسالمی، برخی خاصّ بالغت هندی و برخی مشترک میهان  صنعت
های هندی نیز در بالغت اسهالمی بهدون   هاست. هرچند که گاه همان محسّنات و صنعتآن
های تشبیه، عکس المخالطه، صرف الخزانه، االعتهذار،  ازاء نیست؛ مانند تعدادی از گونهمابه

انهد، امّها بهرای    هایی نیز هستند که در بالغت اسالمی مطرح نبهوده یک. صنعتالخارق، التشب
شهد. از ایهن قبیهل اسهت صهنعت      تهوان منهد مهی  هها بههره  تحلیل بدیعی نهوعی از ابیهات از آن  

توان بدین نکته پی برد کهه  دِیپَنِیادُوار النکار. همچنین در تطبیق بالغت هندی و اسالمی، می
گردنهد تها   ی، عمدتاً پیرامون مسائل محتوایی و معنایی ابیات میهای هندمحسّنات و صنعت

 مسائل صوری و لفظی.
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را بهه علهم النسهوان یها     تهوان آن ای نیز با نام نایکابهید دارد کهه مهی  آیهبالغت هندی، پی     
شناسی برابر نهاد. در این حوزه باز بر بنیاد همهان محتهواگرایی و معنهاگرایی غالهب،     معشوق
شناسهی و  عری از جهت خحائل نفسانی و سنّ و سال و نحهوۀ رفتهار بها یهار، گونهه     معشوق ش
ههای  است. در برگردان نایکابهیهد بهه عربهی و فارسهی، بها توّجهه بهه تفهاوت        گذاری شدهنام

اجتمهاعی و فرهنگههی، در مقهام عاشههقی یها معشههوقی نایکها)زن( و جنسههیّت معشهوق، ایجههاد      
 تغییراتی، ناگزیر است. 
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وَ مَرد   کاروند قرأ کِتابَفِی اللُّغَةِ فَلیَ رَحَّو یَتَبَ بَالغَریِ فَعرِیَ ی صَناعَةِ الباَلغَةِ وَفِ غَبلهأو یَ بَّمالوا: وَ مَن أحَ. »1

 «عَلِمنا أوَّ أخطَبَ النّاسِ الفهرسُ.
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1. Introduction 

“Tradition” is one of the widely used concepts in different fields of 

human sciences and has its specific use and special idiomatic meaning 

in diverse subcategories including philosophy, theology, sociology 

and literature. That is why this concept is closely connected to an 

extended range of concepts in different fields of human sciences. Even 

though there are common elements in the definition of tradition in 

these fields, its accurate and distinctive definition in each has 

exclusive elements and meaningful differences. In all these diverse 

semantic fields, literary tradition is quite remarkable as one of the 

most notable components leading to the creation of literary works. 

Regarding the outstanding role of the two concepts of literary tradition 

and innovation, in the present study, first, the views of Iranian 

authorities and their offered definitions of these terms are examined 

and criticized; then, their views are compared to those of non-Iranian 

theorists to offer an opportunity to the readers to critically compare 

these concepts from different views.  That is due to the fact that when 

these terms are explained in detail, it is much easier to know features 
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rooted in tradition as well as turn-points of innovation and making 

changes in tradition; So it becomes clear how important a role the 

writers and poets had owing to their literary innovation and their 

choice to deviate from or follow the tradition. 

 

2. Methodology 

In the present paper, first, the views of Iranian critics, authorities 

and writers regarding the definition of tradition and innovation, 

elements leading to them and the correlation between the two concepts 

are expressed and some examples are mentioned for each. Then, these 

definitions are compared to those of Western and Arabian writers and 

their common and different points are highlighted.  

 

3. Discussion 

The definitions of literary tradition offered are diverse regarding 

the composing elements and the conditions leading to tradition. Most 

of the definitions, including the ones offered by Sima Dad, Ehsan 

Yarshater and Fatemeh Sayyah, consider literary tradition something 

like literary norms, principles and rules, and diverse elements 

including subject matters, themes, forms of prose and poetry, figures 

of speech and the like as composing elements of literary tradition. 

Nevertheless, in some definitions, including the ones offered by Jamal 

Mirsadeghi and Meimanat Zolghadr among the Iranian thinkers and T. 

S. Eliot among the Western ones, literary tradition is regarded much 

more extended and includes every sign of literary past and heritage 

left from past generations in a literary work which makes literary 

tradition a complicated and at the same time expanded term. On one 

hand, when it makes elements of tradition, there is usually an 

emphasis on repetition. In most definitions of literary tradition, 

repetition and continuance in a long period is the necessary condition 

to form a literary tradition. In the definitions offered by Sima Dad, 

Fatemeh Sayyah, Jamal Mirsadeghi and meimanat Zolghadr, there is 

an emphasis on repetition. On the other hand, in some definitions, 

there is no necessity for repetition and all of the literary history in a 

language, literary heritage of any kind, even the most exceptional 

ones, are considered as literary tradition. Among the Iranian writers, 

Taghi Poornamdairan, and among the Westerns, Eliot and Gadamer 

affirm this definition of tradition. This difference is much more 

significant when we have in mind the fact that there are some features 
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in the works of literary geniuses and pioneering people which, due to 

this aspect of genius and forward-lookingness, have not been imitated 

nor repeated after them and have remained unique and exceptional. In 

such a circumstance, if the condition of repetition is extremely 

emphasized, some of the most significant and outstanding literary 

works do not find a way to the circle of literary tradition. To find a 

way out, the two concepts of the style of the age and individual style 

might be helpful, the two paradoxical views which can be reconciled 

by the fact that these unique features were not repeated at the time and 

even at the close periods following the time of their being created, 

which made them unable to form a literary tradition, but in many 

cases, they have been found worthy and significant after a period of 

time, imitated, repeated and considered as literary tradition as well. 

Regarding the definition of innovation, it is worth mentioning that 

contrary to the concept of tradition, innovation by itself has not been 

much attractive and its correlation with tradition has been of more 

importance. In other words, innovation has mostly been meaningful in 

contrast to tradition and not independently. However, the most 

important point in present definitions by many Iranian and non-Iranian 

thinkers, including Mashallah Ajoudani and Ali Ahmad Said 

(Adunis), is the emphasis on accompaniment of innovation with 

identity, nobility and independence in every literary work. 

While discussing the correlation between tradition and innovation, 

the main part of diverse definitions, the issue emphasized by many 

Iranian, Arabian and Western authorities, including Taghi 

Poornamdarian and Ali Mohammad Haghshenas among the Iranian 

thinkers and Eliot and Roman Jakobson among the Western ones, is 

the emphasis on their accompaniment, and it is tried to exposit and 

explain the dynamic and dialectic relation of the two concepts. So, 

innovation can only be durable and acceptable while based on 

tradition and tradition can only survive and pull through while 

opening the way for innovation to be revealed and acknowledged. 

That is why there are two kinds of innovation, one based on tradition 

and born out of traditional heritage and the other not rooted in 

tradition, isolated and separated. It is based on the first kind of 

innovation that some Iranian and Arabian authorities, including Abbas 

Milani and Adunis, hope to find the roots of the contemporary 

modernity and innovation in historical periods and deep in the 

pioneering and developed movements of eastern traditional thinking. 
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4. Conclusion 

Tradition and innovation are two important and functional 

concepts in different fields of human sciences. Although the 

definitions of the two offered by Iranian and non-Iranian critics are 

different, they have many significant similarities. Analysis and 

examination of diverse definitions from a general view leads to the 

fact that they are different from two aspects: the extendedness of the 

composing elements of tradition and the necessity of repetition to 

form it. The definitions which consider more extended features of 

form and content seem to offer a more accurate definition of tradition. 

Moreover, apparently, despite the affirmation of the condition of 

repetition in forming a tradition, the condition is applicable not only in 

immediate imitation but also in further imitation in later periods and 

centuries. Therefore all features related to the form and content of past 

literary works, which have been repeated, continued and circulated 

after a short or long period, form a literary tradition. Regarding 

innovation, it is worth mentioning that its dynamic and complicated 

relationship with tradition, is the main essence of literary works which 

is, on the one hand, the guarantor of the durability and success of 

literary innovations and on the other, the main cause of revival and 

renaissance of tradition. 
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 و رانیا یادب نقد در ینوآور و سنّت فیتعر یانتقاد-یقیتطب یبررس
  جهان

  2(مسئول سندهینو)یمهد نرگس 1،  کاردگر ییحی

 چکیده

های آن معنای اصطالحی مفهوم سنّت از مفاهیم پرکاربرد در علوم انسانی است و در هر یک از حوزه

ای در ادبیات به ی و نوآوری، به عنوان مفهوم متقابل آن، از اهمیت ویژهخاصی دارد. در این میان، سنّت ادب

 یویژه نقد ادبی برخوردار است. این پژوهش با نگاهی انتقادی تعاریف سنّت و نوآوری را در آرا

ترین نظریات منتقدان غربی و عربی تطبیق آمده را با مهمدستنتایج به و نظران ایرانی بررسی کردهصاحب

است. بر اساس نتایج این پژوهش، در یک نگاه کلی دادهها را نشانو وجوه شباهت و تفاوت آن داده

دهنده و الزامی بودن یا نبودن شرط توان گفت که این تعاریف از دو جنبۀ گستردگی عناصر تشکیلمی

ایی که در های صوری و محتوگیری سنّت اختالفاتی دارند. بر این اساس، تمامی ویژگیتکرار در شکل

یابند، سنّت های زمانی کوتاه یا طوالنی تکرار و تدوام میآثار ادبی وجود دارند و پس از گذشت دوره

دهند. در باب نوآوری نیز باید گفت رابطۀ پویای آن با سنّت، جوهرۀ اصلی آثار ادبی و ادبی را تشکیل می

 .های ادبی و سبب نوزایی مداوم سنّت استضامن موفقیت نوآوری

 .یادب نقد ، ابداع ، ینوآور ، سنّت: های کلیدیواژه
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 مهمقدّ .0
های گوناگون علوم ترین مفاهیمی است که در حوزهمفهوم سنّت یکی از گسترده

رغم  رود؛ با این حال علیکارمیشناسی و ادبیات بهانسانی از فلسفه و الهیات گرفته تا جامعه
های مذکور، تعاریف طالحی سنّت در حوزهکاربردهای اصبرخی عناصر مشترک میان

های آشکاری با هم دارند. در میان این ها، تفاوتدقیق این واژه در هر یک از آن
دهندۀ آثار ترین عوامل شکلهایی متعدد معنایی، سنّت ادبی به عنوان یکی از مهمساحت

 .ای برخوردار استادبی از اهمیت ویژه
 بیان مسئله شرح و . 0-0

ه اهمیت و جایگاه دو مفهوم سنّت ادبی و نوآوری، این پژوهش ضمن تشریح و نظر ب
نظران ایرانی به تطبیق نظرات آنان با نظرات متفکران غیرایرانی نقد آراء و تعاریف صاحب

خواهد پرداخت تا از این مسیر امکان مقایسه و نگاه انتقادی به این مفاهیم برای خوانندگان 
های شدن دقیق حدود و ثغور این اصطالحات، شناخت ویژگیروشنکه با چرافراهم شود؛ 

شود و بدین تر میهای نوآوری و عدول از سنّت آسانبرخاسته از سنّت و شناسایی بزنگاه
ها در گیری از سنّتترتیب سهم نویسندگان و شاعران در نوآوری و میزان انحراف یا بهره

 شود .تحوالت ادبی روشن می
 پژوهشپیشینۀ . 0-2

با وجود اهمیت دو مفهوم سنّت و نوآوری در ادبیات، تاکنون پژوهش مستقلی در باب 
بررسی انتقادی و تطبیقی این دو مفهوم در نقد ادبی ایران و جهان صورت نگرفته است. با 

های مختلف ادبی وجود این در برخی آثار که به بررسی سنّت و نوآوری در حوزه
قدمۀ بحث،  فصل یا فصولی به تعریف و تشریح سنّت و نوآوری اند، به عنوان مپرداخته

به  سنّت و نوآوری در شعر معاصرپور در کتاب جمله قیصر امین؛ ازاختصاص یافته است
های مختلف علوم انسانی از جمله ادبیات تعریف و تشریح مفهوم سنّت و نوآوری در حوزه

اح در باب بررسی نظرات فاطمه سیّکه به شرح و  نقد و سیاحتپرداخته است. در کتاب 
هایی با آوری کرده نیز بخشادبیات ایران و اروپا اختصاص دارد و محمد گلبن آن را جمع

موضوع تعریف و تشریح مفهوم سنّت ادبی گنجانده شده و یکی از مقاالت این مجموعه 
در موضوع  است.  به عالوه مقاالت کوتاهیاختصاصاً با عنوان سنّت ادبی نامگذاری شده

ها تنها به ارائه برخی توضیحات کلی سنّت و نوآوری ادبی تألیف شده که در اغلب آن
گذاری هر نوع نوآوری بر مبنای سنّت درباب اهمیت سنّت در آفرینش ادبی و لزوم پایه

چیستا، شماره  ۀ، مجل«سنّت و نوآوری نوشته احمد سپیداری»جمله در : از ؛بسنده شده است
، نوشتۀ «سنّت و نوآوری در ادبیات»و  22-22صص1311اردیبهشت و خرداد ، 221-221
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-22، صص 1321، اردیبهشت 26مسعود رضوی، در اطالعات حکمت و معرفت، شماره 
06 . 

ها که در عنوان خود مشخصاً به سنّت و نوآوری اشاره دارند، در افزون بر این پژوهش
برخی آثار حوزۀ نقد ادبی به فراخور  های مرتبط با اصطالحات ادبی و نیز درفرهنگ

موضوعات مختلف از سنّت ادبی و نوآوری در آن سخن رفته و تعاریفی برای این دو 
رغم تأکیدی که همواره بر نقش سنّت ادبی به عنوان حال، علیاست. با اینمفهوم ارائه شده

یشه نثار نوآوری است و علیرغم تحسینی که همترین منابع آفرینش ادبی رفتهیکی از مهم
ل درباب این های مستقل و مفصّانجام پژوهش است، خألهای مختلف ادبیات شدهدر حوزه

گیری سنّت و نوآوری به دو اصطالح و مقایسۀ دقیق میان تعاریف ارائه شده و شرایط شکل
 شود. این پژوهش بر آن است که بخشی از این خالء را پرکند.روشنی احساس می

 هش. روش پژو0-3
نظران و نویسندگان ایرانی در باب منتقدان، صاحب این پژوهش ابتدا نظرهای در

دهندۀ آن دو و رابطۀ میان این دو مفهوم استخراج تعریف سنّت و نوآوری، عوامل شکل
 هایهایی مرتبط با هریک ذکر شده است. در ادامه، این تعاریف با نظرشده و مثال

 ها بازنمایی شده است.نقاط اشتراک و افتراق آن  نویسندگان غربی و عربی مقایسه و
 

 بحث اصلی  .2
 سنّت خارج از حوزة ادبیات.2-0  

ای است عربی که از ریشه سنّ به معنای جریان مالیم و مستقیم آب گرفته سنّت واژه
است که از   Traditionهای مشهور اروپایی واژه شده است و معادل آن در اغلب زبان

به معنای انتقال از طریق مکتوب یا شفاهی گرفته شده است.   tradereریشه التین 
(tradition12/11/12شناسی،،انسان ،http://anthropology.ir/dictionary/144.html .) 

اما در حوزۀ کاربرد اصطالحی،  سنّت از مقوله مشترک لفظی به شمار آمده و در 
اما از آنجا که از میان این تعاریف رود های گوناگون علوم انسانی به کار میحوزه

گوناگون، تنها سنّت ادبی مرتبط با موضوع این مقاله است، از شرح و توضیح سایر معانی 
 شود.نظر میآن صرف

 . سنّت ادبی2-2
دهنده و نیز شرایط تعاریف ارائه شده برای سنّت ادبی از دو جنبۀ عناصر تشکیل

دهنده، اغلب این تعاریف، بحث عناصر تشکیل گیری سنّت با هم تفاوت دارند. درشکل
دانند که در ادبیات هر ملتی ها، اصول و قواعدی میسنّت ادبی را چیزی از جنس شیوه

وجود دارد. به عنوان مثال در فرهنگ اصطالحات ادبی تألیف سیما داد، سنّت ادبی بر 
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-رساندو عام آن می که سنّت را در معنای کلی-  traditionخالف رویۀ معمول نه معادل 

است. بر این اساس معنای میثاق و قرارداد به آمده است  که   conventionبلکه معادل 
شود که همواره به صورت موضوع، قالب ای اطالق میشدهسنّت به اصول و قواعد پذیرفته»

( بر اساس این تعریف 323: 1312)داد ، « شود.یا صناعتی خاص در آثار ادبی تکرار می
وضوعات پرتکراری همچون ابراز نیاز عاشق در برابر معشوق و ناز و کرشمه و اظهار م

نیازی معشوق در برابر عاشق و مسیر صعب و سخت عاشقی در اشعار غنایی فارسی یا بی
شکل خاص قالب غزل و قصیده و نیز جزئیات مرتبط با آن همچون ترتیب ابیات و اجزای 

یک نوعی سنّت ادبی است. شیوۀ خاص روایی داستان در ها  هرمختلف هریک از این قالب
مصداق دیگری از  دار است،سابقهداستان که در بسیاری از آثار نظم و نثر داستانی فارسی 

های ادبی دانست که به توان آن را در زمرۀ آن دسته از سنّتهای ادبی است که میسنّت
 گر شده است.شکل صناعتی خاص جلوه

سنّت را معادل هنجارهای هنری هم در حیطۀ صورت و هم در حیطۀ احسان یارشاطر 
از ساختار قواعد ادبی به دو »داند: دهندۀ آن میمحتوا درنظرگرفته و دو عامل را تشکیل

های نقد ادبی که به تثبیت ای مالکتوسط پارهشود: یکی بهطریق حفظ و حراست می
معیارها و اصول پیشنهادی از سوی  کنند و دیگری به واسطۀهای هنری کمک میارزش

ساختار دوقطبی و  (33:  1313،)یارشاطر و همکاران« ترین نمایندگان آن سنّت.شاخص
ناپذیری آنان از لهای سنّتی)خیر و شر( و ایستایی و تحوّهای  داستانمطلق شخصیت

ی هامصادیق دستۀ اول و شیوۀ خاص و پیشروانه موالنا در طراحی سیر تحول شخصیت
زدن حالت ایستا و بدون تحول آنان از مصادیق دستۀدوم به شمار داستانی مثنوی و بر هم

درباب  (normative system)رود. یارشاطر در ادامه از اصطالح نظام تجویزی می
گیری ادبیات فارسی تا قرن چهاردهم بر کند که از آغاز شکلهای ادبی استفاده میسنّت

اگر اصطالح نظام تجویزی »کند که: ر همین مبنا برداشت میاست و بآن سیطره داشته
صفت معتبر و موجهی باشد، حاکی از این خواهد بود که سنّت ادبی فارسی برساختۀ ذهن 
پژوهشگران امروزی نیست بلکه خود واقعیتی در ذهن کسانی بود که سهمی از این سنّت 

 ( 32)همان: « داشتند.
ئز اهمیت است که بر حضور واقعیتی به نام سنّت ادبی عقیدۀ یارشاطر از این منظر حا

های نقد ادبی و گذارد. تعابیری همچون قواعد ادبی، مالکدر ذهن گذشتگان صحه می
معیارها و اصول پیشنهادی، همچنین اصطالح نظام تجویزی همگی معنایی دربردارندۀ 

که پای اصول و قواعد به  کنند و هرگاهاصول و قواعد را از سنّت ادبی به ذهن متبادر می
واقع با دن نیز به نوعی مالزم آن است. درشده بومیان بیاید، ناگزیر شرط آگاهانه و شناخته

نی سخن شده و معیّتعریف سنّت ادبی به قواعد و قراردادهای ادبی از اصول شناخته
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ادبی با  گوییم که توسط شاعران و نویسندگان یا منتقدان وضع شده و آفرینندگان آثارمی
 زنند. میها به آفرینش اثر ادبی دستآگاهی و الگوگرفتن از آن

پردازان نقد ادبی جدید در ایران نیز سنّت را تکرار اح، یکی از نخستین نظریهفاطمه سیّ
های مختلف داند؛ تکراری که سبب ایجاد شباهت و هماهنگی میان دورههای ادبی میشیوه

بنابراین عامل تجانس و همانندی  ؛های ادبیاز تکرار شیوهسنّت عبارت است »ادبی است: 
توان های مختلف ادبی است. از مطالعۀ درجۀ این تجانس که زاییدۀ سنّت است، میدوره

(  بر اساس تعریف سیاح که 362: 1316)سیاح، « کرد.ای را با دورۀ دیگر مقایسههر دوره
ده و خالی از صنعت سبک خراسانی شباهت زیادی با مفهوم سبک دوره دارد، زبان سا

نوعی سنّت ادبی و عامل شباهت و تجانس اشعار این دوره است؛ همچنانکه زبان پیچیده و 
پر صناعت سبک عراقی نیز مصداق دیگری از سنّت ادبی و سبب تمایز آن با سبک 

ای مصداقی از سنّت خراسانی است. به بیان دیگر این دو ویژگی متضاد هر یک در دوره
 اند.ادبی بوده

در نقطه مقابل تعاریفی که تاکنون ذکر کردیم، برخی تعاریف دیگر از سنّت، در 
کنند. بر مبنای این تری ترسیم میدهندۀ آن، دایره گستردهبرشمردن عناصر تشکیل

ای از قوانین و قواعد ادبی که دربردارندۀ عناصری تعاریف، سنّت ادبی نه صرفاً مجموعه
ها و ای است از افکار و عقاید، شکلسنّت ادبی آمیزه»عقاید  نیز هست:  همچون افکار و

های سبکی که در آثار متعدد ادبی در طول دورانی طوالنی مرسوم شده و به کار ویژگی
مثال عقیدۀ جبرگرایی که به تبع عنوان(؛ به121: 1322)میرصادقی و ذوالقدر، « رفته است.

های ادب کالسیک ما به چشم ن در آثار بسیاری از دورهبینی حاکم بر جامعۀ ایراجهان
هرچند به شکل مشخص از جنس قواعد ادبی و مشابه  ؛خورد، نوعی سنّت ادبی استمی

 هایی که در تعاریف قبلی ذکر کردیم نباشد. نمونه
تعریفی از سنّت نظران غربی تی.اس.الیوت شاعر و نویسنده انگلیسی، از میان صاحب    

داند دارد و آن را شامل همه اعمال عادی و عادات و رسوم دینی و اجتماعی می ایگسترده
معنایی نزدیک به اند؛ از نظر او سنّت درمجموع که بیانگر پیوند خونی مردمان یک سرزمین

همچنین الیوت عالوه بر ارائه این تعریف کلی و  ؛(22الف : 1321)الیوت،  مفهوم تابو دارد
دیگری نیز در باب  هایداند، نظرآن را دربارۀ ادبیات هم صادق می گسترده از سنّت که

ضمن تاکید بر  «سنّت و استعداد فردی»سنّت ادبی به طور خاص دارد؛ او در مقالۀ مشهور 
شمّ ای به نام ها نیست، از مسئلهاینکه سنّت صرفاً به معنای تکرار کورکورانۀ گذشته

شم تاریخی مستلزم ادراکی است نه فقط از »ند: کیاد و آن را چنین تعریف می تاریخی
( به 112ب، :1321)الیوت، « ها بلکه از حضور ایشان در لحظۀ حال.گذشته بودن گذشته

عقیدۀ او با توجه به مفهوم شم تاریخی هنرمند باید در هنگام آفرینش ادبی نه فقط معاصران 
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پارچه و دارای نظمی مثابۀ کلیتی یکخود بلکه تمام ادبیات اروپا از دوره هومر به بعد را به
شود هنرمند احساس سو سبب میتاریخی از یک دست در نظر داشته باشد. این شمّیک

اش در زمان زمانی کند و از سوی دیگر سبب احساس تعلق او به لحظۀ خاص زندگیبی
ر آگاه ترتیب هنرمند را همزمان نسبت به سنّت ادبی گذشته و معاصشود و به اینحال می

 کند.)همانجا( می
است، مربوط به اما دومین عنصری که در تعاریف سنّت ادبی محل اختالف واقع شده

گیری آن است. در برخی از این تعاریف همچون تعریف سیما داد و فاطمه شرایط شکل
گیری سنّت یادشده یا اح یا به صراحت از عنصر تکرار به عنوان شرط الزم در شکلسیّ

نویسی از تدوام استعمال در دوران طوالنی سخن نامۀ هنر داستانریف واژهمانند تع
اح عالوه بر تعریف مذکور، در جایی دیگر به شکل جداگانه از شرط است. سیّشدهگفته

تکرار و طول زمان یادکرده و معتقد است که هر سبک و موضوع و قهرمان ادبی برای 
چندگاهی در »نخست مدت زمانی بر آن بگذرد و اینکه به بخشی از سنّت تبدیل شود، باید

یابد تا سرانجام در عداد ذخایر قومی درآمده  تکراربوتۀ تحول ادبی گداخته شود و بارها 
دو شرط اساسی تشکیل  طول زمانو  تکراررود؛ بنابراین شماریکی از عناصر سنّت ادبی به

ر از تعاریف سنّت ادبی نشانی از ( اما در برخی دیگ362: 1316)سیاح ، « سنّت ادبی هستند.
نظران ایرانی، تقی پورنامداریان سنّت را شود. از میان صاحبتأکید بر شرط تکرار دیده نمی

سنّت حضور گذشته در حال است. این حضور ممکن است به »کند: چنین تعریف می
(  33: 1311،  )پورنامداریان« دیدن نباشد اما این به معنی غیبت کامل آن نیست.آسانی قابل

برد و در این تعریف، آنچه که پورنامداریان از آن به عنوان حضور گذشته در حال نام می
که توجه است؛ چران حضور دارد، قابلبه خصوص تأکیدی که بر آسان نبودن مشاهدۀ ای

ر ادبی باشد، درک شده و مکرّاگر سنّت ادبی صرفاً به معنای قواعد و هنجارهای شناخته
ها در متن کار چندان دشواری نیست؛ اما اگر سنّت را به معنای هر نشانه و نحضور آ

ادبی امروز وجود داشته  ردپایی در نظر بگیریم که ممکن است از آثار گذشتگان در آثار
درک خواهدبود؛ قابل شده، بهترگاه آنچه دربارۀ سختی دیدن این حضور گفتهباشد، آن

های مکرر ادبی، ناگزیر به نوعی صفت ابتذال و ویژگیکه با تعریف سنّت به عنوان چرا
ر اغلب در ای و مکرّهای کلیشهایم و این ویژگیها پذیرفتهکلیشه را نیز دربارۀ این سنّت

 آیند.همان نگاه اول در هر متنی به چشم می
 اما در نقد ادبی غرب، الیوت در نظریۀ شم تاریخی که به آن اشاره شد، سنّت را ادراک   

پارچه و حضور گذشته در حال و تمام ادبیات اروپا از هومر تا عصر حاضر را کلی یک
توان گفت هر اثر ادبی که در داند. بر اساس این تعریف میدست میدارای نظمی یک

گذشته خلق شده، جزئی از سنّت است. وی در ادامۀ شرح نظریۀ شم تاریخی خود 
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ه حقیقتاً از ویژگی نو بودن برخوردار باشد،  نظم نویسد که با آفرینش هر اثر ادبی کمی
 : خورد چراکهآثار قبلی به هم می می موجود در

نظم موجود قبل از ظهور اثر جدید خود کامل است و برای بقای این نظم بعد از 
پیدایش اثر جدید سراپای نظم موجود اگرچند بسیار اندک باید که تغییر پذیرد و از این رو 

های هرکدام از آثار هنری نسبت به کل موجود جرح و تعدیل ها و ارزشسبتها، نرابطه
 .(112ب: 1321گردد و همین است هماهنگی کهنه با نو )الیوت ، می

گوید، هر اثر ادبی از لحظۀ پیدایش خود بر سنّت ادبی پیش بر اساس آنچه الیوت می
کند خود جزئی از آن خواهد شد. که در آن تغییری ایجاد میحالی؛ درنهداز خود تأثیر می

های ناگفته پیدا است که در لحظۀ خلق هر اثر هنوز مجال و امکانی برای تکرار ویژگی
که زمانی یک اثر ادبی وجود ندارد و اگر هر اثر ادبی را به محض پیدایش و پیش از آن

ان از مفهوم برای تکرار در میان باشد، جزوی از سنّت ادبی بدانیم، شرط تکرار در طول زم
هایش به محض پیدایش جزوی از سنّت شود و هر اثری با همۀ ویژگیسنّت ادبی حذف می

گئورگ گادامر فیلسوف مشهور آلمانی نیز از این منظر -ادبی خواهد بود. نظریات هانس
الیوت دارد. گادامر سنّت را  چیزی شبیه یا حتی  با نظرهای هاییتوجه است و شباهتقابل

داند. وی که عمدۀ نظریاتش پیرامون موضوع تأویل و شرایط متن و ن میمعادل زبا
ای بر مفهوم سنّت کنندۀ آن متمرکز است، در بحث از شرایط تأویل، تأکید ویژهتأویل

ای از یک سنّت هستند؛ سنّتی که همچون دارد. به گمان گادامر، تأویل و شناخت، لحظه
رو رخدادی نیست که سنّت به هیچ»کند: ن جلوه میهای معنایی گوناگوای میان افقمکالمه

زند و زمانی تجربه و جایگاهش تعیین شده باشد، بل زبان است، زبانی که حرف می
( گادامر زبان را شیوۀ وجود 212: 1326)احمدی ، « شود.همچون دیگری وارد مکالمه می

یابد. به عقیدۀ او افق وم میای که زبان بااستفاده از آن تداداند و سنّت را وسیلهسنّت می
زبان در حکم عالمت یا مهر گذشته بر »امروز بدون افق گذشته معنا ندارد و بر این اساس 

(. براین 216)همان: « امروز است. به بیان دیگر، زبان زندگی گذشته در زمان حاضر است.
های نسل چه در قالب زبان و عناصر زبانی هر فرهنگی طیتوان گفت تمامی آنس میاسا

با  رسد، بخشی از سنّت آن فرهنگ و زبان است. این تعریف از سنّتمتمادی به ارث می
نامد و تأکیدی که بر لزوم ادراک هنرمند نسبت به چه الیوت آن را شم تاریخی میآن

 مقایسه است.حضور گذشته در زمان حال دارد قابل
ق رد تکرار به عنوان شرط تحقّ در این میان، نکتۀ قابل توجه این است که با قبول یا

ی ما از سنّت رخ خواهد داد. با پذیرش  آنچه سنّت ادبی، تغییری اساسی در تعبیر و تلقّ
ای همچون حضور گذشته در پورنامداریان در باب سنّت و تعریف آن به مفهوم گسترده

و  گویدحال و دشواری درک این حضور گفته است و نیز آنچه الیوت در باب سنّت می
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کند و ای که در تعیین مصادیق سنّت از آثار ادبی عهد هومر تا حال ترسیم میدایرۀ گسترده
توان گادامر که بر اساس آن تمام میراث زبانی هر ادبیاتی را می هاینیز با پذیرش نظر

اند و بر اساس آن هر نوع بخشی از سنّت ادبی دانست، تمام آثار ادبی جزئی از سنّت ادبی
رتبط با محتوا و صورت که به نحوی در پیشینۀ ادبیات هر ملتی وجود دارد و از ویژگی م

های بعدی رسیده است، به نوعی جزوی از سنّت ادبی آن ملت مسیر آثار ادبی به دست نسل
شود. به بیان دیگر در این تعریف مرز مشخصی میان سنّت ادبی با مفاهیمی محسوب می

دبی وجود ندارد و به عالوه در این تعریف از دوام و همچون پیشینه، میراث و ذخایر ا
استمراری که در ریشۀ واژۀ سنّت و نیز در تعاریف لغوی آن و حتی در معانی اصطالحی و 

که بر اساس همۀ چرا کاربردهای این واژه در علوم مختلف مستتر است، اثری نخواهد بود؛
شده، شرط الزم برای تحقق سنّت  آن تعاریف، دوام و استمراری که در نتیجه تکرار حاصل

آید و ما با پذیرش  این تعریف گسترده از سنّت ادبی این شرط را نادیده میشماربه
 ایم.گرفته

از سوی دیگر، با تأکید بر شرط تکرار و استمرار در تشکیل و تحقق سنّت ادبی ناگزیر 
یافت. در بررسی آثار  های شاخص ادبی جواز ورود به دایرۀ سنّت را نخواهندبرخی نمونه

شویم که در آثار هایی روبرو میهای نوابغ هر عصر همواره با ویژگیشاخص و آفریده
هایی که همگی حاصل اند. ویژگینتیجه، دوام و استمرار نیافته، دربعدی تکرار نشده

کنند. ها تقلید اند از آنهای پیشرواند و دیگران نخواسته یا نتوانستههای این چهرهنوآوری
نشدن در آثار هایی را صرفاً به علت تکرارآوریحال سؤال اصلی این است که آیا چنین نو

های بدیع و های ادبی حذف کرد؟ در مقابل اگر این ویژگیبعدی، باید از مصادیق سنّت
نوآورانه را جزوی از سنّت بدانیم، با مفهوم دوام و استمرار به عنوان ویژگی ذاتی سنّت چه 

ر باب رابطۀ میان سنّت و نوآوری نکتۀ ظریفی وجود دارد که توجه به آن در پاسخ کنیم؟ د
گشا خواهد بود. سیما داد در فرهنگ اصطالحات ادبی و در ادامۀ گفتن به این پرسش راه

کند که پاسخ به این سؤال به نوعی در آن مستتر است: ای اشاره میتعریف سنّت به نکته
آید و رفته رفته به سبب والً در بدو پیدایش بدعت به شمار میگفتنی است هر سنّتی معم»

 (322: 1312داد ، « ) شود.تکرار به سنّت تبدیل می
اند و های ادبی زمانی نو بودهتوان گفت هرچند تمامی سنّتبا پذیرش این فرض می

اند، این ها درآمدهاغلب بر اثر تکرار جنبۀ نو بودن خود را از دست داده و در زمرۀ سنّت
فتاده است؛ به بیان دیگر تمامی اره به سرعت و بالفاصله اتفاق نیروند لزوماً همو

های ادبی به دالیل مختلف به شکل پیوسته و بالفاصله بعد از ظهورشان قابلیت و نوآوری
ها هر چند اند. این ویژگیلذا در آن دوران تبدیل به سنّت نشده ؛اندامکان تکرار نیافته

ها به سنّت ادبی به زمان بیشتری نیاز اند، برای تبدیل آنجزوی از میراث ادبی بودهآشکارا 
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های بعدی، نویسندگان و شاعرانی بوده است. بر همین اساس اگر تحت شرایطی در دوره
ها برآیند و از این و استفادۀ مجدد از این نوآوری بنا به دالیل گوناگون در پی احیا

ها ار ادبی خود بهره بگیرند، شرط تکرار را در مورد این ویژگیها در آفرینش آثویژگی
های نوآورانه به دایرۀ توان از داخل شدن این ویژگیگاه است که میاند و  آنق کردهمحقّ

 سنّت سخن گفت. 
، آنجا که به رابطۀ مفهوم سبک با سنّت و نوآوری در شعر معاصرپور در کتاب امین

کند که با بحث مدنظر ما مرتبط است. وی ، به مطلبی اشاره میپردازدسنّت و نوآوری می
ای معتقد است سبک فردی بیشتر ضمن تفکیک سه مفهوم سبک فردی، جمعی و دوره

که قیودی ؛ چرامتمایل به مفهوم نوآوری و سبک دوره بیشتر مرتبط با مفهوم سنّت است
» شود: به وضوح دیده می همچون تداوم و استمرار و تکرار در طول زمان در سبک دوره

سبک جمعی هم در ابتدا جنبۀ فردی و شخصی دارد؛ سپس با گرایش افراد دیگر استمرار 
پور ، )امین«  شود.ای تبدیل مییابد و اگر در زمان طوالنی تکرار شود به سبک دورهمی

که از  هایی( تکرار در زمان طوالنی دقیقاً همان شرطی بود که در اغلب تعریف113: 1312
ها سنّت ادبی ارائه کردیم بر آن تاکید شده بود. شفیعی کدکنی نیز در کتاب شاعر آینه

معادل یکدیگر به کار برده و ضمن استفاده از تعبیر سنّت  سنّت ادبی و سبک دوره را تقریباً
یک سنّت از مجموعه »های خاص سبکی هر دوره از شعر فارسی را ادبی عصر، ویژگی

(. تعریفی که پیش از این 11: 1312داند )شفیعی کدکنی، می« های ادبی شعر فارسیسنّت
ه ت ادبی و سبک دوره صحّاح ذکر شد نیز بر شباهت دو مفهوم سنّاز قول فاطمه سیّ

هایی که جزوی از سبک دسته از نوآوریتوان گفت آنگذاشت. بر اساس این نظر، میمی
فردی نویسنده یا شاعرند ولی به دالیل مختلف مورد استقبال و تقلید آیندگان قرار 

نۀ ها نسبت به زماکنندگان این نوآوریگیرند و یا به دلیل پیشرو بودن و نبوغ ابداعنمی
ها را ندارند، جزوی از سبک خود، اساساً شاعران و نویسندگان دیگر توان تکرار آن

ها به قدری فراتر از زمانۀ خویش اند؛ گویی این نوآوریای نیز به حساب نیامدهدوره
 ها و رواج و تکرارشان به گذشت زماناند که برای درک و شناخت دقیق آنبوده

 است. تری نیاز بودهطوالنی
کند که از این حیث راهگشا ای اشاره مییارشاطر هم در توضیح سنّت ادبی به نکته

ای توسط پارهشود: یکی بهاز ساختار قواعد ادبی به دو طریق حفظ و حراست می»است: 
کنند و دیگری به واسطۀ های هنری کمک میهای نقد ادبی که به تثبیت ارزشمالک

)یارشاطر و دیگران ، « ترین نمایندگان آن سنّت.ی شاخصمعیارها و اصول پیشنهادی از سو
اند و معیارها و اصول های نقد ادبی همان اصول شناخته شدۀ سنّت ادبی(. مالک33: 1313

و  از آنجا که اغلب  توسط سایر شعراپیشنهادی توسط نمایندگان شاخص سنّت نیز 
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های ادبی زوی از سنّتشوند، پس از مدت کوتاهی جنویسندگان تقلید و تکرار می
حال برخی از اصول پیشنهادی توسط نمایندگان شاخص سنّت ادبی به گردند؛ در عینمی

گیرند و همچنان جنبۀ نوآورانه خود را ها مورد استقبال قرار نمیدالیل مختلف مدت
ا که معنای تکرار و در نتیجه به نوعی معنای ابتذال ر-کرده و به عنوان جزوی از سنّت حفظ

تری، شاعران و آیند؛ مگر اینکه با گذشت زمان طوالنیدر نمی -نیز در خود دارد
ها و در نتیجه گرفتن از آن ها و با الگونویسندگان آینده با درک اهمیت این نوآوری

ها را جزوی از سنّت و قواعد ادبی سازند. به عنوان نمونه ها، آنکردن این ویژگیمکرّر
پردازی موالنا در مثنوی یاد کرد که از بسیاری جهات داستانتوان از شیوۀ خاص می

پردازی کالسیک فارسی است؛ از جمله نوع خاصی از روایت های داستانمتفاوت با سنّت
سابقه است. این ویژگی که با شیوۀ های کالسیک فارسی تقریباً بیغیرخطی که در داستان

، پس از موالنا مورد قایسه و تطبیق استنویسی مدرن قابل مال ذهن در داستانجریان سیّ
تأثیر آشنایی پردازان قرار نگرفت تا اینکه در دورۀ معاصر و تحتتوجه و تقلید سایر داستان

با ادبیات داستانی غرب،  منتقدان به شرح و توضیح این ویژگی و بیان شباهت آن با شیوۀ 
 جریان سیال ذهن پرداختند.

کته ضروری است که هرچند دامنۀ مفهوم سنّت ادبی در پایان این بخش ذکر این ن
توان در دو دسته جای بسیار گسترده است، با این حال در یک نگاه کلی این تعاریف را می

ای و های کلیشهداد: دستۀ اول تعاریفی که سنّت ادبی را بیشتر چیزی از جنس قواعد و شیوه
ر آشکار و تکراری، هر نوع ردپایی از دانند و دستۀ دوم که فراتر از این عناصر میمکرّ

ادبی  های موجود در گذشتۀ ادبی را نیز به صورت بالقوه جزئی از سنّتها و تجربهداشته
 آورند.شمار میبه
 نوآوری. 0-3

نوآوری از آن دست مفاهیمی است که در مراجعه به متون مختلف تعریف دقیق و      
رو که نیاز چندانی به تعریف آن احساس شود؛ شاید از آنمشخصی از آن دیده نمی

شود و به همین دلیل است که اغلب تنها به بیان معنای تحت اللفظی آن بسنده شده نمی
است. در مقایسه با اصطالح سنّت که عالوه بر معانی لغوی، کاربردهای اصطالحی متعدد و 

که دارای تعریفی  دهایی همچون بدعت، مدرنیته و تجدّمتفاوتی دارد  و در کنار واژه
آیند، اصل های گوناگون به شمار میاند و هریک مصادیقی از نوآوری در حوزهخاص

واژۀ نوآوری اغلب همراه با نوعی گستردگی و عمومیت، در همان معنای واژگانی خود 
واقع در بحث نوآوری است. درو بی سابقه  به کار رفتهیعنی آوردن و ارائه دادن چیزی نو 

عریف نوآوری، بیان شرایط و ضوابط آن و نیز تبیین رابطۀ آن با سنّت است که بیش از ت
حال ابداع به عنوان معادل مشهور نوآوری که در زبان فارسی کاربرد عیناهمیت دارد. در
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قابل توجهی دارد، عالوه بر استعمال به عنوان مترادف نوآوری، از تعریف خاص و 
داع در لغت به معنای ایجاد چیزی از نه چیز یا شیء مشخص دیگری نیز برخوردار است؛ اب

گیرد. بر اساس از الشیء  است که در برابر خلق به معنای ایجاد چیزی از چیز دیگر قرار می
تعریفی دیگر ابداع، ایجاد شیء غیر مسبوق به ماده و مدت است ) لغت نامه دهخدا ، ذیل 

خداوند مصداق دارد؛ اما اگر ابداع را نه در  ابداع (. این تعریف از ابداع تنها در مورد ذات
خصوص نوآوری ادبی در این معنای خاص فلسفی بلکه معادل نوآوری به معنای عام و به

خوریم؛ از جمله در فرهنگ اصطالحات ادبی، ابداع نظر بگیریم، به بعضی تعاریف برمی
ین اصطالح ابتدا در حوزۀ  شود که ادانسته شده و به این نکته اشاره می   inventionمعادل 

بالغت مطرح شده و پس از آن به نقد ادبی راه یافته است. در این فرهنگ همچنین به تقابل 
امروزه در مباحث ادبی غرب، ابداع در مقابل سنّت »است: این واژه با سنّت اشاره شده

 «شده باشد. شود؛ اثر بدیع آن است که موضوع یا قالب یا سبکی تازه در آن ارائهمطرح می
 (13: 1312) داد ، 

در حوزۀ نقد ادبی جهان عرب، علی احمد سعید)ادونیس( شاعر و منتقد مشهور 
داند و با تغییر و سوری، با طرح مسئلۀ هویت هنرمند آن را با نوآوری و ابداع یکسان می

به سوی ت هنرمند در گرایش او گیرد و معتقد است که هویّنگاه به آینده همراه و مالزم می
روی کند نه در بازگشت به سوی ]گذشته[ و دنبالههای ]تازه[ و نوآوری معنا پیدا میافق

(. وی به صراحت میزان حضور هر هنرمند در اثر خود را با 22: 1312گذشتگان ) ادونیس ، 
 داند و معتقد است: میزان نوآوری او معادل می

حضور دارد که از آنچه هست خارج  انسان در تجربۀ آفرینش هنری خود به آن میزان 
شود. هویت دیالکتیکی است میان آنچه هست و آنچه خواهد بود. یا به قولی هویت نیز 

 کنیم. )همان( ابداع است؛ ما هویت خویش را با زندگی و فکرمان ابداع می
ماشااهلل آجودانی در کتاب یا مرگ یا تجدد در نظری مشابه با این جمالت ادونیس،  

های برگرفته از تجربیات شخصی و استقالل کار شاعران معاصر را در گرو نوآوری اصالت
( و بر این اساس او نیز همچون ادونیس جوهرۀ اصلی 112:  1312داند )آجودانی،آنان می

 بیند. آثار ادبی را در نوآوری می
 رابطه سنّت و نوآوری. 0-0

یح نوآوری، تبیین رابطۀ آن با سنّت و به تر از تعریف و تشرطور که گفته شد مهمهمان     
توان گفت که میگرایی است؛ چرابیان دیگر تعریف این مفهوم در رابطه با سنّت و سنّت

خود معنی مستقلی ندارد و نوآوری در سنّت و در ارتباط با سنّت است نوآوری به خودی
که هر نوع تغییر در  جا مفهوم عامی استیابد. منظور ما از نوآوری در اینکه معنی می

خصوص در معنای جامعه شناختی و ادبی آن در نظر دارد و بر این اساس را به سنّت
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گفتن از رابطۀ سنّت و نوآوری نه فقط تقابل دو زوج سنّت ادبی و نوآوری بلکه تقابل سخن
 گیرد. میان سنّت با مدرنیته یا تجدد را هم در برمی

آید از سویی اغلب بر لزوم نوآوری مبتنی ه میان میبه عالوه هرگاه سخن از نوآوری ب
شود که سنّت بدون نوآوری ها تأکید و از سوی دیگر گفته میبر شناخت صحیح از سنّت

مداوم امکان ادامه بقا ندارد؛ به بیان دیگر تبیین دقیق رابطۀ میان سنّت و نوآوری و 
نو، دوام و بقا و زندگی دوباره پیدا هایی که بر مبنای آن سنّت با پذیرفتن رنگ و بوی شیوه

پذیرشی پیدا ها شکل معقول و قابلگیری از گنجینۀ غنی سنّتکند و نوآوری نیز با بهره
ترین چالش در موضوع سنّت و نوآوری است. نقل قول مشهوری از الیوت بیانگر کند، مهم

گرایی راستین تگرایی است و اوج سنّاوج نوآوری راستین همان سنّت»همین معنا است: 
در بیان لزوم  طال در مس(. رضا براهنی در کتاب 12: 1312حق شناس ، «)همانا نوآوری

سنّت خون متحرک و موزون فرهنگ »نویسد: همراهی و مالزمت سنّت با نوآوری می
گذشته است ... سنّت اگر ذات تحول را نپذیرد، سنّت اگر خود را با انقالب در سنّت توجیه 

ت اگر نخواهد دگرگون شود و اگر نخواهد دگرگون کند، خود بخود از بین نکند، سنّ
(. با این توصیف سنّت هم باید متحول بشود و هم 202: 1، ج 1316براهنی ، « ) خواهد رفت

و نوآوری است.  باید متحول بکند و این خود نوعی همراهی و مالزمت دائمی سنّت
و احیای خود به نو شدن نیاز دارند، هر نوع  ها برای تدوامطور که سنّتحقیقت هماندر

شدن نیازمند رسیدن و کامیابنتیجههای اجتماعی یا آثار ادبی نیز برای بهنوآوری در عرصه
 ها است.گیری از سنّتبهره

های او در شعر کالسیک فارسی پورنامداریان در بحث از شعر نیما و نوآوری 
دی که تواند بنا شود و پایدار بماند. هر تجدّمیدی بر اساس سنّت هر تجدّ»نویسد: می

بخواهد به کلی با سنّت قطع ارتباط کند، سرنوشتش مرگ و فراموشی و زندگی بسیار 
شناس نیز درباب ادبیات محمد حق(. علی33: 1311پورنامداریان ، « ) کوتاه و موقت است

از آن به بازآفرینی مداوم کید و أعصر جدید به صراحت به لزوم همراهی سنّت با نوآوری ت
کند. وی معتقد است ادبیات جدید و به خصوص شعر آن، به جای سعی ها تعبیر میسنّت

کوشد تا از همواره می»ها از مسیر تکرارها و تالش برای تداوم آندر توقف در سنّت
ر بازآفرینی ها از رهگذها را نه در تکرار، بلکه در تغییر پیاپی آنها بگذرد و تداوم آنسنّت

ها نیست بلکه شود دید که ادبیات جدید مخالف سنّتمداومشان بیابد. از این دیدگاه می
 (12: 1312شناس ، حق« ) هاست.موافق زایش و بالش مستدام آن

در نقد ادبی غرب نیز الیوت در نظریات مشهور خود درباب سنّت، شرایط احیای آن را 
پردازد و از دو خطری که آن را تهدید ش به سنّت میگرایشناسیشمارد و به آسیببرمی

های اساسی و واقعی با نشدن میان سنّتگوید: اول خطر تمییز قائلکند سخن میمی
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های غیراساسی و وهمی و دیگر خطر تعبیر از سنّت به ایستایی و آن را مخالف تحول سنّت
توان به ها میا نوآوری در سنّت(. از نظر الیوت ب21الف : 1321و تغییر دانستن )الیوت ، 

ها حیات دوباره بخشید یا به تعبیر وی آن را سامان داد. وی سپس همراهی سنّت با خرد آن
بندی کلی معتقد است در بحث را شرط اساسی پاسداری از آن دانسته و در یک جمع

ظت دارد و دریابیم که در میراث گذشته ما چه چیزها ارزش حفا»ها باید استفاده از سنّت
(. الیوت همچنین در مقاله دیگری به تفاوت دو 21)همان : « چه چیزها را باید به دور افکند

پردازد و استفادۀ زده درباب استفاده از سنّت میجامعه آرزویی)ایده آل( با جوامع رخوت
شمرد و معتقد است در صحیح از سنّت و نوآوری مبتنی بر آن را شرط پویایی جامعه می

که در حالیآید درهای کهن خوب پدید میشیوهن جوامعی هر شیوۀ نو خوب در نتیجه چنی
انداز هنرمند در آفرینش هنری جوامع رخوت زده با معادل دانستن سنّت با خرافه، چشم

 .(01تنگ و محدود خواهد شد )همان : 
پرداز مشهور روسی دربارۀ دیالکتیک شناس و نظریهنظر رومن یاکوبسون زبان

نیز در این  -ها استکه همان نظر فرمالیست-وابستگی و گریز آثار هنری نسبت به سنّت 
ای نقاشی از توجه است. وی معتقد است که خوانندۀ یک شعر یا تماشاگر پردهزمینه قابل

 دو نظام متفاوت به خوبی باخبر است: 
یی از آن قاعده هاهای هنری که همچون انحرافهای سنّتی و دیگری نوآورییکی قاعده

کند. نوآوری یکسر علیه آن زمینۀ سنّتی امکان دارد. پژوهش فرمالیستی نشان جلوه می
دهد که این همراهی و همزمانی سنّت و گسست از آن سازندۀ گوهر هر اثر هنری می

 (16: 1326) احمدی ،  .است
وست پای هم و در یک گسست و پیبر اساس نظر یاکوبسون سنّت و نوآوری پابه 
 آورند.اند که تمامی آثار هنری را به وجود میمداوم

توان به وجود دو نوع از رهگذر تبیین همین رابطه میان سنّت و نوآوری است که می
ها و نوآوری بدون توجه به پیشینه نوآوری و تجدد قائل شد. نوآوری بر مبنای سنّت

نوع اول به تعبیر الیوت، نوع  ها کهگیری از سنّتفرهنگی و ادبی و بدون توجه و بهره
توان از منظری بندی دوگانه از نوآوری میراستین نوآوری است. بر مبنای همین تقسیم

های ادبی و اجتماعی را در سنّت گذشتگان به تاریخی ردپای بسیاری از عناصر نوگرایی
ه روشنی مشاهده کرد. برخی از صاحب نظران ایرانی و غیر ایرانی بر همین مبنا ب

اند. از آن جمله، های جریان مدرنیسم در تاریخ مشرق زمین پرداختهوجوی ریشهجست
گوید که بسیاری از ای در تاریخ ایران سخن میشدهعباس میالنی از نوزایش و تجدد سقط

ها قبل از ظهور آن در مغرب زمین در ایران مطرح کرده است. عناصر تفکر مدرن را قرن
های چهارم و پنجم و ششم هجری، بزرگانی چون فردوسی ، ابن وی معتقد است در قرن
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ترین دورۀ فرهنگی پویا و پاینده و به قول مجتبی مینوی درخشنده»، خیام و بیهقی سینا
گاهی تاریخ ملت ایران را پی ریختند. بسیاری از اجزای مهم این فرهنگ، همسو و گاه

(. 20، :1316میالنی ، « ) سپردره می تر از غرب به سوی نوعی تجدد سیاسی و فرهنگیپیش
اما نخست حملۀ مغول و پس از آن مخالفت سالطین صفوی با فلسفه و تفکر خردمدار و 

بیشتر اجزای خردمدار و » جایگزین کردن ایمان و یقین حاصل از شریعت به جای آن 
د که بالقوه تجددزای ایران را از پویش و پیشرفت ناگزیر خویش واداشتند و چنین بو

 )همان(. « نوزایش ایران سقط شد
ادونیس نیز در یک بررسی کلی در باب جریان تجدد و نوآوری در عالم اسالم، 

توان آن را با های عقلی و نقلی ارائه کرده که میای مبتنی بر گرایشبندی دوگانهتقسیم
معتقد است تجدد بندی که از نوآوری و انواع دوگانه آن ارائه دادیم، تطبیق داد. وی تقسیم

فکری که بر متن سیطره دارد، همراه با تأویلی که متن » بر پایه دو نوع فکر بنیان شده است: 
که متن را فاقد هرنوع مرجعیتی سازد و فکر دیگر آنرا بایستۀ تطابق با واقعیت و تجدد می

تی از این (. ادونیس ح31: 1312ادونیس ، « ) کندداند و به جای نقل بر عقل تکیه میمی
د را در بازیابی رود و در نظری مشابه نظر میالنی، با تکیه بر نوع اول که تجدّهم فراتر می

های مدرنسیم را تا کند، ریشهمتون گذشته و تطابق آن با مقتضیات جدید تعریف می
برد و آن را در آثار کسانی های قرون اولیۀ فرهنگ و تمدن اسالمی به عقب میشخصیت

راوندی و ونواس، ابوتمام و بسیاری از آثار علمی و فلسفی نظایر رازی، ابنهمچون اب
سازد، ترین ویژگی که این آثار را متمایز میبرجسته»دهد. به عقیدۀ او رشد نشان میابن

کید بر أهمان تقبیح تقلید یا محاکات و نفی و طرد آفرینش بر سبک و سیاق پیشینیان و ت
وی وجود این متفکران و هنرمندان و  (213) همان: «.کار استآهنگی و ابتد و پیشتفرّ

های غیرتقلیدی و مبتکرانه آثار آنان را بیانگر اهمیت و قدمت و عمق جریان ویژگی
همان(. میالنی و ادونیس هر دو در ر.ک: داند) مدرنیسم در گذشتۀ جوامع اسالمی می

ها و زمین به برخی دورههای تاریخی تجدد در سنّت و تاریخ مشرق جستجوی ریشه
رسند؛ با این تفاوت که میالنی در باب علت نوگرایی این های شاخص میشخصیت
ها بیشتر بر عنصر خردمداری و شک فلسفی تأکید دارد و ادونیس بر عنصر ابتکار شخصیت

های چه در سطور گذشته درباب نوآوریه هر روی در اینجا نیز همانند آنو نفی تقلید؛ اما ب
های پیشرو ادبی گفتیم، با نوعی گسست نیافته در آثار نوابغ و شخصیتشده و ادامهاموشفر

شویم که روند انتقال تجربیات نوگرایانه را در بطن جریان تفکر سنّتی ما تاریخی روبرو می
با مشکل روبرو کرده است. با پذیرش آنچه که کسانی همچون میالنی و ادونیس درباب 

تجدد در بطن میراث سنّتی ایران و سایر جوامع اسالمی بدان قائلند، های تفکر مزمینه
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که بر این ؛ چراتوان به دیدگاه جدیدی درباره همراهی سنّت و نوآوری دست یافتمی
 های الزم برای نوزایی را در در درون خود دارد. اساس، سنّت زمینه

منظری، بر لزوم همراهی  هایی که تاکنون آوردیم، هر یک به نوعی و ازقولتمامی نقل
سنّت و نوآوری در جامعه و فرهنگ و هنر و ادبیات تاکید داشتند اما شیوۀ همراهی و 
مالزمت میان سنّت و نوآوری نیز نکتۀ بسیار مهمی است که نباید به سادگی از کنار آن 

ب اند تعابیری چون ترکیباره در بیان کسانی که از این موضوع سخن گفتهگذشت. در این
شود؛ با این حال نباید از نظر دور و تلفیق میان سنّت و نوآوری یا سنّت و تجدد دیده می

هم داشت که اگر این ترکیب و تلفیق صرفاً جنبۀ تحمیلی و مکانیکی داشته باشد و از کنار 
تناسبی از بی کالژدادن عناصر متنوع اما نامرتبط از سنّت و تجدد در کنار هم و ساختن قرار
عناصر حاصل شود، راه به جایی نخواهد برد زیرا ارتباط و مالزمت سنّت و نوآوری تا این 

میان سنّت و  گفتگوزمانی که جنبه دیالکتیکی و پویا پیدا نکند و تا زمانی که به اصطالح 
گونه که اشاره شد، ادونیس هویت هنرمند تجدد صورت نگیرد، کامیاب نخواهد بود. همان

داند و یاکوبسون نیز از و برابر با دیالکتیکی میان حال و آینده میرا مساوی با ابداع 
دیالکتیک وابستگی و گریز آثار هنری نسبت به سنّت سخن گفته است. آشوری نیز با بیان 
دیگری از دو نوع نفی گذشته سخن گفته و منظور او از نفی گذشته همان نوآوری است. از 

ذشته دو راه در برابر ما است: نفی مکانیکی و نفی نظر او برای تجدیدنظر و نفی میراث گ
دیالکتیکی؛ در مورد اول با تغییر وضعیت بر اثر ورود یک نیروی جدید و نابودی کامل آن 

یعنی تأثیر دوسویۀ نیروهای »موجودیت سر و کار داریم اما در مقابل نفی دیالکتیکی 
یافتن این که وحدت درونی یک موجودیت ارگانیک بر هم که حاصل آن نه نابودی

« ز و یا رشد وتغییر و تحول.نیروها است با هم در سطحی باالتر و یا ساختن یک سنّت
 ( 0: 1322آشوری ، )
 

 گیرینتیجه. 3
های مختلف علوم انسانی است.  سنّت و نوآوری دو اصطالح مهم و پرکاربرد در حوزه

ایرانی و غیرایرانی علیرغم برخی  تعاریف ارائه شده از سنّت ادبی و نوآوری توسط منتقدان
توجهی با هم دارند. با بررسی و تطبیق تعاریف های قابلها، در اغلب موارد شباهتتفاوت

توان گفت که این تعاریف دارای اختالفاتی از دو مختلف سنّت ادبی در یک نگاه کلی می
تکرار در  بودن یا نبودن شرطدهنده و الزامیمنظر میزان گستردگی عناصر تشکیل

های صوری و تری از ویژگیرسد تعاریفی که دایرۀ گستردهاند. به نظر میگیری سنّتشکل
تری از سنّت ارائه کنند، تعریف دقیقدهندۀ سنّت ترسیم میمحتوایی را در عناصر تشکیل

رسد با وجود پذیرش شرط تکرار برای تحقق سنّت ادبی، این دهند. به عالوه به نظر میمی



 221 0011 پاییز و زمستان، 22 ۀ، شمار13سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

نه صرفاً در صورت تحقق بالفاصله و بدون گسست زمانی بلکه در صورت تحقق در  شرط
اند؛ بر این اساس های ادبی دورتر از زمان آفرینش آثار ادبی نیز قابل پذیرشقرون و دوره

های صوری و محتوایی که در آثار ادبی گذشته وجود دارند و پس از تمامی ویژگی
یابند، سنّت ادبی را طوالنی تکرار و تدوام و تداول میهای زمانی کوتاه یا گذشت دوره

پیوسته آن با سنّت، دهند. در باب نوآوری نیز باید گفت رابطۀ پویا و درهمتشکیل می
های ادبی و از جوهرۀ اصلی آثار ادبی است و از یک سو ضامن دوام و موفقیت نوآوری

 بود. سوی دیگر سبب تجدیدحیات و نوزایی مداوم سنّت خواهد 
 

 کتابنامه
 تهران : اختران ..یا مرگ یا تجدد(. 1312.)آجودانی،ماشااهلل -

 . تهران: صراط .تما و مدرنیّ(. 1322آشوری، داریوش. ) -
 . تهران: مرکز.ساختار و تأویل متن(. 1326احمدی، بابک. ) -

ر نوآوری سنّت و تجدد، یا، ثابت و متحول: پژوهشی د (.1312ادونیس، علی احمد سعید. ) -
 ترجمه حبیب اهلل عباسی. تهران: سخن. .و سنّت عرب

. دیدگاه های نقد ادبی ولبر اسکات و چند مقاله از تی اس الیوت .(1321الیوت، تی.اس. ) -
 فریبرز سعادت. تهران: امیرکبیر . ۀترجم

ن: منوچهر کاشف تهرا ۀترجم .سنّت و استعداد فردی در تولد شعر(. 1321الیوت، تی. اس.) -
 مرکز نشر سپهر.

. تهران: شرکت انتشارات علمی و سنّت و نوآوری در شعر معاصر(.  1312پور، قیصر. )امین -
 فرهنگی.

 تهران: زریاب.. طال در مس(. 1316براهنی، رضا. ) -

 . تهران: مروارید.ام ابری استخانه(.  1311پورنامداریان، تقی. ) -

. تهران: ادبیات فارسی در گذرگاه سنّت و مدرنیته زبان و(. 1312محمد. )شناس، علیحق -
 آگاه. 

 . تهران: مروارید.فرهنگ اصطالحات ادبی( . 1312داد، سیما. ) -

 نامه دهخدا.لغت ٔ  . تهران: انتشارات دانشگاه تهران و موسسهنامهلغت(. 1322اکبر )دهخدا، علی -

 ن. تهران:توس.. به کوشش محمد گلبنقد و سیاحت(. 1316سیاح، فاطمه. ) -

 .چاپ هفتم .تهران :آگاه. هاشاعر آینه(. 1312شفیعی کدکنی، محمدرضا.) -

 . تهران: مهناز.واژه نامه هنر داستان نویسی(. 1322میرصادقی، جمال و ذوالقدر، میمنت.) -

 . تهران: اختران.ستیزی در ایراندد و تجدّتجدّ(. 1316میالنی، عباس. ) -

 سخن. :. تهرانتاریخ ادبیات فارسی(. 1313کاران. )یارشاطر، احسان  و هم -



 ...ینوآور و سنّت فیتعر یانتقاد -یقیتطب یبررس                        222

، انسان شناسی  ،  "tradition".  12/11/1312، انسان شناسی .  یارشاطر، احسان  و همکاران. -
http://anthropology.ir/dictionary/144.html 

 

http://anthropology.ir/dictionary/144.html
http://anthropology.ir/dictionary/144.html


 

 

 



 
Journal of Comparative Literature 

Faculty of Literature and Humanities 

Shahid Bahonar University of Kerman 

Year 13, No. 25, Winter 2022 

 

The Impact of Sadi's Boudstan and Golestan's Practical Wisdom 

on Molavi Abdollah Ravanbod's Balouchi Poems 

 
Houshang Mohammadi-Afshar 1,  Hadi Arbabi2  

1. Introduction 

Didactic literature is a significant part of Persian literature, with 

edification and ethics playing a key role in all elements of ancient 

literary genres. 

Theological-educational literature grew and enriched in Islamic 

times as a result of writings influenced by the Holy Quran, hadiths, 

and other Islamic sources, and the bulk of these works were 

influenced by each other, sometimes directly, sometimes indirectly, 

and intertextually. In their respective artistic ways, great writers and 

orators have profited from these pure and transcendent principles. 

Most didactic and moral texts, as well as their themes, influenced 

Sheikh Ajal Sa'di, and he was innovative in integrating the 

perspectives of the past with the needs of his time. Many artists tried 

to imitate Sa’di's eloquence. 
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As one of the most effective followers of Sa’di's school of 

thinking, Abdullah Ravanbod Pishini has duplicated didactic and 

moral notions and topics that existed before Sa’di's period and then 

surfaced in this talented poet's works in plain language. 

 

2. Methodology 

This article is based on the French school of comparative 

literature. The researcher's job in this school is to identify sources of 

inspiration and thinking, as well as subjects and ways of expression, 

along with schools and literary genres. Historiography, differences in 

language and literature, and the existence of a historical relationship 

between the two types of literature are the principles of the French 

school. This research examines the extentto which Ravanbod was 

influenced from Sa'di, particularly in Boustan and Golestan, and the 

similarities between the poems of the two orators based on the 

"French School of Comparative Literature," while looking at the 

degree to which Sa'di's wisdom is reflected in Ravanbod's Balouchi 

poetry. 

3. Discussion 

Sa’di  

The wisdom poems, which are the result of Sheikh Ajal Sa’di’s 

personal meditation gained from his journeys, are the most prominent 

poetry in Boustan and Golestan. In these two writings, Sa’di strives to 

describe a civilisation founded on humanism, compassion, justice, and 

reality. Kindness and fairness, he believes, are the most important 

virtues. The Qur'an, Nahj al-Balagha, ancient Iranian memoirs 

(Andarz-nameh), Kelileh va demneh, Qabousnameh, Nasirean Ethics 

(Akhlaq-i Nasiri), and the Alchemy of Happiness (Kimiay-e-Sa’adat) 

have all been suggested as sources and foundations for Sa’di's moral 

point of view. Many scientific theories have affected him as a result of 

his many trips and education in Baghdad's Mustansiriyah and 
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Nezamiyeh; yet, the wisdom and ideas of ancient Iran and Islamic 

wisdom form the foundation of his thoughts. 

Ravanbod 

In addition to wisdom, law, philosophy, theology, and religious 

sciences, Maulana Mohammad Abdullah Ravanbod Pishini (1926-

1988) possessed a comprehensive command of literary sciences such 

as the science of prose, rhyme, innovation, and expressiveness, which 

he considered essential for every poet. He is the most well-known 

contemporary poet in Iran's Baluchistan province.  

Despite his wide understanding of Persian, Arabic, Urdu, and 

Baluchi literature, his manner of speech is basic and unpretentious. 

Ravanbod has been dubbed "Sa’di of Balochistan" by several critics 

and fans of his poetry. This term is usually attributed to him because 

his poetry influences Baluchi literature and language, as well as its 

simplicity. 

Ravanbod's Baluchi poems are the most essential, brilliant, and 

numerous of his poems. Baluchi poetry is written in the manner of 

traditional and classical Baluchi poetry or in the genres of Qasideh 

(ode), Qazal (lyric), and Mosammat, which are influenced by Persian 

poetry. 

The following are some of the most prevalent instructional 

concepts shared in the works of the two orators: 

God’s power, God’s transcendence of human intellect and 

imagination, purposefulness in the system of creation and the need to 

pay attention to every single being in the universe, humility due to 

being created out of the soil, God’s generosity to all human beings, the 

humans’ inability to thank God for all blessings, belief in fate and 

predestination, advising patience, seeking happiness in both worlds, 

avoiding worldy attachments, warning the harmful effects of 

persecution and scolding, criticizing the world, making the most of 

time in life, emphasizing the deeds rather than origin, highlighting the 
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role of being a good person as an enduring legacy, not neglecting 

comeuppance, not belittling the enemy and sin, the immutability of the 

wicked principle, standing up to oppression and living and dying with 

honor rather than degradation and disgrace. 

  

4. Conclusion 

The presence of common and similar topics in the works of Sa’di 

and Ravanbad suggests that both poets are interested in religious and 

didactic writing, according to this study. Wisdom and ethics are 

practically present in the lives of characters and heroes in both orators' 

works, to the point where many educational notions and moral themes 

in Ravanbad's and Sa’di's writings are similar, and in some cases 

merge into one. If there is a little discrepancy in interpretations or 

words, it is due to language differences, which have the same 

semantic relationship and message in any case. The majority of the 

subjects on which the two orators have voiced and agreed are related 

to how one obtains both earthly and otherworldly bliss. In order to 

attain happiness and salvation in the two worlds, the ideal human 

being, in Sa’di and Ravanbad’s terms, must "give up bad and 

reprehensible habits and thoughts, and adorn oneself with good morals 

and good deeds"; that is, one must purify his existence of 

reprehensible attributes.  

  The usage of verses and hadiths, myths and religious figures can 

be noticed with the use of similes and allegories in order to objectify 

the message in both orators’ poems. Ravanbod's poems in the Balochi 

language are known for their simplicity, earning him the title “Sa’di of 

Balochistan,” due to following Sheikh Ajal Sa’di Shirazi's statement. 

 

Keywords: Sa’di, Ravanbod, comparative literature, practical 

wisdom. 
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 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 0011پاییز و زمستان، پنجمو  بیستشمارة  ،سیزدهمسال 
 

 یمولو یبلوچ اشعار در یسعد گلستان و بوستان یعمل حکمت بازتاب
 روانبُد عبداهلل

  4 هادی اربابی ،  3(مسئول سندهینو)هوشنگ محمدی افشار

 چکیده

های ایرانیان باستان، فلسفۀ یونان و های اصلی ادبیات حکمی و تعلیمی عبارتند از: اندیشهسرچشمه

اند، تمدن اسالمی پرورش یافتهحکمت و کالم اسالمی. نویسندگان و سخنورانی که در دامان 

لیمی را در آثار های حکمی و تعمند گردیده و اندیشهکدام به اندازۀ توان خود از این منابع بهرههر

اند. در قرن هفتم این نوع ادب در تعالیم حکمی و اخالقی با استاد سخن، خویش متبلور ساخته

ه.ق( در نظم و نثر به اوج خود رسید. مولوی عبداهلل روانبُد  220-202شیخ اجل سعدی شیرازی )

ضامین حکمی و شاعران معاصر بلوچ زبان است که در اشعار خود از م ازجملهه.ش( 3105-3122)

اسالمی و حکمت و فصاحت سعدی به نشر  -های ایرانیتعلیمی بهرۀ کافی برده و زیر تأثیر اندیشه

آثار و اشعار خود به زبان بلوچی پرداخته است. هدف از این پژوهش، معرفی جایگاه واقعی مولوی 

تان و گلستان شیخ پذیری وی از بوسو بررسی کیفیّت تأثیر« بلوچستان سعدی»روانبُد، به عنوان 

دهد که عالوه بر موضوعات مشترک میاجل در حوزۀ حکمت عملی است. این پژوهش نشان 

جامعه بشری، اشعری بودن دو سخنور، سفرهای تحصیلی و شرایط اجتماعیِ تقریباً مشابه، سبب 

یرد. شیوۀ است که روانبُد بیشتر از دیگر شعرای بلوچ زبان از اندیشه و بیان سعدی تأثیر پذشده 
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تحلیلی  -گرای فرانسوی به روش توصیفیتحقیق در این مقاله برمبنای مکتب ادبیّات تطبیقی تاریخ

های بنیادین روانبُد برای گونه است که اندیشههای پژوهش بدیندست آمده از یافتهاست. نتایج به

یز در تشبیه و توجیه مشیّت و حکمت خداوند در آفرینش جهان و مضامین حکمی و تعلیمی و ن

 پردازی به سعدی شباهت دارد.تمثیل

 .یعمل حکمت ،یقیتطب اتیادب روانبُد، ،یسعد: های کلیدیواژه

 مهمقدّ .0
 .شرح و بیان مسئله0-0

ای برای مهار حیوان حَکمَه یا حُکم مشتق شده و وسیله»از واژه ( Wisdom)حکمت 
ندۀ آن را از ارتکاب به اخالق سواری و جلوگیری از سرکشی آن است؛ زیرا حکمت، دار

ناپذیری، استواری و استحکام است، خواه این حکمت مالزم با خلل؛ بنابرداردیبازمپست 
( و حُکم 242 -242: 3122)راغب اصفهانی، « .مربوط به علم باشد، خواه مربوط به عمل

ی و ستمگریعنی تمییز حق از باطل و بازداشتن از  ؛کردن به عدل و داد را گویندداوری
رفته چون داوری عمدتاً مستلزم علم، آگاهی، عقل، دوراندیشی و بصیرت است، رفته

گونه معانی در حکمت جمع و سخنان پندآمیز و آنچه سبب افزایش بینش و خرد این
گوید: خواجه نصیر می .(302: 3123میرفخرایی، ر.ک:شد )نامیده« حکمت»گردید، 

و قیام نمودن به کارها چنانکه باید،  زها چنانکه باشدحکمت عبارت بوَد از دانستن چی»
: 3152)خواجه نصیر، « .، برسدآن استتا نفس انسانی به کمال که متوجه  استطاعت قدربه
توان حکمت را به درک و تشخیص واقعیت یا امر حق تعبیر کرد که در رو می( ازاین12

اند که تقسیم کرده« عملی»و « رینظ»ۀ دستو دبه طور کلی حکمت را به آن باطلی نیست. 
ها منظور از حکمت عملی مجموعه کارهایی است که وجود آن خود شامل اقسامی است.

به حرکات  موقوف آن وجود آنچهامّا حکمت نظری  ،منوط به تصرّف و تدبیر انسان است
 .(12)همان:  شدنبا ی اشخاص بشریاراد
اند. افالطون ان یکی از طبقات ممتاز مورد توجه بودهعنودر ایران باستان همواره دانایان به   

دادند و حتی ها فلسفه را درس میها پیش از یونانیو ارسطو معتقدند که مغان ایرانی، قرن
ای از محقّقان بر این همچنین عده ؛استتر از مصر دانستهارسطو فلسفه را در ایران، قدیم

های پژوهشگران ا آگاهی از فلسفه و اندیشهطالس، فیثاغورث و دمکریتوس ب»باورند که 
در فلسفۀ ( 31: 3122)سامی، « .اندگذاری کردهشرق باستان، عقاید فلسفی خود را پایه

 ۀمئینیو و انگره مئینیو( است. به عقید زرتشت جهان تقابل دو نیروی خیر و شر )سپنتَ
گان کالسیک یونان، رود. نویسندی کمال پیش میسوبهزرتشت جهان کامل نیست، ولی 



 ...بازتاب حکمت عملی بوستان و گلستان سعدی در اشعار بلوچی                        424

اند، وی از دیدگاه دوگانگی روان و تن و نیز فیثاغورث را شاگرد مکتب زردشت دانسته
بعد از فیثاغورث کسانی چون  .(22: 3122)مهر،  کردی میدارجانبتناسخ روان 
با سفرهایی که به سرزمین بابل  (Xanthus)و خانتوس  (Democritus)دیموکریتوس 

اند )گیگر و همکاران، وسیله مغان زرتشتی شدههای زرتشت بهآموزهداشتند، متأثر از 
عالم او در معرض ستیز »گویند: می (Empidoklēs)دربارۀ امپیدوکلس .(102 -421: 3124

ما را به  شدتبه( این موضوع 315: 3125)دوشن گیمن، « .و نزاع عشق و نفرت قرار داشت
را ناشی  نیز این شباهت« کوممون»و « بیز»اندازد. یاد ایران و فلسفه زردشت و زروانیان می

دانند. همچنین واسطه فیثاغورث میگیری و تأثیرپذیری امپیدوکلس از ایرانیان، البته بهاز وام
ت آتش متأثّر از مغان محوریّ ۀلئهراکلیتوس را عالوه بر مسأله تضاد در هستی، در باب مس

  .(352: 3122دانند )دورانت، می
یعنی صور مثالی و »است؛ نظر زرتشت، آفرینش نخستین جنبۀ مینوی و مثالی داشته در   

ماده توسط صورت مینوی و مجرده از روحی همۀ چیزها در جهان روح و روشنایی به
بعد خداوند با خواست خود،  (،425: 3124)گیگر و همکاران، « شده اهورامزدا آفریده

است. بنابراین مُثُل و جهان صور نخستین که به نام ها را در قالب صورت پدید آوردهآن
)پانوسی،  گرددیبرمافالطون شهرت دارد، به جهان فروهری در حکمت ایران باستان 

3123 :22). 
در فرهنگ اسالمی نیز، ماهیت و چیستی حکمت بیشتر بر محوریت علم و معرفت است.    
داند می« شیا  الکلیه بحقاققهاعلم األ»نخستین فیلسوف مسلمان، حکمت را « الکِندی»

اما معتقد به  بیشتر به مکتب نوافالطونی تمایل داشت،« فارابی» .(322.: ه 3122)الکندی، 
جدایی مکتب افالطونی از مکتب مشاقی نبود. وی کوشید بین آرای متضاد افالطون و 

ی شرح و جابهینا ساست. ابن« سیناابن سیالرقخیش»ارسطو آشتی بدهد. وارث آثار فارابی، 
به فیلسوف مشاقی  کهباآنسینا ابن»اسالمی پرداخت.  ریزی فلسفهتفسیر کتب ارسطو به پایه

، ولی به متون درآوردهمعروف است و کتاب معروف خود شفا را به شیوۀ مشاقی به نگارش 
حکمت اشراقی ترجمه شدۀ اسکندرانی نیز دسترسی داشته و احتماالً از میراث کهن 

ای، )خامنه« استت ایرانی بهرۀ بسیار یافته و سرانجام کتاب حکمت مشرقیین را نوشتهحکم
ترین معنای حکمت در فرهنگ اسالمی بنابراین، علم به حقیقت اشیا  متداول (.412: 3120
 است. 

است و در عالوه بر این، در فرهنگ اسالمی معرفت از نگاهی متعالی در نظر گرفته شده   
معرفت وجود »( یا 124: 3231)فارابی، « معرفت وجود حق»اریف حکمت را برخی از تع

اند. در قرن هفتم هجری، باوجود جوّ ضد فلسفه، ( معنا کرده40: 3202سینا: )ابن« واجب
سینا و شاگردان ۀ ابنفلسفو حکمای پیش و پس او هرگز از تدریس کتب « خواجه نصیر»
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این حکیم بزرگ در زمان خود باالترین مرتبه را  او و حتی کتب شیخ اشراق غافل نبودند.
است که هم مشاقی، حکمت اشراقی، علم کالم، علوم فقه و حدیث داشته فلسفهدر منطق و 

ای از این سه نسل ها را باهم آمیخت و آمیزهسبب بقا و اعتالی این مکاتب گردید و هم آن
مؤسس  -توان الگوی مالصدرااو را می کهیطوربه ؛های بعدی گسیل داشترا به نسل

 دانست. -حکمت متعالیه
دهد و تعلیم و اخالق در ای از ادبیّات فارسی را تشکیل میادبیّات حکمی، بخش عمده

 آید.همۀ اغراض و انواع ادبی کهن از عناصر اساسی به شمار می
ها در نامهدهد. اثر این اندرزها بخش مهمی از ادبیات دورۀ ساسانی را تشکیل میاندرزنامه

ادبیات اسالمی کامال مشهود است. اندرزهای پهلوی در طول سه یا چهار قرن اوّل هجری 
ویژه جاودان خرد های معروف بهها در کتابهایی از آنبه زبان عربی ترجمه شد که بخش

-روجقتیبه، مابن االخبارعیونمنسوب به جاحظ،  التاج ثعالبی، کتاب غررابن مسکویه، 

 (32: 3122)مشرّف،  .استسعودی و آثار ابن مقفّع نقل شدهم الذهب
در روزگار اسالمی، آثارمتأثّر از قرآن کریم، احادیث و دیگر منابع اسالمی باعث پرباری و 

تعلیمی گردید و اغلب این آثار، گاه به صورت مستقیم و گاه  -تر شدن ادبیّات حکمیغنی
افکار حکیمان و اندیشمندان ایرانی »گردیدند. غیرمستقیم و بینامتنی از یکدیگر متأثّر 

ویژه در دورۀ به ،هم پیوستۀ افکار و عقاید هایی است از زنجیرۀ بههریک در حکم حلقه
اعتالی تمدّن اسالمی، پیوستگی رشتۀ فکر از عصری به عصر دیگر به شکلی بارز و برجسته 

( نویسندگان و 352)همان:  «.کنددار و اصیل حکایت مینمایان است و از سنّتی ریشه
های ناب و سخنوران برجسته هرکدام با سبک و شیوۀ هنری خاص خویش از این اندیشه

های حکمی و به عنوان مثال، شیخ اجل در آثار خود، از غالب کتاب ؛اندمتعالی بهره گرفته
ای عصر های گذشتگان را با نیازهها تأثیر پذیرفته و اندیشههای آناخالقی و درونمایه

است. پس از سعدی، بسیاری از هنرمندان به خویش پیوند زده و به آفرینشگری پرداخته
 تقلید از شیوۀ سخنوری وی پرداختند که از موضوع مقاله بیرون است.

های مولوی عبداهلل روانبُد پیشینی یکی از پیروان موفّق مکتب سعدی است. وی اندیشه
ی را که در آثار پیش از روزگار سعدی وجود حکمی و اخالقی و موضوعات و مضامین

المتکلمین با زبان سهل و ممتنع مجال بروز و ظهور یافته، داشته و در آثار و اشعار  افصح
این پژوهش قصد دارد ضمن بررسی میزان بازتاب حکمت سعدی  است.تقلید و بیان کرده

ژه در بوستان و گلستان و ویدر اشعار بلوچی روانبد، کیفیت تأثیرپذیری وی از سعدی، به
 وجوه اشتراک اشعار دو سخنور را بررسی و تحلیل کند.
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 پژوهش. روش 0-0
های تالقی ادبیّات در زبان»شود که به های تطبیقی، اغلب به آثاری اطالق میپژوهش

طورکلّی، اراقۀ نقشی  مختلف، یافتن پیوندهای پیچیده و متعدّد ادب در گذشته تا حال و به
های اصول فنّی در انواع است، چه از جنبهیوندهای تاریخی در تأثیر و تأثّر داشتهکه پ

( توجّه دارد. 14: 3120)غُنیمی هالل، « های فکریمکاتب ادبی و چه از دیدگاه جریان
تحلیل و بررسی تعامالت ادبی و فرهنگی میان آثار ادبی در دو مکتب مشهور از مکاتب 

ب آمریکایی و مکتب فرانسوی بیشتر معمول است. روش تحقیق ادبیّات تطبیقی، یعنی مکت
 در این مقاله بر اساس مکتب فرانسه است.

المللی میان بررسی تاریح روابط بین»ادبیّات تطبیقی از دیدگاه صاحبنظران این مکتب 
رود ( و بخشی از تاریخ ادبیّات به شمار می42-45: 3121)ندا، « های گوناگون استادبیّات
های های اندیشه و الهام و مضامین و اسلوبظیفۀ محقّق در این مکتب، یافتن سرچشمهو و

 ها و انواع ادبی است.بیان و مکتب
ترین ویژگی آن است؛ دیگر: گرایی که مهماصول مکتب فرانسوی عبارتند از: تاریخ

انسه، تنها در مکتب فر»تفاوت در زبان و ادبیّات و وجود رابطۀ تاریخی میان دو ادبیّات. 
لذا  ؛نمایدزبان است که شخصیّت یک ادبیّات را قابل مقایسه با شخصیّت ادبیّات دیگر می

: 3121نیا، )محسنی« ادبیّات تطبیقی فقط در حوزۀ دو زبان و دو ادبیّات متفاوت امکان دارد
گی هایی که رابطۀ تاریخی و فرهن( و به وجوه مشترک و مشابه میان آثار ادبی ملّت22-22

های زیباشناختی است. همچنین در این مکتب به جنبهاند، توجّه نکردهو ادبی باهم نداشته
 .(330)همان:  استآثار ادبی کمتر توجّه شده

 ضرورت، اهمیّت پژوهش 0-2

جایگاه مولوی عبداهلل روانبُد در شعر و ادب بلوچی مانند سعدی در زبان و ادب فارسی 
و  کند که به بررسی حکمت در اشعار سعدیه ایجاب میضرورت مسئل روازاین ؛است

 شود. نشان دادهر تأثّ بازتاب و کیفیت تأثیر و اشعار بلوچی روانبد پرداخته و نیز علل
 های پژوهشپرسش .0-3
 های زیر پاسخ دهد:این پژوهش درصدد است به پرسش   

و چگونه در شعر هایی است مفاهیم مشترک حِکمی بین دو شاعر در چه زمینه -الف
 ؟استها نمود یافتهآن

کیفیت تأثیرپذیری روانبد از سعدی و وجوه اشتراک مولوی روانبد با سعدی در  -ب
 چیست؟
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 پیشینۀ پژوهش.0-0
تاکنون مقاالت پژوهشی و آثار تحقیقی بسیاری به تحلیل و بررسی ابعاد گوناگون 

و همچنین مقایسه و تطبیق با  های شیخ اجل سعدی شیرازی و حکمت ویافکار و اندیشه
از:  عبارتندترین این تحقیقات است. از برجستهدیگر نویسندگان و شاعران انجام گرفته

)ابراهیمی « حکمت نظری و عملی در آثار سعدی»(، 3151هخامنشی: ) «یسعدحکمت »
 پور:)سبزیان« تأثیر پندهای انوشیروان و بزرگمهر در گلستان سعدی»(، 3124دینانی: 
ها و رجبی: )یلمه« نامههای تعلیمی قابوستأثیرپذیری گلستان سعدی از آموزه»(، 3122
« مقایسه و بررسی گلستان سعدی و اخالق ناصری خواجه نصیرالدین طوسی»(، 3121
های ع( با حکمت) یعلمقایسه اشعار حکمی منسوب به امام »(، 3123نژاد بچاری: )حسن

بررسی گلستان سعدی و کیمیای سعادت از »( و 3121یاری، )دولت« گلستان و بوستان سعدی
(. همچنین دیوان اشعار فارسی، عربی و بلوچی مولوی 3121)احمدی: « نظر فکری و زبانی

وسیلۀ عبدالرؤف  (، دیوان بلوچی وی به3122عبداهلل روانبُد توسّط عبدالغفور جهاندیده )
( تصحیح و منتشر 3122الغفور جهاندیده )( و منظومۀ مکّران نیز توسّط عبد3122ملّازهی )
( بخشی را به معرّفی 3122است و نوراهلل کرد در تذکرۀ شاعران معاصر بلوچستان )گردیده

؛ استو مقاالتی نگاشته شده نامهاست. دربارۀ روانبُد نیز پایاناین شاعر اختصاص داده
فقیه »(، 3122نی و نیکبخت:)دها« دعوت به خداشناسی در دیوان موالنا روانبُد»ازجمله: 

نامۀ ( و پایان3122)رعایت اهلل روانبد: « بزرگ، سعدی بلوچستان، علّامه موالنا روانبُد
توسط علی اکبر بکران چرخ به صور خیال در دیوان موالنا روانبُد کارشناسی ارشد 

ش (. اما تاکنون پژوه3125راهنمایی محمود عبّاسی در دانشگاه سیستان و بلوچستان )
تطبیقی میان اشعار بلوچی روانبُد با بوستان و گلستان سعدی در موضوع حکمت عملی 

 است.انجام نگرفته
 

 یبررس و بحث .2
 سعدی .2-0  

معلمان  نیتربزرگش.( از جمله  220 -202الدین سعدی شیرازی )شیخ اجل مصلح
که  اخالقی استهای اخالق زبان فارسی است. کالم وی در نظم و نثر سرشار از اندیشه

که حاصل تأمّل  اشعار حکیمانه .(522: 3122، 1)صفا، ج  دهندحکمت او را تشکیل می
 د. سعدی در اینان و گلستان بیشترین جلوه را دارشخصی او در سفروحضر است، در بوست

ی، نیکوکاری، عدالت و مدارانسانای دارد که بر محور دو اثر خود سعی در ترسیم جامعه
شمارد )هخامنشی، ها میترین فضیلتبچرخد. وی نیکوکاری و عدالت را عمده بینیواقع
اخالقی سعدی را منابع گوناگونی نظیر قرآن،  منشأ و اساس دیدگاه .(341 -22: 4515



 ...بازتاب حکمت عملی بوستان و گلستان سعدی در اشعار بلوچی                        422

صری و کیمیای نامه، اخالق ناودمنه، قابوسهای ایران باستان، کلیله، اندرزنامهالبالغهنهج
سفرهای فراوان و تحصیالت او در مدارس  .(22 -42: 3121دی، )آزا اندسعادت ذکر کرده

های علمی فراوانی قرار بگیرد؛ است تحت تأثیر اندیشهسبب شده مستنصریّه و نظامیّۀ بغداد،
 دهد.های ایران باستان و حکمت اسالمی شکل میامّا مبنای تفکّرات او را حکمت و اندیشه

 
 روانبُد.2-2

در روستای باهوکالت از توابع »ش( 3122-3105)نی، یروانبُد پیشد عبداهلل موالنا محمّ
رشناس منطقه بود. یحیی از روحانیون س محمّد شهرستان چابهار به دنیا آمد. پدر وی قاضی

را « پیشین»سال سکونت در شهرهای باهوکالت و راسک، سرانجام شهر قاضی پس از چند
 مات علوم را آموختمادر زاهد خود مقدّدر محضر پدر روحانی و  اوبرای اقامت برگزید. 

پس از مدت زمان کوتاه توانست علوم معمول آن زمان مانند فقه و فلسفه و کالم و اصول  و
  (45-41: 3122)روانبُد، « .و ریاضیات و علوم ادبی را بیاموزد

. برای تکمیل تحصیالت خود در مدرسۀ دینی  بزرگ ش 3110روانبد در سال 
از محضر استادان بزرگی چون موالنا روانه کشور پاکستان شد و « چیمظهرالعلوم کرا»
گردید. پس از  مندبهرهی، موالنا فضل احمد، موالنا قاری رعایت اهلل و... سند دمحمّیعل

دریافت درجۀ ممتاز از آن مرکز علمی معتبر و بازگشت به ایران با از دست دادن پدر، 
 -52: 3122عت و پیشوای مردم برگزیده شد )روانبد، و جما جمعهامامعنوان ی وی بهجابه
20). 

های ادبی ازجمله: علم عروض، قافیه، بدیع و بیان وی عالوه بر علوم مذکور، در دانش
دانست. برخی آثار ها را برای هر شاعری الزم میتسلّط کامل داشت و دانستن این دانش

-لنّحو، النهرالفاقض، نثرالفراقد فی شرح نظمترازوی قلم، تجویدامانده از او عبارتند از: جابه

العروض والقوافی، مجموعۀ القواعد و الفواید، قطوف دانیّه فی انواع ثمانیّه، النهرالصّافی فی
 غزلیّات و قصاید فارسی و عربی، مجموعه اشعار بلوچی و اشعاری پراکنده به زبان اردو.

ستی او سبب شد خانۀ وی جایگاه آمد زینوازی و ساده، رفتار نیک، مهمانردانش بسیا 
د عالوه بر وظیفۀ راهنمایی و رهبری در امور دینی و شرعی، و شد عام و خاص گردد. روانبُ

آموزان و نوآموزان آن شغل معلمی را در مدارس پیشین بر عهده گرفت و به تربیت دانش
بلوچستان ایران  ترین شاعر معاصر بلوچ، درد، سرشناسمولوی روانبُ. ت گماشتدیار همّ

ویژه خاندان مادری ـ تا چندین نسل رایج و معمول بوده هاست. شاعری در خاندان وی ـ ب
 .است

 العات وسیعی از ادب فارسی و عربی و اردوکه از اطّبا وجود این ویشیوۀ گویندگی 
 گفتن ساده وپیرایه است. بدون شک منظور او از سخنو بلوچی برخوردار بود، ساده و بی
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د ادان و دوستداران شعر روانبُهایش را دریابند. بسیاری از نقّآسان این بوده که همگان گفته
اند. نسبت دادن این لقب به او بیشتر برگرفته از تأثیر شعر لقب داده «سعدی بلوچستان»به او 

او بر ادب و زبان بلوچی و حالت سهل و ممتنع بودن آن است، همچنان که آثار سعدی در 
های بارز و زبان فارسی بسیار تاثیرگذار بوده است و سهل و ممتنع بودن از ویژگی ادب

شعر اوست و از جهتی دیگر شعر او نسبت به شعر دیگر شاعران کالسیک بلوچستان 
 .تر و در مرحلۀ باالتری قرار داردفصیح

م اشعاری د به سه زبان فارسی و بلوچی و عربی شعر گفته و به زبان اردو همولوی روانبُ
ترین و بیشترین اشعار ترین و عالین سروده است. مهمها را از روی تفنّپراکنده دارد که آن

دهند که شهرت و آوازۀ شاعری او مدیون د را شعرهای بلوچی او تشکیل میروانبُ
تی و کالسیک بلوچی است یا د یا به سبک شعر سنّهای اشعار بلوچی روانبُآنهاست. قالب

، با 3122)روانبُد، ط هستند تأثیر شعر فارسی، به صورت قصیده و غزل و مسمّ که تحتاین
 (.42-41تلخیص از مقدّمۀ مصحح: 

که جااست.  از آن« بند»واحد شعر در قالب سنّتی زبان بلوچی، مصراع یا در اصطالح 
را تواند قافیه کند میدراین قالب محدودیّت قافیه وجود ندارد و شاعر هرجای شعر اراده

وی  .(52: 3121)ر. ک. روانبد، در زبان فارسی شباهت نزدیک دارد تغییر دهد، به مثنوی
؛ امّا تخلّص اصلی او در اشعار فارسی و استبرده کاربهدر اشعار خود  چندین تخلّص

: 3122نام و نام خانوادگی او هستند )روانبد،  درواقعاست که « روانبُد»و « عبداهلل»بلوچی 
های عرفانی، اخالقی، حِکمی، موضوعات ی اندیشهطورکلّبهی اشعار او را محتوا .(20

ی و عشق به سرزمین بلوچستان دوستوطنعصر شاعر،  احوال و اوضاعمذهبی، انعکاس 
 دهد.تشکیل می

 مفاهیم حکمی مشترک سعدی و روانبُد.2-3
 در بیان قدرت خداوند.2-3-0 

دانند و توانـایی ترک فعل را قـدرت می اشاعره قدرت را منحصر بـه وقوع فعل    
 الدّینجرجانی از قول قاضی عضد( میرسیّد شریف 22و  25: 3205وری، )سیّ .دانندنمی

پس او  ،عقیدۀ اشاعره این است که خدای را صفاتی زاقد بر ذات است»نویسد: ایجی می
. سعدی در (325 و 322: 3121، 2ج جرجانی، ال« )عالم به علم و قادر به قدرت و... است

گوید است. وی میبیان قدرت حق به توانایی انجام عمل خداوند تأکید فراوان کرده
در عمل و توانایی انجام بر فعلی بسیار قدرتمند است و آفرینش تحت  بلندمرتبهخداوند 

عصارۀ تاکی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل »سلطۀ اوست که: 
 (.2: 3125)سعدی، « استباسق گشته 

 می یسو یاد قطرهز ابر افکنَ
 

 در شکم یالب افکند نطفهز صُ 
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 الال کند یاز آن قطره لولو
 

 سرو باال کند یصورت ن،یوز ا 
 

 (102: 3125 ،ی)سعد     

 اتیجزقدر تشریح  کهنیای در انجام فعلی عظیم جز تعالحقروانبد در بیان قدرت    
پروردگار »ت، با سعدی در تصویرسازی مشترک است. وی معتقد است: تر اساندکی دقیق

پرورد و تبدیل به نخلی جوان با میوه، تنه، شاخه و خوشه خود هستۀ خرما را می باقدرت
  3«.کندمی

شود. چکد مروارید درست میاز قطرۀ بارانی که از آسمان می»گوید: همچنین می   
کند یا قطرۀ آبی ست که در صدف، گوهرسازی میدرواقع دست قدرت پروردگار دانا ا

که با قرار گرفتن در رحم مادر به حکمت و قدرت خداوند بعد از مدتی تبدیل به نوزاد 
 4«.گرددمی

 فراتر بودن خداوند از عقل و وهم انسان.2-3-2

شیخ اجل معتقد است که فهم، وهم و اندیشه و عقل انسان در شناخت کُنه ذات 
 (:3البالغه/خطبه ناتوان هستند )نیز: ر. ک. نهجخداوند سبحان 

 د مـر  وهـم  نه بر اوج ذاتش پرَ
 

 وصفش رسد دست فهم لینه در ذ 
 

 دنه ادراک در کنـه ذاتـش رسـ   
 

 دنه فکـرت بـه غـور صـفاتش رسـ      
 

 ستین هیدگر مرکب عقل را پو
 

ــانش بگ  ــعن ــتح ردی ــه ب ریّ  ســتیک
 

 (2و  1: 3152)سعدی،          

است گمان را به اسبی تیزگام تشبیه کرده»در ناتوانی انسان از شناخت خداوند روانبُد    
که در میدان شناخت پروردگار از تک افتاده و لنگ است و عقل در شناخت حکمت و 

است که در اسرار الهی به پیروزی نخواهد رسید. عقل و فکر را به مرغی زیرک تشبیه کرده
گر است. وهمِ حیلهفکر در این راه، بال و پرش ریختهراه شناخت خداوند به سبب زیادی ت

است. چشم ظاهری مکر و نیرنگ، چیزی جز سرگردانی و خشکی نصیب نبرده همه آن با
. باطن خداوند در خیال داده است دست ازعقل و خرد نیز در این راه، بینایی خود را 

 1«گنجد.ها نمیانسان

تعالی دیدگاهی انسان از شناخت کنه ذات حق سعدی و روانبد در بیان ناتوانی   
جایی، برعکس شیخ اجل، گمان را به یکسان دارند. روانبد در تصویرسازی با اندکی جا به

 است. ریخته تشبیه کرده وپربالفکر را به مر   اسب، و
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 رزّاقی خداوند و عام بودن روزی بندگان .2-3-3

رساند. کفر و ایمان دلیلی برای قطع می روزی درهرصورتسعدی معتقد است خداوند 
 کردن روزی بندگان نیست:

 خداونـــد بـــاال و پســـت کنیولـــ
 ج

ــه عصــ   ــت   درِ انیب ــس نبس ــر ک  رزق ب
 

ــاد ــ می ــام اوســت ۀســفر ن،یزم  ع
 

 چه دشمن چه دوست غمایخوان  نیبر ا 
 

 چنــان پهــن خــوان کــرم گســترد 
 

ــ   ــه س ــورد   مر یک ــمت خ ــاف قس  در ق
 

ــمه ــو  یروز اکنِیّــ ــار و مــ  رمــ
 

 و زور نــدیو پا دســتیاگــر چنــد بــ   
 

 (1 -3: 3125)سعدی،                  

است و خداوند سفرۀ بزرگ روزی را برای همۀ کاقنات گسترده»روانبد معتقد است: 
بخشد به یا خداوندی که رزق می 2کند.ها را قطع نمیگناه و عصیان، روزی آن وجود با

موجودات روزی عطا  کلبهمر ، مور، ماهی و مار؛ یعنی چنین به انسان، مومن و کافر و هم
 5«.کندمی

 همۀ کائنات بههدفمندی در نظام آفرینش و لزوم توجّه  .2-3-0

های تدبیر که در فرمایند: این خداست که با نشانهمی )ع( منین علیوچنانچه امیرالم
سعدی نیز  .(324ه/ خطبه )نهج البالغ استها آشکار شدهشود، بر عقلش دیده مینآفریدگا

کند و ها و انسان اقرار میبه وجود نظام و نظم در کاقنات و رابطۀ علّی و معلولی بین پدیده
 ست:اشده خلقمعتقد است که همۀ موجودات برای انسان 

 و فلـک درکارنـد   دیابر و باد و مـه و خورشـ  
 

 ینخـور  غفلـت ه و بـ  یبه کف آر یتا تو نان 
 

ــو سرگ   ــر ت ــه از به ــان هم ــته و فرم  رداربُش
 

 یشرط انصاف نباشـد کـه تـو فرمـان نبـر      
 

 (2: 3125)سعدی،                           

قلم سرنوشت بر روی صفحه کون و مکان، رخدادها و حاالت »گوید: روانبد می  
مختلف را نوشت و خداوند با طناب نظم همه این وقایع را در مجموعه عالم به هم محکم 

رشید و ماه را برای سیر و گردش فرمان داد و بر روز و شب که چون اسبی ابلق گره زد. خو
 2«.ها بستهای خود، بر آنهستند زینی محکم از احکام و فرمان

 سبب آفرینش از خاک ناچیزبه تواضع .2-3-5

. بسیاری شودسبب برتری آدمی میکه  انسان است ۀهای برجستویژگی فروتنی یکی از
شیخ اجل داشتن تواضع را در گیرد. آدمی از تواضع سرچشمه می از خصوصیات نیک

ها دانسته و آن را شرط رسیدن معنی، پذیرفتن نقاط ضعف و کوشش در رفع و اصالح آن
(. وی در این اشعار تا حدودی ازآیۀ 52: 3121است )آزادی، به مقام انسانیت تلقّی کرده
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 2)سجده/ « ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَۀٍ مِنْ مَا ٍ مَهِینٍ مِنْ طِینٍ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ»ذیل متأثّر است: 
 (.2و 

 خداوند پاک دتیز خاک آفر
 

 کن چو خاک یبنده افتادگ یپس ا 
 

 و جهان سوز و سرکش مباش صیحر
 

 آتش مباش دندتیز خاک آفر 
 

 (201: 3125)سعدی،               

که تمثیلی بر آن تفاوتسعدی دارد، بااینع تصویری مشابه با روانبُد برای بیان تواض   
ای انسان تو از خاک خلق شدی، پس مانند خاک افتادگی کن و چون آتش »افزوده است. 
ای کوچک(، پرندهچرتک )»بند دوم تمثیلی است بر بند اول که گوید: « .سرکشی نکن

 2«.قلید زیبندۀ تو نیستدهد، و این گونه ت، فاخته( سر میمیکرای) یشاتلآواز 

 ناتوانی بنده در شکر انعام خداوند.2-3-6

ندارد؛ بنابراین، آن بندگی که  را خدا هاینعمت همه شکر توان کسچیه شک بدون
که در قرآن کریم هم کس مقدور نیست. چنانشایسته بارگاه الهی باشد برای هیچ

؛نک: 32)النحل/« نّ اهللَ لَغفورٌ رحیمٌوَ اِن تعدّوا نعمةَ اهللِ التُحصوها اِ» فرماید:می
 (. پس بهتر این است که بر ناتوانی خود در شکرگزاری از حق معترف باشیم.12ابراهیم/

 زد از شکر دوست ارمینینفس م
 

 اوست ندانم که در خوردِ یکه شکر 
 

 از او برتنم یاست هر مو ییعطا
 

 کــنم؟ یشــکر یچگونــه بــه هــر مــو 
 

 (225: 3125 ،یعد)س               

 
ــه برآ ا ــان ک ــت و زب ــز دس  دی

 

 دیــکــز عهــده شــکرش بــدر آ    
 

 (1: 3125)سعدی،              

های کس ادا نخواهد شد. نعمتشکر انعام حق به دست هیچ»گوید: روانبد نیز می 
ها عاجز است. اگر بنده هزار سال با چنان زیاد هستند که زبان در حساب کردن آنالهی آن
صد شکر یک نعمت خداوند را از  بازهمن بر هر سر موی که دارد شکرگزاری کند صد زبا
 2«تواند ادا کند.نعمت او نمی هزار

 قضا و قدر.2-3-7

مانند هزاران فقیه، محدث، راوی، مقری، ادیب و متکلم و فیلسوف و خطیب »سعدی 
رو مکتب کالمی بودند پیهای تمدن اسالمی تربیت شدهواعظ که در مدارس و معاهد حوزه

اشعری است و یکی از اصول مهم این مکتب عقیده به قضای محتوم و قدَر ازلی و سعادت 
قضا عبارت است از حکم »( اشاعره معتقدند، 22: 3121)محقق، « .و شقاوت ذاتی است
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( 22)همان: « .چه که بنده انجام دهد؛ اعم از کارهای نیک و کارهای بدخداوند به آن
روانبُد نیز افکار و عقاید مشترکی در زمینۀ قضا و قدَر با سعدی دارد.  مولوی عبداهلل

های کالمی مشترک و پیروی روانبُد از سعدی، یقیناً از نوع نگاه و دیدگاه اشعری او اندیشه
 گیرد. در ادامه چند مورد از مشترکات سعدی و روانبُد دربارۀ قضا و قدَر بیانمی سرچشمه

 گردد:می
 نوشت محتومسر.2-3-7-0

حال عقل است: خوردن بیش از رزق مقسوم و مردن پیش از وقت دو چیز مُ»سعدی: 
 (422: 3125)سعدی، « م.معلو

کند. آدمی را نمایی میگونه قدرتتقدیر الهی را تماشا کنید که چ هاای انسان»روانبد: 
ور؛ یعنی مراد رزق و روزی( و دیگر خاک گدانه )و  برد: یکی آبمی زور بهدو چیز 

 2«ها گزیر و گریز نیست.ند و از آنها همراه انسان هستاین

 تدبیر در تغییر تقدیر سودمند نیست.2-3-7-2
 و گردن به بنـد  گفتیکه م دمیشن

 

 ر ســودمندنباشــد حــذر بــا قــدَ 
 

 اجل چون به خونش بر آورددست
 

 ببست نشیب کیقضا چشم بار 
 

 (215: 3125)سعدی،         

آید، ی که قضای الهی مانند تیری به سمت شخص میهرزمان»بد معتقد است: روان      
وَ اهللُ اَلعبدُ یُدَبِّرُ»اشاره است به این سخنان مشهور:  30«خواهد گشت. اثریب ریتدب وپنجهدست
 (.24)همان: « اذا جاءَ القضاءُ ضاقَ الفضا»(؛ 24: 3122)دهخدا، « یُقَدِّرُ

 شیرین دارد ةوصبر تلخ است ولی می.2-3-8

انجامد و آدمی باید از این خیال واهی صبر بر تلخی و رنج به شفا نمیهیچ دارو بی
ی به امید شفا، تن به رنج باید داد و ناچار یاز رو، دیآشیپطمع ببُرَد. زمانی که بیماری 

 .(313: 3120، 4، بیماری تن را به هالکت کشد و رنج بیشتر خواهد شد )غزالی، ج اگرنه
سعدی که گویا متأثر از اندرزهای منسوب به انوشیروان باشد که معتقد است: الصّبرُ کَاِسمهِ 

(. وی در این باره 22: 3120و دباشی،  545: 3122و عاقبتهُ العسلُ )راغب اصفهانی، 
 گوید:می

 کـه صـبر   امیترش از گردش ا نیمنش
 

 ددار نیریبر ش کنیتلخ است ول 
 ج

 (23: 3125)سعدی،           

درمان درد از دست دادن کسی، چیزی جز صبر نیست. اگرچه تلخ »گوید: روانبُد می 
 33«رنگ است.است ولی ثمرش شیرین، آبدار و خوش
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 کوشش.2-3-9
است که در قرآن های انسان سعادتمند بودهکوشش و تالش ازجمله مؤثرترین ویژگی

وَأَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا »است. صریح شدهکریم و مبادی فرهنگ اسالمی به این مسئله بسیار ت
( سعدی به تبعیت از قرآن عامل پیروزی در جنگ و دشواری را سعی و 12)نجم/ « مَا سَعَى

شمارد. وی معتقد است که انسانِ باالتر از زور بازو می داند و همچنین آن راتالش می
 هایش خواهد رسید:ساعی همواره به خواسته

 یپســر گــر کســ یار اتوقــع مــد
 

 یرسـ  ییهرگز به جـا  یسع یکه ب 
 

 (122: 3125)سعدی،   

 
 شـور  هندهیبه همـت بـرآر از سـت   

 

ـ  یکه بازو   ت بـه از دسـت زور  همّ
 

 (111: 3125)سعدی،               

پس ای  ؛و کوشش است کار درختِسعادت و رستگاری میوۀ »روانبُد معتقد است:   
شوید که زمان در دست  کاربه دستی محکم ااراده با .ریدمردم! شما اکنون فرصت دا

 34«شخص دارد. شماست؛ زیرا که انجام گرفتن هرکار، بستگی به توانایی و ارادۀ

خواهید میوۀ انبه کامیابی، ثمرۀ کار و کوشش است. چگونه می»فرماید: که مییا این
( ارزشیبریز و  نخلی با ثمرۀکروچ )درخت خرمای  کهیدرصورتبرداشت کنید 

یا اگر  دیفروبروخواهید، باید در اعماق دریا می بهاگرانو  باارزشاید؟ اگر گوهر کاشته
را از هم  سختهای بهای لعل را طالب هستید، از کاهلی دست بردارید و کوهسنگ گران
 31«بشکافید.

 پرهیز از تعلّقات نفسانی .2-3-01

ز موانع رشد آدمی و گاه از عوامل بسیار های نفسانی ااز دیدگاه اسالم خواسته
اِنَّ النفسَ »است. خطرناک است که مانند دشمنی پنهان ولی درونی در کمین انسان نشسته

(. سعدی معتقد است که پیروی از نفس اماره، 51)یوسف/« الَمّارةٌ بالسوء الّا ما رحم ربّی
ای جز تش دوزخ چارهکند. پس برای دوری از آآتش دوزخ را بر تن آدم ضروری می

است که پرهیز از نفس اماره نیست. سعدی احتماالً  به این سخن انوشیروان هم نظر داشته
کند: اگر خواهی که از پشیمانی دراز ایمن گردی به ابوالمعالی از او در قابوسنامه نقل می

 (.52: 3125: عنصرالمعالیهوای دل کار مکن )
 زیـ بپره یکه شهوت آتـش اسـت از و  

 

 زیبه خود بَر آتش ِ دوزخ مکُن ت 
 

 (420: 3125)سعدی،        
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کسانی که پیرو نفس و هوی و هوس، درو ، دزدی، زنا، مسخره »گوید: روانبد می  
کردن، غیبت، ستم، زورگویی، تکبر، ربا و رشوه، کینه و حسد، فسق و فجور و بدعت 

البته این باور در میان همۀ  23«.بودند در روز قیامت گرفتار رنج و سختی خواهند بود
 معتقدان به ادیان توحیدی رایج است.

 زباناثر آزار و زخمِ .2-3-00

ها باشد، نیز تواند منشأ بهترین اندیشهکه می طورهمانرسانی است و زبان ابزار پیام
های زبان است ها شود. زخم زبان یکی ازجمله آفتتواند سرچشمه بسیاری از دشمنیمی

داند که در دل آدم گردد. سعدی آزار زبان را همیشگی میث کدورت درون میکه باع
« .و آزار در دل بماند دیدرآپیکان از جراحت به »فرماید: میماند. وی در گلستان می

توان عالوه بر قرآن و مبادی فرهنگ اسالمی، متأثّر از ( سعدی را می322: 3125)سعدی، 
هر تیر که  از گشاد زبان به دل رسد برآوردن »دمنه نیز دانست: ومقفع در کلیلهاین سخن ابن

 (402: 3153)منشی، « .آن در امکان نیاید و درد آن ابدالدهر باقی ماند
ماند: کند که دا  زخم زبان تا روز قیامت همراه انسان میهمچنین روانبد اشاره می

 35«ن تا روز قیامت درمان نخواهد شد.زخم زبا»

 کوهش دنیادر ن.2-3-02

ی به دنیا و تعلّقات آن بستگدلتقریباً همۀ سخنوران حکیم کمابیش در ذمّ و نکوهش 
اند. اند و دنیادوستی را موجب تباهی انسان و سرچشمۀ همۀ گناهان برشمردهسخن گفته

شیخ اجل و روانبُد هم متأثّر از مبادی فرهنگ اسالمی، در ناپایداری و افسونگری دنیا 
قبل  .و از آن دل بردارند رندیپندپذاند تا عبرتی شود برای کسانی که زیبا گفته سخنان بسیار

(، رودکی )ابن 5: 3125از سعدی کسانی چون عنصرالمعالی در قابوسنامه )عنصرالمعالی، 
(، امیرالمومنین در 22: 3124(، ابن وردی )ابراهیمی، 332و  302: 3121رسول و مارانی، 

( دربارۀ 25: 3122نیا، دمنه )فروغیومقفع در کلیله(، ابن2 -2: 3123البالغه )طهماسبی، نهج
های گوناگون بیان اند و سعدی نیز این مضمون را به شیوهناپایداری دنیا سخن بسیار گفته

است. در ادامه چندین مورد از مضامین و تصویرهای مشترک سعدی و روانبد دربارۀ کرده
 گردد:دنیا بیان می

 دل نبستن به دنیا .2-3-02-0
 د بـه کـس  برادر نمانَـ  یجهان ا

 

 بنـد و بـس   نیآفـر دل اندر جهان 
 

 (32: 3125)سعدی،            

کس از نظر مال، مقام، قدرت، جوانی، زیبایی و سپاهیان هیچ»گوید: روانبد می 
نگر کس نباید به  زندگی این جهانی دل ببندد؛ زیرا دنیای افسوهمچون فریدون نبود. هیچ

 32«ان کس دیگری پایدار نخواهد ماند.خداوند سبح جزبهکند و به کسی وفا نمی
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 دیپاینمدنیا به کس  . 2-3-02-2
 منــــاز اقامــــت روزه پــــنج نیبــــد

 ج

 بســـاز  رفـــتن  رِیتـــدب  شـــه یاند بـــه 
 

ــ ــه را دانـ ــم یکـ ــروان عجـ  از خسـ
 

ــد ز  ــفر عه ــحاک و دونی ــم و ض  ج
 

 زوال؟ امـد یکه بر تخت و ملکـش ن 
 

 تعـــال زدیـــا ملـــک جـــز بـــه نمانـــد 
 

 (113: 3125)سعدی،               

دنیا پنج و شش روزی بییش نیست همۀ روزها چه خوش و چه ناخوش »روانبد:  
. هر موجود پوستاهیسماند و نه حبشی می دپوستیسفشوند. نه تُرک سرانجام سپری می

 32«سرانجام طعم مرگ را خواهد چشید. ایزنده

 در ساحری همچون زنی افسونگر استدنیا .2-3-02-3
 ای اسـت منه بر جهان دل که بیگانه

 نــه الیــق بــود عــیش بــا دلبــری     
 ج

 است یاچو مطرب که هرروز در خانه 

ــوهری   ــود شـ ــدادش بـ ــر بامـ ــه هـ  کـ
 

 (121: 3125)سعدی،                     

 32«ر است.و ساح بازرنگینپیرزنی مکّار و هاروت بابلی  ماننددنیا »گوید: روانبد می  
بپرهیزید از دنیا »فرمایند: ص( است که میخدا )روانبد در این تصویر متأثر از سخن رسول 
( اصل تصویر از 312: 3120، 4)غزالی، ج « .که وی جادوتر است از هاروت و ماروت

( و در دورۀ اسالمی پیش از همه امام علی)ع( در 22:3122حضرت مسیح)ع( است )محقق،
)نهج .« یادنیا یا دنیا غُرّی غیری قد طلَّقتُکِ ثالثاً الرجعۀَ فیها»غه فرمودند: نهج البال
 (351البالغه/

 دنیای زودگذر . 2-3-02-0
 روزگــار یمــا بســ یکــه بــ غــایدر

 

 گـــل و بشـــکفد نوبهـــار   دیـــبرو 
 

 بهشــتیو ارد مــاهیو د ریــت یبســ
 

 و خشـت  میکه ما خاک باشـ  دیبرآ 
 

 (222: 3125)سعدی،              

گذرد مرگ او را بعد از مدتی از دورۀ زندگی کسی می کهیهنگام»گوید: روانبُد می  
رود و خاک گور او را برای و بعد از مردن اسم و آوازه آن شخص از بین می ردیگیفرام

یش خانه و کاشانه کنند و خشتِ خاکِ مرده را زینت و آراساخت خشت به گل تبدیل می
 32«کنند.دیگری می
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 شمردن عمر و بهرة نیک بردن از روزگارغنیمت.2-3-03
اغتنام فرصت از مضامین شایع در ادبیات جهان است که اغلب سخنوران دربارۀ آن 

اند. سعدی و روانبد نیز مانند بیشتر سخنوران دربارۀ اغتنام فرصت و بهرۀ مطالبی نقل کرده
که اند. ازآنجاییر را توصیه کردهنیک بردن از روزگار مطالبی را بیان و فرصت شمردن عم

انسان در دنیا مثل یک رهگذر است. بنابراین، توشه سفر آخرت را باید هرکس به همراه 
 کس به یاری او نخواهد شتافت.خوار خویش باشد؛ زیرا بعد از مرگ هیچداشته و غم

 عمـر  شـمار  مـت یغن و فالن یا کن یریخ
 

 نمانـد  فـالن : دیـ برآ بانـگ  که شتریپ زآن 
 

 (32: 3125)سعدی،                         

ای مردم! آگاه باشید که شما در این دنیا مثل رهگذری هستید؛ پس »گوید: روانبُد می  
ای برای آخرت خود بفرستید؛ تک لحظات خود باشید و توشهتا زنده هستید به فکر تک
 40«شما نخواهد بود. خوارغمزیرا که بعد از مرگ کسی 

 ی اصل و نسبجابهتأکید بر اعمال .2-3-00
ثُمَّ  بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِینٍ»فرماید: دربارۀ اصل و نسب خداوند در قرآن کریم می

کس معنی این آیه را درک کرد (. هر2و  2سجده/ ) «.مِنْ مَاءٍ مَهِینٍ هٍجَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَ
سعدی معتقد است در محضر پروردگار اعمال  دیگر به نسب خود فخر نخواهد ورزید.

کند: نقل می باره نیا درگردد. سعدی نسبش به چه کسی برمی کهنیاآدمی مهم است نه 
یا بُنَّی اِنَّک مسئولٌ یومَ القیامةِ ماذا اکتَسَبتَ و ال گفت اعرابیی را دیدم که پسر را همی»

« .ته عملت چیست نگویند پدرت کیسیعنی تو را خواهند پرسید ک ؛یُقالُ بمن انتسبتَ
 (422: 3125)سعدی، 

آید نه به کار آدم می کند که در روز قیامت اعمال صالحروانبد نیز چنین تأکید می  
عمل نیک انجام »کند: برای همین همواره انسان را به عمل نیک توصیه می اصل و نسب؛

 43«ی.گرفهیطاری و آید نه اصل و نسب یا سردابدهید که عمل نیک به کار می

 نام نیک به عنوان میراثی جاودانه.2-3-05
گوید: در این سرزمین قبل از ما کسان زیادی زندگی کردند که جز نام سعدی می
بنابراین با ؛ آینداست و بعد از ما نیز دیگران میها چیزی به یادگار نماندهنیک یا بد از آن

 کی یاد کنند. عدل و انصاف زندگی کنید تا از شما به نی
 که بازماند یدیو بد چه شن کیجز نام ن

 

 از دور ملک دادگران و ستمگران 
 

 اندکن که به عالم نبرده اریعدل اخت
 

 بضاعت مسافران ک،یبهتر ز نام ن 
 

 (302: 3125)سعدی،         



 ...بازتاب حکمت عملی بوستان و گلستان سعدی در اشعار بلوچی                        422

می عقیده است و بر این باور است که از کل وجود انسان جز ناروانبد نیز با سعدی هم  
آدمی »گوید: گردد. وی میباقی نخواهد ماند و این تن خاکی دوباره به خاک برمی

ی دوباره در خاک پنهان ماند و جسم خاکمیرد و از او نام نیک یا بد به یادگار میمی
 44«خواهد شد.

 نبودن از مکافات عملغافل.2-3-06
باشد و هیچ کاری  است که هر کنشی، واکنشی داشتهزندگی بر این  در دنیا بنای

(. با توجه به این 32فاطر/«)التزِرُ وازرةً وِزرَ اُخری»فرماید: نماند. قرآن کریم می پاسخیب
ی بدرفتاری کنیم، بدرفتاری باکسدیدگاه، ما مسئول رفتار دیگران علیه خودمان هستیم. اگر 

ودمنه در کلیلهی کنیم، از ثمرۀ آن برخوردار خواهیم شد. رفتارخوشخواهیم دید و اگر 
ار خویش چشم هر چی کرده شود، مکافات آن از نیکی و بدی بر اندازه کرد»است: آمده
: 3153)نصراهلل منشی، .« شک برداردکه تخمی پراکند ریع آن بیباید داشت، چه هرمی
112) 

 شنود یندار طاقت آنچه یمگو
 

 درود ینخواه گندم شتهکِ جو که 
 

 (255: 3125)سعدی،            

کس ضامن اعمال دنبال وساوس شیطانی نرو؛ زیرا هرکند که به روانبُد توصیه می  
روید و کند چون گندم از گندم میدرو می است کاشتهخود در این دنیا است. هرچه که 

سورۀ مدثر دارد که  12 ۀاشاره به آی 41بیند.(ی نتیجه اعمال خود را میهرکسجو از جو. )
  «.نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ رَهِینَةٌ کُلُّ» فرماید:خداوند می

 کوچک نشمردن گناه و دشمن.2-3-07
آدمی نباید از  درهرحالبنابراین ؛ اشتباهی کوچک گاهی عواقب بسیار سنگین دارد

آن غافل باشد؛ زیرا تاوان سنگین خواهد داد. مضمون خطر دشمن  هایدشمنان و خطر
از پندهای منسوب به انوشیروان است که کوچک در ایران باستان بسیار رایج است. 

سعدی در  (332: 3112)مستوفی، .« دشمن را اگرچه خرد بوَد، خوار مدارید»گوید: می
دارد، بدان مانَد که آتش اندک را هرکس دشمن کوچک را حقیر می»گوید: گلستان می
 (422: 3125)سعدی، .« گذارَدمهمل می

کند: فساد هرچند اندک، اینگونه توصیه و تأکید می روانبُد نیز برای پرهیز از فتنه و  
زیر و رو  ور شود عالمی راذرّۀ آتش اگرچه کوچک و ناچیز است اما زمانی که شعله

های چون آتش را به دیده سهل ننگرید که ممکن است وقت فتنهپس هیچ ؛خواهد کرد
 .42جهانی را به آتش بکشد
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 تغییرناپذیری اصل بد.2-3-08
است که اصل و ذات تجربه ثابت شده بر اساسو سرشتی دارد.  عتیطبا کس چیز یهر

ناپذیر است. دربارۀ این موضوع در ادبیات فارسی رییتغ همبشر حتّی در شرایط متفاوت 
اندر شورستان تخم مکار »گوید: اند. برای نمونه، نویسندۀ قابوسنامه میسخنان بسیار گفته

یعنی که با مردان ناسپاس، مردمی کردن چون تخم بوَد که  که بر ندهد و رنج بیهوده بود؛
 گوید:( سعدی مشابه این سخن، می42: 3125)عنصرالمعالی، « .به شورستان افکنی

 یاز آهـن بـد چـون کنـد کسـ      کین ریشمش
 

 کـس  میحکـ  ینشـود ا  تیناکس به ترب 
 

 سـت یباران که در لطافـت طـبعش خـالف ن   
 

 خـس  و در شوره بـوم  دیدر با  الله رو 
 

ــ ــر ن   نیزمـــ ــنبل بـــ ــوره ســـ ــشـــ  اردیـــ
 

ــا   ــل ضـ ــم و عمـ ــردان عیدر او تخـ  مگـ
 

 (42: 3125)سعدی،                    

 

بهای همچون گوهر خود را در پیش مردم نادان شعرهای گران»گوید: روانبُد می  
است که هرگز با ی بزرگ و سیاه سخت شدههاسنگتختههای ایشان مانند میَفشان؛ زیرا دل

گاه گیاهی مرتفع هیچ شوند. بر روی زمینهای بارانِ تو نرم نمینان چون شبنم و قطرهسخ
 45«روید.ها هرگز گل و گیاه نمییزهو سنگر زارشورهسبز نخواهد رویید و بر سطح 

شود، امّا رنگ و اگرچه آب یکی است که بر روی خاک جاری می»گوید: یا می  
 42«فاوت است.گل و گیاه در بوستان متبوی هر 

 زندگی کردن به عزّت و سرافرازی. 2-3-09
نیازی او از مردم است. البته این بدان معنی نیست که کرامت نفس و عزّت مؤمن در بی

نیاز از یکدیگر هستند و کسی را به کسی حاجتی نیست، بلکه به این معنی است ها بیانسان
تیاجات و رفع نیازها انسان به حفظ که در مناسبات اجتماعی، در برخوردها، در طلب اح

شدن کرامت و عزّت انسان، عزّت خود بکوشد و تن به استرحام ندهد؛ زیرا به دنبال شکسته
تن به درخواست و تقاضا  کهآنشود؛ یعنی ها میها و ناراستیشخص پذیرای همۀ کجی

ار خود ذلّت را کند. سعدی و روانبد هم در اشعدهد خود را پذیرای امور دیگری نیز میمی
دو برادر یکی خدمت سلطان کردی و »گوید: پذیرند. ازجمله سعدی در گلستان مینمی

باری این توانگر گفت درویش را که: چرا خدمت نکنی تا  .زور بازو نان خوردیدیگر به
گفت: تو چرا کار نکنی تا از مذلّت خدمت رهایی یابی که  ؟یرهبت کار کردن از مشقّ

.« ناند نان خود خوردن و نشستن به که کمر شمشیر زرّین به خدمت بستهخردمندان گفت
 (22: 3125)سعدی، 
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که جان خود را برای  استمانده جایاز پیشینیان پند و اندرزی به»گوید: روانبد می  
کسب عزّت فدا کن؛ زیرا که زندگی در مذلّت و خواری از مرگ هم بدتر است. ای انسان 

  42«و تحقیر قرار بگیری. ه مثل جانوران ذلیل و خوار و مورد اهانتشایسته تو نیست ک
های اصلی حکمت عملی قبل از سعدی، در این موضوع به عنوان یکی از درونمایه

مبادی حکمت یونان و ایران باستان و فرهنگ اسالمی به اشکال گوناگون و به وفور بیان 
از گرسنگی بمردن »است: قابوسنامه آمده به عنوان مثال، شبیه به این مضمون در ؛استشده

 (54: 3125)عنصرالمعالی، .« به از آن که به نان فرومایگان سیر شدن
 دست از جان شستن و آزادگی.2-3-21

بیند و مصلحت خود را به د نمیای پیش روی خوآید که انسان هیچ چارهگاه پیش می
دارد و دیگر پروای آزار مید پرده برکه نباید بگوی هرچهپذیرد و از جانش می دادندستاز

گوید. سعدی در دل دارد می زیچجان خود را ندارد؛ به همین سبب هر  دادندستیا از 
جان دادن افتند که شخصی ترس از وقایع زمانی اتفاق می نیتربزرگمعتقد است که 

قلّه الحیلهِ: اقدام به  فعل الشر من»است: . که گویا متأثر از این کالم اردشیر بودهنداشته باشد
 (212: 3152)ابن منقذ، .« کار بد، به سبب ناچاری است

 فیمشـو زخصـم ضـع    مـن یبه روز معرکه ا
 

 برآرد چـو دل ز جـان برداشـت    ریکه مغز ش 
 

 (422: 3125)سعدی،                        

دار باشد شتنمرد هر اندازه خوی»گوید: کند و میروانبد نیز بر این موضوع تأکید می  
زمانی که مورد ستم واقع شود و زیر بار بدنامی و اتهام رود، در این هنگام ترس و بیمش از 

جنگ و  ۀوقت فرصتی برای او پیش بیاید آمادشود و هربیزار می زیچهمهرود و از بین می
 42«شود.می خوارخونگردد و همانند اژدها برای از بین بردن دشمنانش نبرد می

 
 گیریتیجهن. 3

های شیخ اجل، تعالیم و حکمت ایران های اصلی الهام و اندیشهبا توجه به این که سرچشمه
باستان و فلسفه و حکمت و کالم اسالمی است و این بستر فکری برای همۀ هنرمندان و 

ترین پیروان سعدی، سخنوران مشترک است، به طبع مولوی عبداهلل روانبُد که از جمله موفق
نظر کالمی ، هم از نظر فصاحت در زبان بلوچی است، بیشترین تأثیر را از استاد هم از 

 سخن پذیرفته است. 
در این پژوهش، وجود مضامین مشترک و مشابه در آثار سعدی و روانبد نشان از توجه 
هر دو شاعر به ادبیات حِکمی و تعلیمی دارد. حکمت و اخالق در آثار هر دو سخنور به 

که است، تاجاییها و قهرمانان حضور و نمود پیدا کردهزندگی شخصیتشکل عملی در 
بسیاری از مفاهیم تعلیمی و مضامین اخالقی در آثار روانبُد و سعدی شبیه به هم و در برخی 
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سبب تفاوت در به شود ها دیده میشوند. اگر تفاوت اندکی در لفظ یا واژهموارد یکی می
عنایی و پیام یکسانی دارند. ازجمله مضامین مشترک در پیوند م درهرصورتزبان است که 

، اجل محتوم و رزق پند گرفتنعبرت و »توان به مواردی چون آثار سعدی و روانبُد می
به دنیا،  دل نبستنمعلوم، اغتنام فرصت و ایام جوانی را قدر دانستن، رهایی از بند تعلّقات و 

های مشترک ه کرد و ازجمله تصویرسازیاشار...« صبر در برابر مشکالت، شکرگزاری و 
تشبیه عمل به بذر، تشبیه زخم زبان به تیر، تشبیهاتی که برای ناپایداری دنیا و »دو سخنور: 

بیان شد، اشاره کرد. البتّه تصویرهای نامبُرده مختصّ سعدی نیست و « ی به آنبستگدلعدم 
فارسی و عربی  شایع و تکرار  غالباً ازجمله مضامینی است که پیش از روزگار وی در ادب

است؛ امّا با توجّه به تأثیر فراوان شیخ اجل بر اندیشه ها گاه جزو سنّت ادبی بودهو بسآمد آن
توان اذعان کرد وی بیشتر مضامین و تصاویر فوق و شیوۀ سخنوری موالنا عبداهلل روانبُد، می

ور بیان کردند و در آن است. بیشتر مضامینی که دو سخنرا از طریق سعدی اخذ کرده
نظر بودند در باب چگونگی رسیدن یک انسان به سعادت دنیوی و اخروی بود. هم

از عادات و  دنیدست کش»راهکاری که برای رسیدن به این گونه سعادت بیان داشتند 
های ناپسند و مذموم، و آراستن خویشتن به سجایای نیک اخالقی و اعمال و افعال اندیشه

یعنی انسان آرمانی سعدی و روانبُد باید وجود خود را از صفات مذموم و  ؛«حسنه بود
 نکوهیده پاک کند تا به سعادت و رستگاری در دو جهان دست یابد. 

ی کالم در اشعار هر دو سخنور، استفاده از آیات و احادیث، اساطیر و بخشتینیعبرای   
های ورَد. دوگانگی در آموزهخهای مذهبی به یاری تشبیه و تمثیل به چشم میشخصیت

اخالقی هر دو سخنور نشان از تفکّر روشن ایشان دارد؛ ازجمله این دوگانگی: محتوم بودن 
قضا و قدر و در برابر آن دعوت به تالش برای به دست آوردن رزق و روزی است. 

است که وی را همچنین سهل و ممتنع بودن اشعار روانبُد در زبان بلوچی موجب شده
تواند بنامند که به سبب پیروی از نوع بیان شیخ اجل سعدی شیرازی می« دی بلوچستانسع»

های عمدۀ سعدی و روانبُد این است که اشعار بلوچی روانبُد با وجود اما از تفاوت باشد.
های داستانی است که حکمت او شامل ابیاتی مشترکاتی که با اشعار سعدی دارد، منظومه

های داستانی وی نمود دارد، امّا فتار و رفتار بسیاری از شخصیتپراکنده است که در گ
شیخ اجل به طور عمده به آفرینش آثار تعلیمی و تربیتی اقدام کرده و حکمت عملی 

 است.داستان و حکایت بیان شده صورتبهسعدی در سراسر آثار او، گاه 
 

 هایاداشت
3. 

ــدَّگ َ رود ــگ ــا نی ــ  تی ــدا، نخل ــوان ب یخ ــج تی  
 



 ...بازتاب حکمت عملی بوستان و گلستان سعدی در اشعار بلوچی                        420

ر ُ کنــــت ُ کنتـــگ ُ لُـــتّ ُ کــــوکر َ  گـــون بـــ    

(21 :3122)روانبد،   
 

4. 
ــ ــکّ ا  یترمپ ــه چ ــک ــور ب  تی ــدف ج ــدُر ص تی  

 

ــا انــت دَر صــدف ســاز ا  گــوهر َ تیــدســت  ِ دان  
از پشــــت ِ پــــدر  تیــــکــــه جه یقطــــره  ِ آپــــ   

بطــــــــن ِ مــــــــادر َ تیــــــــبرقــــــــرار آرام ِ گراِ  
(24 :3122)روانبد،   

 

1. 
نگمـــا نیزگـــامیتـــه َ ت دان ِیـــم یلنـــگ انـــت ا  

 

ــت چــه فکــر َ ز  ــرتــک ان ــر  نیرکی ــال ُ پ ــر  َ ب م  
گـــر لـــهیکـــت اِتـــک وهـــم ِ ح ران َیـــخشـــک َ ح  

ــب ــاقیب رگ َیـــ ــرد ب نینـــ ــگیخـــ ــ تّـــ ــر یبـــ بصـــ  
رهگــــــذر االتــــــانیبنــــــداِنت پــــــر انســــــان ِ خ  

(222 :3122)روانبد،   
 

2. 

ــ ــکـــــش اِ شیپـــ ــر َ نیرزق ِ پـــــراه تیـــ پَتّـــ  

هــــچ بَـــــر َ  تیــــ پــــر گنــــه نــــان َ نــــه بُرّاِ      

(421 :3122)روانبد،   

 

5. 

بـــــه مـــــومن ُ کفّـــــار تیـــــرزق بخـــــش اِ  

مـــــار ،یمـــــردم ُ مـــــر  ُ مـــــور ُ مـــــاه     

 )روانبد، 3122: 422(

 

 (430)همان: .  2

 (22)همان: .  2

 (324)همان: .  2

 (530)همان: . 2

 (502)همان: .  03

 (531)همان: .  33
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 (242)همان: .  43

 (222)همان: .  13

 (334)همان: .  32

 (543)همان: . 35

 (22و  21ان: )هم. 32

 (240)همان: .  23

 (25)همان: .  23

 (345)همان: .  23

 (315)همان: .  04

 (22)همان:  .34

 (342)همان: .  44

 (240)همان: . 41

 (413. )همان: 42

 (323. )همان: 45

 (23. )همان: 42

 (222. )همان: 42

 (203. )همان:  42
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1. Introduction 

"Prayer" means asking and it is one of the important religious 

rituals and according to the theories of the spirituals of the world, as 

one of the best ways to communicate with God and one of the highest 

worships. Since "prayer" plays an important role in the mental health 

of individuals, comparative research and studies in this field is a 

cognitive necessity and a way to create unity and peace in human 

society. The purpose of this descriptive-analytical article is to examine 

the comparison of prayer from the perspective of Rumi in the book 

Masnavi Manavi as a representative of Islamic mysticism with the 

views of Catherine Ponder in the book The Power of Prayer as a 

representative of Christian mysticism, regarding the similarities and 
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differences of thought. The two mystics achieve a lasting result. The 

results of the research indicate that Ponder and Rumi share many 

aspects such as the necessity of sincerity and the divine grace of 

prayer, but the most important difference is in the nature of prayer. 

Because Rumi pays attention to spiritual matters in prayer and Ponder 

pays attention to material matters. It seems that by studying the ideas 

of Eastern and Western mystics, new aspects of reality can be 

achieved. 

 

2.Methodology 

This research has been done by descriptive-analytical method and 

in it library studies and note taking have been used. The scope of this 

research is the book Masnavi Manavi by Maulana Jalaluddin 

Mohammad Balkhi, edited by Reynold Nicholson, Tehran, Toos 

Publications (1996) and 2 volumes of the book The Power of Prayer 

by Katherine Ponder, translated by Mina Azami, Tehran, Mitra 

Publishing (2008 and 2009) Is. But according to the word, other works 

of these two great mystics have also been used. In this research, first 

Rumi's thoughts and opinions regarding prayer are expressed, then 

Ponder's views on prayer are examined and while expressing the 

commonalities and differences between the two, the necessary 

conclusion is reached. 

 

3.Discussion 

In the contemporary world, not only has religion and religious rites 

not been removed from people's lives, but it has also found a new and 

decisive role in individual and social life and has caused many 

changes, including multidimensional attitudes towards religion in 

different societies. Although the prediction of the decline of religion 

and the gradual decline of religion in the age of scientific thought was 

first made by August Kent, the father of modern sociology, and later 
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by many other nineteenth-century European social thinkers, the 

historical experience of modern human societies And attention 

resumed his religion and mysticism. (Seyyed Emami, 1997, p.141) As 

we see in the current world community "a wide wave of tendency to 

spirituality, in the form of a desire for ancient mystical beliefs" 

(Hassani Jalilian, 2020, p. 19) and the tendency to modern and 

emerging mysticism in the East and West. 

Throughout history, many mystics have addressed common 

ground. One of these topics is "prayer", which is one of the most 

fundamental topics for mystics all over the world. But in today's 

modern world, it seems that praying from scriptures and prayers does 

not seem to be very effective for people because today people are 

looking for a newer way to communicate with their God. Catherine 

Ponder, one of the most famous Christian writers and priests in 

modern times, was one of the first to pay special attention to this. He 

has always emphasized the great power and power of prayer and he 

has always tried to lead people to establish a simple, sincere and 

intimate relationship with God. 

According to the theologians of the world, especially Islamic 

mystics, since prayer is a bridge between God and man, any kind of 

prayer is valuable, even if it is to meet the material and daily needs of 

human life. Maulana Jalaluddin Mohammad Balkhi, as one of the 

greatest mystics of the Islamic world, has valuable theories about 

prayer in his works, especially in the Masnavi Manavi. Catherine 

Ponder, a Christian pastor and author of The Power of Prayer, also 

describes the amazing power of prayer in her book and encourages her 

audience to have a pure and sincere relationship with God. Based on 

the intertextual views that most texts are influenced by each other, 

Pander is expected to be influenced by Rumi, but he does not 

explicitly name Rumi in his book, although many intellectual 

similarities can be seen in his work with Rumi. Given the importance 
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of prayer in mystical texts, in this article, the intention is to pray and 

better understand and understand it in the two religions of Islam and 

Christianity, based on the theories of these two great thinkers - Rumi 

and Catherine Ponder.And while enumerating the main components of 

prayer from the perspective of these two great mystics and mentioning 

the points of inequality and sharing views, the angles of this matter 

should be shown better and more accurately. Basically, it should be 

noted that the ideas and findings of many seekers and mystics in all 

parts of the world are very similar and sharings. Perhaps it can be said 

that this similarity is the reason why the great mystics and seekers of 

the world have achieved transcendental and transcendental 

experiences and have been able to make observations that the ordinary 

senses are not able to receive. (Behnamfar and Khoshaman, 2010, p. 

5) In case of encountering principles with religious phenomena and 

studying and comparing different religions and mystics of the world 

with a scholarly and far from purpose view, many political, sectarian, 

military and ... Will go and human societies will prosper in more 

peace. When people around the world have the same cultural ties, 

"this stronger bond prevents nations from distancing or even fighting 

for political or economic gain." (Otto, 2018: 13) 

 

4.Conclusion 

Prayer has a special place from both Ponder's and Rumi's point of 

view. Despite the many similarities between these two mystics in the 

matter of prayer, there are some differences between them in this 

regard. Because Ponder's language and prose are so simple and fluent, 

she has been very successful in attracting a contemporary audience. 

Catherine Ponder takes a fresh and modern look at the issue of prayer, 

calling it a simple human connection to her God. She expresses prayer 

in the form of emphatic phrases and in very fluent ways, using words 

that are completely modern and in accordance with the needs of 
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contemporary man, and believes that if these emphatic phrases are 

recited with sincerity and according to special circumstances, the 

answer will undoubtedly be answered. They will be. In general, the 

differences between Rumi and Pander can be summarized as follows: 

the way of praying, the rules and stages of prayer, the change or non-

change of all things by prayer, the focus on spiritual issues by Rumi 

and worldly issues by Pander, the reasons for not answering prayer . 

Common points and similarities between Ponder and Rumi's view of 

prayer include: the need for sincerity in prayer, the need to destroy the 

human will in the will of God during prayer, the will of God and the 

divine grace of prayer, the need for perseverance in prayer and ...  

Cited. Considering these cases, in a comparative comparison between 

Rumi and Ponder, we find that in general, the similarities in Rumi and 

Ponder's views on prayer are basically more than the differences and 

distinctions between the two. 
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 تطبیقی ادبیّات نشریۀ

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 0011پاییز و زمستان، پنجمو  بیستشمارة  ،سیزدهمسال 
 

 «پاندر نیکاتر و موالنا منظر از دعا ایسهیمقا یبررس»
   4یلیخل یباقر اکبریلع ،3یروحان مسعود ،6یآالشت پورحسن نیحس ،1(مسئول سندهینو) یورپشت یمردان میمر

 چکیده

رود و براساس نظریات معنویان میشمارکردن، از مناسک مهم دینی بهبه معنی طلب و درخواست« دعا»

در بهداشت « دعا»که آنجاازهای ارتباط با خدا و از برترین عبادات است. عنوان یکی از بهترین راهجهان، به

ای در این حوزه از ضروریات معرفتی و راهی ها و مطالعات مقایسهروانی افراد سهم بسزایی دارد، پژوهش

تحلیلی  -آید. هدف این جستار که با روش توصیفیمیشمارجهت ایجاد یگانگی و صلح در جامعۀ بشری به

عنوان نمایندۀ به مثنوی معنویای دعا از منظر موالنا در کتاب نگاشته شده، آن است تا با بررسی مقایسه

عنوان نمایندۀ عرفان مسیحی، درخصوص بهقدرت دعا اسالمی با نظریات کاترین پاندر در کتاب عرفان 

یابد. نتایج تحقیق بیانگر آن ای پایدار دستهای اندیشگانی این دو عارف به نتیجهها و ناهمسانیهمسانی

 ا با یکدیگر اشتراکبودن دعاست که پاندر و موالنا از جهات بسیاری همچون لزوم اخالص و موهبت الهی

زیرا توجه موالنا در دعا به امور معنوی و توجه  ؛ها در ماهیت دعاستنظر آنترین اختالفدارند اما مهم

های عارفان بزرگ شرق و غرب ها و یافتهرسد که با مطالعه اندیشهمینظرپاندر به امور مادی است. چنین به

 یافت.دست های نوینی از عرفان حقیقیتوان به جنبهمی
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 ،کاترین پاندر.معنوی دعا، موالنا، مثنوی: های کلیدیواژه

 مهمقدّ .0
در دنیای معاصر، نه تنها دین و مناسک دینی از زندگی مردم کنار نرفته، بلکه نقش     

کرده و باعث تحوالت بسیاری ای در زندگی فردی و اجتماعی پیداکنندهجدید و تعیین
این تحوالت  بعدی به دین در جوامع مختلف، از جملۀهای چندشده است که نگرش

بینی زوال دین و افول تدریجی مذهب در عصر اندیشۀ علمی پیشآیند. هرچند شمارمیبه
و بعدها توسط بسیاری دیگر از  -شناسی نوینپدر علم جامعه –ابتدا توسط آگوست کنت 

تاریخی جوامع بشری در زمان  وران اجتماعی قرن نوزده اروپا مطرح شد، اما تجربۀاندیشه
بینی را باطل کرد و اقبال به دین و عرفان از سر گرفته شد )سید کلی این پیشمعاصر به

موجی گسترده از گرایش »که در جامعۀ جهانی کنونی شاهد طوریبه ؛(141: 1322امامی، 
و گرایش  (12: 1322)حسنی جلیلیان،« به معنویت، به شکل تمایل به باورهای عرفانی کهن

 به عرفان های مدرن و نوظهور در شرق و غرب هستیم.
اند. یکی از این در طول تاریخ بسیاری از عارفان، به موضوعات مشترکی پرداخته      

خواندن از روی کتب رسد دعادر دنیای مدرن امروز به نظر میاما ست. «دعا»موضوعات 
و  زیرا مردم، امروزه به دنبال راه ،استهمقدس و ادعیه، برای مردم چندان تأثیرگذار نبود

از نویسندگان و  i«کاترین پاندر»شیوۀ جدیدتری برای برقراری ارتباط با معبود خود هستند. 
کشیشان بنام و مشهور مسیحی، در دوران معاصر جزء اولین کسانی است که به این امر 

وان دعا تأکید بسیار داشته و وی همواره بر تأثیر و قدرت فرا ویژه ای معطوف داشت. توجه
سعی او همواره بر این بوده است تا مردم را به برقراری ارتباطی ساده، خالصانه و صمیمی با 

 خداوند رهنمون سازد.
« دعا»جایی که خصوص عرفای اسالمی، از آنات معنویان جهان و بهیبراساس نظر     

اگرچه  ،ع دعایی دارای ارزش استشود، هر نوپل ارتباطی میان خدا و انسان محسوب می
موالنا جالل الدین محمد بلخی، به  .برای برآوردن حوائج مادی و روزمرۀ زندگی بشر باشد

ویژه در مثنوی جهان اسالم، در باب دعا در آثار خود و بهعنوان یکی از بزرگترین عرفای 
تاب قدرت دعا کاترین پاندر کشیش مسیحی و نویسندۀ کمعنوی نظریات ارزشمندی دارد. 

نیز در کتاب خود به بیان نیروی شگرف دعا و تشویق مخاطبان خود در برقراری ارتباطی 
خالص و صمیمانه با خداوند پرداخته است. براساس نظرات بینامتنیت که اکثر متون متأثر از 

 رود که پاندر متأثر از موالنا باشد، اما وی در کتاب خود به صراحتیکدیگرند، انتظار می
نامی از موالنا نبرده است، اگرچه اشتراکات اندیشگانی بسیاری در آثار او با موالنا مشاهد 

های بسیاری از سالکان و ها و یافتهگردد. اصوالً باید به این نکته توجه داشت که اندیشهمی



 پاندر نیکاتر و موالنا منظر از دعا ایسهیمقا یبررس                        624

عارفان در تمام نقاط دنیا با یکدیگر اشتراک و همسانی زیادی دارد. شاید بتوان گفت که 
های ماورایی و ن یکسانی، دلیل بر آن باشد که عارفان و سالکان بزرگ دنیا به تجربهای

باشند که حواسّ عادی قادر به دریافت اند مشاهداتی داشتهاند و توانستهاستعالیی نایل آمده
 .(2: 1328آنها نیست )بهنام فر و خوشامن،

بلخی، به محمد دینالاز موالنا جالل مثنوی معنویمحدودۀ این پژوهش، کتاب 
از « قدرت دعا»جلد کتاب 6و  (1322نیکلسن، تهران، انتشارات توس ) تصحیح رینولد

( است. اما به فراخور 1388و  1382کاترین پاندر، ترجمۀ مینا اعظامی، تهران، نشر میترا )
 کالم از آثار دیگر این دو عارف بزرگ نیز استفاده شده است. 

 بیان مسئله.شرح و 0-0
شمار ترین محورهای مورد توجه عرفا در تمام دنیا بهیکی از بنیانی« دعا»وضوع م

این جستار قصد بر آن است تا به دعا و  رود. با توجه به اهمیت آن در متون عرفانی، درمی
درک و شناخت بهتر آن در دو دین اسالم و مسیحیت با تکیه بر نظریات این دو اندیشمند 

های اصلی دعا پرداخته شود و ضمن برشماری مؤلفه -کاترین پاندر  یعنی موالنا و -بزرگ 
از منظر این دو عارف بزرگ و ذکر نکات ناهمسانی و اشتراک دیدگاه ایشان، زوایای این 

 تر نمایان گردد. امر هرچه بهتر و دقیق
 .پیشینۀ پژوهش0-2

بازتاب نیایش »ن نامه برخی پژوهشهای انجام شده درخصوص دعا در مثنوی موالنا: پایا     
( به 1321راضیه آدینه) نوشتۀ« بالغی آنو نجواهای عاشقانه در مثنوی با تکیه بر جنبه های 

بررسی دعا و نیایش در مثنوی پرداخته و خصوصیات بالغی و زیبایی شناسی آن را بررسی 
زینب حیدر  ۀنوشت« دعا از منظر موالنا )با تأکید بر مثنوی( و حافظ»است. پایان نامه کرده

های دعا و نیایش از منظر حافظ و موالنا ( به بررسی تطبیقی ویژگی1326اوقلی )
 نوشتۀ طیبه« معنویالبالغه و مثنوی در نهج« دعا»ای بررسی مقایسه» ۀاست. پایان نامپرداخته

ای (، اهمیت دعا را با رویکرد عرفانی مورد بررسی قرار داده و مقایسه1321آبادی )مکی
جایگاه دعا از »است. مقاله ان نهج البالغه و مثنوی در این خصوص به انجام رساندهمی

نوشتۀ هانیه حیدرنیا و بهمن سعیدی پور، دیدگاه موالنا را نسبت به دعا، « موالنادیدگاه 
گرفته از قرآن و سیره و سخنان معصومین)ع( تئداند که نشدیدگاهی عرفانی اسالمی می

« تفسیر عرفانی دعا در مثنوی معنوی»دعاهای مثنوی پرداخته. مقاله  سپس به مضامین ،است
های موالنا درخصوص دعا همچون: توفیق بیان دیدگاه ( نیز به1382نوشتۀ رامین محرمی )

الهی بودن دعا، مستجاب بودن تمام دعاها و... اشاره دارد. موضوع این جستار در مبحث 
پوشانی دارد؛ به ت انجام شده، تا حدود زیادی همنظریات موالنا دربارۀ دعا، با تحقیقا

همین دلیل سعی شده در این پژوهش، نظریات موالنا به صورت خالصه ارائه گردد. اما در 
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ای با کاترین پاندر و موالنا گرفته، مقایسههیچ یک از آثار ذکر شده و تحقیقات صورت 
 .سازدیانجام نشده که این امر ضرورت چنین پژوهشی را نمایان م

 .ضرورت پژوهش0-3
های دینی و بررسی و مقایسۀ ادیان و عرفانهای در صورت مواجهۀ اصولی با پدیده   

ای، قانه و به دور از غرض، بسیاری از اختالفات سیاسی، فرقهمختلف جهان با نگاهی محقّ
برد. خواهند سرنظامی و... نیز از میان خواهد رفت و جوامع بشری در آرامش بیشتری به

این پیوند استوارتر، »وقتی مردم سراسر دنیا از پیوندهای فرهنگی یکسانی برخوردار باشند 
شود که ملتها به دلیل اغراض سیاسی یا منافع اقتصادی، از هم فاصله بگیرند یا مانع از آن می

 (13: 1322)اوتو،« .حتی با هم بستیزند
 . چارچوب مفهومی0-0
 . دین0 -0-0  

قانون و حق و داوری، آیین، : »گونه آمده استمعانی دین این رسیفرهنگ فادر  
های بسیاری در مورد دین نظریات و فرضیه )فرهنگ معین، ذیل واژه(.« کیش، راه و روش

و انگیزه و علل گرایش به آن توسط اندیشمندان مطرح شده که مکارم شیرازی در کتاب 
است: عوامل اقتصادی استعماری، عوامل دهآنها را در ده عنوان خالصه نمو پیدایش مذاهب

اطالعی از اسرار طبیعت، اقتصادی ضد استعماری، نیازهای اخالقی و اجتماعی، جهل و بی
ترس از عوامل وحشتناک طبیعی، عوامل جنسی، عقیده به روح، اعتقاد به بخت و شانس، 

اخالقی و »عضی ، ب«روانی»فطرت انسانی، مطالعه اسرار هستی. این عناوین بعضی جنبه 
دارند )ر.ک: مکارم شیرازی، « فکری و عقلی»و بعضی « اقتصادی»، بعضی «اجتماعی

1321 :14). 
 فَطَرَ الَّتِي اللَّهِ فِطْرَتَ حَنِيفًا لِلدِّينِ وَجْهَكَ فَأَقِمْ »فرماید: قرآن کریم در مورد دین می 
ین حق و استوار، آفرینش خدا را : پس روی خود را متوجه گردان به سوی دعَلَيْهَا النَّاسَ

به بحث در  شناسی دینجامعهملکم در کتاب سر جان  .(32)روم/« که مردم را بر آن آفرید.
باب برخی از نظریات درخصوص دین پرداخته است؛ مثالً دیدگاه کلیفورد گیرتس نسبت 

است به دین این است که دین، بخشی از یک نظام فرهنگی است. پیتر برگر هم معتقد 
داری را بر واقعیت حاکم کنند. استارک و انسانها ذاتاً گرایش به دین دارند که نظم معنی

بین بریج نیز بر این باورند که دین اساساً کوششی است برای برآوردن آرزوها و یا 
 .: فصل چهارده تا شانزدهم(1322آوردن پاداشها )ر.ک: همیلتون،دستبه
 . دعا در لغت و اصطالح2 -0-0

خواستن و استمداد است که در برخی موارد نیز تنها مطلق دعا به معنی خواندن و حاجت     
فرهنگ اصطالحات و تعاریف  در .(28: 1382خواندن از آن مورد نظر است )قرشی،
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تعالی به کردن حاجت است از باریدعا، به معنی طلب»است: الفنون نیز چنین آمده نفایس
خداخوانی و »دعا در اصطالح عبارت است از  .(168: 8213)آملی « تضرع و اخالص

« برای خود یا دیگری از درگاه الهی -از نیک و بد –استغاثه و زاری و درخواست چیزی 
گذشته از معنای لغوی، دعا از منظر عرفا و اهل دل  .(214: 1382)دایره المعارف تشیع،

کند و او را در جاذبه ایجاد می ای است که میان انسان و معبودش انس و الفتحالت روحی
به صراحت آمده است  قرآن کریم در .(326: 1428دهد )ر.ک: ابن منظور، ربوبی قرار می

وَ قالَ رَبُّکُم اُدعونی استَجِب لکُم: و پروردگارتان فرمود: بخوانید مرا تا اجابت کنم »که: 
هید تا به شما داده شود. بخوا»نیز آمده است:  انجیل( در 22)قرآن، غافر، آیه«. شما را

 ( 2: 8)انجیل متی،« .بجویید تا بیابید. در بزنید تا به روی شما باز شود
 

 .بحث و بررسی 2

 . دعا از منظر موالنا0- 2 
توان حد و مرزی برای آن راستی نمیدامنۀ تعالیم موالنا به حدی گسترده است که به 

که عشق به راستی تنها چیزی است که در علم به این »کلی طورقائل شد. با این حال به
سازد... اما آخرین و مولوی را می ۀتمامی حیات آفرینش واجد اهمیت است، اساس اندیش

« .شودترین تجربۀ این عشق متقابل میان آدمی و خداوند در دعا دیده میعالی
و تمثیل بیان  در مثنوی، بیشتر در قالب قصه« دعا»( اشارات موالنا دربارۀ 13: 1322)شیمل،

از منظر موالنا )بخصوص در مثنوی(، نکاتی چند حائز « دعا»است. در مبحث گردیده 
 شود:اهمیت است که در ذیل به آنها اشاره می

 . شرایط دعا 2-0-0
ز منظر موالنا شرایطی دارد؛ از جمله ا« دعا»: . آلوده نبودن قلب و زبان به گناه2-0-0-0  

به گناه. او در داستان فرعون، علت عدم قبول دعا و تضرع او را نبودن قلب و زبان آلوده
همچنین در این  ؛کندداند که فرعون با قلبی آلوده دعا میشدن، به این دلیل میهنگام غرق

ای مرا فرماید که با دهانی که هرگز با آن دعا نکردهداستان خداوند به موسی)ع( امر می
 بخوان! 

 با دهانی که نکردی تو گناه  پناهجو گفت ای موسی ز من می
 (1322/3/182)موالنا،                 

که کلمات در هنگام دعا بسیار جااز آن: بودن فرد به افکار و کالم خود. مسلط2-0-0-2 
مهم و مؤثر هستند، فرد باید کامالً بر افکار و کالم خویش مسلط باشد. در داستان عیادت 

نجور، یکی از صحابی پیامبر)ص( دچار بیماری سختی حضرت رسول)ص( از صحابی ر
پرسد آیا دعای ناروایی کرده که به این عذاب دچار شده پیامبر)ص( از وی می ،شودمی
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آورد که در دعایی از خداوند خواسته بود است؟ صحابی به برکت حضور رسول به یاد می
نیا بر او نازل نماید. پیامبر)ص( در همین د ،تا عذابی که قرار است در آن دنیا به او بچشاند

 عذاب آن دنیا بسیار سهمگین است و کسی در این دنیا طاقت تحمل آن را ندارد: :فرمودند

 برمکَن تو خویش را از بیخ و بن! گفت هی هی این دعا دیگر مکُن
 (1322/6/6482)موالنا                

 . دعا و اجابتِ آن هر دو از خداست2-0-2

کند، استعداد عربی معتقد است هرچیزی که انسان دعایش را مییز همانند ابنموالنا ن 
است و منشأ هر چیز )دعا، درخواست، استعداد( تنها خداوند است آن چیز در وجودش بوده

خداوند، خود خواستار دعاست و از  از منظر موالنا، .(31: 1382)ر.ک: ابن عربی، 
بخوانند و در هر صورت، هم دعا و هم اجابت آن، هر خواهد تا او را به دعا بندگانش می

 دو از جانب خداوند است:
 ایمنی از تو مهابت هم ز تو   هم دعا از تو اجابت هم ز تو

 (222)همان:  
 . دالیل عدم اجابت دعا2-0-3
افتد، اگر در اجابت دعایی تأخیر و درنگ اتفاق می :. شنیدن آواز بنده مؤمن2-0-3-0   
 تعالیحق»گردد: که خداوند با شیندن آواز بندۀ مؤمن خویش، خشنود میلیل است این دبه

اما آوازۀ نالۀ  ،فرماید که ای بندۀ من! حاجت تو را در حالت دعا و ناله زود برآوردمیمی
افتد تا بسیار بنالی که آواز و نالۀ تو مرا آید. در اجابت، جهت آن تأخیر میتو مرا خوش می

 (32: 1381)موالنا، « آید.خوش می
کردن و موالنا معتقد است گناه: .گرایش به برخی از گناهان و رذایل اخالقی2-0-3-2  

شدن به برخی از رذایل اخالقی همچون کبر و حرص، باعث عدم قبولی دعا در نزد معطوف
 گردد:حق می

 گردد اجابت را رفیقزان نمی ناله کافر چو زشت است و شهیق
 (1322/6/6222)موالنا،  

عربی معتقد است این که دعایی زود موالنا نیز همچون ابن .حکمت خداوندی:2-0-3-3
ن آن نزد خداوند است و زمانی که مستحاب شود یا به تأخیر مستجاب شود، به واسطه قَدَر معیّ

به تعویق « وقت»ولی زمانی که  ،موافق باشد، دعا سریع اجابت می شود« درخواست»با « وقت»
بسیاری دعاها هستند که اجابت  .(33: 1382یفتد، اجابت هم به تأخیر می افتد )ر.ک: ابن عربی؛ ب

ها، سودی است نشدناست و در این اجابت« حکمت خداوندی»شوند و دلیل آن تنها نمی
با  فهمد و بنابراینمیشود و یا در آینده حکمت و سود آن را که انسان یا متوجه آنها نمی

 ید: گوخود می
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 آن سود شدمن زیان پنداشتم، شکر حق را کان دعا مردود شد

 (1322/6/142)موالنا،  
بعضی امور هستند که هیچ دعایی تواند آنها را تغییر دهد: . اموری که دعا نمی2-0-0

نادانی و بی عقلی نیز از منظر موالنا، اموری همانند: مرگ. تواند آنها را تغییر دهد؛ نمی
ذکر توان با دعا آنها را رفع نمود. در مثنوی داستانی نیافتنی هستند که نمیر و شفااپذینعالج

وقتی از ایشان  ،ندکشده است که در آن، حضرت عیسی)ع( با ترس، به کوهی فرار می
کس کنند؛ چراکه هرکه از دستِ آدمی احمق فرار می دهندپرسند، جواب میعلت را می

 توان وی را نجات بخشید)ر.ک: موالنادعایی نمیبه حماقت مبتال شود، با هیچ 
،1322/3/6222- 6228). 
در مثنوی به داستان بزرگانِ . اشاره به داستان بزرگان دین و عرفان و دعاهای آنان: 2-0-5

است؛ مثل داستان دین و عرفان و دعاهای مستجاب شدۀ ایشان اشارات فراوانی شده
سازد و با دم مسیحایی خود به او مرغی میحضرت عیسی)ع( که از آب و گل، صورتک 

 بخشد:حیات و زندگانی می
 بال و پر بگشاد مرغی شد پدید آب و گل چون از دم عیسی چرید

 (822/ 1322/1)موالنا،  
از خالل داستانهای موالنا این : نکردن ویبودن مؤمن در برابر امر حق و دعا.تسلیم 2-0-6

گاه به قضا من واقعی همیشه از خداوند راضی است و هیچآید که از منظر وی، مؤطور برمی
 سازد. کند یا برای رفع آن دعایی بر زبان جاری نمیو مشیت الهی اعتراض نمی

 در دعا بیند رضای دادگر پس چرا گوید دعا اال مگر
 (1322/3/6624)موالنا،  

به سه دسته تقسیم « درخواست و دعا»معتقد است که افراد در  فصوص الحکمابن عربی در 
گویند خدایا ن دارند و مثالً میافرادی که طلبی نامعیّ -6؛ن دارندافرادی که طلبی معیّ-1شوند: می

که ای ندارند؛ چراافرادی که هیج سؤال و خواسته-3 ؛هرآنچه مصلحتم در آنست، به من عطا کن
ی قبول آنچه که از جانب حق ر کرده؛ پس قلبشان را براچیز را از قبل مقدّدانند خداوند همهمی

پوشند )ر.ک: ابن عربی، کنند و از اغراض و اهداف خویش چشم میشود آماده میوارد می
عقیده است و به این نکته اعتقاد دارد که عربی همموالنا نیز در این خصوص با ابن .(42-62: 1382

 دارند.ای نواقفان به سرّ الهی، هیچگاه از درگاه احدیت سؤال و خواسته
که در چرا ؛در بعضی موارد ترک دعا امری ناروا است . لزوم دعا در برخی موارد:2-0-7

دعا باعث هدایت گروهی از انسانها خواهد شد و از مقولۀ عبادات به شمار  این موارد،
ای که در آن، کرامت یکی از زاهدان در بادیه باعث نزول باران بر آید؛ مثل قصهمی
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بندۀ خالص خداوند، کسی است  .(3822-1322/6/62)ر.ک: موالنا،  شودتشنگان حج می
داند در چه زمانی دعا کند و در چه زمانی در برابر قدر الهی سکوت کند. همانند که می

حضرت ایوب)ع( که زمانی سکوت کرد و زمانی دعا و خواست خود را بر زبان جاری 
 شد، ضروری است.ساخت.  دعا هنگامی که برای امتثال از فرمان حق با

بسیار موقع، تأکید جا و بموالنا به لزوم سخن و دعای ب هنگام:. لزوم دعای بموقع و ب2-0-8
را است که به هنگامی که باید دعای استنجاء دارد. در مثنوی، قصۀ مردی حکایت شده

 کند:خواند! در این حال شخصی وی را متوجه اشتباهش میبخواند، دعای استنشاق را می
 لیک سوراخ دعا گم کرده ای شخصی خوب وِرد آورده ای گفت

 (1322/4/6668)موالنا،  
 ورزد. ازبسیار تأکید می« دعا در حق دیگران»موالنا  بر  . لزوم دعا در حق دیگران:2-0-9

-دیدِ او این تنها دعایی است که یقیناً برآورده خواهد شد. وی معتقد است که برای همه 

که در بسیاری از مواقع همین دشمنان هستند که ؛ چراهم باید دعا کرد -حتی برای دشمنان
 گردند:سبب ساز خیر و صالح آدمی می

 پس دعاشان بر من است ای هوشمند چون سبب ساز صالح من شدند
 (1322/4/22)موالنا،  

عا از نظر موالنا یکی از اموری که در د . الحاح و اصرار نمودن همراه با درد و آه:2-0-01
 خداوند است:  تضرع و زاری نزدحتماً باید به آن توجه داشت، الحاح و اصرار همراه با 

 آه بزن که آه تو راه کند سوی خدا گر نه حدیث او بدی جان تو آه کی زدی
 (122: 1388)موالنا،  

از منظر موالنا تمام عالم و کردن تمامی موجودات دنیا و کائنات: . دعا2-0-00 
که هرچند هیچ موجودی چنان ؛حال دعا، نیایش و تسبیح خداوند یکتا هستندکائنات در 

 جا آورد:تواند تسبیح او را بهشایسته است نمی
 آیددر رکوع است بنفشه که دو تا می در نمازند درختان و به تسبیح طیور

 (416: 1388)موالنا،  
 دعا از منظر کاترین پاندر. 2-2

« اشارتباط با خداوند و نیکویی»را به معنی  (Prayer)« دعا»کاترین پاندر، واژۀ      
داند و می (Communion)« اشتراک»را به معنی  همچنین آن ؛(62: 1382شناسد )پاندر،می

کردن، مشارکت با خداوند است. وی در تعبیری ویژه، دعا را اعتقاد دارد هدف دعا
های اصلی و بارز از مشخصه .(122: 1388کند )پاندر، توصیف می« دورآگاهی مقدس»

رود. وی میشماربه« دعا»است که خود نوعی « عبارتهای تأکیدی»سبک پاندر، استفاده از 
از آن بهره  کند تا در موقعیتهای مختلف بتوانبرای هر مشکلی، عبارتی خاص را توصیه می
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همچنین  اند.رح شدهانرژی که بسیار ساده و روان طباراتی با بار معناییِ مثبت و پرگرفت. ع
هایی از ماجرای افراد مختلف وی پس از بررسی و توضیح هریک از مسائل، شاهد مثال

نحوی با آنها درگیر است هآورد و در ضمنِ آنها بسیاری از مشکالتی که انسان امروز بمی
کار  خرید خانه، یافتن شغل مناسب و ... . وی با این کند؛ مشکالتی مانند: ازدواج،بیان می

کردن کلیدی است برای حل افزاید. از منظر پاندر دعابر صمیمیت و گیرایی کالم خود می
تمامی مشکالت بشری اعم از روحی، جسمی و... . او اعتقاد دارد پویایی دعا نه تنها در 

تواند قدرت خود را نشان دهد آمیز نیز میتعالی زندگی، بلکه در شرایطی طنزشرایط م
پاندر ابتدا، علت اعجاز دعا،  قدرت دعادر جلد اول کتاب  .(12: 1388)ر.ک: پاندر، 

دهد و بعد انواع دعا را با زبانی نشدن دعا و ... را توضیح میمزایای دعا، دالیل اجابت
آورد. در جلد دوم کتاب هایی زنده و ملموس برای هر یک میسلیس توضیح داده، مثال

توضیح  ،ه پیشرفته تر از دعاهای جلد اول هستندکرا نیز وی انواع دیگر دعا  قدرت دعا
کند که بهتر است دعاها به صورت گروهی و با همراهی دیگران سپس توصیه می ،دهدمی

خوانده شود. پاندر در پایان کتاب نیز برای اجابت دعا و به عنوان بهای اجابت دعا، دیگران 
ایمان به این مسئله که هرچقدر دادن و کند به شکرگزاری و عشریهرا تشویق و سفارش می

 آورید. بیشتر عطا و شکرگزاری کنید، بیشتر به دست می
 . انواع دعا به طور کلی از منظر پاندر2-2-0

 -1کند: گانه دعا را ابتدا چنین معرفی میانواع نُه قدرت دعاپاندر در دو جلد کتابِ     
ت )جلد اول، فصل ای مشیّدع -4دعای محافظت،  -3دعای پاالیش،  -6دعای آرامش، 

 -2دعای سکوت،  -8دعای مراقبه،  -2دعای تمرکز،  -2دعای اعجاز،  -2سه تا شش(
 دعای درک )جلد دوم، فصل هفت تا یازده(.

 های دعایی از منظر پاندر . روش2-2-2
کند و پیروی از یک سری اصول مشخصی را توصیه میهای کردن روشپاندر برای دعا     

شمارد. او بر این امر تأکید دارد دعاهایی که در دو جلد کتاب ابت دعا الزم میرا برای اج
تا به نتیجۀ دلخواه برسند. در این  معرفی شده، باید مرحله به مرحله انجام شوند قدرت دعا

 الزم و ضروری است.« عبارات تأکیدی»روند، داشتن تمرکز، تمرین و استفادۀ مداوم از 
 گی پاندر و تعلیمات دین اسالم. تشابهات اندیش2-2-3
های پاندر نه تنها با موالنا شباهت ها و گفتهبا توجه به قرائن موجود در آثار پاندر، اندیشه    

طور کلی با دین اسالم هم اشتراکات و شباهتهای بسیاری دارد. او نیز همچون دارد، بلکه به
حضرت علی )ع( اعتقاد  وب بهمنسبسیاری از عارفان کهن اسالمی به حقیقتِ این حدیث 

( و آن را همچون رازی 636: 1412)تمیمی،« مَن عرفَ نَفسَه فَقَد عرفَ ربّه»دارد که: 
گوید: همچنین وی می ؛(34: 1382)ر.ک: پاندر،  نمایاندقدیمی به خوانندگان خود می
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شبیه به  برای او )خداوند( واالترین شیوۀ جلوۀ خود از طریق کسی است که به سیمای او و»
( که این سخن بسیار شبیه به حدیث پیامبر )ص( 33: 1382)پاندر،« خود اوست، یعنی انسان

نسان را به شکل و انَّ اهلل خَلقَ االنسان عَلی صورتِه: همانا خداوند ا»فرمایند: است که می
 روایات بزرگان دین اسالم توصیه فراوانی به( در 26: 1421،)البخاری« .صورت خود آفرید

در هنگام خواندن نماز شده است. این حضور قلب، شبیه به همان ایمانی « حضور قلب»
زند و معتقد است فرد باید هنگام دعا، تمامی از آن دم می« تمرکز»است که پاندر با نام 

شمند و گیرد و درواقع مراقبۀ منظم، روکار)هشیار، نیمه هشیار و فراهشیار( را به ذهن خود
یادکرد نام بزرگان در دعا و شفاعت . (118: 1388)ر.ک: پاندر، باشدهوشمند داشته 

خصوص مذهب شیعه بدان بسیار خواستن از آنان نیز، مطلبی است که در دین اسالم و به
تأکید شده است. پاندر نیز به این مسئله توجه دارد و ذکر نام بزرگان دین را در طیّ دعا 

از دیگر نکات حائز توجه در دعای  .(36: 1388)پاندر،  داندمی کارآمد و مؤثربسیار 
است. وی اعتقاد « روزه»پاندر، رویکرد وی نسبت به تکالیف شرعی از جمله « پاالیش»

رسد که به نظر می»است: « گرفتنروزه»دارد از مصادیق ایجاد خأل در فکر و جسم 
ویژه برای غلبه بر مشکالت گرفتن، بهدهد... روزهگرفتن ذهن و جسم را پاالیش میروزه

 .(136)همان: « کند.کردن را در شما افزون می، زیرا هشیاری دعادشوار بسیار مؤثر است
است. وی اعتقاد دارد اگر افراد « محافظت»، دعای شده توسط پاندراز دعاهای معرفییکی 

کار توانند طعمۀ افبا دعاهای محافظت از نظر ذهنی خودشان را محافظت نکنند، می
این  .(144)همان: زندگی و سالمت آنان به خطر بیفتدنامهربانانه و حسودانۀ دیگران شوند و 

دارد که در اسالم هم به آن اشاره شده است. دو « چشم زخم»مسئله تشابه زیادی به مسئلۀ 
زْلِقُونَکَ وَإِن یَکَادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُ: »آیۀ معروف سورۀ قلم در قرآن در این باره چنین است

 21)قرآن، قلم: یَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ * وَمَا هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِّلْعَالَمِینَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ وَ
 (26و 

گاه آورند، آنالبته نزدیک است که کافران به چشمان )بد( خود )چشم زخمت زنند و( از پایت در ترجمه:
بشنوند و )چون در فصاحتش حیرت کنند از شدت حسد( گویند که این شخص عجب  که آیات قرآن

  «.که این کتاب الهی جز ذکر و پند و حکمت برای عالمیان نیستدر حالی* دیوانه است
 . جنبۀ عملی دعا از منظر پاندر2-2-0

 آثار خود، بر این ورزد و درپاندر  بر جنبۀ عملی دعا در زندگی روزمره اصرار می
هاست، پافشاری اصل که دعا تنها روش اطمینان بخش برای حل مشکالت و تحقق آرمان

، دعاکردن را قدرت دعااو در جلد اول کتاب  .(13 -14: 1388)ر.ک: پاندر،  دارد
)ر.ک:  داندتواند برای حل مشکل خود انجام دهد، میکه شخص می« کاری»ترین مهم

  .(11: 1382پاندر، 
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 از دعا از منظر پاندر. علت اعج2-2-5

معتقد است که قوانینی که برای  ، پاندردر پاسخ به علت و چرایی قدرت اعجاز دعا    
توانند برای تشدیدکردن، اند که میقویدنیای نامرئی ذهن و روح وجود دارند، آنچنان 

این  کار روند و دعاکردن، عملکردساختن قوانین جهان مادی بهکردن، یا حتی وارونهاثربی
بنابراین رویدادی را اعجاز پنداشتن، از نبود درک کارایی قوانین  ؛بخشدقوانین را تجلی می
 .(12-12: 1382گیرد )پاندر، واالتر سرچشمه می

 نشدن دعا از منظر پاندر . دالیل اجابت2-2-6

از  یکند که برخمینشدن دعای انسان در پیشگاه الهی دالیلی را ذکر پاندر برای اجابت    
آنها به قرار زیر هستند: عدم آگاهی از خداوند درون، لزوم شکوفایی روح، وجود پاسخ 

ر و اجبار، لزوم تغییر سطح بزرگ تر و بهتر، محدود کردن موهبت خداوندی، وجود فشا
 .(33-23: 1382)ر.ک.پاندر و... 

 موالنا درباره دعا ها در دیدگاه کاترین پاندر و. همانندی2-3
معتقدند که خودِ پاندر و موالنا، هر دو  . دعا کردنِ انسان خواستۀ خداست:2-3-0   

اگر مصلحت نیکوی خداوند این »گوید: کردن نیز خواستِ خداوند است. پاندر میدعا
ای در شما پدیدار تان برسید، از همان ابتدا چنین خواستههای عمیق قلبنباشد که به خواسته

( موالنا نیز معتقد است همین که شخص دست به دعا 123: 1382)پاندر، « نخواهد شد.
 دهندۀ این است که خداوند، خودش خواستار دعای بنده است. دارد، نشانمیبر

 و آن نیاز درد سوزت پیک ماست آن اهلل تو لبیک ماست»گفت: 
 (1322/3/122)موالنا،  

قد هستند که دعاکردن، هر دو معت . اجابت دعای همراه با اخالص و از صمیم قلب:2-3-2
کردن تنها دعا»گوید: دم پذیرفته شده است. پاندر میاگر از روی اخالص انجام شود، همان

« کردن.حال یعنی دریافتکردن نیست. دعاکردن، در عینبه مفهوم درخواست و نجوا
 کردن را به بندهچنان که خداوند، خود، دعا( موالنا نیز معتقد است هم13: 1382)پاندر،

 گرداند:آموزد، خود نیز دعا را مستجاب میمی
 چون بنده آید در دعا او در نهان آمین کند «بگو یا ذوالوفا اغفر لذنب قدهفا»گوید: 

 (366: 1388)موالنا،  
که فرد  دو بر این عقیده هستندهر  .  فانی شدن در اراده پروردگار به هنگام دعا:2-3-3

خداوندا نه »گوید: اوند فانی کند تا به مقصود برسد. پاندر میباید ارادۀ خود را در ارادۀ خد
 کند: ( و موالنا نیز توصیه می42: 1382)پاندر،« ۀ من، که ارادۀ تو مقدر خواهد شداراد

 معدوم چو گشتی همگی حمد و ثنایی خامش کن و از راه خموشی به عدم رو
 (1232: 1388)موالنا،  
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های تهذیب و که یکی از راه -موالنا به شریعت  اسک رسمی:. اعتقاد به دعاها و من2-3-0
های رسیدن به حقیقت اعتقاد جزمی دارد و آن را یکی از پایه -ریاضت نفس است

ورزد و معتقد است آنها نیز تأکید می« صورت»اعمال، به « معنی»شناسد. وی عالوه بر می
عبادی همچون نماز و روزه اگر محبت خداوند تنها فکر و معنی بود، هیچگاه اعمال 

 یافت:صورت نمی
 صورت روزه و نمازت نیستی گر محبت فکرت و معنیستی

 (1322/1/6262)موالنا،  
اجازه ندهید دعاکردن غیر رسمی جای مناسک رسمی را بگیرد. »گوید: پاندر نیز می 

هی خودشان وقت ندارم به طور رسمی دعا کنم... چنین افراد گمرا گویند: منگاه مردم می
 (83: 1382)پاندر، « کنند.را از واالترین تجربۀ زندگی، یعنی دعای رسمی محروم می

هر دو معتقد هستند یکی از اصول دعا، اصرار و ابرام در آن : .  اصرار و ابرام در دعا2-3-5
 گوید: است. موالنا می

 در گوش تو آید صداکز گنبد هفت آسمان  چندان دعا کن در نهان، چندان بنال اندر شبان
 (146: 1388)موالنا،  

ورزند. زیرا اصرار نمی ،شوددعاهای بسیاری افراد اجابت نمی»پاندر نیز معتقد است:     
 (28: 1382)پاندر، « الزم است در این امر پافشاری شود.

موالنا و پاندر، هر دو برای  :. استفاده از ابزار قصه و تمثیل برای تأثیرگذاری2-3-6
اما نوعِ این قصه ها متفاوت است.  کنند،تأثیرگذاری بیشتر، از قصه و تمثیل استفاده می

ای تر هستند و بیشتر مانند خاطره و یا تجربۀ واقعیتر و ملموسهای پاندر، امروزیقصه
اما داستانهای موالنا اغلب  اند،هستند که دوستان و یا مخاطبان پاندر برای وی تعریف کرده

 از داستانهای کهن کتبی همچون کلیله و دمنه هستند. برگرفته
در مثنوی  هر دو معتقد به دعا برای دیگران هستند.: لزوم دعا برای دیگران. 2-3-7

-حکایاتی از بزرگان وجود داردکه همواره جهت رفع حاجات دیگران دست به دعا برمی

 دارند؛ مانند حکایت دعای آن زاهد برای برآمدن دعای حاجیان:
 که اجابت کن دعای حاجیان چشمها را کرد سوی آسمان

 (1322/6/3826)موالنا،  
کنید، ابتدا خودتان احساس آرامش پاندر معتقد است وقتی برای دیگران دعا می

: 1388کند. )ر.ک: پاندر، کنید و این احساس راه را برای اجابت دعاهایتان هموار میمی
122-128 ) 

گوید نه تنها برای دوستان، حتی برای پاندر می ای دشمنان:. لزوم دعا حتی بر2-3-8
« خودخواه نبودن»و « عفو و بخشش»دشمنان هم باید دعا کرد. رمز اجابت دعا از نظر وی 
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اند، با کردن برای کسانی که به هر نحوی به انسان ظلم و ستم کردهاست. از منظر وی دعا
: 1382)ر.ک: پاندر، روندشمار میای روح بههپاالینده وجود سختی و دردناکی، از بهترین

گردند، پس که دشمنان باعث صالح و خیر آدمی میجاییاست از آنموالنا نیز معتقد  .(22
 آنان دعا کرد: باید در حق

 پس دعاشان بر من است ای هوشمند چون سبب ساز صالح من شدند
 (1322/4/22)موالنا،  

های موالنا و پاندر هر دو به داستانها و گفته ین و عرفان:. اشاره به داستان بزرگان د2-3-9
بزرگان دین و عرفان همچون: حضرت عیسی )ع(، حضرت محمد )ص( و... اشاراتی 
دارند. پاندر در تمامی کتب خود، جمالت و حکایاتی از افرادی همچون: فرانسیس قدیس، 

یات بسیاری از پیامبران بیان آورد. موالنا نیز در مثنوی حکااکهارت، امت فاکس و... می
 کند. می

هردو معتقد به قدرت جادویی کلمات  . اعتقاد به قدرت جادویی کلمات در دعا:2-3-01
هنگام دعا هستند. موالنا این نکته را در داستان عیادت رسول)ص( از صحابی رنجور 

پاندر کند. یخوبی بیان م( و برخی داستانهای دیگر به6211 -6144/:1322/6)ر.ک. موالنا
گرفتن ن قرارشده، قدرت عظیمی دارد و با ترتیبات معیّهر واژۀ ادا»نیز بر این باور است: 

گذارد و نتایج شود که عمیقاً بر ماده اثر میها، نیروی ارتعاشی نامرئی عظیمی ایجاد میواژه
 ( 128: 1382)پاندر، « کند.شدۀ خاص را مقدر میتمشیّ

اری بیشتر مطالب، در ذموالنا و پاندر جهت تأثیرگ ت کتب مقدس:. استناد به آیا2-3-00
ورزند و به فراخور چون قرآن و انجیل مبادرت میآثار خود به استناد از کتب مقدس هم

کنند. این استناد در آثار پاندر گاهی به صورت نقل مستقیم آیات و کالم آیاتی را ذکر می
الزم است در دعا »ت می پذیرد؛ مثالً: گاهی به صورت اشاره به مضمون آیات صور

نذرکردنش، « گونۀباکی قدیسبی»ی یعقوب و «از طریق دعا»پافشاری شود. این نگرش 
: 1382)پاندر،(« 36:62)سفر پیدایش« تا مرا برکت ندهی، تو را رها نکنم.»آشکار است: 

؛ 128؛ 132؛ 121؛ 26؛ 82؛ 36: 1382های بیشتر: ر.ک: پاندر،( )برای مشاهده نمونه28
و... . در مورد موالنا نیز، اصوالً 122؛ 22؛ 86؛64: 1388و... ؛ همچنین: پاندر،122؛ 121

دهد، افکار و های استدالالت موالنا را تشکیل میآنچه که غالب درونمایۀ مثنوی و پایه
ها متفاوت است؛ )ر.ک: هایی برگرفته از قرآن است. اما شکل این اندیشهاندیشه

 ( به عنوان نمونه:12: 1326درگاهی،
 که دعا را بست حق بر اَستَجِب نیک بنگر اندرین ای محتجب

 (3/6324: 1322)موالنا،  
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؛ 3/122؛ 6/6226؛ 6/322؛ 1/22: 1322های بیشتر: ر.ک: موالنا، )برای مشاهده نمونه
 و... .( 3/3224؛ 3/222
 ه دعا: . نکات افتراق دیدگاه کاترین پاندر و موالنا دربار2-0
، طریقه و «دعا»از مهمترین نکات اختالف در مبحث  . طریقه و شیوة دعاکردن:2-0-0  

ها و های دعایی غربیشیوۀ دعا کردن در نزد پاندر و موالناست. پاندر معتقد است که شیوه
کردن تری را برای دعاها مراحل سخت و پیچیدهها برعکس یکدیگر است. شرقیشرقی

گرای که ذهن مادیدرحالی ید هرکسی قادر به انجام آن نباشد؛که شاکنند انتخاب می
د و و قدرت دعا نخست از طریق اجسام، افراها به نوعی دوست دارد که متقاعد شود غربی

  .(42: 1382اندر،)ر.ک: پاتفاقات به او نشان داده شود
ن خاصی دارد که ها و قوانیکردن، شیوهپاندر برای دعا . قوانین و مراحل دعایی:2-0-2

کنند. وی معتقد است انواع هرچند سخت نیستند، اما از اصولی خاص و ویژه پیروی می
این  دعاهایی که معرفی کرده است، باید به صورت مرحله به مرحله انجام شود و در غیر

ورد موالنا اما این موضوع در م ،(22: 1388)ر.ک: پاندر، صورت تأثیرگذار نخواهند بود
کند. انسان فقط کافی نمی« بندیطبقه»یا « گذاریمرحله»کردن را دارد. او دعامصداقی ن

 است که از درون خویش، خداوند را صدا بزند تا دعایش مستجاب شود: 
 نعره مزن که زیر لب می شنود ز تو دعا دور مرو، سفر مجو، پیش تو است ماه تو

 (122: 1388)موالنا،  
موالنا معتقد است بعضی امور مثل مرگ و  کلیۀ امور توسط دعا:. تغییر یا عدم تغییر 2-0-3

تواند آنها را برگرداند و یا تغییر دهد. در مثنوی نادانی، اموری هستند که حتی دعا هم نمی
داستان مردی است که به اصرار از حضرت موسی )ع( می خواهد تا زبان طیور و بهایم را 

شود و این راگیریِ این زبان، متوجه زمان مرگ خود میبه او بیاموزد و در نهایت به وسیلۀ ف
)ر.ک:  توان تغییردادگردد که برخی امور همانند مرگ را نمیحقیقت برایش آشکار می

اما پاندر چنین اعتقادی  ؛(6228 -1322/3/6222؛ همچنین: 3322-1322/3/3622موالنا
 .(162)همان: او هرچیزی با دعا قابل تغییر استندارد و از منظر 

از مهمترین  . تمرکز بر مسائل معنوی توسط موالنا و مسائل دنیایی توسط پاندر:2-0-0
نکات افتراق پاندر و موالنا، توجه موالنا به مسائل معنوی و توجه و تمرکز پاندر به روی 

گلخن »(، 622 -632، ابیات4ای )دفتر نهمسائل مادی است. موالنا در مثنوی، طیّ تمثیل گو
دهد که در آنجا گویی تمام اوقات ا تصویری از جایگاه اغنیا و طالبان دنیا نشان میحمام ر

کشی هم برای آن است که تا گلخن همواره گرم کشی اشتغال دارند و سرگینبه سرگین
« بماند و آب حمام را که موجب پاکی جسم و جان اتقیاست گرم بدارد

ادی تأکید فراوان دارد و آسودگی و رفاه اما پاندر به مسائل م ؛(626: 1326کوب،)زرین
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اگر توانگر نباشید، نه به درد خودتان »داند: بودن میمالی را الزمۀ شادزیستن و مفید
توان در عرصۀ مادی، خورید، نه به درد دیگری... بدون آسایش و بازآفرینی، چگونه میمی

 ( 13: 1383)پاندر،« به تمامی و شادمانه زیست؟
پاندر برای عدم استجابت دعا در نزد پروردگار  عدم استجابت دعا:. دالیل 2-0-5

محدود کردن موهبت  آورد از جمله: عدم آگاهی از خداوند درون،دالیلی را می
اما موالنا ضمن آنکه برای قبولی دعا شرایطی  ،(33-23: 1382)ر.ک: پاندر،خداوندی و... 

شمارد: گناه و اعمال ا را چنین برمیاز دالیل عدم استجابت دع داند، برخیالزم میرا 
 ناپسندیده انسان مثل کبر و حرص، خیر و صالح نبودن در استجابت دعا و... .

 
 گیری.نتیجه3

ای برخوردار موالنا از جایگاه خاص و ویژههم از دیدگاه پاندر و هم از دیدگاه « دعا»    

تراقاتی نیز میان آنان در این است. با وجود تشابهات بسیار این دو عارف در امر دعا، اف

که زبان و نثر پاندر بسیار ساده و روان است، در جذب گردد. ازآنجاخصوص مشاهده می

پاندر نگاه تازه و مدرنی نسبت به مسئلۀ دعا  کاتریناست. مخاطب معاصر بسیار موفق بوده

های عبارت»لب داند. او دعا را در قادارد و آن را ارتباط سادۀ بشر با خداوند خویش می

ای بسیار روان و با استفاده از کلمات کامالً امروزی و مطابق با نیازهای و با شیوه« تأکیدی

که اگر این عبارات تأکیدی با خلوص نیت و طبق کند و معتقد است انسان معاصر بیان می

و  به طور کلی نقاط افتراق موالنا شک اجابت خواهند شد.شرایطی خاص خوانده شوند، بی

شود: طریقه و شیوۀ دعا کردن، قوانین و مراحل دعایی، تغییر میپاندر در این موارد خالصه 

یا عدم تغییر کلیۀ امور توسط دعا، تمرکز بر مسائل معنوی توسط موالنا و مسائل دنیایی 

های نگاه پاندر و موالنا نقاط مشترک و همانندی توسط پاندر، دالیل عدم استجابت دعا. از

توان به مواردی همچون: لزوم اخالص در دعا، لزوم فنای ارادۀ انسان به دعا نیز مینسبت 

در ارادۀ خداوند هنگام دعا، خواستۀ خداوند و موهبت الهی بودن دعا، لزوم اصرار و الحاح 

در دعا و... اشاره کرد. با توجه به این موارد در مقایسه تطبیقی میان موالنا و پاندر 

ها در دیدگاه موالنا و پاندر در زمینۀ دعا شباهتو  هاکلی، همانندیطورهیابیم که بدرمی

. در جدول و نمودار ذیل مطالب اصوالً بیشتر از اختالفات و افتراقات میان آن دو است

 .صورت خالصه ارائه شده استبه
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 افتراقات میان دیدگاه موالنا و پاندر درخصوص دعااشتراکات و 

 افتراقات اشتراکات ردیف

 طریقه و شیوۀ دعاکردن دعا کردنِ انسان خواستۀ خداست 1

اجابت دعای همراه با اخالص و از صمیم  6

 قلب
 قوانین و مراحل دعایی

 مور توسط دعاتغییر یا عدم تغییر کلیۀ ا فانی شدن در اراده پروردگار به هنگام دعا 3

4 
 اعتقاد به دعاها و مناسک رسمی

تمرکز بر مسائل معنوی توسط موالنا و 

 مسائل دنیایی توسط پاندر

2 
 اصرار و ابرام در دعا

 دالیل عدم استجابت دعا

 

استفاده از ابزار قصه و تمثیل برای  2

 تأثیرگذاری
 

  لزوم دعا برای دیگران 2

  لزوم دعا حتی برای دشمنان 8

  اشاره به داستان بزرگان دین و عرفان 2

  اعتقاد به قدرت جادویی کلمات در دعا 12

  استناد به آیات کتب مقدس 11
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 یادداشتها
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 (.سپاسگزاری: هنر ده درصد )پیشگفتار کتاب توسط پائوال لنگوس ریانو  یک داستان عاشقانه، پویای کامیابیقوانین 
 

 کتابنامه
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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Comparative analysis of two poems from Hillī and Jāmī which 
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1. Introduction 

Safī al-Dīn al-Hillī (died in 750 AH) in an Arabic ninety verses 

Qasīda (ode) and Abd ar-Rahmān Jāmī (died in 898 AH) in a Persian 

fifty-six verses Tarkīb Band (poem of several stanzas of equal size) 

have praised the Prophet Muhammad. Equal subject and the same 

textual position are the base motivation of this research. Both poets 

composed their Eulogy when they went on a pilgrimage to Medina so 

they exposed their heart which was full of love and passion for 

visiting their Prophet's resting place (in Medina). The desire of 

meeting, the suffering of being far from beloved (here is the Prophet), 

and the hope of forgiveness are the essence of those poems. The social 

and cultural environments of the two poets have so many similarities. 

Although they have a hundred years' differences, both of them live in 

the Mongolian era. The research aims to compare two poems from the 

aspect of the forms (shape) & contents, then indicates similarities and 

differences. 

 

2-Methodology: 
The method which is used here is; intertextual criticism based on 

the American school in Comparative Literature. This school does not 
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necessitate historical relations even applying different languages 

between two works. It intends to change the methodology from 

historical influence to literary theory and criticism. The research is 

done based on intertextual criticism of odes in order to show the 

emotional and artistic relationship between the shapes and contents, so 

it casts a bilateral and comparative approach.    

 

3-Discussion 
Both Safī al-Dīn al-Hillī's Qasīda (ode) and Abd ar-Rahmān Jāmī's 

Tarkīb Band (poem of several stanzas of equal size) has set in a travel 

literature genre like. They both describe the difficulties during the 

travel and passion for visiting their Prophet's resting place in an 

effective way. Hillī begins his ode with a lyric like traditional Arab 

poems, then describes his journey. Finally, he joins the conjunctive 

verse (Takhal'los تخلّص) which tells of the Camel with the Eulogy 

about the prophet in a poetic way. In this ode, the chain of 

speech has been made under the influence of classic odes 

intentionally. The poet mentioned the people and places with an 

extroverted approach. He was inspired by the previous images and 

expressions. 

Jāmī's Tarkīb Band begins with verses that explain his pilgrimage. 

The sound of camels and mob of the Caravan has blended with the 

commotion inside the poet's heart. Then the poet finishes the 

description of his journey and starts to praise his beloved (here is the 

Prophet), then tries to express his feeling to him so humbly. During 

composing the verse Jāmī is full of passion and floats in his 

unconsciousness. The form and content of the poem meet each other 

in an emotional artistic way. 

 

4-Conclusion 

By comparing the contents & the structures of the two poems we 

can indicate these similarities and differences; 
4-1- Similarities:  

The plot of the poems and the poets' situation are so close to each 

other, so the common themes are outstanding in the poems. For 

example; passion for visiting their Prophet's resting place (in Medina), 

the suffering of being far from beloved (here is the Prophet), 

description of camel & desert, saluting to the Prophet, humbleness, 

seeking intercession, and asking for a spiritual reward for his Eulogy, 

https://www.wordhippo.com/what-is/another-word-for/intentionally.html
https://www.wordhippo.com/what-is/another-word-for/theme.html
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complaining for his adversaries, avoid using offensive language for 

other religions, and generally talking about dignity & greatness of the 

Prophet. 
4-2- Differences: 

Jāmī's poem is full of passion while Hillī's is empty of that, so the 

Hillī's doesn't have structural coherence. Jāmī has a macro-perspective 

in spiritual and religious matters which led to using ambiguity instead 

of clarity when Hillī intentionally uses details and reveals all names & 

symbols in his poetic imagination. Jāmī focuses on gestures and body 

organs to express his thoughts and emotions whilst Hillī doesn't pay 

much attention to them. And finally, Jāmī uses the capacity of the 

rhythm and the sound of words more than his counterpart. 

 

Keywords: Safī al-Dīn al-Hillī, Abd ar-Rahmān Jāmī, Comparative 

Literature, Praising the Prophet, Traditional Arabic and Persian 

poetry. 
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 تطبیقی ادبیّات نشریۀ

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 0011پاییز و زمستان، پنجمو  بیست شمارة ،سیزدهمسال 
 

 در یجام عبدالرحمان و یحلّ نالدّییصف از چکامه دو یقیتطب یبررس
 (ص) اسالم امبریپ مدح

  1یی مال اکبریعل

 چکیده

ای شامل نود بیت به زبان عربی و عبدالرحمان جامی قصیده ه.ق( 027)وفاتالدین حلّی صفی
پنجاه و شش بیت به زبان فارسی، در منقبت پیامبر اسالم )ص(  بندی به طول( ترکیبه.ق 898وفات)

اند. تحلیل این دو سروده در یک اقدام تطبیقی، فراراه نوشتار حاضر است. روش تحقیق، بر سروده
پایۀ نقد درون متنی، در پرتو ادبیات تطبیقی به شیوۀ مکتب آمریکایی است. موضوع یکسان و 

ا بر آن داشت که به مقایسۀ این دو سروده، در دو حیطۀ شکل و موقعیت متنی مشابه، نگارنده ر
ها را بازنماید. هر دو سراینده، مدایح خود را در عشق به ها و ناهمانندیمضمون بپردازد و همانندی

اند. اشتیاق دیدار، رنج فراق و پیامبر و در طیّ یک سفر پرشور زیارتی به مقصدِ مدینه آفریده
د؛ هاست. هر دو شاعر، زبانی عذرخواه و روحی خاکسار دارنایۀ این چکامهمآرزوی آمرزش، جان

نگری او را ندارد. چه حلّی، از شور عاطفی جامی و صدق هنری او برخوردارنیست و کالناگر
بند جامی از قبیل واژگان، اسلوب عبارات، صور خیال عاطفۀ عرفانی در تمام عناصر شعری ترکیب

وانگهی عواملی از قبیل ضعف عاطفی در مدح،  است؛و کنشگر بوده و موسیقی، نیرویی نافذ
بودن سروده و تنگنای قافیه، از انسجامِ هنری و تی قصیده، طوالنیپایبندی شاعر به ساختار سنّ

 است.اثربخشی عاطفیِ مدحیۀ حِلّی کاسته
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 مهمقدّ .0
 .شرح و بیان مسئله0-0
آور قرن ، شاعر، دانشمند و عارف نام1عبدالرّحمن بن نظام الدّین احمد بن محمّد جامی»   

( وی در طول عمر خویش چندین بار 3/230: 1202)صفا، « نهم هجری قمری است.
ه.ق به حجاز بود. او در مسیر خود  800ترین سفرش در سال ترین و طوالنیسفرکرد. مهم

کرد و به سبب جفایی که از اهل بغداد دید، دچار گذشت، چهارماه توقفکه از بغداد می
کرد کدورت شد. وی سپس روی به مدینۀ پیغمبر آورد و ترکیبی در نعت آن حضرت نظم

جاه و را که ضمن پن 3نگارنده در صدداست این ترکیب .(83-81: 1237)ر.ک: حکمت، 
، مقایسه و 3الدین حلّیاز صفی 2ایشش بیت و هفت بند به رشتۀ نظم درآمده، با قصیده

کند. قصیدۀ حلّی مشتمل بر نود بیت و در اظهار ارادت به حضرت محمد )ص( تطبیق
 است.سروده شده

روش مکتب هدف نوشتار، بررسی این دو سروده بر پایۀ اصول ادبیات تطبیقی به
شناسی و توجّه به نقد و تحلیل را در رأس کار زیبایی»این مکتب،  آمریکایی است.

نماید، این است ای که نیازمند توضیح می( نکته331: 1289)نظری منظّم، « گری نهاد.تطبیق
بند و دیگری در قالب قصیده است. البته چنین انتخابی از نظر ها، ترکیبکه یکی از سروده

بند از نظر موضوع و رعایت بحر شعری، شبیه که ترکیبچرا است؛مبنا نبودهنگارنده، بی
ای است که به چند قسمت مساوی تقسیم شده و در هر بند، قصیده است، گویی قصیده

گیرد، هم قافیه های ترکیب قرار میاست. بندهای واسطی که بین خانهتغییر قافیه داده
بند بر بند و ترجیعارند. امتیاز ترکیبهایی شبیه قصیده دنیستند، ولی ابیات هر خانه، قافیه

شود، شاعر از استبداد ناشی از رعایت میها عوضقصیده، به این است که چون قافیۀ خانه
تواند با سهولت بیشتری اشعار بلند یابد و میمیوحدت قافیه در تمامیّت سروده رهایی

ها نه تنها یکسان سروده که موضوعافزون بر این .(213 -279: 1293بسراید )ر.ک: شمیسا، 
است، بلکه هر دو سرایندۀ مسلمان، این مدایح را در موقعیت محیطی و روانی مشابهی یعنی 

اند. محیط النبیّ و در اشتیاق زیارت مرقد آن حضرت، به گوهر نظم کشیدهدر مسیر مدینۀ
بیش از صد های بسیار دارد. هر دو با وجود اجتماعی و فرهنگی هر دو شاعر نیز همانندی

 اند. سال اختالف زمان، در عصر حاکمان مغولی زیسته
 .پیشینۀ پژوهش2-0

نگرفته که در تیررس دید نگارنده است، تاکنون تحقیقی با این عنوان، صورتجاتا آن 
هایی یافت که با نوشتار حاضر پیوندهایی دور یا نزدیک توان پژوهشاست. با این حال می

 دارند:
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، به «یالدین حلّمدح پیامبر )ص( از دیدگاه صفی» ( در مقالۀ1200امین مقدسی )
بررسی قصاید حلّی در مدح پیامبر پرداخته و به این نتایج رسیده که تنۀ اصلی اغلب مدایح، 
از صور خیال بهرۀ چندانی ندارند و مفاهیم واحد به تأثّر از قرآن و احادیث، در قصاید 

الدّین مقارنۀ مدایح نبوی عطّار و صفی»( در مقالۀ 1283) اند. همین نویسندهمختلف، تکرارشده
های بیانی دو به مقایسۀ مدایح نبوی دو شاعر پرداخته و با مقایسۀ مضامین و شیوه« حلّی

که ر، شاعرانه و زمینی است، درحالیسراینده، به این نتیجه رسیده که نگاه حلّی به پیامب
حضرت محمد )ص( »( در مقالۀ خود 1283الزیموسی )عطار، نگاهی عارفانه به پیامبر دارد. 

به تبیین سیمای پیامبر در خالل اشعار جامی پرداخته و به موضوع « در اشعار عرفانی جامی
پیامبر اعظم »( در مقالۀ 1280است. سلطانی )آفرینش پیامبر، مقام وی و معراج اشاره کرده

اند، مدح پیامبر )ص( پرداخته به چند نمونه از اشعار جامی که به« در اشعار جامی
( 1290است. فالح )های شاعر از قرآن کریم را معیّن ساختهگیریکرده و برخی واماشاره

، «الدّین حلّیالدیّن عبدالرّزاق و صفیبررسی تطبیقی مدایح نبوی در اشعار جمال»در مقالۀ 
الدین حلّی اید صفیبند جمال عبدالرزّاق و قصبه مقایسۀ نعت پیامبر اسالم در ترکیب

های هر کدام نشان پرداخته و برخی مضامین همانند و ناهمانند را به گواهی ابیاتی از سروده
« نبوت خاصّه»بررسی آراء جامی دربارۀ »( در مقالۀ 1299نیا و دیگران )است. بهرامیداده

های جامی در ترین دیدگاهبه مهم« در دیوان اشعار با رویکرد به مبانی علم کالم اسالمی
 اند. کردههای وی، اشارهمورد نبوت خاصه در خالل ابیاتی از دیوان

 لهاهمیت مسئ .ضرورت،3-0
متنی، به مقایسۀ دو قصیده با موضوع یکسان این پژوهش که بر پایۀ تحلیل و نقد درون
پیامبر  است تا این دو اثر شایسته را که فضایلاز دو شاعر برجسته و ممتاز پرداخته، کوشیده

اند، بر دو محور شکل و معنی، مقابل رحمت )ص( را در قالب موزون خویش، گنجانده
یکدیگر قراردهد و رابطۀ عاطفی و هنری بین ساختار و محتوایشان را به نمایش بگذارد. در 

 های پژوهش عبارتند از:این راستا، پرسش
ی هستند و چگونه اندیشه های سبکی و موضوعاین دو سروده هر کدام دارای چه ویژگی.1

 است؟و احساس دو سراینده، در شریان شعر، جاری شده
 هایی در حیطۀ مضامین و سبک سرایش دارند؟ها و تفاوتدو چکامه چه شباهت.3
 

 .بحث و بررسی2
ها شود و سپس در یک اقدام تطبیقی، شباهتمیابتدا هر سروده جداگانه نقد و معرفی

 ند.گردمیها تبیینو تفاوت
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 الدین حلّی.تحلیل موضوعی قصیدة صفی2-0ّ
 :کردتوان آن را از نظر موضوعی، به سه بخش تقسیمدر کالبدشکافی این قصیده، می

تغزّل )بیست و شش بیت(، وصف سفر )بیست و یک بیت( و مدح پیامبر )ص( )چهل و سه 
یا تغزّل است. این های سنّتی کهن عربی، تشبیب رسم سرودهبیت(. بخش اوّل قصیده، به 

تغزّل، طبیعتی سرد و تقلیدی دارد و بارِ منظوری و عاطفی، بر پیکرۀ منظوم قصیده، خوش 
ای که در خأل عاطفی شکل های عشیرهننشسته؛ گویی صورتکی است ساختگی از عشق

است. در دو بیت اوّل، شاعر تشبیهی تکراری را به شیوۀ مقلوب، به کارگرفته و در گرفته
است که یت بعدی، بین دو مصراع هر بیت، با تکلّف، تقابلی محتوایی برانگیختههفت ب

-مُطلَقات/ال یُفَکّدهد. این دوگانگی در واحدهایی چون: ضعف عاطفی خویش را پوشش
هیب لَ-انور األجفَتُور الظُّبَی )حدّ السیف(/فُفُتُ -د/الحُوراألُسَ -قَادَت/یُقَطِّعُ -وراب/سُفُحِجَ
 شود.میدیده، وبلُسَعیر القُود/الخُدُ

که زنان را با عبارت از نظر اخالقی، شاعر در تغزّل خویش کامال عفیف است، طوری
جا به بعد، دو عاطفۀ کند )بیت دوازدهم(. شاعر از اینیادمی« ما تَحوی القُصورُ»کنایی: 

ناموسی و آمیزد و به رسم کهن، از صفّ ناشکستنی محافظان ترس و طمع را به هم درمی
معشوقه را تا مرز یک  آورد که اقدام به دیدارسعی و سماجت جاسوسان، سخن به میان می

کند. در وانفسای این دیدارِ عاشقانه، چالشی برپاست. عشق حماسۀ مرگبار، برجسته
کنند. در میرانَد. خلخال پای یار و بوی خوش عبیرآمیزش افشاگری خواند و غیرت میمی

ولناکی، سپیدۀ صبحگاهی چون تیغۀ زهرآلود دشنۀ غیوران قبیله، سینۀ چنین معرکۀ ه
درد و عاشق، چون کودکی خطاکار در چتر گیسوان شبرنگ معشوقه تاریکی را می

کند. دمیدن صبح و سعی جاسوسان، خاطرۀ جا تجربهجوید تا عشق و ایمنی را یکمیپناه
شود میایکند و بهانهمیخیال او زندههای دشمنانش را در توزیروزگاران گذشته و کینه

دارد. گویی معشوقۀ جهان در اسارت اش را استوارهای خویش را بستاید و ارادهتا صبوری
توان از برکاتش نظرانی است که جز با صبر و صالبت پوالدین، نمیبدخواهان و تنگ

د و مباهات شاعر ای از شکایت و فخرن(، آمیزه30-31گرفت. این شش بیت پایانی )کامی
اند. شاعر، ضمن چهار بیتی که به فخر را با لحنی جاندار و مخیّل، به تصویرکشیده

( و دو تلمیح 33(، یک اغراق حماسی )بیت قَلَبَ الدَّهرُ المِجَنَّدارد، یک کنایه )اختصاص
است. در بیت بیست و (، آورده و شکیبایی خویش را به زبان تصویر، گواهی کرده30)بیت

 شود. این بیتمیهفتم، پرده از سفری شبانه در عرصۀ شبی سیاه و سهمگین برداشته
بخش تغزّل و فخر، و آغازگر غرض وصف است. وصف شتر و شرح سفر در بیابان، پایان

انجامد. به گواهی این ابیات، شاعر بر پشت شتری تنومند و در بیست بیت به طول می
های جاری و بادهای گون با ریگهایی سوخته و سرابنرهنورد سوار است و در بستر بیابا
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است. توصیف سفر شده به دنبال مرجع خویش، روانکش، چون ضمیری گمزوزه
است. گویا سفر ای است که پیوند عاطفی آن با ابیات فخری سابق، بریده نشدهگونهبه

ل را مصداق کند و فعلی است که قومیرا گواهی شاعر، کنشی است که صالبت اراده
 بخشد. می

دانی و چابکی شاعر در هفت بیت، شتر خود را به شیوۀ شاعران جاهلی به راهواری، راه
ستایی، یادآور رسم کهن شاعران عصر جاهلی است که است. باری این مَرکبستوده

گزیدند و با شتر خویش به مرحلۀ ای غیرمستقیم برای خودستایی برمیتمجید از شتر را شیوه
رسیدند. شاعر در خالل این ابیات، مسیری را که از عراق تا حجاز پیموده مزادپنداری میه

گوید. ذکر کند و نام خاصّ هر یک را بازمیمیها را یادآوریها و کوهاز جمله دشت
های  مربوط به جبر های اماکن، برآیند پیوند انسان با جغرافیاست و ناشی از محدودیتنام

جا که ناخودآگاه انسان خاکی است. شاعر در ادامۀ مسیر بیابانی، آنجسم و اثرش در 
جوید و وارد غرض میشده، با ترفندی هنری تخلّصگویی به خان هفتم سفرش نزدیک

 شود:اصلی یعنی مدح پیامبر می
 غَدددَت تَتقااَددالا المَسددیرَ لِ لَّهددا 

    ججججججج
 إلی لَحدو ییدر المُرسَدلینَ مَسدیرُها     

 

کرد؛ چون که او به سمت مسیر را می ]نشانی[از ما تقاضای  ]کار به جایی رسید که شتر[ ترجمه:
 بهترین پیامبر، راهی بود.

ستاید و پس از اظهار سالم و ابراز حلّی در ادامه، ضمن پنج بیت، فضایل پیامبر را می
اطف ای به سمت عواطف مذهبی خویش که عصارۀ عواهلل )ص(، روزنهتحیّت به مرقد نبی

آورد. علیّ مرتضی و اهل بیت پیامبر )ع( را با لحنی برمیگشاید و کامیدینی اوست می
)بیت شصت و ششم( به « قلیلٌ شَکورُهاستاید و با عبارت: شورانگیز و خیالی بارور می

زند و بالفاصله در دو بیت، صحابه را به شجاعت و ای لطیف میمخالفان شیعه، کنایه
شورد. در ادامه، اش، احساس مذهبیِ مخالفی را برماید که مبادا کنایهنمیسخاوت تحسین

یابد. قصیده، میستاید و همین لحن تا پایان قصیده ادامهشاعر با لحنی خطابی، پیامبر را می
گردد. شاعر از گناهان خویش چون خطبۀ شوقی خطاب به روح آسمانی پیامبر، ایرادمی

دارد و شاعرانه، حضرت را به پذیرش را در دل، زنده نگاه مینالد، امید شفاعت و غفران می
 انگیزد. درخواستش برمی

 .تحلیل ساختاری قصیدة2-2
نهاده و ساختار را بر محتوا بندی قصیده را موافق با معیارهای سنّتی، بنیانحلّی، استخوان

یادآور تابوهای ناموسی عشایر  است. تغزّل اوو تقلید را بر اصالت و ابداع، مقدّم شمرده
های شتر کعب بن زهیر و طرفۀ بن نشین عصر جاهلی است و شتر او همان ویژگیخیمه

رمق است و شاعر را ناگزیر کرده عاطفی، کمالعبد را داراست. نیروی پردازندۀ شعر از نظر 
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کند و تعابیر و مضامین موروث را های هوشیار ذهن کاوشکه به دنبال محتوا در الیه
است و تردستی ای بین عناصر تصویر، برنیانگیختهآورد. تخیّل، پیوند باریک و تازهچنگبه

قابل درک نیست. تنها در  و طراوتی که ناشی از دخالت احساس یا اصالت طبع شاعر باشد،
چارچوبی سنّتی و با مصالحی از نوع تلمیحات و اقتباسات، فضایل پیامبر، گزارش 

 است. شده
است. اگر کلمۀ قافیه را واکاویم، برخورداربه لحاظ موسیقایی، قصیده از قافیۀ مطلقه 

زوم ما الیلزم را بعد از حرف رَوِیّ، ضرورتی شبیه به ل« ها»بینیم که وجود ضمیر مؤنّث می
، «رُ»، که قافیۀ مَطلعِ اوّل است، «(رُهَالَضی»است. به طور مثال در کلمۀ برای شاعر ایجاد کرده

، حرف خروج است. ضرورت رعایت چنین «ا»، حرف وصل، و «ه»حرفِ رَوِیِّ است، 
فیه، است. با این حال، آوردن قاای در این چکامۀ بلند، شاعر را به سختی انداختهقافیه

است که به صورت یک نشان خواسته یا ناخواسته ترفندهایی بدیعی را در سروده برانگیخته
گرند و البته در ایجاد موسیقی نیز شرکت دارند. یکی از سبکی در سراسر قصیده جلوه

ای دارد، ردّ العجز علی الصّدر صنایعی که قافیه در ایجاد آن دخالت داشته و بُروز برجسته
های عینی )تکرار عین کلمه( و اشتقاقی ها، ظاهر شده و مصداقبسیاری از بیت است که در

أسیرةُ/أسیرُها، غُرِرتَ/غُرورُها، تَغارُ/غَیورُها، یَزورُها/یَزورُها، آن، عبارتند از: 
ورُها، یَبَرتُ/یَبیرُها، ورُها، العَبُور/عُبورُها، تُدبَرُ/دَبُسُبورُها، جَسرَة/جَصبوراً/صَ

ورُها، بُشری/بَشیرُها، ورُها، المَسیر/مَسیرُها، استَمَرَّ/مَریرُها، بِحارٌ/بُحُر/اُمُالضَّمی
در مواردی نیز این صنعت بدیعی از طریق انواع جناس، ایجاد شده که  .ورُهاتَقصیرُها/قُصُ

 (، فُتورُزیبا چشم(/حُورُها )زن زیباچشملَظیرُها/لَضیرُها، الحُورِ)به ترتیب عبارتند از: 
(، القُصورُ/صُقورُها، إقتارُها/قَتیرُها، عِثارُها خماری چشمورُها )(/فُتُکندی شمشیر)

(/بُدورُها پیشتازی(، بُدورٌ )چاالک(/شُطُورُها )نیمه(، شَطر )آگاهی یافتن(/عُثورُها ))لغزش
جیزاً/مُجیرُها و (/قَطُورُها، مُزاابر باران(، الثُّبورِ/ثَبیرُها، یَاطِری/یَطیرُها، قُطارُها )کامل ماه)

)موهایش(. این آرایه که در سطح ابیات، با تکرار یک واژه یا قسمتی از  شِعرِی/شُعورُها
برانگیز است. گاهی نیز حضور قافیه، تضادّی را در آن واژه در قافیه، شکل گرفته، موسیقی

خته های دو قطبی است و آرایشی تقابلی برانگیساحت بیت باعث شده که ناظر بر ماهیت
(، آغاز پیریرخُ الشَّبیبةِ/ قَتیرُها )حِجابِها/سُفورُها، شَکه مصادیقش عبارتند از: 

های شکم) مُبَشِّرُها/لَذیرُها، أوَّلُها/أییرُها، أیفَی/ظُهورُها، ظُلمَة/لُورُها، یِماصاً بُطُولُها
سَعیرُها، اطّرادُها أثرَی/فَقیرُها، بَردٍ/ (،از بار های سنگینپشت(/مُثقَالتٍ ظُهورُها )الغر

 (.اندکجَمُّها )فراوان(/یَسیرُها )، (/قُصورُهاگستردگی وشمول)
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 بند جامی.تحلیل موضوعی ترکیب2-3
جامی در هشت بیت بند اوّل، شوق رهنوردی دارد. سخن از سفری زیارتی است. عشق 

بند با ترکیباست. باری قالب آسمانی به پیشوای دین، جای تغزل به معشوق زمینی را گرفته
( 2کوبان )(، پای3چنین آغاز شورانگیزی، تناسبی درخور دارد. قیدهایی چون: زودتر )بیت 

(، مستی 2اختیاری )(، بی3قراری )صبری، بیخوابی، بی(، و صفاتی چون: بی8دیر جنبیدن )
( و 3(، آهنگ ره کن )1(، و افعال و عبارات امری چون: محمل ببند )بیت2( و شوق )3)

دارند. این هشت بیت، مبدأ حرکت را به مهار برمیبی (، پرده از عشقی8دا آغاز کن )حُ
های استعاری شاعر، وارهکشند. شوق دیدار که مفهومی ذهنی است در طرحتصویرمی

-پای»در بیت دوم و قید « زودتر»اند. قید اند و حجم، حسّ و حرکت یافتهجسمی شده

امان بیدلی است که تپش قلبش بر جنبش پاهایش، تقلّای بیدر بیت پنجم، یادآور « کوبان
گیر، ، زمینچاالکی، در بارگاه روح افالکی اندودش با وجودپیشی گرفته و جسم خاک

. پردازداست.  شاعر در بند بعدی به توصیف مسیر میآفرین شدهبَر و زحمتزمان
وق و مملکت محبوبِ حاصل نجد است، ولی چون مهد معشروی شاعر، خارزار بیپیش

اوست، بویش جانفزا، آبش خَوش و خاکش دلکش است )بیت سیزدهم(. صفای نجد هر 
چه بوده، باز نتوانسته خاطرۀ تلخ بغداد را از ناخودآگاه شاعر بشوید. در بند سوم، غم غربت 

شود و دجله را چون دو رشتۀ خون میای در یاد شاعر زندهو رنجش وی از بغدادیان، لحظه
 سازد: میز چشمان وی جاریا

 وز دو دیده دجلةۀ خةون در کنةار مةن روان      ام افتاد دور از خان و مان                 بر کنار دجله
 

شوق دیدار محبوب یثربی، از سویی و خاطرۀ کدورت بغدادیان از دیگرسوی، جز و    
غرّد تا از شتن میاند و اوست که رعدآسا بر خویدل برانگیختهمدّی در روح شاعر نازک

سار اند، دل صاف کند، بو که از چشمهغوغایی که جاهالن بغدادی در روحش برانگیخته
 نماید:حقیقت و معرفت نبوی، گلوی جانی تازه

 گِرد آن خرّم حرم گویم خروشان در طواف  کی بود یارت که دل از فکر عالَم کرده صاف      

ت توانایی آن را داری؟!(، به لحاظ بالغی، سرشار )چه وق« کی بود یارت»عبارت پرسشی   
سازد. باری این پرسش از میاز آرزومندی است و با لحنی استبعادی، تمنّایی دور را مطرح

 اوست. آمده و برآیند جدال بین نهاد وی و خودِ آرمانینهاد شاعر بر
شهر انشود و به آرمتر میدر بند چهارم که شاعر به حریم قدسی رسول نزدیک

گردد و در دریای پر از فیض نبوی، رها می گشاید، از کویر محنت،خویش پا می
( و تیزبینان، با چشم شهود، 30شود؛ آنجا که آینۀ گیتی، زنگار ظلمت ندارد )بیتشناورمی

 (،64/المٍ آمِنینَ )حِجراُدیُلُوها بِسَ (. شاعر به رسم آیۀ شریفۀ:38بینند)نور معرفت را می
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فرستد، به امید این که پاسخی دریابد. آور وحی، سالم میر پیاپی به محضر پیامباهشت
(، درخواست شفاعت 22شاعر مشتاق، در بند پنجم با عبارت ندایی: یا شفیع المُذنبین )بیت

ای چون جامی، پیشهدر این عبارت، با مقتضای حال شاعر عارف« یا»نماید. حرف ندای می
 متناسب است. 

در بردارندۀ اندوه، حسرت و انتظاری است که با روح مهجور و « یا»رف باری ح 
خوردۀ انسان نیازمند، هماهنگی دارد و ناظر بر درنگی است در آستانۀ درماندگی و شکست

: 1929خیزد. )الحاوی، افتادگی از آن برمیتصویرگر فریادی است که بوی سوز و تک
311) 

های عجزآلود شاعر ضمن ابیات این بند، واگویهتوان در تصویر این استیصال را می
خویشی، درویشی، دلریشی دریافت. بار گناه، پشت دوتاه، موی سفید، روی سیاه، عجز، بی

کشاند. و درد، اوصافی هستند که شاعر به تناسب حال پریشان خویش، به قلمرو شعر می
خارستان طبع یا مُشتی  ای نخل ازبند اوست که جز بستهزبان عذرخواه وی، همین ترکیب

(. در بند ششم، شاعر عارفانه خاکساری 29است )گیاه نیست که سوی فردوس برین آورده
نماید و با کامی کند، دیو رهزن نفسش را در حریم کبریایی خاتم پیغمبران، قربانی میمی

به ای از دریای احسان، سر اندام که پشمش ریخته، در آرزوی قطرهسگی بیتشنه، چون 
(. در بند پایانی، شاعر، نالۀ استغاثۀ خویش را نارسا و آستان نبوی را 33کوبد )آستان می

کند، بادا که سان دست ارادت به دامان خاندان و صحابۀ پیامبر درازمیبیند؛ بدینبلند می
کنند. در فضای حرم، واسطۀ فیض و رحمت شوند و ندای آمرزش این شوریده را نیوش

شود که از و عظمت و تعالی حقیقت جاری در روح شریعت اسالمی میشاعر چنان مح
جوید که به گردد و راهی به سوی آن هستی محض میمیطمع بهشت و ترس دوزخ، فارغ

 (.20گذرد )زعم او از شریعت محمدی )ص( می
 بند.تحلیل ساختاری ترکیب2-0

ر تمام عناصر شکلی بند، جریان احساس خروشان شاعر دترین ویژگی این ترکیبمهم
خواهی شاعر در موسیقی شعر و به است. احساس آرزومندی و آمرزشو معنوی سروده 

، در «آ»است. در این راستا عالوه بر این که صدای بلند ها مؤثّر افتادهطور خاصّ در قافیه
اند، شاعر در هفت بند سروده، از بیشتر کلمات، نیرویی کششی به سمت باال برانگیخته

کرده که با برخورداری از صداهای کشیده، فرصت کشش صوت، تخلیۀ هایی استفادهافیهق
، در «ار»، درون هجای بلند «آ»آه و ابراز آرزو را به او بدهند. در بند اول، صدای کشیدۀ 

، در بند چهارم، «ان»ضمن هجای « آ»، در بند سوم صدای «ای»بند دوم، صدای کشیدۀ 
، درون هجاهای «او»و در بند هفتم از طریق صدای بلند « اود»ای ضمن هج« او»صدای بلند 

اند. در بندهای پنجم و ششم که دارای ردیف ، زمینۀ کشش صوت را مهیاکرده«اندودهآ»
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و « اه»است. در بند پنجم، هجای بلند هستند، این قابلیت باز در کلمات قافیه، رعایت شده
اند. و باال بردن صدا را به قصیده بخشیده، مجال کشش صوت «ان»در بند ششم، هجای 

به آسمان « آ»گویا شاعر در ایستگاه پایانی هر بیت، آه خویش را بر محمل صدای کشیدۀ 
آور رحمت تر، راز دل آرزومندش را به پیامای وسیعبرکشیده و با آرامش، در بازه

 است.  بازگفته
بند جامی تأثیر عاطفه در گزینش واژگان نیز امری شایان پیگیری است. طرح ترکیب

است. فرایند سفر و در راه بودن، در دایرۀ واژگانی شاعر شدهدر قالب سفری زیارتی ریخته
، ده بار در قصیده تکرار «ره»و مخفّف آن « راه»که واژۀ طورینیز اثرگذار بوده به

با دو عاطفه، گره خورده، یکی اشتیاق دیدار و دیگری رنج فراق. است. روح این سفر شده
در بافت این دوگانگی، گویی دو مسافر در راه است و دو راه در پیش. روح، قطب 

پرور محبوب، مست و موّاج است و جسم در حصار گریزپایی است که از رایحۀ دماغ
گر شده واژگان متقابل، جلوه مرزها و موانع، محبوس. این ماهیّت دو قطبی، در عبارات و

حریر و گُل/ خارا و -(17گرانیِ کوه/بادپای ) -که عبارتند از: ترکِ اختیار/زمام اختیار
خارستان طبع/فردوس  -معذرت/گستاخی-گمره/ رو به راه -موی سفید/روی سیاه -خار

طبعان/ زاغ -گلستان/خاک حجاز -افسر شاهی/طوق فرمان-جان/بحر احسانهتشن-برین
سحاب فیض/لوث گناه، خُلد/ جحیم. این تقابل و  -ایوان قبول/سنگ ردّ-گوندلیب مدحع

کند و سفر، میدارند که عاشق بین خود و محبوبش احساسای برمیتضادّ، پرده از فاصله
یابد به دیدار محبوب، کامروا ای است که عاشق را با وجود تمام تضادّهایی که میواسطه

 خشد. بسازد و کمال میمی
است. شاعر وقتی ناخرسند است، دجله با عاطفه در تخیّل شاعر نیز اثرگذار بوده

بیند، ولی بیابان سترونِ نجد را کانِ لطف، و آلود میبخشش را اشک خونهای زندگیآب
ای نخل و طبع اش را بستهپندارد. او سرودهافشان میسبزۀ اطاللش را بر جَعد سنبل، مشک

کند. این عناصر، نه تنها با عواطف شاعر همسوست، بلکه با ، تصورمیخود را خارستان
عناصر اقلیمی کویر عربستان، در پیوند و تداعی است. این تناسب و تداعی، گویای صدق 

 هنری شاعر است.
احساس جوشان شاعر در اسلوب جمالت نیز اثرگذار بوده و باعث تنوع اسلوبی و 

سرشتی پویا و ناپایدار دارد.  ور طبیعی احساس،است. به طپویایی لحن سروده شده
قراری است، لحن روی، در ابیات مندرج در بندهای اولیه که سخن از سفر و حالِ بیازاین

دهند که مشتاق میعمدۀ عبارات، ندایی، امری و پرسشی است و تکاپوی مسافری را نشان
ی بعدی که سخن از وصال زیارت است و بیابانی گسترده در پییش روی دارد. در بندها

های ها از شیب پرالتهاب جمالت انشائی به ثبات گزارهعاشق و دیدار محبوب است، گزاره
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اند و خروش خطاب و نهیب ندا، در لحن پذیرا و پرکُرنش شاعر، بستری خبری رسیده
 است. عارفانه یافته

 .مقایسه2-5
مقیاس مضمون و ساختار، به های این دو سازۀ هنری، در دو ها و ناهمگونیهمگونی

 .   شرح زیر قابل پیگیری است
 هاهمانندی.2-5-0

بندی است که در طرحی شبیه به سفرنامۀ منظوم، سامان سرودۀ جامی، ترکیب.الف 
است. های نجد، صورت گرفتهاست. سفری در قالب کاروان زیارتی که با شتر از بیابانیافته

ل بستن و اشتر دوانیدن به شوق یار و سائقۀ دیدار، باری حکایت ساربان و کاروان، محم
گوی روزگاران پیش از اسالم است و در این یادآور مقدّمات غزلی شاعران تازی

آورد. طرح این های فطری عشایر شبه جزیره را فرایادمییادی، عشقبند، چون اندوهترکیب
ن از صحرانوردی با شتر، سفر در قصیدۀ حلّی هم، جامۀ نظم پوشیده و پس از تغزّل، سخ

 است.های سفر و اشتیاق مسافر، به میان آمدهسختی
جوید و با بیتی که اصطالحاً تخلّص حلّی در بیت چهل و ششم از وصف، خالصی میب. 

 گشاید:نام دارد، از وصف به مدح ممدوح، ره می
 لِ لَّهدا  رَدا المَسید الَدددد ااَقَغَدَت تَتَ

              ججج
 ارُهَدیددنَ مَسِدیددالمُرسَلِ یددرِیَ وِدددددحی لَإلَدد 

 ج

 گذشت( 0)ترجمۀ آن در صفحۀ 
در مصراع نخست، ناظر بر تحوّل است. تحوّل یعنی شدن. گویا « غَدَت»فعل ناقص 

است. شتر در پیلۀ سخت بیابان، دچار دگردیسی شده و به مرحلۀ تقاضا و تعاون رسیده
گر یگانگی عاطفی شاعر با حیوان صبور صحراست. ، تصویر«تَتَقَااَالَا المَسِیرَ»عبارت: 

یک روح مشتاق که در دو کالبد ناهمگون، حلول کرده و نشئۀ تالش و تقاضای وصال 
 است.

کند، میجامی نیز در سفر زیارتی خویش در آن نقطه از بیابان که بوی جانان را حسّ
 خواهد:محبوب میطلبد و ملتمسانه راهی به سوی ضمن بیتی، از باد صبا ارشاد می

 سوی نجدم ای صةبا بهةر خةدا راهةی نمةای       حال و وجد من فزود از بوی جان افزای نجد        
 

سوی نجدم ای صبا بهر خدا »و عبارت فارسی: « الَا المَسیرَااَقَغَدَت تَتَ»عبارت عربی: 
شتر  ، در ابیات یاد شده، هر دو محتوایی استرشادی دارند که یکی از زبان«راهی نمای

 شده و دیگری از زبان شترسوار. اگر این دو عبارت را به مدد قرائن لفظی مقایسهمطرح
بینیم که عبارت عربی، ساده و فاقد هرگونه تأکید لفظی است، ولی در عبارت کنیم، می

های جوهرِ عاطفی، فارسی، اسالیب ندا )ای صبا( و سوگند )بهر خدا(، چون لنگرگاه
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اند. در مورد ک شاعر را در این تجربه، گرم و پرخون نگه داشتههمواره مزاج خواهشنا
کارکرد و الیۀ عاطفی زبان، تنها »بالغت حرف ندا، برخی ساختارگرایان بر این باورند که 

عالوه باد صبا نمادی از ( به03: 1281)فالر و دیگران، « گردد.در حروف ندا نمودارمی
حِلّی بار عاطفی موجود در بیت جامی را  اصالت روح شرقی است. باری اگر چه بیت

ندارد، ولی هر دو بیت، نقطۀ عطف سیر تکاملی یک روح در آستانۀ عروج را 
دهند؛ عروج از کویر تکلّف به پردیس تمتّع. در این میدان، شتر، قهرمان صبوری مینمایش

های عشرتکدۀ وصال، است که روحی مشتاق را از ماتمکدۀ فراق تا نزدیکی
ها یابد بر ریگاست. در سرودۀ حِلّی، حیوان چون نشان مرقد محبوب را میراندهپیش
 گردد:میکوبد، خواهشش به خرامش و تمنّایش به تسبیح بدلمیپای

 یحَ الحَصَددَن سَبّدی شَوقاً لِمَتَرُضُّ الحَصَ
              جج

 ارُهَددددددالمِ بَعیددددالسّا بِددددیَّهِ وَحَددددیلَدَ 
 ج

با سالم  ]نیز[کوبد و شترش ها میبر ریگ ]پا[گوی اویند، ها تسبیحبه اشتیاق کسی که ریگ :ترجمه
 گوید. کردن، تحیّت می

یابیم، آنگاه که یاد حبیب و همین احساس شوق را در شریان ناقۀ جامی هم جاری می
 دارد:هایش را به تک وامیمنزل، گام

 گر چه باشد در گرانی کوه، گردد بادپای             ناقه چون ذکر حبیب و منزل او بشنود    

در تخلّص حلّی است و در بافت « غَدَت»، معادل معنوی و لفظی «گردد»در این بیت، فعل    
 اند.ها، موقعیتی مشابه یافتهعاطفی و ساختاری سروده

موضوعات مشترک در دو سروده بسیار است. از جمله: شوق زیارت، گزند فراق،  .ج
جویی، ف بیابان و شتر، عرض سالم و ارادت به پیامبر، خاکساری، آمرزش، شفاعتوص

کوتاه از دست رقیبان بدخواه، پرهیز از  درخواست اجر معنوی برای مدایح خود. شکایت
توهین صریح به مذاهب دیگر و به طور کلّی رعایت حرمت و حشمت پیامبر )ص( در 

 سروده. 
 ها.ناهمانندی2-5-2
حلّی، شاعر است و در سروده با لحنی فاخر، عروس اندیشۀ خویش را سزاوار کابینِ  .الف   

کند و به جای بُرده، میاش را با مدحیۀ کعب بن زهیر، مقایسه(. قصیده82یابد )قبول می
(. پاداش اخروی خویش را با لحنی که 82خواند )قصیدۀ خود را شایستۀ بَرد )بهشت( می

(، اگر چه از روی احتراس، ناگزیر 83کند )میت و منّت است، طلبتلویحاً آغشته به منیّ
ای از شخصیتی چون حلّی که (. وانگهی شاید چنین روحیه80و 80دهد )میکرنشی نشان

)الحِلّی، « در حدود نیم قرن، علمدار میادین قلم و شمشیر بود»در عین مدّاحی کاسبانه، 
مسلک و طبیعی باشد. در مقابل، جامی، عارف ( و منزلت را قربانی معیشت نکرد،2: 1990
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ای رمانتیک دارد. شعرش را بند، روحی خواهشگر و روحیهخاکسار است. وی در ترکیب
نماید که زبانش می جان معرفی( و خود را سگی تشنه29مشتی گیاه از خارستان طبع )بیت

( و بیمناک است که 32(، گردن تسلیم زیر طوق فرمان آورده )33از تشنگی بر لب افتاده )
نواست که زمامش را (، گدایی بی33مبادا دربان حضرت، سنگ ردّ به درخواستش زند )

(. کاربرد واژگان و ترکیباتی چون: گَرگین سگ، گردن تسلیم، 23است )هوای نفس ربوده
-ای از بیان را نمایشطوق فرمان، سنگ ردّ، عنان دل، کف نفس، دیو رهزن و کمین، نحوه

ای که پهلوانش عارف است و ند که یادآور نوعی حماسۀ عرفانی است؛ حماسهدهمی
 ( 133-131دشمنش دیو نفس. )برای اطالع بیشتر، ر.ک: شمیسا، همان: 

های موجود بین دو سروده، ساختارگرایی حلّی در قصیده و از جمله تفاوت ب.
شده که ی باعثبند است. حضور سهمگین عاطفۀ عرفانمحوری جامی در ترکیبعاطفه

واسطه گام در غرض اصلی یعنی مدح پیامبر نهد و هیچ مقدّمه و بندش، بیجامی در ترکیب
جوی و خواهشناک شاعر که جان و جبروتی عارفانه دارد، تمهیدی را برنتابد. لحن شتاب

)تغییر ضمیر از یک صیغه به صیغۀ دیگر( موجود در ابیات و عبارات، امری های در التفات
سوس است و سرشار از تپش و پویایی عاطفی است. به عالوه، یکدستی عاطفی در مح

داده و همه را رنگ اشتیاق بخشیده ها، عبارات و تخیاّلت او محورّیتبند، به اندیشهترکیب
 است. هر چه هست، دست ارادت مُرید است و بلندای آستان مراد. 

مرکز دایرۀ تعبیر است و عشق و عرفان رسول اکرم در منظومۀ عاطفی و روانی جامی،     
با جاذبۀ جادویی خویش، قوای عاطفی و عقلی شاعر از جمله حواسّ، ذهن و ضمیر را به 

تابند. طبیعت نجد تنها در دو بیت، کشند و هیچ گونه استطرادی را برنمیسمت هسته می
بلکه طبیعتی دور بیند، (، آن هم نه طبیعتی که چشم می13و 12یابد )بیت مجال توصیف می

ور است. لیالی مجنون که شهرۀ شیدایان تاریخ حجاز از واقع که از غنای رومانتیکی مایه
( و در یک بیت نیز نامی از عیسی )ع( بر زبان 11است، نیز تنها در یک بیت یادشده )

نی دورتر است، نسیمی (. در این دایره، هر عنصری که از نقطۀ کانو31است )روییده
تر و کند و امواجِ متراکمتر را طردمیربطکه تپش تند عاطفی، عناصرِ کمچرا گذراست؛

اهلل در هفت خواند. بر این پایه، سالم و تحیّت به رسولتر را به سمت مرکز فرامیمربوط
گیرد. ای از متکلّم به سمت مخاطب، جریان میسویهیابد و مدار عاطفی یکمیبیت، توالی

یابد و حجم میخواهی، در بستر قصیده، تالطمبی و شفاعتطلسپس امواج آمرزش
اش، هرگز یکدستی عاطفی (. حلّی امّا در قصیده20تا  23گیرد )از بیتای را در برمیعمده

شده که شاعر پس از هر بیت، جامی را دارا نیست. ضعف عاطفی در قصیدۀ حلّی، باعث
ویش، درصدد شکار تعبیری مناسب منتظر پرداختی دیگر باشد و با جستجو در حافظۀ خ

پیوندد و وصف به مقام و موضوع برآید. در ساختار پلکانی قصیده، نسیب به وصف می
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-شود. در این پیوست و گسست، حفظ ساختار بر اظهار عواطف و مضمونمیمدح منتقل

یابد و وحدت موضوعی و عضوی قصیده، تحت تأثیر حسّاسیتِ میآفرینی، اولویت
های شاخص عصر گیرد. در تغزّل و توصیف، حال و هوای سرودهن قرارمیساختاری آ

(. در پایان تغزّل، 37-30جاهلی، بر ساختار زبانی و فضای روانی قصیده حاکم است )ابیات 
زند. حضور حسودان در شاعر به شکایت از روزگار و مباهات به پایمردی خویش گریز می

کند، انگیزۀ خودبینی و خودستایی را در او تطراد میپرداز شاعر، او را دچار اسخیال غزل
شود که او وصف سفر را به شش بیت بعد، به تأخیراندازد. جالب میانگیزد و باعثبرمی

هایی حماسی در خیالش شود و اغراقترمیکه تنور عاطفۀ شاعر در میدان فخر، گرماین
 گیرند: جان می
 لٌدلُ األیّامُ مَدا ألدا حامِد   دفَلَو تَحمِ

          ج
 اددد لِ لُورُهَدو صِدبغَةَ اللَّید  دلَما کادَ یَمحُد  

 

کردند، بعید بود که پرتو روز، رنگ شب کنم، روزها تحمّل میچه را که من تحمل میاگر آن ترجمه:
 را محو کند.

بار عاطفی شاعر در مدح نیز اندک است؛ لذا جهت خلق تعبیر در بخش مدح، از متون 
سان که گویی در حال جوید، آنمیقرآن کریم، احادیث و اشعار، اقتباس پیشین به ویژه

مستندسازی باورها و ادّعاهای خویش است. در سیر مضمومنی قصیده، پس از این که شاعر 
ورزد، رشتۀ کالم از مدح پیامبر میفرستد و به ستایش او مبادرتبه محضر پیامبر، درود می
(. جالب این که 09-02انجامد )میطولو در هفت بیت بهپیوندد به مدح آل و اصحاب می

است. در همین ابیات، تر و پرشورتر را به نمایش گذاشتههفت بیت یاد شده، مدحی منسجم
تر و عبارات جاندارتر گیرد و قدری واژگان، فخیملحن شاعر قدرت حماسی به خود می

نی چون: کوه، دریا، خورشید و ماه، های کالبهگیرد و مشبّهمیشوند. موسیقی هم شدّتمی
بخشند )ابیات ای مییابند و اهل بیت )ع( را عظمتی اسطورهدر تخیّل شاعر حضور می

(. شاید این ویژگی ناشی از شدّت عشق او به تشیّع است که در ناخودآگاهش، 02و03
مجال مدح اهل بیت )ع( را مصافی گرمتر برای مفاخره یافته است. وی با وجود 

ای گونهندان کرده و عبارتی آورده که  بهای ادبی نثار بدخواهان این خاویشتنداری، طعنهخ
 (، بارور است:12مطبوع از اصالت تعبیر قرآنی )سبأ/

 یتِد رةُ الَّددد اآللِ والعِت رُدیَید  آلُکَفَ
                  ج

 اورُهَلٌ شَددکُدددددیقَلِا لُعمَددی هَددددمَحَبّتُ 
 ج

ت تو بهترین خاندان و فرزندانی هستند که محبّت ورزیدن به آنان، نعمت است. با این پس اهل بی ترجمه:
 اندکند. ]نعمت[حال، سپاسداران این 

نمایند، ناشی از میهای مختلف قصیده، رخباری این نوسانات عاطفی که در مناسبت
گوی سطحی بودن عاطفۀ دینی شاعر عرب )در این قصیده(، نسبت به حریف پارسی



 ...و یحلّ نالدّییصف از چکامه دو یقیتطب یبررس                        238

کند. نیز شاید اوست؛ زیرا احساس ژرف و راستین، جوّ روانی منسجمی را در شعر ایجادمی
بند را برای این تجربه برگزیند، همین شده جامی، قالب ترکیبیکی از دالیلی که باعث

بند، معموال بند و ترجیعدر ترکیب»باشد؛ چرا که فوران عاطفی و انسجام موضوعی بوده
بند جامی توان ترکیب( از این حیث می213)شمیسا، همان: « شود.یموحدت موضوع دیده

ای عارفانه در دنیای سرایندگی دانست و قصیدۀ حلّی را کوششی شاعرانه در را تجربه
 قلمرو باور دینی برشمرد. 

نگرتر است. شمول و ژرفای اش، کالنبند خویش از حلّی در قصیدۀجامی در ترکیب ج.
زیست خود به فراسوی ی را تعمیم بخشیده و شاعر را از مرزهای بومعاطفی، حوزۀ شناخت

توان نگری را در واژگان و عبارات نیز میاست. این کلابعاد، اَعالم و اماکن کشانده
دریافت. قیدهای مبهمی چون: هر دم، هرکسی، هر نشان، بر همه، آن کسان؛ و گزینش 

، آدم، قدسیان، گیتی، کون و مکان، دهر، شمول چون: آسمان، عالَم، زمینعناوینی جهان
شب و روز، روز حشر، خلق، لطف عام، خُلد و جحیم، نشان دهندۀ تعامل کالن شاعر با 

نگری جامی، ترین دالیل کالننظام فکری و عقیدتی خویش است. باری یکی از مهم
از آینۀ گیتی  مشربی اوست. برای مثال او در بیتی، تیغ پیامبر را زدایندۀ زنگار کفرعارف

 داند:می
 صیقةةةل تیةغ تو از آیینۀ گةیتی زدود  الساّلم ای آن که زنگ ظلمت کفر و نفاق        

الدین بن عربی، برانگیخته است. او گیتی، محیی ،نظیر چنین تصویری را عارف بزرگ
ه از کند که صیقل و صفایش، برگرفتمیای زنگار گرفته تشبیهوجود انسان را به آیینهبی

الدّین عربی بود و جامی در تصوّف، پیرو محیی( »93: 1291عربی، وجود انسان است. )ابن
(؛ لذا طبیعی است که 18: 1208)شفیعی کدکنی، « کوشیدهای وی میدر تبلیغ اندیشه

 باشد. اش، مؤثر بودهتفکّرات عرفانی وی در اندیشه و خیال شاعرانه
خواهد و در مقام سوگند، از اصحاب را شفیع میجامی در ذکر مصداق شفیعان، آل و 

کند، بدون این که نام شخصی را به ( استفاده می21-39ضمیر مبهم: آنانی که ... )ابیات 
زبان آورد. در عوض حلّی بیشتر در بند جزئیات است. وی اماکن و اَعالم بیابان را با ذکر 

، «ثبیر»و « قَطَن»و کوههای « شُمَیط» و« زَرود»های کند. از وادیفراز و فرودهایش ذکر می
رانَد، هایش، از بادهای جنوبی و غربی و از ستارۀ شعری، سخن میاز گلگشت بابل و کاخ

( و علیّ مرتضی )ع( را 30جوید )بیت، اقتباس میقصیرو  زبّاء، و صخرو  ینساءاز حکایت 
توان وای سرودۀ حلّی می(. بر پایۀ همین ویژگی است که از محت02ستاید )به دانشوری می

بندش کرد، امّا ملیّت، قومیّت و مذهب جامی، از ترکیببودنش را اثباتبودن و شیعهعرب
شود. این معلومات از نظر تاریخی، ارزشمند است، ولی بسیاری از به صراحت درک نمی

د و اگر ای جز بیان احساس و عاطفۀ هنرمند ندارسنجان برآنند که هنر راستین، وظیفهنکته
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شد بینی کند، از ارزش هنری آن کاسته خواهدهنرمندی آگاهانه شعر را محمل جهان
تری به شمار توان سرودۀ جامی را اثر هنری اصیل(. از این رویکرد، می2: 1292)ایمانیان، 

 آورد. 
بند جامی، اعضای بدن، حضور مؤثّری دارد. گرمترین کانون عاطفی در در ترکیب .د

کند. به مییی است که شاعر از زبان بدن برای اثبات دعوی خویش، استفادههاموقعیت
فرض در بیت زیر، عبارات چشم رحمت، موی سفید و روی سیاه، چنان درخواست عاشق 

 شود:هیچ تأمّلی صدق مدّعای او پذیرفته میدهند که بیرا ملموس و موجّه جلوه می
 امچه از شرمندگی روی سیاه آوردهگر  چشم رحمت برگشا موی سفید من نگر     

آید شمارمیناپذیر بهباری زبان جسم از ابزارهای با اهمیت بیانی است و گفتمانی دروغ
(. ترکیبات و عباراتی چون: پشت دوتاه، زبان عذرخواه، رو به راه، بر لب 28: 3779)عبید، 

، خون جگر و پای از افتاده زبان، گردن تسلیم، خوی رخسار، کحل بینایی، مردمان چشم
اند، شبیه ترانسفورماتورهایی زبانی، کاررفتهسر ساخته، که در جای جای سرودۀ جامی، به

کنند. زبان بدن در قصیدۀ حلّی، تر میتر و لحن کالم را آتشینجریان احساس را پرشتاب
ا جز در تغزّل که گزیری از توصیف بدن معشوق نیست، حضور درخشانی ندارد. شاعر تنه

در چند بیت محدود، اعضای بدن را در حدّ موادّ خامی برای تصویرسازی یا تعبیر از 
ای بین دهان و است. به طور مثال، در بیت زیر که مفاخرهمقاصد، مورد استفاده قرار داده
برانگیز دهان بر مرقد حضرت را وجه برتری و افتخار این چشم بر پا کرده و بوسۀ رشک

 است:عضو بر چشم، شمرده
 ادورُهَدهُ ثُغُددا قَبَّلَتددربِکَ لَمَّدبِتُ  ا             دددورَ عُیولِنَواهُ لُدوَفَایَرتِ األف

 تو را بوسیدند، به نور دیدگانمان فخرفروشی کردند.  ]مرقد[ها خاک هنگامی که دهان: ترجمه
فضایل  یا در بیتی، کوتاه بودن مو را دلیلی بر کوتاهی کردن سر در راه کسب

ای دانسته که (. در بیتی نیز جهت مباهات به مدحیۀ خود، آن را باده07است )بیت برشمرده
 (. 87نوازد )ها را میهایش گوشجرعه

کنند. جامی های مرقد پیامبر، به محضر وی سالم عرض میهر دو شاعر در نزدیکی ه.
عَلیکَ سالمُ اهلل »یت با عبارت: و حلّی در چهار ب...« الساّلم ای »ضمن هفت بیت با عبارت: 

توان در موسیقی فرستند.  فضل تعبیر جامی بر حلّی را می، بر آستان محبوب، درود می...« یا
در الساّلم، مشدّد « س»آن جست که با مقتضای حال شاعر، تناسب بدیعی دارد. حرف 

الحاق به صوت یابد و با اوّل که ساکن است، شدّت صوتی می« س»است و هنگام تلفّظ، 
انگیزد که گویی مخاطب را به سکوت شود و صدایی برمیدوم، دچار کشش می« س»

که اسم صوتی است برای ایجاد سکوت را ایجاد « س»کند، یعنی صدای کشیدۀ میدعوت
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کند. طُرفه این که چنین درخواستی با این کیفیت، با حال عارفی که در میان غوغای می
قصد ابراز ارادت دارد، بسیار متناسب و  رقد محبوب نزدیک شده وکاروان، به آستانۀ م

خواند و نوا هم افراد پیرامونش را به سکوت فرامیجاست. گویی با ادای این واژۀ خوشبه
کردن واژۀ الساّلم، با  فرستد. به عالوه اداهم به محضر ممدوح واال شأن خود، درود می

یرد و در تخلیۀ هیجان گوینده، نقش مؤثّرتری گمیقوّت و شدّت آوایی بیشتری صورت
شود. تعبیر برانگیزتر میپیوندد و عاطفهمی« ای»دارد، مخصوصاً که بالفاصله به حرف ندای 

 حلّی فاقد این امتیاز آوایی است.
 

 گیری نتیجه.3
الدّین حلّی و عبدالرحمان جامی شاعرانی بزرگند که با اختالف بیش از صد سال، صفی    
ای طوالنی در مدح پیامبر اسالم به نظم آورده که از ام در دنیای شعر نهادند. حلّی قصیدهگ

ای با رعایت عفّت و تغزّلی بلند و تقلیدی برخوردار است و در آن، بنیاد عشقی عشیره
است. وی سپس از سفری سخن رانده که به مقصد مرقد رسول در نهاده شده دانیآداب
است. او پیامبر و آل و اصحابش را ستوده، از جزیره انجام شدهرگبار شبههای سیاه و مبیابان

ای برشمرده که از فیض گناهان خویش، ابراز روسیاهی کرده و قصیدۀ خویش را تحفه
 نبوی سرشار و شایان پاداشی معنوی است.

اندیشه و احساس جامی، رنگ عرفان دارند. وی در مسیر زیارت حضرت محمّد از 
های بندی را درانداخته که سرشار از عاطفه است. سرنمونیثرب، طرح ترکیبهرات تا 

ت عاطفی، ت اثر، محوریّمحتوایی سروده، سفر، مسافر، مقصود و مقصد است که در تمامیّ
زبانی و تخیّلی دارند. مقوالت شعاعی، در پیوند استوار با این عناوین کلیدی، ساختار 

ها گذشته، منازل را طی کرده و به ۀ خویش از بیاباناند. شاعر در ساحت قصیدپذیرفته
های پرشور و طلبیهای گرم، آمرزشاست. سالمآستان حضرت، چنگ در زده

 انداز است.اش، طنینمرغ ثناخوان، همواره در ساحت سرودههای اینخاکساری
د های این دو سروده، موضوع یکسان یعنی مدح پیامبر اسالم، حضرت محماز همانندی

اند و در طرحی )ص( است. هر دو در کشاکش سفر زیارتی به مدینه، سودای سُرایش کرده
اند. صدای پاهای شتر در ساحت هر دو سروده، مشابه، از سختی سفر و شدّت اشتیاق گفته

اند، آل و اصحابش را انداز است. هر دو به محبوب خویش سالم گرم و آتشین کردهطنین
نظیرش را با تعبیرهای شاعرانه و مُلهَم از قرآن و احادیث اند، شخصیت بیستوده

 اند. اند و سپس خاکسارانه، آمرزش جستهتمجیدکرده
حلّةی، عاطفةةۀ پرشةةور جةةامی را نةةدارد؛ بنةةابراین شةةیرازۀ تعبیةةر و تخیّةةل در قصةةیده، بةةه  

د، شةو مةی بنةد دیةده  بند نیست. تنوّعی که در اسلوب عبارات ترکیبدر ترکیب استواری آن
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ناشی از تأثیر عواطف موّاج شاعر است. به دلیل ضعف عةاطفی و دخالةت ذهةن خودآگةاه،     
نگةری جةامی ناشةی از گةرایش     شةود. کةالن  نمیچنین تنوّعی در اسلوب قصیدۀ حلّی یافت

عرفانی اوست. زبان بدن در خةالل ابیةاتش، حضةور عةاطفی مةؤّثری دارد. موسةیقی نیةز بةا         
نگری حریف پارسی خود را نةدارد، از زبةان   حلّی کالن عواطف، هماهنگ است. از طرفی،

اسةت.  های آوایی واژگان، به اندازه جامی سةود نبةرده  بدن، بهرۀ چندانی نجسته و از ظرفیت
و عاطفةه   وانگهی استبداد قافیه نیز بر کوشش ذهنی وی افزوده و میدان را قدری بر سرشةت 

 است.تنگ کرده
 

 هایاداشت
تربت جام خراسان به دنیا آمد، در هرات و سمرقند به تحصیل پرداخت و علوم در   810وی در سال .1

عقلی، عرفان و ادبیات فارسی و عربی را آموخت. سپس به سلک متصوفه در آمد و روش نقشبندیه را 

(. انتساب به سلسلۀ نقشبندیه دلیلی است بر تسنّن جامی. او سنّی حنفی و در 113: 1200کرد )همایی، قبول

اش را در گانههای سهب خود پایدار و بدان وفادار بود. جامی آثاری فراوان در شعر و نثر دارد. او دیوانمذه

العقد و الشباب، واسطۀها را به ترتیب: فاتحۀکرد و آن، به مناسبت سه دورۀ حیات خود تنظیم890سال 

رباعیات است. وی زندگانی را در عین  ها، مقطّعات والحیاۀ نامید. این سه دیوان شامل قصاید، غزلخاتمۀ

سالگی بدرود حیات گفت. )صفا،  81در سن  898دستی و آسایش گذراند و در سال مناعت طبع، گشاده

1202 :223 -229.) 

 (132-128: 1208بند جامی: )جامی، ترکیبمطلع  .2

  خون قطار هایکشد هر دم به رویم قطرهمحمل رحلت ببند ای ساربان کز شوق یار       می

 (22-11: 0991)الحلّی،  مطلع قصیدۀ حلّی:.3

 ایرُهَضُاكَ لَذَا بِنَّکُلَزهَى وَیُفَ ا       کَفَى البَدرَ حُسناً أن یُقالَ لَظیرُهَ

موجب  ]این تشبیه[نیکوییِ ماهِ کامل، همین بس که گفته شود همتا و همانند اوست و  ]توصیف[برای 

-سنجیده می[او تنها با آن )ماه(  ]چهرۀ[طراوت و لطافت و درخشش  ما ]ردر تصوّ[مباهات ماه است، ولی 

 .]شود

های فرات به دنیا آمد. به ( در حلّه از آبادی027-000الدین حلّی )عبدالعزیز بن سرایا معروف به صفی.0

وفات او  امرای سلسلۀ ارتقیّه در ماردین پیوست. سپس به مصر سفر کرد و سلطان ناصر بن قالون را ستود.

های شعری از جمله قصاید بلند، مقطّعات و موشّحات در بغدد اتفاق افتاد. او دیوانی مشتمل بر انواع قالب

دارد. وی از شاعران تراز اول در دورۀ مغولی است و از مهارت ادبی باالیی برخوردار است )الفاخوری، 
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)ص( و اهل  ح او در شأن پیامبر اسالم( و مدای99: 1929)غلوش،  (. حلّی شاعری شیعی است800ش: 1297

 دارند.بیت، شهرت

 کتابنامه

 .قرآن کریم-        

 ،شرح و ترجمۀ فصوص الحِکَم محیی الدین عربی (.1291عربی، محمد بن علی. )ابن-

. مترجم: حسین مریدی. (اساس ترجمۀ عربی ابوالعالء عفیفی و ترجمۀ انگلیسی رالف استین)بر

 . تهران: جامی.1چ

مجلّۀ «. مدح پیامبر )ص( از دیدگاه صفی الدین حلی»(. 1200امین مقدسی، ابوالحسن. )-

 .97-09 ، صص130و  130شمارۀ  دانشکدة ابیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.
مجلّۀ دانشکدة «. الدّین حلّیمقارنۀ مدایح نبوی عطّار و صفی(. »1283امین مقدسی، ابوالحسن. )-

 .08-29، صص 03شمارۀ  ،20دورۀ .نی دانشگاه تهرانابیات و علوم انسا

«. خطاب استداللی در شعر ناصرخسرو قبادیانی و کمیت بن زید اسدی(. »1292ایمانیان، حسین. )-

 .32-1، صص 11، شمارۀ 0سال . نشریۀ ادبیات تطبیقی

یوان اشعار با در د« نبوت خاصه»بررسی آراء جامی در بارۀ » (.1299نیا، هاشم و دیگران. )بهرامی-

 .11، شمارۀ 3دورۀ . جستارنامۀ ادبیات تطبیقی«. رویکرد به مبانی علم کالم اسالمی

. 1، چ1زاد. ج. مقدمه و تصحیح: اعالخان افصحدیوان جامی(. 1208جامی، عبدالرحمان. )-

 تهران: مرکز مطالعات ایرانی.

بیروت: مکتبۀ المدرسۀ  .ن خالل شعرهالرّومی فنّه ونفسیّته مِابن(. 1929الحاوی، ایلیا سلیم. )-

 ودارالکتب اللبنانی.

 نا.تهران: بی .هاجامی برای دبیرستان(. 1237اصغر. )حکمت، علی -

الشّرح والضّبط و التّقدیم: عمر فاروق  .الدّین الحلّیدیوان صفی(. 1990الدّین. )الحِلّی، صفی-

 قم.. بیروت: شرکۀ داراألرقم بن أبی األر1الطّبّاع. ط

 .مجلۀ نامۀ پارسی«. حضرت محمد )ص( در اشعار عرفانی جامی(. »1283الزیموسی، وداد. )-

 .82-01، صص 1، شمارۀ 17سال 

 . 29. شمارۀ بشارت «.پیامبر اعظم در اشعار جامی(. »1280سلطانی، مهدی. )-
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مه: . ترجادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار مام(. 1992شفیعی کدکنی، محمدرضا. ) -

 . تهران: نشر نی.1(. چ1208اهلل اصیل. )حجت

 . ویرایش چهارم، تهران: نشر میترا.انواع ادبی(. 1293شمیسا، سیروس. )-

 . تهران: انتشارات فردوسی.3، چ3ج .تاریخ ادبیات در ایران(. 1202اهلل. )صفا، ذبیح-

. دهوک: 1. طلتأویلسیمیاء الخطاب الشعری من التشکیل إلی ا(. 3779عبید، محمد صابر. )-

 إصدارات اتحاد األدباء الکرد.

 . بغداد: مطبعۀ المعارف.شعر صفی الدّین حلّی(. 1929) غلوش، جواد احمد.-

 . تهران: انتشارات توس.0. چتاریخ األدب العربی(. 1297) .الفاخوری، حنّا-

 . تهران: نی.3. ترجمۀ پاینده و خوزان. چشناسی و نقد ادبیزبان(. 1281) .فالر و دیگران-

بررسی تطبیقی مدایح نبوی در اشعار جمال الدین عبدالرّزاق و صفی (. »1290فالح، ابراهیم. ) -   

 . 313-192، صص 33، شمارۀ 11سال  ،مطالعات ادبیات تطبیقی«. الدین حلّی

نشریۀ ادبیات «. های پژوهشادبیات تطبیقی: تعریف و زمینه(. »1289منظّم، هادی. )نظری-

 .320 -331، صص3، سال اول، شمارۀیقیتطب

بانو همایی. به کوشش: ماهدخت .تاریخ مختصر ادبیات ایران(. 1200الدین. )همایی، جالل-

 تهران: نشر هما.
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