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ما چه هنگام يك اثر ادبى را زيبا، شاخص، مانا و تأثيرگذار 
مى دانيم و مى شناسيم؟

كدام اثر ادبى با يك بار خواندن سيرابمان نمى كند و در هر 
بار خواندن و درنگ، اليه هايى نو و چشم اندازهايى تازه براى 

تماشا و التذاذ و ادراك مى گشايد؟
ــدن با اين پرسش ها، نمونه هايى  مى دانم هنگام مواجه ش
ــته و ممتاز از نثر و نظم در خاطرتان تداعى مى شود  برجس
كه همة صاحبان ذوق و انديشه بر شكوه و عظمت و گيرايى 
ــعدى و  آنان اتفاق و اذعان دارند كه مثًال حافظ و موالنا و س
فردوسى و نظامى و بيهقى در ادبيات فارسى از آن جمله اند 
و در ادبيات جهانى برخى آثار شكسپير، دانته، هوگو، تاگور، 

گوته، تولستوى، متّنبى، جبران خليل جبران مثال زدنى.
ــتوارى متن،  ــان ادبى اس ــة آثار درخش ــترك هم وجه مش
پيوستگى شيرين و بشكوه، عناصر در متن، نگاه تازه، فهم عميق 
و دقيق موضوع، به كارگيرى هنرمندانه، سنجيده و به سامان 
زيبايى هاى ادبى، شناخت همه زمانى و همه زبانى مخاطبان و 

ديگر بايسته هاى خلق يك اثر مانا و زيبا و پوياست.
با اين مقدمه پرسشى ساده و هميشگى را مى توان پرسيد: 
ــتى مثل يك قصيدة شكوهمند بلند، مثل يك  آيا همة هس
ــيرين و شورانگيز و مثل يك قصة دل پذير و شگفت  غزل ش
ــت؟ و آيا يك اثر ادبى بزرگ «جهانى» از جنس جهان  نيس
آفرينش نيست كه انسان ـ اين جهان صغير و به قول عرفا اين 

جهان كبير ـ آن را خلق مى كند و رقم مى زند؟
اگر اين يك آية قرآن نبود كه خدا، خود را بهترين آفرينندگان 
شناسانده است ما را ياراى آن نبود كه آفريدن را صفت غير 
ــن الخالقين»  خدا هم بناميم. دقت كنيم كه در قرآن «احس
ــت يعنى خدا خود،  ــت و خالقين جمع اس ــده اس گفته ش

آفرينندگان جز خود را به رسميت شناخته است!
ــيم. سعدى خالق بزرگى است  ما همه مى توانيم خالق باش
و گلستان و بوستان دو جهان شگفت و شگرف، موالنا خالق 

ــت با بيست و شش هزار بيت مثنوى شورافكن و  بزرگى اس
ــراره انگيزش؛ دانته و گوته و هوگو و شكسپير و تولستوى  ش

زنده اند با آفرينش آثار مانا و هماره تپنده و تأثيرگذارشان.
ــن تولد تازه بگيرد وقتى  ــا اثر ادبى هر بار مى تواند جش ام
ــره اى تازه، بازخوانى اش كند وقتى معلمى بينا و پويا و  حنج
ــا در كالس با همة احساس و ادراكش عرضه اش كند  شناس

وقتى صدايى عاشق به ترنم ديگربارة آن بپردازد.
ــر خوْب  ــت. ه ــرر آثار ادبى اس ــد مك ــن تول كالس، جش
ــت كه در كالس روشن مى شود تا  ــمعى اس عرضه كردن، ش

جشن تولد ديگرى براى متن برگزار شود.
يك شعر يك داستان، يك نثر و در نگاهى كلى تر يك متن 
هميشه چشم به راه اين پنجره ها و حنجره هاست. چه بيدادها 
كه بر متن هاى عزيز و مظلوم نمى رود وقتى «بد» و «كج» و 

«سست» و «بى احساس» عرضه شوند.
بيشترين شكوه ها در قيامت از دست بيدادگران بر فرهنگ 
خواهد بود! يكى از گله مندان روز قيامت، زيباترين و عزيزترين 
ــت، آن روز قرآن در دادگاه  ــن عالم وجود يعنى قرآن اس مت
ــول خدا(ص) خواهد خواند يا رّب اِّن  صريح الهى، از زبان رس

قومى اتّخذوا هذا القرآَن مهجورا (30/ فرقان).
ــردن و بد خواندن  ــكوه و گاليه نخواندن، عمل نك ــن ش اي
ــاعران  ــا هم دارد. بى ترديد روز قيامت جز قرآن، انبوه ش را ب
ــان به شكايت  ــترگ و ارزشمندش ــندگان با آثار س و نويس

مى ايستند كه بر ما و آثارمان چه رفت و چه گذشت.
ــار خواندن خوب متن  ــت، هر ب اگر دنيا مزرعة آخرت اس
ــود.  ــت كه در قيامت ميوه و ثمرة آن چيده مى ش بذرى اس
انبوه باغ هاى بهشتى از آن كسانى است كه در اين جا بذرهاى 

خوب تر و بهترى مى افشانند.
كالس مجال بذرافشانى است. باغبانى و بذرافشانى عالمانه و 

عاشقانه فرصت مغتنمى است. آن را خوب تر دريابيم..
سـردبيــر
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دكتر محمدرضا سـنگرى: ... مقدم استادان عزيز و بزرگوار، 
كالس آزموده و درس شناس و مدرسه آشنا را گرامى مى دارم.

 با اجازة دوستان و استاد عزيزمان جناب آقاى عمرانى عضو 
ــم مؤذنى، مدير داخلى  ــركار خان هيئت تحريرية مجله و س

مجله بحث را شروع كنيم.
ــد اين طور طرح مى كنم: هر  ــؤال اولم را اگر اجازه بدهي س
معلم و دبيرى بايد خصوصيات و ويژگى هايى داشته باشد تا 
ــند. بخشى از اين ويژگى ها  او را به عنوان معلم و دبير بشناس
ــد يا دبير  ــد يعنى تفاوت نمى كند كه دبير ادبيات باش عام ان
فيزيك و رياضى و بينش دينى و حوزه هاى ديگر و آن اين كه 
ــى تدريس و توانايى ارتباط با  بايد ويژگى هاى معلم و تواناي
دانش آموزان را داشته باشد و بر موضوع علمى اى كه تدريس 
ــد و مخاطبش  ــراف كافى داشته باش ــلط و اش مى كند تس
ــات، مختصات و  ــا براى دبير ادبي ــد؛ اما جز اين ه را بشناس
ــى وجود دارد كه با بودن آن ها دبير ادبيات هويت  ويژگى هاي

خود را مى يابد.
من مى خواهم سؤالم را در اين زمينه مطرح كنم. به نظر شما 
دبير ادبيات در دبيرستان و پيش دانشگاهى چه ويژگى هايى 
ــته باشد؟ يا شما با تجربيات ارزشمندى كه در كار  بايد داش
داريد چه ويژگى ها و بايسته هايى را كه اكنون مفقود است و 
بايد به دست بيايد براى دبيران ادبيات مى شناسيد؟ حتى اگر 

در اين ميان، تجربه اى هم هست بفرماييد.

سعيد همايونفر: شكسپير مى گويد: معلمى سخت ترين كار 
ــپير با فن تئاتر و نمايش نامه  ــت و از آن جايى كه شكس اس
آشناست، اعتقادم بر اين است كه يك معلم يك كارگردان 
ــد. اين مديريت معلم  ــت و بايد صحنه گردانى كن تئاتر اس
ــم در كالس  ــت. صداى معلم ه ــى مهم اس ــع خيل در جم
ــت. ويژگى هاى عامى كه فرموديد تسلط بر  خيلى مهم اس
ــد  ــث خاص تدريس، بايد در كنارش هنر معلمى باش مبح

ــتفاده از هماهنگ كردن خود با مسائل روز و دنياى  و با اس
ــى (IT) با دانش آموزان كالس ارتباط برقرار كند چون  آى ت
آن ها امروز با اينترنت و كانال هاى تلويزيونى و ساير رسانه ها 
ــاط دارند. صبح كه دانش آموز به كالس مى آيد اگر من  ارتب
ــناختى از دنياى او نداشته باشم اين ارتباط  معلم ادبيات ش
ــود و يك سويه و خشك خواهد بود. مثًال يكى  برقرار نمى ش
ــود بگذارم و بعد  ــايت خ ــؤالى روى س از روش ها اين كه س

دانش آموزان پاسخ بدهند.

ميزگـردي بـا حضـور ســــه تـن از دبيـران ادبيـات فارسـى
مؤذنـى،  جواهـر  عمــرانـى،  غالمرضـــا  ســـنگرى،  دكتـر محمـدرضـا 
محـمد اســماعيل قاصـــدى، سـعيد همــايونفـر و شــهناز عبـــادتـى 
اشاره: در اين نشست كه با حضور 3 تن از معلمان زبان و ادبيات فارسى برگزار گرديد، ويژگى هاى 
ممتاز معلم ادبيات فارسى و رسالت اصلى وى مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مسائل و 
مشكالت متعددى در حيطة تدريس آسيب شناسى گرديد و حاضران راه كارهايى ارائه دادند.

ويژگى هاى
ممتاز و

رسالت اصلى 
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دكتر سنگنگري: 
ا اددبيات  دبير
ديد هويتململىى با
ررا در  اسالمىى وو
خوودششببنمايياندند. 
يايد اياينن واو ب
رارا ا اوول د درر گژگىى ووي
خخوودششجذجذببكنكندد
رارا ب بهه آ آنن بتبتواوانند تتاا
ممخاخاطبطبانان خ خودودشش
انانتقتقالال د دهدهد

دكتر سنگرى: سپاس گزارم، بسيار خوب. حضرت عالى نكات 
ــد. اين كه دبير بايد قدرت  ــات خوبى مطرح فرمودي و توضيح
تجسم بخشى به مفاهيم را داشته باشد مثالً از راه تئاتر و نمايش 
قدرت اجراى مفاهيمى را داشته باشد كه قرار است در كالس 
عرضه كند و طبيعتاً صداى مناسب پشتوانة بسيار خوبى براى 
ــى از آن با استفاده از زير و بم  معلم است. چون نمايش بخش

مناسب دادن به صدا و اوج دادن و فرود آوردن صداست.

شهناز عبادتى: كلور مى گويد: يكى از راه هاى تحمل زندگى، 
ــدن در ادبيات است، انگار در جشنى جاودانه شركت  غرق ش
ــتن. هر معلمى خاصه معلم ادبيات رسالتش به پا داشتن  داش
ــنى جاودانه در كالس است. من هم به جهت محتوايى  جش
ــه ادبيات دارد و همه بر آن واقف اند دو ويژگى را براى معلم  ك
ــتر قائلم تا براى معلم ساير رشته ها. معلم ادبيات  ادبيات بيش
ــته باشد. پژواك صداى  ويژگى آينه بودن را بايد مد نظر داش
معلم در كوهسار گوش مخاطبانش بايد بازنمودى از گرايش ها، 
ــورش و هويت اسالمى اى  اعتقادات ملى و مذهبى او در كش
باشد كه برايش ارزش خاصى قائليم، اما ويژگى دوم، كه براى 
من خيلى مهم است: از آن جا كه ادبيات لحظه به لحظه جوشان 
است، مثل ظرفى است كه به مرور زمان در هر لحظه با توجه به 

تحوالت زبانى، نگرشى، جامعه شناختى و روان شناسى در تغيير 
است و به اين تغييرات افزوده مى شود. در اين صورت معلم بايد 
جوشش درونى داشته باشد و بايد مثل چشمه بجوشد و اين 
ــته اى كه مى خواهيم آن را به مخاطبان  ظرف، با توجه به رش
آموزش دهيم، سرشار از آموزه باشد. معلم بايد در رفتار، گفتار و 
نگاهش اين آموزه ها را به بهترين نوع انتقال بدهد. البته اگر اين 
ويژگى نهادينه شده باشد وى در طول تحصيلش تجلى بخش 
ــود و وقتى دانش آموزان صداى معلم را  اين آموزه ها خواهد ب
مى شنوند به نوعى گوشه هايى از آموزه هاى موالنا را در معلم 
ببيند يا با موالنا آشنا مى شوند يا معلم شيوة مولوى را به كار 
مى گيرد و در ارتباط با مخاطبان امروز و آينده اش از نگاه ادبى 
و نگرشى موالنا برخوردار مى شود. البته شرطش اين است كه 

اين ويژگى در وجود معلم نهادينه شده باشد.

دكتر سنگرى: سپاس گزارم. گرچه فرموديد دو نكته اما سه 
نكته را فرموديد. يكى آيين آيينگى داشتن معلم است. دبير 
ــالمى را در خودش بنماياند. او  ادبيات بايد هويت ملى و اس
ــد اين ويژگى را اول در خودش جذب كند تا بتواند آن را  باي
به مخاطبان خودش انتقال دهد. نكته دوم اين است كه چون 
ادبيات و البته همة مقوله هاى علمى در حال افزايش اند و اين 
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آقاى قاصدي: 
دبير ادبيات 
بايد از علوم

متعددى 
سررشته داشته 

باشد دبير
ادبيات بايد

شناخت اوليه اى 
از علوم داشته
باشد تا بتواند

آن مفاهيم
را بسط و 

گسترش دهد

ــش به طور دائم اتفاق مى افتد، دبير ادبيات بايد به روز  جوش
باشد و خودش هم توليد كند و بر آن بيفزايد، در عين حال 
ــد و به توليد بپردازد. نكتة سوم  منفعل و مصرف كننده نباش
ــت، يعنى وقتى ما ادبيات را طرح مى كنيم  انتقال آموزه هاس
قرار نيست ذهن ها را بزرگ كنيم، بايد نگرش ها را تحت تأثير 
ــتيم و فقط با  قرار بدهيم. ما منتقل كنندة دانش محض نيس
ذهن ها سروكار نداريم. بايد دستى در قلب ها داشته باشيم و 
بتوانيم تغيير نگرش در دانش آموزان ايجاد كنيم و اين زمانى 

ميسر است كه اين مسائل در ما نهادينه شده باشد.

ــت كه بر تن هر كسى پوشيده  قاصدى: معلمى جامه اى اس
نشده است. از ميان كسانى كه اين جامه بر تن آن ها پوشيده 
ــته  ــت داش ــت. خدا ما را خيلى دوس ــده، دبير ادبيات اس ش
ــت و از ميان اين  ــه ما عطا كرده اس ــه فرصت معلمى را ب ك
ــتنى ها ما معلم ادبيات شديم. مى دانيم محتواى  دوست داش
ادبيات سرشار از پند و اندرز و تجربه و سرگذشت گذشتگان 
ــت و مى تواند پلى براى  ــة ما عبرت اس ــت كه براى هم ماس
ساختن آينده باشد. يكى از مواردى كه در ادبيات بايد بسيار 
به آن اهميت بدهيم كاركردهاى تربيتى ادبيات است. دانش را 
مى توان همه جا در قالب تئورى ها و فرضيات كسب كرد، فارغ 

از اين كه بخواهيم دانش آموزان را به محيط مدرسه بكشانيم 
ــه خواندن كتاب ها مجبور  ــم دانش آموزان را صرفاً ب مى تواني
ــم. اما در ادبيات مطالب منظوم و منثورى وجود دارد كه  كني
دبير ادبيات نبايد به صورت كليشه اى با كتاب رفتار كند و متنى 
را توضيح دهد و بگويد و بگذرد. قطعاً در البه الى يك بيت يا 
يك متن آموزه هاى متعددى است كه داراى مفاهيم تربيتى 
است و مى تواند جوان آيندة ما را بسازد. دانش آموزان كنونى 
ما فقط شب هاى امتحان درس مى خوانند. سپس معلومات را 
در زمان كوتاهى مى توان به دست آورد. اما آن آموزه ها را بايد 
در كالس درس گسترش داد و نكات تربيتى بيت را بگوييم. 
در جامعه با كمبود اخالقيات مواجه هستيم. دغدغه هايى كه 
ــا وجود دارد. بنابراين، دانش آموزان را بايد با اين  در خانواده ه
مفاهيم آشنا كنيم و به علت مشكالت موجود ما بايد بارى را 
كه خانواده ها نتوانستند به دوش بكشند به عنوان معلم برداريم. 
از بزرگان جمالتى گفتيد. يكى از استادان دوران كارشناسى 
ارشدم مى گفت كه دبير ادبيات بايد از علوم متعددى سررشته 
داشته باشد دبير ادبيات بايد شناخت اوليه اى از علوم داشته 
باشد تا بتواند آن مفاهيم را بسط و گسترش دهد. نكتة ديگر 
بحث فناورى آموزشى است. فاصلة سنى بين ما و دانش آموزان 
خلئى است كه بايد آن را به طريقة هنرپيشگى و با هنرمنِدي 
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ــر و كارت  تمام پر كنيم. به قول موالنا «چون كه با كودك س
ــاد». نبايد فكر كنيم كه اگر  فتاد/ پس زبان كودكى بايد گش
شوخى منطقى، كه به كسى برنخورد، انجام بدهيم يا حركتى 
ــث هنرمندي) و مرزها و فاصلة بين  انجام بدهيم (همان بح
خودمان و دانش آموزان را بشكنيم خيلى خودمان را كوچك 
كرديم و من فكر نمى كنم كه اگر هم خيلى خودمان را كوچك 
ــخصيت معلم زير سؤال برود. همچنين تكيه بر ابزار  كنيم ش

فناورى هاى نوين بسيار مهم و تأثيرگذار است.

ــما چند نكتة بسيار خوب و  ــپاس، ش دكتر سـنگرى: با س
مناسب را طرح كرديد. از جمله موهبت معلم شدن را فرموديد 
ــت و خداوند بسيار دوستمان داشته كه معلم  لطف الهى اس

شده ايم و دوست ترمان داشته كه معلم ادبيات شده ايم. تأكيد 
كرديد كه بر كاركردهاى اخالقى و تربيتى ادبيات بپردازيم. 
كليشه ها را بشكنيم و تكيه مان همه اش به دانش و معلومات 
نباشد. اطالعات را تنها منتقل نكنيم. كوشش كنيم آموزه هاى 
اخالقى منبعث از متن را به دانش آموزان انتقال دهيم. بحث 
علوم متعدد، كه دبير ادبيات بايد با قلمروهاى متكثرى از علم 
ــد، يك ضرورت است و بايد آن ها را با زيباشناسى  آشنا باش
ادبى و شناخت حوزة معانى واژه ها، و تاريخ ادبيات و...، ضمن 
داشتن آشنايى و تسلط، مطرح كرد. معلم ادبيات نمى تواند با 
نجوم و شطرنج و هنر و... از يك سو و با مسائل فقهى و عرفان 
و فلسفه و... آشنا نباشد. اين ها همه مقوله هايى هستند كه در 

ادبيات وجود دارد.
خدا رحمت كند دكتر شهيدى را كه مى گفتند شما خيلى 
بيچاره ايد كه دبير ادبيات شده ايد. از سما تا به سمك و از ماه 
ــيد. هيچ چيز نيست كه  تا به ماهى بايد همه چيز را بلد باش
نيازتان نباشد. با همة قلمروها بايد آشنا باشيد، شوخ طبعى هاى 
ــب و تواضع: افتادگى آموز اگر  ــب و چاشنى هاى مناس مناس
طالب فيضى/ چون فيض كه از طالبى افتادگى آموخت! و بايد 

خودمان را تافتة جدابافته نبينيم. اكنون وقت آن رسيده است 
كه از محضر آقاى عمرانى هم استفاده كنيم.

غالمرضـا عمرانى: الحمدهللا برايم كلى مطلب جمع شد. اگر 
ــاعتى كه  ــم با س امروز بخواهم در اين مورد يك مقاله بنويس
ــتان گرفته ام به اين  ــت. يك انباِن پر از دوس آمدم متفاوت اس
اميد كه بتوانم آن ها را صرف و خرج كنم. اما چون من معموالً 
در اين قبيل مسائل شك ايجاد مى كنم اجازه بدهيد كه از اين 
ــردازم. يك مبحث خيلى مهم كه اينجا  ــئله بپ ديدگاه به مس
ــد مسئلة انتقال و توليد دانش در كالس است. واقعاً  مطرح ش
وظيفة معلم چيست؟ دانش اگر قرار باشد فقط منتقل بشود، در 
بر همان پاشنة سابق خواهد چرخيد، اما آنچه مهم است توليد 

دانش است كه دوستان خيلى بر اين مسئله اصرار داشتند.
من مى خواستم كالم دوستان را مزين كنم به فرمايشى از 
اميرالمؤمنين (ع) كه فرمودند: العلُم علمان علٌم َمسموٌع و علٌم 
ــت ادامه دارد و هربار هر كدام از  َمطبوٌع؛ بحثى كه قرن هاس
بزرگان كه اين مطلب را مطرح كردند به نحو تازه ترى به اين 
موضوع پرداختند. موضوع خيلى قابل بحث است اما نمى دانم 
ــم و آن اين كه اگر علم مطبوع،  ــرا ما به آن توجه نمى كني چ
علمى كه از درون انسان سرچشمه مى گيرد، به كمك انسان 
ــت. چون فقط  ــموع هيچ تأثيرى نخواهد داش نيايد علم مس
شنيدنى است. بايد ببينيم معلم چگونه مى تواند علم مسموع 
را به علم مطبوع تبديل كند. در اينجا جمع خيلى مهم است. 
ــد فرق مى كند تا اين كه ما  اين علم وقتى از جمع مى جوش
ــم بگذاريم. مجموع 2+2 آن جا  ــه نفر را كنار ه يك، دو يا س
ــت، مسلماً بيشتر مى شود و گاهى شش مى شود.  چهار نيس
ــيدن از درون جمع مسلماً بيشتر از جوشيدن از  پس جوش
ــت. حيف است كه از آن استفادة كافى نبريم و  درون فرد اس

آن را به سمت خالقيت هدايت نكنيم.
ــت. برخي از  ــت آموزه هاس مطلب ديگر كه خيلى مهم اس
ــال هاى اخير اين است  گاليه هاى معلمان ادبيات در اين س
كه دانش آموزان اين آموزه ها را عامداً پس مى زنند و رسماً سر 
كالس به معلم مى گويند من اين مسائل اخالقى را نمى خواهم، 
ــت چيزى بگوييد كه به درد  خودم آن ها را مى دانم، بهتر اس
كنكورم بخورد و خودش كامًال مانع مى شود از اين كه معلم به 
اين وظيفة مهم عمل كند. بهانه هم هميشه وجود امتحانات 
ــترده و كنكور است كه دانش آموز با آن ها  و آزمون هاى گس
ــر و كار دارد بدون اين كه از حاصل و نتيجة كار آن ها سؤال  س
ــود. مى پرسند كه 2+2 چه قدر مى شود، فقط به كميت ها  ش
ــفانه آزمون هاى ما قادر نيست به كيفيت  توجه دارند. متأس
ــمت كميت  ــت كه دانش آموز هم به س ــردازد. معلوم اس بپ
ــود كه به  مى رود و كيفيت را پس مى زند و مانع معلم مى ش

خانم مؤذنى:
اگر معلم ادبيات 
در كالس خودش، 
اولويت را به جاى 
نمره و درس، به 
مسائل اخالقى و 
تربيتى بدهد و حتى 
براى پيشبرد 
اهداف تربيتى و 
آموزه هاى اخالقى 
در كالس از تحسين،

 تشويق، نمره و 
پاداش استفاده 
كند دانش آموزان 
كمتر مانع از انتقال 
آموزه هاى اخالقى 
توسط معلم 
مى شوند. درضمن 
بايد خودش عامل 
به چيزى كه 
دانش آموزان را به 
آن امر مى كند باشد 
و عملش به گونه اى 
نباشد كه قولش را 
تكذيب كند
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استاد عمراني: 
اگر علم مطبوع، 
علمى كه از درون
انسان سرچشمه
مى گيرد، به كمك 
انسان نيايد علم

مسموع هيچ 
تأثيرى نخواهد 

داشت. چون فقط 
شنيدنى است.

بايد ببينيم معلم 
چگونه مى تواند 
علم مسموع را 
به علم مطبوع 

تبديل كند

كيفيت ها بپردازد. من نمى خواهم بگويم كه نمى شود. گرچه 
شاهد درد دل هاى بسيارى از همكاران بوده ام كه مى گويند 
ــت  ــداً نمى توان به نقطة اوجى كه وظيفة معلم ادبيات اس اب
رسيد، چون بايد به مسائل كّمى پرداخت، به طورى كه قابل 

اندازه گيرى با مقياس اندازه گيرى و سنجش معلوم باشد.
ــد. با توجه به اين فضايى  ــا عايق تراوش هاى ذهنى ان اين ه
ــت كه چه كنيم تا به  ــؤال من اين اس ــتيم س كه در آن هس
ــئلة اساسى  اين قضيه راه پيدا كنيم؟ اين براى من يك مس
ــر وكار داريم بلكه نسل  ــت. چون نه تنها امروز ما با آن س اس
بعدى هم با آن سر و كار خواهند داشت. ما نبايد بگذاريم كه 
ــيطره  كميت هاى قابل ارزش يابى بر كالس درس ادبيات س
ــك و... كار ندارم. به هر  ــوم ديگر مثل فيزي ــد. من به عل بياب
ــت كه مسائل اخالقى  حال، درد دل معلم ادبيات ما اين اس
و آموزه هاى اجتماعى، كه شاخص ترين و اصلى ترين وظيفة 
دبير ادبيات است نمى تواند در كالس ها دوام و قوام پيدا كند 
ــردازد. من از اين جمع  ــم نمى تواند به اين حيطه ها بپ و معل
مى پرسم، خواهش مى كنم صرفاً به تعريف اكتفا نكنيم، زيرا ما 
مى توانيم صدها مورد را رديف كنيم، مشخصات و خصوصيات 
ــماره گذارى كنيم، اما حرف من  را پشت سر هم بياوريم و ش
ــت كه بياييم براى اين ها راه پيدا كنيم. اين پژوهش  اين اس
ــته  ما وقتى مى تواند ثمر بدهد و در جامعه ارزش عملى داش
ــد كه بتواند به دبير ادبيات كمك كند تا بعد از خواندن  باش
اين گزارش به اين تفكر برسد كه چگونه مى تواند راهى را پيدا 
كند كه مسائل اخالقى و آموزه هاى تربيتى را به دانش آموزان 
منتقل كند. قطعاً ادبيات ما حامل چنين مجموعه هايى است 
و مى دانيد كه ادبيات فارسى حامل عظيم ترين گنجينه هاى 
فكرى اخالقي معنوي بشر از ابتدا تا به امروز است و مى تواند 
ــچ زمينه اى،  ــد. ما در هي ــالمت روان جامعه باش ــن س ضام

به خصوص در ادبيات اين مرز و بوم، كم نداريم.
حاال ما بگرديم و تحقيق كنيم كه چگونه دبير ادبيات مى تواند 
در كالس درس گسترش دهندة اين مسائل باشد و اين ها را از 
درون خود دانش آموزان بيرون بكشد و به خودشان برگرداند 
و معلم اين يافته ها را در ساعت ادبيات به آنان هديه دهد، كه 
هديه اى آسمانى و عطيه اى الهى است و حاصل ادبيات است. 
ــخ بدهيم ان شاءاهللا به سؤاالت  ــؤال پاس اگر بتوانيم به اين س

بعدى، كه دقيق، كليدى و اساسى هستند خواهيم پرداخت.

دكتر سـنگرى: موضوع اول كه از سخن موال اميرالمؤمنين 
فرموديد «العلُم علمان علٌم مسموٌع و علٌم مطبوٌع» علم هاى 
ــتند كه تنها گوش را مى نوازند اما  ــنيدنى، اين هايى هس ش
ــريع گم مى شوند. اما علمى ارزشمند  جان را مى گدازند و س
ــد. كالس مطبوع  ــد و از درون بجوش ــت كه مطبوع باش اس

ــته باشد و اين نكتة بسيار مهمى است  بايد علم مطبوع داش
ــر كردن خود  ــرى از توانايى هاى جمعى، درگي ــه بهره گي ك
ــينرژى توانايى هاى چند  دانش آموزان و كار گروهى نوعى س
ــى، به تعبيرى كه من  ــر ايجاد مى كند. در فضاى آموزش براب
ــت؛ «چه  به كار مى برم، كالس درس خيابان يك طرفه نيس
ــر بى». بهتر است كالس درس  خوش بى مهربونى هر دو س
ــد. قرار نيست فقط معلم درس  از طرف معلم يك طرفه نباش

بدهد، بهتر است دانش آموزان نيز درس را بپرورند.
ــور از كميت ها و  ــه فرموديد عب ــائل مهم ديگرى ك از مس
پرداختن به كيفيت ها و رهايى از اسارت كميت ها در آموزش 
ــرانجام در قالب يك سؤال مطرح شد كه  ادبيات است كه س
معلم ادبيات چگونه مى تواند آموزه هاى اخالقى و تربيتى را به 
دانش آموزان انتقال بدهد، به طورى كه دانش آموز بپذيرد و مانع 
از اين انتقال شود و آموزش مواردى را كه در آزمون و كنكور 
نياز دارد به آموزش اخالقيات ترجيح ندهد؟ خانم مؤذنى اگر 

در اين زمينه نكته يا رهنمودى داريد بهره مى گيريم.

ــتمع  ــتر مس جواهر مؤذنى: من ترجيح مى دهم امروز بيش
ــم و از صحبت هاى حضرتعالي و دوستان بهره ببرم. فكر  باش
ــودش، اولويت را به  ــم ادبيات در كالس خ مى كنم اگر معل
جاى نمره و درس، به مسائل اخالقى و تربيتى بدهد و حتى 
ــبرد اهداف تربيتى و آموزه هاى اخالقى در كالس  براى پيش
از تحسين، تشويق، نمره و پاداش استفاده كند دانش آموزان 
كمتر مانع از انتقال آموزه هاى اخالقى توسط معلم مى شوند. 
ــودش عامل به چيزى كه دانش آموزان را به  درضمن بايد خ
ــد كه قولش  ــد و عملش به گونه اى نباش آن امر مى كند باش
ــت را آموزش بدهد  را تكذيب كند. مثًال اگر مى خواهد گذش
ــت داشته  بايد خودش در برابر خطاهاى دانش آموزان گذش
باشد. و اصوالً خودش الگوى كامل مسائل اخالقى و تربيتى 
باشد تا شخصيت دوست داشتنى ترى بيابد و دانش آموزان در 
پذيرش سخنان او، انعطاف پذيرى بيشترى داشته باشند. اين 
ــيد و بيشتر اطاله نمى دهم تا بيشتر از  دو نكته به ذهنم رس

صحبت هاى اساتيد استفاده كنم.

ــيار خوب، به نكات مهمى اشاره كرديد.  دكتر سنگرى: بس
ــخن كامًال گويا، مختصر و مفيد بود، سپاس گزارم. اكنون  س
ــؤال دوم را بر مبناى سؤال اول مطرح مى كنم تا دوستان  س
درباره اش صحبت كنند. سؤال اين است اگر احساس مى كنيد 
كه معلم ادبيات بايد اين ويژگى ها را داشته باشد و بعضى از 
آن ها آرمانى و مطلوب است اما موجود نيست يعنى در شكل 
بسامد باال و در عرصة آموزشى ما فاقد بسامد و فراوانى است، 

كدام مسئله را در اولويت قرار مى دهيد؟
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خانم عبادتي: 
گاه معلم مهارت 
خوانش صورت 
متن را دارد اما 
مهارت استخراج 
محتوا را ندارد 
و نمى تواند 
به دانش آموز 
بياموزد كه با 
اين ابزار به 
خوانش عميقى 
از ژرف ساخت 
متن برسد الزم 
است معلمان 
ما مهارت هاى 
زبانى خود را 
بازنگرى كنند

فرض كنيد امسال تابستان همه اش در اختيار شما باشد و 
از شما بخواهند براى تابستان برنامه ريزى كنيد و يك طرح 
ــيد چه مقوله هايى را به دبيران  ــى داشته باش فراگير آموزش
پيشنهاد مى دهيد تا آموزش بدهند؟ مثًال ارزش يابى كيفى را 
بياموزند يا روش تدريس را يا فناورى آموزشى را ياد بدهند. 
يا مواد درسى خاصى را پيشنهاد مى دهيد كه به آن بپردازند؛ 
مثًال متن خوانى، متن حماسى يا تغزلى يا متن منثور يا منظوم 
و چه تفاوتى در مطرح كردن آن ها وجود دارد؟ اگر دانش آموز 
ــايى را در كالس مى خواند چگونه بايد خوانده شود؟ مِن  انش
ــود را مى خواند چه  ــاى خ دبير، هنگامى كه دانش آموز انش

ــم و يا چه فاصلة فيزيكى را بايد با او  ــى بايد داشته باش نقش
رعايت كنم؟ نشسته باشم يا ايستاده و...؟ حاال اگر تابستان در 
اختيار شما باشد و مشكل بودجه هم نداشته باشيد و بخواهيد 
ــراى همة دبيران ادبيات ايران كالس بگذاريد، اولويت را به  ب

كدام يك از اين مسائل مى دهيد؟

شهناز عبادتى: من جمله اى را مى خواهم بگويم كه نمى دانم 
منبعش از كجاست؟ «تا فرد نداند مقصدش كجاست هرگز 
نمى تواند به گزينش بهترين راه براى رسيدن به آن بپردازد». 
من فكر مى كنم اين آموزشى كه براى تابستان فرضى ما مورد 

نظر است چند كليدواژة قابل تأمل دارد.
ــس و ديگر بهترين راه براى  ــت و ديگر تدري يكى معلم اس

رسيدن به آن مقصد و نكتة بعدى پرداختن است و نيز انگيزة 
معلم در پرداختن به اين مسائل و ميزان رغبت درونى اش در 
پرداختن به اين مسير. من فكر مى كنم در آموزش به معلمان 
ــه اين چند عامل توجه كنيم. چيزى كه من االن در ذهنم  ب
ــه به آموزش مهارت هاى  ــت: يك توج طراحى كردم اين اس
ــى با نگاه و زاوية ديد جديد و خوانش صورت و محتواى  زبان
متن. گاه معلم مهارت خوانش صورت متن را دارد اما مهارت 
استخراج محتوا را ندارد و نمى تواند به دانش آموز بياموزد كه 
با اين ابزار به خوانش عميقى از ژرف ساخت متن برسد الزم 
است معلمان ما مهارت هاى زبانى خود را بازنگرى كنند. اين 
ــت، به قول آقاى عمرانى خود ما چقدر واجد  خيلى مهم اس

اين مهارت ها هستيم كه بتوانيم آن ها را انتقال بدهيم.
ــه دانش آموز  ــا به نحوى كمك مى كند ك ــة گفتارى م گون
شنيدن بهترى داشته باشد. اين يك نكته. نكتة بعدى استفاده 
از زبان و ادبيات فارسى در تقويت مهارت هاى زندگى با نگاهى 
ديگر است. مثًال چند شيوة آموزش چهره هاى ادبى و كتاب ها 
ــراى نمونه به آنان ياد بدهيم  ــار ادبى را انتخاب كنيم. ب و آث
كه از تمثيل هاى موجود در آثار ادبى براى به كارگيرى روش 
حل مسئله چه طور استفاده كنيم. يا مثًال در آموزش غزليات 
سعدى نگاه ديگرى داشته باشيم، از جمله درخصوص هوش 
هيجانى در آثار سعدى درنگ كنيم. من فكر مى كنم هوش 
ــعدى را مى توان در پردازشى كه روى محورهاى  هيجانى س
مختلف زندگى او داشت، مشخص كر د. بنابراين به قول آقاى 
قاصدى در اين دوره ها الزم است معلم ياد بگيرد كه چه طور 
دانش هاى مختلف را تلفيق كند و مثًال از عالقه مندى آن ها به 
جغرافى در آموزش ادبيات استفاده كند. مورد بعدى بازنگرى 
ــته شود تا ما مطالبى را با  ــت. دوره هايى گذاش در روش هاس
پرهيز از تكرار روش و نگاه ياد بگيريم. اين ها به ذهنم رسيد. 

بقيه را هم كه شما فرموديد.

دكتر سنگرى: محور اصلى سخن و پيشنهاد آموزشى شما 
ــى و بازنگرى بر اين  ــت. آموزش مهارت هاى زبان مهارت هاس
مهارت ها و تقويت مهارت هاى زندگى و شيوة طرح مهارت هاى 
زندگى از دل متن و اين كه چگونه متن را در مسير و بسترى 
حركت بدهيم كه به مهارت آموزى زندگى بينجامد و درحقيقت 

كالس درس ما به كالس زندگى منجر شود.

شهناز عبادتى: يك نكته را جا انداختم و آن ضرورت تغيير 
ــوى تأليفات معلمى است. من فكر مى كنم بايد به  سمت و س
معلمانى كه عالقه مند به تأليف آثار خاصى هستند، آموزش 

دهيم در تأليفات خود بازنگرى كنند.

دكتر سنگرى: بله اين بحث مهمى است كه چه طور در عين 
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آقاى همايونفر:
معلم يك كارگردان 
تئاتر است و بايد 
صحنه گردانى كند.
اين مديريت معلم

در جمع خيلى 
مهم است. صداى 

معلم هم در كالس 
خيلى مهم است. 
ويژگى هاى عامى

كه فرموديد تسلط 
بر مبحث خاص

تدريس، بايد در 
كنارش هنر معلمى 
باشد و با استفاده 

از هماهنگ كردن 
خود با مسائل روز 
(IT) و دنياى آى تى

با دانش آموزان
كالس ارتباط 

برقرار كند

ــت مثل عالَم كه هم مكرر است  ــيم. درس مكرر بودن نو باش
ــت. خداوند هر لحظه در حال انجام كار  و هم هميشه نو اس
ــيد و ماه، مى تابند اما اين تابش همان  ــت. خورش تازه اى اس
تابش ديروز نيست. اين كارهاى مكرر هميشه تازه است. افراد 
ــاختارهاى تكرارى است اما  مكرر خلق مى شوند و ظاهراً س

هيچ چيز در عالم مكرر نيست و هميشه تازه است.
ــخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود؛ چه طور تازه  همين س
بشويم و چه طور تازه كنيم درس ها را، اين بحث بسيار مهمى 
است. البته به جاى تابستان مى توان يك ضمن خدمت آرمانى 

داشت. من تابستان را گفتم چون فرصت فراخ و فراغ است.

عمرانى: من ابتدا خواهش مى كنم موضوع را به يك مسير 
عملى بيندازيم تا هم توانايى ادامه اش را داشته باشيم و هم 
ــا باشد. اين روش ها در  حاصل اين مبحث براى معلم راهگش
خدمت چيست؟ گاهى آن ها خود هدف مى شوند، درحالى كه 
اين ها وسيله و ابزارند نه هدف. ما مسلماً بندة روش ها نيستيم 
ــود آن ها ارتقا بدهيم.  ــد روش ها و فناورى ها را براى خ و باي
نبايد فراموش بشود كه روش در خدمت چيست؟ برمى گردم 
ــالت اصلى ادبيات در چيست؟  ــؤال اصلى تر كه رس به آن س
ــلماً ادبيات نبايد در خدمت اعتالى اقتصاد يا پزشكى يا  مس
ــد. گرچه مى تواند باشد اما آن هدف جنبى  فناورى يا... باش
خواهد بود نه هدف اصلى. به عقيدة من رسالت اصلى ادبيات 
ارتقاى اخالقيات دانش آموزان و اعتالي انسانيت انسان است 
ــر اين طور نگاه كنيم ارتقاى بينش و آداب و مهارت هاى  و اگ
زندگى است. ادبيات همين طور كه در مسير خودش جريان 
پيدا مى كند مى تواند به پزشك ما ياد بدهد نگاه انسانى ترى 
ــد. به كارگر ياد بدهد كه نگاه اخالقى ترى داشته  داشته باش
باشد. كارمند و كاسب مى توانند تحت تأثير ادبيات، انسانى تر 

و اخالقى تر فكر كنند.
ادبيات مى تواند همة قشرها را تحت تأثير قرار بدهد، به طورى 
كه فقط به مسائل خودشان نينديشند. اگر ادبيات در جامعه 
تسرى پيدا كند همه چيز و همه كس در خدمت سازندگى قرار 
ــى كه در اختيار داريم كمتر بها  مى گيرند. به گنجينة ادبيات
ــتخراج نكرده ايم.  مى دهيم. ما اين معدن طالى خالص را اس
ــت. اين  ــيارى براى اعتالى زندگى هس ــاى بس در آن رگه ه
كج روى هاى گهگاهي اجتماعى بعضي اش گناه معلم است و 
ــروز و فردا پيش بيايد، به معلم  ــكلى در جامعة ام هرگاه مش
ــت. اين كج روي ها ناشى از نوع تربيت  ادبيات هم مربوط اس
ما معلمان نيز بوده است. من از جمع خواهش مى كنم بياييد 
كمك كنيم به اين قضيه و دوباره برگرديم به اين جا كه ادبيات 
چگونه مى تواند اين كج روى ها را اصالح كند و از كجا مى تواند 
ــروع كند. اگر جايش در كالس درس نيست، پس حاصل  ش
ــالة ما به عنوان طبيب جامعه، كجاست؟ آيا  آموزش دوازده س

ــت يا ُكميت معلم يا كميت روش ها؟  ُكميت ادبيات لنگ اس
البته قبول داريم كه پديده هاي اجتماعي تك  علتي نيستند در 
هر حال ما به سهم خودمان بايد اين عايق ها را شناسايى كنيم 

و سعى كنيم اين ها را از سر راه برداريم.

دكتر سنگرى: سخن كامًال گويا بود. اين كه ببينيم رسالت 
ــالت بپردازد و  ــت و چگونه مى تواند به اين رس ادبيات چيس
ببينيم مشكل كجاست و با يك نگاه آسيب شناسانه مشكل 
ــم و روى اصل موضوع بازنگرى كنيم و بعد تصميم  را دريابي
ــت. واقعاً  بگيريم و بحث طبيب بودن كه يك نكتة اصلى اس

دبيران ادبيات طبيب اند و به جاى مغز، با قلب سر و كار دارند. 
البته هر دو را در كنار هم دارند اما بيشتر با قلب ها و عواطف 
و احساسات سر وكار دارند. حال اگر پيشنهادى براى آموزش 

هست و نكته و اولويتى، بفرماييد.

ــترهايى دارد. ما بايد  قاصـدى: اين آموزش ها نياز به بس
ــرفصل ها را به همكاران بدهيم و بسترها را  موضوعات و س
ــد. يعنى انگيزه را بايد به  ــد آموزش و پرورش فراهم كن باي
ــتفاده  ــكاران بدهيم. و از ظرفيت هاى متفاوت آن ها اس هم
ــت دبير  بكنيم. البته وقتى وجه تمايز بين دبيران مطرح اس
صاحب تأليف و كارآمد قطعاً با دبير ديگرى كه هميشه راكد 

و مقلد است فرق دارد.
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وقتى مى خواهيم در جهت ارتقاى آن معلم كالس بگذاريم 
ــود و دغدغة نان  ــترهايش فراهم ش حتماً بايد راهكارها و بس
شب خود را نداشته باشد تا بتواند ايده آل فكر كند. بايد براى 
ــم. چون هرچه فعاليت كنيم اگر  همكاران انگيزه ايجاد كني
ــود و از جهت ارتقاى شغلى آموزش و  ــد نمى ش انگيزه نباش
پرورش بايد بين دبيران كارآمد و راكد تفاوت قائل شود. درباره 
ــوزش و پرورش ما اين ضعف وجود دارد  خوانش متن، در آم
ــانى نكرديم. كالس هاى ضمن خدمت بعضاً  و آن را به روزرس

شامل يك دور تكرارى از مباحث دستور زبان و... بوده است.
ــى را بپرورانيم كه بتوانند با  ــيم و دبيران ما بايد ُمبدع باش
توجه به نياز روز و خواسته هاى دانش آموز امروز كه پاى رايانه 
ــت جهت بدهند. روش ها، كه ابزار آموزشى براى  نشسته اس
رسيدن به هدف ادبيات اند و آقاى عمرانى فرمودند، بايد مورد 
توجه قرار بگيرند. بايد ببينيم فناورى آموزشى را چگونه در 
فرايند تدريس قرار بدهيم تا همة كار و هدفش صرفاً فناورى 
ــتفاده از ابزارهاى نوين با  آموزشى نباشد. ما مى توانيم با اس

ظرافت به هدف اصلى ادبيات برسيم.
كالس نبايد به انبوهى از ابزارهاى آموزشى و روش ها تبديل 
ــردد و در اين ميان هدف اصلى كه آقاى عمرانى گفته گم  گ
بشود. همه بايد دست به دست هم بدهيم تا به هدف برسيم. 
ــوان برگزار كرد اما  ــن را به عنوان يك دوره مى ت خوانش مت
ــالتش برعهدة سازمان پژوهش است كه طى اين سال ها  رس
ــت.  ــراى دبير ادبيات به اندازة كافى توليد محتوا نكرده اس ب
ــه گمان اينجانب تا نمونة بكرى در اختيار دبير ادبيات قرار  ب
ــد. دفتر تأليف مى تواند در  ــرد او نمى تواند به هدف برس نگي
ــى دى ها و نرم افزارهاى  ــى خودش س ــتاى تأليفات چاپ راس
ــى همراه با آن ها را ارائه بدهد. خلئى كه شركت هاى  آموزش

نرم افزارى متأسفانه از آن سوء استفاده مى كنند.
آموزش و پرورش الزم است در كنار تأليف كتاب هاى درسى 
شيوه هاى تدريس را ارائه دهد تا اين همه افسارگسيختگى در 
كنار منابع و كتاب هاى درسى ايجاد نشود. خوانش متن بسيار 
حائز اهميت است به شرطى كه سازمان پژوهش و دفتر تأليف 
ــود در اين زمينه اقدام كنند و دبير ادبيات را در كالس با  خ
اين موضوعات آشنا سازند. درخصوص شيوة ارزش يابى، بحث 
كمى آموزش ها وجود دارد. نوع ارزش يابى ما مشكل دارد در 
ــالم كردند كه معانى نثر و روخوانى  بودجه بندى تدريس اع

متن هر كدام چه نمره اى دارند.
ــيوه هاى  ــد كه همكاران را با اين ش دورة خاصى بايد باش
ارزش يابى آشنا كنيم. نبايد فقط آزمون پايان دوره باشد. بايد 
ــس ماهيت ارزش يابى ايجاب  ــور كه در فرايند تدري همان ط
مى كند عمل كنيم و نبايد ارزش يابى ما يك سويه باشد. بايد 
ــراى تمام رفتارهاى دانش آموز نمره در نظر بگيريم و بر آن  ب
اساس به او نمره بدهيم تا فرايند تدريس جدى گرفته شود.

آقاى عمرانى، ما مأمور به تكليف هستيم و مأمور به نتيجه 
نيستيم. كنكورزدگى متأسفانه خيلى از همكاران ما را گرفتار 
كرده است و اوليا و مديران مدرسه نيز متأسفانه به آن دامن 
مى زنند. ما بايد بدون توجه به كنكور در كالس با دانش آموز 
ــار كنيم و روش و فرايند تدريس را نبايد به خاطر كنكور  رفت

عوض كرد.
نبايد بگذاريم بحث اخالقيات به خاطر كنكور گم شود. بايد 
كار فرهنگ سازى انجام بگيرد و آسيب شناسى بشود. مشاركت 
اولياى مدرسه و اولياى دانش آموزان الزم است تا بتوانيم نگاه 
دانش آموزان را عوض كنيم. وقتى اولياى دانش آموز با ديدن 
كارنامة دانش آموز به او مى گويند آخر ادبيات هم درس است 
ــزايى براى من دبير ادبيات  كه تو 14 گرفتى؟ اين از هر ناس
ــت. بايد نگاه اوليا و مسئوالن مدرسه را عوض كنيم.  بدتر اس
ــت كه  وقتى نوع نگاه ها و توقعات را عوض كنيم آن وقت اس
آن تكنيك ها و روش ها، براى رسيدن به هدف و فراهم كردن 

بسترها، به كمك ما مى آيند.

دكتر سـنگرى: سپاس گزارم. تأكيد كرديد كه اين موضوع 
ــتن موانع ميسر نيست و بايد به  ــازى و برداش بدون بسترس
ــيم و سازمان پژوهش چه رسالتى دارد و  مبدع بودن بينديش
ــارت كنكور. هر  ــنهاد كرديد براى رهايى از اس راهى را پيش
ــت كه اگر بخواهيد  ــت بفرماييد. سؤال اين اس نكته اى هس

دست به تأليف بزنيد كتاب آرمانى شما چه كتابى است؟

ــت در  ــث آرايه ها در حدى كه مورد نياز اس همايونفـر: بح
دبيرستان مطرح گردد و بقيه اش در كنكور طرح شود و انواع 
مجاز كه دانش آموزان اين همه با آن مشكل دارند دانشگاهى 
و درواقع عمل گرايانه بشود. هم چنين دانش آموزان نسبت به 
ادبيات ديد كارشناسانه ترى پيدا مى كنند، به طورى كه از بُعد 

حفظيات بيرون بيايند.

ــاى زبانى (گفتن،  ــد ببينيم مهارت ه شـهناز عبادتى: باي
ــتن و...) مى خواهد دانش آموز را به  ــنيدن، خواندن و نوش ش
كجا برساند؟ نقد و عروض و قافيه را شايد بتوان به يك كتاب 
تبديل كرد تا از هم مجزا نشوند و مجموعاً آن ها را به صورت 
ــى درآورد و حتى متنش هم  ــك كتاب كار بردى و كارگاه ي
به صورت كارگاهى تنظيم بشود. كتاب آرمانى من كتابى است 
كه در پايان آموزش آن دانش آموز بتواند به طور معمول متن 
را بنويسد و زبان معيار را بشناسد و از پيشينة زبانى خودش و 
از تحول آن آگاه شود. كتابى كه در ذهنم است خيلى مستقل 
نيست و كارگاهى است. در تأليف كتاب ها بايد تقويت قدرت 
استنباط و تحليل مورد استفاده قرار بگيرد، زيرا دانش آموزان 

در اين خصوص بسيار ضعيف هستند.

آقاى قاصدي: 
كنكورزدگى 
متأسفانه خيلى 
از همكاران ما 
را گرفتار كرده 
است و اوليا و 
مديران مدرسه 
نيز متأسفانه به 
آن دامن مى زنند. 
ما بايد بدون 
توجه به كنكور 
در كالس با 
دانش آموز رفتار 
كنيم و روش و 
فرايند تدريس 
را نبايد به خاطر 
كنكور عوض كرد
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قاصدى: جايگاه نقد را بايد حتماً در تأليف كتاب بگنجانيم، 
ــورى و هم كارگاهى. در حوزة ادبيات خواهش  هم از نظر تئ
مى كنم گزينشى عمل نكنيم. شاعران و نويسندگان بزرگى 
هستند كه چراغ راه اند، اما نامى از اين بزرگان ادبيات نبرده ايم 
و نمونه اى از آثارشان را آموزش نداده ايم. بايد همة آرا و عقايد 
ــنويم، هرچند آن ها را  را در جايگاه و جامعة دموكراتيك بش
ــى را كنار بگذاريم و آن ها را كه  نپذيريم. گرايش هاى سياس

طرح نشده اند بياوريم.

ــت  دكتـر سـنگرى: اين جاى بحث دارد كه آيا صالح هس
ــنده اى را كه ديد و نگرش ضد دين و ضد  ــاعر و نويس نام ش
ــته اش در مخاطبانى مثل  ــاى اجتماعى دارد و نوش ارزش ه
ــى مى گذارد، در كتاب طرح كنيم يا اگر  نوجوانان تأثير منف
ــمت هايى از آثارش را بايد مطرح  مى توان طرح كرد چه قس
ــئله جاى بحث بسيار دارد و نكات ريز بسيارى  كرد. اين مس
را بايد در طرح آن در نظر گرفت و نظرگاه هاى همة دوستان 
مؤلف را بايد بشنويم. چه بسا به راه حل هاى تازه اى هم برسيم 

كه در اين مجال جاى بحث آن نيست.

ــت و آن اين است كه از آثار  قاصدى: نكتة ديگرى هم هس
ــندگان جوان هم نمونه هايى بياوريم. حتماً  شاعران و نويس
ــزرگان قرن هاى  ــى از ب ــتيم در كتاب هاى درس مجبور نيس
ــى، تكرارى  پيش بياوريم. نكتة ديگر درخصوص زبان فارس
بودن موضوعات آن است، مثًال جمله در زبان فارسى يك تا 
ــت. در  اين خصوص فرايند تأليف به گونه اى منقطع  چهارتاس
ــت كه  و غلط بوده و ديدگاه صحيحى به دانش آموز نداده اس

دانش آموز بين نوع و نقش كلمه فرقى قائل نمى شود.

ــى در حوزة  ــم در كتاب درس ــنهاد مى كن همايونفر: پيش
ادبيات وبالگ نويسانى را كه نگاه تازه و خوبى دارند مطرح و 

هماهنگ كنيم.

ــؤال ها بدون اظهارنظر  ــت كه بعضى س عمرانى: حيف اس
ــت آقاى قاصدى عرض  ــخ باقى بماند. در تأييد صحب و پاس
ــان در اغلب موارد  ــم نگاه كردن معلم ــم به يك چش مى كن
صحيح نيست معلمى كه تأليفات زياد دارد با معلمى كه هيچ 
ــم ديده بشوند. جاى يك قوة  تأليفى ندارد نبايد به يك چش
ناظر در سازمان پژوهش خالى است كه بر تدوين كتاب هاى 
آموزش و پرورش نظارت كند و يك نهاد مردمى بايد پيامد و 

برون داد اين قضيه را تحليل و ارزش يابى كند.
اين ساز و كارها بايد انديشيده شود و در جامعة متعالى الزم 
است كه معلومات معلم بازآفرينى و بازنگرى شود. نمى شود 
خود سازمان پژوهش كتاب تأليف كند و براساس آن كتاب ها 

ــودش روش هاى ارزش يابى را تدوين نمايد و با معيارهاى  خ
خودش آن ها را ارزش يابى كند. مسلماً راه به جايى نمى برد و 
بايد ارزش يابى به نهاد ديگرى سپرده شود. كتاب هاى فارسى 
ابتدايى محتاج ده ها كالس آموزشى بود و فقط يك بار كالس 
ــم ابتدايى اصًال به  ــود كه اصًال كافى نبود. معل ــته ش گذاش
مفاهيم كتاب و تدريس وارد نيست و  اين نقص كار برنامه ريز 
ــت نه نقص كار معلم. از اين ها بگذريم،  و مؤلف سازمان اس
برمى گردم به سؤال آقاى دكتر سنگرى؛ بله، متأسفانه بعضى 
كتاب هاى درسى چهل سال بدون تغيير تدريس شد و تغيير 
ــى هر  ــتند اما اين تغيير و بازنويس آن را غيرممكن مى دانس

ساله الزم است.
ــد بگويم آن قدر مطلب  ــى باي دربارة كتاب هاى زبان فارس
ــت كه هيچ گاه معلم براى مطرح كردن آن ها در  در زبان هس
ــا در دوران ناگوارى آن را تغيير  ــم نمى آورد، ولى م كالس ك
ــرح مباحث ديگر  ــراى هر تغيير يا ط ــم، به طورى كه ب دادي
ــد و ما مجبور شديم حجم مباحث را تقليل  مخالفت مى ش
دهيم. متأسفانه اين كتاب سال به سال كوچك تر و ضعيف تر 
مى شود درحالى كه مى شود گسترده ترش كرد. تاريخ ادبيات 
ــد كه از امروز نقب  را بايد عوض كرد و نگاه بايد اين گونه باش
بزنيم و به سمت هزار سال و مركز ثقل تاريخ ادبيات را امروز 

بگذاريم نه گذشته.
ــمت ها بايد  ــيارى قس دربارة آرايه هاى ادبى معتقدم كه بس
حذف يا كمتر شود. مثالً تأكيد بسيارى بر تشبيه شده اما بحث 
استعاره در آن كم است، درحالى كه در دنياى امروز كاربرد آن ها 
ــيار كم به كار مى رود و هرچه داريم  ــده و تشبيه بس عكس ش
استعاره است و بايد تشبيه را كمتر كنيم و بيشتر به استعاره 
بپردازيم. بهتر است بيشتر از اعنات و تقسيم و تفريق به مجاز 

بپردازيم يا حتى اين ها را از كتاب درسى حذف كنيم.
ــى مصلحت ديد من آن است  دربارة تأليف كتاب هاى درس
ــى را  ــر زلف كتاب هاى درس كه ياران همه كار بگذارند و س
بگيرند. به نظر من جا دارد كتاب درسى هر سال عوض شود 
يا حداقل تجديدنظرهايى در جهت ارتقاى كيفيت آن بشود 
نه در جهت كم كردن مطالب وگرنه شير بى يال و دم و اشكم 
مى شود. در اين كتاب ها پيوندها حذف شده و اين آفت بزرگى 
ــد من يك كتاب جديد به اين مجموعه  ــت. اگر قرار باش اس
اضافه كنم كتابى است با موضوع و هدف ارتقاى توانايى نقد 
و تحليل و استنباط؛ يعنى چيزى كه دانش آموزان ما امروزه 
به آن نياز دارند. حاال نام آن را هرچه مى خواهيد بگذاريد. هر 
ــال بايد جزوه هاى گهگاهى تكميلى به كتاب هاى درسى  س
ــال بعد بايد نو بشود يا تغييرات ارتقايى  ــود و در س اضافه ش

بيابد يا افزوده هايى داشته باشد.

دكتر سنگرى: بسيار سپاس گزارم.

استاد عمرانى:
اين روش ها در

خدمت چيست؟ 
گاهى آن ها خود 
هدف مى شوند، 

درحالى كه 
اين ها وسيله و 
ابزارند نه هدف.

ما مسلماً بندة 
روش ها نيستيم
و بايد روش ها 
و فناورى ها را 

براى خود آن ها 
ارتقا بدهيم. نبايد

فراموش بشود 
كه روش در 

خدمت چيست؟



دكتر حميد جعفري 
قريه علي،
استاديار دانشگاه
ولى عصر رفسنجان

 نبيل كرمي
كارشناس ارشد زبان 
و ادب فارسي

انسان كامل در 
اسالم، متخّلق 
به اخالق اهللا 
و مّتصف به 
صفات اوست. 
اين گونه 
انسانى به 
تعبير موال 
على(ع) كم ياب و 
گران قدر است

آموزش زبان و ادب فارسى
ــز 1390 0/پاييـ ـــمارة 1 ــــ 1شـ

12

چكيده
ــى، اخالقى و اجتماعى بيش  ــه بحث هاى مذهب در دورة صفوي
ــعرا و نويسندگان نيز تالش  از پيش مورد تّوجه قرار گرفت و ش
كردند با بهره گيرى از اين موضوعات، الگوى مدينة فاضلة خود 

را ارائه دهند. 
در اين ميان، بزرگ ترين شاعر اين دوره، صائب تبريزى، با طرح 
مباحث اعتقادى و پرداختن به فضايل و رذايل اخالقى در شعر 
تالش كرد كه جامعة آرمانى و مطلوب خود را به خواننده نشان 
ــته تالش بر آن است كه با استناد به نظريات  دهد. در اين نوش
ــواهدى از «كيمياى سعادت» غّزالى و «االنسان  افالطون و با ش
الكامل» نسفى، ويژگى هاى انسان برتر و «آرمان شهر» از البه الى 

ابيات پر تعداد صائب، استخراج و دسته بندى شود.

كليد واژه ها:
انسان آرمانى و كامل، مدينة  فاضله، 

غزليات صائب تبريزى، عرفان.

ــفه براى ايجاد آرمان شهر مطلوب، قوانين  پيامبران و فالس
و اصولى وضع كرده اند كه مدينة فاضله را بتوان بر آن بنيان 
گذاشت. افالطون، حكيم و فيلسوف قرن پنجم قبل از ميالد،  
از نخستين كسانى بود كه به «كمال مطلوب» نظر داشت و 

براى رسيدن به آن اصول و قوانينى وضع كرد.
شاعران و نويسندگانى چون عطار، سنايى، سعدى و مولوى، 
ــك و غزالى نيز  ــكندر، خواجه نظام المل ــكاووس بن اس و كي
ــتغال ذهنى بوده اند و در اشعار و نوشته هايشان  دچار اين اش

كوشيده اند كه الگوى يك مدينة فاضله  را ارائه دهند.
ــاعرانى است كه اين دغدغة فكرى  را  صائب هم از جمله ش
داشته است؛  به ويژه آن كه دوران او،  يعنى عصر صفوى، پر بوده 
ــت از بحث هاى مذهبى و نوشتن كتاب هاى بسيار زيادى  اس

دربارة انسان و كمال مطلوب و مذهب مطلوب و ... .

صائب و انسان آرمان گرا
ــعراى عارف، مملو از ابعاد شخصيتى  آثار نويسندگان و ش
انسان آرمانى است و هدف آنان از خلق آثارشان، چيزى جز 
ــرح  ــات ارزش مند و رهنمونى به آن صفات و ش تبيين صف
ــت. صائب، كه بزرگ ترين  رذايل  اخالقى و نهى از آن ها نيس
غزل سراى دورة صفوى است، بحث هاى اخالقى و اجتماعى 
زيادى را در قالب غزل تعليمى، مطرح كرده است كه به طور 

كلّى آن ها را  مى توان به سه دسته تقسيم كرد:

الف) بحث هاى اعتقادى و عرفانى
ب) فضايل اخالقى 
پ) رذايل اخالقى

الف) بحث هاى اعتقادى و عرفانى
اقتدا تا به مولوى كرده است

شعر صائب تمام عرفان است                          (ج2: 1082)
ــوره تين: 4) و با  ــده، (س ــان به نيكوترين صورت آفريده ش انس
پيدايش او، گنجينة فيض الهى به منصة ظهور رسيده است. 
ــت كه چهار  ــان تنها موجودى اس ــر، 1334: 29) انس (فروزانف
ــى، اراده، آرمان و  ــت: آگاه ــت خداوندى را داراس خصوصي

آفرينندگى. (رزمجو،  1368: 19)
ــن جهان، بلكه براى  ــان را نه براى اي ـ صائب،  آفرينش انس

جهان ديگر مى داند:
 ما را نظر به عالم ديگر گشوده اند

مرگ و حيات، خواب و خيال است پيش ما        (ج 1: 373)
ــان را خالصة هستى،  و رتبه اش را از اين جهان برتر  ـ او انس

مى داند:
خالصة دو جهان در وجود كامل توست

تو شوخ چشم از اين و از آن چه مى خواهى؟     (ج 6: 3361)
ـ اين جهان، تحت امر انسان هاى پاك است:

چون آفتاب هركس روشن ضمير باشد
ذرات عالم او را فرمان پذير باشد                      (ج 4: 2149)
ــروى از پيران و بزرگان طريقت دوگونه  ـ صائب در مورد پي

عقيده دارد:
گاهى پيروى از آنان را موجب راهنمايى به سوى مقصد مى داند:

ره نوردى را كه نبود رهبر ثابت قدم
در بيابان طلب، سنِگ نشان گم كرده اى است      (ج2: 597)

و گاهى،  امورى مانند: صدق طلب،  درد عشق و شور و شوق 
را رهبر عارف مى داند.

8ـ1ـ انسان در اين دنيا تابع ارادة الهى است  اّما در انجام دادن 
خوبى ها يا معاصى،  صاحب اختيار است:
كشاكش رگ جان من اختيارى نيست

ـوج در كف دريـا بود اراد ة من              (ج6: 3081) چون مـ
ــايه اى از تقدير الهى است؛ بنابراين آدمى  ــان،  س ـ تدبير انس

نبايد از قضا و قدر گله و شكايت كند:
تدبير بنده، ساية تقدير ايزد است

ورنه كدام كار به تدبير مى شود؟                     (ج 4: 2058)
ــّخر آدم  ــرار جهان مس ـ با تعّقل و پيروى از عقل و خرد، اس

مى شود؛ اين عقل،  انسان را از نفس اّماره نجات مى دهد:



آموزش زبان و ادب فارسى
ـــــــززززز13131313139090909090 00000/پ/پ/پ/پاياياياياييـيـيـيـ ـــــــمـمـمـمارارارارةةةة1111 ـــــــــــــ 1111شـشـشـ

13

ز قيد نفس،  تو را عقل مى كند آزاد
كه ماه مصر به تدبير مى خرد خود را                  (ج1: 293)

ــروردگار پى ببرد.  ــد به كنه ذات پ ــل» نمى توان 11ـ1ـ «عق
ــق» مى آورد؛ عشق مخصوص انسان است  انسان رو به «عش
و نجات دهندة اوست؛ زيرا او را از قيدهايى چون مذهب هاى 

گوناگون رها مى كند:
جذبة عشق نپيچد به مالئك صائب

اين كمندى است كه در گردن انسان باشد        (ج4: 1667)
بحرى است جهان، عشق در اوج كشتى نوح است

موج خطرش، سلسله جنبانِى عشق است          (ج1: 1046)
ــد؛ آدمى هنگام گرفتارى  ــان را كامل مى كن ـ عبادت ها انس
بايد خدا را ياد كند و دعا نمايد. الّبته عبادت ها و طاعت هاى 

پنهانى و مخفيانه،  مورد قبول درگاه خداست:
مس، طال مى شود از نور عبادت صائب

روى شب خيز چو خورشيد از آن رو زرد است       (ج2: 718)
ـ باالترين ذكرها و عبادت ها محاسبه و مراقبة انسان بر اعمال 

خود است:
كدام ذكر به اين ذكر مى رسد صائب

كه آدمى، نفس خويش را شمار كند؟               (ج4: 1894)
ـ قهرمان كسى است كه با نفس اّمارة خود مبارزه كند:

شير افكن است هر كه سگ نفس خويش را
در موسم شباب به قيد مرس كشد                  (ج4: 1978)

15ـ1ـ شهادت از عمر جاويد برتر است:
آبى كه خاك مال دهد آب خضر را

در چشمه سار جوهر تيغ شهادت است               (ج2: 918)
ــت و با سعى و كوشش  ـ قيمت مردم، كردار و اعمال آن هاس

مى توانند به مقصود برسند:
جايى كه به كردار بود قيمت مردم

صائب كه تو را گفت كه چون تيغ زبان باش         (ج5: 2446)



نان كاملل ااننس
ردر قرآن، كمامال 
عقلى دارددو 
ضمن تأيييد همة 
دردر مورد نآنچ چهه
شعشققو  دللو 
ريرو وس سلوككوو س
ىمىش شودود،، ...... گ گففته 
ببروروننگرگرا وو
جاجامعمعههگرگراانينيزز
اياينن ههستست..
انانساسانناگاگرر
ششبابانگنگاهاه س سرر
دردر گ گريريبابانن
ففرورو م مىىبربرددوو
دندنيايا و و م مافافيهيهاا
رارا ف فراراموموشش
ممىىكنكند،د، ب بهه
ههنگنگامام ر روزوز د درر
ممتنتن ج جامامعهعه ق قرارارر
ازاز ز زمرمرةة وو دداراردد
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لليويوثثبابالنلنهاهارروو
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الالتّّتائائبوبونن
االعلعابابدودونن
االحلحامامدودونن
لالسّّسائائحوحونن
الالرّّراكاكعوعونن
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ب) فضايل اخالقى
انسان با متخلّق شدن به اخالق الهى، شايستة جانشينى و 
خالفت خدا مى گردد و تا اعلى عليين عروج مى كند و از جمله 
كسانى مى شود كه: «اولئك هم َخيُر البريه َجزاهم عند ربهم 
ــدن تَجرى ِمن تَحتها االنهار خالدين فيها رضى اهللا  جنات ع

عنهم و رضوا عنه» 16
ــت» مى داند؛ چرا كه با  ـ صائب، اخالق خوب را عين «بهش

اخالق خوش، مى توان دشوارى ها را بر خود آسان كرد.
خلق دشوار جهان را بر من آسان كرده است

تازه رويى بر من آتش را گلستان كرده است         (ج2: 573)
ـ به نظر صائب، حوادث و معلّمان، انسان را تربيت مى كنند. 
دوستان نيز در تربيت فرد نقش موثّرى دارند؛ به خصوص اگر 

او، ساده نيز باشد:
هر كه سوهان حوادث نكند هموارش

مى توان گفت كه از سلسة آدم نيست                 (ج2: 791)
ــان  در طول زندگى بايد در خدمت خلق باشد. صائب،  ـ انس

اين گونه انسان را «آزادمرد» مى داند:
هر كه نتواند ز دوش خلق بارى برگرفت

از گران جانى حياتش بار بر عالم بود               (ج 3: 1285)
ـ صائب دل جويى از ضعفا و فقرا را بسيار ارزش مند و اطعام 

فقرا را غذاى روح مى داند:
اطعام رزق روح و اطعام رزق تن

خوش وقت آن كه روزى روح اختيار كرد          (ج4: 1954)
ـ بخشندگى و سخاوت، ثروت انسان را در اين دنيا چند برابر 

مى كند و در آن دنيا سپر آتش دوزخ خواهد بود:
ز خرج، دخل كريمان يكى هزار شود

در گشاده، در بسته است باغ مرا                       (ج1: 305)
ــدى به حق  ــى»، يعنى نيازمن ــب، «فقر عرفان ــه، صائ ـ البت
ــمارد و آن را  ــيار با ارزش مى ش ــازى از مردم، را بس و بى ني
مهاركنندة نفس اّماره، ياد آورندة خدا و پادشاهى و سلطنت 

حقيقى مى داند:
فقر اگر فرمان رواى عالم ايجاد نيست

از چه مى گيرند شاهان، از فقيران همتى؟          (ج6: 3244)
ــت نقد  ـ صائب، «قناعت» را باالترين نعمت و در واقع بهش

آدمى مى داند:
نعمتى چون سير چشمى نيست بر خوان وجود

بى نياز از بحر دارد آب اين گوهر مرا                    (ج1: 77)
ـ هم چنين، صائب، «مقام رضا» را در اين دنيا، «بهشت نقد» 

و در نتيجه امن ترين مكان مى داند:
بهشت نسية خود، نقد مى كند صائب

(ج 4: 1772) اگر به حكم قضا آدمى رضا گردد                   

ـ به نظر صائب، در حل مشكالت بايد از «صبر» يارى جست؛ 
حّتى در برخورد با دشمنان:

به صبر، مشكل عالم تمام بگشايد
كه اين كليد به هر قفل راست مى آيد               (ج4: 1923)

ـ صائب، عزلت و گوشه نشينى را نيز «بهشت» مى شمارد اما 
عروج آدمى را در هم نشينى با پاكان مى داند:

حضور كنج عزلت گر تو را از خاك بردارد
اگر در خلد خوانندت، به استغنا نهى پا را            (ج1: 172)

ـ صائب، «تواضع و فروتنى» را ماية رستگارى انسان مى داند و 
معتقد است كه بايد با دشمنان هم با فروتنى رفتار كرد:

اميد رستگارى نيست بى افتادگى اّما
(ج3: 1481) كسى كز طاق دل افتاد هرگز برنمى خيزد         

ـ صائب، «دل شكسته» را باعث عروج انسان مى داند. وى به «دل» 
به ديدة احترام مى نگرد و براى آن ارزش ويژه اى قائل است.

اگرچه بى پر و بالى است سنگ راه عروج
دل شكسته به آن دلستان رساند مرا                 (ج1: 302)

ــدت معتقد است و  ـ صائب به «ترك تعلقات دنيايى» به ش
ــت خواهيم آورد و در  مى گويد كه با ترك دنيا، آن را به دس

دنيا پادشاهى خواهيم كرد:
تا فشاندم دست بر دنيا، جهان آمد به دست

از سبك دستى مرا رطل گران آمد به دست        (ج2: 610)
ــخت  ــتم، س ـ صائب به عدل و داد اعتقاد دارد و از ظلم و س

بيزار است:
نام شاهان را نسازد محو، دور روزگار

خاّصه آن شاهى كه ملك عدل را معمور كرد     (ج3: 1163)
افالطون به «عدل» به عنوان «كمال مطلوب» معتقد است و 
مى گويد: «اساس عدل، نيكوكارى است.»  (افالطون، 1335: 47)

پ) رذايل اخالقى:
ــوء بر عقل و خودآگاهى، انسان  با چيرگى نفس اَماره بِالّس
گوهر انسانيت خود را از دست مى دهد و مقام رفيع خالفت 
ــون و فريبندة  ــود. در دام هاى گوناگ ــلب مى ش الهى از او س
ــنايى به  ــقوط مى كند و، به گفتة قرآن، از روش ــيطان س ش
ــان ها به  ــود (بقره: 257) اين گونه،  انس ــانده مى ش تاريكى كش
تدريج به اسفل الّسافلين سقوط مى كنند تا جايى كه از چهار 

پايان هم پست تر و گم راه تر خواهند شد. (فرقان: 25)
ـ صائب معتقد است كه «مقام دوستى» و حّب جاه، بدترين 

اخالق است:
هيچ خارى در بساط هستى از اخالق بد

دامن جان را شالين1 تر ز حّب جاه نيست         (ج 2: 655)



صائب، «دل 
شكسته» را 
باعث عروج 

انسان مى داند. 
وى به «دل» 

به ديدة احترام 
مى نگرد و 

براى آن ارزش 
ويژه اى قائل 

است؛ مثًال 
معتقد است كه 
اگر دل آرامش 

داشته باشد، 
انسان هم در 

عيش و آرامش 
خواهد بود و 

برعكس، چون 
دل غمگين 

باشد، عالمى 
نيز غم زده 

خواهد شد؛ به 
همين سبب، 

باالترين 
خوشى را شاد 

كردن دل ها 
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ـ صائب، ثروت اندوزى را نكوهش مى كند و آن را دل آزار مى داند:
از سيم و زر مگو كه سزاوار خنده ات

زندانى اى كه فخر به بند گران كند                  (ج4: 2010)
ـ به عقيدة صائب، كسانى كه به دنبال تجّمالت اند، از تهذيب 

خود غافل مى شوند:
خانه  آرايان ز تعمير درون غافل شدند

اصلشان چون بود از گل، خرج آب و گل شدند   (ج3: 1226)
ـ خودنمايى، يكى ديگر از رذايل اخالقى است.

خودنمايى الزم نو كيسگان افتاده است
خردة زر غنچه را خندان كند در زير پوست        (ج 2: 616)
ـ صائب،  اخالق زشت «تن پرستى» را مانع عروج انسان  مى داند:

تن بى معرفت نگذاشت دل را سر برون آورد
زمين شور در خود محو سازد تخم قابل را          (ج 1: 195)

ــتن يك دل بيدار، بايد از «خور و  ـ به نظر صائب، براى داش
خواب» گذشت:

ز خورد و خواب بگذر گر دل بيدار مى خواهى
كه بيدارى ز پى خواب تن آسانى نمى دارد        (ج 3: 1442)

ـ صائب، داشتن آرزوهاى دور و دراز را نكوهش مى كند و معتقد 
است كه مانع عروج انسان مى گردند و كام او را تلخ مى كنند:

بال پرواز مرا بسته است موج آرزو
شعلة آتش ز نقش بوريا در شش در است           (ج2: 492)

ــا و آرزوهاى غير الزم را  ــه عقيدة من بعضى از خواهش ه «ب
ــروع خواند... مى توان آن ها را به حكم قانون و  مى توان نامش

آرزوهاى نيكو و نيز به كمك عقل... ريشه كن كرد.» 
(افالطون، 1335: 507)

ـ صائب، غيبت و سخن چينى و عيب جويى را سخت نكوهش 
مى كند:

بود غيبت خلق،  مردارخوارى
بپرداز از اين لقمه كام و زبان را                         (ج1: 411)

ـ صائب اعتقاد دارد كه «بيهوده گويى» دل را سياه مى كند. او 
«دشنام» را تلخ تر از مرگ مى داند:

تلخى مرگ به كامش مى  لب شيرين است
دهن هركه بدآموز به دشنام بود                      (ج4: 1720)

ــت و انسان مغرور  ــيرت ابليس اس ـ به نظر صائب، غرور، س
آدم نيست:

ترك عجب و كبر كن تا قبلة عالم شوى 
سيرت ابليس را بگذار تا آدم شوى                  (ج6: 3281)

ـ صائب، خشم و غضب را چون مرگ، تلخ مى داند:
بود زهر اجل، خشم و غضب پاكيزه گوهر را

كه از كف، وقت طوفان بيش تر دريا كفن پوشد  (ج 3: 1518)

نتيجه
از همة مطالبى كه گفته شد، مى توان اين نكته را دريافت 
ــانى خردمند و شاعرى عارف است كه شعر را  كه صائب، انس
براى ترويج افكار عارفانه و نشر ارزش هاى اخالقى به خدمت 

گرفته است.
وى از بيان ريزترين نكته هاى اخالقى غافل نبوده و آن ها را 
ــرح داده است. صائب از اشاعة پستى ها  با تمثيل هاى زيبا ش
ــخت نگران بوده و خوانندگان  و رذايل اخالقى در جامعه س

اشعارش را از ارتكاب آن ها برحذر مى داشته است.
ــل اخالقى و  ــان ارزش هاى فضاي ــاعر نكته گو با بي اين ش
زشتى هاى رذايل اخالقى سعى كرده است جامعه اى آرمانى و 

مطلوب مبتنى بر تعاليم عرفان اسالمى را ارائه دهد.

پى نوشت
ــخت در گيرنده به چيزى  ــوخ و ناخوش و محكم و س ــاليِن: ش 1. َش

(غياث الّلغات)

منابع
1. قرآن كريم

2. افالطون، جمهور؛ مترجم: فؤاد روحانى، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 
3. جالل الّدين محّمد مولوى، مثنوى، به اهتمام جعفر توفيق سبحانى، 

انتشارات روزنه، 1378.
ــرت على (ع)؛ نهج البالغه، تصحيح صبحى الصالح، چاپ اول،  4. حض

بيروت، 1387.
5. خواجه نصيرالدين طوسى؛ اخالق ناصرى، به تصحيِح اديب تهرانى، 

انتشارات جاويدان، 1347.
6. رزمجو، حسين؛ انسان آرمانى و كامل در ادبيات حماسى و عرفانى 

فارسى، چاپ خانة سپهر، 1368.
ــران موله،  ــل، به تصحيح ماژي ــان الكام ــفى؛ االنس 7. عزيزالّدين نس
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ــش محّمد قهرمان (6  10. محّمدعلى صائب تبريزى؛ ديوان، به كوش

جلد) شركت انتشارات علمى و فرهنگى، 1365.
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13. همايى، جالل الّدين؛ مولوى نامه (مولوى چه مى گويد؟)، موّسسة 
نشر هما، چاپ ششم،  1366.
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چكيده
ــرودة حافظ، يكي از دروس  ــتم...» س غزل «دل مي رود ز دس
ادبيات فارسي سال دوم دبيرستان است. نگارنده بهانه اي يافت تا با 
توجه به اين غزل به معرفي بيشتر قلم سحرانگيز حافظ بپردازد. در 
اين مقاله، با توجه به مقدمة حافظ نامة استاد بهاءالدين خرمشاهي، 
به نقد و بررسي غزل مذكور در زمينة اسطوره سازي، رند و رندي 
حافظ، فضل و فرهنگ و مقام علمي حافظ، عرفان و اخالق حافظ، 
ــخنوري و صنعتگري حافظ، انقالب  حافظ مصلح اجتماعي، س
حافظ در اين غزل، تأويل پذيري غزل حافظ، تصحيح متون اين 

غزل و سبب سرودن اين غزل، پرداخته شده است.

كليدواژه ها 
اسطوره سازي، رندي، مقام علمي حافظ، عرفان و اخالق حافظ، 

مصلح اجتماعي، صنعتگري، تأويل پذيري شعر، تصحيح متون.

ــتاد ارجمند بهاءالدين خرمشاهي در فهرستي از وجوه  اس
ــظ در مقدمة كتاب حافظ نامة خويش  امتياز و عظمت حاف
نام برده اند كه اين امتيازات را در غزل با مطلع: «دل مي رود 
ز دستم صاحبدالن خدا را...» مورد نقد و بررسي و استخراج 
قرار داده ام. باشد كه رهيافتي نو هر چند ناچيز به عمق اين 

وسعت نامتناهي باشد.

اسطوره سازي حافظ
نخستين وجه امتياز و اهميت هنري حافظ در اسطوره سازي 
ــيا و اشخاصي كه نه  ــت و در آفريدن عوالم و احوال و اش اوس
واقعي اند، نه غيرواقعي، بلكه فراـ  واقعي اند؛ چنان كه اسطوره ها 
خود از واقعيت يا حقيقتي برين برخوردارند. حافظ مانند هستي 
ــت و  نمونه وار خويش، آينه دار طلعت و طبيعت يك ملت اس
ــطوره هايي چون  ــازد. در غزل اس موجودات نمونه واري مي س
اساطير ايران «دارا» يا شخصيت هاي تاريخي مثل اسكندر (و 

آيينة اسكندر) يا قصص قرآني مثل قارون به چشم مي خورد؛ 
ولي اين ها آفريده و افزودة طبع حافظ نيست بلكه حافظ ميراث 
ــطوره هاي واقعي او برساخته هاي طبع  ــت. ولي اس بر آن هاس
ــت و يا اگر در فرهنگ و هنر پيش از او اسطوره هاي  خود اوس
نيمه كاره اي بوده اند مانند مي و ساقي كه در اين غزل به چشم 
ــان مي كند.  ــطوره هاي تمام عيار تبديلش مي خورد؛ او به اس
همچنين اسطوره هايي چون صوفي، خرقه و شيخ از ساخته هاي 
ــم مي خورد. حافظ هنرمندانه در اين  وي در اين غزل به چش
ــمار يارا»، «كمك به  ــزل از «نيكي به جاي ياران فرصت ش غ

درويش بينوا» و «با دوستان مرّوت» اسطوره مي سازد.

رند و رندي حافظ 
ــاطيري حافظ است. حافظ در  ــاخته هاي اس «رند» از برس
ــاختن «رند» انگيزه ها و الگوهاي متعددي داشته است. از  س
يك سو انسان كامل را از عرفان مي گيرد و از سوي ديگر رند 
ــخص الابالي يك  را به معناي عرف قديمي مي گيرد، كه ش
ــمان جل و در عين حال آزاده و گردن كش است  القباي آس
ــاي تحميلي و دروغين را بر نتافته و در برابر آن ها  و ارزش ه
سركشي مي كند. انگيزة ديگرش ميل به آفريدن شخصيتي 

است در برابر زاهد كه نقطة مقابل و آنتي تز زاهد باشد.
حافظ نظرية عرفاني «انسان كامل» يا «آدم حقيقي» را از عرفان 
پيش از خود گرفت و آن را با طبع آفرينشگر اسطوره ساز خود بر 
رند بي سر و سامان اطالق كرد و در اين غزل رندانه تركيِب «رندان 
پارسا» را ساخت (ساقي بده بشارت رندان پارسا را). كلمة رند و 
رندي بيش از هشتاد بار در ديوان حافظ به كار رفته است. در اين جا 
(رندان پارسا) پارسا به معني پرهيزگار و پاك دامن نيست بلكه 
به معناي پارسي يعني «اهل فارس» است1. از آنجا كه زبان شعر 
حافظ، دو پهلو و پر ايهام است براي پارسايان ايهام در دو معناست: 

1. پرهيزگار 2. پارسا به معناي ايراني 
(در جست وجوي حافظ، ج 2: 814)

نقد و بررسي غزل 
دل مي رود ز دستم صاحبدالن خدا را     دردا كه راز پنهان خواهد شد آشكارا
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فضل و فرهنگ و مقام علمي حافظ
حافظ در دانش هاي گوناگون زمان خود كه در دارالعلم شيراز 
ــت. احاطة او به قرائت هاي  ــت داشته اس ــت دس رايج بوده اس
هفت گانه و چارده گانه قرآن كريم مورد قبول است. حافظ عالوه 
ــتگان، كه در اين غزل به اسكندر و دارا و قارون  بر تاريخ گذش
اشاره كرده است، در علم كالم نيز مهارت داشته است. تلميحات 
ــائلي چون جبر و اختيار جزء مهم ترين  كالمي از جمله در مس

مضامين و معاني شعر اوست كه در اين غزل نيز آمده است: 
در كوي نيك نامي ما را گذر ندادند 

گر تو نمي پسندي، تغيير كن قضا را ...
حافظ به خود نپوشيد اين خرقة مي آلود

اي شيخ پاك دامن، معذور دار ما را 
ــه هاي مالمتي و  ــي از انديش ــن دو بيت حاك ــون اي مضم
جبرانگاري حافظ است. جبرانگاري حافظ موافق با اشعريگري 
اوست. اشعريان و عرفا اختيار و اراده را براي خداوند قائل اند و 
براي بشر حول و قوه  اي نمي بينند. اشاعره معتقدند بنده خالق 
افعال عادي و عبادي خود نيست بلكه «كاسب» يا فراگيرندة 
ــت و سلسله جنبان هر رويدادي كه در جهان، چه در  آن اس
حوزة حيات بشري و چه در طبيعت رخ مي دهد خداوند است 
ــاعره به نوعي از جبر  ــن چنين، اش ــه، ج 1: 135) و اي (حافظ نام
ــب»  ــده اند كه به نظرية «كس ــيير} لطيف معتقد ش {= تس

مشهور شده است (قواعد العقايد: 73-4).

عرفان و اخالق حافظ
حافظ در دو رشته از دانش هاي زمان خود يعني علوم شرعي 
ــران، ج 2، ترابي: 185). او  ــوم ادبي كار مي كرد (تاريخ ادبيات اي و عل
ــرش و روش عرفاني او  ــز مقام ممتازي دارد. نگ ــان ني در عرف
ــت. حافظ خود منش اخالقي  مخصوص به خود و تكروانه اس
ــه اخالق زهد و ترس و تعصب، بلكه اخالق  نيرومندي دارد ن

عارفانه، آزادمنشانه و رندانه.
ديوان حافظ مجموعه اي از واالترين پندهاي حكمت آميز و 
عبرت آموز اخالقي، كه فلسفة زندگي او را تشكيل مي دهد، در 
ــعارش هويداست كه برخي از آن ها را براي ما در اين غزل  اش
ــردون را كوتاه و گذرا  ــت. آنجا كه مهر گ به ارمغان آورده اس

توصيف مي كند و نيكي در حق ياران را توصيه مي كند: 
ده روزه مهر گردون، افسانه است و افسون 

نيكي به جاي ياران فرصت شمار يارا 
به صاحبان جود و كرامت در ازاي شكر و سالمتي، دل جويي 

از درويش بينوا را گوشزد مي كند: 
اي صاحب كرامت، شكرانة سالمت
روزي تفقدي كن، درويش بينوا را 

لسان الغيب را 
مي توان يافت 

كه خالي از نقش 
و نگار صنايع 

لفظي و معنوي 
باشد. اما قدرت 

فوق العاده او در 
استخدام الفاظ و 
كاربرد صنايع
تا آنجاست كه
خواننده در

بادي امر متوجه
مصنوع بودن

سخن او 
نمي شود
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ــتان و  ــايش دنيا و آخرت را جوان مردي در حق  دوس و آس
مالطفت و لطف و مهرباني با دشمنان مي داند: 

آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است 
با دوستان مروت با دشمنان مدارا 

ــة جوان مردي و  ــا را با روحي ــعار حافظ م ــص در اش تفح
ــنا مي كند. همچنين مقاصد و نيات و  عزت نفس واالي او آش
ــفي يا عرفاني يا اجتماعي و سياسي او را به دست  عقايد فلس
ــوال دروني و بروني او پي  ــخنانش به اح مي آوريم و از راه س

مي بريم و دربارة آن ها قضاوت مي كنيم.
بنا به گفتة تولستوي: «هنر جهان پسند همواره مالك ثابت 
و معتبري با خويشتن دارد و آن مالك ثابت و معتبر، ديني و 
روحاني است» وي تأكيد مي كند هنر خوب بايد افكار و عقايدي 
ــّر ديني و اخالقي را  را القا كند كه در آن ها «جهات خير و ش
كه ميان تمام امم و در همة اعصار مشترك است رعايت كرده 
باشد» (آشنايي با نقد ادبي: 67) و حافظ چه استادانه اين مطلب را 
از صاحبان اخالق به ارث برده و در مصرع «با دوستان مروت 

با دشمنان مدارا» حق مطلب را ادا كرده است.
غزل حافظ از ديدگاه نقد اخالقي هنري است كه تابع و پيرو 
ــت. همان طور كه افالطون در كتاب جمهوري  اخالقيات اس
ــيقي را به مثابة ابزار و وسيله اي جهت  ــعر و موس خودش ش
تزكيه اخالق مي داند و ارسطو نيز درين باب چندان مخالفت 
ــيله  اي جهت  ــعر، خاصه  تراژدي وس ندارد؛ به عقيدة وي ش
ــاني» است و حافظ آيا اين نكته را در  «تصفية هواجس نفس

اين بيت در نظر نداشته است: 
سركش مشو كه چون شمع از غيرتت بسوزد

دلبر كه در كف او، موم است سنگ خارا
ــت شمردن  ــتن تقوا و پس ديدرو نيز مي گويد: گرامي داش
ــدف و غايت هر مرد  ــان كردن معايب، بايد ه ــل و نماي رذائ
ــريف و آزاده اي باشد كه قلم مو يا قلم حجاري را به دست  ش
مي گيرد (همان: 67) و استاد قلم و فرزانة دهر آن را در ادبيات 

اين غزل فرياد مي زند.
ــت حافظ از جمله شاعراني مانند آناكرئون، بايرون،  «پيداس
شلي، رابرت برنز، بودلر، ورلن و اسكار و ايلدا نبوده كه يك سره 
از فساد و تباهي مشحون بوده اند. حتي پارسايان قرون وسطا به 
قول فرانسيس بيكن شعر را «غذاي شيطان» و ماية «غوايت و 
ضالل» مي شمرده اند (آشنايي با نقد ادبي: 70). حافظ در غزلياتش 
همواره اشعارش را از اطعمة شيطاني به دور داشته است. بيت 

مذكور (سركش مشو كه...) گواه خوبي بر اين مدعاست.

حافظ مصلح اجتماعي است
ــول تاريخ ادبياتمان، غير عصر جديد يعني از رودكي  در ط
ــدود يك قرن  ــي به اين طرف، تا ح ــري و فردوس و منوچه
پيش كه افكار جديد آزادي خواهي و اصالح اجتماعي مطرح 

ــاعري نداريم و اوست كه فرياد مي زند: از  مي شود چنين ش
ــقي تجاوز و تعدي  ــم وفاداري عاش حدود الهي، از جمله رس
ــت تو را  ــن وگرنه خداوند كه همه چيز در يد قدرت اوس مك
ــوزاند (حافظ نامه، ج 1: 134). و يا  به آتش غيرت خود خواهد س
ــليم محبوب باش زيرا در صورت عدم  به تعبيري ديگر: «تس
اطاعت، او كه سنگ خارا در دستش چون موم، نرم است، تو 

را مانند شمع مي سوزاند (در جست وجوي حافظ، ج 1: 17).
انديشة او انديشة [شبه] اگزيستانسياليستي به معناي كامل 
ــت. نسب فلسفي حافظ به الكندي و  و قديم تر اين كلمه اس
ــينا نمي رسد بلكه به انديشه ورزان  فارابي الَكندي و بوعلي س
ــون حّالج و  ــون خيام، ُعرفايي چ ــي چ تكرو و جسورانديش

عين القضاه و بايزيد بسطامي مي رسد (همان: 30-1).
او از تاريخ گذشته از اسكندر و دارا و قارون به خوبي مطلع 

است و در نصايح و پندهاي خود اشاراتي به آن ها دارد: 
آيينة سكندر، جام مي است بنگر 

تا بر تو عرضه دارد، احوال ملك دارا 
ــكندري در اين جا، مخلوطي از افسانه و حقيقت  «آيينة اس
است و حافظ صفت افسانه اي ديگر چون غيب نمايي اين آينه 
را مطرح مي كند و آن را كمابيش به پاية جام جم رسانده است. 
پير فرزانه آينة عجايب نما و غيب نماي اسكندر را همين جام 
مي مي داند و مي گويد اگر در آن به ديدة تحقيق بنگري احوال 
پادشاهي و سرانجام دارا را كه با آن همه حشمت جفاها بر او 

رفت و خالصه بي اعتباري جهان را به عيان نشان مي دهد».
 (حافظ نامه، ج 1: 134-5)

ــعر عصر حافظ قابل مطالعه است  «از موضوعاتي كه در ش
ــنودي از وضع روزگار،  ــتمال آن است بر بدبيني و ناخش اش
حكايت از فقر و ناكامي، گله از جور و ظلم و... كه حافظ براي 
تشفي قلب دردناك خود و خوانندگان خود و ذكرگذران بودن 
همه خوشي ها و ناخوشي ها و ظالمي و مظلومي سرودن و اين 
خود ناشي از زندگاني بي ثبات و مقرون به وحشت و اضطرابي 
بود كه مردم پريشان حال آن روزگار داشتند (تاريخ ادبيات ايران، 

ج 2: 81). كه به وضوح به زندگاني بي ثبات در بيت:
ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون 

نيكي به جاي ياران فرصت شمار يارا 
و به جفايي كه بر داريوش سوم پادشاه ايران رفت: «... تا بر 

تو عرضه دارد، احوال ملك دارا» اشاره كرده است.
گاهي هنرمند الزم مي بيند به جهت اصالح اخالق جامعه، 
اثري به ظاهر ضداخالق بيافريند، تا به اين ترتيب آلودگي ها 

را در برابر چشم مخاطبش برمال سازد: 
حافظ به خود نپوشيد اين خرقة مي آلود 

اي شيخ پاك دامن، معذور دار ما را 
به تصويري به ظاهر ضد اخالق اجتماعي روزگار دست زده 

است اما از شيخ پاك دامن عذر مي طلبد.

جوجه يتينن ننخخس
امتياززوواهميت 
رنري حافظفظ در  هه
ااسطوطوره ساازيي
د در اووسست و و
آفرفريديدننعوعوالالمم
ا اشيشياا وو احوحوالال و و
اشاشخاخاصيصي ك كهه وو
واواقعقعيي اناند،د، ن نهه ننهه
غغيريرواواقعقعيي، ب بلكلكهه
قاقعيعي اندند و و ففراراــ 
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سخنوري و صنعتگري حافظ
شعر حافظ شعري است پيراسته، اصالح شده و تراش خورده، 
از آن گونه كه اعراب قديم حوليات مي خوانده اند يا شعر منقح 
ــت و فصاحت  (دربارة نقد ادبي: 203). حافظ به طبع فصيح اس
آفرين. آثار بالغت نويسان سرمشق او نيست، آثار او سرمشق 
ــت؛ او همچون زرگري ماهر و چيره دست  بالغت نويسان اس
روي شعرش كارده است. شعر حافظ مشتي افاعيل عروضي و 
بديع و قافيه نيست. طرح و معماري فكري پيشرفته اي دارد.

ــخن را موهبت مي داند و قوة شاعره را  «حافظ نيز لطف س
مبدأ الهام مي  شمرد و هر چند حاسدان سست نظم را بي طبع 
ــتادي و صنعتگري بيش نمي داند (حسد چه  روان داعية اس
مي بري اي سست نظم بر حافظ/ قبول خاطر و لطف سخن 
خدادادست) ليكن خود لزوم تهذيب و اصالح شعر را از نظر 
ــت و از توجه او به بعضي صنايع و مناسبات  ــته اس دور نداش
لفظي پيداست كه به آنچه موهبت قوة شاعره بوده است اكتفا 
ــخن خويش سعي  ــت و در اصالح و تهذيب س نمي كرده اس

ورزيده است» (آشنايي با نقد ادبي: 400).
ــوي شاعر است كه به آن واژة خاص  نحوة كاربرد واژه از س
ــي، رند، صوفي،  ــخص ويژه اي مي دهد مانند م اعتبار و تش
ساقي، جام مي، كه در اين غزل به كار رفته است و با آنچه كه 
ــت تفاوت دارد و حافظ به آن اعتبار و تشخص  قبًال بوده اس
ديگري بخشيده است. به گفتة ابوهالل مي توان به اين نتيجه 
ــيد كه شاعر بايد از زبان مشهور و شناختة شعري بيرون  رس
ــوق او و... يكي باشد. به بيان روشن تر از حافظة  نرود و معش

ادبي شعر بگويد (دربارة نقد ادبي: 206).
كمتر بيتي از لسان الغيب را مي توان يافت كه خالي از نقش 
و نگار صنايع لفظي و معنوي باشد. اما قدرت فوق العاده او در 
استخدام الفاظ و كاربرد صنايع تا آنجاست كه خواننده دربادي 
امر متوجه مصنوع بودن سخن او نمي شود. حافظ از آن دسته 
شاعراني است كه ابوهالل عسكري در الصناعتين توصيف كرده 
ــوار است و به سبب آن، اشعارش  ــت: «همواره بر سخن س اس
سهل و نرم و با رونق و طالوت است» (آشنايي با نقد ادبي: 121). 
مي دانيم كه جنبة لفظي در شعر و ادب عنصر مهمي به شمار 
مي رود، زيرا موجد صورت و هيئت هر اثر ادبي است و بدون آن 
تحقق اثري ادبي محال خواهد بود (همان: 122). حافظ شاعري 
نيست كه بنابر ضرورت، ناچار از استعمال واژه اي يا لفظي باشد 
ــايند است و در اين غزل هم كل شعر در هيچ بيت  كه ناخوش
قافيه اي نادرست و ناخوشايند ساخته نشده است. زيرا او شاعري 
تواناست و همواره مي توانست به جاي آن كه در لفظي دخل و 
تصرف كند (از قبيل حذف و اسكان و تخفيف و تشديد) كند، 
آن را به لفظ ديگري تبديل نمايد. در اين غزل هيچ مخالفت 
قياس2 ديده نمي شود و از آوردن كالم وحشي و متنافر3 كه به 

فصاحت شعر لطمه وارد آورد، جلوگيري شده است.

همان طور كه ابوهالل عسكري در الصناعتين گفته است: 
«... و نيز بايد كه از ارتكاب ضرورات پرهيز كني چه اگر چند 
ــند  اهل عربيت درين باب رخصت داده اند ليكن اين كار ناپس

است و سخن را ناباندام مي كند و آب و رنگ آن را مي برد...»
 (آشنايي با نقد ادبي: 126)

ــگرد در ميان صنايع ادبي لفظي و  مي دانيم ظريف ترين ش
ــزل در چند مصرع به كار  ــت كه در اين غ معنوي، ايهام اس

رفته است:
1. رندان پارسا در بيت دوازدهم 

به نظر استاد خرمشاهي: پارسا به معني پرهيزگار و پاكدامن 
ــت. زيرا رند با صفاتي كه در حافظ دارد نمي تواند پارسا  نيس
باشد؛ بلكه به معني پارسي، يعني فارسي (اهل فارس) است. 
رند حافظ پارسا نيست و رند پارسا مثل كوسة ريش پهن است 
ــعيد حميديان  (حافظ نامه، ج 1: 126). در همين كتاب دكتر س
ــخ نوشته اند: قبول دارم «رند حافظ پارسا نيست» اما  در پاس
ــا رندي است پارسا مگر قرار است رند حافظ عاري  رند پارس
از بعد پاكدامني باشد؟ «رند پارسا» گذشته از ايهام پارسا به 
دو معناي پارسي و پرهيزگار، خود يك تركيب شطحي است، 
درست مثل «مجمع پريشاني» و در اين گونه مفاهيم شطحي 

چه عجب اگر پارسايي به رند اضافه شود!
2. در تركيب كيمياي هستي: هستي ايهام دارد، الف) وجود 
ب) انانيت و رعونت. در اين بيت عيش و نوش با تنگ دستي 
ــاي مباح يعني  ــة تناقض گويي ه ــود و از مقول جمع نمي ش

شّطاحي هاي حافظ است (حافظ نامه، ج 2: 1038-42).
ــد (... هات الصبوح  ــظ همواره با ملّمعات زيبايي، مانن حاف
هّبوا، يا ايّها السكارا) و (... أشهي لنا و أحلي، من قبله العذارا) 
غزليات خود را مزيّن مي كرد. صنايع لفظي و معنوي ديگري 
همچون تضاد، اشتقاق، اغراق و... در اين غزل به كار رفته كه 

براي جلوگيري از اطالة كالم از ذكر آن معذورم.
ــظ در اين غزل  ــخنوري حاف ــي ديگر از اضالع مهم س يك
ــت. جمالت او تا آن جا كه  ــعر اوس ــالمت جمالت در ش س
مقدور است تا جاي خود جابه جا نمي شوند، مانند: «در كوي 
نيك نامي ما را گذر ندادند...»، جمله كامًال به شكل سليس و 

روان نوشته شده است و يا در ادبيات: 
«آن تلخوش كه صوفي، ام الخبائثش خواند...» و

«هنگام تنگ دستي در عيش كوش و مستي/ 
كاين كيميايي هستي، قارون كند گدا را»

«سركش مشو كه چون شمع از غيرتت بسوزد/ 
دلبر كه در كف او مومست سنگ خارا»

و «گر تو نمي پسندي، تغيير كن قضا را» 
ــود كه با مختصر جابه جايي، جمله به شكل  مالحظه مي ش

اصلي خود تبديل مي شود.
يكي ديگر از اضالع مهم سخنوري حافظ، اعتناي تام و تمام 

احافظفظ ب بسس شعشعرر
تأتأويويللپذپذيرير ا استست..
غزلزلياياتتاواوع عميميقق
ووچنچندودوجهجهييوو
پپذيذيراراييتعتعبيبيرر
وو ت تفسفسيريرهاهايي
چنچندگدگانانههوو

چچندندگوگونهنه ا استست



آموزش زبان و ادب فارسى
ــز 1390 0/پاييـ ـــمارة 1 ــــ 1شـ

20

ــت. تركيبات محاوره اي او در اين  او به بيان مليح محاوره  اس
غزل شامل: «باشد» كه به معناي اميد است، انتظار مي رود و 

چه بساست و هم چنين «به جاي» در معناي در حق.
... باشد كه باز بينيم، ديدار آشنا را 

... نيكي به جاي ياران، فرصت شمار يارا
ــت.  ــر، «تغيير كن» در معناي «تغيير ده» اس تركيب ديگ
امروزه تغيير را با دو فعل معين (كردن، دادن) به كار مي بريم: 
الف) «تغيير كردن» كه همواره به صورت فعل الزم است. ب) 
ــت. بايد  ــردادن» كه همواره به صورت فعل متعدي اس «تغيي
توجه داشت كه (تغيير كردن) در حافظ به صورت متعدي است 
و برابر با «تغيير دادن» امروز ماست و نه تغيير كردن امروز ما 

(حافظ نامه: 732): ... گر تو نمي پسندي، تغيير كن قضا را 
از نظر دستوري كاربرد، تلخوش (پسوند وش) براي بيان طعم 
غريب است و كمتر نظير دارد و كنايه از «مي» دارد. تلخوش 
يعني تلخ گونه، تلخ مزه (حافظ نامه، ج 1: 130) اما دور نيست كه اين 
تركيب از «تلخ + وش» بلكه فراهم آمده از تلخ + خوش بوده و 
بعدها به شيوه كتابت قديم، در اثر پيوسته نويسي و حذف يكي 
از دو خ به صورت كنوني درآمده است. بنابراين تلخ خوش يك 
تركيب پارادوكسي است كه حافظ با بر ساختن آن به توصيفي 
پارادوكسي از شراب پرداخته و مي گويد: هر چند شراب تلخ 
است و هر تلخ ناگوار، اما شراب تلخي است كه در عين تلخي 
خوش و گوارا هم هست. طبق نظر استاد خرمشاهي، پسوند 
وش براي همانندي ديدني هاست، نه چشيدني ها، و به جاي 
ــد (حافظ نامه، ج 2:  ــتفاده كرده ان پارادوكس از حس آميزي اس
1431) اما حافظ در كاربرد لغات غيرفارسي و قديمي نيز بسيار 
دست داشته است، نظير «باد ُشرطه». دكتر غني مي نويسد: 
ــت و قطعاً اصل لغت سانسكريت و  ــرطه لغت عربي نيس «ش
ــرتا» بوده است4. در بيت  ــت و اصل امالي آن «ش هندي اس
(سركش مشو...) 1. فاعل بسوزد، دلبر است؛ 2. بسوزد، متعدي 
است؛ 3. ضمير «ت» در غيرتت، متعلق به «بسوزد» است (در 

جست وجوي حافظ، ج 1: 17).

انقالب حافظ در غزل
ــت و آن  ــي تا زمان حافظ تك مضمون بوده اس غزل فارس
مضمون سراسري عشق است. در موالنا تك مضموني به نحو 
شديدتر و مفرط تري وجود دارد. يك بار ديگر غزل (دل مي رود 
ز دستم...) را از نظر بگذرانيد. حافظ در آن به واقعيت انقالبي 
به پا كرده است و هر بيت مضموني جداگانه دارد. زيرا حافظ 
ــر محتوا يك دو مضمون  ــد از نظ درمي يابد كه اگر قرار باش
داشته باشد تكليفش روشن است. اگر عاشقانه است سعدي 
ــت موالنا آن را به كمال رسانيده  به اوج برده، اگر عارفانه اس
است؛ حافظ مي آيد سخنان تجربه آميز و تجربه آموز زندگي 
عادي يا اسرار حيات معنوي عالي و به طور كلي مضمون سازي 

ــزل مي كند به طوري كه اغلب ابياتش حكم  پرمعنا را وارد غ
كلمة قصار پيدا مي كند. آنجا كه مي گويد: محبت چند روزة 
فلك دّوار زودگذر است، نيكي در حق ياران را غنيمت بشمار 
ــت و افسون/ نيكي به جاي  ــانه اس (ده روزه مهر گردون، افس

ياران فرصت شمار يارا)
و يا خطاب به صاحبان جود و بزرگواري مي گويد: براي شكر 
ــالمتي، دل جويي از درويش بينوا را پيش گير (اي صاحب  س

كرامت، شكرانة سالمت/ روزي تفقدي كن درويش بينوا را)
ــي را ادا مي كند كه  ــت ديگري چه عالمانه مضمون و در بي
ــت كه آن را به حافظة جانش نسپرده باشد:  كمتر كسي اس
ــت/ با دوستان  ــير اين دو حرف اس ــايش دو گيتي تفس (آس

مرّوت با دشمنان مدارا)

تأويل پذيري شعر حافظ
ــات او عميق و  ــت. غزلي ــس تأويل پذير اس ــعر حافظ ب ش
چندوجهي و پذيراي تعبير و تفسيرهاي چندگانه و چندگونه 
ــيار داستان هاي مدون يا نامدون از راست درآمدن  است. بس
ــت. براي مثال،  ــا بيتي از آن، هنگام فال گرفتن هس غزل ي
ــته  غزل مذكور در هنگام تفأل چنين معنايي مي تواند داش
ــد: دلي پاك و قلبي پاك تر داريد، مردم از دل شما خبر  باش
ــما را به خوبي نمي شناسند و اين باعث ناراحتي  ندارند و ش
ــما مي شود و شما با كوشش و مدارا و لطف خداوند موفق  ش

مي شوي (متن كامل فال حافظ با معني: 12).
آري اشعار روح انگيز حافظ به دل غمديده و روح آزرده صفا 
مي بخشد و نصايح آن سبب تحرك و ايجاد اميدي ديگر در 
ــّكني  دل هاي مأيوس و نااميد ناكامان مي گردد و چون مس

كارساز دردها را از لوح وجودشان پاك مي نمايد.

تصحيح متون
ــي از مهم ترين و دقيق ترين مباحث نقد ادبي  در آخر به يك
يعني «تصحيح متون»، از جمله تصحيح اين غزل مي پردازيم. 
هدف و غايت نقد و تصحيح متون، همان طور كه مي دانيم، اين  
است كه از روي نسخ خطي موجود نسخة اصلي يا قريب به اصل 

اثري را احيا و مرتب و مدون مي كنند (آشنايي با نقد ادبي: 141).
ــتگانيم اي باد شرطه برخيز/  ــتي شكس 1. در بيت: «كش
باشد كه باز بينيم ديدار آشنا را» در حافظ نامه آمده است: به 
جاي كشتي شكستگان، قرائت مرجوع «كشتي نشستگانيم» 
نيز مشهور است. اين كه ضبط كشتي نشستگانيم را ترجيح 
داده اند، قابل ترديد است زيرا كشتي شكستگان در وضع عادي 
بي ترس و بيم هستند و در اين حال آنان را چندان اعتنايي به 
باد موافق نيست تا ملتمسانه از آن باد ياري بخواهند، به عالوه 
مصراع پر بيم اضطراب دوم نيز مرجع دوم كشتي شكستگان 

را تأييد مي كند (حافظ نامه، ج 2: 518).
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ــي گو بخشندگان عمرند/ ساقي  2. در بيت: «خوبان پارس
ــارت، رندان پارسا را» در بعضي نسخ به جاي خوبان  بده بش
ــت كه استاد بهاءالدين خرمشاهي تركان  «تركان» آمده اس

پارسي گو را مناسب مي داند (حافظ نامه: 135).
3. در ديوان حافظ با تصحيح دكتر خانلري به جاي رندان 
پارسا، پيران پارسا آمده است. يعني از نسخه اي كه اين غزل 
را داشته اند 9 نسخه «پيران پارسا» داشته اند (حافظ نامه، ج 
ــي گو بخشندگان عمرند/ ساقي بده  2: 1397) (خوبان پارس

بشارت، رندان پارسا را)

استقبال از اشعار شاعران ديگر 
همان طور كه در چهار مقاله آمده است «... شاعر بايد پيوسته 
ــتادان همي خواند و ياد همي گيرد...» (چهار مقاله:  دواوين اس
47). حافظ نيز بهترين غزل هاي مولوي، كمال، سعدي، ُهمام، 
اُوحّدي و خواجو يا بهترين بيت هاي آنان را مورد استقبال و 
جواب گويي قرار داده است و كالم او در همة موارد منتخب و 
ــده و مزين به انواع تزيينات مطبوع و مقرون به ذوق و  برگزي
شامل كلماتي است كه هر يك با حساب دقيق انتخاب و به 

جاي خود گذارده شده است (تاريخ ادبيات، ج 2، ترابي: 187).
سعدي هم وزن و قافيه غزل «دل مي رود ز دستم...» غزلي دارد: 

مشتاقي و صبوري از حد گذشت يارا 
گر تو شكيب داري طاقت نماند ما را (حافظ نامه: 126).

و در جاي ديگر آمده است كه مصرع دوم بيت دوم «... باشد 
ــعدي  ــنا را» با جزئي تغيير از بدايع س كه باز بينيم ديار آش
است: يا رب تو آشنا را مهلت ده و سالمت/ چندان كه باز بيند 
ديدار آشنا را (در جست وجوي حافظ، ج 2: 18). و ظاهراً حافظ اين 

غزل را پس از انصراف از سفر هند سروده باشد (همان).

سخن آخر 
شعر هنگامي مي تواند در زمان حال مخاطب باشد كه زمان 
ــد، شاعر اگر به زمان خطي  عقربه اي در آن از ميان رفته باش
ــعرش را به تاريخ بدل مي كند و سرودة او  ــد، ش معتقد باش
هرچند هم قوي باشد گزارشي از يك احساس خواهد بود و 
گزارش بعد از آن اندكي كهنه مي شود. صاحب المعجم آورده 
است: بايد شعر در زمان تو باشد نه اين كه تو در زمان او باشي 

(دربارة نقد ادبي: 191-209).
ــته  ــت كه گذش ــن ويژگى غزليات حافظ اين اس مهم تري
ــد و به آينده  ــود كه بتوان از آن رها ش به صورتى مطرح ش
پيوست. از اين رو خوانندة اين نوع شعر همواره در آينده قرار 
دارد. براى آنچه مى گذرد نمى توان معنايى يافت. بنا به گفتة 
ــعري است كه صرفاً در جست وجوي  الرنس: «شعر عالي ش
ــرگرم كردن خواننده نيست بلكه او را به همراه لذِت ِصرف  س
ــوي ماهيت  و ديدي تازه و پرمعني و حتي تغيير يافته به س

ــان: 202). اين ويژگي ها  ــوق مي دهد» (هم ــاني س تجربة انس
ــاهده مي شود. اين غزل به خوانندگان  كامًال در اين غزل مش
خود آگاهي وسيع تر و عميق تري نسبت به خود و هم نوعان 
مي دهد، ادبيات آگاهي است و حافظ آن را اثبات كرده است.

ــيم كه «شعر  ــي اين غزل نيز به اين نتيجه مي رس با بررس
ــده، تراش خورده از  ــعري است پيراسته، اصالح ش حافظ ش
آن گونه كه اعراب قديم حوليات مي خوانده اند يا شعر منقح. 
ــعر او تهذيب شده، حك و اصالح يافته، بارها  به هر حال ش
قلم خورده و بارها مضمونش عوض شده، بارها قافيه اش پس و 
پيش گرديده و شايد از همين رو شعري است آكنده از عمق 

و دقت» [از كوچة رندان: 57].
ــعر او بدان درجه رسيده است كه در صحيفة روزگار  آري ش
مسطور و بر السنة احرار مقروء است و بر سفائن نوشته اند و در 
مدائن مي خوانند (چهار مقاله: 47). بيراه نيست كه بزرگان جهان از 

دقت و لطافت آثار فكرش انگشت حيرت  به دندان گزيده اند.

پي نوشت
ــد، آموزش زبان و ادب فارسي، دورة  ــا: ر.ك: نشريه رش 1. رندان پارس

بيستم، شمارة 4، صص 31-28
solecisme 2. مخالفت قياس به فرانسوي

3. كالم وحشي و متنافر به فرانسوي Barbarisme (آشنايي با نقد 
ادبي، ص 126)

4. عالمه قزويني آورده است باد شرطه به معني باد موافق است. يعني 
بادي كه مساعد كشتي راني باشد و كشتي را به خصوص كشتي هاي 

شراعي را به طرف مقصد مسافريان سوق مي دهد.
ــعر به عناصر گذراي زماني وابسته است. به بيان  5. در زمان خطي ش
ــت كه شعر را ساخته است و نه  ديگر اين عناصر فناپذير محيطي اس
اين كه شعر سازندة عناصر محيطي باشد. اين نكته در اشعار كالسيك 

فراوان است (دربارة نقد ادبي، ص 190).
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چكيده
نگارنده در اين مقاله، ضمن تشريح واژة تعزيه در فرهنگ لغت 
و اصطالح، به اجمال به بررسى عوامل اجرايى در تعزيه نامه ها، 
پيشينة تاريخى «علم دارى»، ماجراى شهادت عباس (ع)، محور 
ــة اختالف نسخه ها در بيان  ماجراى تعزيه مير علم دار، مقايس
ــى اوزان ابيات و مختصات  تشنگى حضرت سكينه (ع)، بررس

زبانى و ادبى تعزية مير علم دار پرداخته است.

كليد واژه ها:
تعزيه، تعزيه نامه، مير علم دار، سوگوارى، آب، تشنگى و عطش، 

سكينه (ع)، حسين (ع)، عباس (ع)، شمر، ابن سعد.

ــه در ابتدا با  ــت: «تعزي ــاب تعزيه در ايران آمده اس در كت
عناوينى چون "مجلس خوانى" بوده و بعد از آن "واقعه خوانى" 
نام برده شده و باالخره "تعزيه خوانى" قلمداد گرديده است». 
شبيه خوانى يا تعزية نمايشى در اصل بر پاية قّصه ها و روايات 
ــالم و  ــى و مصايب خاندان پيامبر اس ــوط به زندگ مرب
ــال 61 هجرى  خصوصاً فجايعى كه در محّرم س
ــين (ع) و خاندانش پيش  در كربال براى حس
ــترش يافت و همة  ــد. ولى به زودى گس آم
جنبه هاى داستان و فرهنگ توده را شامل 

شد.» (نمايش در ايران: 113)

هر تعزيه نامة كامل را يك «مجلس» يا «دستگاه» مى گفتند. 
ــخاِص بازى «شبيه» مى گفتند و بين شبيه هاى، آن ها  به اش
كه حرف داشتند «نسخه خوان» نام داشتند و آن ها كه حرف 
ــكر». بر صفحه اى از هر  ــياهى لش ــتند، «نقش» يا «س نداش
ــخه خوانان و نيز اسباب مجلس «لوازم  تعزيه نامه فهرست نس
ــد. خود متن را به صورت تقسيم نقش  صحنه» نوشته  مى ش
مجّزا مى نوشتند؛ يعنى، نقش هركس بر بياضى، و متن فهرستى 

داشت كه تعيين كنندة ترتيب و توالى محاوره اى بود.

دورة رونق تعزيه در ايران
ــى سال اول دبيرستان،  در صفحة 25 كتاب، ادبيات فارس
ــرون اول و دوم  ــه از ق ــم «تعزي ــم دار مى خواني درس ميرعل
ــالمى،  در ميان مردم ايران رايج بوده است اما از زمان آل  اس
بويه به صورت رسمى، شكل آيين و تشريفات خاصى به خود 

گرفت و در دورة صفويه به رونق و جالل آن افزوده شد.»
ــنا» نقد تندى  ــاى غالمرضا گلى زواره در مجلة «ديدار آش آق
ــت. وى تصريح كرده است كه اوج  ــته اس دربارة مطلب باال نوش
ــت نه دورة  رونق و جالل تعزيه مربوط به دورة قاجاريه بوده اس
ــت: «در ميان مدارك موجود  صفويه. وى در اين مقاله گفته اس
پيرامون تعزيهـ  كه بدان اشاره خواهيم كردـ  هيچ مدركى تأييد 
نمى كند كه حتى عزادارى معمولى هم در قرن اول و دوم هجرى 
در ايران رايج باشد؛ چه رسد به تعزيه. با روى كار آمدن آل بويه،  
بنابر نوشتة ذهبى و برخى مورخان ديگر، توسط احمد معزالدوله 
ديلمى، عزادارى رسمى در بغداد متداول شد. وزيران شيعه، چون 
ابن عميد و صاحب بن عباد نيز در ترويج اين سوگوارى ها و اقامة 
ــهيدان كربال كوشيدند ولى منابع مهم تر، هيچ گونه  عزا براى ش

اشاره اى به رواج تعزيه خوانى در اين عصر ندارند.
در هنگام اقتدار صفويان، عده اى به صورت نمايشى لباس هاى 
ــيدند و روى شترها و اسب ها مى نشستند و  رنگارنگ مى پوش



23
آموزش زبان و ادب فارسى
ـــــززز131313909090 000/پ/پ/پاياياييـيـيـ ـــــــمـمـمارارارةةة111 ــــــــــــ 111شـشـشـ

ــته هاى عزادار حركت مى كردند. آن ها علم و  ــاپيش دس پيش
كتل هايى نيز به همراه داشتند. مردم با مشاهدة اين افراد حوادث 
ــدند.  ــورا را در ذهن خويش مرور مى كردند و متأثر مى ش عاش
جهان گردانى چون آنتونيو گووآر اسپانيايى، پيتر دالواله ايتاليايى،  
توماس هربرت انگليسى، ژان شاردن فرانسوى و پتروس بريك 
ــم محرم در اين عصر ارائه كرده اند.  گزارش هاى دقيقى از مراس
در اواخر عصر صفويه با رواج روضه خوانى، نقالى، فضايل خوانى و 
مناقب خوانى،  مقدماتى براى اجراى تعزيه در ادوار بعد فراهم آمد 
اما دو نفر جهان گرد اروپايى كه در دورة افشاريه در ايران به سر 
مى برده اند، از اجراى يك نوع تعزيه بر روى ارابه ها در اين عصر 

گزارش داده اند.
جالب ترين و مستندترين گزارش در اين مورد،  مشاهدات ويليام 
فرانكلين انگليسى از تعزية عروسى قاسم و مجلس آب فرات در 
شيراز است. بنابراين،  تعزيه نخستين تجربه هاى خود را در عصر 
ــاريه و زنديه سپرى كرد ولى اوج و گسترش آن مربوط به  افش
روى كار آمدن قاجاريه است و اين كه در درس مذكور ادعا شده 
است در دورة صفويه بر رونق و جالل تعزيه  افزوده شد، با هيچ 

مدرك و سندى تطبيق نمى كند و از واقعيت دور است.»

پيشينة تاريخى «علم دارى»
علماى لغت گويند: پرچم آن است كه بر چوب يا نيزه بسته 
شود و به آن «علم» نيز گويند اما مورخان معتقدند كه آن ها دو 
چيزند؛ هم چنان كه نقل مى كنند: رسول اكرم براى حمزه پرچمى 
سفيد، در ماه رمضان سال اول هجرت بر بست و اولين رايتى هم 
كه حضرتش براى مسلمين برپا نمود، در شوال همان سال بود. 
به پارچه اى كه بر سر چوب بندند و عالمت يك كشور يا بخشى 
ــت پرچم، بيرق، علم، لوا و درفش گويند. در مصادر  از ارتش اس
تاريخى به طور صريح نگفته اند كه اولين پرچم دار چه كسى بوده 
است. بعضى كاوه را نخستين پرچم دار گفته اند و بعضى ديگر به 
ــن قوى از پيامبر خدا، ابراهيم خليل، نام برده اند و آن زمانى  ظ
بود كه سپاهيان روم به لوط غلبه يافتند و او را اسير خود كردند. 
ابراهيم پرچمى برافراشت و به جنگ روميان رفت و حضرت لوط 
را آزاد ساخت. بنا به گفتة مورخان، حضرت سيدالشهدا در قيام 
ــت برادرش ابوالفضل داد و به او فرمود:  عاشورا پرچم را به دس

«انت صاحب لوائى» و اين مقام عظيم به او محول شد.

محور ماجراى تعزية ميرعلم دار
محور تعزية ميرعلم دار بر اين ماجراست كه عباس چون 
به ميدان جنگ مى رود، حسين نيز به دنبالش روان مى شود 
ــارى كند ولى اين دو  ــاز يابد و در محاربه، به او ي ــا او را ب ت
ــمنان از هم جدا مى مانند و يك ديگر را  برادر به نيرنگ دش

پيدا نمى كنند. 
ــين به ميدان جنگ مى رود، عباس به  زمانى كه امام حس
خيمه گاه باز مى گردد و چون عباس به ميدان مى  رود، حسين 

به خيمه گاه باز مى گردد؛ شايد كه يك ديگر را ببينند.
ــده و اوج فاجعه، زمانى  نام تعزيه از همين حادثه گرفته ش

است كه اين دو يك ديگر را مى يابند.

شهادت عباس (ع)
ــت كه چون عباس خود را تنها ديد، نزد برادر  در بحار اس
ــين سخت گريست و  آمد و گفت: «اجازه مى فرماييد؟» حس
ــى» و عباس گفت: «دلم  ــود: «برادر جان، تو علم دار من فرم
تنگ شده و از زندگى سير شده ام و مى خواهم از اين منافقان 
ــين فرمود: «آبى براى اين  انتقام خون برادران بگيرم.» حس
كودكان بياور.» عباس رفت و به لشكر نصيحت كرد و آن ها 
را بر حذر داشت و سودى نبخشيد. نزد برادر برگشت و به او 

تعزية ميرعلم دار 
از جمله 

تعزيه نامه هايى 
است كه با 

آرايه هايى از قبيل 
استعاره، تشبيه، 
تلميح، تضمين، 
براعت استهالل 

و به ويژه كنايه 
آراسته شده 

است.
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تعزعزييه نخسخستتينن
تجتجربربه ههاى خود 
صعصرر را درر
فافششاريريههوو
ززندنديهيهس سپرپرىى
اواوجج ولولىى كركردد
ووگسگسترترشش
آنآن م مربربوطوط ب بهه
رروىوى ك كارار آ آمدمدنن
ققاجاجاراريهيه ا استست

ممنظنظومومةةتعتعزيزيةة
مميرير ع علملم د دارار ب باا
ززبابانىنى ع عامامهه فهفهمم
بهبه دورور ازز وو
ابابهاهاممووتعتعققيدد
للفظفظىىوومعمعنونوىى
بيبيانان ش شدهده ا استست..
ببيشيش ت تررابابياياتت
ااينين ت تعزعزيهيه ا ازز
لحلحاظاظ ز زباباننوو
ببيايان،ن، س سادادهه
وو ر روشوشنن وو
بىبىت تكلكلفف و ت تاا
ىاىد درر زازهه دند ا
خخورور ف فهمهما اندند

خبر داد و شنيد كودكان فرياد العطش 
ــكى برداشت و سوار بر اسب  دارند. مش
ــد و به سوى فرات رفت و چهار هزار  ش
ــرات، دور او را گرفتند و  ــوكالن ف از م
ــد و بر آن ها حمله  ــاران كردن او را تيرب
ــتاد كس از آن ها را كشت و  كرد و هش
ــريعه  ــكافت تا وارد ش آن ها را از هم ش
شد و خواست شربتى آب بنوشد، به ياد 
ــنگى برادرش حسين و اهل بيتش  تش
ــك را پر آب  افتاد. آب را ريخت و مش
ــت انداخت و رو به  كرد و به دوش راس
ــتند و گرد  خيمه ها كرد. راه را بر او بس
ــد و با آن ها جنگيد تا نوفل  او را گرفتن
با ضربتى دست راستش را انداخت و او 
ــك را به دوش چپ گذاشت. نوفل  مش
دست چپش را هم از مچ قطع كرد و او 
مشك را به دندان گرفت. تير به مشك 
آب رسيد و آبش ريخت و تير ديگرى به 
سينة  او نشست و از اسب به خاك افتاد 
ــرا درياب.» چون  ــاد زد: «برادر م و فري
ــين به بالين آو آمد، او را به خاك  حس

و خون غلتان ديد و گريست.
بعضى از تاريخ نگاران نوشته اند:  آن گاه 
كه امام مى خواست بدن ابوالفضل را به 
ــاس گفت: «بگذار  خيمه ها بياورد، عب
ــكينة تو  ــن در همين جا بمانم. از س م
ــدة آب دادم و  ــرمنده ام زيرا به او وع ش
نتوانستم آب ببرم.» ابى عبداهللا الحسين 
فرمود: «از ناحية برادرت امام حسين(ع) 
تو را جزاى خير برسد؛ زيرا تو در حيات 

و مرگ مرا يارى كردى.»

اختالف نسخه هاى تعزية
حضرت عباس

ــخه هاى  تعزية حضرت عباس(ع) نس
متعددى دارد و با وجود مضمون واحد، 
هر نسخه با برداشت هاى متفاوت ماجرا 
را بيان كرده است. در نسخة ميرعلم دار، 
اوالً گفت و گوها كوتاه و غالباً تك مصراع 
ــه بيتى اند. دوم  ــى بيتى يا دو س و تك
اين كه محاوره ها شيوة معقول و مؤّدبانه 
دارند و افراد به هم ناسزا نمى گويند. سوم 

اين كه اشعار از لحاظ ادبى ضعيف اند. به 
طور حتم نمى توان گفت كه نسخة مير 
علم دار مربوط به دورة قاجاريه است اما 
ويژگى هايى از نسخه هاى دورة قاجاريه 
ــهود است. در  در تعزية ميرعلم دار مش
ــش در تعزيه خوانى  آمده   ــاب پژوه كت
ــت: «اما نسخه هاى جديد تعزيه كه  اس
ــروطه و يكصد سال (اخير  پس از مش
دورة انحطاط و خاموشى تعزيه) ساخته 
ــده اند، اگرچه بعضى جنبة نمايشى  ش
ــبتاً خوبى دارند، ليكن اشعار آن ها  نس
ــت و ضعيف اند.» ساختمان  غالباً سس
ــخه هاى قديم در  ــعار نس نمايشى اش
ــخه هاى دورة ناصرى  ــا نس ــه  ب مقايس
ــعار و قطعات  ــت ليكن اش ضعيف اس
ــتوار و زيبا و شيوا  بسيارى از آن ها اس
هستند. با دگرگونى و تحّولى كه از دورة 
ناصرالّدين شاه به بعد در ادبيات تعزيه 
روى دادـ از جمله كوتاه شدن گفتارها 
و گفت وگوها ـ به جنبه هاى نمايشى و 

درامى اشعار تعزيه افزوده شد.
ــخه ها در بيان  ــالف نس ــى اخت بررس
تشنگى حضرت سكينه(ع) و درخواست 
ملتمسانه براى آب از حضرت عباس(ع):
1. نمونة نسخه از كتاب ادبيات فارسى:

اى عم، به فدات جسم زارم
من طاقت تشنگى ندارم

دست من و دامنت، عمو جان
خون من و گردنت، عمو جان

بنگر كه حزين و دل كبابم
بى تاب ز بهر قطره آبم

رحمى به صغيرى من زار
غير از تو نبد مرا پرستار

2. نمونة نسخه از كتاب «تعزيه در خور»:
عمو العطش، العطش، العطش

ز سوز عطش جمله كرديم غش
عمو اصغر از تشنگى گشته مدهوش

مكن جان عمو ما را فراموش
عمو اصغر از تشنگى گشته بى تاب
در اين دشت باشد مگر آب ناياب

عمو العطش، العطش،  العطش

ز سوز عطش جمله كرديم غش
3. نمونة نسخه از كتاب ققنوس:

عمو جان ـ  عمو جان
از عطش مرغ دلم شده تپان

عمو جانـ  عمو جان
اى علم دار حسينـ  عمو ـ  عمو
اى سپهدار حسينـ  عموـ  عمو
رنگم از تاب عطش بين شده زرد

عمو جانـ  عمو جان
هيچ كس رحم به طفلم نكرد

ما كه طفليم و فكارـ  عمو عمو
بهر ما آب بيارـ  عمو عمو

4. نمونة نسخة ديگر از كتاب ققنوس:
اى عمو، اى عمو،  تو سّقاى ما يتيمان
اى مير اى مير جمله بنى هاشميان

از تشنگى پريشانيم ماـ  پريشانيم ما
كبابيم از عطش عمو جان

نموديم ضعف و غش عمو جان
نگر گشتيم پژمرده

چون غنچه در گلستان واى

ــخ از كتاب مدايح و مراثى  5. نمونة نس
حضرت ابوالفضل در شعر فارسى:
جان عمو! براى حرم فكر آب كن

رفع عطش ز عترت ختمى مآب كن
سقاى تشنگان حريم خدا تويى

از بهر تشنگان حرم، فكر آب كن
اى يادگار فاتح خيبر! عنايتى 

راه شريعه بسته بود فتح باب كن

6. نمونة نسخه از كتاب ماه هنر:
سكينه: 

عموى زار مهربان
بيار آب اين زمان

نظر نما به كودكان
عمو بيا، عمو بيا

عباس:
چه با صفايى اى فرات
چه پر جفايى اى فرات

سكينه منتظر به راه
عمو برو، عمو برو                  (ص 34)
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مقايسـة نسـخة تعزية مير علم دار از 
كتاب ادبيات فارسى سال اول دبيرستان 
با نسخة ديگر در كتاب «تعزيه در ايران»:

ــى، تنها در  ــه و بررس پس از مقايس
برخى از ابيات دو نسخه تفاوت اندكى 
ــاوت در آن اندازه  ــد اما اين تف ديده ش
نيست كه سبب اختالف در وزن شود. 

نسخة كتاب سال اول با (الف) و نسخة 
كتاب تعزيه در ايران با (ب) نشان داده 

مى شود.
الف: اى عم، به فدات جسم زارم

ب: عمو به فدايت جسم زارم
الف: غير از اشك اين دم كجا دارم سراغ آب را

ب: غير چشم اين دم كجا دارم سراغ آب را
الف: به زعم شمار گره اين پرگناه
ب: بر غم شما گرچه اين پر گناه

الف: نهم پا در ركاب اما ز تنهاييم مى گريند
يتيمان از يمين، كلثوم و زينب از يسار امروز
ب: نهم پا در ركاب از تنهاييم مى گريند
مالئك از يمين كلثوم و زينب از يسار امروز
الف: مرا از تو برادر جان، به جاى دور اندازند
ب: مرا از تو برادر جان، مخالف دور اندازند

ـ الف: نهاديد در عالم ذر قبول
ـ ب: نموديد در عالم زر قبول

ـ الف: بيا برادر در خون تپيده را درياب
ـ ب : بيا برادر در خون تپيده ات درياب
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تعزية ميرعلم دار از لحاظ وزنى
ــم دار داراى بحور متعدد  تعزية ميرعل
ــت در حدود 27  ــت، از 70 قطعه بي اس
ــت در بحر هزج (با اندكى اختالف در  بي
زحافات)، 13 بيت در بحر رمل (با اندكى 
ــات)، 11 بيت در بحر  اختالف در زحاف
مجتث (با اندكى اختالف در زحافات)،  11 
بيت در بحر متقارب (با اندكى اختالف 
ــات)، 5 بيت در بحر مضارع (با  در زحاف
اندكى اختالف در زحافات) و 2 بيت در 
بحر رجز است.» از 11 بيت بحر مجتث 
ــت، و از 13 بيت بحر رمل 2 بيت و  6 بي
از 11 بيت بحر متقارب 2 بيت مربوط به 
مخالف خوان هاست. «اگر به نسخة قديم 
تعزيه توجه كنيدـ   مثل نسخه هايى كه 
ــى به نام «جنگ شهادت»  محّقق روس
جمع كرده بودـ  مى بينيد كه سه، چهار 
وزن بيش تر ندارد و تنّوع اوزان در آن ها 

بسيار كم، و در نتيجه مكالمات هم بسيار 
طوالنى و خسته كننده است.»

(همشهرى، شنبه 11 اردى بهشت 1377)
ــن كه بر خالف عادت  «نكتة ديگر اي
ــعار ادبى كوتاه يا بلند كه  به هنجار، اش
ــان  در آن ها از آغاز تا پايان، بحر يك س
مى ماند، تعزية مزبور، بحر خود را بارها 
ــور گوناگون را به  ــوض مى كند و بح ع
خدمت مى گيرد. البته ممكن است اين 
پرسش پيش آيد كه اين تنوع به دليل 
ــمردن اوصاف موافق  گوناگون نيز بر ش
خوانان بايد به كار گرفته شود. در حالى 
كه اين مناسبت گزينى در اشعار مزبور 
مشاهده نمى شود و اگر در مقايسة آن ها 
دقتى به عمل آيد، مشاهده مى شود كه 
بحور اغلب آن ها نوسانات و لغزش هايى 

دارند. (مجلة ديدار آشنا، شمارة 66)
ــم دار مكالمات بين  در تعزية مير عل
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ساختمان 
نمايشى اشعار 

نسخه هاى 
قديم در مقايسه  

با نسخه هاى 
دورة ناصرى 
ضعيف است 
ليكن اشعار و 

قطعات بسيارى 
از آن ها استوار 

و زيبا و 
شيوا هستند. 

با دگرگونى 
و تحّولى 

كه از دورة 
ناصرالّدين 

شاه به بعد در 
ادبيات تعزيه 

روى دادـ از 
جمله كوتاه 

شدن گفتارها 
و گفت وگوها 

ـ به جنبه هاى 
نمايشى و 

درامى اشعار 
تعزيه افزوده 

شد.

ــا  ــا ي ــا و مخالف خوان ه موافق خوان ه
ــيار كوتاه  ــا، بس ــن موافق خوان ه مابي
ــروده شده  ــت و در اوزان متعدد س اس
ــّوع آهنگ و  ــن تعزيه، تن ــت. در اي اس
ــت. از 6 وزن،  وزن در موافق خوان هاس
ــا 3 وزن يعنى بحر مجتث، رمل و  تنه
متقارب مربوط به مخالف خوان هاست و 
موافق خوان ها غير از سه وزن ياد شده، 
ــور ديگر رجز، هزج و مضارع هم  در بح

شعر دارند. مثال:
گفت وگوى سكينه با عمويش: 

در وزن هرج
اى عم به فدات جسم زارم
من طاقت تشنگى ندارم

دست من و دامنت، عمو جان
خون من و گردنت، عمو جان

(كتاب ص 25)
پاسخ عباس (ع) به سكينه: 

در وزن رمل
اى سكينه بردى از جانم قرار و تاب را
غير اشك اين دم كجا دارم سراغ آب را

من ندارم آب جز اشك دو عين
اندرين دشت اى گل باغ حسين

(كتاب ص 26)
عباس (ع) (خطاب به ابن سعد): 

در وزن متقارب
ايا ابن سعد شقاوت شعار

لواى ستم بر تو شد استوار 
چنين گفت فرزند خير االنام
حسين،  آن شهنشاه واالمقام

(كتاب ص 26)
ابن سعد (خطاب به عباس): 

در وزن مجتث
خطاب من به تو عباس،  اى دلير جهان
برو بگو به حسين، آن امام تشنه لبان

اگر كه آب بگيرد تمام روى جهان
نمى دهم به شما غير ناوك بّران

(كتاب ص 26)
امام (ع) (خطاب به عباس): 

در وزن رمل
غم مخور عباس، اى نور بصر

اى برادر جان، چرايى ديده  تر
داد من گيرد خداى عالمين

تو مكش جانا خجالت از حسين
(كتاب ص 27)
عباس (پاسخ به امام): در وزن مجتث

در اين تعزيه تنها در يك مورد «بحر 
متقارب» براى مخالف خوانان به كار رفته 
است اما براى اوليا خوانان در چند مورد 

از اين وزن استفاده شده است.
مثال براى مخالف خوانان: بحر متقارب

شمر خطاب به ابن سعد:
امير جهان الحذر، الحذر
ز عباس، شير ژيان الحذر

فرستاده لشكر كه از دست رفت
سيه شد جهان، الحذر، الحذر

(كتاب ص 31)
دو مثال ديگر براى موافق خوانان: 

بحر متقارب
ايا ابن سعد شقاوت شعار

لواى ستم بر تو شد استوار      (ص 26)
ايا فرقة فارغ از ننگ و نام

نهاديد بر كفر، اسالم نام   (كتاب ص 40)

ويژگى هاى زبانى و ادبى 
شعر ميرعلم دار

ــعار تعزيه نامه ها زبان ادبى  «زبان اش
ــعر  ــان كتابت، كه در همة انواع ش و زب

فارسى رايج است، نبوده است.
ــتعمال واژه ها و  ــب كلمات، اس تركي
ــن زبانى كامًال عاميانه  اصطالحات مبي
است و در ارتباط برقرار نمودن با عامه 

مردم تأثير بيش ترى داشته است.»
شعر تعزيه، نشرية قدس 80/5/31

ــم دار با زبانى  ــة تعزية مير عل منظوم
عامه فهم و به دور از ابهام و تعقيد لفظى 
و معنوى بيان شده است. بيش تر ابيات 
ــاده  اين تعزيه از لحاظ زبان و بيان، س
ــدازه اى در  ــن و بى تكلف  و تا ان و روش
خور فهم اند. واژه هايى كه در آن به كار 
ــب تركيبى از لغات رايج و  مى  روند، اغل

معمول زبان گفتارى هستند.

مختصات زبانى و ادبى 
شعر ميرعلم دار

 اسـتعمال لغـات و اصطالحـات و 
تعبيرات عاميانه

مانند: بود الل زبانم
يا رب به برادر به چه سان عرض نمايم

گويم چه به آن شاه، بود الل زبانم
(كتاب ص 27)

مانند:  نور دو چشمان
اى ميرعلم دار من و نور دو چشمان
اى قوت بازوى من و بهترم از جان

(كتاب ص 26)

 استعمال لغات و اصطالحات عربى
وجود لغات و اصطالحات عربى در تعزية 
ــر از ويژگى هاى  ــم دار يكى ديگ ميرعل
ــات فراوان  ــت. وجود كلم زبانى آن اس

عربى از قبيل:
ــب،  الحذر،  ــى، مظهرالعجاي ــى الول وال
خيراالنام، احباب، جبان، مطلع نورين، 
ــار، ذوالجناح، عين، االمان،  يمين و يس

عازم، دغا.

 «زبان حال» در تعزية مير علم دار
در تعزية مير علم دار تنها در يك مورد 
«زبان حال» از ناحيه  حضرت عباس(ع) 

به كار رفته است.
يا رب چه كنم؟ من ز خجالت چه بگويم

رفتم به لب آب، بود خشك گلويم
يا رب به برادر به چه سان عرض نمايم

گويم چه به آن شاه؟ بود الل زبانم
وزن اين زبان حال مستعفل، مستعفل، 
مستعفل، مستف (= مفعولن، مفاعيل، 
ــن اخرب  ــل، فعولن) هزج مثم مفاعي
ــت. محتواى آن دو  مكفوف مخدوف اس
ــدة زبان حال حضرت  بيت كه بيان كنن
ــت اما وزن  ــت، ناشاد اس عباس (ع) اس
به كار رفته براى محتوا شاد است. البته 
ــى از ويژگى هاى زبانى  اين موضوع يك

تعزيه هاست.
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 كاربرد لغات قالبى و تكرارى
بسامد واژه هاى قالبى و تكرارى در همة 
ــه تعزية «ميرعلم دار»،  تعزيه ها از جمل
ــه دامنة  ــت؛ به علت اين ك ــراوان اس ف
لغات معمول گرفتارى در تعزيه محدود 
است، بنابراين تعدادى از واژه هاى قالبى 
ــت.  در همة تعزيه ها به تكرار آمده اس
ــخة «ميرعلم دار»  ــال،  در نس براى مث
هم واژه هايى از قبيل به فدايت، نور دو 
چشمان، شقاوت، تشنه لبان، شهادت، 
پرجفا و كين، خسان، غم خوار، اى نور 

بصر و صغيرى تكرارى هستند.

 همانندِى زباِن شبيه خوان ها
ــخصيت هاى اين تعزيه  ــة ش زبان هم
ــخصيت ها  ــت و همة ش نيمه ادبى اس
در آن همانند قصه ها از زبانى يك سان 
ــاوت زبانى ميان  ــد. تنها تف برخوردارن
شخصيت ها، در آهنگ كالم آن هاست. 
ــى پرخاش گونه  گاهى اين تفاوت زبان
است (مانند «شمر و عمرو»)، و گاهى 
با زبانى نرم يعنى «زبان حال» و گاهى 

هم حماسى است.
مثال براى «زبان حال»:

يا رب چه كنم؟ من ز خجالت چه بگويم
رفتم به لب آب، بود خشك گلويم

(ص 27)
مثال براى زبان پرخاش گونه:

اگر كه آب بگيرد تمام روى جهان
نمى دهم به شما غير ناوك بّران  (ص27)

مثال براى زبان حماسى:
ايا ابن سعد شقاوت شعار

لواى ستم بر تو شد استوار       (ص 26)

 وجود شـيوه هاى گفتـارى، يعنى، 
رجزخوانى، مفاخره و مبارزه خوانى

(رجز خوانى):
امام: ايا فرقة فارغ از ننگ و نام
عباس: نهاديد بر كفر اسالم نام

امام: شما شرك يزدان وليكن بر رسول
عباس: نهاديد در عالم ذر قبول (ص 30)

مفاخره:
امام: من، اى قوم، فرزند پيغمبرم

عباس: حسين است آقا و من نوكرم
امام: ز كشتن جوى نيست پرواى من

عباس: شهادت بود ارث آباى من(ص30)

 وجـود گفتـار خطابـى در لحـن 
شخصيت ها

عمر سعد:
خطاب من به شما باد اى گروه جبان
كنيد حمله به يك باره بر امام زمان

(ص31)
شمر خطاب به ابن سعد
امير جهان: الحذر الحذر 

زعباس شير ژيان الحذر         (ص 41)
ابن سعد:

خطاب من به تو عباس، اى دلير جهان 
برو بگو به حسين آن امام تشنه لبان

(ص 26)
 اقتباس از شاهنامه:

چنان خون بريزم در اين دشت كين
كه گويد جهان آفرين،  آفرين   (ص 31)

ــروده در  ــت بايد گفت كه اين س نخس
شاهنامه از زبان كسانى بيان مى شود كه 
قهرمانان افسانه اى هستند و اغراق آميزى 
از ويژگى هاى آن هاست. ديگر اين كه از 
زبان امام معصوم، گفتن از خون ريزى و 
كشتار و آفرين گويى خداوند بر اين قتل ها،  
امر مورد تأملى است و شخصيت هايى كه 
ــند و حجت  ــول،  عمل و قيام آنان س ق
ــخنان و برنامه هاى  ــت،  نبايد در س اس
آنان تحريف شود و به قول استاد شهيد 
مرتضى مطهرى، بخشى از اين تحريف ها 

ناشى از حس اسطوره سازى است.
(مجلة ديدار آشنا، بهمن و اسفند 84، ش66)

 نارسايى قافيه
ــعار تعزيه نامه ها فهم عامة مردم  در اش
مالك قبول بوده و از اين بابت به رعايت 

دقيق قواعد شعرى توجهى نشده است.

مثال1:
يا رب به برادر به چه سان عرض نمايم
گويم چه به آن شاه بود الل زبانم (ص27)

ــزء  ــان) ج ــا) و (زب «م» در واژگان (نم
ــت و از حروف  حروف اصلى قافيه نيس
ــن، قافيه  ــت؛ بنابراي الحاقى قافيه اس
ــا» و «زبان» از عيوب قافيه  كردن «نم

محسوب مى شود.

مثال2:
مگر كنى به جهان بيعت يزيد قبول 
دهيم آب به طفالن تو در اين ميدان

(ص 27)
ــده  اين بيت از قالب مثنوى انتخاب ش
است. واژگان قافيه در بيت اول «جهان» 
و «لبان»، در بيت دوم (جهان... بران)، و 

در بيت سوم (قبول ... ميدان) است.
دوم  و  اول  ــت  بي در  ــه  قافي واژگان 
صحيح اند اما در بيت سوم واژگان قافيه 
ــروف اصلى قافيه و هم  هم از لحاظ ح

حرف (روى) با هم متفاوت است.

مثال3:
چه تقصير دارند طفالن من

(ص 26) كه در پاى آب روان جان دهند 
ــب مثنوى انتخاب  ــن بيت نيز از قال اي
ــت، آخرين واژگان دو مصراع  شده اس

«من» و «دهند» است.
ــه در «من»،  ــى در قافي ــروف اصل ح
براساس (مصوت كوتاه + صامت) است 
ــت +  ــوت + صام ــد»، (مص و در «دهن

صامت) است.

مثال4:
اگر به قطرة آبى لبش كند سيراب

دگر به جنگ سپه كس نماند از اشرار
ــه در آخرين حرف؛ يعنى  واژگان قافي

«روى»،  با هم اختالف دارند. (ص 31)

مثال5:
امير جهان الحذر، الحذر

ز عباس، شير ژيان، الحذر
برس داد لشگر كه از دست رفت

تعتعزيزيةة
ميريرعلمدار 
زاز جململه
تتعزيزيه نانامهه هايايىى
ب باا ساستتكهكه
آرآرايايهههاهايىيى ا ازز
قبقبيليلااستستعاعارهره،،
تشتشبيبيه،ه، ت تلملميحيح،،
تتضمضمينين،،بربراعاعتت
اساستهتهاللالل و و ب بهه
وويژيژههكنكنايايهه
آآراراستستههشدشدهه
اساستت.
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سيه شد جهان، الحذر، الحذر   (ص31)
ــت در كل واژگان قافيه  ــن دو بي در اي
وجود ندارد. قافيه تكرارى «الحذر» خأل 

موسيقى قافيه را پر كرده است.

 استعمال كنايه هاى متعدد
دل كباب: كنايه از آزرده خاطر

بنگر كه حزين و دل كبابم
بى تاب ز بهر قطره آبم            (ص26)

ــت من و دامنت: كنايه از كمك و  دس
يارى كردن

دست من و دامنت،  عمو جان
خون من و گردنت، عمو جان  (ص 25)

 وجود آرايه هاى ادبى
ــا ادبى  ــعار تعزيه نامه ه ــان اش زب
ــت و اكثر شاعران مقيد  نبوده اس
به آوردن آرايه هاى ادبى نبوده اند. 
البته برخى از شاعران تعزيه پرداز 
ــعار تعزية خود را به آرايه هاى  اش

ادبى آراسته اند.
ــه  جمل از  ــم دار  ميرعل ــة  تعزي
تعزيه نامه هايى است كه با آرايه هايى 
ــتعاره، تشبيه، تلميح،  از قبيل اس
تضمين، براعت استهالل و به ويژه 

كنايه آراسته شده است.
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چكيده
ــاعر طنزپرداز ادب كالسيك ماست  عبيد زاكانى صريح ترين ش
ــت به  ــردم روزگار خود، پش ــه و م ــول از جامع ــه آزرده و مل ك
ــامانى هاى آن كرده و از جهات مختلف آن را سزاوار انتقاد  نابه س
ــته و به طرق مختلف عيب هاى جامعة نا به سامان خود را  دانس
ــخصيت هاى اجتماعى  ــت. طنز گزندة او همة ش بيان كرده اس
ــتردگى موضوعات، گستردگى  را هدف قرار مى دهد و اين گس
نابه  سامانى ها را نشان مى دهد. بازى هاى كالمى،  طعنه و كنايه، 
ايهام، تشبيه، استعاره، متناقض نما، ذم شبيه به مدح و جناس از 
جمله صنايع بديعى هستند كه در كالم عبيد به وفور در خدمت 
ــن غافل گيرى، ارتباط برقرار كردن  طنز قرار گرفته اند. هم چني
ــورد آيات و احاديث،  ــير به رأى در م بين دو امر نامربوط، تفس
شوخى كردن با كالم جدى ديگران و ... از ديگر عناصر طنزآميز 

كالم عبيدند كه در اين مقاله به بررسى آن ها مى پردازيم.

كليد واژه ها:
طنز، متناقض نما، ايهام، غافل گيرى، صراحت گويى، عبيد زاكانى.

ــاعران و نويسندگان ادب كالسيك ما، از جمله  در ميان ش
ــانى كه به طور جدى به موضوع طنز پرداخته اند، عبيد  كس
ــن و بى پرده ترين طنزگوى ادب  ــت. وى صريح تري زاكانى اس
ــامان او،  ــت و در جامعة نا به س ــتم اس ــى تا قرن هش فارس

هيچ كس از گزند نيش طنزش در امان نمى ماند.



نخستين عنصر 
طنزپردازى در 
قصيده موش 
و گربه، قافية 

ابيات اين قصيده 
است. قافيه 

به الف و نون 
ختم مى شود؛ 
به اضافة الف 

اشباعى كه 
شاعر به پايان 

تمام كلمات قافيه 
اضافه كرده 
است. شاعر 
حتى به آخر 

كلمات قافيه اى 
كه به الف و 

نون يا نون ختم 
نمى شوند نيز 
الف و نون يا 

نون اضافه كرده 
است؛  از قبيل: 
مكرانا، مالنا،  

خرمانا، زيادانا، 
گربانا، جنگانا، 

زينانا و موشانا، 
و اين، بى گمان 

فضاى شعر 
را به فضايى 

شادى بخش و 
غريب تبديل 
مى كند؛  همان 

فضايى كه طنز 
به آن نياز دارد
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عناصر طنزى در قصيدة موش و گربه
در بررسى عناصر طنزى در داستان موش و گربه، به دليل 
اهميت اين اثر و نيز داشتن نكات طنزى منحصر به فرد، اين 
ــتان، به طور خالصه، بررسى مى كنيم.  عناصر را در كّل داس
الزم به ذكر است كه اين داستان، اشاره به يك واقعة تاريخى 

دارد و به قول عّباس اقبال:
ــت دادن به  ــت بيع ــتن و تعّصب ورزيدن و دس خم شكس
ــاير رياكارى هاى  ــى در مصر و س ــدگان خالفت عباس بازمان
ــّفاكى و  ــاهى مانند امير مبارز الّدين محمد با وجود س پادش
ظلم و جور و حيله و تزوير، بعيد نيست كه ذهن لطيف عبيد 
را متأثر ساخته، زبان او را نيز با نظم داستان گربه و موش به 

انتقاد و تخطئة آن روش نفاق آميز واداشته باشد؛ 
(عبيد زاكانى، 1379: 28 و 29)

«آغاز داستان موش و گربه»
اى خردمند عاقل و دانا

قّصة موش و گربه برخوانا
قّصة موش و گربة منظوم
گوش كن همچو دّر غلتانا

•••
از قضاى فلك يكى گربه
بود چون اژدها به كرمانا

گربه اى دوربين و شير شكار
كهربا چشم و تيز دندانا

ــتين عنصر طنزپردازى در قصيده موش و گربه، قافية  نخس
ــت. قافيه به الف و نون ختم مى شود؛ به  ابيات اين قصيده اس
اضافة الف اشباعى كه شاعر به پايان تمام كلمات قافيه اضافه 
كرده است. شاعر حتى به آخر كلمات قافيه اى كه به الف و نون 
يا نون ختم نمى شوند نيز الف و نون يا نون اضافه كرده است؛  از 
قبيل: مكرانا، مالنا،  خرمانا، زيادانا، گربانا، جنگانا، زينانا و موشانا، 
و اين، بى گمان فضاى شعر را به فضايى شادى بخش و غريب 

تبديل مى كند؛  همان فضايى كه طنز به آن نياز دارد.
ــة «موش» و  ــتعارى دو كلم ــر ديگر طنز، كاربرد اس عنص
«گربه» براى «مردم» و «امير مبارزالّدين محّمد» است. اين 
دو واژه كامًال در برابر يك ديگر قرار مى گيرند: يكى مسلّط و 
ــت كه  قدرت مند و ديگرى زبون و مغلوب؛ اين در حالى اس

درنده بودن ذاتى گربه، قابل اصالح هم نيست.
ديگر عنصر طنزپردازى، تشبيه گربه به اژدهاست كه بيان گر 
اوج درنده خويى آن است و سپس كاربرد صفات انسانى براى 
ــازد؛  ــتعار بودن آن ها را نمايان تر مى س گربه و موش كه مس
مثل: بدسگالى، عربده جويى، قوس ابرويى، تير مژگانى، عزبان 
را عروس جامعة خواب بودن و كدخدا را به خانه مهمان بودن 
ــبيه كردن موش زبون خود را به  براى گربه و پس از آن تش

رستم دستان!  آن جا كه مسِت از باده مى گويد:

پسر زال، رستم دستان
يادگارى منم به دورانا

ــط گربه و  ديگر عنصر طنز، انجام افعال ضّد و نقيض توس
ــت. او  ــتن وى اس به قول معروف، خدا و خرما را با هم خواس
آگاهانه به خواست نفس خود عمل مى كند و آن  گاه بالفاصله 

رياكارانه به سوى مسجد مى رود:
گربه آن موش را بكشت و بخورد

سوى مسجد شدى خرامانا
ــكار گربه را مى بينيم و سادگى موشان را  ــپس توبة آش س
ــنيدن توبة گربه، شاد و خندان مى شوند و آن را باور  كه با ش

مى كنند.
اين خبر چون رسيد بر موشان

همه گشتند شاد و خندانا
برگرفتند بهر گربه ز مهر
هر يكى تحفه هاى الوانا

ــه و روزه دار معّرفى  ــه با ديدن اين صحن عكس العمل گرب
ــلـ  در حالى كه علّت اصلى اين  ــردن خود در روزهاى قب ك
روزه دار بودن! گرسنگى و عدم دست رسى به غذا بوده استـ  
شبيه مسلمان نمايانى است كه گناه نكردن خود راـ  كه علّت 
ــى آنان به زمينه هاى گناه است ـ به  اصلى آن عدم دسترس
شّدت پرهيزكارى خود مربوط مى دانند و خود را بزرگ جلوه 
ــر خدا مى گذارند و فريب كارانه باور به  مى دهند و مّنت بر س

خدا را به بازى مى گيرند:
گربه چون موشكان بديد،  بخواند

رزقكم فى الّسماء حّقانا
من گرسنه بسى به سر بردم

رزقم امروز شد فراوانا
روزه بودم به روزهاى  دگر 

از براى رضاى رحمانا
هر كه كار خدا كند به يقين

روزى اش مى شود فراوانا
ــاعر، هستة مركزى طنز اين قصيده را با ايهامى كه در  اّما ش

كلمة «مبارز» قرار داده، ايجاد كرده است،  آن جا كه مى گويد:
ناگهان گربه جست بر موشان
چون «مبارز» به روز ميدانا

بيان محاوره اى جملة «اى شهنشه اولوم به قربانا» نيز جالب 
ــت؛ زيرا در سراسر اين قصيده فقط همين جمله به زبان  اس
تركى وجود دارد. البته در چند جاى ديگر نيز كلمات عاميانه 
و محاوره اى فارسى به كار رفته اند. كاربرد اين كلمات،  جنبة 

طنزى قصيده را افزايش داده است.
متناقض نمايى نيز در ابيات بعد كه شاعر علّت درنده شدن 
گربه را تائب و مسلمان شدن وى مى داند، طنز دل پذيرى ايجاد 
كرده است. او در اين جا به امير مبارزالّدين محّمد كه دين را 



رك گويى و 
صراحت بيان 
نويسنده ازد ديگيگر
عواملب برجرجستة 
ساست؛ت؛ به  ططنزسساز 
ك كهه صوص آننجا خصخص
فرفتاتار هاىىخالخالفف
تات م مختختلفلف راا ططبقبق
ببهآ آننهها نسبسبتت
آنآنه هاا ب بهه يايا ممىى دهدهدد
تتوهوهينين م مىى كنكند؛د؛ م مثالثًال 
ددررتعتعريريفف«ق«قاضاضىى
يتعلعلقّق ببهه ووم ماا
لالقاقاضىضى:: مىمى گ گويويد:د:« «
ر را  اواو همهمهه ك كهه آنآن
ننففرينين كننندد؛ اللمنلنلففه::
دسدستاتاررققاضىضى؛ 
االولوكيكيل:ل: آ آننكهكه ح حقق
رارا ب باطاطللگرگرداداندند؛
الالرّّرشوشوه:ه: ك كارارساسازز
عيديد:  بىبى چ چارارگاگان؛ن؛االسلّسعّ
آآننكهكهه هرگرگززروروىى
قاقاضىضى ن نبيبيندند؛ 
آنآن چهه الحلحاللالل::
ننخوخورنرند؛د؛ م مالالا االياليتتامم
نآن چ چهه االاالوقوقافاف:: وو
ا اززهمهمه چيچيزز بربرخ خودود
«.« ممباباححترتر دانانندند
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دام شكار بهره هاى دنيايى خود كرده است، اشاره دارد.
سالى يك دانه مى گرفت از ما

حال حرصش شده فراوانا
اين زمان پنج پنج مى گيرد
چون شده تائب و مسلمانا

باز سادگى موشان و حماقت آنان در اين جا دوباره جلوه گر 
ــپاه را جمع آورى  مى كنندـ  با  ــود كه پس از آن كه س مى ش
وجود آزمودن گربه و ثابت شدن درنده خويى وى بر ايشان، 
ــوى گربه روانه  اميد به صالح آمدن او را دارندـ  ايلچى به س
مى كنند كه يا به پايتخت بيا يا ... ؛ از طرف ديگر، «هوش مند» 
و «دلير» و «فّطان» خواندن موش وزير، از روى طعنه، ايجاد 

طنز كرده است:
يّكه موشى وزير لشكر بود
هوش مند و دلير و فّطانا
گفت: بايد يكى ز ما برود
نزد گربه، به شهر كرمانا

يا بيا پاى  تخت در خدمت
يا كه آماده باش جنگانا

شاعر، شّدت ترس و هراس موشان (مردم) را از گربه (امير 
ــا پس از به دام  ــن) اين گونه بيان مى كند كه آن ه مبارزالّدي
انداختن گربه، او را با «كالف و طناب و ريسمان» مى بندند؛ 

گويى مردم از زن و مرد در هراس از او بوده اند:
گربه را هر دو دست بسته به هم

با كالف و طناب و ريسمانا
ــود را عجيب و غريب  ــاعر، قصة خ در پايان قصيده نيز ش

مى خواند و آن را يادگارى از خويش مى نامد:
هست اين قّصة عجيب و غريب

يادگار عبيد زاكانا

عناصر طنزى در رسالة اخالق االشراف
عبيد در رسالة اخالق االشراف در باب سخاوت،  در توصيف 

مذهب مختار مى گويد:
چون بزرگان ما به رزانت راى و دّقت نظر از اكابر ادوار سابق 
ــتقضاى هر چه تمام تر، در اين باب تأّمل  ــتثنى اند، به اس مس
فرمودند؛ رأى انور ايشان بر عيوب اين سيرت واقف شد؛ الجرم 
در ضبط اموال و طراوت احوال خود كوشيدند؛ نّص تنزيل را كه 
«كلوا واشربوا و التسرفوا» و ديگر «اّن اهللا اليحّب المسرفين» 
باشد،  امام امور و عزائم خود ساختند و ايشان را محّقق شد كه 
خرابى خاندان هاى قديم، از سخا و اسراف بوده است... . يكى از 
ــد كه : «يا بنّى اعلم اّن لفظ  بزرگان، فرزند خود را فرموده باش
«ال» يزيل البال و لفظ «نعم» يزيد الّنقم. ديگرى در اثناى وصايا 
ــر، زنهار بايد كه زبان از لفظ «نعم»  ــد كه: اى پس فرموده باش
گوش دارى و پيوسته لفظ «ال» بر زبان رانى و يقين دانى تا كار 

تو با «ال» باشد كار تو «باال» باشد و تا لفظ تو «نعم» باشد، دل 
تو «بغم» باشد. (عبيد زاكانى 1379: 330ـ329).

ــت: مّتصل كردن ضمير «نا» به  آغاز كالم همانند مدح اس
ــاند، به كار  كلمة «اصحاب» كه به نوعى محبوبيت را مى رس
ــان و ديگر تعريف ها در ذهن  بردن فعل «فرمودند» براى ايش
جريانى مثبت نسبت به اصحاب به وجود مى آورد اما ناگهان 
با شنيدن جملة «الجرم در ضبط اموال و طراوت احوال خود 
ــيدند»، متوّقف مى شود و با شنيدن جملة بعد كه آيات  كوش
ــت، دوباره همان جريان مثبت  ــرآن را در آن ذكر كرده اس ق
ادامه مى يابد. ادامة سخن در جملة بعدى است كه اين جريان 
را مى خشكاند؛ آن جا كه مى گويد: «و ايشان را محّقق شد كه 
ــراف بوده است» و آن  ــخا و اس خرابى خاندان هاى قديم از س
ــيرت  ــدى كه ذهن فرد از تصّورات مثبت در مورد س كاخ بلن
ــزد. در اين جا،   ــاخته بود، به يك  باره فرو مى  ري «اصحابنا» س
بناى كار عبيد بر غافل گير كردن خواننده است و اين روش به 
گونه اى، «ذّم شبيه مدح» است كه باعث طنز آميز شدن كالم 
ــده است؛  نيز مربوط كردن دو امر نامربوط به هم و تفسير   ش
ــاهد كالم خود  به رأى در آن جا كه آيات قرآن را به عنوان ش

مى آورد، از ديگر عوامل طنزآميزى كالمى وى مى شود. 

عناصر طنزى در رسالة ريش نامه
ــالة ريش نامه، كه گفت و گويى است بين نويسنده و  در رس
«ريش»، از آن قسمت از رساله كه ديوان شكافته شده است و 

فرد ريش دار وارد مى شود، آغاز مى كنيم. نويسنده مى گويد:
ــى؟ غولى؟  ــى؟ عفريت ــا ابليس ــتم، گفتم: آي ــا جس از ج
ملك الموتى؟ به قبض روح آمده اى؟ بانگ بر من زد كه: هى! 
ما را نمى شناسى؟ مرا ريش الّدين ابوالمحاسن گويند. آمده ايم 
تا داد دل اين بيچاره، از خيال محبوب جفاكارش بستانيم. در 

زير لب گفتم: آه!
آن را كه محاسنش تو باشى
بنگر كه مقابحش چه باشد!

گفت: من آنم كه خداى تعالى از بزرگى من، مرا چند جا در 
قرآن مجيد ياد فرموده؛ يكى در قصة موسى ـ عليه السالم ـ 
مى فرمايد كه: ال تأخذ بلحيتى و البرأسى [مگير محاسن و نه 
سرم را] و ديگر در قصة آدمـ  عليه السالم ـ  مى فرمايد كه: و 
ريشاً و لباس الّتقوى [و جامه هاى نرم براى شما فرستاديم و 
لباس تقوى، نيكوترين جامة شماست] و رسولـ  عليه السالم 
ـ بر نام من تسبيح كرده است كه: سبحان الذى زين الّرجال 
ــت آن كه مردان را به  ــاء با لّذوائب [منزه اس باللّحى و الّنس
ــوان بياراست] و اميرالمؤمنين علىـ   ريش و زنان را به گيس
عليه السالم ـ  در حّق من گفته باشد: عليكم بحسن الخّط فانّه 
من مفاتيح الّرزق [حسن خط را مراعات كنيد كه از كليدهاى 

روزى است]...» (عبيد زاكانى، 1379: 347 و 346)



نوستالژي 
از علم 

پزشكي وارد 
روان شناسي 
و ادبيات شد. 

اين واژه در 
ابتدا به حالت 
افراد غمگيني 

كه آرزوي 
بازگشت به 

سرزمين مادري 
را داشتند، 

اطالق مي شد 
اما به تدريج 

عموميت يافت 
و به غم غربت 

و حسرت بر 
گذشته اطالق 

شد

متن در 
ژرف ترين 

اليه ي معنايي 
خود به آيينه اي 

بدل مي شود 
كه آسيب ها 

و نژندي هاي 
رواني 

آفريننده ي خود 
را بازمي تاباند

دديگرع عنصنصر
ىزى،  طنزپرددا
بشبيهيه گربه  ت
ژاژدهاستت بهه

بيبيان گر اوج  كهه
درنده خويى آن
ساستتووسپسپسس
كاكاربربردرد صفاتت
انسسانىنى ب برراىى

هبهو وم موشوشك كهه گرگر
مسمستعتعارار ب بودودنن

نمنمايايانان ت ترر آآننهاها ر راا
مىمى س سازازدد

 خيخيالال پ پردردازازىىهاهاىى
ععبيبيددووساساختختنن

دداساستاتاننهاهاىى
خيخيالالىىوومجمجازازىى
اياينن ارارتبتباطاط ب باا ددرر
مموضوضوعوع ي يكىكى ا ازز
عوعوامامللمهمهممايايجاجادد

اياينن ططنزنز د درر
ررساسالهله ا استست
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ــتعاره اى  ــالة ريش نامه،  اس ــمت از رس ــداى اين قس در ابت
ــت،  در  مى بينيم كه جلب نظر مى كند؛ ريش كه بى جان اس
خيال شاعر، به صورت يك فرد قلدر درمى آيد و با وى سخن 
ــاختن  ــه طور كلى، خيال پردازى هاى عبيد و س مى گويد. ب
ــتان هاى خيالى و مجازى در ارتباط با اين موضوع يكى  داس
از عوامل مهم ايجاد طنز در اين رساله است. در اين قسمت، 
يكى ديگر از عوامل طنزساز، يعنى اغراق به كار رفته است كه 
در سؤال عبيد از «ريش»  ديده مى شود. اين اغراق از ابتداى 
سؤال تا آخر آن، درجه به درجه افزايش مى يابد: «آيا ابليسى؟ 
عفريتى؟ غولى؟» و باالتر از همه «ملك الموتى،  به قبض روح  
ــخ ريش به وى، نوعى متناقض نما  آمده اى؟» در ابتداى پاس
ــى؟»  ــود دارد. آن جا كه مى گويد: «هى! ما را نمى شناس وج
كلمة «هى» از اصوات عاميانه و نوعى بى ادبى و توهين است 
ــت،  به نوعى براى  ــده اس و كلمة «ما» كه پس از آن ذكر ش

فردى كه خود را محترم مى داند به كار مى رود.
ــاختگى «ريش الّدين ابوالمحاسن» كه از تركيب  عبارت س
كلمة فارسى «ريش» با كلمة عربى «الّدين» ساخته شده و 
نيز محاسن كه نوعى صنعت ايهام در آن وجود دارد و با لفظ 
فارسى ريش ارتباط دارد، طنزساز است. انسان نمايى «خيال 
ــتاندن داد دل از وى، كه چيزى موهوم است،  محبوب» و س

نيز از ديگر عوامل طنزساز است.
در بيت نيز به خدمت گرفتن كلمة «محاسن» و ارتباط آن 

با مقابح، بار ديگر طنز ايجاد كرده است.
در ادامه، آن جا كه مى گويد: «من آنم كه خداى تعالى از بزرگى 
من،  مرا چند...» ايهام داشتن كلمة «بزرگى»، كه در دو معناى 

بزرگى ظاهرى و اهّميت است، باز هم مايه هاى طنز دارد.
در آية قرآن مى فرمايد: «و ريشا و لباس التقوى» كلمة عربى 
«ريش» را كه در معناى جامة نرم است، با توّجه به همانندى 
ــى،  نويسنده به معناى آن در كاربرد  ظاهرى آن با كلمة فارس
فارسى زبانان مى گيرد و در كالم علىـ  عليه السالم ـ كه مى گويد: 
«عليكم بحسن الخط» كلمة عربى «خط» را در معناى مجازى 
فارسى آن در نظر مى گيرد. چنين برداشت هايى نيز،  همة كالم 

عبيد را در فضاى شادمانى و طنز فرو مى  برد.

عناصر طنزى در رسالة تعريفات
ــن نكتة طنزآميز كه  ــالة تعريفات يا ده فصل، اّولي در رس
ــردن الف و الم عربى، به ابتداى  جلب نظر مى كند، اضافه ك
ــت. رك گويى و صراحت بيان نويسنده از  كلمات فارسى اس
ــت؛ به خصوص آن جا كه  ــتة طنزساز اس ديگر عوامل برجس
رفتار هاى خالف طبقات مختلف را به آن ها نسبت مى دهد يا 
ــه آن ها توهين مى كند؛ مثًال در تعريف «قاضى و ما يتعلّق  ب
به مى گويد: «القاضى: آن كه همه او را نفرين كنند؛ المنلفه: 
ــوه:  ــتار قاضى؛ الوكيل: آن كه حق را باطل گرداند؛ الّرش دس

ــعيد: آن كه هرگز روى قاضى نبيند؛  كارساز بى چارگان؛ الّس
الحالل: آن چه نخورند؛ مال االيتام و االوقاف: آن چه بر خود از 

همه چيز مباح تر دانند.»
ــبيه  بليغ  با هدف بيانى  در بعضى از كلمات و تعريفات،  تش
طنزآميز به كار رفته است: «عتبه الشيطان: آستانة او (قاضى)؛ 
حيوانى چند وحشى كه در بيابان ها و كوه ها متوارى مى گردد 
و به شكل آدمى باشد؛ اليأجوج و المأجوج: قوم چنگيز كه به 

واليتى متوّجه شوند.»
ــايند يا نفرين  گاهى همة طنز از طريق بيان صفتى ناخوش

كردن بر كسى يا گروهى ايجاد شده است:

عناصر طنزى در رسالة صد پند
ــالة صد پند، عنصر غافل گير كردن، مهم ترين عامل  در رس
ــاز است. نويسنده پس از بيان چند جمله، كه به طور  طنز س
كلّى نصيحت آميز است، ناگهان به يكي از طبقات اجتماعي 
ــوا كردن يا توهين به او مي پردازد  حمله ور مي شود و به رس
يا به واقعيتي خالف اخالق اشاره مي كند. اين رساله به طور 
ــبت به آثار قبلى ندارد. براى  كلي نكتة جديد طنزآميزى نس
ــاله، چند جمله مى آورد كه خواننده فكر  مثال در ابتداى رس
كند جّدى است: «اى عزيزان! عمر غنيمت شماريد»؛ «وقت 
ــردا ميندازيد»؛ «روز  ــت ندهيد»؛ «عيش امروز با ف را از دس
ــر  ــت س نيك به روز بد ندهيد» و همين طور ده جمله را پش
ــن جمله هاى به ظاهر  ــرگرم اي هم مى آورد و خواننده را س
جّدى مى كند اّما در جملة يازدهم، ناگهان مى گويد: «طمع 
ــان توانيد خنديد»؛  ــان ببريد تا به ريش جهاني از خير كس
ــاهان و اتباع ايشان مگرديد و عطاى ايشان به  گرِد در پادش
ــيد»؛ او با بيان اين جمله كه: «و  ــان بخش لقاى دربانان ايش
ــرّوت را به ريش تيزيد» خواننده را  خواجگان و بزرگان بى م
ناگهان از فضاى جمالت جّدى و نصيحت آميز بيرون مى آورد 
و به فضاى جمالت طنزآميز مى كشاند. اين روش در سراسر 

رساله، ادامه مى يابد.

عناصر طنزى در چند حكايت از رسالة دل گشا
ــحنه بردند.  • طالب علمى را در رمضان بگرفتند و پيش ش
ــحنه گفت: هى، شراب را بهر چه خورى؟ گفت: از بهر آن  ش

كه ممتلى بودم (عبيد زاكانى، 1379: 488).
ــر از گناه باعث طنزآميز  ــن حكايت، آوردن عذر بدت در اي

شدن كالم نويسنده شده است.
ــت زير نيز با گونه اى ديگر از آفرينش طنز روبه رو  در حكاي

مى شويم.
• سعدبها، هرگز سعد الّدين مولتانى را نديده بود. روزى در راهى 
بدو رسيد و گفت: الّسالم عليك اى سعد مولتانى! گفت: مرا از 
كجا شناختى؟ گفت: «يعرف المجرمون بسيماهم» (همان: 485).



دررررساالة صد پند، 
عنعنصرغ غافل گير
مهمت تريرينن كردنن، م
عاامل ططنزز ساز
تست. نويسيسننده  ا
نچندد پپس ااز بييان 
مجملهله، ككه به طوطورر
يميز كلكّلى نصيصيحتحتآ آ
هگهانان ب بهه استست، نانا
ييكيكي اززطبطبقاقاتت
متماعاعييحمحملهلهو ور  اجاج
ميميش شودود و و ب بهه
ررسسوا كركردندني ياا
ا اوو توتوهيهيننبهبه
ب به  يايا ميمي پ پردردازازدد
وواقعيتيتييخالخالفف
ااخالخالققااشاراره 
ميمي ك كندند

 م مهمهم ت تريريننعوعواماملل
ددللپذپذيريرىىكالكالمم
ا استستفافادهده ازز عبعبيديد
ايايجاجازز، بازازىى ههاىى
ككالمالمىى،  طعطعننه،،
يايه،ه، ايهيهامام،  كنكن
اعارهره،، تشتشبيبيه،ه،ااستست
ممتنتنااقض ض نمنماا(ك(كهه
ااساساسسهرهرط طنزنزىى
اساست)ت) ذ ذمم آ آنن بربر
ششبيبيههبهبه م مدحدح، 
اساستت ججناناسسوو....
ردر ك كالمالمع عبيبيدد ككهه
دردرخ خدمدمتتطنطنزز
رقرارارگ گرفرفتهتها اندند
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ــخ غيرمنتظره  در اين حكايت، حاضر جوابى و آوردن پاس
ــت شخصى از آن،  موجب  با تضمين از كالم ديگران و برداش

طنزآميز شدن كالم شده است.

عناصر طنزى در مكتوبات قلندران
ــوخى كردن با  ــر روش هاى عبيد در ايجاد طنز، ش از ديگ
اشعار و نوشته هاى جّدى ديگران است. نمونة بارز اين مسئله 
در مكتوبات قلندران است كه عبيد همة اصطالحات عرفانى 
ــاى آن، كلمات  ــخر مى گيرد و به ج ــدران را به باد تمس قلن
ــه كار مى برد؛  ــاده و يا خالف عّفت را ب ــه، پيش پاافت عاميان
ــنگين و مطنطن است،  در حالى كه آهنگ كالم هم چنان س

هم چون نامه هاى آنان:
ــوريده وقت عّشاق مردان مفرد جهان،   تحفه و تبّركى كه ش
ــذىـ  [دام] تفريدهـ  با خاك  ــة روزگار، اخى داوود ترم نربخي
ــت ابدال رومى  ــينان آن پاى علم در قلم آورده بود، از دس نش
ــافران آن سرزمين  ــيد. خيرمقدم گفته  آمد. اى واهللا مس رس
ــراد اوپ اوپ ايپ زدند. تبّركى كه از  ــد و بر ياد آن نام خواندن
اسرار خاّص اين مزار دريوزه رفته قليل و كثير حّصة كچكول او 
بر دست ابدال رومى روانه شد. شيئى اهللا مردان فقير،  سالمت 

است ديگ پاالن مى كند، لنگر آب مى زند.
(عبيد زاكانى، 1379: 358)

نمونة بارز ديگر اين نوع طنزسازى، به شوخى گرفتن داستان 
رستم و هومان شاهنامه مى باشد كه در رسالة اخالق االشراف 
در باب عّفت و در توصيف مذهب مختار آمده است (رك: عبيد 

زاكانى، 1379: 327).
•••

ــه طور كلى مى توان گفت كه مهم ترين عوامل دل پذيرى  ب
كالم عبيد استفاده از ايجاز، بازى هاى كالمى،  طعنه، كنايه، 
ايهام، تشبيه، استعاره، متناقض نما (كه اساس هر طنزى بر آن 
است) ذم شبيه به مدح، جناس و ... است كه در كالم عبيد در 
خدمت طنز قرار گرفته اند. عالوه بر اين، عناصر غافل گيرى، 
ــير به رأى در  ارتباط برقرار كردن بين دو امر نامربوط،  تفس
ــوخى كردن با كالم جدى ديگران و  مورد آيات و احاديث، ش

... از ديگر عناصر طنز آميز كالم عبيد زاكانى اند.
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درآمد
مثنوى معنوى از جمله كتاب هايى است كه دريايى بى كران از 
فرهنگ عامه و نكات زبدة ادبى را در خود دارد. اين اثر سترگ 
ــژه اى دارد كه برگرفته از فرهنگ و  ــاخصه هاى فرهنگى وي ش
تمدن ايرانىـ  اسالمى است. يكى از موضوعاتى كه موالنا بدان 
اشاره كرده، عبارت «سر سفره» است. در اين مقاله، نويسنده با 
تبيين معانى گونه گون اين عبارت در كتب ادبى،  به كاربرد آن 

در فرهنگ عامة شمال خراسان اشاره مى كند.

كليد واژه ها:
مثنوى معنوى، سرسفره، فرهنگ عامه.

ــتان آن عجوزه كه روى  ــم مثنوى «در داس در دفتر شش
ــاخت و ساخته  ــتن را جندره و گلگونه مى س زشت خويش

نمى شد و پذيرا نمى آمد.» ابيات ذيل آمده است:
بود كمپيرى نود ساله كالن

پر تشّنج روى و رنگش زعفران
چون سر سفره رخ او توى توى 

ليك در وى بود مانده عشق شوى
ريخت دندان هاش و مو چون شير شد

قد كمان و هر حسش تغيير شد...          (بيت 1225ـ 1222)
اين ابيات در توصيف پيرزنى نود ساله است كه چهر ه اى پر 
از چين و شكن چون سر سفره داشته است... آن چه در اين 
بحث بدان مى پردازيم،  مصرع اّول بيت دوم ابيات باالست كه 
در آن آمده است: «چون سر سفره رخ او، توى توى» كه در 
آن «رخ پيرزن» به «سر سفره» مانند شده است. نگارنده در 
اين مقال به اين پرسش كه چرا مولوى اين تشبيه را به كار 

برده است پاسخ مى دهد و به طور اجمال بدان مى پردازد.
استاد بزرگوار شادروان دكتر سيد جعفر شهيدى در توضيح 
«سر سفره» آورده است: «بعضى شارحان آن را "دستار خوان" 
معنى كرده اند و بعضى "گوشة سفره" اّما چنان كه مى بينيم 
دستار خوان و سر سفره (خود به خود) چين و شكن ندارد و 
چين و شكن عارضى ممكن است در هر پارچه اى پديد شود 
و اختصاص به سفره ندارد تا مشبه به قرار گيرد. گمان مى رود 

سر سفره در اين بيت معنى ديگرى داشته باشد:
هر گه كه سر سفرة كس گردد شق

كوهان شتر خواهد و مقل ازرق
هر روز به موم زرد و مرهم كردن

صّحت پس از آن طلب نمودن از حق
(يوسفى طبيب، به نقل از آنندراج) (شهيدى، 1380: 181)

سپس به اين نتيجه رسيده اند كه : «ظاهراً [از] سر سفره در 
اين بيت، توى و چين و شكن مقصود است.» (همان: 181)

نگارندة اين جستار پس از تأمل در اين مصراع به جست وجو 
شواهدى براى سفره پرداخت و به اين نتيجه دست يافت كه 



بعبعضىضىش شارارحانن
سدسدستتاتارر »» ررا آآآننن
خخواوانن» مععنىى

كركردهده ا اندند و و بعضعضىى
وگوگوشةشةس س سفرفره»ه» امّما  »»
چچنانانننكهكه م مىى بيبيبيننينيمم
ددستستاارار خ خواواننوو
سسررسفسفرهره ( (خوخودد
چيچينننووو بهبهخ خ خوودود))

شكشكننندندااراردددووچيچينن
ووشكشكننععارضرضىى
ا استستد درر ممممكنكن

ههر پاپارچرچههاىاىاىپ پديد 
ا اختختصاصاصص ششودودو و
ت تاا ن نداردرد بببه سسفسفرره

ممششبشبههبهبهق قرارارگيگيرد

دكتر هادي اكبرزاده
شمشههد داد ش شهيهيددبهبهشتشتىى زآز ممدردرسسدادانشنشگاه 

كندوكـاوى در معنى تركيب «سر سفره» 
 از دفتر ششم مثنوى در مصرع «چون سر سفره رخ او توى توى...»
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سفره در گذشته به دو شكل بوده است:
1. پارچه اى گسترده كه بر آن خوردنى و نوشيدنى مى نهادند 
و بدان دستار خوان نيز مى گفته اند. الزم به توضيح است كه 
سفرة امروزى احتماالً همان سفرة درازى بوده است كه باالى 

خوان (طبق چوبى بزرگ) مى گسترده اند.
فردوسى: 

يكى سفره پيش پرستندگان
بگسترد و برخاست چون بندگان  (شاهنامه، نشر قطره، ص 872)

ــرار التوحيد: «خواجه حسن مؤدب گفت: چون اين روز  اس
ــن،  ــيخ مرا بخواند و گفت: «اى حس نماز ديگر بگزارديم، ش
ــت كس اند، هشتاد  صوفيان چند تن اند.» گفتم: «صد و بيس
ــان چه خواهى  ــافر و چهل مقيم.» گفت: «فردا چاشتش مس
داد؟» گفتم: «آنچ شيخ اشارت كند!» گفت: «فردا بايد كه هر 
كسى را سر بّره اى تر پيش نهى و شكر كوفته بسيار بيارى تا 
براى آن مغز مى پاشند و هر كسى را رطلى حلواى خليفتى 
ــكر و گالب پيش نهى و عود و گالب بسيار بيارى تا ما  به ش
عود مى سوزيم و گالب بر ايشان مى ريزيم و كرباس هاى گازر 
ــو بيارى و اين سفره در مسجد جامع بنهى تا آن كسانى  ش
ــد، به رأى العين ببينند كه  ــه ما را در غيب غيبت مى كنن ك
ــبحانه و تعالى ـ  عزيزان درگاه عّزت را از پردة غيب  حقـ  س
ــاخته شد و بامداد پگاه برفتم  چه مى خوراند... اين جمله س
ــفره بكشيدم بر آن  ــتدم و در مسجد جامع س و كرباس بس
ــوى حرف و صوت، گزيدة  ــيخ اشارت كرده بود.» (آن س جمله ش

اسرارالتوحيد، دكتر شفيعى كدكنى،  ص73ـ  72)
«روز ديگر، پگاه برفتم و كرباس ها به مسجد جامع بردم و 

سفره بيفكندم بر آن جمله كه شيخ اشارت فرموده بود.» 
(حاالت و سخنان ابوسعيد، ... به تصحيح شفيعى كدكنى، ص 59)

2. شكل ديگر آن،  كه در ارتباط با مصراع مورد بحث است، به 
ــتار خوان يا پارچه گسترده) نبوده  صورت سفرة امروزى (دس

ــه دان يا پارچه اى مدّور بوده است كه سر آن را با بند  بلكه توش
يا ريسمانى مى بسته اند. نگارندة اين مقاله پس از مراجعه به آثار 
قدما شواهد بسيارى مبنى بر وجود چنين سفره اى يافته  است.

ــفره را به  ــكل از س مواردى كه در زير مى آيد، وجود اين ش
اثبات مى رساند.

ــفره را به ميخ آويزان مى كرده اند. دو شاهد مثال در  ـ گاه س
اين  جا مى آوريم.

مثنوى:
صوفى اى بر ميخ روزى سفره ديد

چرخ مى زد جامه ها را مى دريد
بانگ مى زد نك نواى بى نوا 
قحط ها و دردها را نك دوا

چون كه دور و شور او بسيار شد
هر كه صوفى بود با او يار شد

كخ كخى و هاى و هويى مى زدند
تاى چندى مست و بى خود مى شدند
بوالفضولى گفت صوفى را كه چيست

سفرة آويخته از نان تهيست                   (مولوى، 1375: 71)
در هفت پيكر نيز «سفره» بر درخت آويخته شده است:

پير گفتش بر اين درخت خرام
گر نياز آيدت به آب و طعام

سفره آويخته است و كوزه فرود
پر زنان سفيد و آب كبود

... سفرة نان گشاد و لختى خورد
از رقاق سپيد و گردة زرد

ـ سر سفره را با بند يا ريسمانى مى بسته اند:
مجير بيلقانى:

بر سفره هر آن كه خورد حلوا
چون سفره شود رسن به گردن
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ـ سر سفره داراى حلقه هايى بوده است كه رسن يا بند از آن 
ــيدن اين بند يا رسن سر سفره  حلقه ها مى گذشته و با كش

بسته مى شده است.
عبيد زاكانى:

آه از آن صوفيان ازرق پوش
كه ندارند عقل و دانش و هوش
رقص را هم  چو نى كمر بسته

لوت را هم چو سفره حلقه به گوش
ـ سفره، مشبه به چيزهاى گرد قرار گرفته است.

مشبه به براى انجير:
سفرة انجير شدى صفروار

گر همه مرغى بدى انجيرخوار                      (مخزن االسرار)
مشبه به براى چرخ و گردون:
سفرة چرخ و نان شطرنجى

چيست تا در سمات او سنجى                      (سيف فرغانى)
اشتهاى من از آن صادق بود دايم كه من 

قانعم از سفرة گردون به يك نان هم چو صبح           (صائب)
سفرة گردون ندارد لقمه اى بى زهر چشم

سير شد از زندگى هر كس گداى خود نشد            (صائب)
مشبه به براى دل: (دل به سفره مانند شده است)

توشة تو علم و طاعت است در اين راه
سفرة دل را بدين دو توشه بياگن                    (ناصر خسرو)

البته بياگن (پر كن) نيز با سفره رابطه دارد.
مشبه به براى شكم: 

چون است شكمش نمى شود سير
با آن كه چو سفره پر ز نان است                    (سيف فرغانى)

ـ با فعل گشادن و بستن به كار رفته است:
نو نو از چشمة خوناب چو گل توبرتو

روى پُر چين شده چون سفرة زر بگشاييد              (خاقانى)
شاهد براى گشادن «سر سفره»:

مريم گشاده روزه و عيسى ببسته نطق
كو در سخن گشاد سر سفرة سخا                      (خاقانى)10

گشادند سفره بر آن چشمه سار 
كه چشمه كند آب را خوش گوار                       (شرف نامه)

چون بر آن آب سفره بگشادند 
نان بخوردند و آب در دادند                                (نظامى)

بگشاد سالم سفرة خويش
حلوا و كليچه ريخت در پيش                     (ليلى و مجنون)

سر سفره را به هم كردن:
چون خورد به قدر رغبت آن خورد

مادر سر سفره را به هم كرد                           (امير خسرو)
ــگ اصحاب كهف را استخوانى نينداختى، خانة او را  «... و س
كس نديدى در گشاده و سفرة او سر گشاده.»        (گلستان)

سر سفره را بستن:
مولوى: بستم سر سفرة زمين را    بگشـا سر خّم آســمان را

يا:
ماه رمضان آمد، اى يار قمر سيما      بر بند سر سفره، بگشاى ره باال

ـ يكى از معانى سفره دركتب لغت، «توشه دان مسافر» است 
(منتهى االرب) كه با سفر رابطه دارد:

ــر آن را  ــه اى بوده است كه س ــفر به صورت كيس ــفرة س س
مى بسته اند و در آن نان و خوردنى مى نهاده اند.

شواهد:
به سفر سفره گزين خوانچه مخواه

مرد خوان باش غم خانه مخور                             (خاقانى)
توشة تو علم و طاعت است در اين راه

سفرة دل را بدين توشه بياگن                        (ناصر خسرو)
يا:

در قوصره همى به سفر خواست رفت جانت
زان بر گرفت سفرة در خور مطهره

گر جاى گير نيست چو جسم اين لطيف جانت
تن را چرا تهى است ميانش چو قوصره             (ناصر خسرو)

گاه سفره نشين كنايه از مهمان است (آنندراج):
سفرة مائده پرداز همه است

تا همه سفره نشين سفرند                          (خاقانى،  قصايد)
ـ گاه در مقابل خوان كه دراز و گسترده بوده،  آمده است:

گر نباشد به دعوتى سفره
مى شود او دراز خوان هموار

(نظام قارى، به نقل از لغت نامه)
ـ سر سفره و شكن آن به ابروى درهم كشيده مانند شده است:

حرامت بود نان آن كس چشيد
(بوستان سعدى) كه چون سفره ابرو به هم در كشيد             

منظور از ابرو در هم كشيدن سفره، سر سفره است كه در 
هنگام بستن پر از چين و شكن مى شده است.

ــرح اين بيت  ــعيد قره بگلو نيز در ش آقايان انزابى نژاد و س
ــتان آورده اند: «وجه شبه در مصرع دوم چيست؟ ظاهراً  بوس
پاسخ اين است كه سفره يا گشاده است كه  مى تواند مانندگى 
ــد؛ به ويژه كه وقتى سفره هاى  ــته باش ــاده داش با روى گش
ــته،  ــودند صاف و هموار مى كردند، يا بس پارچه اى را مى گش
سفره گويا در قديم بند داشته كه چون بند آن را مى كشيدند،  
بسته مى شد و سفرة بسته و پيچيده و چروك شده مى تواند 

شباهتى با روى درهم و عبوس داشته باشد.» 
(بوستان، 1378: 101)

ــفره غير از صورت  ــواهدى ديگر كه اثبات مى كند س ـ از ش
ــت، اين كه در آنندارج  ــكل ديگرى نيز بوده اس امروزى به ش
ــيدى، سر سفره، كنايه از سوراخ مقعد دانسته  و فرهنگ رش

شده است:



ظاهراً پاسخ 
اين است 

كه سفره يا 
گشاده است 
كه  مى تواند 
مانندگى با 

روى گشاده 
داشته باشد؛ به 
ويژه كه وقتى 

سفره هاى 
پارچه اى را 
مى گشودند 

صاف و هموار 
مى كردند، يا 
بسته، سفره 
گويا در قديم 
بند داشته كه 
چون بند آن 

را مى كشيدند،  
بسته مى شد 

و سفرة بسته 
و پيچيده و 
چروك شده 

مى تواند 
شباهتى با 

روى درهم و 
عبوس داشته 

باشد

آموزش زبان و ادب فارسى
ــز 1390 0/پاييـ ـــمارة 1 ــــ 1شـ

37

هرگه كه سر سفرة كس گردد شق
كوهان شتر خواهد و مقل ازرق
هر روز به موم زرد ازرق كردن

صحت پس از آن طلب نمودت از حق
(يوسفى طبيب، آنندراج، به نقل از لغت نامه)

خاقانى نيز آورده است:
به زّر سفرة پشت از فشارش امعا

به سيم كان ميان ران ز جنبش اعصاب 19
يا:

سفرة زير او چو سفرة گل
از برون سرخ و از درون زرديش
خواجه شد هندوى غالمى ترك

تا وفا دارد از جوان مرديش                                 (خاقانى)
كه در توضيحات جال ل الدين كزازى آمده است:

«سفرة زير، استعاره اى آشكار از سرين  است و با تشبيه آشكار 
ــت، گلبرگ ها در گل سرخ اند و  ــفرة گل مانند شده اس به س

پرچم ها زرد. (كزازى، 1378: 891)
در رباعيات خاقانى نيز بين سفره و ... رابطه وجود دارد.

... قالب نقش بندى الهوت است
... گلخن ابليس چه هاروت است
گر سفرة پر زر است... هر روزه
هر ماه نه... حقة پر ياقوت است

عجيب تر از همه اين كه در قصيده اى از ناصر خسرو آمده است:
گر جاى گير نيست چو جسم اين لطيف جان

تن را چرا تهيست ميانش چو قوصره
در قوصره همى به سفر خواست رفت جانت

زان برگرفت سفرة در خور مطهره
بنگر كه چون به حكمت در بست كردگار

سفرة تو را و مطهره را سر به حنجره 
يعنى... سر سفره و مطهرة تو را با حنجره بست.

در توضيحات استاد جعفر شعار و كامل احمدنژاد نيز سفره و 
مطهره خوراك و دفع آن معنى شده و حنجره، كنايه از سخن 
و كالم دانسته شده است. (ديوان ناصر خسرو، قصيده   125: 543)

ـ انار و سفره: آخرين شاهد كه گفته هاى نگارنده را در وجود 
سفره در شكلى غير از شكل امروز اثبات مى كند، از منوچهرى 
است كه در آن انار به سفره اى از ديبا مانند شده كه آستر آن 

زرد رنگ و قسمت بيرونى آن قرمز رنگ است:
نار مانند يكى سفرگك ديبا
آستر ديبه زرد ابره آن حمرا
سفره پر مرجان توبرتو تابرتا

دل هر مرجان چون لؤلؤكى الال
سر او بسته به پنهان ز درون عمدا

سر ماسورگكى در سر او پيدا 23

سفره در داستان سمك و عيار نيز توشه دانى است كه در آن 
دايره نهاده اند: «كنيزك به خانه رفت و سفره اى از اديم بياورد 
ــت روح افزا  ــاد و از آن جا دايره اى بيرون كرد و به دس و بگش

داد.» (سمك عيار، ج1: 47)
ــهيدى در توضيح  ــواهد باال همان گونه كه ش با توجه به ش
ــارحان ديگر كه سر سفره را  ــفره آورده است،  نظر ش سر س
ــفره دانسته اند رد مى شود؛ چرا كه  دستارخوانى يا گوشة س
ــفره در اين جا با دستار خوان يا گوشة سفره رابطه اى  سر س
ــت آن اين است كه شكل سفره در اين  ندارد و معناى درس
ــفرة متداول امروزى تفاوت دارد و مانند  ــكل س مصراع با ش
توشه دان و طعام دانى بوده است كه گاه در سفر از آن استفاده 
ــمانى يا نخى كه از  ــر آن را با ريس مى كرده اند. هم چنين س
ــته، مى بسته اند و آن چيزى شبيه به  حلقه هاى آن مى گذش

هميان زر بوده است. 
ــته اند: دستار خوان و سر  البته نظر استاد شهيدى كه نوش
ــكن  ــكنى ندارد و چين و ش ــفره خود به خود چين و ش س
عارضى ممكن است در هر پارچه اى پديد شود و اختصاص به 
سفره ندارد تا مشبه به قرار گيرد،  كامل به نظر نمى  رسد؛ چرا 
كه، با توجه به شواهد متعدد مشخص مى شود كه نوعى سفره 
در قديم وجود داشته است كه بند داشته و سر سفره را با آن 
بند مى كشيده اند و مى بسته اند. در مصراع مورد بحث نيز سر 
سفره به خاطر چين و شكنى كه داشته، مشبه به روى پيرزن 

قرار گرفته و تشبيهى زيبا به وجود آمده است.
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عليرضا قاسمي
ممدردرسسمرمراكاكزز
آآموموزشزشييمامازنزندردرانان

بررسى تركيب شاخ گـوزنان 
كه در نقد مقالة «شاخ نفير»

  شمارة 88 آمده است

چكيده
اين مقاله نقد و شرحى بر مقالة شاخ نفير چاپ شده در شمارة 
ــاهنامه و متون شعرى در پى  ــت. مؤلف با استناد به ش 88 اس
ــت كه تركيب شاخ گوزنان به طور قطع در  اثبات اين حكم اس

معناى «آسمان» به كار رفته است.

كليد واژه ها:
شاخ گوزن، شاهنامه، شاخ نفير.

بررسى تركيب «شاخ گوزنان» در شاهنامه
ــد ادب فارسى مقاله اى با عنوان  ــمارة 88 مجلة رش در ش
ــيد كه نويسندة محترم آن، شاخ  ــاخ نفير» به چاپ رس «ش
گوزنان را در بيت «چو سوفارش آمد به پهناى گوش / ز شاخ 
گوزنان برآمد خروش» از داستان نبرد رستم و اشكبوس، نه 
ــيپورها و نقاره هاى جنگ  به معناى كمان كه به معناى ش

دانسته اند.
ــت كه براى اظهارنظر دربارة  ــيده نيس بر اهل تحقيق پوش
ــاعر، علمى ترين  ــك واژه، تركيب، مصراع يا بيتى از يك ش ي
شيوه آن است كه به جاى تكيه بر حدس و گمان و استناد به 
مطالب غير مرتبط، با بررسى ديگر اشعار همان شاعر،  اشعار 
شعراى هم فكر و هم دورة او و نيز اشعار ساير شعرا، پشتوانة 
ــب و متقنى براى نظر خويش بيابيم. استناد نويسندة  مناس

ــاخ نفير» به تاريخ بيهقى دربارة زدن بوق  محترم مقالة «ش
ــى بن  ــل به هنگام تقديم اموال بى كران از جانب عيس و ده
ماهان به هارون الرشيد و نيز استناد به فرهنگ هاى گوناگون 
ــاخ، شاخ نفير و كرنا هيچ كمكى به  دربارة واژه هاى گوزن، ش
اثبات نظر ايشان نمى كند؛ چرا كه از سويى، هيچ يك از اين 
ــاخ گوزن  در معناى كمان  ــتناد ها بر نفى به كار رفتن ش اس
ــان از منابع مورد استناد  ــوى ديگر، ايش داللت ندارند و از س
ــاخ گوزن (نه مطلق  خود هيچ مطلب يا بيتى را كه در آن ش
ــيپور و نقاره به كار رفته و  ــاخ نفير) به معناى ش ــاخ يا ش ش
پشتوانه و تأييدكنندة نظر ايشان باشد، نيافته اند. جالب آن كه 
نويسندة محترم به نقل از لغت نامة دهخدا براى شاخ آهو در 
معناى كمان تيراندازى، شاهد زير را از شرف نامة نظامى ذكر 

كرده اند كه در واقع نقض كنندة نظر ايشان است:
چو بر شاخ آهو كشد چرم گور

بدوزد سر مور بر پاى مور
ايشان پس از ذكر شاهد مذكور، چنين مى نويسند: «البته 
تنها نشانه اى از معنى ارائه شدة ادبيات 2، همين بيت يادشدة 
ــخن گفته است نه  ــاخ آهو س ــت كه آن هم از ش نظامى  اس
شاخ گوزن». (ص 33) بى ترديد صدور چنين حكمى مستلزم 
بررسى همة متون شعرى فارسى است اما نويسنده بى آن كه 
ديوان شعراى فارسى و حتى خود شاهنامه را به دقت بررسى 
ــد، به صدور حكم قطعى پرداخته و بيت نظامى را  كرده باش
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تنها نشانة به كار رفتن شاخ در معناى كمان دانسته اند. كاش 
ــندة محترم كه به زعم خود در هيچ يك از فرهنگ  ها  نويس
ــاخ گوزن را كنايه از كمان نيافته اند، به فرهنگ معين نيز  ش
ــل مدخل «گوزن»،  ــرى مى افكندند. اين فرهنگ در ذي نظ
ــته و بيت زير از  ــاخ گوزن را كنايه از كمان دانس تركيب ش
ــاعر قرن پنجم  هنرنامة يمينى عثمان مختارى غزنوى ـ ش
ــم و نزديك به زمان فردوسىـ  را به عنوان شاهد ذكر  و شش

كرده است:
چون ز شاخ گوزن حمله برد

زهرة شير آسمان بدرد                          (معين، ج3: 3444)
ــندة محترم خط  هر چند بيت باال به تنهايى بر نظر نويس
بطالن مى كشد، براى رفع هرگونه ابهام، به نقد ساير داليل و 

نظريات ايشان و ارائه شواهد بيش تر مى پردازيم.
يكى از داليل نويسندة محترم براى به كار رفتن شاخ گوزن 
در معناى شيپور، ميان تهى بودن شاخ است كه براى اثبات 
ــخن برهان قاطع دربارة نوشيدن شراب در  اين موضوع به س
ــتناد كرده اند. اما ايشان به اين نكتة مهم توجه  شاخ گاو اس
نداشته اند كه شاخ گوزن بر خالف شاخ گاو، ميان تهى نيست 
ــيپور از آن استفاده كرد. ايشان به نقل  كه بتوان به عنوان ش
از لغت نامة دهخدا دربارة كرناى چنين نوشته اند: «نوعى نفير 
ــه كار مى رفت و اينك در واليات  ــه در قديم در رزم ب دراز ك
شمالى ايران (مخصوصاً گيالن) به هنگام اقامة مراسم عزادارى 
ــورا) به ندرت استعمال مى شود». (ص 33) به ادامة اين  (عاش
ــوم  ــية جلد س توضيحات كه خود دهخدا نيز آن را از حاش
برهان قاطع نقل كرده است، اين نكتة مهم را نيز بايد افزود 
ــتاى  كه هنوز هم در برخى مناطق گيالن و از جمله در روس
ــم عزادارى عاشورا اين  «داخل» در حوالى الهيجان در مراس
ــتعمال مى شود اما بر اساس تصاويرى كه خود ديده  نفير اس
و مطالبى كه در اين باره از اهالى گيالن شنيده ايم، اين نفير، 
كه در گويش محلى به آن «َكرنِى» گفته مى شود، نى ضخيم 
ــِى گاو قرار  ــاخ ميان ته ــت كه در انتهاى آن ش و درازى اس
دارد نه شاخ ميان پُِر گوزن. هم چنين به سبب ميان پر بودن 
شاخ گوزن بوده كه حتى در گذشتة نه چندان دور در برخى 
مناطقـ  از جمله مازندرانـ  گاه دستة چاقو و كارد كمرى را 

از شاخ اين حيوان مى ساخته اند.
دليل ديگر ايشان آن است كه: « "ان" در گوزنان نشانة جمع 
است و در آن ميدان، تنها رستم در حال تيراندازى است» (ص 
33). در پاسخ به اين دليل ايشان بايد گفت كه حتى اگر اين 
"ان" را نشانة جمع بدانيم، هيچ منافاتى با معناى كمان ندارد؛ 
زيرا مفهوم مصراع بدين گونه خواهد بود: «از كمان كه از شاخ 

گوزن ها ساخته مى شود، خروشى برآمد».
تركيب «شاخ گوزنان» در مجموع، دو بار در شاهنامه و آن 
ــابه به كار رفته است؛ نخست در  هم در دو مصراع كامًال مش

داستان نبرد رستم و اشكبوس و ديگر در داستان نبرد بهرام 
چوبين و ساوه شاه. 

ــاخ گوزنان و برآمدن خروش  ــا توجه به اين كه تركيب ش ب
ــه و هر دو بار نيز  ــاهنامه به كار رفت ــا دو بار در ش از آن، تنه
ــيده شدن كمان است، بايد از نويسندة محترم  به هنگام كش
مقالة «شاخ نفير» پرسيد كه اگر به زعم ايشان شاخ گوزنان 
ــيپورهاى جنگ است، چرا در ديگر صحنه هاى  به معناى ش
ــاخ گوزن  ــاهنامه در ش ــاى تن به تن ش ــى و جنگ ه جنگ
نمى دمند و فقط به هنگام كشيدن كمان و پرتاب تير در آن 
مى دمند؟ ديگر آن كه نويسندة محترم در پايان مقالة خويش 
ــة صحنه آرايى و  ــن نتيجه گيرى مى كنند: «بيت وظيف چني
ــى مى خواهد بگويد: با ديدن هيبت  تصويرآفرينى دارد؛ يعن
ــتم در كشيدن كمان و زدن ضربه و تير نهايى،   و هيمنة رس
شور و هيجان زايدالوصفى سپاهيان و صحنة نبرد را فراگرفته 
ــت. در اين حالت و به رسم معمول، نقاره چيان به منظور  اس
ــمن، نقاره ها (شاخ گوزنان /  ايجاد هيجان و رعب در دل دش
ــاخ  هاى نفير) را به صدا درآورده اند» (ص 33). درست است  ش
ــتم و اشكبوس فقط اين دو مشغول نبردند و  كه در نبرد رس
سپاهيان در گوشه اى ايستاده اند و به اين نبرد نگاه مى كنند و 
از همين رو نويسندة محترم به اين نتيجه گيرى رسيده اند اما 
در داستان نبرد بهرام چوبين و ساوه شاه،  شرايط نبرد كامًال 
ــت و به هيچ وجه اين جنگ را جنگى رو در رو و  متفاوت اس
ــخص كه عده اى فقط نظاره گر  تن به تن و در صحنه اى مش
آن باشند، نمى توان دانست؛ چرا كه يكى در حال گريز است 
و ديگرى در تعقيب او. هم چنين، در هنگام پرتاب تير بهرام 
به سوى ساوه، جنگى همگانى ميان دو سپاه در جريان است 
و سپاهيان بهرام خود سخت مشغول تاختن بر سپاه دشمن 
و تيرباران آن ها هستند و كم تر كسى فرصت و توفيق ديدن 
ــته است  ــيدن كمان و پرتاب تير را داش هيبت بهرام در كش
ــى او و صحنة نبرد را فراگيرد و  ــور و هيجان زايدالوصف تا ش
نقاره چيان نيز براى ايجاد هيجان نقاره ها را به صدا درآورند. 
مگر آن كه تصور كنيم نقاره چيان به دنبال بهرام تاخته اند تا 
ــت تيرى به سوى ساوه پرتاب كند، آن ها در  اگر بهرام خواس
نقاره ها بدمند و بدين ترتيب هم هيجانى بيافرينند و هم ساوة  

ترسان و گريزان را بيش تر بترسانند!
اين نكتة مهم را نيز بايد متذكر شد كه عالوه بر استفاده از 
ــاختن كمان، گاه زه كمان را نيز از پوست  شاخ گوزن در س
ــاخته اند و از همين رو، چرم گوزن  ــرم اين حيوان مى س و چ
ــت؛ بنابراين،  ــده اس در فرهنگ ها كنايه از زه كمان ثبت ش
ــى در توصيف صحنة تيراندازى  ــبب نيست كه فردوس بى س
بهرام، از هر دو تركيب چرم گوزن و شاخ گوزنان سود جسته 
است؛ همان گونه كه در بيت مورد استناد مقالة «شاخ نفير» از 
نظامى نيز شاعر به تناسب ميان دو تركيب شاخ آهو (كمان) 
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ــته و اين دو تركيب را در  و چرم گور (زه كمان) توجه داش
كنار يك ديگر به كار برده است.

امروزه پيش رفت فناورى به كمك تحقيقات ادبى نيز آمده و 
لوح هاى فشردة موجود تا حد زيادى كار محققان را آسان تر و 
دقيق تر كرده است. اين جانب با جست وجوى "شاخ گوزن" و 
"شاخ گوزنان" در لوح فشردة ُدرج 3 كه حاوى 178 اثر منظوم 
و منثور از 101 شاعر و نويسندة مشهور فارسى از آغاز تا امروز 
ــاهنامه) را كه در آن ها  ــت، هجده بيت (غير از دو بيت ش اس
"شاخ گوزن" و "شاخ گوزنان" به شكل تركيبى يا غير تركيبى 
ــازى هاى اين  به كار رفته، يافته ام كه در هيچ يك از تصويرس
ــاخ گوزن معناى شيپور جنگ يا معانى اى از اين  ابيات، از ش
ــت، اراده نشده است. در اين ميان، دو بيت زير از مسعود  دس
سلمانـ  شاعر قرن پنجم و ششمـ  كه به ساخته شدن كمان 

از شاخ گوزن اشاره دارد، بسيار شايان توجه است:
چو آن خميده كمان از گوزن دارد شاخ

چو آن خدنگ نزار از عقاب پر دارد
همى عقاب و گوزن از نهيب تير و كمانت

به كوه و بيشه در آرام و مستقر دارد           (مسعود سعد: 98)
ــاعر همان گونه كه در  ــاهده مى شود، ش هم چنان كه مش
مصراع دوم بيت اول به بستن پر عقاب به تير اشاره مى كند، 
در مصراع اول آن نيز به صراحت به استفاده از شاخ گوزن در 
ــاختن كمان اشاره دارد و از اين مصراع هيچ تعبيرى جز  س
اين نمى توان داشت. به سبب ساختن كمان از شاخ گوزن و 
شايد هم شباهت شاخ گوزن به كمان است كه قاآنى در بيت 

زير،  گوزن را كمان كش مى خواند:
گور كمندافكنم گوزن كمان كش

كبك قدح خواره ام تذرو سخن گو                     (قاآنى:740)
ــت كه شاخ گوزن را به يكى ديگر از آالت جنگى،  هم اوس

يعنى شمشير،  تشبيه مى كند:
تيغ به سرپنجة تو طرفه هاللى

در كف خورشيد آسمان برين است
يا به دم اژدرى نهنگ و يا نى

شاخ گوزنى به چنگ شير عرين است              (همان: 140)
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چكيده
كتاب هاي درسي، به ويژه آن هايي كه در دستة علوم انساني قرار 
مي گيرند، اگر با اسلوبي مناسب تدوين شوند، با كم ترين هزينه 
بسياري از بايست ها را در نسل فردا نهادينه و زمينة پرهيز اين 
نسل را از ناشايست ها فراهم مي آورند. ادبيات فارسي از جملة 
ــت. اين درس از سال اول ابتدايي تا پايان دورة  اين درس هاس
ــطه و حتي آموزش عالي كم و بيش ساعاتي از آموزش  متوس
ــود اختصاص مي دهد، با توجه به اين كه  فراگيرندگان را به خ
به طور صريح جنبة آموزش و «نصيحت» ندارد، با مقاومت كم تر 
ــود و آموزه هاي پنهان در مطالب و  دانش آموزان مواجه مي ش
محتواي آن به شكلي كامًال ناپيدا در روح و شخصيت آن ها، و 

به تبع آن، بر فرداي جامعه تأثير مي گذارد.
با توجه به اين نكات، توجه جدي تر به موضوع تأليف اين كتاب ها 
ضرورت دارد. مسئوالن آموزش وپرورش قطعاً متأثر از اين دغدغه، 
ــي اهتمامي چشم گير دارند.  در تدوين كتاب هاي ادبيات فارس
ــتفاده از يك گروه برجستة علمي در اين زمينه خود گوياي  اس
اين دغدغه است؛ مثالً در تدوين كتاب ادبيات فارسي(1) كه در 
اين نوشتار مشخصاً مورد توجه است و همة دانش آموزان در پاية 
ــطه آن را مي خوانند، از گروهي ممتاز استفاده شده  اول متوس
است. اين گروه كارشناسي در تدوين اين كتاب انصافاً مطالبي 
ــر كهن و امروزين  ــودمند در قالب متون نظم و نث متنوع و س
ــر خوبي مي تواند «خوب»تر  ــم آورده اند اما از آن جا كه ه فراه
شود، با نگاهي منتقدانه به بررسي يكي از درس هاي اين كتاب 

مي پردازيم: در امواِج سند.

كليد واژه ها:
در امواج سند، مهدي حميدي شيرازي، جالل الدين خوارزمشاه، 

حماسة سياه.

نكاتي چند دربارة شعِر «در امواج سند»
ــرايندة  ــيرازي، س در آغاز بايد گفت كه مهدي حميدي ش
ــعر، در شمار چهره هاي مؤثر و مهم شعر معاصر است.  اين ش
ــعر1، نثر ادبي2، آثار پژوهشي3،  آثار به جا مانده از او در قالب ش
ــاعران در گذشته و معاصر  ترجمه4 و گزيده هايي كه از آثار ش
ايران و جهان تربيت داده است5 گوياي اين حقيقت اند. حتي 

غالمعباس ساعى
كارشناس ارشد زبان 
و ادب فارسى مشهد



نكتة تأثرآور 
در اين رخ داد، 

سرنوشت زنان 
و كودكان سلطان 
جالل الدين است. 
حميدي در شعر 

امواج سند، با 
شيوه اي سوزناك 

اين قصه را نقل 
كرده و شايد 

براي اين كه آن را 
سوزناك تر كند 
و با معيارهاي 

امروزين منطبق 
سازد، تصرفاتي 
در اصل آن روا 

داشته است
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اختالفات پرحاشية او با نيما يوشيج (كه به قول خودش اختالف 
شخصي نبود) و پيروان نيما، به ويژه احمد شاملو و مهدي اخوان 
ــأن و مرتبة او نمي كاهد؛ چرا كه جانب  داري  ثالث، ذره اي از ش
ــي و متولي  حميدي، به عنوان يك دانش آموختة ادبيات فارس
ادبيات كهن، از ادبيات كالسيك و نگراني او از درهم كوفته شدن 

«كالبدهاي پوالدين شعر» كامالً طبيعي بود.
آن گاه كه از ديوان حميدي برمي آيد، شعِر «در امواج سند» 
ــركت در يك مسابقة شعر با عنوان «وطن»  گويا به بهانة ش
سروده شده است. شاعر با همين شعر موفق مي شود به رتبة 

نخست اين مسابقه دست يابد.
ــنجان  اين چهارپاره كه از نظر پاره اي از منتقدان و سخن س
از آثار برتر وي نيز به حساب مي آيد، در اصل مشتمل بر سي  
ــت و مؤلفان كتاب ادبيات فارسي(1) بيست و  و چهار بند اس
يك بند از آن را انتخاب كرده اند. شعر به فرازي از رخ دادهاي 
ــاز قرن هفتم هجري و هجوم ويران گر مغول به متصرفات  آغ

حكومات خوارزمشاهي پرداخته است: گريز سلطان جالل الدين 
خوارزمشاه از برابر سپاهيان مغول از طريق رود سند.

ــلطان  ــت كه بعد از پيروزي س خالصة ماجرا از اين قرار اس
ــپاهيان مغول بر سركردگي شيكي قوتو، در  جالل الدين بر س
ــران سپاه سلطان جالل الدين،  حوالي پروان، بين دو تن از س
امين الدين ملك و سيف الدين اغراق، بر سر تصاحب يك اسب 
اختالف ايجاد مي شود. در نتيجه، سيف الدين ملك و سپاهيانش 
از ياري سلطان جالل الدين خودداري مي كنند. چنگيز، خشنود 
از اين تفرقه، در تعقيب سلطان به غزنه مي آيد و چون مي شنود 
ــتان عازم ساحل اين  ــند و گريز به هندوس او براي عبور از س
ــرعت خود را به ساحل سند مي رساند.  ــده است، به س رود ش
ــتي براي عبور از  ــن و همراهانش كه در انتظار كش جالل الدي
سند هستند، ناگزير با انبوه سپاهيان مغول رويارو مي شوند و به 
جنگي نابرابر تن مي دهند. سرانجام، سلطان با گروهي اندك از 

اين رود خروشان گذر مي كند و رهسپار هندوستان مي شود.



حتي اگر 
بپذيريمسلطان 
جالاللا الدينين د در
ربرهه از آن
زمان بهبه هر 
دليل زنان وو
شنشر را  ففرزنزندا
آ آببغرغرقق دردر
آيآياا ا استست،، كركردهده
اياينن اينين ع عململ اوو
د داراردد ظرظرفيفيتترارا
قاقالبلب ي يكك كهكه د درر
چهچهارارپارةرة ب بلنلندد
ببازازساسازيزيش شودود؟؟
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نكتة تأثرآور در اين رخ داد، سرنوشت زنان و كودكان سلطان 
ــعر امواج سند، با شيوه اي  ــت. حميدي در ش جالل الدين اس
ــراي اين كه آن را  ــايد ب ــوزناك اين قصه را نقل كرده و ش س
سوزناك تر كند و با معيارهاي امروزين منطبق سازد، تصرفاتي 

در اصل آن روا داشته است:
... ز رخسارش فرو مي ريخت اشكي

بناي زندگي بر آب مي ديد
در آن سيماب گون امواج لرزان 
خيال تازه اي در خواب مي ديد
اگر امشب زنان و كودكان را 

ز بيم نام بد در آب ريزم 
چو فردا جنگ بر كامم نگرديد

توانم كز ره دريا گريزم
به ياري خواهم از آن سوي دريا 

سواراني زره پوش و كمان گير 
دمار از جان اين غوالن كشم سخت

بسوزم خانمان هاشان به شمشير
شبي آمد كه مي بايد فدا كرد 
به راه مملكت فرزند و زن را 

به پيش دشمنان اِستاد و جنگيد
رهاند از بند اهريمن وطن را 

پس آن كه كودكان را يك به يك خواست 
نگاهي خشم آگين در هوا كرد
به آب ديده اول غسلشان داد 
سپس در دامن دريا رها كرد 

بگير اي موج سنگين كف آلود 
ز هم وا كن دهان خشم وا كن 
بخور اي اژدهاي زندگي خوار

دوا كن درد بي درمان، دوا كن 
زنان چون كودكان در آب ديدند 
چو موي خويشتن در تاب رفتند

و زان درد گران بي گفتة شاه
چو ماهي در دهان آب رفتند

ــي محتوايي اين چهارپاره، عالوه بر ترديدي  در نقد و بررس
كه در اصل ماجراست، به چند سؤال اساسي برمي خوريم: آيا 
ــلطان جالل الدين در آن مقطع از تاريخ منطقي  اين اقدام س
ــت؟ چرا؟ حتي اگر اين اقدام در آن روزگار ناگزير و  بوده اس
پذيرفته بوده، آيا امروز، با توجه به تحوالت فراواني كه طي اين 
همه قرن صورت پذيرفته است، اين اقدام از نگاه دانش آموزان 
ــود و ارائة آن به عنوان «درس»، تأثيرات  منطقي تلقي مي ش

نامطلوبي بر روح آنان به جا نمي گذارد؟
ــه در نقل اين حادثه، مورخان اتفاق نظر ندارند. ابن اثير  البت
ــن و همراهان با  ــلطان جالل الدي مي گويد پس از اين كه س

كشتي از رود سند عبور كردند: «روز بعد آن كافران به سوي 
غزنه بازگشتند. در حالي كه از رفتن مسلمانان به هندوستان 
ــان دل گرمي يافته بودند. همين كه به غزنه  و دورشدن ايش
ــود، در دم  ــرباز و نگهبان تهي ب ــيدند، آن جا را كه از س رس
گرفتند و مردان را بكشتند و دارايي  ايشان را به غارت بردند 
و زنان و خانواده هاي ايشان را اسير كردند و مورد تجاوز قرار 
ــتند و شهر را ويران  ــي را باقي نگذاش دادند و در آن جا كس

كردند و آتش زدند.» (ابن اثير، 1355: 213)
در تاريخ وصاف آمده است: «سواران مغول خواستند از پي 
ــلطان و  ــكرگاه س او روند. چنگيزخان ممانعت كرد. پس لش
سراپرده و اوالد و پردگيان او به دست مغوالن افتادند. مردان 
را از خرد و بزرگ بكشتند و زنان را برده كردند و يا ميان سران 

و شاهزادگان تقسيم نمودند.» (آيتي، 1346: 320)
ــه نقل اين رخ داد  ــي كه مفصل تر از ديگر مورخان ب جوين
ــت چهل سال پس از اين ماجرا  مي پردازد، از آن جا كه درس
ــا، مي كند،  ــتن تاريخ بي نظير خود، جهان گش اقدام به نوش
كالمش نسبت به ديگران اتقان بيش تري دارد: «جالل الدين 
خود پيش دستي نمود و پاي برداشت  مركبي ديگر دركشيدند. 
چون بر آن سوار شد، حمله كرد و هم در تگ بازگشت، چون 
ــرق بر آب زد و چون باد برفت. چنگيزخان چون ديد كه او  ب
ــت تا خود را بر  ــكر مغول خواس خود را در آب افكند، از لش
ــد و از غايت تعجب  عقب او فرا آب دهد، چنگيزخان مانع ش
دست بر دهان نهاد با پسران مي گفت از پدر پسر چنين بايد، 
... في الجمله هر كس از لشكر او كه در آب غرق نشد، به تيغ 
او كشته شد و حرم و فرزندان او را حاضر كردند. آنچ مردينه 
ــيرخوار را پستان منّيت در دهان نهادند و  بودند تا اطفال ش

دايه از ابن دايه ترتيب دادند؛ يعني، به كالغان سپردند.»
 (جويني، 1382، ج 2: 107)

ــراي قتل عام زنان و  ــه، گروهي از مورخان ماج ــا اين هم ب
فرزندان سلطان جالل الدين را به نوعي ديگر روايت كرده اند. 
خواجه رشيدالدين فضل اهللا پس از اين كه نقل خود را دربارة 
ــاند، از قول  ــبيه جويني به پايان مي رس اين رخ داد تقريباً ش
«تاريخي معتمد عليه» مي نويسد: «آورد ه اند كه سلطان چون 
دانست كه مقاومت ممكن نيست، پيش تر زن و فرزند و خزاين 

را نيز در آب انداخت و بعد از آن بر آب زد و بگذشت.»
 (فضل اهللا همداني، 1373، ج اول: 527)
در كتاب سيرت جالل الدين منكبرني نيز، كه اتفاقاً نويسندة 
ــته، آمده  ــن روي داد مي زيس ــه زمان وقوع اي ــك ب آن نزدي
ــت: «پسر هفت، هشت سالة جالل الدين اسير شد. پيش  اس
چنگيزخان برده، شهيد كردند و جالل الدين منهزم و منكسر 
پيش والده و مادرِ فرزند و حرم خود آمد. همه آواز بركشيده و 
فرياد مي كردند كه ما را بكش و مگذار اسير تاتار شويم. پس 
فرمود كه ايشان را در آب غرق كردند و اين از جملة عجايب 
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ــان به نفس خود به  ــت كه ايش باليا و نوادر مصايب و رزاياس
هالك رضا دهند و او نيز به هالك ايشان تن در داده و در آب 

اندازد.» (زيدري نسوي، 1365: 111)
در تاريخ جهان گشاي جويني ماجرايي كم و بيش شبيه اين 
ــود: «يك  حادثه بر آلتون خان، خاِن ختاي، نيز روايت مي ش
هفته در آن جا كوششي كرد. چون دانست كه خشت دولت 
ــت و اغلب لشكر او كشته شده  از قالب ملك بيرون رفته اس
با جماعتي از زنان و فرزندان كه با او بودند، در خانه اي رفت 
ــد و آتش در زدند تا  ــرد بر گرد آن فرمود تا چوب نهادن و گ

سوخته شد.» (جويني، 1372: 107)
اما اين ماجرا با ماجراي سلطان جالل الدين دو تفاوت عمده 
ــت آن كه چنگيز و اوالد او براي جان مردم ختاي  دارد: نخس
ــي قائل نبودند و آلتون خان، با توجه به درايتي  ارزش چندان
كه داشت، مي دانست در صورتي كه اسير شود، سرنوشتي به 
مراتب غم انگيزتر از اين خواهد داشت؛ چرا كه «ياساي قديم 
چنگيزخان نيز موافق است كه قصاص مسلماني چهل بالش 
ــي» (همان، ج 1: 154) و ديگر اين  ــد و ختايي را درازگوش باش
كه آلتون خان خود نيز همراه با زنان و فرزندانش سوخت اما 
جالل الدين به هندوستان گريخت و سال ها پس از اين ماجرا 
زنده بود و هر از گاه، كّر و فّري مي كرد. آيا اين عمل، منطقي 
بوده است؟ آيا زن و فرزند حكم طال و نقره را دارند و مرد حق 
دارد، مادر، همسر (همسران) و فرزندان خود را براي اين كه 
اسير دشمن نشوند، شخصاً در آب بريزد؟ حميدي در توجيه 
اين عمل از قول سلطان جالل الدين دليل مي آورد: «ز بيِم ناِم 

بد» اما اين دليل با شواهد تاريخي سازگار نيست.
از تاريخ جهان گشاي جويني، معتبرترين منبع تاريخ مغول، 
ــن برمي آيد كه مغوالن در جريان حمله به ايران با تمام  چني
ــان  درنده خويي، به تجاوز به زنان و دختران ايراني رغبتي نش
نمي دادند و اين البته با نظم و انضباط بسيار شديد چنگيز، كه 
در قالب ياسا اعالم و اجرا مي شده است، هم خواني دارد. تقريباً 
در همة قالع و شهرهايي كه توسط سپاهيان مغول فتح مي شد، 
اين رويّه را كم و بيش مشاهده مي كنيم. در فتح قالع، قصبات 
ــهرهاي اترار، سقناق، اشناس، كنت، فناكت، زرنوق، نور،  و ش
بخارا، سرپل، دبوسيه، سمرقند، خوارزم، بلخ، طالقان، كرزوان، 
ــابور و ترمذ كم و بيش به  باميان، غزنه، اغراق، زاوه، مرو، نيش
اين رويّه برمي خوريم؛ منتها اگر ساكنان قلعه، قصبه و شهري 
خود به پيشواز مغول مي شتافتند و با هدايا و پيشكش از آن ها 
استقبال مي كردند و اصطالحاً ايلي مي پذيرفتند، غالباً از كشته 
ــدن در امان مي ماندند و تنها خانه هاشان به تاراج و غارت  ش
ــراي همكاري با مغول و احياناً  مي رفت. گروهي از محترفه ب
براي كوچ به سرزمين مغوالن برگزيده مي شدند و اگر نياز بود، 
ــر» استفاده مي شد. در صورتي كه  از جوانان به عنوان «حش
در صدد مقاومت برمي آمدند، غالباً جنگاوران و مردان قتل عام 

ــدند و زنان گاهي به بردگي گرفته مي شدند و گاهي به  مي ش
قتل مي رسيدند. اگر در حين مقاومت يكي از شاهزادگان مغول 
ــابور رخ داد)،  ــيد (مثل آن چه در باميان و نيش به قتل مي رس
اين قتل عام جنبة انتقام به خود مي گرفت و ابعاد گسترده تري 
ــا از تجاوز به عنف به زنان و  ــت. با اين همه، در هيچ ج مي ياف

دختران حرفي به ميان نمي آيد. 
ــان را از مردان  ــت: «زن ــهر مرو آمده اس تنها در تصرف ش
ــا پري وشان را كه از كنار شوهران بيرون  جدا كردند. اي بس
ــيدند و خواهران را از برادران جدا مي كردند. فرزندان  مي كش
ــتدند و از غصب ابكار پدران و مادران  را از كنار مادران مي س
ــانيدند كه بيرون چهارصد محترفه  را دل افگار و فرمان رس
ــه تعيين كردند و از ميان مردان گزين و بعضي كودكان از  ك
دختران و پسران كه به اسيري براندند، تمامت خلق را با زنان 
و فرزندان ايشان بكشتند» (همان، ج اول: 127). در اين نقل قول 
ــاس مي شود، مشخصاً  نيز عالوه بر اين كه بيان جويني احس

معلوم نيست صحبت از «تجاوز» در ميان باشد.
ــس از واقعه گريخته و به  ــي از اهل بخارا كه پ در كالم يك
ــان آمده بود و بيانش به قول جويني، در نگاه جماعت  خراس
ــي بود، نيز آمده است: «آمدند و  زيرك نهايت ايجاز در پارس
كندند و سوختند و كشتند و بردند و رفتند» (همان، ج اول: 83). 

در اين كالم موجز نيز به موضوع «تجاوز» اشاره اي نمي رود.
آن چه به فرمان كيوك، پسر اوكتاي و نوة چنگيز كه مدتي 
ــر خردتر اردوي  ــريرخاني نيز تكيه زد، و الغ نوين، پس بر س
بزرگ چنگيز با دو سردار ختايي، فداي رنكو و قمرنكو، رفت 
ــد، متأثر از  ــايد چنان كه گفته ش ــان، ج اول: 153) نيز ش (هم
قوميت اين دو سردار باشد و هم اين كه اين رخ داد سال ها بعد 
ــت؛ هنگامي كه عمل به  از مرگ چنگيز صورت پذيرفته اس

ياساي چنگيز به قوت گذشته نبود. (همان، ج اول: 161-163)
ــلطان  ــاِم بد»، چه س ــم كه توجيه «ن ــن، مي بيني بنابراي
ــي به اصطالح  ــد، چه حميدي، دليل ــن گفته باش جالل الدي
محكمه پسند نيست و با شواهد تاريخي ناسازگار مي دارد. از 
سويي همة زنان و فرزندان سلطان در اين گريز او را همراهي 
نمي كردند. تعدادي از آنان در غزنه باقي مانده بودند و اگر قرار 
بود سلطان جالل الدين نگران «ناِم بد» باشد، بايد به فكر آنان 
نيز مي بود. البته همان طور كه نقل شد، صاحب جهان گشا به 
اين كه سلطان زنان و فرزندانش را در سند هالك كرده باشد، 
ــد: «و هر كس از لشكر او كه در آب  ــت و مي نويس قائل نيس
ــد، به تيغ او كشته شد و حرم و فرزندان او را حاضر  غرق نش
كردند. آنچ مردينه بودند تا اطفال شيرخواره را پستان منّيت 
در دهان حيات نهادند و دايه از ابن دايه ترتيب دادند، يعني 

به كالغ سپردند.» (همان، ج اول: 107)
اندكي پس از اين رخ داد، هنگامي كه تركان خاتون و گروهي 
از حرم سلطان در برابر سبتاي، سردار مغول، تسليم شده و از 
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قالع الرجان و ايالل فرود آمدند، «تركان خاتون را با پسران و 
ــا و ناصرالدين به طالقان به خدمت چنگز بردند ... آنچ  حرم ه
ــوات و خواتين كه با تركان به هم  ــه بود، از بنات و اخ عورتين
بودند، چنگيزخان ايشان را فرمود تا روز كوچ به آواز بر ُملك و 
سلطان نوحه كردندي. چون جالل الدين سلطان بر آب زد، حرم 
او را به ايشان مضاف كردند، تركان خاتون را قراقورم فرستادند. 
... و آنچ دختران بودند، دو دختر را به جغتاي داد، يك دختر را 
جغتاي به سّريّتي مخصوص كرد و ديگر دختر را به وزير خود 
قطب الدين حبش عميد داد و از آنچ نصيب اردوي ديگر افتاده 

بود، يك دختر را به عميد حاجب دادند.» (همان، ج اول: 201)
ــب از رفتار  ــال هاي بعد به مرات ــه رفتار مغوالن در س البت
ــود. از جمله در روزگار اوگتاي قاآن  آغازين آن ها بهتر مي ش
مي خوانيم: «بعد از اين حالت از حرم هاي سلطان جالل الدين 
كه جورماغون بگرفت، از جالل  الدين دختري دو ساله داشت 
كه آن را هم تركان خاتون مي گفتند. به خدمت قاآن فرستاد. 
قاآن فرمود تا در اردو دختر را تربيت مي كردند تا به وقت آنك 
پادشاه زادة جهان هوالگو متوجه ممالك غربي شد. منكوقاآن 
ــي  ــتادند تا به كس فرمود تا تركان را در خدمت هوالكو فرس
دهد كه اليق باشد. چون صاحب موصل به سوابق خدمات و 
لواحق آن از امثال ممتاز بود، تركان را به انواع جهاز تمام به 
پسر او ملك صالح داد و بر سّنت شريعت عقد نكاح بستند.» 

(همان، ج 2: 201-202)
با اين تفاصيل، آيا عمل جالل الدين در غرقه ساختن زنان 
ــي بود؟ آيا اين چنين  ــند اقدامي منطق و فرزندان در رود س
ــت؟ آيا  ــد به راه مملكت» عقالني اس ــردن زن و فرزن «فداك

ــند نمي ريخت،  اگر جالل الدين زنان و فرزندانش را در آب س
ــرانجام آيا اين يك  ــت از ميهنش دفاع كند و س نمي توانس

حماسة غرورآفرين است؟ 
«بلي آنان كه از اين پيش بودند  چنين بستند راه ترك و تازي»؟

ــر سلطان  در روزگاري كه زناني چون تركان خاتون، همس
محمد خوارزمشاه، تاريخ سازند، در زماني كه در ماجراي فتح 
ــته  اترار، هنگامي كه تمامي ياوران غايرخان: حاكم اترار، كش
ــالح نماند، بعد از آن كنيزكان از ديوار سراي  ــده اند «و س ش
ــت بدو مي دادند» (همان، ج 1: 66) هنگامي كه در اردوي  خش
ــمن، زناني چون موكا خاتون، توراكينا خاتون، سرقويتي  دش
بيگي، اغول غايمش، يسلون، و اورقينه همه كاره اند، آيا ارائة 

تصويري اين چنين از زن ايراني افتخار است؟
ــلطان جالل الدين را با  ــت اين اقدام احتمالي س خوب اس
ــم. صرف نظر از  ــه كني ــين(ص) مقايس قيام اباعبداهللا الحس
ــترك فراواني دارند؛ در  پاره اي موارد افتراق، اين دو نقاط مش
ــت و نمايندة بدي  هر دو حادثه، نمايندة خوبي در ضعف اس
ــت مي خورد و...  ــدرت. در هر دو، نمايندة خوبي شكس در ق
ــال زينب كبري(س) و اهل حرم  اما مي بينيم در حادثة كرب
ــوند و در حادثة  ــي مي مانند و تداوم بخش راه امام مي ش باق
سند، سلطان جالل الدين زنان و فرزندان را مذبوحانه در رود 
ــند غرق مي كند. كدام يك از اين دو اقدام منطقي است؟  س
ــين(ع)، كه مي دانيم صدها برابر بيش از سلطان  آيا امام حس
ــت، نيز بايد حضرت زينب و  جالل الدين پاي بند ناموس اس
اهل حرم را يكايك به قتل مي رساند و در صورتي كه چنين 

مي كرد، اين كار حماسه قلمداد مي شد؟
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حتي اگر بپذيريم سلطان جالل الدين در آن برهه از زمان به هر 
دليل زنان و فرزندانش را در آب غرق كرده است، آيا عمل او اين 
ظرفيت را دارد كه در قالب يك چهارپارة بلند بازسازي شود؟ آيا 
پرداختن به اين فراز از تاريخ نشان گر اين نيست كه شاعر نيز با 
توجه به جهان بيني خود مبتني بر نظام اربابـ  رعيتي، طرف دار 
چنين رفتاري با زنان بوده است؟ امروز با توجه به تحوالتي كه به 
تساوي حقوق زن و مرد انجاميده است، اين رفتار توجيهي ندارد 
و براي كساني كه از بام تا شام در متِن نگاهي مبتني بر تساوي 
ــلطان جالل الدين پذيرفتني  ــرد قرار گرفته اند، رفتار س زن و م

نيست و انسان را به ياد رفتارهاي قرون وسطايي مي اندازد.
در بحث گنجاندن اين متن به عنوان «درس»، موضوع غم انگيزتر 
مي شود. معموالً متون برگزيده در اين كتاب و كتاب هاي مشابه، 
ــوند. مخصوصاً  ــورد تأييد ضمني گزينش گران تلقي مي ش م
ــاعر نتيجه گيري مي كند و به  در اين درس كه در پايان آن، ش
«نصيحت» مي پردازد، اين تصور پيش مي آيد كه مؤلفان كتاب 
در اين زمينه نيز با شاعر هم داستان اند. آيا چنين اتفاق نظري 
وجود دارد؟ آيا در نگاه مؤلفان كتاب نيز انداختن زن و فرزند در 
رود، حماسه اي شكوه مند است؟ آيا اگر روزگاري چنين شعري 
ـ متأثر از «وطن پرستي»هاي افراطي هر چند مغاير با راه و روش 
يكي از پيشوايان معصومـ  مورد تقدير قرار گرفته و به كتاب هاي 
درسي راه پيدا كرده است، امروز نيز بايد به عنوان متن درسي 
آن را به طور ضمني تأييد كرد؟ آيا به عواقب نافرجام اين تأييد، 
ــة دانش آموز توجه كرده ايم؟ آيا اگر آن ها فردا  در روح و روحي
دچار انديشه هايي «طالباني» شدند، نبايد دست كم بخشي از 

گناه را به گردن مؤلفان كتاب درسي ادبيات(1) بيندازيم؟

پي نوشت
ــكوفه ها، پس از يك سال، اشك معشوق، سال هاي سياه، طلسم  1. ش

شكسته، ده فرمان، عصيان و از ياد رفته 
ــق دربه در، شاعر در آسمان و  ــري هاي قلم (سه جلد) عش 2. سبك س

فرشتگان زمين 
3. شعر در عصر قاجار، فنون و انواع شعر فارسي، فنون شعر و كالبدهاي 

پوالدين آن، عروض حميدي 
4. ماه و شش پني، رماني از سامرست موام و زمزمة بهشت، مجموعه 

شعري از كنستانتين دينالد
5. سه جلد درياي گوهر، دو جلد بهشت سخن، شاهكارهاي فردوسي 

و برگزيدة خمسة نظامي گنجوي.
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چكيده
ــنده در اين مقاله ضمن معرفى رابين درانات تاگور، شاعر  نويس
ــم به راه» كه يكى از درس هاى ادبيات فارسى سوم  شعر «چش
رشتة رياضى فيزيكـ  تجربى دربارة ادبيات جهان است، به نقد 

و بررسى اين شعر پرداخته است.

كليد واژه ها:
ادبيات جهان، تاگور، سروده هاى صوفيانه، عرفان.

احوال و آثار تاگور
رابين درانات تاگور در هفتم مه 1816 ميالدى، در كلكته، 
ــود. پدرش،  دبن درانات، رهبر روحانى و  چشم به جهان گش
مصلح بزرگ اجتماعى زمان خود با ادبيات سانسكريت و پارسى 
آشنايى كامل داشت و احترام خاّصى براى «اوپانيشدها» قائل 
بود. تاگور در هفده سالگى به همراه برادرش به انگلستان رفت 
ــت به بررسى ادبيات و هنر اروپا بپردازد. او بعد از دو  و توانس
سال با اندوخته  اى از اطالعات به كشورش بازگشت و به علّت 
ــرفت و فرهنگ جامعه در سال 1901، نهادى  عالقه به پيش
ــى در نزديكى كلكته برپا كرد. تا سال 1910، تاگور،  آموزش
ــعر، خطابه هاى فلسفى،   ــتان، ش ده ها جلد نمايش نامه، داس
خاطرات زندگى و كتاب هاى مربوط به كودكان منتشر كرد.

ــامل  ــاب «گيتانجالى» را،  كه ش ــز كت ــال ني در همين س
ــرود «صوفيانه» است، به زبان بنگالى نوشت  يكصد و سه س
ــى برگرداند. در سال  ــال 1912 آن را به زبان انگليس و در س
ــتان سوئد جايزة ادبى نوبل را براى اّولين بار  1913 فرهنگس
به يك انديشمند شرقى، يعنى رابين درانات تاگور، اهدا كرد. 
ــرقى»  ــم يك «پيامبر ش از آن پس، غربيان به تاگور به چش
ــرزمين هاى نا آشناى شرق» مى نگريستند و  يا «عارفى از س
همين امر باعث شد كه رسالت وى بسيار سنگين شود و دايرة 
مخاطبانش هر روز وسعت بيش ترى يابد. . گاندى پس از ديدار 

از تاگور او را «نگهبان بزرگ هند» ناميد.
تاگور در زندگى شاهد حوادث ناگوار و مصيبت هاى فراوان 



والدت هر كودك 
پيام آور اين نكته 
است كه خداوند 
هنوز به انسان 

اميدوار است 
كه به جايگاه 

حقيقى خود كه 
همان خليفهًْ اللهى 

است برسد و 
همان باشد كه 
بايد؛ زيرا اگر 

خداوند از انسان 
نااميد شود، هيچ 

انسانى را خلق 
نمى كند.
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بود و رنج و اندوه بسيارى را به دليل از دست دادن عزيزانش 
تحّمل كرد. وى اواخر عمر را بيش تر به جهان گردى گذراند 
و به كشور ما نيز سفر كرد. در آخرين سال عمر تاگور؛ دربار 
ــيد هند» را به او عطا كرد. اين انديشمند  هند لقب «خورش

بزرگ سرانجام در سال 1941 درگذشت.
از تاگور، بيش از سى نمايش نامه، صد داستان بلند و كوتاه، 
هزار قطعه شعر بلند، دو هزار ترانه،  بيست مقاله در زمينه هاى 
دستور زبان، عروض، تاريخ، علم، مسائل اجتماعى و سياسى، 
فلسفه و دين و يادداشت هاى روزانة بسيار،  نامه هاى بى شمار، 
سفرنامه ها و كتاب هاى درسى براى كودكان به جا مانده است.

مقّدمه
تاگور از جمله كسانى است كه افكار و انديشه هايش نه تنها 
ــت. محور  ــر جهان تأثيرگذار بوده اس در هند، بلكه در سراس
ــائل ميهنى و  ــروده هاى تاگور تصّوف و عرفان، مس اصلى س
ــعار او مبتنى بر عرفان هندى از نوع  ــتى است. اش وطن پرس
بودايى است. از نظر او «شعر» معنايى است كه گام بر مى دارد 

و آهنگى است كه در آسما ن ها به پرواز در مى آيد.

 نقد شعر «چشم به راه»
چند سرودة عرفانى تاگور كه سرشار از نكته هاى لطيف  و 
ــيار و تاّمل برانگيزند و با فرهنگ  ما پيوندى نزديك  بديع بس
دارند، به نام «چشم به راه» از مجموعة «ماه نو و مرغان آواره» 
ــى (3) آمده است كه با نقدى اجمالى  در كتاب ادبيات فارس

از نظرتان مى گذرد.

چشم به راه
ــز دارند / مگر تو را / به  ــد اّول: خدايا / آنان كه همه چي بن

سخره مى گيرند / آنان را / كه هيچ ندارند / مگر تو را!
•••

بند دوم: هر كودكى / با اين پيام / به دنيا مى آيد / كه خدا 
هنوز از انسان نااميد نيست.

•••
بند سوم: خدا به انسان مى گويد:

«شفايت مى دهم / از اين رو كه آسيبت مى رسانم / دوستت 
دارم از اين رو كه مكافاتت مى كنم.»

•••
ــت مى برند /  ــان را / بر پش ــارم: آنان كه فانوسش ــد چه بن

سايه هايشان پيش پايشان مى افتد!
•••

بند پنجم: ماه روشنى اش را / در سراسر آسمان / مى پراكند 
/ و لّكه هاى سياهش را براى خود نگه مى دارد!

•••
بند ششم: كاريز خوش دارد فكر كند / كه رودها / تنها براي 

اين هستند / كه به او آب برسانند.
•••

بند هفتم: خدا / نه براى خورشيد / و نه براى زمين / بلكه براى 
گل هايى كه برايمان مى فرستد / چشم به راه پاسخ است.

(مترجم: ع. پاشايى)

بند اّول: كه حالت دعايى دارد،  شكوه مى كند از ثروت مندان 
و زراندوزان خدانشناسى كه همه چيز در زندگى دارند اما خدا 
را ندارند. اينان، مؤمنان تهى دست را كه در زندگى هيچ چيز به 
جز خدا ندارند، استهزا و ريش خند مى كنند. تضادى كه در اين 
ــروده وجود دارد، زيبايى آن را دو چندان كرده است. تكرار  س
ــت كه خداوند  واژگان «مگر تو را» تأكيدى بر اين مطلب اس
ــى ندارد. در واژة سخره (1. بيگارى و كار  در زندگى آنان نقش

بى مزد، 2. تمسخر) هم ايهام لطيفى وجود دارد.
ــت كه  ــودك پيام آور اين نكته اس ــد دوم: والدت هر ك بن
ــت كه به جايگاه حقيقى  ــان اميدوار اس خداوند هنوز به انس
خود كه همان خليفهًْ اللهى است برسد و همان باشد كه بايد؛ 
ــود، هيچ انسانى را خلق  ــان نااميد ش زيرا اگر خداوند از انس
ــت كه هنوز  نمى كند.  «پيام» در واقع،  «اميد به زندگى» اس

خداوند به انسان دارد.
بند سوم: خداوند به انسان مى گويد: «به اين خاطر به تو رنج 
و درد مى رسانم كه شفا و درمانت نيز مى بخشم و بدين خاطر 
تو را دوست دارم كه مجازات و مكافاتت مى كنم.» «من عشق 

قتله و من قتله انا من ديته».



فانوس نمادى 
از حقيقت و 
معرفت يا 
روشنى و 
معرفت بخشى 
و روشن گرى،  
و سايه نمادى 
از جهل و ظلمت 
و نادانى است. 
فانوس را بر 
پشت بستن 
كنايه از جهل و 
گم راهى است. 
اين بند از 
سرودة تاگور 
بيان گر حال 
حقيقت گريزان و 
معرفت ستيزانى 
است كه از 
ادراك آن دو 
ناتوان اند و 
تيرگى ذهن و 
ضمير،  راهشان 
را تاريك 
مى سازد.
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قسمت اول اين بند بيان گر اين است كه درد و دارو هر دو 
از خداست:

دردم از يار است و درمان نيز هم
دل فداى او شد و جان نيز هم

موالنا گويد:
گفت پيغمبر كه يزدان مجيد
از پى هر درد، درمان آفريد

چنان كه پيامبر فرموده است: خداوند بزرگ براى هر درد، 
ــت. [اشاره به حديث: «ما انزل اّهللا داء  درمانى پديد آورده اس
ــفاء. حق تعالى دردى پديد نياورد مگر آن كه  اال انزل له و ش
درمانى بر آن فراهم ساخته.» حديث ديگر: «لكل داء دواء فاذا 
اصيل دواء الداء برا باذن اهللا. براى هر دردى،  درمانى است پس 
هرگاه درمان با درد برخورد كند، دردمند به اذن خدا از درد 

مى رهد.»] (زمانى، 1386: 200ـ201)
قسمت دوم اين بند،  بيان گر آن است كه كيفر دادن خداوند 

نيز از سر عشق و مهر است.
ــن على خطر عظيم»، «البالء للوالء» پيامبر  «ان المخلصي

صلى اهللا عليه و آله فرمود: «بال براى دوستان خداست.»
هر كه در اين بزم مقّرب تر است

جام بال بيش ترش مى دهند
امام جعفر صادق عليه السالم مى فرمايد: «هنگامى كه خدا 

بنده را دوست دارد، او را در بال مى اندازد.»
حافظ مى گويد:

گرچه مى گفت كه زارت بكشم مى ديدم
كه نهانش نظرى با من دل سوخته بود

ــانى است كه خود عامل گمراهى و  بند چهارم: دربارة كس
سرگردانى خويش هستند؛ يعنى، به حقيقت پشت مى كنند، 
ــان مى كند رو مى گردانند؛ پس دچار  ــى كه هدايتش از كس

سرگشتگى مى شوند.
ــنى و معرفت  ــوس نمادى از حقيقت و معرفت يا روش فان
بخشى و روشن گرى،  و سايه نمادى از جهل و ظلمت و نادانى 
ــتن كنايه از جهل و گم راهى  ــت بس ــت. فانوس را بر پش اس
است. اين بند از سرودة تاگور بيان گر حال حقيقت گريزان و 
ــتيزانى است كه از ادراك آن دو ناتوان اند و تيرگى  معرفت س
ــازد. آن ها از چراغ  ــان را تاريك مى س ــن و ضمير،  راهش ذه
ــايه افكنده است. اين  هدايت بى بهره اند و گم راهى بر آنان س
ــت كرده اند و آن چه پيش رو  افراد به حقيقت و معرفت پش
دارند، جهل و گم راهى است. آن ها نه تنها به ديگران و خود 
ــانند بلكه عامل گم راهى خود و ديگران اند.  ــودى نمى رس س
كسانى كه فانوس را به جاى اين كه در جلوى خود بگيرند تا 
ــان را روشن كنند در پشت خود قرار مى دهند، نه تنها  راهش
راهشان روشن نمى شود بلكه ساية خودشان را هم بيش تر و 

راه را تاريك مى كنند و راه راست را نمى يابند.

بند پنجم: ماه نمادى از انسان هاى ايثارگر، از خود گذشته 
و بخشنده است. ماه روشنى و پرتوهاى زّرين خود را به همه 
جا مى بخشد و سياهى و تيرگى را براى خود نگه مى دارد. در 
ــان ها نيز بايد همانند ماه ديگران را برخود ترجيح  واقع، انس
ــند و  دهند، خوبى ها و بهترين هاى خود را به ديگران ببخش
ــد. اين بند بيان گر  ــود را براى خويش نگه دارن بدى هاى خ
نهايت انفاق و ايثار (ترجيح ديگران بر خود) اشخاص ايثارگر 

و بخشنده است.
بند ششم: كاريز (قنات، نهر زيرزمينى) نمادى از انسان هاى 
خودخواه و مغرور و تنگ نظر و پرتوّقع است. رودها نيز نماد 
ــت. اين بند دربارة كسانى است كه تنها به خود  مردمان اس
ــود مى خواهند.  ــه چيز را فقط براى خ ــر مى كنند و هم فك
ــد كه، عالم و آدم  ــى كه خوش خياالنه تصور مى كنن آدم هاي
براى خدمت به آن ها خلق شده اند و خود را مهم ترين موجود 
عالم مى پندارند. قنات دوست دارد تصّور كند كه رودها فقط 
براى او آفريده شده اند و تنها به او آب مى رسانند؛ پس اين بند 

تأكيدى بر خودخواهى و به خودانديشى است.
بند هفتم: گل نمادى از عشق و زيبايى، و استعاره از نعمت ها 
و موهبت هاى الهى است. خورشيد و زمين مظهر عنايت الهى 
ــكوه خداوند در دنيا هستند كه تو با آن ها زندگى ماّدى  و ش
ــته باشى. پروردگار نعمت هايى به تو داده است و منتظر  داش
ــخ توست كه سپاس و شكر او را به جاى آورى. البته آن  پاس
طور كه شايسته و بايسته است، كسى نمى تواند اين شكر را 
به جاى آورد؛ شاعر مى گويد: خدا به خاطر خورشيد و زمين 
(كه براى آفريده ها عطا كرده است) از آن ها، توّقعى ندارد ولى 
ــه در طبيعت مى روياند، منتظر  ــه خاطر «گل هاى زيبا» ك ب
ــت كه آدميان به سرچشمه و منشأ و رنگ و بوى زيباى  اس
اين گل هاى دل انگيز بينديشند و متوّجه آفريدگان زيبا شوند. 
گل ها، دعوت نامه هايى از جانب آفريدگار جميل اند و انسان ها 

را به سوى آفريدگار و معنويّت فرا مى خوانند.

منابع
1. قرآن كريم، الهى قمشه اى، مهدي؛ چ7، انتشارات گلبرگ، 1373.

2. احمدى، احمد و ...؛ ادبيات فارسى (5) (249/1)، چاپ اّول، تهران، 
چاپ و نشر كتاب هاى درسى ايران، 1378.

3. پاشايى، ع.؛ «صداى ستاره، سكوت درختان» كلك، شمارة 93ـ89، 
مرداد و آذر 1376.

4. زمانى، كريم؛ شرح جامع مثنوى معنوى، دفتر دوم، چاپ شانزدهم، 
تهران، انتشارات اّطالعات، 1386.

ــفيعى كدكنى، محمدرضا؛ گزيده غزلّيات شمس، چاپ هشتم،  5. ش
تهران، شركت سهامى كتاب هاى جيبى، 1370.

6. فّعال عراقى، حسين؛ خودآموز ادبيات فارسى (3)، چاپ اّول، تهران، 
چاپ و نشر كتاب هاى درسى ايران، 1385.

7. واثقى جهرمى، مرضيه؛ «شاعر جهانى»، رشد آموزش زبان و ادبّيات 
فارسى، شمارة 63، سال شانزدهم، 1381.



فائزه احمدى
ككارارشنشناساسا ارشرشدد

فافارسرسىى ادادبب وو ززبابانن
دبدبيرير د دبيبيرسرستاتاننهاهاىى

ششهرهريايارر
وو م مدردرسسدادانشنشگاگاهه

آآزازاددشهشهريريارار

آموزش زبان و ادب فارسى
ــــزز13139090 00/پ/پاياييـيـ ـــــمـمارارةة11 ــــــــ 11شـشـ

49

چكيده
ــيار متفاوت است شايد اين تفاوت  زنانه گويي با از زن  گفتن بس
را بتوان ميان شاعران مرد و زن كه در اين مقوله شعر گفته اند، 

احساس كرد.
كشور سوريه سرزمين شاعران موفقي است كه هريك مي تواند 
سبكي نو در ادبيات عرب و نيز ملل خلق كند. غاده السمان، وزير 
ــاعران عرب  ــايد بتوان او را يكي از ممتازترين ش زاده اي كه ش
ــت، نويسنده اي است كه آثارش به چندين زبان زندة دنيا  دانس
ــده است و بي شك در عرصة شعر زنانه در ميان ملل  ترجمه ش
ــمار مي آيد. يكي از درس هاي كتاب تاريخ  عرب افتخاري به ش
ــال سوم رشتة ادبيات و علوم انساني)  ادبيات ايران و جهان (س
به ادبيات داستاني معاصر عرب اختصاص دارد كه در آن معرفي 
ــمان در كنار ساير نويسندگان  بسيار كوتاهي از خانم غاده الس
ــهور عرب آمده است. اين مقاله درصدد آن است كه ضمن  مش
ــخصيت و آثار خانم غاده السمان، گرايش هاي  معرفي كامل ش

نوين وي را در عرصة داستان و شعر بيان كند.

كليد واژه ها:
غاده السمان، ادبيات داستاني عرب، شعر زنانة عرب، 

گرايش هاي زنانه.

مقدمه 
ــايد بتوان طاليه داران شعر زنانه دانست و  زنان يوناني را ش
اشعار سوفو1 و بيليتيس2 را نيز از مقدمات شعر زنان. شعر زنانه 
سرشار از شور، لطافت، زيبايي و قدرت است. كالمي كه گاه بر 
مركب صراحتي گستاخانه سوار مي شود و با ظرافتي معصومانه 

پيش مي تازد تا خود را به مخاطب خويش نزديك كند.
ــنده اي  ــاعر و نويس ــمان، در معناي دقيق كلمه ش غاده الس
ــكالت جهان امروز عرب، مسئلة  ــت. وي از مش روشن فكر اس
فلسطين، زن عرب، استعمار نو در جهان سوم و همة تحوالت 
جديد، دركي ژرف و صحيح دارد. در جهان عرب، تنها شاعر و 
ــنده اي كه زنانه مي نويسد و مي سرايد، خانم غاده السمان  نويس
است. شايد بتوان او را از پركارترين زنان اهل قلم در جهان عرب 
ــمار آورد و نيز يكي از آگاه ترين افراد به مسائل زنان عرب  به ش
دانست. درخشش او چه در عرصة شعر و چه در داستان نويسي 
ممتاز است و بيش تر آثارش به زبان هاي زندة دنيا ترجمه شده 

است.

معرفي غاده السمان
غاده السمان نويسنده، شاعر و متفكر سوري در سال 1942 
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باباشدشد.. قيقيددووبنبندد
اواو ب بههسنسنت ت هاهايي
جاجامعمعةةعرعربب
اعاعترتراضاض م مييكنكندد
ووتقتقابابللسنسنتت
وو م مدردرنينيتهته د درر
اواو د ديديدهه اشاشعاعارر
ميمي ش شودود

ايايننبابانونويي شعشعرر
عرعرب،ب، ه هموموارارهه
خخواوانننندهده ر راا
بابا ح حادادثهثها ايي
پپيشيش ب بينينييناناشدشدهه
دردر ك كالمالم و و ب بيايانن
روروبهبه ر رووميمي ك كندند..
غاغادهده االسلسمامانن
ساساللهاهايي
پپرآرآشوشوبببيبيروروتت
تمتمامام و وجوجودد رارا ب باا
ا استست لملمسسكركردهده
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ميالدي در دمشق از پدر و مادري سوري متولد شد. پدرش 
ــمان رئيس دانشگاه سوريه و وزير آموزش وپرورش  احمدالس
بود. نخستين كارهاي غاده  تحت نظارت و تشويق هاي پدرش 
ــيد. وي تحصيالت دانشگاهي را در  در نوجواني به چاپ رس
رشتة ادبيات انگليسي تا مقطع دكتري ادامه داد. مدتي نيز در 
دانشگاه دمشق به عنوان استاد سخن ران كار مي كرد اما براي 
ــيد و به كار مطبوعات روي  ــه از اين شغل دست كش هميش
ــان حاضر در مجلة عربي «الحوادث» به عنوان  آورد. او در زم
ــتون نويس (columinst) به صورت هفتگي قلم مي زند و  س
صفحة ويژة او با نام «لحظات رهايي» طرف داران فراواني دارد. 
غاده  يك مؤسسة انتشاراتي نيز تأسيس كرده است و تنها آثار 

خود را منتشر مي كند.
ــيرالداعوق، كه صاحب  ــالدي با بش ــال 1969 مي او در س
ــارات «دارالطليعه» و استاد دانشگاه و مدير سابق بانك  انتش
است، ازدواج كرد. حاصل اين ازدواج پسري به نام حازم است 

كه در كنار پدر و مادرش اكنون در پاريس زندگي مي كند.
ــق مي كنم» كه در سال 1976 ميالدي به  «به تو اعالن عش
ــت كه او را به عنوان يك زن  چاپ رسيد، مجموعه قصه اي اس
ــمان زني است كه در  ــنده به جهان معرفي كرد. غاده الس نويس
قصه هايش از دردها و رنج هاي مردم لبنان سخن رانده و با هويت  
زنانه اش اشعاري ساده و فصيح را با درون مايه اي منحصر به فرد 
به جهان تقديم كرده است. «كوچ بندرهاي قديمي» مجموعه اي 
قديمي  كه در سال 1973 به چاپ رسيد، حكايت رنج و سختي 
مردم لبنان است. غاده السمان در عرصه هاي مختلف ادبي فعاليت 

دارد اما بيش تر به عنوان نويسنده شناخته شده است.
وي رمان «كابوس هاي بيروت» را در سال 1976 ميالدي 
ــاند. مجموعه قصة «ماه چهارگوش» او در سال  به چاپ رس
ــوي دانشگاه آركانزاس آمريكا برندة جايزة ادبي  1998 از س
شد و رمان ديگرش با نام «بيروت 75»، به زبان اسپانيولي، 
ــپانيا را به خود  ــي اس ــالدي جايزة مل ــال 1999 مي در س

اختصاص داد.

آثار غاده السمان 
از ميان آثار او به شعر و نثر، مي توان به موارد زير اشاره كرد: 

مجموعه داستان ها
1. عيناك قدري (1962) (چشمانت سرنوشت من است) 

2. البحر في بيروت (در بيروت دريايي نيست)
3. ليل الغربا (شام غريبان)

4. رحيل  المرافيء القديمه (1973) (كوچ بندرهاي قديمي)
5. بيروت 75 (1975)

ــه چند زبان از  ــروت (1976) اين مجموعه ب 6. كوابيس بي
جمله روسي و آلماني ترجمه شده است.

مجموعه شعرها
1. حب (1973) (عشق)

2. اعلنت عليك الحب (1976) (بر تو اعالن عشق كردم)
3. اشهد عكس الريح (1987) (شهادت مي دهم برخالف باد)
4. رسائل الحنين الي الياسمين (1966) (غم نامه اي براي ياسمن ها)

5. عاشقه في مبحره (1995) (زني عاشق در ميان دوات)
6. القلب نورس وحيد (1998) (دل، چلچلة دريايي تنهايي است) 

7. االبديه لحظه حب (1999) (ابديت لحظة عشق)

بسياري از منتقدان عرب از خواندن آثار غاده السمان شگفت 
ــه از جملة آن ها  ــي چند بيان كرده اند ك ــده و مطالب زده ش

مي توانيم به اين موارد اشاره كنيم: 
محمد مهدي الجواهري3 مي  گويد: «من از آن چه غاده السمان 
مي نويسد سخت در شگفتم. آثارش را خواندم، مبهوت شدم 
ــنده در اين سطح  و به خود باليدم كه جهان عرب زني نويس
ــيار خوانده ام، اما  ــار زنان عرب و ديگران بس ــن از آث دارد. م
چيزي برتر از نوشته هاي غاده السمان نيافته ام» (السمان، 1358: 
ــان كنفاني4، غاده را زني نويسنده و ممتاز  ــهيد غس 10). ش
معرفي مي كند. والديمير شاگال5 دربارة او مي گويد: «مي توان 
قصة «دو ساعت و كالغ» نوشتة غاده السمان، نويسندة سوري 
ــرده ام)، را مي توان نمونه اي  ــي ترجمه ك ــه آن را به روس (ك
درخشان از توجه ادب عرب به موضوعات جديد دانست كه 
زاييدة تحوالت اجتماعي است. در اين جا قصة عشق و وظيفه 
ــتان هاي كالسيك عرب موجود است، فرق  با آن چه در داس
دارد... اين زن نويسنده در به وجود آوردن شخصيتي جذاب 

براي جواني عرب و انقالبي موفق بوده است.» 
(فرزاد، 1386: 10)

ــمان را نمونه اي  ــي6، غاده الس ــراء الجيوس ــلمي الخض س
شگفت انگيز از جرئت و مبارزة دليرانه در وطن عربي مي بيند. 
ــيع  ــيار عظيم و وس ــلمي، خدمت غاده به زن بس به نظر س
ــت؛ زيرا وي معتقد است كه در نوشته هاي او، زن از  بوده اس
دست خود، هراس ها و جهلش نسبت به حقوقي كه سال ها 
ــت و اينك مي تواند  ــده اس ــده كرده اند، آزاد ش از او دريغ ش

تصميم گيري كند.
ــمان روحي را جست وجو  رجا النقاش7 نيز در آثار غاده الس
مي كند كه با شجاعت، مقاومت و اسرار مي خواهد براي خرد 

و ملت خود جايي در جهان باز كند.

شعر غاده السمان
ــكالت جهان امروز عرب از  ــعر غاده السمان، بيان گر مش ش
ــت. او اشعاري سياسي دربارة فلسطين  زاوية ديد يك زن اس
و بيروت دارد كه در آن ها به طور مستقيم به مسائل لبنان و 

فلسطين پرداخته است.



ــان  ــق اند، نگاهي انس ــعرهاي او كه حول محور عش در ش
ــي اجتماعي به جامعه اش  ــتانه جريان دارد. او با نگرش دوس
عشق را تصوير مي كند. غاده السمان يك زن روشن فكر است 
ــونت هاي انساني ديدگاه خاصي  ــبت به جنگ و خش كه نس
ــوب  ــرزمين عرب يك موهبت محس دارد و حضورش در س
مي شود. واژگاني كه غاده در شعرهايش به كار مي گيرد، مملو 

از احساساتي درگير ايدئولوژي اند.
ــت، غريزه اي به جان آمده؛  ــمان شاعر غريزه اس «غاده الس
غريزه اي كه حداكثر فشار را تحمل كرده و ديگر هنگام از هم 
گسستن آن است. غريزة زن عرب كه از پس ديوارهاي ستبر 
و كهنة قرون، فرياد برمي آورد و اظهار وجود مي كند. غريزه اي 
ــت يافته، به باور خود نشسته است  كه به وجود حقيقي دس
ــتين بار صداي خودش را مي شنود. صدايي كه  و براي نخس
ــت آن را از حنجره بگذراند، بر لب بلغزاند  هرگز فرصت نداش
و به آوا بدل كند تا بتواند بشنود و بشنواند. غاده السمان زني 
ــت، با هويت زنانه، كه از سوي خود او به رسميت  ــاعر اس ش

شناخته شده است». (السمان، 1358: 12)
ــا حادثه اي  ــواره خواننده را ب ــرب، هم ــعر اين بانوي ع ش
پيش بيني ناشده در كالم و بيان روبه رو مي كند. غاده السمان 
ــال هاي پرآشوب بيروت را با تمام وجود لمس كرده است  س
ــعارش مملو از خاطرات اين تراژدي  و قسمت وسيعي از اش

هول ناك است: 
مي روي نان بخري/ 

چون باز مي گردي/ دندان هايت را گم كرده اي/ 
مي روي آب بياوري/ 

چون باز مي گردي/ تو را با امعائت دار زده اند/ 
مي روي سيب بخري/ 

چون با سيب باز مي گردي زنت را گم مي كني/ 
(السمان، 1385: 13) واو را پاره پاره پشت سر مي گذاري...        

گرايش هاي زنانه در آثار غاده السمان
در اشعار غاده السمان، براي نخستين بار شاهد مطرح شدن 
زنان و گرايش هاي زنانه توسط يك زن هستيم. اشعاري زنانه 
ــاعر كه مي تواند با بيان  از ذهن، زبان و زاوية ديد يك زن ش
سرنوشت زنان به وسيلة يك مرد شاعر بسيار متفاوت باشد. 
از اين منظر، غاده السمان در ميان زنان شاعر جايگاهي ويژه 
دارد؛ او مانند يك ساقة لطيف بابونه از ميان تپه هاي سترگ 
رجوليت عربي، به آفتاب گرم «وطن العربي» لبخند مي زند و 
ــا فريادهاي معصومانه اش نور و خاك را مي خواند. او هويت  ب

زنانة خويش را به رسميت شناخته است.
ــت كه از مسائل زن عرب  ــمان از معدود زناني اس غاده الس
بسيار آگاه است و با تمام وجود خود را در اشعارش به خواننده 
ــان مي دهد. «شعر غاده السمان، صداي طبيعي زن عرب  نش

ــتران، چكاچاك شمشيرهاي  ــت كه از فراسوي فرياد اش اس
قبيله اي، طنين طالهاي باد آورده، دكل هاي چاه هاي نفت، 
ــطين و جنوب لبنان، و از خاكستر بيروت  آتش و خون فلس
سوخته به گوش مي رسد. اين فرياد نه از حنجرة زن است و 
نه مرد؛ فرياد انسان عربي است كه تاريخ يك چشم، او را به دو 
پاره كرده بود؛ نيمي را بركشيده، و نيمي را در ريگستان هاي 

غيرت قبيله اي زنده به گور ساخته بود.» (السمان، 1358: 18)
ــعر زنان عرب، جسارت زنانه  از مهم ترين درون مايه هاي ش
ــان است. از ويژگي هاي مهم  و توجه به زن به عنوان يك انس
اشعار غاده السمان مي توان به جسارت زنانة او اشاره كرد كه 
ــته دارد، توانسته است  ــرزمين عرب، كه فرهنگي بس در س
احساسات دروني خود را با درون مايه اي سياسي و افشاكننده 
ــعر روايت كند. زن در عربستان هم چون صدفي  در قالب ش
بسته است كه رازي دارد و كم تر به بيان آن همت مي گمارد 

اما غاده السمان و شعرهايش اين راز را افشا مي كنند: 
زني عاشق كه با جغد در پرواز است

در خانة زن شرقي/ 
الفبا مي ميرد/ در قربان گاه روز مرگي هاي حقير.../ 

آيا ظرف هاي نقره را/ برق انداخته اي/ به جاي حروف الفبا؟/ 
آيا فرش ها و پشتي ها را گردگيري كرده اي/ 

و گذاشته اي كه مژگان سرمه كشيده ات را/ غبار آلوده كنند؟/ 
مهمانان كي مي آيند؟/ 

با عجله به مرغ داني برو/ درون بيهودگي/ 
آيا سيب زميني ها را سرخ كرده اي/ 

روي اجاق/ و حروفت را خرد كرده اي؟/ 
آيا آن پيراهن مخملت را مي پوشي/ 

همان لباس ديوانه ها را؟/ 
آيا براي نقاب هاي كارناوال/ تملق مي گويي؟/ 

آيا كفش هاي مهمانان را/ با مركب قلمت/ رنگين كرده اي/ 
و خون استعدادت را بيرون كشيده اي/ 
در شبي كه آن ها در آستانة ترساندنت/ 

گربه را در حجله كشتند/ 
آن جا مقبره اي است/ به نام روزمرگي/ 

كه در آن حروف الفباي زن شرقي/ دفن مي شود/ 
ــين هاي درهم شكسته زنگ زده/ كه همواره  مانند بدنة ماش
روياي باد و دور دست ها و شهوت افق را مي بيند.../ هر شب، 
قصه مي گويم/ براي پنجره اي در افق فلزي مقبره/ آرام از آن 

باال مي روم/ و گريزان، به جنگل مي جهم/ 
تا بال هايم را بگسترانم/ 

پيش از آن كه زنگار و بيد/ آن ها را بخورند/ و با جغد دهشت/ 
به سرزمين رازها پرواز مي كنم/ 

به دروازة مقبره هاي حروف/ 
در دهليز قربان گاه غم هاي شرقي       (السمان، 1384: 57-58)

آمدم كه بنويسم 
.../ كاغذ، سفيد 

بود،/ به سفيدي 
مطلق ياسمن ها/ 

پاك، چونان 
برف/ كه حتي 

گنجشك بر 
آن راه نرفته 
بود/ با خود 

پيمان بستم كه 
آن را نيااليم 
.../ پگاه روز 

بعد دزدانه به 
سراغش رفتم/ 

برايم نوشته 
بود: اي زن ابله/ 

مرا بياالي تا 
زنده شوم و 

بيفروزم،/ و به 
سوي چشم ها 
پرواز كنم/ و 

باشم.../ من 
نمي خواهم برگ 

كاغذي باشم/ 
دوشيزه و در 

خانه مانده!
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در نگاهي ديگر، خانم غاده السمان از جمله شاعران متعهدي 
است كه روشن فكرانه مشكالت امروز جهان عرب را با مسائل 
ــي مي كند: او آزادي  مربوط به زنان و مردان جامعه اش بررس
ــوع غربي براي زن عرب نمي پذيرد و مانند نزار قباني9  را از ن
آزادي را در حق مسئوليت و انتخاب مي داند و آزادي زن را در 
انتخاب عقيده و انديشه و شكل زندگي مي بيند. او با شجاعتي 

خردمندانه، با غربي كردن خرافات ميراثي مخالف است.
«غربي ها با سوق دادن به سوي شبه آزادي و عدم مسئوليت، 
كوشيدند زنان و مبارزات آنان را به سوي ديگر منحرف كنند. 
ــن آزادي مطلق، كه در  ــون زن غربي واقعاً نمي داند با اي اكن
حقيقت جبر و سرگرداني است، چه كند؛ زيرا به نوعي ديگر 
خود را جنس دوم و گرفتار در دست همان خرافه هاي گذشته 
ــرانجام احساس مي كند كه  مي داند، البته از نوع مدرنش و س
ــت نيامده  ــت، نه تنها هرگز به دس آن چه در طلبش بوده اس
ــاالري، بازي را باخته است.»  ــفته بازار شهوت س بلكه در آش

(السمان، 1385: 18)
ــعار و قصه هاي خود، آزادي را در حق  ــمان در اش غاده الس
انتخاب مي داند؛ حتي اگر اين انتخاب، انتخاب قيد و بند باشد. 
او به سنت هاي جامعة عرب اعتراض مي كند و تقابل سنت و 

مدرنيته در اشعار او ديده مي شود:
نه!/ نمي خواهم تنها ژني باشم/ 
سرگردان/ در ميان سلول هاي نياكانم/ 
كه جز خصيصه هاي ميراثي آنان/ 
چيزي با خود نداشته باشم/ 
و هرگز از نخستين بذر خويش/ دست برندارم/ 
و نياكانم را رها نكنم/ 
هم بدين حقيقت/ 
كه آنان در وجود و سلول ها و خونم حضور دارند/ 
نمي خواهم ... اما/ بدين شرط كه هستي ام پيش از هرچيز/
بوده باشد .../ و زندگاني ام/ تكرار آنان نه/ 
كه آفرينشي از آن خويشتن خويشم باشد 
(السمان، 1386: 40-41)

ــر آزادي از نوع  ــمان همواره در براب غاده الس
آمريكايي، كه مرد را دشمن مي بيند، ايستاده 
ــت و خواهان تكامل زن است نه برابري زن  اس
و مرد. او سعي مي كند در چاه افراط و تفريط سقوط 
نكند و آرام و پيوسته به سمت آزادي زن پيش مي رود. 
غاده معتقد است كه زن جاهل، با مرد جاهل، و زن 
دانا با مرد دانا برابر است. او مأموريت متحول كردن 
ــع زن و آزادي او را مأموريتي صرفاً مردانه و  وض

زنانه نمي بيند:
ــز معتقدم كه مأموريت متحول كردن وضع زن  «و ني

ددررنونوشتشتهه هاهايي
غغادادهه الالسمسمانان، زنزن ا ازز
هرهراساس ه هاا ددستست خ خودود،،
وو ج جهلهلششنسنسبتبت ب بهه
حقوقوقيقي ك كههساسال ل هاها اازز
دردريغيغ ك كردردههاناند،د، آ آزازادد ااوو
ا استست و و ا اينينكك ششدهده
ميمي ت تواواندند ت تصمصميميمگ گيريريي
ككندند
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ــت؛ زيرا وطن  و آزادي او، مأموريتي صرفاً مردانه يا زنانه نيس
ــود در حالي كه نيمي از بدن او لمس و فلج  نمي تواند بلند ش
ــك نمي تواند با يك بال بپرد. ما  باشد. همان طور كه گنجش
ــورهاي بسياري پيشي گرفته ايم اما  در گذرگاه تحول از كش
ما اعراب در برخي از ابعاد زندگي خود در قرون وسطا زندگي 
ــت و يكم  ــتانة قرن بيس مي كنيم؛ در حالي كه جهان در آس

است.» 
(السمان، 1385: 21)

ــرزمين عرب، آزادي را  ــن فكر از س وي به عنوان زني روش
ــاالرانه از نوع غربي به زن داده مي شود،  كه در جامعة مرد س
ــاالرانه عليه  ــي را در نظام پدر س ــرد. او انتقام جوي نمي پذي
ــت كه مرد دشمن نيست و  مرد قبول نمي كند و معتقد اس
مي گويد: «من بيش ترين غزل ها و اشعار تمردآميزم را دربارة 

مرد سروده ام.» (السمان، 1385: 20)
ــت نيافتن زن به حقوق  ــاده، مرد را به تنهايي عامل دس غ
ــت كه عقب ماندگي زن نه تنها به  خود نمي داند و معتقد اس
زن عرب بلكه به مرد عرب هم ستم روا مي دارد و راه حل، هم 
قسم شدن و اتحاد اين دو است نه اعالن جنگ عليه مردها: 
ــه به عنوان يك كل  ــرا آزادي زن جزئي از آزادي جامع «زي

است.» (همان، 1385: 21)
عشق و زنانگي را در مجموعة «زني عاشق در ميان دوات»، 
كه منتخبي از شعرهاي عاشقانة غاده است، مي توان ديد. او 

مشكالت خاص را همراه با عشق روايت كرده است: 
زني عاشق ورق هاي سپيد

آمدم كه بنويسم .../ كاغذ، سفيد بود،/ 
به سفيدي مطلق ياسمن ها/ پاك، چونان برف/ 

كه حتي گنجشك بر آن راه نرفته بود/ 
با خود پيمان بستم كه آن را نيااليم .../ 

پگاه روز بعد دزدانه به سراغش رفتم/ 
برايم نوشته بود: اي زن ابله/ 

مرا بياالي تا زنده شوم و بيفروزم،/ 
و به سوي چشم ها پرواز كنم/ و باشم.../ 

من نمي خواهم برگ كاغذي باشم/ 
دوشيزه و در خانه مانده!...                     (السمان، 1384: 69)

پايان سخن
ــرا او در  ــطوره ها واقعي اند؛ زي ــمان، اس در دنياي غاده الس
شعرهايش از واقعيت هاي پيرامونش وام مي گيرد. او به عنوان 
يك روشن فكر عرب انديشه هاي فلسفي اش را با آگاهي كامل 
در شعر پياده كرده است و مي خواهد با حضور خود به عنوان 
شاعر و نويسنده، محوريتي اجتماعي پيدا كند و از اين جايگاه 

حرف ها و دردهايش را به گوش جهانيان برساند.
ــترده؛ او خاطرات تلخ  ــت با ابعاد شعري گس غاده زني اس

ــتن  ــه خاطر دارد و كلماتش آبس ــرد لبنان را ب ــاي نب روزه
ــعر غاده زنانه  ــت از تراژدي هول ناك زنانگي در جنگ. ش اس
ــت و سرشار از رشادت و شهامت ساده اما ژرف؛ آن جا كه  اس
ــعار  خلخال پاي زن عرب را ميراث غارت گر او مي داند. در اش
و داستان هاي غاده السمان مي توان سيماي ادبيات امروز عرب 

را ديد و به آن پي برد.
بي شك هنرمندان متعهد، عاشق ترين انسان هايي هستند 
ــه به خود،  ــي را ارج مي نهند و ن ــج گران بهاي زندگ كه گن
ــيبي  ــر و نه به طبيعت هيچ گونه آس ــان هاي ديگ نه به انس

نمي رسانند.

پي نوشت
1. شاعر زن در يونان باستان

2. شاعر زن در يونان باستانـ  نمونه اي از شعر وي: 
اگر دل تو جوالن گاه هوس ناپاك نيست
و اگر دهانت با دروغ زني سروكاري ندارد

با ديدة پاك بين و بي گلگوني آزرم 
به من مي تواني نزديك شد. (السمان، 1385: 7)

3. بزرگ ترين شاعر كالسيك معاصر عرب از عراق
4. نويسندة انقالبي فلسطيني

5. مستشرق روسي و مترجم آثار غاده السمان
ــنده به زبان عربي و انگليسي متولد 1928 ميالدي  ــاعر و نويس 6. ش

در شرق اردن 
7. نقاد و متفكر مصري

8. در دورة رنسانس، انسان گرايي (Humanism) مورد توجه خاص 
قرار گرفت. طرف داران اين نظريه به مسائل انساني بيش از هر مسئلة 

ديگري توجه مي كردند.
ــاعران رمانتيك عرب كه پس از  ــاعر معاصر سوري و يكي از ش 9. ش
ــغال گر قدس به اعراب و اشغال فلسطين ناگهان تغيير  حملة رژيم اش
ــارة انتفاضة مردم  ــعار وطني و انقالبي درب ــرودن اش رويه داد و به س

فلسطين پرداخت.

منابع
ــمان، غاده؛ ابديت لحظة عشق، عبدالحسين فرزاد، چاپ دوم،  1. الس

تهران، نشر چشمه، 1386.
2. السمان، غاده؛ دربند كردن رنگين كمان، عبدالحسين فرزاد، چاپ 

چهارم، تهران، نشر چشمه، 1385.
3. السمان، غاده؛ زني عاشق در ميان دوات، عبدالحسين فرزاد، چاپ 

دوم، تهران، نشر چشمه، 1384.
4. السمان، غاده؛ غم نامه اي براي ياسمن ها، عبدالحسين فرزاد، چاپ 

دوم، تهران، نشر چشمه، 1385.
ــارات  ــين؛ رويا و كابوس، چاپ دوم، تهران، انتش ــرزاد، عبدالحس 5. ف

مرواريد، 1383.
6. قباني ، نزار؛ شعر، زن و انقالب، عبدالحسين فرزاد، چاپ اول، تهران، 
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چكيده
هدف از تدوين اين مقاله، بررسى نكاتى در مورد «آورده اند كه...» 
ــى مقطع متوسطه،  ــت كه در كتاب هاى ادبيات فارس هايى اس
ــؤال مهم  معموالً در پايان برخى دروس يا فصول وجود دارد. س
تحقيق اين است كه آيا بررسى ظرايف و نكات «آورده اند كه...» 
ها، مى تواند مميزهاى معنايى و ساختارى آن ها را روشن سازد.

در اين پژوهش، كه با استفاده از روش كتاب خانه اى انجام شده، 
محدودة هر يك از «آورده اند كه...» ها در يكى از انواع قالب هاى 
نگارشى «حكايت، لطيفه يا فكاهه»،  بدون توجه به منبع تعليمى 
يا غنايى آن ها، مشخص شده است. محدوده اى كه مى تواند در 
حالت تعميم بخشى، مثًال نمونه هايى از كليله و دمنة (تعليمى) را 
با محدودة فكاهه يا لطيفه، در حوزة غنايى قرار دهد. هم چنين، 
ــمت نتايج، ميزان تأثير و تأثر درون مايه در تقسيم بندى  در قس
ــت كه مى تواند حائز  ــده اس ــخص ش جهانى محتواى آثار، مش

اهميت باشد.

كليد واژه ها:
حكايت، فكاهه، لطيفه، درون مايه.

مقدمه
به كار بردن عبارت هايى چون، «حكايت كنند»، «آورده اند 
ــتان ها،  ــروع اغلب حكايت ها، داس ــه...» و «گويند» در ش ك
ــتگان ادب فارسى در حوزه هاى  فكاهيات و لطايف آثار گذش
ــت ذهن  ــن، عرفانى و... ممكن اس ــف تمثيلى، نمادي مختل
خواننده را به اين پرسش ها معطوف كند: آيا اين نوع نوشته ها، 
قالب نگارشى مستقلى محسوب مى شوند؟ آيا ساختار زبانى و 
بيانى آن ها شبيه به هم است؟ اهداف و اغراض محتوايى آن ها 
ــت؟ محتواهاى آن ها چه تفاوت هاى كلى اى مى توانند  چيس

داشته باشد؟ و... .
ــر حكايت (لطيفه و فكاهه)  دغدغة تفكيك حكايت از غي

ــت كه  براى مخاطبان و حتى صاحب نظران نيز تا حدى اس
ــى آن ها، مثالً   ــه مميزهايى معنايى و محتواي بدون توجه ب
قصه هاى موجود در گلستان سعدى را حكايت مى دانند و آن 
مجموعه را جزء ادب تعليمى مى پندارند؛ در حالى كه، نبايد 
ناديده انگاشت كه در همين حكايات (گلستان)، نمونه هايى 
از لطيفه و فكاهه نيز وجود دارند كه در محدودة ادب غنايى 

مى گنجند.
ــكل  ــتان، قّصه، طنز و در ش ــى دربارة داس ــة منابع مطالع
تخّصصى تر (حكايت، لطيفه، فكاهه)، ما را متوّجه تفاوت هاى 
ساختارى و محتوايى آن ها مى كند،  در اين پژوهش مى خواهيم 
با تحليل جدولى اين نوشته ها، با عنايت به محتوا با موضوع 
و درون ماية آن ها، نتيجه يا نتايج پژوهش را در سطوح كّمى 

با كيفى ارائه دهيم.
ــر مفاهيم زير الزم به  ــش از آغاز مطلب، مرورى گذرا ب پي

نظر مى رسد:
طنز چيست؟ قالب هاى نگارشى با محتواى طنز كدام اند؟ 
ــتانى كدام اند؟ منظور از  ــت؟ قالب هاى داس ــتان چيس داس

حكايت چيست؟ درون مايه چيست؟
ــود:  ــخ داده مى ش ــش ها پاس ــش  نتايج به اين پرس در بخ
ــى  نمونه هاى موجوِد «آورده اند كه...»، در كتب ادبيات فارس
ــى را  ــطه با درون مايه هاى متفاوت، كدام قالب نگارش متوّس
ــازند؟ تفاوت حكايت با غير حكايت (لطيفه و فكاهه)  مى س
ــت؟ با توجه به تعريف درون مايه،  اين نوع نوشته ها در  چيس

كدام نوع ادبيات (تعليمى يا غنايى) مى گنجند؟

1. طنز
«طنز» در لغت به معناى مسخره كردن و طعنه زدن و در 
ــرى،  ــت كه جنبه هاى بد رفتارى بش اصطالح اثرى ادبى اس
ضعف هاى اخالقى و فساد اجتماعى،  يا اشتباهات انسان را با 
شيوه اى تمسخرآميز و اغلب غير مستقيم بازگو مى كند. شاعر 
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يا نويسندة طنزپرداز با هدف اصالح ناهنجارى هاى اخالقى و 
نابه سامانى هاى اجتماعى به تمسخر اشخاص با آداب و رسوم 
و مسائل موجود در جامعه مى پردازد. طنز گاه جنبة فلسفى 
ــرى يا حّتى دستگاه آفرينش را شامل  دارد و كّل جامعة بش
مى شود. بيش تر آثار طنزآميز، جنبة  سياسى و اجتماعى دارند 
ــبت به اوضاع و احوال  ــان دهندة اعتراض طنزپرداز نس و نش

حاكم بر جامعه اند (داد، 1380: 288).
ــوخى و خنده است اما اين خندة شوخى  مبناى طنز بر ش
ــت تلخ و جدى و دردناك و  ــادمانى نيست؛ خنده اى اس و ش
ــركوفت و كمابيش زننده و نيش دار  ــرزنش و س همراه با س

(همان، 1380؛ 422).
در فرهنگ ايرانى براى داستان ها، لطيفه ها، ضرب المثل ها و 
گفته ها و اشعار طنزآميزى كه در ميان مردم كشور رايج است 
ــه ادبيات عامه يا به اصطالح فولكلور (Folklore) معروف  و ب
ــت، به گونه هاى مجرد، تعاريفى از كنايه، لطيفه، طعنه،  اس
هزل و ... آمده است اما حقيقت اين است كه طنز اگر چه همة 
اين هاست ولى با هر يك از اين موارد تفاوت ها و تباين هايى 

دارد (همان،  1380: 422).
ــز عبارت اند از: طعنه  ــر كوتاه طنزآمي ــته هاى نث انواع نوش
 ،(Facetiae) متلك / هزل ،(Lampoon) هجو ،(Sarcasm)
فكاهه (Humour)، و لطيفه. در اين جا به ضرورت، توضيحاتى 

اجمالى درباره فكاهه و لطيفه ارائه مى شود.

(Humour) فكاهه
ــى و الغ، مزاح براى انبساط نفس  در لغت به معناى خوش
ــت كه موجب  ــخنى خنده آميز يا اثرى اس و در اصطالح،  س
ــاد  ــود و در آن، هدف فقط خندانيدن و ش ــدن مى ش خندي
كردن است نه مطلبى ديگر. به عبارتى، فكاهه در كلّيت خود 
ــت كه به نحوى در ساختار و مضمون  شامل همة آثارى اس
ــوس دارد. فكاهه  ــا،  خاصّيتى خنده آميز، حضورى ملم آن ه
بى دردسرترين شيوة مزاح و انبساط خاطر است كه نه زشتى 

و ركاكت «هزل» را دارد و نه بى پروايى و انتقاد جويى «هجو» 
ــت و پيام ارزش مند طنز را  ــدف آن فقط خندانيدن اس را. ه
ــه در فكاهيات، كوتاه و موجز بودن  هم ندارد. مهم ترين نكت

آن هاست. (همان: 294)

1.  لطيفه
ــو، گفتار نرم، كالم  ــف و در لغت، هر چيِز نيك ــث لطي تأني
ــن و خوبى، نيكو و نغز، سخن باريك  مختصر در رعايت حس
و خوش، چربك، خرد، نكته،  دقيق و بذله است. فارسيان به 

معنى سخن نيكو استعمال كنند.
لطيفه اى است در آن لب كه هيچ نتوان گفت

اگر دلم دهدى خلق را نمايم آن                           (فرخى)
لطيفه در اصطالح عبارت است از نكته اى كه آن را در نفوس 
ــراح صدر و انبساط  ــد؛ به نحوى كه موجب انش تأثيرى باش
قلب گردد و در كشف اللَغات آمده است. لطيفه نزد سالكان، 
اشارتى كه دقيق بَُود اما روشن شود از آن اشارت معنى اى در 
فهم، كه در عبارت نگنجد. (دهخدا، 1377) در ادبيات به دو 

معناى نزديك به هم است:
الف) شعرى كوتاه و نغز را گويند كه نكته اى لطيف در بردارد:

گفت من مستقسى ام آبم ِكشد
گرچه مى دانم كه اين آبم ُكشد                            (مولوى)

گر تو قرآن بدين نمط خوانى
ببرى رونق مسلمانى                                         (سعدى)

ب) عبارتى كوتاه و نغز كه به سبكى برجسته نوشته شده 
باشد و از انديشة دقيق حكايت كند.

2.  داستان
ــى به معناى قّصه، حكايت، افسانه  در لغت و در زبان فارس
ــت اما در ادبيات به عنوان يك  ــت به كار رفته اس و سرگذش
اصطالح عام به شمار مى آيد كه از يك سو شامل صور متنّوع 
قّصه  مى شود و از سوى ديگر انشعابات مختلف ادبيات داستانى 
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ــتان كوتاه، رمان، داستان بلند و ديگر اقسام اين  از قبيل داس
شاخه از ادبيات خّالق را در بر مى گيرد. (داد، 1380: 126)

ــتان، نقل واقعه اى است كه به نحوى  در معناى خاص،  داس
تابع توالى زمانى باشد. (داد: همان)

ــيم بندى ادبيات داستانى (داستان) و در زير شاخة  در تقس
ــطوره، حكايت اخالقى، افسانة  ــاخه هاى فرعى؛ اس قّصه، ش

تمثيلى، افسانة پهلوانان و افسانة پريان را مى بينيم.
 (ميرصادقى، 1376: 25)

حكايت 
ــخن  ــت: باز گفتن از چيزى، باز گفتن گفتارى را،  س در لغ
نقل كردن، قول كسى را گفتن، شباهت داشتن، نشان دادن 
ــخن، گفتار، تكلم و  ــب، قضيه، گزارش، س ــتان، مطل از داس

حديث.
سخن:

حكايت بر مزاج مستمع گوى
اگر خواهى كه دارد با تو ميلى                            (سعدى)

افسانه:
جان شيرين خوش است و چون بشود

از پس جان به جز حكايت نيست                         (معزى)
مطلب:

بدانم كه گفت اين حكايت به من
كه بوده ست فرماندهى در يمن                    (دهخدا، 1377)

ــاده و غالباً  ــتان س ــالح، از لحاظ ادبى نوعى داس در اصط
ــاختگى است كه در ميان مردم شهرت  مختصر، واقعى يا س
يافته است و نويسندگان و شاعران از آن براى ايضاح مطالب و 
مقاصد خود يا به منظور زيبايى و قّوت بخشيدن به كالمشان 

سود مى جويند. (رزمجو، 1370: 179)
ــر آن چه جمال  ــده   و بنا ب ــه توضيحات ياد ش ــا توجه ب ب
ــتانى»  ميرصادقى در صفحات 73 تا 61 كتاب «ادبيات داس
آورده است،  داستان با قّصه و حكايت، تفاوت هايى كلّى دارد 

كه مهم ترين آن ها عبارت اند از:
1. ساختار داستان بر پى رنگ (رابطة علت و معلولى) استوار 
است اما حكايت و قّصه، اغلب بدون پى رنگ است با پى رنگى 

سست دارد.
ــازى، شخصيت پردازى  ــتان به جاى قهرمان س 2. در داس
ــان از  ــا به لحاظ خصوصيت فردى ش ــود؛ يعنى آدم ه مى ش
ــناخته مى شوند اما در قصه و حكايت، قهرمانان  يك ديگر ش

نمونه اى كلّى از خصلت هاى خوب يا بد را عرضه مى كنند.
3. آدم هاى داستان معموالً آدم هاى عادى و واقعى هستند 

اما در قّصه و حكايت معموالً اين گونه نيست.
4. زمان و مكان  داستان مشخص و معّين است اّما در قّصه 

و حكايت معموالً فرضى و تصوّرى است.

ــل  ــا از اص ــوادث و ماجراه ــه، ح ــت و قّص 5. در حكاي
اعجاب برانگيزى پيروى مى كنند.

6. معموالً، محتوا و مضمون  قصه ها مربوط به زمان هاى دور 
و جوامع از ياد رفته است. (داد: همان)

3.  درون مايه (مضمون)
در لغت تشكيل شده از «درون» به معناى داخل و ميان، به 
اضافة مايه، معناى اصل هر چيز، مصدر و اساس، و درمجموع 
ــت. مضمون  «درون مايه» به معناى اصل درونى هر چيز اس
نيز در لغت به معناى در ميان گرفته شده يا آن چه از كالم و 

عبارت مفهوم شود، است. (داد،1380: 131)
ــارت از «فكر اصلى و  ــات، درون مايه و مضمون عب در ادبي
ــت؛ خط يا رشته اى كه در خالل اثر  ــلّط در هر اثرى اس مس
كشيده مى شود و موقعيت هاى داستان را به هم مى پيوندد» 
به عبارتى ديگر، «درون ماية هر اثرى، جهت فكرى و ادراكى 

نويسنده است نسبت به موضوع داستان» (همان: 131)
درون مايه (مضمون) جوهر اصلى اثر ادبى است و فكر مركزى 

و حاكم بر داستان را در بر مى گيرد. (ميرصادقى، 1376: 300)
ــتان يا يك اثر ادبى را انتخاب  درون مايه،  همة عناصر داس
مى كند. اين عناصر عبارت اند از: موضوع، شخصيت ها، عمل، 
پى رنگ و هر چيز ديگرى كه نويسنده  براى عرضه داشت كل 
ــرد. درون مايه، هماهنگ  معناى مورد نظرش به كار مى گي
ــتان  ــخصيت، صحنه و عناصر ديگر داس كنندة موضوع با ش
ــت و جهت فكرى و ادراكى نويسنده را نشان مى دهد. از  اس
اين نظر، درون مايه را به معناى كلّى داستان تعبير كرده اند؛ 
ــى مورد نظر  يعنى، فكر يا مجموعة افكارى كه موضوع اساس
ــته يا داستان القا مى كند و داستان را به  نويسنده را در نوش

سمت وحدت هنرى سوق مى دهد. (همان: 300)
به عبارت ديگر، درون مايه يا مضمون، برايند معنوى داستان 
است و از اين رو در پرورش و پرداخت آن، همة عناصر داستانى 
به نحوى دخالت دارند. اين دخالت براساس هماهنگى، نظم 
ــتان صورت مى گيرد. در  ــجام درونى ميان عناصر داس و انس
ــته، ثمرة نظمى دقيق ميان عناصر  واقع، درون ماية هر نوش
داستانى است كه از اين نظم به وحدت هنرى تعبير مى شود. 
ــت، خود  بنابراين، درون مايه گرچه زاييدة وحدت هنرى اس
ــت و به قولى نسبت آن با وحدت هنرى  وحدت هنرى نيس
ــبت نور است با چراغ. گويى درون مايه چون پرتوى  مثل نس

است كه از چراغ وحدت هنرى ساطع مى شود.
 (مستور، 1386: 32)
ــاختارى  ــى س با توجه به اين تعاريف و توضيحات و بررس
ــاى «آورده اند كه...» از كتاب هاى ادبيات  و محتوايى نمونه ه

فارسى مقطع متوسطه، مصداق حكايت، فكاهه و لطيفه اند.
ـ حكايت ها داراى هدفى معموالً اخالقى هستند، ساختارى 
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نسبتاً مختصر دارند و معموالً نويسندگان از آن ها براى بيان و 
ايضاح مقاصد يا زيبا كردن كالم و قّوت بخشيدن به آن سود 

مى جويند؛ مانند: آورده اند كه...
ــطامى، يك شب در خلوت خانة  طاووس عارفان،  بايزيد بس
ــوق را بر كنگرة كبرياى او درانداخت و  ــفات، كمند ش مكاش
ــق را در نهاد خود برافروخت و زبان را از در عجز و  آ تش عش
درماندگى بگشاد و گفت: «بار خدايا، تا كى در آتش هجران 
تو سوزم؟ كى مرا شربت وصال دهى؟» به سّرش ندا آمد كه 
بايزيد، هنوز تويِى تو همراه توست،  اگر خواهى كه با ما رسى، 

خود را بر در گذار و در آى. (كليات سعدى، «مجالس پنج گانه»)1
ــة باال،  تأكيد بر «دورى از منّيت و خودخواهى» به  در نمون
ــهود  عنوان درون مايه و هدفى اخالقى و تعليمى، كامًال مش
ــد. پس اين نمونه  ــه طنزى در ميان باش ــت؛ بدون اين ك اس

مى تواند در حوزة حكايت قرار گيرد.
ـ فكاهيات صرفاً به قصد مزاح و انبساط نفس تأليف مى شوند 

و فاقد پيام ارزش مند حكايت اند؛ مانند: آورده اند كه...
به روزگار خسرو، زنى پيش بزرجمهر آمد و از وى مسئله اى 
ــيد و در آن حال بزرجمهر، سر آن سخن نداشت، گفت:  پرس
ــى، من ندانم.» اين زن گفت:  «اى زن، اين كه تو همى پرس
ــان ما به چه چيز  ــن ندانى، اين نعمت خداي ــس تو كه اي «پ
مى خورى؟» بزرجمهر گفت: «بدان چيز كه دانم، و بدانم كه 
ــم، ملك مرا چيزى نمى دهد. ور باور ندارى، بيا و از ملك  ندان

بپرس تا خود بدان چه ندانم مرا چيزى همى دهد يا نه؟» 
(قابوس نامه)2

ــرى كه آن را جزء  ــت ـ اث اين نمونه، كه از قابوس نامه اس
ــات تعليمى مى دانيمـ  درون مايه اى به جز «طنز» و آن  ادبي
هم به قصد مزاح و انبساط خاطر ندارد. پس فكاهه است و در 

حوزة ادب غنايى مى گنجد.
ـ ل مانند: آورده اند كه...

ــزى او را مالمت نمود. او  ــران جانى بى ادبى مى كرد. عزي گ
گفت: «چه كنم؟ آب و گل مرا چنين سرشته اند.» گفت: «آب 

و گل را نيكو سرشته اند اّما لگد كم خورده است!»
(لطايف الّطوايف)3

ــنده، «نبود تربيت  ــورد نظر نويس ــن نمونه، نكتة م در اي
ــت كه در سيطر ة درون مايه اى غالب و چيره به  اخالقى» اس

نام «طنز» مخفى مانده است.
نتايج بررسى نمونه هاى ديگر «آورده اند كه...» كتب ادبيات 
ــه حيطة  ــرح زير در س ــطه، نتايجى را به ش ــى متوّس فارس
ــاختارى و محتوايى حكايت با لطيفه و فكاهه،  تفاوت هاى س
ــت هاى كيفى ارائه مى دهد: (جداول  نمودهاى كّمى و برداش

در پيوست)

تفاوت هاى ساختارى و محتوايى حكايت يا لطيفه و فكاهه

ــنده دخالتى ندارد؛ در  1. در حكايت، مقتضيات درونى نويس
حالى كه در فكاهه و لطيفه، اصل بر ذهنيت نويسنده، غرض 

و هدف شخصى اوست.
ــنده،  توجيه هدفى اخالقى  2. در حكايت، قصد نهايى نويس
ــرگرم كردن،  ــت اما در فكاهه و لطيفه، معموالً هدف، س اس
خنداندن و جلب رضايت مخاطب است. (البته نكتة نهفته در 

لطيفه را نبايد ناديده انگاشت).
3. فكاهه و لطيفه داراى طنزى راكدند و محدوّديت زمانى و 
ــير زندگى و نيز در متن آن  زندگانى دارند اما حكايت در س

جريان مى يابد.
ــكل مستقيم به وسيلة نويسنده  4. در حكايت، نتيجه به ش
ــود يا ارائة حكايت به نحوى است كه خواننده از  اعالم مى ش
ــتان، نتيجه را درمى يابد اما اين خصيصه در مورد  متن داس
فكاهه و لطيفه صادق نيست و اگر هم وجود داشته باشد،  در 

سيطره   درون مايه اى غالب، به نام «طنز»، قرار مى گيرد.
5. فكاهه و لطيفه بيش تر مبتنى بر جمالت كوتاه اند و به همين 
دليل، برخى از آن ها جنبة مثل نيز مى يابند اما حكايت چون از 

متن زندگى گرفته شده، معموالً طوالنى تر است.
ــكلى منطقى و واقعى  6. در حكايت،  حلقه هاى حوادث به ش
جريان دارند اما در فكاهه و لطيفه،  بر خالف انتظار خواننده، ناگاه 

اين حلقه پاره مى شود و سير منطقى حوادث تغيير مى كند.

نتايج كيفى 
1. تماِم «آورده اند كه...»هاى ادبيات فارسى متوسطه، چنان چه 
درون ماية «طنز» داشته باشند يا درون ماية غالب آن ها «طنز» 
ــد، جزء فكاهه يا لطيفة ادبى محسوب مى شوند اما اگر  باش

درون مايه  اى اخالقى داشته باشند، جزء حكايت اند.
2. فكاهه و لطيفة ادبى را نظر به دخالت احساس، عاطفه  و 
ذهنيت نويسنده در شكل گيرى حلقة پايانى آن، مى توان در 
ــات را هم به دليل اهداف  ــت و حكاي حوزة ادب غنايى دانس

اخالقى و آموزشى شان، جزء ادب تعليمى.
ــود در محدودة فكاهه و لطيفه، چنان چه  3. نمونه هاى موج
صرفاً فكاهه باشند، زيرساختشان فقط جنبة سرگرم كردن، 
خنداندن و انبساط نفس است اّما اگر لطيفه باشند،  زيرساخت  
ــت كه در سير بيانى خود، حلقة  آن ها حكايت يا قصه اى اس
ــه خواننده را  ــت؛ به گونه اى ك ــده اس پايانى آن دگرگون ش
غافل گير مى كند و همين غافل گيرى است كه او را مى خنداند. 
پس خندة ناشى از لطيفه، خنده اى متفاوت با خندة برخاسته 
از فكاهه است. خندة فكاهه به  عمد و ساختگى است و صرفاً  
به قصد مزاح،  اما خندة لطيفه، معموالً  خنده اى است دردناك، 
ــه و از اين جهت هم،  مى توان  ــا بار اخالقى و تعليمى نهفت ب
ــت اما چون درون ماية  ــاخت لطيفه، حكايت اس گفت زير س

غالب، طنز است،  نمود اخالقى و تعليمى آن كم تر مى شود.
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نکته ها
� هم��ة نمونه ه��ای )آورده اند ک��ه...( در ادبی��ات پایة دوم 
دبیرس��تان، حکایت و در حوزة ادب تعلیمی اند. در پایة سوم 
انسانی،  نمونه هایی )آورده اند که...(، مشابه کتب ادبیات سایر 
پایه های متوس��طه وجود ندارد اما در یک درس )بیس��ت و 
س��وم( چند حکایت، فکاهه و لطیفة ادبی ب��ا عناوین مجّزا 
گنجانده ش��ده اند که کیفّیت و کّمی��ت آن ها نیز در جدول 

مربوطه، نشان داده شده است.
� هرگاه لطیفه از نظر س��اختاری و معنایی گس��ترش یابد 
و به حکایت یا داس��تانکی تبدیل گردد، آن را به عنوان قصه 
یا داس��تانک لطیفه وار می شناس��ند. در این صورت، نیز این 
قصه ها یا داس��تانک ها ی لطیفه وار، همان اغراض و اهدافی را 
دنبال می کنند که لطیفه ها دارند؛ یعنی، بیش تر در جس��ت 
و جوی جلب اذهان مخاطبان و س��رگرم کردن و انبس��اط 
خاطر آن ها هستند و به توالی منطقی حوادث توجهی ندارند. 
در واقع،  داس��تان لطیفه وار هم چ��ون لطیفه کم تر به نظم و 
وحدت هنرمندانه متکی اس��ت و بیش تر به حادثة استقالل 
یافت��ه، مف��رح و س��رگرم کننده توجه می کن��د و بر خالف 
ظاه��ر گول زننده اش،  عمق چندانی ندارد. حادثه ای اتفاقی و 
استثنایی در محور داستان قرار می گیرد و داستان به پایانی 
غافل گیرکننده ختم می شود و چون مثل لطیفه یکی دو بار 
به شنیدن و خواندنش می ارزد، اگر تکرار شود، از لطف معنا و 

قدرت تأثیرش می کاهد )میرصادقی، 1376: 76(. 
همانند درس بیس��ت وچهارم از کتاب ادبیات س��ال س��وم 
دبیرستان رشتة علوم انسانی، یا عنوان »تولدی دیگر« که نمونه ای 

کامل از یک داستانک لطیفه وار است.
البته نباید نادیده انگاشت که داستان های لطیفه وار دیگری 
نیز هستند که خصوصیتی نوعی دارند و در آن ها یک خصلت 
دیرپا و عمیق انس��انی به نمایش گذاشته شده است. از این 
داستان ها به عنوان داستان هایی لطیفه وار تیپیک نام می برند. 
از نمونه های بارز این گونه داس��تان های لطیفه وار می توان به 
داستان »کباب غاز« نوش��تة محمدعلی جمال  زاده از کتاب 

ادبیات سال دوم دبیرستان اشاره کرد )همان: 77(.

پی نوشت
1. برگرفته از کتاب ادبیات فارسی سال دوم دبیرستان، صفحه  105.
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كمال روحاني
كاكارشرشنناسسارارشدشدز زبابانن

ف فارارسيسي ا ادبدب وو
يپيرارانشنشهرهر

((سطسطححدودو ح حوزوزه)ه)

چكيده
از مشكالتى كه دبيران محترم ادبيات فارسى در تدريس با آن 
مواجه اند، فعل مركب، چگونگى تدريس و راه هاى تشخيص آن 
از فعل ساده است. از آن جا كه در زبان فارسى گاهى افعالى ساده  
ــزء به وجود مى آيند و يكى از جزءهاى آن ها نقش  نيز از دو ج
مفعولى،  متممى يا مسندى به خود مى گيرد، فعل مركب دچار 
التباس شده و اغلب تشخيص دادن آن از فعل ساده دشوار است. 
ــكل  ــا همكاران محترم را با مش اين امر دانش آموزان و چه بس
ــوارى تدريس و تفهيم اين افعال مواجه  تشخيص دادن يا دش

مى سازد.
در اين مقاله، نويسنده سعى كرده است فعل مركب را از جوانب 
مختلف بكاود و ديدگاه صائب استادان ادبيات را ذكر كند و عالوه 
ــى مقطع  بر جمع بندى ديدگاه مولّفان محترم كتب زبان فارس
ــطه، با ارائة راه كارهايى شيوه هاى مختلف تشخيص فعل  متوّس

مركب از ديگر افعالـ  مخصوصاً فعل سادهـ  را نشان دهد.

كليد واژه ها:
ساختمان فعل، فعل مركب، همكرد، جزء صرفى، جزء غيرصرفى، 

تشخيص فعل مركب.

ــه گروه عمدة ساده، پيشوندى  ــى به س فعل در زبان فارس
ــت (وحيديان، عمرانى، 1382:  ــده اس ــيم ش و مركب تقس
61ـ60). گرچه استادان بزرگوار ديگرى در تقسيم بندى خود 
ــده اند اّما همگى، گروه هاى  به كم تر يا بيش تر از آن قائل ش
فعلى باال را ذكر كرده و اختالف موجود بيش تر مربوط به نوع 

تقسيم بندى است؛ يعنى گروهى ساختمان فعل را ريزتر مورد 
مّداقه قرار داده و برخى كلّى تر به حيطة فعل نگريسته يا در 

بخشى ديگر به آن نوع متمايز پرداخته اند.1
پيش از اين كه به اصل موضوع بپردازيم، الزم است تعاريفى 
ــتادان ادبيات بياوريم و وجوه  ــل مركب را از نظرگاه اس از فع
اشتراك آن تعاريف را برشماريم تا به كنه مطلب دست يابيم.

تعاريفى از فعل مركب
الف: فعل مركب، فعلى است متشّكل از فعلى بسيط با يك 
پيشاوند يا از يك اسم يا فعلى در حكم پيشاوند و به عبارت 
ديگر، فعلى است متشكل از دو لفظ داراى يك مفهوم؛ مانند، 

طلب كرد (خيام پور، 1373: 69).
ب: اصطالح فعل مركب را به افعالى اطالق مى كنيم كه از 
ــتقل تركيب يافته اند؛ كلمة اول، اسم يا صفت  دو كلمة مس
ــت كه صرف  ــت و تغيير نمى پذيرد و كلمة دوم فعلى اس اس
ــم. اطالق فعل مركب به  ــود و آن را همكرد مى خواني مى ش
اين گونه كلمات از آن جهت است كه از مجموع آن ها معنى 

واحدى دريافت مى شود. (خانلرى، 1373: 49)
پ: فعل مركب، فعلى است كه از يك كلمه يا يك فعل ساده 
ساخته مى شود و مجموعاً معنى واحدى را مى رساند؛ مانند، 

تأسف خوردن،  دستور دادن (انورى و گيوى، 1375: 270).
ــازة نحوى تشكيل مى شود؛  پايه و  ت: فعل مركب از دو س

عنصر فعلى؛ مانند، صلح كرده اند. (مشكوه ًْالدينى، 1379: 133)
ث: فعل مركب فعلى است كه ساختمان لفظى آن از دو جزء 
مستقل، تركيب يافته  است؛ يك جزء اسمى يا صفتى كه در 



آغاز آن است و ديگرى كه فعل مستقل است اّما در كل از هر 
دوى آن ها معنى واحدى اراده مى شود. (سلطانى، 1376: 120)

ج: فعل مركب از دو قسمت كامًال  متفاوت تشكيل مى شود؛ 
يكى جز فعلى كه هستة فعل مركب يا گروه فعلى است و آن را 
«فعل ياور» مى ناميم، ديگر جزء غير فعلى كه از كلمه يا نيمه 
كلمه يا گروه تشكيل مى شود و ما آن را «فعل يار» مى گوييم؛ 

مانند، كار كردن، از پا افتادن. (فرشيدورد، 1382: 413)
ــوندى يك يا چند تكواژ  ــاده يا پيش چ: اگر پيش از فعل س
مستقل بيايد و با آن تركيب شود، حاصل فعل مركب است. 

(خيام پور، همان: 69)
ح: فعل مركب به فعلى گفته مى شود كه از يك فعل همكرد، 
ــدن، بردن، دادن، زدن، گرفتن، درآوردن،  از قبيل: كردن، ش
ــم عام، صفت يا قيد ساخته  ــيدن و ... ، با يك اس آمدن، كش

شود؛ مانند، بد آوردن، رنج كشيدن (ارژنگ، 1381: 155).
ــده از فعل مركب، به دو وجه  با جمع بندى تعاريف ارائه ش
اشتراك مهم مى توان دست يافت؛ يكى اين كه فعل مركب از 
دو قسمت فعل ساده (همكرد يا جزء  صرفى) و يك كلمه يا 
تكواژ آزاد، به عنوان جزء غير صرفى، درست مى شود. ديگر 
ــى و جزء غيرصرفى يا به  ــه در فعل مركب، جزء صرف اين ك
ــخن ديگر، كلمه با همكرد در مجموع داراى يك مفهوم  س

و پيام اند.

تقسيم بندى فعل مركب
در يك تقسيم بندى كلى، فعل هاى مركب را مى توان به دو 

گروه عمده تقسيم كرد:

1. فعل هاى مركب با جزء صرفى يا همكرد
ــى يا فعل عمومى   در باب افعال مركب با همكردهاى فارس
ــتند كه با اسم يا صفت تركيب  مى توان گفت فعل هايى هس
شده اند از مجموع آن ها فعل مركب حاصل مى شود. مشخصة 
اين گونه افعال اين است كه معنى اصلى را از دست مى دهند و 
آن گاه معنى ثانوى پيدا مى كنند يا تنها به عنوان جزء صرفى 

به كار مى روند (خانلرى،  همان: 149).

مهم ترين جز ءهاى صرفى يا همكردها
جزء صرفى يا همكردها (افعال عمومى) كه در ساخت فعل 
مركب مؤثرند و بيش از اخوات خود كاربرد دارند،  عبارت اند 
از: آمدن، آوردن، ايستادن، بردن، بستن، پيوستن، خواستن، 
ــتن، ديدن،  رفتن، زدن، ساختن، شدن،  خوردن، دادن، داش

فرمودن، كردن، كشيدن، گرديدن، گردانيدن، گرفتن، گشتن، 
نمودن، نهادن، يافتن (خانلرى، همان: 67ـ  50).

ــوع كلمه تركيب  ــا با يك يا چند ن ــر يك از اين فعل ه ه
ــب در موارد مختلف  ــوند و معنى حاصل از اين تركي مى ش

گاهى متعدى و گاهى الزم است (همان: 50).

2. فعل هاى مركب 
به صورت عبارت فعلى يا عبارت هاى كنايى

در مورد عبارت هاى كنايى مرده يا عبارت هاى فعلى، تمامى 
اجزا روى هم يك مفهوم فعلى واحد دارد؛ براى مثال در عبارت 
«او از خواسته اش چشم پوشيد» يا عبارت «او هيچ وقت دست 
از پا خطا نمى كند»، چشم، دست، پا و سر، معنى حقيقى خود 
ــد را ارائه كرده اند كه  ــت داده، با هم يك معنى واح را از دس

همان صرف نظر كردن و اشتباه نكردن است.
 (وحيديان و عمرانى، همان: 61)

فعل مركب با جزء غيرصرفى و عبارت هاى كنايى
ــيدورد، فعل مركب با جزء غيرصرفى و  استاد خسرو فرش
ــاختمان به انواع زير تقسيم  عبارت هاى كنايى را از لحاظ س

كرده است: (فرشيدورد، همان: 414)
1. از اسم و فعل همكرد (ياور) كه خود انواعى دارد:

الف:  اسم، فاعل فعل همكرد (ياور) است: اتفاق افتادن.
ب: اسم مكمل فعل همكرد است: تعطيل كردن.

پ: اسم مفعول رايى فعل همكرد يا جزء صرفى است: دل بستن.
ت: اسم متمم قيدى يا مفعول با واسطة جزء صرفى يا همكرد 

است: زندان انداختن؛ يعنى به زندان انداختن.
ــم يا صفت به جاى موصوف و ضمير متصل و جزء  2. از اس

صرفى (فعل ياور): خوشش آمد، لجش گرفت.
ــمى و همكرد: از دست  ــم يا گروه اس 3. از حرف اضافه و اس

دادن، از پا افتادن.
4. از صفت اسنادى و فعل ياور (همكرد): گم شدن، پاك كردن.
5. از قيد و شبه قيد و جزء صرفى: فرار كردن،  وا پس زدن.

ــاب خاك  ــى: روى در نق ــازى و كناي ــب مج ــل مرك 6. فع
كشيدن.

7. فعل مركب عاميانه: جنس آب كردن.
8. از مضاف دستورى شده و مضاف اليه و فعل ياور (همكرد): 

مورد بحث قرار دادن، تحت فشار قرار گرفتن.
9. از نيمه كلمه و متمم آن و فعل ياور (همكرد): دست خوش 

اضطراب بودن.
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در باب افعال 
مركب با 

همكردهاى 
فارسى يا 

فعل عمومى  
مى توان گفت 

فعل هايى 
هستند كه با 
اسم يا صفت 

تركيب شده اند 
از مجموع آن ها 

فعل مركب 
حاصل مى شود

توجه به چند نكتة اساسى در تشخيص
ــخيص دادن فعل مركب، چند راه وجود دارد كه  براى تش
ــت اما پيش  ــك از آن ها در جاى خود مفيد و كارگشاس هري
ــى را به تأكيد يادآورى  ــيوه ها چند نكتة اساس از ذكر اين ش

مى كنيم.
1. توجه به فعل در زنجيرة جمله است؛ فعل را به طور مجرد 
ــى نكنيم. چه بسا فعلى در يك جمله  و خارج از جمله بررس
ــينى با  ــد و همان فعل در جملة ديگر در هم نش ــاده باش س
ــمار آيد. فعل ها تفاوت معنايى  اجزاى متفاوت،  مركب به ش
ــًال در جمله هاى  ــاب نمى آيند؛ مث دارند و يك فعل به حس
«دلم گرفت» و «احمد حقش را گرفت» «گرفت» جملة  اول 
ــدى «گذرا به مفعول و  ــذر و مركب» و در دو جملة بع «ناگ

ساده» است.
ــل، كاربرد طبقة  ــا مركب بودن فع ــاده بودن ي ــار س 2. معي
تحصيل كرده در زبان نوشتارى كتاب هاى درسى است؛ يعنى، 
ساخت مورد نظر بايد در عمل به كار رود و تنها كافى نيست 
ــه كار برود، مردم آن را مى فهمند. مثًال اگر  كه بگوييم اگر ب
جملة «على جشنى را ترتيب خوبى داد» گفته شود، معناى 

آن فهميده مى شود اًما در عمل كاربرد ندارد.
ــانه هاى لفظى (نقش نما) كه اهّميت زيادى  3. توّجه به نش
دارند و استثناپذير نيستند؛ براى مثال: نشانة «را» هميشه و 
ــى معيار امروز ـ نقش نماى مفعول  همه جا ـ در زبان فارس
است و معناى آن مورد نظر نيست. در جملة: پرستار كودك را 
غذا داد،  كودك مفعول اول جمله و غذا مفعول دوم آن است 
و جملة دو مفعولى شمرده مى شود. در اين جا ما نبايد بگوييم 
ــت: پرستار  «را» يعنى «به» و جمله در اصل چنين بوده اس
ــكل فعلى جمله  ــودك غذا داد. آن چه اهميت دارد، ش به ك
ــت. هم چنين، جملة «دلم  و قاطعيت نقش نماى مفعول اس
ــت» با جملة «احمد حقش را گرفت» يا «پليس دزد را  گرف
ــت» تفاوت دارد. در جملة اول، «گرفت» يعنى: غمگين  گرف
ــد. در جملة دوم «گرفت» يعنى به دست آورد. در جملة  ش

سوم «گرفت» يعنى دست گير كرد.

راه هاى تشخيص
1. در جمله هاى چهار جزئى مفعولىـ  متممى:

اگر پيش از فعل، اسم يا صفتى باشد كه نه مفعول است و نه 
متمم، قطعاً با جزء فعلى، يك فعل مركب به شمار مى آيد؛

مثال:
 احمد پول را از من قرض گرفت.

نهاد    مفعول  متمم  فعل مركب
تهمينه نام سهراب را براى پسرش انتخاب كرد.
نهاد    مفعول              متمم    فعل مركب

سارق پول ها را از بانك سرقت كرد.
                              فعل مركب

ــندى يا مفعولى  2. در جمله هاى چهار جزئى متممىـ  مس
مسندى:

اگر جزء غيرصرفى (پايه) نقش متمم يا مسند نداشته باشد، 
حتماً جزئى از فعل مركب است:

مردم از پوريايى ولى به عنوان پهلوان نام مى بردند.
نهاد   متمم  گروه حرف اضافه اى مسند فعل مركب

من او را عاقل گمان كرده ام.
نهاد مفعول مسند فعل مركب

3. عبارت هاى كنايى داراى فعل:
ــه امروزه، تك تك معانى خاصى  اجزاى اين گونه عبارت ها ك
ــت، هميشه   دارند كه با معناى كل عبارت كامًال متفاوت اس

مركب اند. 
او دست به عصا راه مى رود. (= احتياط مى كند)

نهاد   فعل مركب
جملة باال دو جزئى است.

او به من فخر مى فروشد. (= ناز مى كند يا غرور دارد)
نهاد متمم   فعل مركب

4. مفعول پذيرى:
اگر در جمله اى مفعول همراه با نشانة خود بيايد، فعِل داراى 

جزء اسمى يا صفتى حتماً مركب است:
احمد اين كتاب را مطالعه كرد.
                       فعل مركب

دزد، پول ها را سرقت كرد.
نهاد  مفعول    فعل مركب

در جملة دزد پول ها را به سرقت برد،  فعل جمله  ساده 
است و «به سرقت» متمم قيدى و قابل حذف است: دزد 

پول ها را برد.

5. هم  معنايى با «گرداند»:
ــد» عوض كنيم،  ــه را با «گردان ــر بتوانيم فعل يك جمل اگ
به طورى كه معناى جمله تغيير نكند، فعل حتماً ساده و جزء 
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چهچه بسسا فعلى 
كيك ج جمله  در 
ساده باشد وو
لعلد در  همان ف
جملة دديگر در 
همهم نششيننى باا
واوتت،   اجزجزاى متفتف
كركبببهبهش شممارر م
ف فععله هاا آيآيد.د.
تتفافاوتوت م معنعنايايىى
ددارارندند و و ي يكك
فعفعللبهبه ح حساسابب
نمنمى ى آيآيندند

پيش از آن «مسند» است. مثال:
شاعر، مجلس را گرم كرد. (=گرداند)

                     مسند
طوفان خانه ها را خراب كرد. (گرداند)

                     مسند
دشمن نقشه هاى ما را نقش بر آب ساخت. (=گرداند)

نهاد     مفعول          مسند          فعل ساده
موسى سحر جادوگران فرعون را باطل ساخت. (=گرداند)

نهاد            مفعول               مسند   فعل ساده

6. منفى ساختن فعل و افزودن «هيچ» و «ى» پيش و پس 
از جزء غير صرفى (پايه):

ــاده يا مركب بودن يك فعل ترديد داشتيم،  اگر باز هم در س
فعل را منفى مى كنيم و پيش و پس از پايه، «هيچ» و وابستة 
«ى» مى افزاييم. اگر جمله  معنا داشت، فعل حتماً ساده و در 

غير اين صورت مركب است. مثال:
احمد براى پيروزى خود كوشش كرد.

نهاد                          مفعول  فعل ساده
ممكن است بگوييد: «فعل» كوشش كرد، مركب است؛ زيرا 
مترادف با فعل «كوشش كرد» مركب است و مترادف با فعل 
«كوشيد» است كه خود ساده به حساب مى آيد اّما اين نظر، 
ــت نيست. هر فعلى كه يك مترادف ساده داشته باشد،  درس

ساده نيست.
جملة باال را منفى كنيم:

احمد براى پيروزى خود هيچ كوششى نكرد. (= انجام نداد)
                                  مفعول

ــم،  نمى توانيم بگوييم: من  ــة: من درس را ياد گرفت در جمل
درس را هيچ يادى نگرفتم.

ــته پذيرى) در  ــترش پذيرى (وابس مى بينيم كه مالك گس
ــود و بعد از «كوشش» وابستة «ى» آمده  اين جا ديده مى ش

است و جمله هم، معناى كامًال درست و رايجى دارد.
ــته پذيرى فقط در ساخت هاى  نكته: چرا بايد از مالك وابس

مثبت استفاده كنيم؟
ــكل مثبت خود مركب باشد، بايد در  پاسخ: اگر فعلى در ش

شكل منفى و ديگر ساخت ها هم مركب بماند.
فراموش نكنيم فعل مركب، آن است كه مصدر مركب داشته 

باشد و بن مضارع آن نيز به صورت مركب رايج باشد.
نكتة مهم ديگر: اين است كه برخى به جزء غير صرفى (پايه) 
وابستة افزوده مى گويند؛ اين معنا دارد اّما داشتن معنا به تنهايى 
كافى نيست؛ فعل بايد كاربرد عام داشته باشد و رايج هم باشد.

7. جانشين پذيرى:
ــه ترديد داريم،  ــاده يا مركب بودن فعلى در جمل ــر در س اگ
مى توانيم قسمت فعلى را با فعل هم معناى آن عوض كنيم تا 

ترديدمان برطرف شود؛ مثال:
الفـ  احمد حرف جالبى زد.

بـ  احمد حرف جالبى گفت.
پ ـ  احمد حرف جالبى بر زبان آورد.

مى بينيم كه فعل هاى «گفت» و «بر زبان آورد» معادل و هم معناى 
«زد» هستند. پس فعل «زد» در جملة الف ساده است. توجه به 
نظام معنايى و كاربردها و معانى متفاوت يك فعل در جمله در 

تشخيص ساده و مركب بودن آن ضرورى و روشن گر است.
الفـ  او با من مصاحبه كرد.

بـ  او با من مصاحبه انجام داد.
فعل «كرد» در جملة الف به معناى «انجام داد» است و ساده 

به شمار مى رود.
همان گونه كه اگر فعلى به معناى گرداند، يا «گشت» (= شد) 
باشد، فعل ربطى و اسنادى (مسند خواه) محسوب مى شود، 
فعل «كرد» نيز اگر به معناى «انجام داد» باشد، هميشه ساده 
ــم يا صفت)  ــت و جزء پيش از آن (اس و گذرا به مفعول اس

مفعول به شمار مى آيد.
مثال ديگر:

الفـ  احمد سوگند خورد.
بـ  احمد سوگند به جاى آورد.

فعل خورد در معناى «به جاى آورد» ساده است و «سوگند»، 
مفعول آن شمرده مى شود.

ــتباه مى شود؛  اغلب،  نقش مفعول با فعل «خورد» مركب اش
ــى (پايه) فعل  ــمى يا صفت ــول جمله را جز اس ــى، مفع يعن
مى پندارند و خطا در همين جاست. اگر با قاعدة جانشينى و 
معادل معنايى نتوانيم جزء پيشين فعل را مفعول به حساب 

آوريم، فعل ما مركب است.
گاهى نيز جزء پيشين، متمم است؛ مانند، كودك زمين خورد 
= كودك به زمين خورد = كودك به زمين افتاد. فعل «خورد» 
ساده است و «زمين» نقش متممى دارد كه نقش نماى آن به 

قرينة معنوى حذف شده است.

8  . استفاده از دستور مبتنى بر ساخت گرايى:
ــينى آن با  ــن نقش و معناى يك واژه به هم نش يعنى، تعيي
ديگر واژه ها بستگى دارد كه به آن ارتباط افقى يا ساختارى 

مى گويند؛ مثال:
الفـ  سرم به سنگ خورد.
بـ  لباسش به من خورد.
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پـ  كودك شير خورد.
در جملة الف «سرم به سنگ خورد» يك جملة كنايى و در 
مجموع يك فعل مركب است و نهاد آن «من» بوده كه حذف 

شده است.
در جملة ب «لباس» نهاد جمله، «من» متمم و «خورد» فعل 

آن و ساده است؛ يعنى: اندازه شد.
در جملة پ، «خورد» يعنى نوشيد و اين معنا از هم نشينى آن 

با كودك و شير پيدا مى شود.
ــينى فعل «خورد» با سر و سنگ، فعل  در جملة الف، هم نش

مركب كنايى ساخته است.
ــادة گذرا به  ــينى خورد با لباس، فعل س در جملة ب، هم نش

متمم پديد آورده است.
در جملة پ، هم نشينى خورد با شير و كودك، فعل را ساده و 

گذرا به مفعول كرده است.

9. استفاده از دو مالك «وابسطه پذيرى» و «نقش پذيرى»:
كه شرح آن در كتاب هاى درسى مخصوصاً زبان فارسى2 به 

صورت مفّصل آمده است و در اين جا نياز به تكرار نيست.

ــتفاده از قاعدة  ــى اس ــى يعن ــار صرف ــه معي ــه ب 10. توج
جانشين پذيرى در جزء غير صرفى:

يعنى به جاى جزء غيرصرفى يا پايه (اسم/ صفت) نمونه  هاى 
ديگر بياوريم.

مثال: او مرا خسته كرد.
               بيچاره
ــفه                خ
               ناتوان
              مقروض

عوض كردن محتواى مسند و آوردن نمونه هاى ديگر جمله 
را بى معنا نمى سازد. پس، فعل ما ساده است. اگر مركب بود، 
نمى توانستيم جزء پيشين آن را تغيير دهيم. در فعل مركب، 
دو جزء اسمى و فعلى تجزيه پذير و قابل جداسازى و جانشين 

سازى نيستند؛ مثال:
ــچ واژة ديگرى  ــى روى داد. به جاى «روى» هي حادثة تلخ
ــه را حفظ كند؛ جز يك  ــوان آورد كه معنا دارى جمل نمى ت
مورد كه آن هم «رخ» است و اين واژه با «روى» در اين جمله 

كاربرد يك سان دارد. پس، فعل جمله مركب است.

11. توجه به معيار آوايى:
ــخيص  ــتفاده از عوامل زبر زنجيرى تكيه و درنگ در تش اس
ساده يا مركب بودن فعل؛ اگر فعل جمله مركب باشد، چون 

ــه دارد. اگر بتوانيم  ــمار مى رود پس يك تكي يك واژه به ش
ــين فعل مكث يا درنگ كنيم، فعل ما حتماً  پس از جز پيش
ــاده خواهد بود. براى اين كه بدانيم مكث كردن چگونه در  س
تشخيص ساده يا مركب بودن فعل دخالت دارد، از يك شيوة 

ساده و علمى استفاده مى كنيم:
استفاده از نقش تبعى «تكرار»:

او مرا بيچاره كرد، بيچاره.
من همه چيز را خراب كردم، خراب.

ــتيم قسمتى از آن را  اگر فعل ما مركب بود، هرگز نمى توانس
ــندى كه بعد از  بعد از فعل، تكرار كنيم. در نقش تبعى، مس
ــان مى دهد و بعد از آن بايد كامًال  فعل مى آيد، به جمله پاي

درنگ كرد و ساكت شد اما نمى توانيم بگوييم:
حادثة بدى روى داد، روى.
او مرا درك نمى كند، درك.

اكنون بر فراز ايوان ها قرار داريم، قرار.
ــتفاده از  ــخيص دادن فعل مركب با اس ــه: هر چند تش نكت
ــوار است اّما به عنوان راه كارى براى  نقش تبعى «تكرار» دش

تشخيص مى تواند مطرح باشد.

پي نوشت
ــتادانى چون انورى و گيوى (دستور زبان  ــايان ذكر است كه اس 1. ش
ــش گروه  ــاختمان به ش ــى، ص 28ـ  27) فعل ها را از جهت س فارس
تقسيم كرده اند: ساده، پيشوندى، مركب، فعل هاى پيشوندى مركب، 

عبارت فعلى و فعل الزم يك شخصه.
ــى امروز، ص 153) فعل را  ــتور زبان فارس آقاى غالمرضا ارژنگ (دس
ــاختمان به چهار گروه تقسيم كرده است: ساده، پيشوندى،  از نظر س

مركب، گروهى؛ مانند از دست رفت.

منابع
ــى (1)،  ــتور زبان فارس ــان كاميار، و عمرانى، غالمرضا؛ دس 1. وحيدي

انتشارات سمت، 1382.
ــى، چاپ نهم، تبريز،  ــتور زبان فارس ــول؛ دس 2. خيام پور، عبدالرس

كتاب فروشى تهران، 1373.
3. ناتل خانلرى، پرويز؛ دستور تاريخى زبان فارسى، چاپ اول، انتشارات 

توس، 1373.
ــى 2، چاپ چهاردهم،  ــتور زبان فارس ــن وگيوى؛ دس 4. انورى، حس

انتشارات فاطمى، 1375.
5. مشكوه ًْالدينى، مهدى؛ دستور زبان فارسى بر پاية نظرية گشتارى، 

مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسى، چاپ اول، 1379.
ــلطانى گردفرامرزى، على؛ از كلمه تا كالم، انتشارات مبتكران،  6.  س

چاپ دوم، 1376.
7. فرشيدورد، خسرو؛ دستور مفّصل امروز، انتشارات سخن، چ1، 1382.

ــتور زبان فارسى امروز، انتشارات قطره، چاپ  8. ارژنگ، غالمرضا؛ دس
سوم، 1381.
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دكتر حسين داوودى
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چكيده
ــوند مبحث گسترده اى  ــه با پيشوند و پس ميانوند در مقايس
ــت، لذا در كتاب هاي دستور زبان فارسي قديم و جديد  نيس
كم تر مورد بحث قرار گرفته است. ميانوند عمدتاً گونة واحدي 
دارد و از آن براي دعا، تعديه، اشتقاق و... استفاده شده است.

آنچه از نظرتان مي گذرد آغازي براي پژوهش و بررسي مجدد 
ــت، به اين اميد است كه عالقه مندان و دبيران زبان و  آن اس
ادب فارسي با تحقيق نقادانة خود آن تنقيح و تكميل نمايند.

كليد واژه ها:
وندهاي فارسي، ميانوند، دعا، تعديه، مخّفف، ّممال.

مقدمه
ــت و عمدتاً گونة واحدي  ــث ميانوند كه فاقد تنوع اس مبح
دارد (برعكس پيشوندها و پسوند ها كه گونه هاي متعدد دارند)، 
تاكنون به دليل همين محدود بودنش كم تر مورد توجه قرار 
گرفته است. توّرقي در كتاب هاي دستور زبان فارسي قديم و 
جديد اين واقعيت را تأييد مي كند. دبيران زبان و ادبيات فارسي 
نيز، با تأثيرپذيري از چنين پيش زمينه اي، به اين مبحث كم تر 
مي پردازند و در كالس هاي درس يا در نشست هاي مرتبط با 
درس دستور زبان اين مقوله به وضوح و گستردگي مباحثي 
ــوندها تدريس نمي گردد و يا بررسي  ــوندها و پس چون پيش
نمي شود و بعضاً نيز، با طرح مثال هاي غيرمرتبطـ  همان طور 

كه در ادامه اشاره خواهد شدـ  بر ابهام آن مي افزايند.
پيشينة دانشگاهي اين مبحث نيز اين چنين بوده است. از 

ــدن جّدي آن در كالس هاي دورة ليسانس  جمله مطرح نش
ــوي استاداني چون دكتر محمد  ــي از س زبان و ادبيات فارس
معين و دكتر پرويز خانلري در دهه هاي چهل و پنجاه و هم 
چنين در دوره هاي فوق ليسانس و دكتراي دهه هاي اخير از 
سوي استادان معاصر، بيانگر هم سطح نبودن اين مبحث با 
ــوندها بوده است. مثال هايي هم كه  مباحث پيشوندها و پس
ــد، نيز «دربه در،  ــان براي ميانوند آورده ان بعضي دستورنويس
ــوي صاحب نظران اين  ــر، گفت وگو، رستاخيز» از س سرتاس
ــده و  ــت اعالم ش ــيدورد نادرس مباحث، از جمله دكتر فرش

ميانوند نبودن آن ها به اثبات رسيده است.
ــي  ــال پيش نيز، كه راهنماي ويرايش مواد آموزش چند س
سازمان پژوهش در مرحلة آزمايشي بود و در بخش ضمائمش 
اين مبحث به اختصار مطرح شده بود، موضوع ميانوند مورد 
نقد و بررسي آقاي دكتر علي اشرف صادقي استاد دستور زبان 
ــتان زبان و ادب فارسي قرار  فارسي و عضو محترم فرهنگس
گرفت و ايشان، ضمن تأييد كلّّيت بحث، اظهار داشتند: «تنها 
موردي كه در فارسي ميانوند داريم در افعالي مانند برگشتن 
ــتن ← نشاستن است كه براي تعديه به  ← برگاشتن و نشس
ــط ريشه (به وسط ريشه با تأكيد، كه شرط  يك «ā» به وس

ميانوند بودن همين است) افزوده شده است.»
ــي در اين  ــده اقدام به پژوهش ــن مقدمه، نگارن ــا طرح اي ب
خصوص را مناسب و در خور مي داند و اينك آنچه از نظرتان 
ــت. قطعاً عالقه مندان و  ــذرد آغازي بر اين پژوهش اس مي گ
ــي هاي علمي بيشتر خود  ــگران دستور زبان با بررس پژوهش
ــناختة  مي توانند محتواي اين مقاله را نقد كنند و ابعاد ناش
ــي و شناسايي نمايند. در اين پژوهش به  اين مبحث را بررس
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بررسي واژه هايي پرداخته ايم كه مصوت بلند «آ= ā» در ميان 
آن ها يا نقش الحاقي دارند و اضافه شده اند يا اصلي هستند و 
به حذف يا تغيير انجاميده اند و چنين نمونه هايي را با تسامح 
و توّسعـ  با توجه به تعريف آقاي دكتر صادقيـ  زيرمجموعة 
واژه هاي ميانوندي آورده ايم و به نظر مي رسد چنين واژه هايي 
در حوزة وندهاي فارسي جايگاه مطلوب خود را يافته اند. ضمناً 
ــوندها هميشه مشتق ساز نيستند و گاهي  همان طور كه پس
ــامگاهان، مصنوعي)  نقش صرفاً تقويت معنا دارند (مانند ش

ميانوند هم گاه اين چنين است (مانند پيراهن، دامان).

نقش «وند»ها
ــيط واژة  ــت كه معموالً با يك واژة بس ــد» تكراري اس «ون
ــتق، مشتق ديگري  ــازد. گاهي هم با واژة مش مشتق مي س

ساخته مي شود و سه گونه اند: 
ــوندي: با هنر، هموطن (پيشوند با، هم + واژه هاي  الف) پيش
ــيط هنر، وطن)؛ نابينا، بي پايه (پيشوند نا، بي + واژه هاي  بس

مشتق بينا، پايه)
ــوندي: توانمند، نمكدان (پسوند مند، دان + واژه هاي  ب) پس
ــونِد ي، ار+  ــي، برخوردار (پس ــيط توان، نمك)؛ بي پناه بس

واژه هاي مشتق بي پناه، برخورد)
ــد، رحمت كناد (ميانونِد آن، آ + واژه هاي  ج) ميانوندي: دوان
بسيط دويد، كند)؛ پوشاننده، خورانده (ميانونِد آن + واژه هاي 

مشتق پوشنده، خورده)

مشتق، مركب و مشتقـ  مركب 
در واژة مشتق الزاماً يك واژة پايه و يك تكيه وجود دارد، با 

اين توضيح كه تكية آن به پيشوند يا پسوند منتقل مي شود 
(همكار، كارمند) و در ميانوند منتقل نمي شود (كناد). در واژة 
مركب حداقل دو واژة پايه و دو تكيه وجود دارد و تكية آن ها 
به يك تكيه (تكية آخر) تقليل مي يابد (جوان مرد، شتر گاو 
ــتق  ــگ). اگر در واژة مركب يك يا چند واژة پاية آن مش پلن
باشند (نه بسيط)، به چنين تركيبي مشتقـ  مركب مي گويند 

(عدل گستر، دانش آموخته). 
واژة مركب به شكل هاي زير ساخته مي شود: 

ــوهر (به جاي  1. مضاف و مضافٌ اليه مخفف: پدرزن، مادرش
پدرِ زن، مادرِ شوهر)

2. موصوف و صفت مقلوب: جوان مرد، بزرگ راه (به جاي مرد 
جوان، راه بزرگ)

3. تكرار واژة پايه: كم كم، ُخرد ُخرد، جيك جيك
ــر، دورادور،  ــه): سرتاس ــش نما (حرف اضاف ــراه با نق 4. هم
گفت وگو، دربه در (در بعضي از كتاب هاي دستور اين مثال ها 
براي نشان  دادن ميانوند آمده است كه صحيح نيست و اين ها 

مركب هستند نه مشتق، زيرا بيش از يك واژة پايه دارند.)

گونه و نقش ميانوند
 «ā=ميانوندـ  همان طور كه اشاره شدـ  تنها با گونة واحد «آ
ــود  به كار مي رود و بعضاً «ن» يا «ني» هم به آن اضافه مي ش
(كناد، دواند و دوانيد، در اصل كند، دويد). الحاق اين ميانوند 
ــخص مفرد) يا تعديه (در  ــوم ش در افعال موجب دعا و در س
همة اشخاص فعل) مي شود و در اسم ها يا مشتق ساز است يا 
براي تقويت معناست يا صرفاً بنابر ضرورت هاي شعري است 

و نقشي ندارد.
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مبحث ميانوند 
كه فاقد تنوع 
است و عمدتاً 
گونة واحدي 
دارد، تاكنون 
به دليل همين 
محدود بودن 
كم تر مورد 
توجه قرار 
گرفته است

الحاق اين 
ميانوند در 
افعال موجب 
دعا يا تعديه 
مي شود و 
در اسم ها يا 
مشتق ساز 
است يا براي 
تقويت معناست 
يا صرفاً بنابر 
ضرورت هاي 
شعري است و 
نقشي ندارد

در واژه هايي كه «آ= ā» جزء اصلي آن هاست (الحاقي نيست 
و نقش ميانوندي ندارد)، مانند «راه، ركاب» اما به دليل داشتن 
ــت حذف و تغيير، به گونة ديگري درمي آيند (مخفف يا  قابلي
ُممال مي شوند: ره، ركيب)، ما باز اي آن (آ= ā)، يعني مصوت 
ـَ = a» و ُممال الف «ي» نقش ميانوندي دارد و مي توان  كوتاه «

اين موارد را نيز واژه هاي ميانوندي به حساب آورد.

كاربردهاي ميانوندي 
1. دعا: اين ميانوند فقط براي سوم شخص مفرد فعل مضارع 

به كار مي رود و محدود است، از جمله: 
خدا او را رحمت ُكناد، دست مريزاد (مريزد)، مبيناد، نشنواد، 
ــاد (زِيَد)، زنده باد (= بُواد)، چنين مباد (َمُبواد)،  نرواد، دير زي

مبادا، هرچه باداباد!
ــت و  ــت ← برگش ــه: اين ميانوند در دو فعل برگاش 2. تعدي
نشاست ← نشست، سابقة كاربرد دارد ولي امروز رايج نيست و 
به نظر آقاي دكتر صادقي تنها نمونه هاي موجود براي ميانوند 
هستند. اما در مثال هايي مانند خنداند، رساندم، مي لرزاندند، 
ــانيدم،  ــانديد ... و گونة ديگر آن ها، يعني خندانيد، رس پوش

مي لرزانيدند، پوشانيدند... كاربردي فعال دارد.
ميانوند تعديه در هر سه زمان فعل و در همة اشخاص به كار 
ــد تعديه را نمي پذيرد).  ــي رود (البته هر فعلي لزوماً ميانون م
ــتند، مانند او كودك  ــي از اين فعل ها يك مفعولي هس بعض
را دواند (دوانيد) يا خنداند (خندانيد) و بعضي دو مفعولي اند 
و يكي از مفعول ها معموالً به صورت متّمم ظاهر مي شود: او 
به كودك غذا را خوراند (خورانيد)، او لباس فرزندش را به او 

پوشاند (پوشانيد).
3. صفت فاعلي (تعديه): دواننده ← دونده، لرزاننده ← لرزنده، 

لغزاننده ← لغزنده، پوشاننده ← پوشنده ...
4. صفت مفعولي (تعديه): دوانده و دوانيده ← دويده، خورانده 

و خورانيده ← خورده، پاشانده و پاشانيده ← پاشيده و...
ــه: بعضي از افعال اين مياموند رامي پذيرند اما به  5. غيرتعدي
ــراي مثال: قلم ها  ــوند. ب تعديه يا تغدية مجدد منجر نمي ش

ــمر (شماردن ← شمردن) يا پيغام را  را بشمار= قلم ها را بش
بسپار= پيغام را بسپر (سپاردن ← سپردن).

ــاز غيرفعال: واژه هايي مانند نگار ← نگر، گذار ←  6. مشتق س
ــاخته  ــر (باردادن ← بردادن) با اين ميانوند س ــذر، بار ← ب گ
ــتر نمونه هاي ديگري از اين نوع  ــي بيش ــده اند و با بررس ش
مشتق سازي را مي توان يافت. البته در فارسي امروز اين نوع 

مشتق سازي فعال نيست.
ــد در بعضي واژه ها فاقد نقش  ــي يا زائد: اين ميانون 7. تقويت
جديد است ولي موجب تقويت در معنا شده است: پيراهن ← 

پيرهن، دامان ← دامن، بي شمار ← بي شمر ...
توضيح: كلماتي مانند سالمتي، مصنوعي، كه پسوند اشتقاق 
ــالمت و مصنوع اند، با تقويت  ــه ترتيب به معني س ــد، ب دارن
ــالمت] شما هستم.  ــتر (جوياي سالمتي [= س معنايي بيش
ــد از دندان مصنوعي [= مصنوع] استفاده كند)، به  ناگزير ش
نظر مي رسد اين ميانوند نيز در چنين واژه هايي نقش تقويتي 

با گونة برابر داشته باشد.
ــت و تنها  ــن ميانوند در بعضي واژه ها فاقد نقش جديد اس اي
بنابر ضرورت هاي شعري تغيير يافته اند: پيراهان ← پيراهن، 
ــتن، خامياز ← خميازه (مثال ها در مثنوي  ــتان ← آبس آبس

مولوي به كار رفته اند).
اين نفس جان دامن بر تافته است 

بوي پيراهن يوسف يافته است 
دفتر ... بيت ...

درِد زه گر رنج آبستان بَُود 
بر جنين اِشكستن زندان بود                 (دفتر 3، بيت 3560)

آن چنان كز عطسه و از خاْمياز 
اين دهان گردد به ناخواهِ تو باز               (دفتر 4، بيت 3299)
ــاي بازرگان، پيمبر،  ــاي مخفف: با تأملي در واژه ه 8. واژه ه
ــور، رهبر، مهتاب و... مالحظه مي شود واژه هاي بازر  سلحش
ــالح، ره ← راه، مه ← ماه  ــلَح ← س ــازار، پَِيم ← پيام، ِس ← ب
ــد آ «= ā» به مصوت كوتاه ــق تبديل مصوت بلن و... از طري
ــكيل  ــده و گونه هاي رايج و فعالي را تش ــف ش ـَ (=a) مخف  



با دل بردگان  
فتح اهللا عباسى، تهران، رويش نو، 1387

كتاب دل بردگان مجموعه اى از خاطرات شيرين و درس آموز 
معلمانه است از شخصيت هاى بزرگ و نام آشناى روزگار ما. 
ــعر و نثر، آموزه هايى نغز و دل پذير  نكته هايى كه در قالب ش
را منتقل مى كند. اين كتاب در 179 صفحه تنظيم و تدوين 
شده است. نكات شيرين اين مجموعه قابل استفادة دبيران 

زبان و ادبيات فارسى در درون كالس و برون كالس است.

نغمه هاى معنوى  
محمد خداداد، انتشارات وارش وا، آمل 1387، 64 صفحه

گلبانگ حماسى  
محمد خداداد، انتشارات وارش وا، آمل 1389، 72 صفحه

آقاى محمد خداداد دبير خوش ذوق ادبيات فارسى است هر 
ــعار تغزلى، اخالقى، دينى و اجتماعى است.  دو مجموعه اش

يكى از سروده هاى شاعر:
به دشمن بگوييد كاين سرزمين

سرسركشان زير سنگ آورد
هر آن كس كه دارد خيالى گزاف

به جنگش هزاران پلنگ آورد

دردهاى ُسكرآور  
سلمان عيسائى، انتشارات آمه، 1388، 120 صفحه

ــلمان عيسائى متولد 1353 نخستين مجموعه شعر خود  س
ــعر كالسيك،  ــكرآور و با 86 قطعه ش را با عنوان دردهاى س
ــت آن چه مى خوانيد  ــانده اس ــپيد به چاپ رس نيمايى و س

آخرين شعر اين دفتر است.
عبور از ميان سيب ها

براى ديدنت/ گذشتم از ميان آتش و خون/  و رسيدم
به مرز ديوانگى/ جنون/ گذشتم از باغ هاى رنگارنگ

از ميان سيب هاى قشنگ
سيب هاى سرخ و سفيد و وسوسه انگيز

آرى آرى/ گذشتم از پاييز/ و رسيدم به آب و آينه ها
و ناگهان ديدم/ در آن حيرت/ در آن سكوت بى واژه

كه من/ منى گم شده بودم/ تو ام
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ــت و مي توان  داده اند. اين تبديل ها دقيقاً مياني و دروني اس
ــي از  ــت. واژه هاي مخفف ناش ــن موارد را ميانوندي دانس اي
ـُ = o) نيز به  تبديل مصوت بلند «او= u» به مصوت كوتاه (
همين مجموعه مربوط مي شوند: بُد ← بود، ُكه ← كوه، انُده 

← اندوه، خاُمش ← خاموش و... 
ما سميعيم و بصيريم و خويشم 

با شما نامحرمان ما خاُمشيم                 (دفتر 3، بيت 1019)
9. واژه هاي ُممال: با تبديل مصوت بلند مياني آ (= ā) به مصوت 
ــده اند،  بلنِد اي (=i) گونه هاي ديگري از آن ها رايج و فعال ش
مانند ركيب ← ركاب، سليح ← سالح، مزيح ← مزاح، عتيب 
← عتاب، حسيب ← حساب، جهيز، جهاز، احتريز ← احتراز، 

خزينه ← خزانه، كتيبه ← كتابه، اسليمي ← اسالمي و...
اين واژه ها را نيز مي توان ميانوندي دانست. اكثر اين نمونه ها 
ــه كار رفته اند، از جمله  ــي به صورت قافيه ب در ادبيات فارس

سعدي در غزلي به مطلِع 
پيوند روح مي كند اين باد مشك بيز 
هنگام نوبت سحرست اي نديم خير

گويد: 
ور دوست دست مي دهدت هيچ گو مباش

خوش تر بَُود عروِس نكو روي بي جهيز 
گر تيغ مي زني پسر اينك وجود من 

عّيارِ مّدعي كند از دشمن احتريز
و موالنا مي گويد: 

هم چنين مي بود تا كشف حبيب 
تا بيابيد آن گهر را او ز جيب                (دفتر 5، بيت 3540)

نتيجه گيري
ــا الحاق يا حذف و تغيير مصوت بلند آ (=--) در مياِن واژة  ب
ــكل مي گيرد و با توجه به  پايه كاربردهاي متعدد ميانوند ش
ــي  ــواهد فراوان اين واژه ها جا دارد اين بحث مورد بررس ش

مجدد قرار گيرد.
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ژيال قديمى نوران
وو ككارارشنشناساس ز زبابانن
اادبدبياياتتفافارسرسىىوو
ددبيبيرردبدبيريرستستانان  هاهاىى
اساسالمالم ش شهرهر

چكيده
يكى از روش هاى كارآمد در تدريس مباحث زبان فارسى الگوى 
ــت. با توجه به ساختار درس گروه هاى اسمى، در  استقرايى اس

متن زير از اين الگو استفاده شده است.

كليد واژه ها:
الگوى تفكر استقرايى، تكواژ، وند اشتقاقى، ارزش يابى تكوينى، 

استنتاج.

ــؤا ل هايى هدف مند  ــا طرح س ــن الگو، معلم ب ــر طبق اي ب
ــداف درس راهنمايى مى كند.  ــمت اه دانش آموزان را به س
اين عمل باعث مى شود كه ذهن دانش آموزان سير از جزئى 
ــد و در پايان درس از مفاهيم  ــتقرا) را دنبال كن به كلى (اس

موردنظر آگاهى و اطمينان يابد.
اكنون با اين الگو به تدريس درس گروه اسمى، ساخت اسم 

زبان فارسى (1) مى پردازيم.
پرسش ها (با توجه به پيش سازمان دهنده ها):

• متن زير را بخوانيد و گروه اسمى آن را مشخص كنيد.
ــاخه هاى بيد مجنون احوال پرسى كرد. بعد  «خورشيد با ش
ــواب، به درخت هاى  ــتگى در كرد و براى ث روى كدوها خس
لخت سركشيده، صبح به خير گفت. مژده شان داد كه به زودى 
رخت سبز عيدشان را دربر  مى كنند. درخت ها سر تكان دادند. 
انگار نق زدند كه ما حمام نرفته ايم. خورشيد با لبخند گفت: 

غمتان كم؛  آسمان بغضش كه تركيد،  شما را مى شويد.»
(سووشون؛ سيمين دانشور)

پاسخ دانش آموزان
ــاخ هاى  ــيد، ش ــمى اين متن عبارت اند  از: خورش ـ گروه اس
بيدمجنون،  احوال پرسى، كدوها، خستگى، ثواب، درخت هاى 
لخت، صبح به خير، مژده، رخت سبز عيدشان، درخت ها، سر،  

حمام، لبخند، غمتان،  آسمان، بغضش.
• گروه هاى اسمى باال را از لحاظ ساخت طبقه بندى كنيد.

ـ گروه  اول: خورشيد،  احوال پرسى، خستگى، ثواب، مژده، سر، 
حمام، آسمان، لبخند.

ـ گروه دوم: شاخه هاى بيد مجنون، كدوها، درخت هاى لخت، 
رخت سبز عيدشان، درخت ها، غمتان، بغضش.

ـ گروه سوم: صبح به خير.
• براى هر يك از گروه هاى باال، عنوان مناسبى انتخاب كنيد.

پاسخ
ــته ندارند و تنها از يك واحد يا واژه تشكيل  ـ گروه اول وابس

شده اند. (هسته)
ـ گروه دوم از چند واژه يا تكواژ تشكيل شده اند كه اولين واژه، 

هسته و بقيه وابستة  آن ها هستند.
ـ گروه سوم تنها يك نمونه دارد: «صبح به خير» جملة دوجزئى 
استثنايى بى فعل كه نقش مفعولى پذيرفته و درنتيجه در آن 
بافت گروه اسمى تبديل شده است اما در خارج از آن، گروه 

اسمى به شمار نمى رود.
ــده عنوان  (وقتى دانش آموزان براى گروه هاى طبقه بندى ش
مناسبى برگزيدند، به بخشى از الگوى تفكر استقرايى عمل 
كرده اند. ممكن است دانش آموزان دريافت هاى خود را به گونة 
ــت كه هسته و وابسته از هم  ديگرى بيان كنند. مهم اين اس
ــخيص داده شوند. پس از اين طبقه بندى، با پرسش هاى  تش
ــتقرايى راهنمايى  ــان را به مراحل باالتر تفكر اس ديگرى آن

مى كنيم.)
• يك بار ديگر هستة گروه هاى اسمى ياد شده را بررسى كنيد. 

به نظر شما چه تفاوت هايى با هم دارند؟
پاسخ

ــته ها يك جزء معنادار (تكواژ) و بعضى ديگر  ـ بعضى از هس
بيش از يك تك واژ دارند؛ بنابراين، تفاوت هاى زير را مى توان 



الگوى تفكر 
استقرايى، 

آموزش 
تفكر خالق 

و دخالت در 
كشف مفاهيم 

درسى با تكيه 
بر تجارب 
شخصى 

دانش آموزان 
است
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مشاهده كرد.
الف ـ هسته هاى يك تكواژى: خورشيد، ثواب، درخت، مژده، 

رخت، سر، حمام، غم، آسمان، بغض.
ــاخه، احوال پرسى،   ــته هاى بيش از يك تكواژى: ش بـ  هس

خستگى، لبخند.
• هسته هاى گروه "ب" چه تفاوتى با هم دارند؟

پاسخ
ــته (وند)  ــى از آن يك  تكواژ معنادار و يك تكواژ وابس ـ بعض

دارند؛ 
مثل: خسته  + گى = خستگى.

بعضى ديگر دو تكواژ معنادار و يك تكواژ وابسته دارند:
احوال + پرس +  ى = احوال پرسى

• به نظر شما با توجه به روابط موجود بين اين تكواژها، آن را 
به چند دسته مى توان تقسيم كرد؟

پاسخ
ــته هايى كه از يك تكواژ ساخته شده اند، اسم ساده اند:  ـ  هس

خورشيد، ثواب،  درخت.
ــكيل شده اند، اسم  ــته هايى كه از دو تكواژ معنادار تش ـ هس

مركب اند: لبخند.
ـ هسته هايى كه از دو تكواژ معنادار و يك وند اشتقاقى ساخته 

شده اند، اسم مشتقـ  مركب اند: احوال  پرسى.
ــتقاقى  ــته هايى كه از يك  تكواژ معنادار و يك وند اش ـ هس

تركيب يافته اند،  اسم مشتق اند: خستگى.
توضيح معلم: هرگاه هسته از يك تكواژ معنادار و يك وند صرفى 
ــمار نمى رود بلكه  ــد،  ديگر اسم مشتق به ش ساخته شده باش
هم چنان به عنوان اسم ساده مطرح مى شود؛ زيرا وندهاى تصريفى 

جزء هسته نشده اند. پس اسم ها (و صفت ها نيز) دو نوع اند:
الفـ  اسم ساده

بـ  اسم  غيرساده

اسم هاى غير ساده سه دسته اند:
الفـ  مشتق
بـ  مركب 

پـ  مشتقـ  مركب

هر هسته در گروه اسمى (و هر وابسته) مى تواند يكى از چهار 
ساخت باال را داشته باشد.

• اكنون فهرستى از اسم هاى مشتق و مركب تهيه كنيد. در 
واژه  سازى، به نقش و اهميت وندها توجه داشته باشيد.

ــت دانش  آموزان بدون شناختن انواع وندها در  • (ممكن اس
حين فعاليت هاى كالسى، فرضيه هاى نادرستى ارائه دهند و 
تصور كنند وندها هميشه در پايان اسم يا صفت قرار مى گيرند 
ــوند) و در نتيجه، مواردى مثل بى ادب، ناسپاس و بخرد  (پس
ــمار نياورند. با تمرين ها و پرسش هاى  ــتق به ش را اسم مش
ــا را ثابت كرد. وقتى آن ها از  متعدد مى توان خالف نظر آن ه
نادرستى فرضيه شان آگاه شوند، زمينه  براى تثبيت و تعميق 
ــود. در پايان،  ــم مشتق بيش تر فراهم مى ش مفهوم انواع اس
ــده را در مثال ها  ــم و اصول آموخته ش ــوزان مفاهي دانش آم
ــخيص مى دهند. اين كاربرد ممكن  يا متن پيش نهادى تش
ــت در حد خودآزمايى هاى كتاب يا سؤال هاى امتحانى يا  اس

ارزش يابى تكوينى باشد.
ــر خالق و دخالت در  ــتقرايى، آموزش تفك الگوى تفكر اس
كشف مفاهيم درسى با تكيه بر تجارب شخصى دانش آموزان 
ــت. در اين الگو، دانش آموزان در شرايطى قرار مى گيرند  اس
ــه در نهايت، مفهوم يا مفاهيم درس را با فرايندهايى مثل  ك
تميز (تشخيص) مقايسه، استدالل، استنتاج، تحليل و ارزيابى 
در مى يابند. با به كارگيرى الگوى تفكر استقرايى ديگر نيازى 
ــت كه معلم در آغاز درس به نام گذارى و ارائه مستقيم  نيس

اصول و قواعد بپردازد (مانند الگوى دريافت مفهوم).



علي داننده
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چكيده
ــى 29 وزن بسيار پركاربرد است.  ــعر فارس از ميان وزن هاى ش
ــعر فارسى بسيار آسان است؛ به حدى كه  يافتن اصول اوزان ش
ــه فرا گرفت اما براى فرا  مى توان اين اصول را در يكى دو جلس
گرفتن اين وزن ها دشوارى هايى وجود دارد. براى اين كه بر اين 
ــعر را به خاطر عالقه، رشته  ــكالت فائق آييم و نام اوزان ش مش
ــان ياد بگيريم، نگارنده شيوة آسانى را  ــى آس و كنكور به روش
ــيوه به دانش آموزان كمك مى كند با  پيش نهاد مى كند. اين ش
كمى تالش، آمادگى الزم را براى پاسخ گويى به سؤاالت مربوط 
ــب كنند. در اين شيوه، دانش آموزان با  و رفع نيازهاى خود كس
تقسيم كردن 29 وزن به دو گروه،  و يافتن نكات اشتراك آن ها، 
نام هاى فّرار را بر مبناى مقايسة اركان به راحتى ياد مى گيرند؛ 
يعنى،  تنها با ياد گرفتن چند نام، مى توانند مهارت كافى را در 
ــتفاده از روش تحقيق  ــن موضوع پيدا كنند. اين مقاله با اس اي
كتاب خانه اى و با عنايت به تجارب علمى نگارنده در جهت پاسخ 
ــه نياز همكاران و دانش آموزان و كمك به يافتن راهى كوتاه و  ب

آسان تدوين شده است.

كليد واژه ها:
ــروه وزن ها، نام  ــيوه، گ ــروض، اركان، قواعد، تعيين وزن، ش ع

وزن هاى شعر.

مقدمه
تعداد وزن هاى شعر فارسى بسيار زياد است اما پركاربردترين 
ــت. اگر به طور اتفاقى، اشعارى را كه توسط  آن ها 29 وزن اس
ــده اند در نظر بگيريم، مى بينيم كه  ــاعر سروده ش 42 تن ش
ــت (كم تر از 2  ــك 99 درصد آن ها در اين 29 وزن اس نزدي
ــر). با توجه به اين  ــعر در 58 وزن ديگ درصد يعنى 256 ش
ــت با فرا گرفتن اين 29 وزن بيش تر اوزان  نكته مى توان گف
ــاعران را شناخته ايم (وحيديان كاميار، 1382: 55)  ديوان ش
ــوار در اين زمينه،  يكى از موضوعات مهم و در عين حال دش
فرا گرفتن نام وزن هاى شعر فارسى است. براى ياد گرفتن نام 

اين 29 وزن مشكالتى وجود دارد.
اين مقاله به دنبال آن است كه شيوه اى ساده و آسان را به 
ــوزان عزيز ارائه كند تا اين نام ها را  دبيران گرامى و دانش آم
ــانى ياد بدهند و ياد بگيرند در اين شيوه دانش آموز به  به آس
راحتى نام همة وزن هاى شعر را مى آموزد؛ بدون اين كه خود 

را درگير جزئيات خسته  كنندة زحافات و ... كند.

دشوارى هاى عروض سنتى
شيوة رايج و مشكالت عروض سنتى را از مقدمة كتاب درسى 
قافيه و عروض مدنظر قرار مى دهيم. همكاران ارج مند، معلّمان 
ــما با عروض علمى الفتى نداشته باشيد. در  عروض، شايد ش
ــّنتى، كه داراى مشكالت و تناقضات  اين صورت، با عروض س
ــنايى داريد و براى فرا گرفتن آن  ــامى عجيب است، آش و اس
ــيار كشيده و با آن مأنوس شده  ايد؛ بنابراين، حتى  زحمت بس
اگر تعصّبى هم نداشته باشيد، ممكن است دليلى نبينيد كه 
ــويد و عروض علمى را كه بناى اين  متحّمل زحمتى ديگر ش
كتاب بر آن است، فرا گيريد. اين است كه از عروض سنتى، به 
ويژه از اين زاويه كه پيشينيان ما قرن ها با آن روش كار كرده اند، 
دفاع مى كنيد. حال آن كه اگر عروض علمى را به دقت مطالعه 
ــاده و دقيق و منظم  ــد، درخواهيد يافت كه چه قدر س فرمايي
ــت و اشكاالت و تناقضات عروض سنتى را ندارد. از طرفى،  اس
ــته با تازه هاى علمى و  حرفة معلمى ايجاب مى كند كه پيوس
روش هاى جديد و سادة تدريس هر علم آشنا شويم تا بتوانيم 

به دانش آموزان با زحمتى كم تر بهر ه اى بيش تر برسانيم.
به عالوه، عروض علمى براى دانش آموزان، كه عروض سّنتى 
را نمى دانند، نوشته شده و هدف اين است كه آن ها مثل ما در 
آموختن عروض دچار مشكالت نشوند و عروض فارسى را به 

صورت علمى و با روشى هر چه ساده تر فرابگيرند.
ــت اّما در اين كتاب  از طرفى، گرچه اين عروض، علمى اس
ــت كه ضمن علمى بودن حتى االمكان  ــيده اس مؤلف كوش
پيوند با عروض سنتى را حفظ كند و در حقيقت در آن تنها 
ــكاالت و تناقضات مهم عروض سنتى كنار گذاشته شده  اش
ــادة تقطيع و پيدا كردن اوزان در اين  ــت. روش بسيار س اس
كتاب حاصل ساليان دراز تدريس و پژوهش در عروض سّنتى 
ــادگى آن به حّدى است كه اصول  ــت. س و عروض علمى اس

يافتن وزن اشعار را در يكى دو جلسه مى توان فرا گرفت.
يكى از اشكاالت بزرگ عروض سّنتى اين است كه عروضيان 
ــتقًال و چنا ن كه بوده توصيف و  ــعر فارسى را مس ما اوزان ش
ــى نكرده اند بلكه برعكس،  آن ها را در چهارچوب قواعد  بررس
ــم كرده اند و حال آن  ــدود عروض خليل بن احمد تنظي مح
ــم و دقت و خوش آهنگى و  ــى از جهت نظ كه عروض فارس
امكان توليد اوزان تازه و به ويژه كثرت اوزان (با داشتن حدود 
سيصد و پنجاه وزن) در جهان بى نظير است. از طرفى، قواعد 
محدود عروض خليل بن احمد خاص اوزان شعر عرب است 



ارزش و اهميت 
اين شيوه در 
اين است كه 
دانش آموز 

كلّيت موضوع 
را به شيوه اى 

ابتكارى و ساده 
مى آموزد و با 

همين يادگيرى، 
از عهدة 

پاسخ گويى به 
سؤاالت كنكور 
بر مى آيد و نياز 
خود را برآورده 

مى سازد. به 
عبارتى، در 
اين شيوه 

دانش آموز 
به راحتى نام 
همة وزن هاى 

شعر فارسى را 
مى آموزد؛ بدون 

اين كه خود را 
درگير جزئيات 

خسته  كنندة 
زحافات و ... 

كند.
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ــود را دارد و تعداد  ــعر عرب ويژگى هاى خاص خ و اوزان ش
ــى است. بر اين اساس،   ــعر فارس آن ها كم تر از يك پنجم ش
عروض عرب براى تنظيم و تدوين عروض فارسى، كه عالوه 
بر عظمت و زيبايى، قواعدى خاص دارد، به هيچ وجه مناسب 
ــته بعضى از عروضيان ما  ــت. ناگفته نماند كه در گذش نيس
متوجه برخى از اين نارسايى هاى عروض خليل بن احمد براى 
ــده و در مواردى قواعد آن را زير پا  تدوين عروض فارسى ش
گذاشته اند. امروز بر ماست كه ضمن حفظ سنت هاى درست، 
ــته را رها سازيم و قواعد  ــكاالت و خطاهاى عروض گذش اش

عروض فارسى را آن چنان  كه هست توصيف كنيم.»
 (وحيديان كاميار، 1382: 21)

براى آموزش آسان اين نام ها، آن ها را به دو گروه تقسيم مى كنيم 
و مبنا را بر مقايسة دو يا سه ركن اول قرار مى دهيم. به همين 
منظور، از نام گذارى هاى مختلف (متفق االركان، مختلف االركان، 
متناوب االركان و ...) و گروه بندى هاى متعدد صرف  نظر مى كنيم 

و از دو نام «جدول الف» و «جدول ب» بهره مى گيريم.
ــروه توجه كنيم،  ــده در دو گ ــال اگر به عناوين ذكر ش ح
مى بينيم در جدول «الف» پنج كلمه (مجتث، خفيف، مضارع، 
ــريع) و در جدول «ب» چهار كلمه (رمل، رجز،  ــرح، س منس
ــعر را تشكيل  هزج و متقارب) اولين و مهم ترين كلمة نام ش
ــد. توجه به اين نُه كلمه، آن هم با اولويت پنج كلمة  مى دهن

جدول «الف» كارگشا خواهد بود.

اولويت جدول الف
ــنهاد مى شود هر بيتى كه  ــد، پيش با توضيحى كه ارائه ش
تقطيع مى شود، ابتدا با جدول «الف» مطابقت داده شود؛ اگر 
ــه ركن  دو ركن اول آن، و ركن اول بيتى «مفتعلن» بود و س
ــرد، از بين نام هاى همان  ــا جدول فوق مطابقت ك اول آن، ب

جدول يكى از نام ها (مجتث، خفيف، مضارع، منسرح، سريع) 
انتخاب شود. اگر اركان اول بيت مورد نظر با هيچ يك از اوزان 
ــازگار نيامد، نامى از اوزان جدول «ب» انتخاب  ــده س ياد ش
شود. پس در هر نوع شعرى، ابتدا اركان هر مصراع با جدول 
«الف» و در صورت نياز با جدول «ب» مقايسه مى شود. براى 

مثال، دو ركن اول بيِت:
گرم عذاب نمايى به داغ و درد جدايى
شكنجه صبر ندارم بريز خونم و رستى

ــت و برابر جدول «الف»، نام اين وزن  «مفاعلن فعالتن» اس
«مجتث» است. دو ركن اول بيِت:
تقدير كه بر كشتنت آزرم نداشت
بر حسن جوانى ات دل نرم نداشت

ــن دو ركن با هيچ يك  ــت و چون اي «مفعول مفاعيُل» اس
ــن اول گروه هاى جدول «الف» مطابقت ندارند، لذا  از دو رك
كمى دقت در جدول «ب» مى توان نتيجه گرفت كه در وزن 

«هزج» سروده شده است. و سه ركِن بيِت:
فاتحة فكرت و ختم سخن

نام خداى است بر او ختم كن
ــت. با توجه به توضيحى كه  «مفتعلن مفتعلن فاعلن» اس
ارائه شد، چون اولين ركن آن «مفتعلن» است، سه ركن آن 
ــدول «الف» به دنبال اركان  ــر قرار مى دهيم و در ج را مدنظ
ــود كه نام  مورد نظر مى گرديم. با كمى دقت مالحظه مى ش

آن «سريع» است.

شيوه اى نو و آسان براى آموزش نام اوزان شعر
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و بيت هاى:
در نگاهش شكفته روح سحر

بر لبانش ترانة توحيد
اى باد بامدادى خوش مى روى به شادى

پيوند روح كردى پيغام دوست دادى
شايد اگر آفتاب و ماه نتابد

پيش دو ابروى چون هالل محمد
اى مدنى برقع و مكى نقاب
سايه نشين چند بود آفتاب

بسم از هوا گرفتن كه پرى نماند و بالى
به كجا روم ز دستت كه نمى دهى مجالى

از كردة خويشتن پشيمانم
جز توبه ره دگر نمى دانم

از نظرت كجا رود ور برود تو همرهى
رفت و رها نمى كنى، آمد و ره نمى دهى

به سبزه درون، اللة نو شكفته
عقيق است گويى به پيروزه اندر

ــا اولويت دادن به  ب آن ها و اول ــه ركن يا س با توجه به دو
ــب در بحرهاى «خفيف»، «مضارع»،  جدول «الف» به ترتي
«منسرح»، «سريع»، «رمل»، «هزج»، «رجز» و «متقارب» 

سروده شده اند.

باز جدول الف
يك بار ديگر به صورت كامل شدة جدول «الف» توجه مى كنيم.

اگر به اين جدول با دقت بيش ترى توجه كنيم، نكات جالبى 
ــم. در زير به بعضى نكاتى كه به يادگيرى نام  در آن مى بيني

وزن هاى شعر فارسى كمك زيادى مى كنند، اشاره مى شود.
ــعر  ــف) اولين نام، مجتث (محذوف) پركاربردترين وزن ش ال

فارسى است.
ــس هم اند؛  ــف عك ــث و خفي ــن اول اوزان مجت ب) دو رك

(مفاعلن فعالتن           فعالتن مفاعلن)
پ) اركان دو وزن آخر به نحوى ديگر با هم ارتباط دارند و به 

فراگيرى اين بحث كمك مى كنند.
ت) در نام دو وزن آخر جدول حرف «س» به كار رفته است 

كه مى تواند به ياد گرفتن نام اوزان كمك كند.
ث) زحاف مهم دو وزن اول «مخبون» و دو وزن آخر «مطوى» 

و وزن وسط «اخرب» است.
ج) ...

ــتفاده از اين دو جدول با توجه به توضيحى كه  بنابراين، اس
ــدن آموزش نام اين وزن ها كمك  ــان تر ش ــد، به آس ارائه ش

خواهد كرد.
با در نظر گرفتن توضيحات ياد شده، تشخيص دادن نام وزن 
هر يك از بيت هاى زير با توجه به دو يا سه ركن اول هر يك 

از مصراع هاى آن ها بسيار آسان است.
براى مثال، نام رديف هاى 1، 2، 11 و 15 عبارت خواهد بود

از: هزج اخرب (مقبوض)، رجز مطوى مخبون، مجتث مخبون 
محذوف و سريع مطوى (مكشوف).

نتيجه گيرى
1. تعداد اوزان شعر فارسى بسيار زياد است.

2. پركاربردترين آن ها 29 وزن است.
3. آموزش نام اين اوزان بنا به داليلى ضرورى است؛ از جملة
اين ضرورت ها مى توان به اين موارد اشاره كرد: اشتياق معلم
ــؤال از به آموزش همه جانبة مباحث مختلف كتاب،  طرح س
سراسرى و عالقه مندى دانشآموزان به كنكور عناوين در اين

يادگيرى اين مباحث.
4. استفاده از شيوه هاى تدريس علمى و ميان  بُر مى تواند در

آموزِش عناوين و مباحث دشوار و پيچيده راه  گشا باشد.
ــت كه دانش آموز ــيوه در اين اس ــت اين ش 5. ارزش و اهمي
ــاده مى آموزد و با ــيوه اى ابتكارى و س كلّيت موضوع را به ش
ــؤاالت كنكور ــخ گويى به س ــن يادگيرى، از عهدة پاس همي
ــازد. به عبارتى، در اين بر مى آيد و نياز خود را برآورده مى س
ــيوه دانش آموز به راحتى نام همة وزن هاى شعر فارسى را ش
ــته  كنندة مى آموزد؛ بدون اين كه خود را درگير جزئيات خس

زحافات و ... كند.
اميد است كه اين اندك از بسيارها مورد عنايت و توجه اهل

فرهيخته قرار گيرد. ادب و معرفت، به ويژه همكاران

پى نوشت
1. در چاپ جديد كتاب، «بحر قريب» حذف شده است. اين وزن شش 

ركن دارد: مفعول مفاعيل فاعالتن (قريب مسدس اخرب...)
ــاره اى نشده است. دو ركن اين  ــى اش 2. به وزن غريب در كتاب درس
وزن با دو ركن اول خفيف يكى است؛  با اين تفاوت كه تعداد ركن هاى 
خفيف، شش ركن و تعداد ركن هاى غريب هشت عدد است: فعالتن 

مفاعلن فعالتن مفاعلن (غريب مثمن مخبون).
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جدول الف
اركان گروه 

مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن مجّتث 
مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن  

فعالتن مفاعلنفعلن خفيف 
مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل (= مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن) مضارع 

مستفعلن مفاعل مفعولن (= مفعول فاعالت مفاعيلن)  
مستفعلن فعولن // مستفعلن فعولن (= مفعول فاعالتن // مفعول فاعالتن)  

مفتعلن فاعلن // مفتعلن فاعلن ُمنسرح 
مفتعلن فاعالت مفتعلن فع  

مفتعلن مفتعلن فاعلن سريع 

جدول ب
اركان گروه 

فاعالتنفاعالتن فاعالتنفاعالتن رمل 
فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن  

فاعالتنفاعالتن فاعلن  
فعالتنفعالتنفعالتنفعالتن  
فعالتن فعالتن فعالتن فعلن  

فعالتن فعالتن فعلن  
فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن  

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن رجز 
مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن  
مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن  

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن هزج 
مستفعلن مفعولن // مستفعلن مفعولن (= مفعول مفاعلين // مفعول مفاعيلن)  

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستف (= مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن)  
مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع (= مفعول مفاعيل فعل)  

مفاعيلن مفاعيلن فعولن  
مستفعل فاعالت مستفعل (= مفعول مفاعلن مفاعيلن)  

مستفعلن فاعالت فع لن (= مفعول مفاعلن فعولن)   

فعولن فعولن فعولن فعولن متقارب 
فعولن فعولن فعولن فعل  

زحاف مشترك          تقطيع دو يا سه (به جز بحر در سريع) ركن اول هر وزن معادل    نام وزن   

--uu / -u u-u
مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتنمجتث مثمن مخبون         مفاعلن فعالتن مفاع فعالتن      

2 مفاعلن فعلن   مخبـــون مفاعلن فعالتنمجتث مثمن مخبون محذوف  
--uu /  -u u-u uفعالتن مفاعلن فعلن خفيف مسدس مخبون محذوف       فعالتن مفاعلن فعلن     

 u-u-/u مفعول فاعالتن مفعول فاعالتنمضارع مثمن اخرب      -- مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن    
مثمن اخرب مكفوف      يا   اخــــرب  مفعول فاعالت مفاعيلن    اخــــرب     مفعول فاعالت مفاعيلن  مضارع

--u-/u مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف     -- مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن     
u-u-/-uu يا مفتعلن فاعالت مفتعلن فع  منسرح مثمن مطوى منحور       -  مفتعلن فاعالت مفتعلن فع      

-u-/-uu ــوى     ــوى  مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن    مطـ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن منسرح مثمن مطوى مكشوف       -  مطـ
-u-/-uu-/-uu مفتع فاع       مفتعلنمفتعلن فاعلن  سريع مسدسمطوى مكشوف     -  مفتعل

نام وزن
مجّتث مثَمن مخبون

مجّتث مثَمن مخبون محذوف
خفيف مسّدس مخبون محذوف

مضارع مثَمن اخرب مكفوف محذوف
مضارع مسّدس اخرب مكفوف

مضارع مثَمن اخرب
ُمنسرح مثَمن َمَطوّى مكشوف
منسرح مثّمن مطّوى منحور

سريع مسدسَمطوّى مكشوف

نام وزن
رمل مثّمن سالم

رمل مثّمن محذوف (= مقصور)
رمل مسّدس محذوف (= مقصور)

رمل مثّمن مخبون
رمل مثّمن مخبون محذوف (= مقصور)

رمل مسْدس مخبون محذوف (= مقصور)
رمل مثّمن مشكول

رجز مثّمن سالم
رجز مثّمن مطوّى

رجز مثّمن مطّوى مخبون

هزج مثّمن سالم
هزج مثّمن اخرب

هزج مثّمن اخرب مكفوف محذوف
هزج مثّمن اخرب مكفوف مجبوب

هزج مسّدس محذوف
هزج مسّدس اخرب مقبوض

هزج مسّدس اخرب مقبوض محذوف 

متقارب مثّمن سالم
متقارب مثّمن محذوف



شيوة پيش نهادى

گ كتاب، با عنوان گروه هاى اوزان ذكر شده، آمده است. 5 وزنى كه در ص 55 8در جدول زير اركان و نام 28

نام وزن
رمل مثمن سالم

رمل مثمن محذوف (= مقصور)
رمل مسدس محذوف (= مقصور)

رمل مثمن مخبون
رمل مثمن مخبون محذوف ( = مقصور)
رمل مسدس مخبون محذوف ( = مقصور)

رجز مثمن مطوى
سريع مسدس مطوى مكشوف
 منسرح مثمن َمطوّى مكشوف

هزج مثَمن اخرب مكفوف محذوف
هزج مثَمن اخرب مكفوف مجبوب

هزج مثمن اخرب
مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف

مسّدس اخرب مكفوف مضارع
مضارع مثمن اخرب

مثَمنسالم هزج
هزج مسّدس محذوف
متقارب مثّمن سالم

متقارب مثمن محذوف
مجّتث مثّمن مخبون

مجّتث مثّمن مخبون محذوف
هزج مسّدس اخرب مقبوض

هزج مسّدس اخرب مقبوض محذوف
رجز مثّمن سالم

رمل مثّمن مشكول
خفيف مسّدس مخبون محذوف

منسرح مثّمن مطّوى منحور
رجز مثّمن مطّوى مخبون

اركان
فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
فاعالتنفاعالتن فاعلن

فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن
فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

فعالتن فعالتن فعلن
مفتعلن مفتعلن مفتعلن فتعلن

مفتعلن مفتعلن فاعلن
مفتعلن فاعلن // مفتعلن فاعلن

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستف (= مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن)
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستف (= مفعول مفاعيل مفاعيل فعل)

مستفعلن مفعولن// مستفعلن مفعولن(= مفعول مفاعيلن // مفعول مفاعيلن)
مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل (= مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن)

مستفعلن مفاعل مفعولن (= مفعول فاعالت مفاعلين)
مستفعلن فعولن // مستفعلن فعولن (= مفعول فاعالتن // مفعول فاعالتن)

مفاعلين مفاعلين مفاعيلن مفاعيلن
مفاعيلن مفاعيلن فعولن

فعولن فعولن فعولن فعولن
فعولن فعولن فعولن فعل

مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن
مفاعلن فعالتن مفاعلنفعلن

مستفعل فاعالت مستفعل (مفعول مفاعلن مفاعلين)
مستفعلن فاعالت فع لن (مفعول مفاعلن فعولن)

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن

فعالتن مفاعلن فعلن
مفتعلن فاعالت مفتعلن فع

مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

آموزش زبان و ادب فارسى
ــز1390 0//پاييـ ـــمارارة 1 ــــ 1ششـ

74



اركان
مفعول مفاعلن مفاعيلن

مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن
مفاعيلن مفاعيلن فعولن

مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن
مفعول فاعالت مفاعيلن

مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن
فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

تكرار چهار بار مستفعلن
فعالتن فعالتن فعلن

فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن
مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن
فعولن فعولن فعولن فعولن

مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن
مفعول مفاعيل مفاعيل فعل

مفتعلن مفتعلن فاعلن
فعالتن مفاعلن فعلن

تكرار چهار بار فاعالتن
مفتعلن فاعالت مفتعلن فع

مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن
مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

مفاعلنفعالتنمفاعلن فعالتن
مفعول مفاعلن فعولن

تكرار چهار بار مفاعيلن
فعولن فعولن فعولن فعل

فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن
فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

مفعول مفاعيلن مفعول مفاعيلن
فاعالتن فاعالتن فاعلن

بيت
از كردة خويشتن پشيمانم/جز توبه ره دگر نمى دانم

از نظرت كجا رود، ور برود تو همرهى / رفت و رها نمى كنى، آمد و ره نمى دهى
الهى سينه اى ده آتش افروز / در آن سينه دلى وان دل همه سوز

امروز روز شادى و امسال سال گل / نيكوست حال ما كه نكوباد حال گل
بارى و سزاوارى / واندر نهان سرشك همى اى آن كه غمگنى

اى باد بامدادى خوش مى روى به شادى / پيوند روح كردى پيغام دوست دادى
نفاق تير و قصد ماه و كيد مشترى از جور چرخ چنبرى / وز اى مسلمانان فغان

با من بگو تا كيستى؟ ِمهرى بگو، ماهى بگو/ خوابى؟ خيالى؟ چيستى؟ اشكى بگو آهى بگوِ
بت خود را بشكن خوار و ذليل / نامور شو به فتّوت چو خليل

بََسم از هوا گرفتن كه پرى نماند و بالى / به كجا روم ز دستت كه نمى دهى مجالى
به حسن خلق و وفا كس به يار ما نرسد / تو را درين سخن انكار كار  ما نرسد

به سبزه درون الله اى نو شكفته / عقيق است گويى به پيروزه اندر
تا كى به تمناى وصال تو يگانه / اشكم شود از هر مژه چون سيل روانه
نداشت / بر حسن جوانى ات دل نرم نداشت تقدير كه بر كشتنت آزرم

دانه چو طفلى است در آغوش خاك / روز و شب اين طفل به نشو و نماست
/ بر لبانش ترانة توحيد نگاهششكفته روحسحر در

روزگار است اين  كه گه عّزت دهد گه خوار دارد / چرخ بازى گر ازين بازيچه ها بسيار دارد
شايد اگر آفتاب و ماه نتابد / پيش دو ابروى چون هالل محّمد

عشق تو بربود ز من ماية مايى و منى / خود نبود عشق تو را چاره  ز بى خويشتنى
كرده گلو پر ز باد قمرى سنجاب پوش / كبك فرو ريخته ُمشك به سوراخ گوش

َگَرم عذاب نمايى به داغ و درد جدايى / شكنجه صبر ندارم بريز خونم و رستىَ
الف از سخن چو ُدر توان زد / آن خشت بود كه پُر توان زد

مرا در منزل جانان چه امن عيش چون هر دم / جرس فرياد مى دارد كه بربنديد محمل ها
مگردان سر از دين و از راستى / كه خشم خدا آورد كاستى

نظر آوردم و بردمكه وجودى به تو ماند / همه اسم اند و تو جسمى، همه جسم اند و تو روحى
نه من خام طمع عشق تو مى ورزم و بس / كه چو من سوخته در خيل تو بسيارى هست

وقتى دل سودايى مى رفت به بستان ها / بى خويشتنم كردى بوى گل و ريحان ها
هر كسى از ّظن خود شد يار من / از درون من نجست اسرار منّ
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جليل غديرى در يك نگاه
ــال 1340 در سال 1360 به استخدام  جليل غديرى متولد س
آموزش وپرورش درآمد. ليسانس ادبيات را از دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد گيالن/ رشت و فوق ليسانس را از دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
نجف آباد/ اصفهان در سال 1373 اخذ نمود و هم اكنون 29 سال 

سابقة كار دارد. از وى چندين كتاب چاپ شده است: 
الف: فرهنگ گويش محلى رامسري، فرهنگ هفت پيكر، عروض 
ــي»، فارسي عمومي  ــله جنبان شكوهمند ادب فارس «سلس
ــي عمومي و مقاالت يك فعل با  ــرح فارس «كاروان حلّه»، ش
دو نام دستوري، پيراهن يوسف صديق (ع)، آموزش ترسيمي 

آرايه هاي ادبي در مجله رشد آموزش زبان و ادب فارسي.
ــرگروه ادبيات فارسي و عضو كميسيون و مدرس  ده سال س

چندين آموزشكده است.

 معلم موفق را چگونه تعريف مي كنيد؟
 معلم موفق كسي است كه هميشه به فكر خودسازي باشد به 
مصداق كالم امام مؤمنان علي (ع) كه: «َمن اَصلََح َسريَرتَُه اَصلََح 
ــدن، بايد مستندبازي كرد نه فيلم  اهللاُ َعالنيََّته» براي الگو ش
وگرنه باوري ايجاد نمي شود. ديگر اين كه بايد او مهربان باشد 
و با تأليف قلوب و در آن فضاي محبت آميز، افاضه نمايد علم و 
به خصوص آموختن آن مقدس است و يادگيري يك امر اتفاقي 
ــينيم. بايد  ــت كه بر درِ بخت و اقبال منتظر معجزه بنش نيس

آموختن را اراده نماييم و ذات احديت نيز كمك خواهد نمود.
نيز او بايد به درس و بحث هاي پيراموني مسلط باشد تا هم مقام 

خود را نزد فراگير حفظ نمايد و هم دين خود را ادا نمايد.

 ويژگي هاي بايسته دبير ادبيات چيست؟
ــر ادبيات در  ــه دبيران، دبي ــالف موضوع تدريس هم  برخ
ــته را  كالس درس بايد موضوعات مورد اهميت روزگار گذش
به فراگيران معرفي نمايد تا بتواند آن ها را به باور تبديل نمايد، 
ــاهنامه و  ــخن در ش باورهاي نيكويي كه از زبان پيامبران س
گلستان و بوستان سيرت ستوده تلقي مي شود چون ريشه در 
آيات قرآن و احاديث و كالم معصومين (ع) دارد و هم محمل 

انديشة بزرگان بوده است.
از جمله توانايي هاي دبير ادبيات: 

1. تسلط به درست و روان خواني متون ادب فارسي.
2. شناخت زيبايي هاي زباني و ادبي.

3. داشتن سيرت هاي ستوده.

4. داشتن وقار و طمأنينه شخصيتي و گذشت و ايثار.
ــناختن اوضاع و احوال اجتماعي و سياسي روزگاري كه  5. ش
در آن فضا، متني نوشته يا سروده شده است؛ تا نحوه و ميزان 
ــناخته شده و زمينة  تأثير عوامل در پيچيدگي متون ابتدا ش
ــبي براي راه حل هاي ممكن، در رفع آن طراحي شود و  مناس

وصاياي انسان هاي بزرگ به زبان معيار تبديل شود.
ــدن معلم و تأكيد بر  ــديد و اكيد از متكلم وحده ش 6. پرهيز ش
مديريت زمان و آموزش و اشراف بر مراحل تدريجي كشف و تغيير 

نگاه فراگير براي نهادينه شدن سجايا و فضايل و مكارم اخالقي.

 چه روش هاي بديعي در تدريس داشته ايد؟
 نحوة ارائه مطلب موضوع درسي در كالس درس برايم خيلي 
اهميت دارد چون راهي جز اين براي باالبردن زمان ماندگاري 
ــؤال،  ــازه وجود ندارد. اگر تصور كنيم كه در مقابل س درس ت
پاسخ قرار دارد در اين صورت فاصلة بين آن سؤال و پاسخ را 
نديده ايم و آن روش رسيدن به پاسخ است كه فراگير را براي 
موفق شدن در شرايط آزمون جديد، سربلند مي نمايد حتي 
اگر بخواهد به سؤال جديدي پاسخ دهد. هميشه سعي كردم از 
بيرون فضاي كالس شاهدي ضميمة تدريس نمايم تا در غياب 
ــاهد، تداعي گر درس و بحث و كالس و معلم باشد  من آن ش
ــاهد مثال ممكن است يك شكل هندسي تا گويش  و اين ش

بومي مردم آن منطقه به منظور تطبيق باشد.
ــاط (متداخل) براي  ــتفاده از دو دايره محيط و مح نظير: اس
آموزش تضمن، يا فلش در تدريس دستور، به عنوان مثال اگر 
بگوييم: مي بينم اول شخص مفرد مضارع اخباري است فقط 
به يك سؤال جواب داده ايم اما اين كه چه ربطي اجزاي فعل با 

نام خود دارد موضوعي ديگر است.
ــخص  ــي = اخباري.1) + (بين = مضارع. 2) + (م = اول ش (م
ــپس مورد  ــرد. 3) در نام گذاري ابتدا مورد (3) را آوريم س مف
(2) و سرانجام مورد (1) را. يعني اتفاقي كه هنگام نام گذاري 
در ذهن مي افتد يعني كامالً برعكس. موضوعي كه جايي بدان 

اشاره نشده است. 
نيز با يادگيري گويش مازندراني هنگامي كه دبير مازندران بودم 
يا با يادگيري مختصري گويش تالشي، وقتي دبير ادبيات رشت 
بودم توانستم با استفاده از گويش، به دليل ايجاد يك هم حسي 
وطني، خود را به دانش آموزان نزديك نموده گاهي هم به عنوان 

شاهد مثال، رغبتشان را براي يادگيري زياد نمايم.

  ممعللم وو نووييسنده پيشككسوت گييالالنيي
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 از خاطرات به ياد ماندني دوران معلمي نمونه اي را ذكر كنيد.
ــه كالس هاي ادبيات، قبل از حضورم   در برنامه ريزي مدرس
ــدن به خاطر دوره دانشجويي و  به خاطر مأمور به تحصيل ش
دوندگي هايش پر مي شود و به ناچار مأمور افاضه، به عنوان استاد 
جغرافي مي شوم. جلسه اول استاد موصوف، با ديدن مساحت 
ــان سيگنال هاي  ــش تا بود هراس ايران كه ارقامش بيش از ش
ــراي پر كردن وقت كالس به معرفي  ذهنش هنگ نموده و ب
اديبان و شاعران و نويسندگان تاريخ بشريت مي پردازد تا اعتبار 
ــتادي او لكه دار نشود و اساساً او را از جرگه علماي جغرافيا  اس
ــاخ از جنِس گِز «آقا خليج  خارج ندانند؛ كه ناگهان تير دو ش
يعني چه؟» از گوشة كالس به سوي پيكر روئين تن استاد نشانه 
ــي سيمرغ ناگزيري، به طوري بسيار  مي رود كه به چاره انديش
مرموز و جسورانه و با قيافه اي بسيار عالمانه، جا خالي داده با 
حركتي شايسته و پاسخي بايسته آن گونه كه مرام دانايان است 
پاسخ آن را به پايان بحث كالس موكول مي نمايد به اين اميد 
كه تير رها شده، كمانه كرده و با پايان يافتن زمان كالس، پاسخ 
به جلسة بعد داده آيد تا اعتبار استادي محفوظ بماند و ايشان 
نيز با سپر ببر بيان فرهنگ معين، خود را براي نبرد، آورد، رزمي 
و هفته اي ديگر طوري آماده نمايد كه اساساً براي دريافت معني 
اصطالحات جغرافيا، بعد از اين معضلي باقي نماند و يا خداي 

نكرده مقام شامخ استادي با ترديد فراگيران خدشه دار نگردد.
مطابق انتظارم وقتي صداي دلنشين و روح نواز زنگ پايان كالس 
ــد دود نگراني كه استاد را وادار به اشاعه بحث هاي  نواخته ش
بي ربط و ضبط كرده بود به كناري رفت و فراگير عالقه مند به 
درس شيرين جغرافيا، با شتابي نه چندان حكيمانه ابتدا حياط 
و سپس خيابان را طي نموده و سرانجام آن اندازه از شعاع نگاه 
استاد فاصله گرفت تا اين كه به ريزي بذري از نظر محو شد و 

بذر شادي و سرور را در دل استاد كاشت.
ــنگي را از ياد برده بود و  ــتاد ياد شده كه خستگي و گرس اس
خود را به سرعت به خانه و فرهنگ معين رساند و روح تشنه 
ــيراب نمود كه تاكنون  ــار معني «خليج» چنان س را از جوبي
ــابه دم به دم،  ــربت زمزم در نبرد هاي مش آن گوارايي، چون ش

همچنان كارساز آمده است. 
جلسة بعد با نگاهي تفخيم آميز چون آناني كه هنگام سخن، 
عينك را به سوي پرتگاه بيني مي رانند خليج را چنان معني 
نمود كه بكوبند بر پتك آهنگران، تا كشف نشود او ُمعين دارد 
و به اين ترتيب، همه را طوري مسحور علم اليزال خود نمود 
ــت و  كه ريب باطن همگان به طيب خاطر بندگان بدل گش
ــار، بي اذن بزرگان علوم  ــان تعهد نمود تا ديگر ب حضرت ايش
ــان در نياورد و اعتبار و وجهه معلمي  فاخره، سر از پستويش
ــيرين تر از آن اين كه واژگاني  خود را به مخاطره نياندازد؛ و ش
چون «صحت»، «سقم» و «يافتن جاي كشوري بيگانه روي 

كره جغرافيا» نيز ...

 مهم ترين شاخصه هاي، محاسن و معايب، كتاب هاي درسي؟
ــان موجود طول ترم،  ــن: تطابق تعداد درس ها با زم  محاس
ــتن فعاليت، تمرينات و حفظ شعر، توجه به سرمايه ها و  داش
ــعر و نثر به خاطر اشتمال به سندهاي  ميراث هاي ادبي از ش
اجتماعي و سجايا و مكارم اخالقي، قطع وزيري بودن، فونت و 

تصاوير مناسب، وجود اهداف كلي آموزش ابتداي درس.
معايب: عدم تطابق حجم بعضي درس ها نسبت به زمان موجود 
ــراي همه درس ها براي  ــود كتاب طرح درس ب در كالس، نب
يكنواخت نمودن شيوه هاي تدريس، وجود درس هاي دستور و 
زبان فارسي، وجود كتاب آرايه و عروض در سال سوم و چهارم، 
ــان به مشكل، وجود تمرينات  نبود تمرين هاي جدي تر از آس
ــتور در تمرينات مربوط به درس زبان فارسي و برعكس،  دس

نبود معرفي منابع ذيل هر درس براي آشنايي بيشتر.

 نظرتان در مورد مجلة رشد زبان و ادب فارسي چيست؟
 اگر مجله رشد آموزش زبان و ادب فارسي متناسب با زمان 
پيش نمي رفت به ميان سالي نمي رسيد از محاسنش اين است 
ــبك و زيباي بازي است كه از بناي  كه چون پنجره هاي مش
ــوده است. به دليل عنايتي  ــي براي همه گش رفيع ادب فارس
ــود مجله را به پناهگاه امني  كه به بحث هاي روز در آن مي ش
ــخ بسياري از سؤاالت در آن جسته شود.  تبديل نموده تا پاس
ــاي تازه، زواياي نو و تازه هاي ادبي كه محصول زندگي  نگاه ه
با نسل جديد است در اين مجموعه حلقة زنجيري مي شود تا 

معاصرين با سنت هاي ديرين آشنا شوند و به خود ببالند.

 يكي از آثار شاخص خود را معرفي نماييد.
ــري» است كه در   يكي از آثارم «فرهنگ گويش محلي رامس
سال 1386 در انتشارات راه ابريشم تهران به زيور طبع آراسته 
شد. از ويژگي هاي اين كتاب با 38 صفحه مقدمه و 338 صفحه 
متن كه در آن 7500 واژه گويش محلي رامسري به ترتيب ذيل 
به فارسي برگردانده شده است. (واژه + نوع دستوري + آوانگاري 
+ معادل فارسي و گاهي هم كنايي). به صورت دو ستون شبيه 
فرهنگ معين با صرف 6 سال وقت شبانه روزي به انجام رسيد. از 
جمله ويژگي هاي ديگر اين كتاب دو سويه بودن كتاب است كه 
تمام واژگان از صفحه 246 به بعد به صورت فارسي به رامسري 
ــده است. و هم اكنون براي تدوين  براي غيربومي ها، تنظيم ش
جلد دوم 5000 واژه فراهم شده است و پيش بيني ام اين است 
ــري تا مرز ده جلد و 75000 واژه  كه ظرفيت زبان محلي رامس

است و به انديشه تدوين باقي واژگان همتي مقصور گردانده ام.

ــا power point تدريس  ــام درس ه  يك پيشـنهاد: از تم
ــت خواني و مباحث ادبي فراهم شده و در  روان خواني يا درس

سايتي در اختيار دبيران قرار بگيرد.
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بزرگداشت زنده ياد ايرج افشار
گفت كسى ايرج افشار مرد 

مرگ چنين خواجه نه كاريست ُخرد
«با اقتباس از شعر مولوى دربارة سنايى»

ــار (1389-1304)، پژوهشگر،  ــِت زندةاد ايرج افش بزرگداش
ــنبه 9 خرداد 1390،  ــناس و كتاب شناس، روز دوش ايران ش
ــى دانشكدة ادبيات و علوم  ــاعت 15 تا 19 در تاالر فردوس س
ــانى دانشگاه تهران برگزار شد. در اين مراسم كه از طرف  انس
مركز پژوهشى ميراث مكتوب و با همكارى دانشكدة ادبيات 
ــگاه تهران برگزار گرديد، وزير فرهنگ و  و علوم انسانى دانش
ارشاد اسالمى، بزرگان، اساتيد، دانشجويان و ساير عالقه مندان 
ــتند و در بخش اول مراسم  ــى شركت داش زبان و ادب فارس
ــخنرانى دكتر سيد محمد حسينى، از سه اثر جديد  بعد از س
استاد، چهره گشايى شد. اين سه اثر عبارت اند از: كتاب شناسى 
فردوسى و شاهنامه، عهد حسام (سفرنامة لرستان و خوزستان) 
ــگ ايرانى. در بخش دوم، با عنوان  ــذ در زندگى و فرهن و كاغ

ايرج افشار در گسترة ايران شناسى، مقاالتى ارائه شد.

همايش بين المللي «زادروز فردوسي»
ــت فردوسي، همايش  ــال روز جهاني بزرگداش همزمان با س

بين المللي «زادروز فردوسي» در كرج برگزار شد.
در اين همايش اساتيد عرصه فرهنگ و ادبيات دو كشور مسلمان 
و فارسي زبان ايران و تاجيكستان در استان البرز گردهم آمدند 

تا از مقام ادبي حكيم ابوالقاسم فردوسي تجليل نمايند.
گفتني است؛ اساتيدي چون دكتر محمدعلي اسالمي ندوشن، 
ميرجالل الدين كزازي، علي مجتهد شبستري از ايران، خدايي 
شريف، عالم جان قاسم و دولت علي خاتم اف از تاجيكستان 

به سخنراني پرداختند.
اين همايش با همكاري حوزه هنري استان البرز، معاونت فرهنگي 
اجتماعي شهرداري، مؤسسه فرهنگي اكو،  انجمن دوستي ايران 
و تاجيكستان و دبيرخانه دايمي و بين المللي فردوسي شناسي در 
البرز در روز دوشنبه 26 ارديبهشت ماه از سال 18 لغايت 22 در 
تاالر اصلي شهيدان نژاد فالح برگزار گرديد. الزم به ذكر است؛ 
ــيقي، برگزاري نمايشگاه كتاب و نمايش تابلوهاي  اجراي موس

قهوه خانه اي از جمله بخش هاي جنبي اين مراسم بود.

دومين همايش 
«كارنامه ى صد سال شعر زنان فارسي سرا» 
ــعر زنان فارسي سرا»  ــال ش دومين همايش «كارنامة صد س
صبح روز يكشنبه هشتم خردادماه سال جاري در محل خانة 

شاعران برگزار شد.
ــهيال  ــاني، فاطمه راكعي و س ــفق كاش در ابتداي برنامه، مش
صالحي مقدم به ايراد سخن پرداختند. محورهاي اين همايش، 
پروين اعتصامي و آثار او، باالبردن آگاهي هاي عمومي نسبت 
به شعر زنان، بررسي منتقدانة شعر زنان به منظور رشد كمي و 
كيفي، معرفي و آشنايي با زنان شاعر جوان و آثارشان، آشنايي 
ــان و آشنايي با شاعران زن  ــعر زنان و آثار ايش با منتقدان ش

فارسي زبان در كشورهاي همسايه بود.
در اولين بخش همايش، ميزگردي با عنوان «نويافته هايي از شعر 
و شخصيت پروين اعتصامي» با حضور، دكتر محمدرضا سنگري، 
دكتر شيرزاد طايفي، حكيمه دبيران، محمود فضيلت، بتول واعظ 
و محمدرضا يوسفي برگزار شد. در اين ميزگرد، هر يك از حاضران 
دربارة بخش هايي از زندگي، شخصيت و آثار پروين صحبت كردند. 
دكتر محمدرضا سنگري در سخنراني خود، چهار ساحت يا قلمرو 
ــعر پروين قائل شد و افزود: به نظر من، پروين اعتصامي  براي ش
ــته اند و او يكي از شهيدان شعر فارسي است. او پروين را  را كش
ــاعر در بين شاعران برشمرد و گفت: وي تنها  استثنايي ترين ش

شاعري است كه پيش از بلوغ، شعرش به بلوغ رسيده است. 

ــعر است و در عين اين كه به درون  پروين آغازگر تحول در ش
ــد، ُفرم هم كار مي كند. او قدرت فوق العاده اي  مايه مي انديش
در بازسازي قصه هايي كه از زبان هاي ديگر گرفته، نشان داده 
است و من تنها مولوي را در اندازة پروين ديده ام كه دربرگردان 
يك اثر اينقدر موفق بوده باشد. وي، عصر كنوني ما را بهترين 
عصر براي آثار زنان دانست و گفت: در هيچ دورة تاريخي مانند 
ــان به اين اندازه در  ــه ما در آن زندگي مي كنيم، زن دوره اي ك
ــن آثار حوزة دفاع  ــوزة ادبيات موفق نبوده اند. اكنون بهتري ح

مقدس را زنان مي نگارند.
در ميزگردى ديگر دكتر طلعت كاويان پور، دكتر وحيد مبارك، 
ــيد كاظم موسوي و دكتر نرگس گنجي  فاطمه مدرسي، س
سخنراني كردند. بخش بين الملل اين مراسم با حضور زليفه 
ــعيدآوا و فائزه ميرزا از  ــه س عطايي، محبوبه ابراهيمي، عايش
كشورهاي تاجيكستان، افغانستان، ازبكستان و پاكستان ادامه 
يافت. اين شاعران نيز هر يك اشعاري از سرزمين خود قرائت 
ــخنران هاي بعدي اين مراسم، دكتر مهدي افشار،  كردند. س
دكتر قهرمان سليماني، دكتر علي سليمي، فريده سيد قل آوا 
ــاعد باقري ضمن  و دكتر فرهاد كاكه رش بودند. در پايان، س
ــعار فروغ و پروين و مقايسة بخش هايي از  نگاهي كوتاه به اش
ــان، قطعاتي از آثارشان را قرائت كرد. سپس  ويژگي اشعارش
سهيل محمودي با خواندن اشعار هايكوي خود در باب مادر، 

مراسم را به پايان برد.

م م تنتنظيظيم:م: ج جوواههرم مؤؤذنىتتهيهيههووت
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وبالگ مجلـة آموزش زبان و ادب فارسي 
راه اندازي شد

نشاني وبالگ مجلة رشد آموزش زبان و ادب فارسي: 
r o s h d m a g . i r / w e b l o g / a d a b i y a t f a r s i

در وبالگ مي خوانيد: 
1. ققنوس شعر مدرن ايران / نصرت اله دين محمدي كرسفي

2. وطن و ابعاد آن در ديوان ناصرخسرو / زهرا كبيري
3. بررسي افكار و انديشه هاي عرفاني بيدل دهلوي /  منصوره غالمي 
4. نگاهي به چند شخصيت تاريخ بيهقي / حسين منصورنژاد

5. زبان و نگارش تاريخ بيهقي / مصطفي قدمي و فردوس بيات
6. برتري وطن بهار / اكرم صالحي نيا

7. سير تاريخي مناظره در ايران و جهان / زينب علي زاده
8. تأملي در قطعة امواج سند / علي حسن طاهري كالني

9. آزادي و آزادي خواهي در شعر نسيم شمال / سارا رياحي و دكتر حبيب جديداالسالمي
10. باستان گرايي (آركائيسم) / مريم ارجمندي و ليال پيروي

11. تأثير خواب و رويا بر تحّول عرفا / معصومه صفري
12. سيماي حضرت نوح (ع) در قصايد خاقاني / نادر ابراهيميان 

13. آداب بزم و رزم در سمك عيار / منصوره گرجي
14. زمينه هاي تحول فكري و روحي ناصرخسرو / يوسف چاالك و دكتر جليل نظري

15. درون مايه و تقسيم بندي جهاني محتواي ادبيات / مصطفي رادمرد
16. ويژگي هاي زبان مراغه اي در سياحت نامه / سهيال ناظمي و دكتر محمدعلي آتش سودا

17. داليل جهاني شدن ادبيات كالسيك / نصرت اله دين محمدي كرسفي
18. نقد و بررسي ادبيات حماسي در كتاب هاي ادبيات متوسطه / اشرف روشندل پور

19. چند نكتة ناگفته از آرايه هاي ادبي / دكتر هادي اكبرزاده 
20. روشن تر از خاموشي / عبدالرزاق اميري

دفتر انتشارات كمك آموزشي

 با مجله ها رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي مجله هاي دانش آموزي 
  ( ( به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند ) ) ::

مجله هاي بزرگ سال عمومي 
 (به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

 (به صورت فصل نامه و چهار شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

مجله هاي رشد عمومي و تخصصى، براي آمـوزگاران، معلمان، مديران، مربيان، 
مشاوران و كاركنان اجرايي مدارس، دانش جويان مراكز تربيت معلم و رشته هاي 
دبيري دانشــگاه ها و كارشناســان تعليم و تربيت تهيه و منتشــر مي شوند. 

 نشاني: تهران، خيابان ايرانشهر شمالي،ساختمان شمارة 4 
                آموزش وپرورش ، پالك 266، دفتر انتشارات كمك آموزشي. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

مجله هاي رشـد توسط دفتر انتشـارات كمك آموزشي 
سـازمان پژوهش  و برنامه ريزي آموزشـي وابسـته به 
وزارت آمـوزش  و پـرورش تهيه و منتشـر مي شـوند:

وزش ابتــدايي  رشد آموزش راهنمـايي تحصيلي  رشد معلم  رشد آـم
 رشد تكنولوژي آموزشي  رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه 

 رشـد برهان راهنمايي (مجلة رياضي براي دانش آموزان دورة راهنمايي تحصيلي)  
رشـد برهان متوسـطه (مجلة رياضي براي دانش آموزان دورة متوسطه)  رشد آموزش 
قرآن  رشد آموزش معارف اسالمي  رشد آموزش زبان و ادب فارسي  رشد آموزش 
هنر  رشد مشاور مدرسه  رشد آموزش تربيت بدني  رشد آموزش علوم اجتماعي  
رشد آموزش تاريخ   رشد آموزش جغرافيا  رشد آموزش زبان  رشد آموزش رياضي  
 رشد آموزش فيزيك  رشد آموزش شيمي   رشد آموزش زيست شناسي   رشد 
آموزش زمين شناسـي  رشـد آموزش فني و حرفه اي  رشـد آموزش پيش دبسـتاني

مجله هاي بزرگسال اختصاصي

(براي دانش آموزان آمادگي و پاية اول دورة دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دورة دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم دورة دبستان)

(براي دانش آموزان دورة راهنمايي تحصيلي)

(براي دانش آموزان دورة متوسطه و پيش دانشگاهي)

مجله هاي بزرگسال و دانش آموزي تخصصى

آموزش زبان و ادب فارسى
ــز 1390 0/پاييـ ـــمارة 1 ــــ 1شـ
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 هزينة اشتراك يكساله مجالت عمومي (هشت شماره): 96000 ريال
 هزينة اشتراك يكساله مجالت تخصصي (چهار شماره): 60000 ريال

  نشاني: تهران، صنـدوق پستي  امور مشتركين: 16595/111
www.roshdmag.ir                                                      :وبگاه مجالت رشد  
  اشتراك مجله:                            14ـ 77339713/ 77335110 /   77336656ـ021

 نام مجالت  در خواستي:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگي:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ميزان تحصيالت: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاريخ تولد:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشاني كامل پستي:  
 . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: .  . . . . . . . . . . . . . شهرستان: . . . . . . . . . . . . . . . . . استان: .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبلغ پرداختي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة فيش: .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة پستي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پالك: .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   در صورتي  كه قبالً مشترك مجله بوده ايد، شمارة اشتراك خود را ذكر كنيد:
                  

       امضا:

نحوة اشتراك:
حساب  شماره  به  اشتراك  مبلغ  واريز  از  پس  مي توانيد  شما 
39662000 بانك تجارت، شعبة سه راه آزمايش كد 395، در وجه 

شركت افست از دو روش زير، مشترك مجله شويد: 
1.  مراجعه به وبگاه مجالت رشد؛ نشاني:  www.roshdmag.ir و تكميل 

برگة اشتراك به همراه ثبت مشخصات فيش واريزي. 
پست  با  اشتراك  شدة  تكميل  برگ  همراه  به  بانكي  فيش  اصل  ارسال   .2

سفارشي (كپي فيش را نزد خود نگه داريد).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـاس خوب توانسـتن احس
ــال هاى آغازين فعاليت حرفه اى ام در منطقة 9 آموزش و  در س
پرورش عضو گروه هاى آموزشى بودم و اتاق مشاوره نزديك اتاق 
ــه براى تشخيص فرستاده  گروه ها بود. دانش آموزى را از مدرس
بودند؛ معلم و معاون مدرسه معتقد بودند كه او ناشنواست و با 
اغماض مى گفتند شايد خيلى كم بشنود. بررسى هاى مشاوره اى 
ــان داد كه مشكل شنوايى ندارد و براى بررسى جدى تر به  نش
مركز مشاورة سازمان فرستاده شد. چند سالى گذشت و من به 
ــيده بودم و در  آرزوى ديرينه ام ـ كه تدريس در كالس بود ـ رس
مدرسة راهنمايى راه تربيت منطقة 9 تدريس مى كردم. روزى 
وارد كالس شدم، دختر قدبلندى در رديف آخر، توجهم را جلب 
ــتم خودشان را  ــنا بود. از بچه ها خواس كرد. چهره اش برايم آش
ــى كنند. منتظر بودم كه خودش را معرفى كند اما يكى  معرف
ديگر از دانش آموزان او را معرفى كرد. جلسة بعد مجدداً همان 
ــاگرد قبلى، كه خواهرش بود، به جاى او گفت «حاضر». از  ش
بچه ها خواستم موقع حضور و غياب از جايشان بلند شوند. همه 
بلند شدند اما او كه نشنيده بود (ظاهراً به علت ناشنوا بودن!) از 

جايش برنخاست.
ــة شوراى معلمان، همة همكاران او را عقب مانده  در اولين جلس
ــه توضيح داد كه او مشكل ذهنى و  معرفى كردند. مدير مدرس
هوشى ندارد اما هيچ يك از معلمان اين موضوع را نمى پذيرفت. 
ــتم و سعى كردم با او ارتباط عاطفى  براى او برنامة خاصى نوش
برقرار كنم. از ساير هم كالسى هايش براى آموزش انفرادى استفاده 
كردم. نتيجة كارش از نمرة 1 و 2 به 7 و 8 رسيده بود؛ اما كماكان 

هيچ كس صداى او را در كالس نمى شنيد.
ــدن نمره اش  ــن ضمن رضايت از بهتر ش ــفندماه بود و م اس
ــترى بر او نگذاشته ام. يكى  نگران و دلخور بودم كه تأثير بيش
ــال وقتى گفتم داوطلب مى خواهم، چند  از روزهاى پايانى س
نفر دستشان را بلند كردند و متوجه شدم كه او هم با ترديد 
دستش را باال مى آورد و برمى گرداند. داوطلب ها را در دو گروه 
ــؤال و درنهايت هر نفر يك سؤال  قرار دادم. هر گروه چهار س
دادم. موقع پاسخ دهى فرارسيد؛ همة داوطلب ها ايستاده بودند 
ــش خوانده شد و او  ــؤال ش و او هم ميان آن ها بود. وقتى س
به عنوان نفر هشتم پاسخ داد، همه كالس با هم فرياد زدند و 

پا كوبيدند. احساس خوب توانستن را در وجودش ديدم.
ــال براى روز معلم روميزى بسيار كوچك قالب بافى  همان س

كار خودش را براى من هديه آورد.

برگ اشتراك مجله ها رشد
جهاد اقتصادي

آموزش زبان و ادب فارسى
ــز 1390 0/پاييـ ـــمارة 1 ــــ 1شـ
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