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مجلۀ رشد آموزش زبان و ادب فارسي ،مقالههایی را م یپذیرد که
در زمینۀ زبان و ادب فارســي با تأکید بر آموزش بوده و قب ً
ال در
جای دیگری چاپ نشده باشد.
* مطالب باید یک خط در میان و در یک روی کاغذ نوشته و در
صورت امکان تایپ شود.
* شکل ق رار گرفتن جدولها ،نمودارها و تصاویر ضمیمه باید در
حاشیۀ مطلب نیز مشخص شود.
* نثر مقاله باید روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در
انتخاب واژههای علمی و فنی دقت الزم مبذول شود.
* مقالههای ترجمه شده باید با متن اصلی همخوانی داشته باشد
و متن اصلی نیز ضمیمه مقاله باشد.
* در متنهای ارسالی باید تا حد امکان از معادل فارسی واژهها و
اصطالحات استفاده شود.

* پىنوشــتها و منابع باید کامل و شامل نام اثر ،نام نویسنده،
نام مترجم ،محل نشر ،ناشــر ،سال انتشار و شمارۀ صفحه مورد
استفاده باشد.
* مجله در رد ،قبول ،وی رایش و تلخیص مقالههای رسیده مختار
است.
* آرای منــدرج در مقالهها ،ضرورتاً مبین نظر دفتر انتشــارات و
تكنولوژي آموزشي نیست و مسئولیت پاسخگویی به پرسشهای
خوانندگان با خود نویسنده یا مترجم است.
* مشــخصات فرستندۀ مقاله شــامل نام و نامخانوادگی ،می زان
تحصیالت ،شغل ،آدرس دقیق پستی و شمارۀ تماس باشد.
* مجله از بازگرداندن مطالبی که ب رای چاپ مناســب تشخیص
داده نم یشود ،معذور است.

چه داد و ستد شگفتي در گسترة كرة خاكي ما جاري است؟
آبهاي تبخيرشده ابر به آسمان ميبخشند و ابرها كريمانه ،خاك
را مينوازند و خاك ســخاوتمندانه ،گل و سبزه و درخت و طراوت،
تعارف ميكند.
هيــچپديدهاي در اين چرخــة مدام ،بُخل نميورزد ،خســتگي
نميشناســد ،مهرباني دريغ نميدارد و به ناروا و شكوه و ناسزا لب
نميگشايد .همه دست در دست هم بهار ميآورند ،تابستان و پاييز
و زمســتان هديه ميدهند و منظومة پيچيدة حيات را قوام و نظام
ميبخشند.
تأخيــر و تعطيل و تعجيل در قامــوس پديدهها و گردش و آمد و
شــد فصلها و ماهها و روزها بيمعني است .همهچيز در «گاه» و
«جاي» خويش است و به تعبير قرآن« ،فطور» و «تفاوت» كاستي
و از قلمافتادگي در سامانة جهان نميتوان يافت.
پديدههــا پيامبران برانگيختة جهاناند .رســالت خــود را خوب
ميشناسند .در بعثت خويش سستي روا نميدارند و خلق و خلقت
را به مهر و لطف ميسازند و مينوازند.
چ پديدهاي
همه با هم همراه و همســازند .ســتيزه در سلوك هي 
نيســت .خداي اين پديدهها همه چيز را زوج آفريده است تا با هم
باشــند و «جدايي» را تن نسپارند .جشن ازدواج پديدهها اين همه
مولود مبارك آفريده است .در هستي هر لحظه جشن ازدواج است
و جشن تولد.
روزگاري آنان كه هســتي را نميفهميدند ،بــا انگارة «تضاد» در
پديدهها به تحليل جهان پرداختند اما چه زود ديدگاههايشــان به
تحليل رفت و خود تجزيه شدند و جز نام ،نشاني نيافتند.
پيام اين زوجهاي عاشق و «پديدههاي با هم» چيست و اينك كه
بهــار ميآيد و فرزندان مبارك خاك -محصول پيوند و ازدواج باد و
باران و آفتاب و ابر و ماه -در دشت و باغ لبخند ميزنند ،كدام درس
و آموزه را از آنان بايد بر صفحة جان نوشت و نگاشت!
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ابر چه ميگويد؟
پيام بليغ باران چيست؟
گل در بلوغ خويش با ما چه ميگويد؟
شــكوفههايي كه با نســيم ميرقصند ،ژالههايي كه از گلبرگها
ميچكند ،گياهاني كه شجاعانه از تاريكناي خاك سر بر ميآورند،
سبزههايي كه از روزنة سنگها سرك ميكشند ،با ما چه ميگويند؟
آيا هجرت از تاريكي -آنگونه كه رسم بذرهاي بهارانه است -پيام
صريح جوانهها و دانهها نيست؟
آيا سمت آفتاب كوچيدن ،درس ساقههاي تُرد نوشكفته نيست؟
آيا از خاك گرفتن و در خاك نماندن ،تعليم صميمانة بهار نيست؟
آيا صبورانه زمســتان را تاب آوردن ،درســي نيست كه پيامبران
كوچك مهاجر ،از متن خاك ،در گوش ما زمزمه ميكنند؟
چه كالسي در بهار در وسعت دشت و كوه و دريا و آسمان برپاست!
چه آموزههايي در زمزمة چشمهساران ،سكوت گلها ،همهمة نسيم
و هوهوي باد و چكچك باران است و به قول قيصر امينپور:
ديشب باران قرار با پنجره داشت
روبوسي آبدار با پنجره داشت
يكريز به گوش پنجره پچپچ كرد
چكچك ،چكچك چه كار با پنجره داشت
ماييم و بهار ،ماييم و كاروان كاروان شكوفه و گل و شبنم و باران،
و ماييم و هزاران درس ،پيام ،نكته ،عبرت و آموزه...
و در كنــار ايــن همه بهار ،ماييــم و بهــارآوران ،بهارآفرينان كه
فروردينهاي فتح را رقم زدند و شــكفتهترين گلهاي همة فصول
تاريخ شدند.
بهار را ســام ،بهارآوران را سالم و بهارباوران و بهارباروران امروز را
سالم ،كه بهار بييادشان و نامشان جز خزان سرد و پژمرده و تاريك
نخواهد بود.
جان بهارانهتان را سالم!

گزارشي از ميزگرد
روشهاي نوين

در پاية يازدهم
(بخش دوم و پایانی)
اشاره

در شــمارة پيشــين روش تدريس،
كارافزارهاي پيوســته و ناپيوســته
(گسســته) در تدريس زبان و ادبيات
فارسي مطرح شد و نظرگاه كارشناسان
و دبيران برتر در جشــنوارة كشوري
الگوهاي برتر تدريس مالحظه گرديد.
در اين شــماره ،ادامة بحث ميزگرد
تقديم ميشــود .دبيران برتر ،خانمها
فاطمه مــرادي و ليال حيدري ،الگوي
تدريس خود را بهطور اجمالي در اين
ميزگرد تبيين و تشريح كردهاند.
٭٭٭
حيدري :اگر اجــازه دهيد مــن دربارة
جشــنواره صحبت كنم .در جشــنواره من
بايد درس سفر به بصره را تدريس ميكردم.
روزي كه بخشنامه آمد و ديدم استان قزوين
و اردبيل درس ســفر به بصره است ،با عشق
تصميم گرفتــم اين كار را انجام دهم؛ چون
يكي از بهترين درسهاست كه تدريس آن
در كالس براي من راحت است .از آنرو كه
خودم سفر را بسيار دوست دارم ،خيلي راحت
ميتوانستم همه چيز را منتقل كنم .به همين
دليل ،خيلي راحت انتخاب كردم و اولينبار
هم بود در جشنواره شركت ميكردم.
دربارة آن بسيار فكر كردم .بماند كه سفرنامة
ناصرخســرو را دو بار از ابتدا تا انتها خواندم.
اتفاق جالبي كــه براي من افتاد اين بود كه
هزارة ناصرخسرو در ايران به همت دانشگاه
شهيد بهشتي برگزار ميشد و در كل مسير
سفر ناصرخسرو و در شهرهاي مهم ،همايش
برگزار ميكنند؛ از مرو تا خوي چنين بود.

دكتر محمدرضا سنگري

از خوشاقبالــي ما در قزويــن هم برگزار
شد .بسيار لذتبخش بود و يكي از بهترين
همايشهايي بود كه من شــركت كردم .به
اين دليل كه سخنران اصلي برنامه از آمريكا
آمده و با ماشين شخصي خود از مرو شروع
كرده و كل مســير سفر ناصرخســرو را تا
روستاها ،براســاس كتاب كشف كرده بود و
يادداشتهاي مفصل نوشته بود و اساليدها
پخش ميشد و سخنراني بســيار عالياي
داشت.
خود آقاي جعفــري مذهب ،باني برگزاري
همايش ناصرخسرو بودند و توضيحات خوبي
ارائه ميدادند .به هر شــهري ميرسيدند از
استادان آن شهر و مقاالت آنها در اين زمينه
اســتفاده ميشــد .با چنين پيشينهاي من
وارد جشنواره شدم .تمام تالشم را كردم كه
مطلب دروني شود؛ يعني من ناصرخسرو را
خوب بشناســم تا بتوانم خوب منتقل كنم.
اين اولين قدم من بود.
دوميــن قدم روي بحث روشهاســت كه
جلســة امروز با همين محوريت است .من
دربارة اين كتاب خواندم و فيلمهاي زيادي
ديدم .كتاب دكتر حســن شــعباني به من
پيشنهاد شد و من مطالعه كردم .روشهاي
مختلف را ديدم و از استادان روانشناسي در
اين زمينه خيلي مشاوره گرفتم.
در نهايت ،دكتر كمالي نهاد زحمت داوري
جشنواره را برعهده داشتند .من از روشهاي
مختلفي اســتفاده كردم .روي كارافزارهاي
پيوسته نياز نداشتم كار كنم؛ چون يك چيز
دروني است .اين قصه را در وجودم دارم كه

معلمي كنم ولي روي قسمت دوم از پيشنهاد
يكي از همكارانم ،كه در بخش روش تدريس
حرفهاي زيادي براي گفتن دارند ،استفاده
كردم كه گفتند بچههاي امروز واقعاً شيفتة
فناوري هســتند .يعني معلم هر اندازه علم
داشــته باشــد و هر چند حركاتش كامل و
جاذب باشــد ،باز هم تكنولوژي آموزشــي
مطرح شود براي دانشآموزجذابتر است.
من در درس كمالالملك همواره قسمتي
ي را ســركالس ميبرم
از فيلــم علي حاتم 
و نمايش ميدهم .يك قســمت از فيلم گاو
مهرجويي را ســركالس ميبرم .هميشــه
دعواست كه بچهها ميخواهند تا انتها ببينند
و من ميگويم اين در سبز باغ است و بقيه را
خودتان پيگيري كنيد.
به هر حال ،در جشــنواره تصميم گرفتم از
روشهاي مختلفي اســتفاده كنم و نرمافزار
هــم براي من مهــم بــود .از نرمافزار فلش
استفاده كردم .فلش قابليت بااليي دارد .هم
قابليت نشستن متن را بسيار زيبا دارد و هم
فيلم در آن ،جا ميگيرد و هم انيميشن كه
اهم كار من بود در آن وجود داشت.
انيميشن ديرين ديرين براي بچهها خيلي
جذاب است و قسمتهاي جديد آن دست
به دست ميشــود .من واقعاً ميخواستم در
انيميشن از آن شيوه كپيبرداري كنم.
مسئلة مهمي كه در تدريس من در جشنواره
بسيار كارگشا بود ،مشاركت گروهي بود .من
اص ً
ال درس ندادم .همه را سؤال كردم .همواره
درس را بيان ميكردم ولي با سؤال ،و كام ً
ال
كارايي تيمي داشــت .من نيم ساعت وقت
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داشــتم ولي مطالبم در حد دو ساعت بود و
ميتوانستم بچهها را خوشحال سركالس نگه
دارم .همواره نگراني زمان را داشتم.
در پرانتز صحبت كوچكي عرض كنم و آن
اينكه از آنجا كه شــما جزو مؤلفان كتابها
هســتيد بدانيد يكي از داليلي كه معلمها
نميتوانند از اين روشها اســتفاده كنند و
ســعي ميكنند از روش معلمي بهره ببرند،
بحث زمــان و بودجهبندي كتابهاســت.
هميشه از ما ميپرسند چه ميكنيد و چطور
ممكن است؟
شايد نياز نباشد آن حجم مطلب را به بچه
بدهيــم ولي اين كار فتح بابي اســت براي
اينكه خودش به دنبــال آن برود .من چند
سالي ســرگروه ناحيه بودم و هميشه اين را
از همكاران ميشــنيدم كه تأكيد بر زمان
داشــتند .اين را بايد بيان كنم كه نرمافزار
فلش براي خود من جالب بود و براي همين،
به خودم قول دادم بــراي دورة آموزش آن
بروم .وقتي يك انيميشن كوتاه تا اين اندازه
روي دانشآموز تأثيرگذار است ،حتماً اين كار
را خواهم كرد.

ميكنيد.
وقتي دانشآموز من وارد كالس ميشــود،
بايد بدانم چه مســئلهاي ذهن او را مشغول
كرده است و من از همان بهره بگيرم .اين از
هنرهاي فوقالعادة معلمي است.
دكتر قاسمپور :من فكر ميكنم مشكل
شيوه و روش حل نشده است.

دو نكته را استفاده كنم؛ ما دو نوع سفر داريم
كه يكي آفاقي است و انسان سير ميكند و
از اين شهر به آن شهر يا از اين كشور به آن
كشور ميرود .ديگري هم سفر انفسي است؛
يعني انســان در خويش سفر ميكند .شما
سفر ناصرخســرو را آفاقي كرديد كه موفق
شديد و هم سفر انفسي بود.
اين سفر در شما چنان جذب شد كه جزء
وجودتان شــد .دربارة كارافزارهاي پيوسته
و ناپيوســته يك نكته را بيان كنم .هميشه
كسي كه در طرح يك مسئله موفق است و
بر موضوعي كه ميخواهد مطرح كند ،مسلط
است ،همواره رو به جلو حركت ميكند .كسي
كه مسلط نيست ،همواره عقب مينشيند.
در تمــام مدتي كه موضوع خــود را طرح
ميكرديد ،رو به جلو صحبت ميكرديد؛ اين
يعني اينكه بر موضوع خــود احاطه داريد.
خيلي خوب است كه گفتيد از فيلم و فلش
اســتفاده ميكنيد .نكتة ديگر اين است كه
بايد امروزيترين پديــده را به كار بگيريم؛
يعني وقتي شما ميگوييد «ديرين ديرين»
يعني به زبان زمان سخن ميگوييد و رفتار

اين دو كلمه را با هم به كار ميبريد؟
دكتر قاسمپور :معادل هم بهكار ميبرم.
تصور من اين است كه علت عدم استفاده از
روشهاي تدريــس نوين ،ناآگاهي از اهداف
آموزشي است .اگر من در مقام دبير ،اهداف
كتاب را نشناسم ،خو ِد كتاب هدف ميشود.
مشكل ما اين است كه در كالسهاي درس
دبيران حاضر شدهايم و آنها از كارافزارهاي
پيوســته و ناپيوســته به خوبي و بهصورت
ذاتي اســتفاده ميكنند اما چون هدفها را
نميبينيم ـ بازتاب هدفها در كتاب اســت
و ما نميبينيم ـ پس خود كتاب هدف قرار
ميگيرد .آن وقت براي محقق شدن كتاب
درسي نميتوانيم از شيوهها و فنون آموزشي
به خوبي استفاده كنيم.
اولين توصية من به همكاران اين است كه
از راههاي مختلف به اين برسند كه چرا اين
كتاب را بايد تدريس كنند .آيا به صرف اينكه
فارغالتحصيل رشتة ادبياتاند بايد اين كتاب
را تدريس كنند يا اين منبع آموزشــي به
دنبال اهدافي است كه من از آنها اطالعي
ندارم .اين يك نكته است.
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نكتة دوم اين اســت كه روشهاي تدريس
كمك ميكنند كه بين ما و دانشآموز تعامل
دو طرفه برقرار شــود .زماني كه من تعامل
ندارم و انتقال مفاهيم من يك سويه است،
كارافزارها مؤثر نخواهند بود؛ چه كارافزارهاي
پيوسته و چه كارافزارهاي ناپيوسته حتي اگر
ابزار صوتي و تصويري و شنيداري و ديداري
را ســر كالس ببرم ،از آنجا كه مفهوم را يك
سويه انتقال ميدهم ،آن ابزارها به ابزارهاي
نمايشــي تبديل ميشــوند كه تدريس مرا
خدشهدار ميكنند .اينجاست كه زمان كم
ميآورم؛ چون از هدف دور شدهام.
زماني كه روش تدريــس من در بنيان آن
اهدافي است كه من ميشناسم و دروني شده
است ،كارافزارهاي پيوسته و ناپيوسته الزم و
ملزوم هم ميشوند؛ يعني من چون كارافزار
پيوســتة لحن صدا را دارم ولي كارافزارهاي
ناپيوســتة صوت را ندارم ،مؤثر نيســت .در
ســالني كه  200نفر دبير نشســتهاند ،من
صداي خوبي دارم ولي ميكروفون در اختيار
من نيست .اينجا عم ً
اللحن و حركات دست
من تأثيرگذار نخواهد بود؛ چون كساني كه ته
سالن نشستهاند قادر به شنيدن صداي من
نيستند .ما بايد جايگاه اينها را به خوبي و به
نيكي بشناسيم و استفاده كنيم.
نكتة ســوم اينكه از دبيران ادبيات فارسي
كشور تشكر ميكنم كه با تمام وجود درس
ميدهنــد و همه از فنون آموزشــي خوبي
برخوردارند .اينكه ميگويم فنون آموزشي ،به
اين علت است كه روشها را ما نميشناسيم

ولي تمامي دبيران ادبيات از فنون آموزشي
خوبي كه همــان كارافزارهاي پيوســته و
ناپيوستهاند ،به خوبي استفاده ميكنند .اگر
من روشها را نشناسم ،كارافزارهاي پيوسته
هم عامل منفي ميشــود؛ يعني در جايگاه
خودش بايد آن را به كار گيرم.
مث ً
ال اگــر ميخواهم ادبيات حماســي را
تدريــس كنم ،در آنجا لحــن به كمك من
ميآيد ولــي زماني كه ادبيــات پايداري يا
انقالب اســامي را بيــان ميكنم ،جلوتر از
كارافزارهاي پيوسته ،كارافزارهاي ناپيوسته
وسط ميآيند؛ چون براي عيني كردن مفهوم
ادبيات انقالب اســامي ،بــه پخش فيلم و
خواندن كتابي غير از كتاب درسي نيازمندم.
آخرين نكتهاي كــه بايد خدمت همكاران
بيان كنم اين اســت كه كتاب درسي يكي
از اجزاي بســتة آموزشي است .اين را هنوز
نتوانستهايم جا بيندازيم كه تصور ميكنند
كتاب درســي بــراي  90دقيقه اســت؛ در
حاليكه در  90دقيقه ما چند جزء داريم.
مثــ ً
ا اگر نگارهاي داريم كــه بايد آن را در
كالس آويزان كنيم ،و مث ً
ال نقشــة حركت
ناصرخســرو را از مرو تا انتهاي سفر او نشان
ميدهد ،اين جزئي از آن  90دقيقه است.
چــون به علم طراحي آموزشــي مســلط
نيســتيم ،بهطور طبيعي پايش و مديريت
زمان را از دست ميدهيم .در نهايت ،به اين
ميرسيم كه ما زماني موفق خواهيم شد كه
در كنار تخصص ادبيات فارسي ـ كه تخصص
رشــتهاي اســت به علم و تخصصي به نام

طراحي آموزشي هم مجهز باشيم .مث ً
ال خانم
حيدري بهطور خودجوش تشخيص دادند كه
در جشنواره ،زماني ميتوانند مؤثر واقع شوند
كه عالوه بر دانشــي كه دربارة ناصرخسرو
كسب كردهاند ،به سراغ دانشي به نام طراحي
آموزشــي هم بروند؛ پس ،از كساني كه اهل
نظر و علم بودند ســؤال كردند و راهنمايي
خواســتند و كتاب مطالعه كردند .بنابراين،
دانش را بر روش ســوار كردند و حاصل آن
آموزش زبان و ادبيات فارسي شد.
معلوم شــد عدم آشــنايي با اهداف متن،
گمشدگي و ســردرگمي در روش را سبب
ميشــود و پاســخ كوتاهي بــه نكتة خانم
حيدري داديد كه حجم كتاب درسي واقعاً
زياد نيســت و ما روش عرضــه كردن آن را
يدانيم.
نم 
دكتر قاسمپور :در خصوص تأثيرگذاري
دبيران فكر ميكردم كه چرا آن دبير توانست
در من تأثير بگذارد .جوابي كه به خودم دادم
اين بود كه آن دبير توانسته بود كارافزارهاي
پيوسته را جزء منش رفتاري خود كند؛ يعني
تمام شخصيت و منش اين فرد مسلط به اين
كارافزارهاست.
گاهي روشــي كه ما از آن استفاده
ميكنيم ،به قدري تصنعي اســت كه
خود ،بيرون ميزنــد .برخي به حدي
آرايــش ميكنند كه خودشــان گم
ميشــوند و «آرايش» ديده ميشود!
برخي آنقدر روش را پررنگ ميكنند

كه خود درس گم ميشود!
حيدري :من كام ً
ال متوجه اين هستم كه
هــر درس هدفي دارد .در «ادبيات ســفر»
ميدانم چه بايد بگويم و در انتها دانشآموز
چهچيزي را بايد آموزش ببيند اما نكتهاي كه
وجود دارد اين است كه من دبيرم و نميتوانم
خطبهخط و نكتهبهنكته متن را بخوانم .اگر
فقط بحث التذاذ بود ،دانشآموز هم مسلط
به دانش ميشد و هم از كالس ادبيات لذت
ميبرد.
من در همين جشنواره دربارة هر قلمروي
به اختصار بحث كردم؛ براي فتح باب بود كه
دانشآموز به دنبال آن برود.
مثــ ً
ا در بحــث ادبيات كهــن ،مجبورم
خطبهخــط و كلمهبهكلمــه بخوانم؛ چرا
كه دانشآموز همين االن تســت ميزند و
آزمونهاي قلمچي را شركت ميكند .مشكل
همين است.
من سال گذشــته 6 ،ســاعت به مدرسة
تيزهوشان دورة اول نهم دعوت شدم و قبول
كردم .بهترين كار ســال من بود؛ چون اص ً
ال
ترس كنكور وجود نداشت .كارهايي كرديم
كه بچهها با شــخصيت زنهاي شــاهنامه
عميقاً آشنا شدند .شعرها را حفظ ميكردند و
با عالقه به دنبال آنها ميرفتند؛ چون ترس
از كنكور نبود .من ميدانستم زمان كم ندارم.
مشكل فقط همين است.
دكتر قاسمپور :شايد اين بحث ما نباشد
ولــي من ميخواهم به شــما كمك كنم تا
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توجيه شــويد؛ چون دبير خوبي هســتيد.
وظيفة ما اين نيســت كه كتاب درســي را
در خدمت كنكور قرار دهيم .من هميشــه
خدمــت دبيران ميگويم كنكــور واقعيتي
است كه نميتوان آن را انكار كرد اما كالس
آن بايد جدا باشــد؛ يعني فوق برنامه بشود.
يعني اگر مدير مدرســه و اوليا عالقهمندند
كه بچههايشــان در كنكور موفق شــوند،
بعدازظهرها كالس بگذاريم.
در واقع ،ما دبيران ادبيات بايد دو نقش ايفا
كنيم .نقش اول اين اســت كه براي تحقق
متن به هيــچ عنوان نميتــوان رياضيوار
تدريس كرد چون هدف تحقق نمييابد .در
جايي كه واقعيت انكارناپذير را ميخواهيم به
دســت بياوريم ،ميتوان چنين كرد و لباس
كنكوري پوشــيد و بچههــا را با مدلهاي
رياضي به كنكور برسانيم.
ما در مقام تصميمگيرندگان و مجريان برنامة
درســي فارسي ،يك واقعيت را بايد بدانيم و
آن اين اســت كه تعداد صندليهاي كنكور
بيشــتر از تعداد داوطلبان است .هر كسي
شركت كند ،قبول خواهد شد .با علم به اين،
آيا باز هم بايــد كالس خود را فداي كنكور
كنيم؟ يعني آيا كالسي كه  35نفر دانشآموز
دارد همه ميتواننــد رتبة يك بياورند؟ اين
 35نفر ميخواهند رشتة جغرافيا بخوانند؟
خير .اين واقعيت را بايد در نظر گرفت .اگر در
كالس تشخيص داديم دو نفر واقعاً عالقهمند
به ادبياتاند ،آنها را جدا كنيم تا در كنكور
ادبيات اول شوند و رشــتة ادبيات بخوانند.
مسائل كام ً
ال درهم شده است .به اين مسائل
بايد توجه شود.
ايــن نيازمند بحث مفصل اســت.
گمشدگي هدف در تدريس كه بر روش
و بازتاب و انتظارات تأثير دارد ،يكي
از آفتهاي بــزرگ حوزة كار معلمان
ادبيات است .يك سؤال ديگر مطرح
كنم.
روشها را استفاده كنيم .معلم هم نميتواند
جدا از جامعة امروز و پيشرفتهاي آن باشد.
وقتي در دست دانشآموزان ما فناوريهاي
روز ديده ميشــود و در خانه و بازيها و در
جريانات زندگي از آنها اســتفاده ميكنند،
الزم اســت در شــيوههاي تدريس هم اين
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كارافزارهاي پيوسته و فناوري را ببينيم و از
آنها استفاده كنيم.
دكتر قاســمپور در زمينة استفادة بهجا و
هدفمنــد از اين كارافزارهــا نكات خوبي را
مطرح كردند .ما با دو مشكل روبهرو هستيم.
همة معلمــان ممكن اســت در زمينة كار
با همة اين كارافزارهاي گسســته (فناوري
آموزشي) بهطور كامل تبحر نداشته باشند
برخي در سالهاي پاياني خدمت هستند و از
آنها انتظار بهكارگيري فناوري نوين نداريم.
نكتة دوم اينكه زمان تدريس ما بهطور كامل
در خدمت ايــن كارافزارها قرار نگيرد .نكتة
ديگر هم كه ميتوان به اينها اضافه كرد ،اين
اســت كه اين كارافزارهاي گسسته چقدر با
هدف روش تدريس ما سنخيت دارند ،كه اين
هم بسيار مهم است.
من با جرئت عــرض ميكنم كه مجموعة
مفصلي از ايــن كارافزارهاي گسســته در
دبيرخانــة اتحادية دبيران ادبيات كشــور و
دبيرخانة راهبري ادبيات كشــور داريم كه
هميشه بهصورت رايگان در اختيار همكاران
قرار دارد .مجموعة بســيار مفصلي است كه
اگر بخواهــم االن جزء به جزء ،شــيوهها و
چگونگي استفاده از آن در كالسها بگويم،
وقت زيــادي ميگيرد .اين حاصل تجارب و
تالشهاي همة دبيران كشــور اســت .من
اينها را جمعآوري كردهام تا همكاران هر جا
در جريان تدريس الزم بود ،براي بهتر شدن
روشهاي تدريس از آنها استفاده كنند.
براي همكار ما هم تسلط بر همة كارافزارهاي
گسسته و اينكه كدام را كجا و با چه ميزاني
تنظيم كند ،بسيار مهم است .اين ،آموزش
و تجربهاي بســيار بلندمدت را ميطلبد كه
بايد به دســت بيايد .ما گاهي براي استفاده
از ابزارها و رســانههاي آموزشي در استانها
كارگاه گذاشــتهايم .االن هم من پيشنهاد
برگزاري كارگاه را بــه انجمن ترويج زبان و
ادبيات فارســي دادهام و نميدانم پذيرفته
ميشــود يا خير .در جلســة بعد قرار است
ارائه شــود ،كه در كنار همايشهاي بزرگ،
كارگاهي حداقل دو ســاعتي يا يك ساعتي
براي استفاده از كارافزارها داشته باشيم.
در ايــن حوزه چنــد مثال بزنــم .بايد از
بروشورها و نقشــهها و غيره استفاده كنيم.
مث ً
ال يكي از همكاران تاريخ ادبيات را مختصر
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كرده و در بروشــوري آورده است .يكي در
مازندران زندگينامهها را خالصه و نقشهمانند
كرده است كه معلم ادبيات ميتواند آن را با
خود ســر كالس ببرد و از آن استفاده كند.
كس ديگري در شيراز نقشهاي ادبي درست
كرده است و تمام متولدان برجستة ادبي در
هر ماه را با تصوير و زندگينامه معرفي كرده
است .دبير ادبيات ميتواند اين كار افزارها را
به سركالس ببرد و نصب كند و هر زمان نياز
شد ،از آنها استفاده كند.
من فكر ميكنم برخي مواقع اينها بسيار
كارآمدنــد .البته برخي مواقع نياز نيســت
وقت ما را در تدريس بگيرند؛ مث ً
ال من امروز
ميخواهم شعر نيما را بخوانم؛ چه ا شكالي
دارد از تصوير شــاعران در كالس اســتفاده
كنم و از نيما و زندگي او مجموعة كاملي در
كالس داشته باشم.
همكاران مــا در شــيراز كالس موضوعي
ادبيات درســت كردند كه با اين نيت بود و
جاي سپاسگزاري داشت .تصويرهاي شاعران
و تفسيرها را آورده بودند .من ميخواهم مثال
توصيف گل را در اشعار شاعران پيدا كنم و
تشبيهات و استعارهها را بگويم .چه اشكالي
دارد گلها را در نقشــهاي معرفي كنم .اگر
از گل بنفشه در شــعر سخن به ميان آمد،
ل را ببيند و بفهمد چرا در
دانشآموز اين گ 
شعر اينگونه شناسانده شده است.
اين مثالي در حوزة پوستر است كه جاي دو
ساعت بحث دارد .بايگاني كاملي از فيلمها و
برشها و انيميشنها و غيره داريم كه معلم
ميتواند در مواقع مختلف ،با صرف دو دقيقه
از وقت كالس در تدريس خود از آن استفاده
كنــد و كالس را جذابتــر ســازد .يكجا
صحبت از اخوان اســت ،فيلمي از او نمايش
داده شود .جايي كه صحبت از كمالالملك
اســت ،فيلم او نمايش داده شود .جايي كه
صحبت از رستم و سهراب است ،در دو دقيقه
نبرد رستم و سهراب را نشان بدهيم.
حوزة ديگري كه شما هم به درستي به آن
اشــاره كرديد ،صداي شاعران و نويسندگان
اســت .من ميخواهم امروز شعري از آقاي
موســوي گرمارودي در كالس بخوانم؛ چه
اشــكالي دارد اين شعر با صداي خود شاعر
در كالس پخش شود؟ با اين كار ،بسياري از
دو گانهخوانيها و ابهامها رفع ميشود .حوزة

ديگر تختههاي الكترونيك است كه امروزه
در هوشمندسازي مدارس روي آنها تأكيد
ميكنيم ولي متأسفانه همكاران هنوز با اين
تختهها بهطور كامل آشنا نيستند و نميدانند
كه آنها چقدر ميتوانند به ما كه در آموزش
زمان كم داريم ،كمك كنند.
وقتي يك اساليد ميآورم و در كانالها قرار
ميدهم تا بچهها از آن اســتفاده كنند ،چه
ضرورتــي دارد  25دقيقــه از كالس گرفته
شود تا آنها لغات و شرح بيتها را يادداشت
كنند؟ اينها يادداشت شده در اساليد ارائه
ميشــود .در تختة الكترونيك هم استفاده
شده است و دانشآموزان در زمان تفريح خود
از آن ميتوانند استفاده كنند.
از كانالها و گروههاي تلگرامي ميتوان به
بهترين شــيوه در آموزش استفاده كرد .در
آزمونها و بازخوردهــا و ارائة صوت معلم و
ب و جاهاي ديگر قابل
بررسي تكاليف در ش 
استفاده است.
كتابخانة الكترونيك يكيديگر از ابزارهاست.
االن ديگر نياز نداريم كتابخانة  2هزار جلدي
درست كنيم .يك مجموعة چند هزار جلدي
با عنوان اي .بوك ( )E bookتهيه شــده
است .در حوزة ادبيات ،بسياري از ديوانهايي
را كــه در كتابخانههــا نيســت ،بهصورت
الكترونيك تهيه ميكنيم .هميشه هم فلش
در جيب من هست و اگر دانشجو بخواهد در
اختيارش قرار ميدهم.
از گوشــيهاي تلفــن همــراه ميتوان به
بهترين نحو در مسير آموزش استفاده كرد.
صوت در كالس پخش ميشود و از سايتها
و وبگاههاي ادبي هم ميتوان استفاده كرد.
من مجموعهاي از سايتها را جمعآوري ،و
كارآيي آنها را تشــريح كردهام .بسياري از
همكاران ما در ســطح كشور يك فلش در
جيب خــود دارند و بــراي تنظيم آن وقت
گذاشتهاند .اين اساليدها اگر هدفمند در كار
همكاران قرار گيرد ،ميتوان از آنها استفاده
كرد.
معلمان مــا برخي مواقع بــا محدودترين
امكانات بهترين كارافزارها را در تدريس آماده
ميكننــد .در نتيجه ،تدريس در كوتاهترين
زمان صورت ميگيرد.
بحــث نرمافزارهاي آموزشــي درســي و
غيردرســي اســت كه در بازار هست ،بايد

مورد توجــه قرار گيرد .برخي از نظر كارايي
ضعيفاند و بســياري از نظر درســي خوب
تدوين شــدهاند .حدود  150نرمافزار را در
مجموعهاي كامل معرفــي كردم كه برخي
همانند دانشنامه حافظ تخصصي هستند و
برخي نرمافزارهايي هســتند كه براي عموم
جامعه طراحي شدهاند.
وقتي ما معلمها بر روش اســتفاده از آنها
اشــراف داشته باشيم ،در آموزش ما را ياري
خواهند كرد .مث ً
ال در جايي كه بحث نجومي
و پزشــكي اســت ،در كالس از اين ابزارها
استفاده ميكنم.
خانــم مــرادي :در ســال  83در
آموزشوپرورش شــهر تهران دربارة هميار
معلم صحبت كــردم .آن زمان اثبات كردم
كه با طرح هميار معلم خيلي از چالشهاي
زماني ما حل خواهد شــد؛ مث ً
ال آمادهسازي
فضاي كالس براي همة معلمان امكان ندارد.
من در دبيرستان شاهد تدريس ميكنم .فضا
باز نيست و وقت من براي آماده كردن وسايل
صرف نخواهد شد.
براي مرحلة استاني از كارهاي پازل استفاده
كردم .براي مرحلة كشــوري احساس كردم
بــا توجه به رويكرد كتابهــاي ما ،چالش
تقسيمبندي در تدريس ادبيات بهترين روش
بــراي ارائة كتاب روش پازل اســت .يكي از
نكاتي كه موجب ميشود معلمان به سمت
ايــن روش بروند ،اين اســت كه درس بايد
بهصورت مســاوي بين اعضاي گروه تقسيم
شود ولي كتابهايي كه در پايههاي دهم و
يازدهم تدريس ميشوند ،اين مشكل معلم را
حل كردهاند.
در كتابهاي درســي موجود ســه قلمرو
زباني ،ادبــي و فكري داريم؛ يعني هر درس
را براساس اين ســه قسمت ،ميتوان ميان
دانشآموزان تقسيم كرد.
از روش تدريــس اعضاي گــروه در كالس
اســتفاده كردهام؛ مخصوصاً در دروسي كه
احســاس ميكردهام نكات كنكوري خالي
ميمانــد .در ايــن روش ،جــزوه در اختيار
دانشآموز قرار ميدهم و دانشآموز موظف
است در حيطة تخصصي خود كام ً
ال تحقيق
و تفحص كنــد .به اين ترتيب ،ضعيفترين
دانشآموز هم بهكار گرفته ميشود.

مث ً
الحيطة زباني را دانشآموز تحقيق ميكند
و مجبور ميشود به كتابهاي مختلف نگاه
كند و در نهايت به من مراجعه ميكند و من
كتاب به او معرفي ميكنم .من به اين سبك
در كشــور اجرا كردم؛ جالب اســت كه هم
زمان كم نيــاوردم و هم دانشآموزان بعد از
تدريس احساس خوبي داشتند و لذت بردند.
نقشة مفهومي را هم كه در انتها اجرا كردم،
دانشآموزان بهطور كامل تشريح كردند.
تدريــس من «غرش شــيران» بود و براي
دانشآمــوزان لذتبخش شــده بود .من به
تفكر انتقادي رسيدم و ارزشيابي را در نهايت
بهصورت نماهنگ ارائه دادم .به آنها گفتم
برداشت خود را بيان كنند .آنها سناريوي از
پيش تعيين شده نداشتند ولي دربارة يمن و
حضرت شعيب صحبت كردند .در آن لحظه
احســاس كردم كه به ياددهي رســيدهام و
بچهها متوجه درس شدهاند.
بچهها خيلي پيشــرفتهاند و بيشــتر از ما
نرمافزارهــا را بلدند و ميســازند؛ بنابراين،
تكجنبهاي نگاه كردن به آنها را نميپسندم.
در عيــن بهرهگيري از روشهاي نو در عين
حال معتقدم كه دستاوردهاي سنتي را نبايد
كنار گذاشت.
در مرحلة قبل ،از كارافزارهاي «بازشو ،بسته
شو» استفاده كردم .با همينها هم ميتوان
آمــوزش داد و اينگونه نيســت كه از مقوا
ديگر نتوان اســتفاده كــرد .در كنار آن هم
نبايد شــيفتة نرمافزارهاي جديد شويم كه
دستاوردهاي گذشته را كه با تفكر و زحمت
فراوان فراهم شدهاند ،فراموش كنيم.
نمونههايــي از كارافزارها را مطرح
كرديد كــه اميدواريم دبيران از آنها
بهرهگيري كنند .مــن قصدم اين بود
كه وارد ســؤالي ديگر شوم اما از آن
صرفنظر ميكنم .نشســت پربار و
راهگشــايي براي ما بــود .از صبوري
دوستان تشكر ميكنم.
از همة دوستان شركتكننده در اين
ت آموزنده و پربار سپاسگزارم.
نشس 

| رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سيویکم | شمارة  | 3بهار | 1397

7

چكيده

محمدموسيزاده
كارشناس ارشد تاريخ ايران و كارشناس ادبيات فارسي
مهريجهانگرد
كارشناس مديريت آموزشي

در دوران ساسانيان ،خط پهلوي زبان ديني
و اداري حكومت ايــران بود .خط پهلوي از
دوران اشكاني تا ســه قرن بعد از اسالم در
سنگنوشتهها و ســكهها و اسناد معامالت
و كتابها و رســاالت گوناگون ـ كه به زبان
پهلوانيك و پارسيك نوشته شدهاند ـ كاربرد
داشته اســت .با هجوم اعراب بيابانگرد به
ايران و شكست ساسانيان و برافتادن حكومت
آنان ،خط و كتابت پهلوي به انزوا كشــيده
شــده و خط و زبان عربي ،كه زبان قوم فاتح
بود ،با توجه بــه نيازهاي زمان كمكم جاي
كتابت پهلوي را گرفت .به اين ترتيب ،بعد از
چهار قرن خط پهلوي در ميان اكثر مردم رو
به فراموشي گذاشت .به جز معايب عمدهاي
چون پيچيدگي و نارسا بودن خط پهلوي و
وجود كلمات آرامــي ،عوامل عمدة ديگري
در نقاط مختلف امپراتوري ايران سبب اين
تغيير خــط بودند؛ از جمله اجبــار و اصرار
اعراب ،اشتياق ايرانيان نومسلمان ،فراگيري
خط و زبان عربي كه راهي بود براي ورود به
خدمت حكومتهاي محلي اعراب ،و داليل
ديگر كه در متن پيش رو گفته شده است.
ايرانيان عالوه بر پذيرش و گســترش خط
عربي ـ اســامي و بهروزرساني و تكامل آن،
سبب گسترش دين اسالم در مشرق قلمرو
اسالمي نيز شدند.
كليدواژهها :خط پهلوي ،تغيير خط ،خط
عربي ـ اسالمي ،تكامل خط

مقدمه

هنگام هجوم اعراب بــه ايران ،زبان و خط
ادبي ،سياسي و ديني ايران پهلوي ساساني
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بود كه به پهلوي جنوبي و پهلوي پارسي نيز
شــهرت دارد ،اما اين خط طي چهار قرن
پس از حملة اعراب ،در ميان ايرانيان از رونق
افتاد .عوامل محيطي ،فرهنگي و اجتماعي
گوناگوني بهصورت مستقيم و غيرمستقيم
بــر اين تغيير و دگرگوني اثرگــذار بودهاند.
با توجــه به گزارشهــاي تاريخي در كتب
مختلف ،فرضياتي چند براي داليل اين تغيير
ميتوان يافت؛ از جمله :حمله و تسلط اعراب
و مبــارزة آنها بــراي از بين بردن فرهنگ
جامعة مغلوب ،اســتقبال ايرانيان از خط و
فرهنگ جديد با توجه به تغيير دين ،سياست
حاكمان عرب براي سيادت عربي و همزمان،
تالش فرهيختگان شعوبي براي تساوي عرب
و عجم و برتري عجم.

چرا خطوط تغيير ميكنند؟

در تمــام طول تاريخ ،خطوط بســياري به
علــل مختلف تغيير يافته يا به داليلي چند
متروك شدهاند و كسي ديگر از آنها استفاده
نميكنــد؛ مانند خطوط آرامــي ،ميخي و
هيروگليف.
داليل عمدة اين تغييرات ممكن است موارد
زير باشد:
تغيير در دين ،تغييــر در حكومت ،احاطة
فرهنگ ،معايب خــط ،ورود فناوري و علم،
زيبايي و كارايي ،ارادة حاكمان ،نابودي تمدن،
مهاجرت ،تغيير فكري جامعــه ،ارتباطات
بينالمللي ،اختراعات جديد كاربردي ،ابزار
نگارش ،نبود امكانات و. ...
در گذشــته ،به خاطر نبود امكانات چاپ و
نشر به شيوه امروزي و سختي نگارش ،خط و
كتابت با سرعت بيشتري دچار تغيير ميشد.
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خطوط مرده و متروك دنيا هركدام با يك يا
چند دليل از داليل باال از رونق افتاده و جاي
خود را به خطوط ديگر دادهاند.
بــراي مثال ،براي خط ميخــي كه پس از
حملة اســكندر و تشكيل حكومت سلوكي
كمكم گرد فراموشي بر آن نشست ،ميتوان
داليل زير را برشمرد:
تغيير در حكومت :كه با فروپاشي امپراتوري
هخامنشي اتفاق افتاد.
احاطة فرهنگ غالب :بنابر قولي ،اسكندر با
مشورت ارســطو در صدد تغيير فرهنگ در
ايران به وسيلة مهاجرت و تشكيل كلونيهاي
يونانينشــين و ايجاد پيوند زناشــويي بين
سربازان مقدوني و يوناني با زنان ايراني براي
حكومت بر ايرانيان بود.
علل ديگر ،معايب خط ميخي ،نبود ابزارهاي
مناســب براي نشــر آن و همچنين همراه
نبودن ارادة حاكمان بــراي اين كار؛ زيرا تا
حدود صد سال يونانيان و فرهنگ هلني بر
ايران مسلط بود و مجالي براي فرهنگ ايراني
و خط ميخي نبود.

خط پهلوي و خط فارسي دري

خط پهلوي در دوران ساسانيان براي نوشتن
زبان فارسي آن دوران ـ كه آن را پارسي ميانه
مينامنــد ـ از خط آرامي ـ كه ميتوان آن را
مادر همة خطهاي الفبايي دانست ـ گرفته
شده است .اين خط تا سه قرن پس از اسالم
در سنگنوشتهها و سكهها و اسناد و معامالت
و كتابها و رساالتي كه به زبان پهلوانيك و
پارسيك نوشته ميشد ،بهكار ميرفته است.
خط فارسي دري :براي نوشتن زبان فارسي
دري كه امروز به آن گفتوگو ميشود32 ،

حرف و چهار نشــانة مصوت بهكار ميرود.
خط عربي داراي  28حرف صامت است كه
هر يك نشــان يك صداست و چند عالمت
براي زير و ِزبَر و پيش و تنوين و تشــديد و
آي مــدي دارد ،كه اگــر مصوتها را هم به
آنها بيفزاييم  35حرف ميشــود .ايرانيها
براي نوشتن فارسي امروزي چهار حرف براي
صداهايي كه در عربي نيست ،به خط عربي
افزودهاند كه عبارتانــد از (پ)( ،چ)( ،ژ) و
(گ) .درست نميدانيم كه ايرانيان خط عربي
را از چه زماني براي نوشتن زبان خود بهكار
بردهاند؛ زيرا كهنترين متن تاريخدار فارسي
بــه خط عربي از قرن پنجــم هجري به جا
مانده اما مسلم است كه خط مشترك عربي
و فارســي مدتها پيش از آن ،براي نوشتن
نامهها و اسناد دولتي در ايران رايج بوده است
(بياباني.)1338 ،

برخي از ويژگيهاي خط پهلوي
و عوامل بازدارنده در استفاده از
اين خط

زبان پهلوي در مفهوم فارســي ميانة غربي
جنوبي ،دنبالة فارسي باستان است و قلمرو
اصلي آن ســرزمين فارس بوده است .زمان
آن از اواخر دورة هخامنشــي شروع ميشود
و تا چند ســدة اول دوران اســامي ادامه
مييابد .از نخستين مراحل آن ،اثر مكتوبي
در دست نيست .قديميترين نشانه از آن در
فاصلة پايان دورة هخامنشي و آغاز حكومت
ساســانيان ،سكههاي برخي از امراي محلي
فرت ََر َكه يا فرتكره ناميده شدهاند.
است كه َ
يكي از ويژگيهاي نگارشي مهم خط پهلوي
(كتيبــهاي و كتابي) بهكار بــردن هزاورش
اســت .هزاورشها كلمــات آرامياالصلي
هستند كه به خط پهلوي نوشته ميشدند
و معــادل پهلوي آنها بــه تلفظ درميآمد
(آمــوزگار و تفضلــي .)60 :1375 ،مثــ ً
ا
«ملك» مينوشتند و هنگام قرائت« ،شاه»
ميخواندند .يكــي ديگر از ويژگيهاي خط
پهلوي امالي تاريخي اســت؛ يعني صورت
مكتوب كلمات ،نشــاندهندة تلفظي است
كه آن كلمات هنگامي كه نخســتين بار به
آن خط نوشته شــده ،دارا بودهاند .بنابراين،
صــورت مكتوب و ملفوظ كلمات با يكديگر
اختالف دارند (همان.)46 :
يكي از عيبهاي بــزرگ خط پهلوي ،كه

خواندن آن را بسيار دشوار ميكند ،تركيب
حرفها با يكديگر اســت كه اغلب ،صورتي
متفاوت با هر دو حرف از آنها حاصل ميشود.
مشكل ديگر براي خواندن خط پهلوي اين
است كه يك حرف نشانة چند واك مختلف
است و تنها از روي قرينه و آشنايي كامل با
اين زبان ميتوان دريافت كه هر حرف چگونه
بايد خوانده شود.
خط فارسي دري نســبت به خط پيچيدة
فارســي ميانه (پهلوي) ،اين مزيت را داشت
كه فوقالعاده ساده بود؛ چنانكه پذيرفتن آن

خط پهلوي در دوران
ساسانيانبراينوشتن
زبان فارسي آن دوران
ـ كه آن را پارسي ميانه
مينامند ـ از خط آرامي ـ
كه ميتوان آن را مادر همة
خطهايالفباييدانست
ـ گرفته شده است .اين
خط تا سه قرن پس از
اسالم در سنگنوشتهها و
سكهها و اسناد و معامالت
و كتابها و رساالتي كه به
زبان پهلوانيك و پارسيك
نوشتهميشد،بهكار
ميرفتهاست
موجب پيشرفت شد .زبان فارسي صداهاي
حلقي عربي را ،كه به آنها احتياج نداشت،
رها كرد ولي ،رويهمرفته ،الفبا را همانطور
كه بود پذيرفت .به جاي چند حرف بيصداي
مهم فارسي (پ ،چ ،گ) ،كه در عربي وجود
نــدارد ،در بدو امر ،چند حرف نزديك به آن
(ب ،ج ،ك) بهكار رفت و بعداً تمييز دقيقتري
انجام گرفت (ريپكا ،1381 ،ج .)203 :1
در شرق حتي در حال حاضر به اينكه خط
بيشتر از زبان با مذهب مرتبط است ،تمايلي
نشان داده ميشود .زبان بعضي از مسيحيان
سوريه عربي است لكن آنها ترجيح ميدهند
زبان عربي را به خط سرياني بنويسند و آثاري
كه به زبان عربي و به خط ســرياني نوشته
شــده اســت ،به مقدار متناهي وجود دارد.

همچنين ،ارمنيهاي ترك ،زبان تركي را به
خط ارمني و يونانيان ترك ،زبان تركي را به
خط يوناني مينويسند (براون.)1335 ،
به نظر شــرقيان ،ارتباط خــط پهلوي با
كيش زردشــتي حتي بيشــتر از ايرانيان
زردشتي به دين اسالم بود .همين كه يكي
از ايرانيان زردشتي به دين اسالم ميپيوست،
عليالقاعــده ،كتاب پهلــوي را بهطور قطع
رها ميكــرد؛ زيرا اين خط نهتنها پرزحمت
و ثقيــل بود بلكه مخلوط و ممزوج با كفر و
زندقه بود .به عالوه ،تا موقعي كه خط پهلوي
وسيلة مكاتبه بود ،نوشتن و حتي خواندن در
ميان ايرانيان به استثناي موبدان ،دستوران
و دبيران ،از نوادر كماالت محســوب ميشد
(همان.)16/17/18 :

آيا تغيير خط در ايران به يكباره،
اجباري و همگاني بوده است؟

برخالف آنچه تصور ميشــود ،اين خط به
يكباره از ميان نرفت بلكه تا چند قرن پس
از حملة اعراب نيز ،در ايران رواج داشــت و
كتابها و كتيبههاي زيــادي به اين لهجه
نوشته شد .همين آثار بودهاند كه به زبانهاي
عربي و فارســي دري ترجمــه گرديدهاند و
پارهاي از آنها تا به امروز باقي ميباشــد .با
مطالعة كتــب تاريخي ،با قطعيت نميتوان
معلوم كــرد كه بهطور ناگهانــي و اجباري
نوشــتن خط همگاني اعالم شده باشد .اين
كار در همگاني كردن دين اســام هم رخ
نداده است.
داليل عدم تغيير اجباري و همگاني
خط
وجود ســكههاي معــروف به عرب
ساساني
پس از شاهنشــاهي ساســاني و كشــته
شدن يزدگرد ســوم در مرو ( 625ميالدي)
فرمانروايان عرب ،سكههايي مشابه سكههاي
ساســاني ضرب كردنــد .اين ســكهها در
حقيقت اولين ســكههاي اسالمي به شمار
ميرود .حكمرانان مســلمان تصاوير خود را
روي مســكوكات نقش نكردند بلكه تصاوير
پادشاهان ساســاني را ،همانگونه كه بود،
روي سكهها گذاشتند .ضرب درهمهاي عرب
ساســاني ،در عهد خلفاي راشدين و اوايل
دولت بنياميه ،يعني تا زمان عبدالملكبن
مروان در سال  79هـ ق ،ادامه داشت.
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روايتي كهن از ادبيات عاميانه

رقيهموسائي
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و دبير ادبيات دورة دوم متوسطه
دبيرستانهايدزفول

در ميان مــوارد گوناگون ادبيات عاميانه،
قصههاي ايرانــي از كهنترين نمونههاي
تفكر و تخيل مردمي هســتند كه آرزوها
و پندارهــاي خود را در قالب آن ريخته و
با گذشت روزگاران اجزائي به آن افزوده و
يا از آن كاستهاند و آنها را سينهبهسينه
نقل كردهاند تا به ما رسيدهاند.
سمك عيار قديميترين داستان عاميانه
بلند منثور فارســي ،نمونهاي برجســته
از ايــن نوع ادبيات اســت كــه عالوه بر
دارا بــودن ارزشهاي ادبــي ،اجتماعي و
تاريخي نشــاندهندة فرهنگ ،انديشــه،
باورهــا و اعتقــادات مردماني اســت كه
درعين سادگي ،از تخيلي عميق برخوردار
بودهاند .در خالل داســتانهاي متنوع و
متعدد اين اثر ارزشــمند ،مسائل مختلفي
چــون آموزش كارهاي نيــك و مبارزه با
ظلــم در قالب رفتارهــاي گروهي به نام
عياران ،كه برخاسته از ميان مردم بودند،
گنجانده شــده اســت .اين پژوهش كه با
اســتفاده از روش كتابخانهاي و گردآوري
اطالعــات صورت گرفتــه ،گامي كوچك
براي معرفي و شناساندن اين نوع قصهها
و اين كتاب است.
كليدواژههــا :ادبيات عاميانــه ،قصه،
راوي ،سمك عيار ،عبرتآموزي

مقدمه

ادبيات عاميانه يا فولكلوريك ريشــه در
جامعــه دارد و چــون از دل جامعه برون

10

آمده اســت ،بــا واقعيات زندگــي مردم
ارتباط تنگاتنگــي دارد و به نوعي بازتاب
زندگي آنهــا و نشــاندهندة فرهنگ و
انديشــه مردمان جوامع مختلف در ادوار
گوناگون اســت؛ بهگونهاي كــه اگر قصد
بررســي ،شــناخت رفتار ،عقايد ،انديشه
و بينــش جامعهاي را داريد ،كافي اســت
نيمنگاهي به ادبيات عاميانة آن بيندازيد.
آن وقت اســت كه بســياري از حقايق به
ظاهر نهفته آشــكار ميشوند .با توجه به
اين مقدمــه ،ميتوان گفت كــه ادبيات
عاميانــه خودبهخود ،زمينهســاز بهوجود
آمــدن ادبيات رســمي و مكتوب جوامع
گوناگون است.
محتــوا و درونماية ادبيات عاميانه اغلب
برداشــتها و تلقيهاي ساده و بيپيراية
اقوام ابتدايي و روستايي از زندگي ،مرگ،
تخيالت و آرزوهاست كه در عين سادگي
و رواني ،از تخيلي عميق و انديشهاي ناب
نشــان دارد و براي اينكه آسانتر فهميده
شود ،بهشكلي ساده و روان درآمده است.
«در ســرزميني چون ايــران از ديرباز،
ادبيات شــفاهي جايگاه و كاركرد بســيار
مهمــي داشــته و به دو شــكل منظوم و
منثور بوده است .صورت منظوم آن اغلب
در شــكلهاي ترانه ،دو بيتــي ،تصنيف،
شروه ،الاليي ،چيســتان و  ...تجلي يافته
اســت كه از آنها در مراسمهاي مختلفي
چون جشــنها ،عزاداريها ،هنگام كار و
اســتراحت استفاده ميشــده كه اين امر
ضمن ايجاد فضايي مناسب ،روحيه تالش
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و همحســي و انعطاف با شــرايط موجود
را فراهم ميكرد .از طــرف ديگر ،ادبيات
فولكلوريك منثور البته به شكل روايي در
قالبهايي چون حكايت ،افسانه ،قصه و با
موضوعاتي دينــي ،قومي ،ملي ،تربيتي و
عاطفي حاوي نكات ظريف و عبرتانگيزي
بود» (محرمي.)9 :1388 ،
سمك عيار نمونهاي ارزشمند از اين نوع
ادبيات است كه در فصل ادبيات داستاني
(ســنتي) كتاب ادبيات دورة متوســطه
نمونهاي از داستانهاي حماسي آن آمده
است .با وجود قدمت و گيرايي اين داستان
تا به حال تحقيقات زيــادي در مورد آن
صورت نگرفته و بسياري از زوايايش هنوز
ناشــناخته مانده اســت .در مقالة حاضر،
بهمنظور آشنايي بيشــتر ادب دوستان و
همــكاران محترم با اين اثر ،ضمن معرفي
اجمالي ادبيات عاميانه ،قصه و ويژگيهاي
آن به بررســي اين داســتان از جنبههاي
مختلف پرداخته شــده تا شايد به هدف
متعالي قصه ،كه همان راهگشايي ،راهيابي
و راهنمايي است؛ نائل شويم.

قصه

در ميان مــوارد گوناگون ادبيات عاميانه،
قصه از نخســتين زادههــاي طبع و فكر
آدمي اســت كه قدمتي به درازاي حيات
انســانها دارد؛ چرا كه آدمي از روزگاري
كه خود را شــناخته ،قصه گفته و شنيده
اســت .در اين ميان ،قصههــاي ايراني از
كهنترين نمونههاي تفكر و تخيل مردمي

اســت كه آرزوها ،پندارهــا و تجربههاي
خود را در قالب آن ريخته و با گذشــت
روزگاران بــر آن اجزايي افزوده و يا از آن
كاســتهاند و بدين ترتيب ،افكار بلند خود
را به گونهاي زيبا و ساده ،سينهبهسينه
و دهانبهدهــان نقــل كرده و به
نسلهاي بعد رساندهاند .هر
كدام از ايــن قصهها در عين
ســادگي و صفا چنان لطيف
و دلكش اســت كه خواننده
را بياختيــار مجــذوب خود
ميكند.
«بــراي متمايز كــردن آثار
داســتاني گذشــتة ادبيات
فارســي ايران از داســتانهاي جديد
ميتوان آنهــا را با عنــوان كلي«قصه»
ناميد .قصــه در مقابل رمان و داســتان
كوتاه امروز ،شــامل تمامي آثار داستاني
گذشته ميشود كه به نظم يا نثر با اسامي
مختلفي ماننــد افســانه ،حكايت ،مثل،
واقعه ،تمثيل ،حسب حال ،مقامه ،ماجرا،
لطيفه ،ســمرو ...معروفاند (عبداللهيان،
 .)35 :1381در واقــع ،بــه تمامي آثاري
كه در آنها تأكيد بر حوادث خارقالعاده
بيش از تحول و تكوين شخصيتهاســت،
قصــه ميگويند .محور قصــه بر حوادث
خلقالســاعه ميچرخد و حــوادث ،ركن
اساســي و بنيادين هر قصه را تشــكيل
ميدهند» (ميرصادقي.)22 :1388 ،
«زبــان قصههــاي ايراني چــون اصوالً
بهصورت شــفاهي گفته ميشــوند ،زبان
نقلي ،روايي و نزديك به گفتار عامة مردم
اســت كه به هيچوجه نميتوان آن را از
زبان رايج محــاورهاي و منطقهاي متمايز
كرد( ».مارزلف.)38 :1376 ،
«مهمتريــن گونههاي قصــه عبارتاند
از :افســانههاي تمثيلــي مثــل كليله و
دمنه ،حكايــات اخالقي مثل حكايتهاي
قابوسنامه ،افســانههاي پريان مثل هزار
و يك شــب ،قصههايي كه جنبة تاريخي
دارند و اغلــب در ضمن وقايع كتابهاي
تاريخــي آمدهاند ماننــد قصههاي تاريخ
بيهقــي ،قصههايــي كه براســاس امثال
و حكم فارســي و عربي تنظيم شــدهاند

هســتند مثل منطقالطير عطار،
قصههايي كــه جنبههاي
واقعي ،تاريخي و اخالقي
آنهــا بــه هــم آميخته
اســت و بيشــتر از نظر
نثر مورد توجه هســتند
مثل :گلســتان سعدي،
و قصههــاي عاميانه كه
حاوي سرگذشــت شــاهان
و مــردان و زنــان گمنامي
هستند كه برحسب تصادف با
وقايعي عبرتانگيز و حوادثي
شــگفتآور روبهرو شــدهاند
مثل سمك عيار (ميرصادقي،
)83-98 :1376

ويژگيهاي قصههاي عاميانه

محتوا و درونماية ادبيات
عاميانه اغلب برداشتها
و تلقيهاي ساده و
بيپيراية اقوام ابتدايي و
روستايي از زندگي ،مرگ،
تخيالت و آرزوهاست
كه در عين سادگي و
رواني ،از تخيلي عميق و
انديشهاي ناب نشان دارد
و براي اينكه آسانتر
فهميده شود ،به شكلي
ساده و روان درآمده
است

مثل جامعال ّتمثيل حبلهرودي ،قصههايي
كــه محتواهــاي گوناگــون دارنــد مثل
جوامعالحكايــات و لوامعالروايات عوفي،
قصههايي كه در فنون و رسوم كشورداري و
آيين فرمانروايي هستند مثل حكايتهاي
سياســتنامه ،قصههايــي كه در شــرح
زندگي و كرامــات عارفان و بزرگان ديني
هســتند مثل حكايتهاي اسرارالتوحيد،
قصههايي كه در توضيح و شــرح مفاهيم
عرفاني و فلســفي و ديني به وجه تمثيلي

« .1پيرنگ ضعيــف :اغلب قصهها داراي
پيرنگي ضعيف هســتند كه اين امر آنها
را از ويژگي اســتحكام و انســجام كه در
داســتانهاي امروزي هست ،دور ميكند
و از تأثير قدرت و محتوايشــان ميكاهد.
گاهي در قصههــا عناصر واقعي بر عناصر
غيرعادي غلبه دارند .به اين ترتيب ،قصه
به واقعيت نزديكتر ميشود و از پيرنگي
خام و ابتدايي برخوردار ميشــود .گاه در
قصه اتفاقات و تصادفها بر واقعيات غلبه
ميكننــد و از قصه اثــري صرفاً وهمي و
تخيلي ميســازند» (همــان)61 :؛ «مث ً
ال
در سمك عيار ،نويسنده كوشيده است تا
جايي كه ميتواند ،از واقعيات دور نشــود
و بــا ايجــاد دقتنظر ،جزئيــات حوادث
را شــرح دهد اما از وقايع خلقالســاعه،
شــخصيتهاي غيرعادي ،جادو و اعمال
خرق عادت هم نتوانســته اســت ،پرهيز
كنــد .با اين حال ،نســبت بــه قصههاي
بلندي كه بعد از آن بهوجود آمده ،بيشتر
به واقعيات توجه داشته و كمتر به حوادث
نامعقول پرداخته است .او عناصر داستان
را چنان ماهرانه در كنار هم نشــانده كه
الاقل براي مــردم روزگار خودش معقول
و پذيرفتني اســت .جالب آنكه نويسنده
سعي كرده است براي امور غير واقعي هم
داليل توجيهي قابل قبولي ارائه دهد؛ مث ً
ال
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علت مست نشدن سمك را حادثة افتادن
او در بچگــي در حوضچــة شــراب بيان
ميكند و دگرگونياي كه به واســطة اين
قضيه در طبع او ايجاد ميشود؛ بهگونهاي
كه اگر شــراب ننوشــد ،بيمار ميشود و
همين امتياز ،بعدها ســبب پيروزيهاي
بسيار سمك ميشــود .هرچه قدمت اين
قصههــا كمتر ميشــود ،اســتداللهاي
توجيهــي براي واقعي جلــوه دادن وقايع
قصهها كاهش مييابد ،قصهها با تخيالت
و اغراقپردازيهــاي فراوان رو به انحطاط
ميآورنــد ،از واقعگرايي و محسوســات
فاصلــه ميگيرنــد و حــوادث تخيلي و
جادوگــري افزوني مييابــد؛ بدون اينكه
نويسنده ،نيازي به توجيه كردن اين وقايع
پيــدا كند .به همين خاطر ،وجود دروغها
و مبالغههاي جديد و اعمال خارقالعاده و
قهرمانان غيرعادي از مختصات قصههاي
جديدتر است» (همان.)50-51 :
« .2خرق عادت :در قصهها اعمال خالق
عادت زياد ديده ميشــود؛ مث ً
ال حيوانات،
پرندگان و اشيا با انسان سخن ميگويند»
(همان)؛ مانند :مرغــان آدميرويي كه بر
سمك ظاهر شدند و جايگاه مردان دخت
را به او نشان دادند.
« .3مطلقگرايي :قهرمانان اصلي قصه يا
خوباند يا بد ،و حــد مياني وجود ندارد.
در حقيقت ،تضاد و تعارض ميان خوبي و
بدي ،حوادث قصه را ميســازد .در بيشتر
قصههــا شــاهان دو وزير دارنــد :وزيري
نيكانديش و وزيري بدســگال و يا اينكه
اگر وزير بدســگال باشد ،شاه عادل است
و نيكســيرت و اگر وزير هم نيكسيرت
باشــد ،جادوگــري جاي وزير بدســگال
را ميگيــرد و كارهاي نيــك او را بياثر
ميكند؛ مث ً
ال در ســمك عيــار «فغفور»،
پادشاه چين ،نيك مردي است كه وزيري
حيلهگــر به نــام مهران دارد كــه باداية
جادوگر همدســت است و اطرافيان شاه و
مقامات شهر را زير نفوذ خود گرفته است.
« .4كليگرايــي و نمونة كلي :در قصهها
به شــرح كليات و احوال اكتفا ميشود و
به جزئيــات وضعيت ،وقايع و خصوصيات
روحــي قهرمانان و شــخصيتها توجهي
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نميشــود؛ يعني بيشــتر به خصلتهايي
توجه ميشــود كه جنبة عــام و همگاني
دارند .اغلب قهرمانــان نمونة خصايص و
جهانبينــي كلي هســتند؛ نمونههايي از
خصلتهاي كلي و عمومي چون شجاعت،
جوانمــردي ،زيبايــي و نظايــر آنها كه
در مقابلــه بــا صفات ناشايســت ،پليد و
ديوصفتيها به نمايش درميآيند» (همان:
)63-65؛ مثــ ً
ا «روز افــزون» نمونهاي
از جوانمردي و شــجاعت ،و «تاجدخت»
مصداقي از حيلهگري و مكاري است.

شخصيتهاي قصه
اغلب ايستا هستند و
خصوصيات روحي و
خلقي ثابتي دارند؛ از
اين رو تحول نميپذيرند
و در پايان قصهها هماني
هستند كه خواننده
درآغاز شناخته است

« .5ايستايي :شــخصيتهاي قصه اغلب
ايستا هستند و خصوصيات روحي و خلقي
ثابتي دارنــد؛ از اين رو تحول نميپذيرند
و در پايــان قصههــا هماني هســتند كه
خواننده درآغاز شــناخته است؛ مث ً
ال فرخ
روز به جســتوجوي گلبــوي ميرود ،با
رقيبان خود ميجنگد ،به وصال معشــوق
ميرسد و حوادث بسيار ديگري براي او رخ
ميدهد و در پايان قصه ،همان شخصيت
آغازيــن قصــه را دارد؛ بيآنكه دگرگون
شــود .در واقع ،حوادثي كــه براي آنها
اتفاق ميافتد ،به حوادث دروني و روحي
بلكه حوادث بيروني هســتند كه كاركرد
شخصيتها را بيشتر آشــكار ميكنند و
كمتر خصوصيات درونــي و ذهني آنها
را نشــان ميدهند .شخصيتها در مقابل
حوادث ،واكنشي نشان نميدهند تا منجر
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به تغيير شــخصيت آنها شود؛ از اينرو
شــخصيتپردازي در قصههــا به معني
امروزي مطرح نيست».
« .6زمان و مكان :در قصهها زمان و مكان
فرضي و تصوري اســت و بايد با حدس و
گمان دريافــت كه هر قصه مربوط به چه
زماني و بازگو كنندة وضعيت اجتماعي و
سياســي مردم كدام دوره است .به همين
ي بود
علت ،اغلب قصههــا با عبارت «روز 
روزگاري» يــا «در روزگار قديم» شــروع
ميشــوند .اين زمان و مكان فرضي ،چون
زمان و مكان فرضــي و تمثيلي بعضي از
رمانها و داستانهاي امروزي هم نيست
كه بتوان بعدي نمادين ،كلي و جهاني به
آن داد (همان)66-68 :؛ مث ً
ال در ســمك
عيار كشور محل وقوع حوادث چين است؛
اگرچه «خورشــيد شــاه» ،خود از كشور
حلب اســت .زمان وقوع حــوادث هم در
آن مشخص نيســت و نقال قصة آن را به
گذشتة دور حواله ميدهد« :چنين گويد
جمعكننــدة ايــن كتاب [ســمك عيار]
فرامرز ،كــه چون عمرم به بيســتوپنج
برسيد ،شنيدم كه پيش از مولود رسول-
عليهالصلوئ و الســام -به سيصد و هفتاد
و دو هزار سال در شــهر حلب پادشاهي
بود با كمال و با بختي جوان( »...ارجاني،
.)1/1 :1363
« .7همســاني قهرمانان در سخن گفتن:
در قصهها نميتــوان قهرمانان را از نحوة
سخنگفتنشــان تشخيص داد .زنان چون
مردان صحبت ميكننــد و حتي عياران
به پهلوانان و ســركردگان شبيه هستند و
تنها اختالفشان طرز سلوك ،حاضرجوابي،
تيزي و چاالكي آنهاســت» (ميرصادقي،
 )69 :1376البته اين موضوع هم هميشه
رعايت نميشود ولي اغلب ،اشخاص قصه
به يك صدا ســخن ميگوينــد كه همان
صداي راوي يا نويســندة قصه اســت كه
بدون در نظر گرفتن طبقات ،موقعيتها و
شخصيتها بر آنها تحميل ميشود.
« .8نقــش سرنوشــت :در قصههــا
شــخصيتها از سرنوشــت مقــدر خود
نميتوانند بگريزند» (همان)70:؛ «مث ً
ال در
ســمك عيار زرينكيش ،دختر شاه جام،

هنگام كشته شدن برادرش ،زريندرفش،
به دست فرخروز ،پدرش را چنين دلداري
ميدهد كه «اي پــدر ،دل خوش دار كه
برادر من بــه وقت خويش رفت .قضا او را
بود كه بكشــند .اگر تو را دل ســوزد ،مرا
جان و دل بريان اســت ...انديشه مدار كه
هــر چيزي [را] پاداش اســت» (ارجاني،
.)175/4 :1363
« .9شــگفتآوري :نقّال قصهها ســعي
فراواني دارد كه خواننده يا شــنونده را با
بيــان ماجراهاي خارقالعاده به شــگفتي
وادارد .شــايد اين تمايل ناشي از آن باشد
كه در اصــل قصهها بــراي گفتن و نقل
كردن خلق شــدهاند و بعدهــا بهصورت
مكتوب درآمدهاند» (ميرصادقي:1376 ،
 .)71نمونة آن در داســتان سمك عيار،
خرگور بالدار اســت« :آن پيــر ،خرگور
گشــت و سنگ بر پشت گرفت ...و سمك
را مي برد؛ تا حصــار پيش آمد ...دو پر از
زير بغــل خرگور بيرون آمــد و برفت در
هــوا» (ارجانــي .)33/5 : 1363 ،از ديگر
شگفتيهاي شهر سمك ميتوان به جادو،
طلسم ،پريان ،دوالپايان ،سيمرغ ،گياهان
شــفابخش ،جادوگياه ،مرغان آدميروي،
كالغ افســونكار و حصار جادو زده اشاره
كرد.
« .10استقالليافتگي حوادث (اپيزودي):
قصههاي بلند فارســي در كل متشــكل
از حوادثي مســتقلاند كه در عين كامل
بودن ،رابطهاي غيرمســتقيم با هم دارند
كه تار و پود قصهها را به هم ميبافد؛ مث ً
ال
شاهزادهاي ،بر اثر حادثهاي عاشق دختري
ميشود و با هدف وصال او بار سفر ميبندد
و حوادث بســياري را پشت سر ميگذارد
كه اغلب به خودي خود مســتقلاند اما با
رشــتههايي بهصورت غيرمستقيم به هم
مربوط ميشــوند و مجموعة اين حوادث،
قصههاي بلند را بهوجود ميآورند.
« .11كهنگــي :با توجه بــه ويژگيهاي
ذكر شده معنا و مضمون قصهها نميتواند
نو و امروزي باشــد و اغلب ،موضوع آنها
قديمــي و مربوط بــه زمانهــا ،جوامع
گذشــته و از ياد رفتــه و منعكسكنندة
فرهنــگ و آداب و عقايد توده اســت كه

گاه اشــتباهاتي هــم دارد.بــا اين حال،
اغلــب قصهها از نظــر پژوهشهاي ادبي،
تاريخي ،جامعهشناســي ،مردمشناسي و
اسطورهشناســي حائز اهميت هســتند»
(ميرصادقي.)72-73 :1376 ،

انواع قصههاي بلند عاميانه
فارسي

جمــال ميرصادقي در كتــاب «ادبيات
داســتاني» اين نوع قصهها را به سه گروه
تقسيم ميكند:
«گروه اول :قصههايي هســتند كه زمينه
و بنماية عشقي ،عاطفي و عدالتخواهانه
دارند .در اين نوع قصهها ،قهرمان قصه براي
رسيدن به وصال معشــوق به ماجراهاي
گوناگون كشــيده ميشود البته اين ظاهر
امر است و در حقيقت عشق بهانهاي براي
برانداختن بنياد ظلم و ستم است .در اين
گروه از قصهها ،قهرمانان براي رسيدن به
معشــوق خود از همديگر ياري ميجويند
و در ايــن راه حاضر به هــر نوع فداكاري
هستند و اغلب در پايان قصهها ،به وصال
معشوق ميرسند .از ديگر نكات قابل ذكر
در اين نوع قصهها اين اســت كه موضوع
اين قصهها و قهرمانان آنها چنان به هم
شبيهاند كه گويي يكي از آنها مأخذ قرار
گرفته و ديگر قصهها از روي آن بازنويسي
شدهاند؛ مث ً
ال اجاقكوري و نداشتن فرزند
يكي از مضاميني اســت كه در داســتان
سمك عيار آمده و در بسياري از قصههاي
ديگــر ،مثل «دارابنامــه» ،اين مضمون
تكرار و تقليد شده است.
گروه دوم :قصههايي هســتند كه زمينة
دينــي و مذهبي دارنــد و برخالف گروه
اول ،كه در آنها بــه ظاهر جنبة عاطفي
و روحي قهرمــان بهانهاي براي آغاز قصه
اســت ،بنماية عشــقي جاي خــود را به
بنماية عقيدتي ميدهد و گســترش دين
و مذهب مدنظر اســت« .رمــوز حمزه»
و «مســلمنامه» جزء اين گروه از قصهها
هستند.
دو گروه ذكر شــده ،مضموني مشــترك
و يكســان دارند و آن بنمايه ســفر است
كه بهنحوي تكرار الگوي قصة «اديسه» و

«گيلگمش» در آنهاســت .در گروه اول،
قهرمان اصلي چون «اديسه» پس از پشت
سر گذاشــتن ماجراهاي بسيار ،قصه را با
شــادي و موفقيت به اتمام ميرســاند و
در گروه بعد از ســفرها و حوادث بسيار،
قهرمان قصه به فكــر جاودانگي ميافتد
و بهدنبــال يافتن آن حيات راهي ظلمات
ميشــود و البته ،چــون گيلگمش ناكام
برميگردد و تسليم مرگ ميشود.
گروه سوم :قصههايي هستند كه زمينه و
بنمايههاي متنوعي دارند و بهشيوة هزار
و يك شــب گفته ميشدند .در واقع ،نقل
قصهها به سبك و اسلوب قصههايي است
كه اصل و منشــأ آنها به هند برميگردد
و ماننــد قصههاي هندي قصهاي در ميان
قصة ديگر آورده ميشــود؛ مثل «كليلهو
دمنه» ،كه معموالً اين نقل در نقل به وجه
نصيحت است و از يك سنت كهن آريايي
سرچشمه ميگيرد.
خصوصيــت ديگــر اين گــروه قصهها،
اختالط انسان با كلية مخلوقات اين جهان
اســت .از اين رو ،اغلب آنها جنبة تمثيل
دارند (همان« .)105 -116 :اطالق صفت
عاميانه بر اين نوع قصهها بيشتر به خاطر
آن اســت كه مخاطب آنها در گذشــته
اغلــب تودة مــردم عامي بــوده كه فاقد
سواد خواندن و نوشــتن بودند و به قصه
نقــاالن گوش ميدادنــد و تحقق اميدها
و آرزوهايشــان را در آنهــا ميديدند»
(همان.)101:
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حميدربيعيقهفرخي
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و دبير ادبيات ناحية  2شهركرد
نصحيــت گوش كــن جانا كــه از جان
دوستتر دارند
جوانان سعادتمند پند پير دانا را (حافظ)

چكيده

از ديربــاز تاكنون بشــر هيــچگاه از امر
تعليموتربيت بينياز نبوده است .او عمدتاً
در وهلة اول نصيحتگريز اســت و تحمل
شــنيدن اندرز را دشــوار و عمل به آن را
ناممكــن ميدانــد و دوســت دارد خود
مســتقيماً مباني تربيتي را تجربه كند اما
دير يا زود ،مستقيم يا غيرمستقيم متوجه
ميشــود كه از رهنمودهاي ديگران بايد
بهرهمند گردد.
بنابراين ،بحث اندرزگويي و اندرزپذيري
در زندگي بشر ،دو امر گريزناپذير است و
تجلي و گستردگي آنها را در متون ادبي و
مذهبي در رأس هرم اخالقيات ميبينيم.
بنابراين ،آنچه در تحقق اندرز بسيار حائز
اهميت و كارساز اســت ،گزينش كالم و
چگونگي طرز بيان است كه عمدتاً بهدليل
عدم رعايت اصــول و موازين اندرزگويي،
كم اثر و ناكارآمد است.
در ايــن مقاله ،نگارنده حكايت ســعدي
مندرج در صفحة  33كتاب علوم و فنون
پاية دهم و درس دوم كتاب فارسي دهم
از «قابوسنامه» ،را بهعنوان دو نمونة متن
تعليمي ـ تربيتي در سه قلمرو زباني ،ادبي
و بهويژه فكري تبيين كرده است.

14

كليدواژهها :گلستان ،قابوسنامه،
اندرز
پارســازادهاي را نعمت بيكران بهدســت
افتاد؛ فسق و فجور آغاز كرد.
باري ،بــه نصيحتش گفتــم :اي فرزند،
دخل ،آب روان اســت و عيش ،آســياب
گردان؛ يعني خرج فراوان كردن ،مســلم
كسي را باشد كه دخل معين دارد.
چو دخلت نيست ،خرج آهستهتر كن
كه ميگويند مالحان سرودي
اگر باران به كوهستان نبارد
به سالي دجله گردد ،خشك رودي
عقل و ادب ،پيشگير و لهو و لعب بگذار
كه چون نعمت سپري شود ،سختي بري
و پشــيماني خوري ،پســر ،اين سخن در
گوش نياورد و بر قــول من اعتراض كرد
و گفت:
برو شادي كن اي يار دل افروز
غم فردا ،نشايد خورد امروز
ديدم كه نصيحــت نميپذيرد و دم گرم
من در آهن ســرد او اثــر نميكند؛ روي
از مصاحبت بگردانيــدم و قول حكما كار
بستم كه گفتهاند:
گر چه داني كه نشنوند ،بگوي
هر چه داني ز نيكخواهي و پند
زود باشد كه خيرهسر ،بيني
به دو پاي اوفتاده ،اندر بند
دست بر دست ميزند كه دريغ
نشنيدم حديث دانشمند
(گلستان ،باب هفتم)
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تا توانــي از نيكي كردن مياســا و خود
را بــه نيكي و نيكوكاري بــه مردم نماي
و چون نمودي ،به خــاف نموده مباش.
بــه زبان ،ديگر مگو و بــه دل ديگر مدار،
تا گندم نماي جو فروش نباشــي؛ و اندر
همــه كاري داد از خويشــتن بده ،كه هر
كه داد از خويشتن بدهد ،از داور مستغني
باشــد و اگر غم و شاديت بود ،به آن كس
گوي كه او تيمار غم و شــادي تو دارد و
اثر غم و شادي پيش مردمان بر خود پيدا
مكــن .و به هر نيك و بد ،زود شــادان و
زود اندوهگين مشو ،كه اين فعل كودكان
باشد. ...
(قابوسنامه)
سعدي ذكاوتمندانه ميداند كه «نصيحت
تو
و انســان» و ســختتر از آن «نصيح 
جوان» امري بسيار دشوار و پيچيده است.
لذا شــيوه و اندرز خود را عموماً در قالب
داســتان همچون نمونه مذكور پيريزي
ميكنــد و زبان ســاده ،روان و همه فهم
را به تعليم ميگشــايد .واژگان متناسب
با مخاطــب فرضي خــود را برميگزيند.
بهويژه در ســرآغاز نصايح خويش واژگان
چالشبرانگيز و تنشزا نظير «پارسازاده»
و «فســق و فجور» را اســتخدام ميكند؛
گويا قصد دارد حواس خواننده را از همان
آغاز بر كالم خود متمركز سازد.
بــا اطــاع از دل و حوصلــة مخاطب،
جمــات را كوتاه برميگزينــد و جايگاه
و ترتيببنــدي نقش نحــوي كالم را به

درســتي رعايت ميكند هــر چند كالم
ادبي نحو كالم را برهم ميريزد .ســعدي
از طريق موسيقي ،بهويژه سجع ،و رعايت
اعتــدال بديع و بيــان و آوردن تمثيل و
استشهاد شــعري تأثير كالم خود را ارتقا
ميبخشــد و زبان عــادي كالم خود را به
زبان ادبي قابل فهم مزين ميكند.
دربارة شيوة نصيحتگري سعدي دو نكتة
حائز اهميت و قابل تأمل جريان دارد كه
كه در قابوسنامه كمتر به چشم ميخورد:
يكي شيوة گفت و شنود و دوطرفهگويي و
نيز فرصت اظهارنظر به نصيحت شونده و
نه فقط مسلسلوار گفتن و انتظار سكوت
مطلق از او داشتن.
ديگر اينكه سعدي وقتي «دم گرمش بر
آهن ســرد اثر نميكند» ،كوتاه نميآيد
و قهــر و غضب و لجبازي بر او مســتولي
نميشود ،بلكه قول حكما ،عرفا ،بزرگان و
 ...را به كار ميبندد و اين شــگرد شگرف
او معنادار اســت .هم آداب نصيحت را به
ناصحان ميآموزد و هم شــيوههاي رايج
تربيتي محضگويي و تك صدايي را كنار
ميزند و به جاي آنها ،شــيوههاي چند
صدايي را مينشــاند و اي بســا به كمك
كالم حكمــا ،به قول خودش «بر ســنگ
ســراچة دلها» نفوذ كند؛ هــر چند آن
كالم نيز بر ساخته و آفريدة ذهن و ضمير
خالق چند بعدي او باشد.
در مكتب تعليموتربيت ســعدي ،آشكارا
ميبينيم كه نصيحتشــونده پويا و متغير
اســت؛ برخــاف قابوسنامه كــه در آن
نصيحتگر فردي ايســتا و غيرفعال است
و هيــچ طبقهاي از طبقــات اجتماعي از
تيررس نصايح او در امان نيستند و بهويژه
طبقات اســم و رســمدار جامعه .اين نيز
حاكي از نگاه عقابآساي سعدي و مبتني
بر اصول اعتدالپرور و عدالتمحور اوست.
او خوب فهميده اســت كه نيروي گريز از
مركز و در دام لغزش و خطا افتادن ،همزاد
و همراه انسان است و بهراحتي نميتوان
كسي را از آن مصون پنداشت.
بــه گمانم چــون رنگ فضل فروشــي،
تكبر و آمرانگي در كالم ســعدي نيست و
اندرزهايش هم سرشار از صداقت ،محبت،
عاطفت و صميمتاند ،خشك و رسمي و

تجريدي و پيچيده نيســتند و واقعبينانه
انسان را با تمام زيبايي و زشتي ،خوبيها و
بديها به تصوير ميكشند ،الجرم كالمش
بر دل مينشيند و از برجستهترين اندرزها
محسوب ميشود.

اما قابوسنامه:

تفاوت فاحشي كه در تعليموتربيت متن
قابوســنامه به چشــم ميآيد ،اين است
كه شــيوة اندرزي آن بر خالف گلســتان
يكطرفه ،مسلسلوار ،آمرانه ،خودمحور و
غيرداستاني است.
گاهــي براي تأكيد بر كالم خود ارســال

در مكتب تعليموتربيت
سعدي ،آشكارا ميبينيم
كه نصيحتشونده پويا
و متغير است؛ برخالف
قاب وسنامه كه در آن
نصيحتگر فردي ايستا
و غيرفعال است و هيچ
طبقهاي از طبقات
اجتماعي از تيررس
نصايح او در امان
نيستند و بهويژه طبقات
اسم و رسم دار جامعه

مثل و شواهد داســتاني ميآورد .شنوندة
او غيرفعال و ايستاســت و در واقع ،تمام
طبقات اجتماعــي را در فرزند خود جمع
كرده و اندرزهاي الزم و متناسب هر طبقه
را به او گفته است.
او نيز چون ســعدي زباني ساده ،روان و
همه فهم را به تعليم اختصاص داده است.
واژگان را در معناي قاموسيشــان به كار
برده اســت و جملهاي خــارج از هنجار
دستوري در كالم او ديده نميشود .او نيز
با ظرفيتســنجي تجربي و واقعبينانهاي
كه از مخاطب خود دارد ،جمالت بســيار
كوتاه و قابل فهم را اختيار كرده است.
بيپيرايگــي از جمله امتيازهايي اســت

كــه فهم كالم صاحــب قابوسنامه را باال
بــرده اســت .در نمونة باال ،جــز تضاد و
ارســال مثل ،آرايــهاي در كالم او ديده
نميشــود .استشهاد شــعري در سرتاسر
قابوسنامــه بســيار اندك اســت .پندها
بيشتر جنبة عملي و ساده دارند و مبتني
بر واقعيتهاي اجتماعي هستند.
دو نكتة برجستهاي كه در شيوة اندرزي
«قابوسنامه» مشــهود است ،يكي نصايح
واقعگرايانة نويسندة كتاب به انسان است
كــه طرز بيانــش حاكي از آن اســت كه
نبايد در اصول تربيتي با انسان قديسوار
برخورد كرد و اميال سركش نفساني درون
او را ناديده گرفت .وي اندرزش را متناسب
با دو بعد بشري پيريزي ميكند.
نكتة ديگر ،نصايح تجربهگرايانة او خطاب
به انســان اســت .او كه خــود و ناصحان
ديگر را از خبط و خطا مســتثنا نميداند،
بــا صراحت تمام ،بيهقــيوار ،آنچه را در
زندگي عملــي خويش تجربه كرده و نفع
و ضررش را چشــيده است ،به فرزند خود
توصيــه ميكند اما كالمــش آنچنان به
ضمير انســان مينشيند و او را از حسرت
و اندوه برافروختــه ميكند كه بياختيار
برخــود مهميــز تنبه و تحــول ميزند و
مدتها از عملكرد خويش مات و مبهوت
ميماند.
اين سحر كالم صاحب قابوسنامه مبتني
بــر صداقــت و عاطفــت و جوانمردي و
فروتني اوست ،كه خدايش بيامرزد.
نتيجــه اينكه دانشانــدوزي كم و بيش
در نظام آمــوزش ما اتفــاق ميافتد .اما
تربيتپذيري بسيار سخت است و سازوكار
خود را ميخواهد .بهحق دو درس نمونه،
خردمندانه و دلســوزانه بــر تارك دروس
كتب درسي نشســتهاند و نيز ميتوان از
اندرزهاي ســازندة اين دو اثر ارزشــمند
بــراي اصالح فــرد و اجتماع بــه خوبي
بهرهمند شد.
منابع

 .1گروه مؤلفان كتب درسي .)1395( .علوم و فنون ادبي
( )1چاپ اول .شركت چاپ و نشر كتابهاي درسي ايران.
 .2گروه مؤلفان .)1395( .فارســي ( .)1چاپ اول .شركت
چاپ و نشر كتابهاي درسي ايران.
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بر صورت و قالب
نوآوري نيما در افسانه

مهنازپورحيدري
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و دبير دبيرستانهاي دزفول

چكيده

شــعر «افسانه» نيما را سرآغاز تحول شعر
فارسي دانستهاند .در اين منظومة نونما ،نيما
چندان از سنتهاي گذشتة شعر فارسي در
محدودة شكل ظاهري ،نبريده اما مهمترين
نوآوري در افســانه ،تأكيد بر ماهيت شعر و
ايجاد شــيوهاي تازه از بيان و طرح معني و
نيز ابداع تشــكل و ساخت است كه در اين
مقاله به اجمال به آن پرداخته ميشود.

كليدواژهها :نيما يوشيج ،افسانه،
ساخت ،نوآوري ،معنيگريزي
افسانه منظومة بلندي است كه نيما يوشيج
آن را به استاد خود «نظام وفا» تقديم كرده
است .بخشي از اين منظومه در سال 1301
در روزنامة «قرن بيســتم» ميرزاده عشقي
منتشر شد و در سال  1329با مقدمهاي از
احمد شاملو به چاپ رسيد .افسانه از سبك
معمول انحراف كلي نداشت و در كليت خود
نو نبود اما نيما با انتشــار آن ،بيانية شعر نو
را مطرح كرد؛ به گونهاي كه مورد خشــم و
اعتراض و انتقاد شديد اهل ادب قرار گرفت
اما او با اطمينان به كار خويش ادامه داد.
نيما در راه درازي كه براي سنتشــكني
در پيش گرفته بود ،در قدمهاي نخســتين
در افســانه ،اصول شعر فارسي را نشكست
و با پيروي از برخي قوانين شعر كالسيك،
تالش كرد بــه تدريج به آرمــان مطلوب
خويش نزديك شــود؛ چنانكه حاصل اين
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تالش ،شانزده سال بعد در شعر «ققنوس»
به منصة ظهور رســيد .به گفتة محمدرضا
شفيعي كدكني« ،افسانه ،صداي تازهاي بود

شاعر مخالف عشق
جاودان كالسيك
است؛ آن را فريبي
بزرگ ميداند و حتي
حافظ را بر سر آن
محاكمه ميكند

در فضاي شعر آن روز ،هم به لحاظ عاطفي
و هم از نظر موســيقي» (عظيمي:1388 ،
.)120
سنتشكنيهاي نيما در منظومة افسانه

ـ افسانه ،تركيبي از مسمط ،تركيب بند و
چهار پاره است .از بندهاي متعددي تشكيل
شده اســت كه هر كدام چهار مصراع دارد.
بعد از هر بنــد ،مصراعي نــو (غيرمقفي)
ميآيــد و همين مصراع آزاد اســت كه به
قالب شعر تازگي ميبخشد .اغلب اين بندها
مانند چهار پارههاي معمول در مصراع دوم
و چهار قافيه دارند اما اين شــيوه در همة
بندها رعايت نميشود .گاه چهار مصراع ،گاه
اول و ســوم ،گاه دوم و چهارم و گاه اول و
دوم و چهارم همقافيهاند.
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ـ همانگونه كه بيان شد ،نيما نميخواست
به يكباره از اصول شــعر كهن بگســلد به
همين دليل ،براي افسانه وزني را برگزيد كه
پيش از او هم شايد سابقه داشته اما متروك
و منزوي بوده است :فاعلن /فاعلن /فاعلن/
فع (فاعلن /فاعلن /فاعالتن).
تساوي وزني در اين منظومه رعايت شده
امــا به هر حال ،انتخاب ايــن وزن كوتاه و
ساده و تقسيم افاعيل يك مصراع به اجزاي
مختلف ،نخستين تالش نيما براي شكستن
اوزان عروضي است:
افسانه« :كه ز نو قطرهاي چند ريزي؟ بينوا
عاشقا»
عاشق« :گر نريزم دل چگونه تواند رهيدن
(يوشيج)67 :1388 ،
ـ نيما تالش كرد هم در نحو و هم در واژگان
زبان از هنجارهاي سنتي شعر فارسي ببرد.
او با اســتفاده از واژگان محاورهاي و محيط
طبيعي اطــراف خويش بر غنــاي واژگان
شعري خود افزود:
ياد ميآوري آن خرابه
آن شب و جنگل «آليو» را
كه تو از كهنهها ميشمردي
ميزدي بوسه خوبان نو را
زان زمانها مرا دوست بودي(همان)61 :
بر سرسبزة «بيشل» اينك
نازنيني است خندان نشسته
از همه رنگ گلهاي كوچك
گرد آورده و دسته بسته
تا كند هدية عشقبازان (همان)66 :

اما گاه در اســتفاده از ساختار كهن زبان
فارســي و واژههاي قديمي چون صحاري،
اندر ،بچــگان و به كارگيري فــراوان رأي
فك اضافه و ...زيــادهروي ميكند و گاه در
هنجارگريــزي واژگاني گرفتار اشــكاالت
نحوي ميشود:
همچو ساقة گياهي فسرده
ميكند داستاني غمآور (همان)49 :
بلبل بينوا ناله ميزد
بر رخ سبزه ،شب ژاله ميزد (همان)54 :
ـ بــا توجه به اينكه نوع ادب نمايشــي در
ادبيات فارسي سابقة چنداني ندارد ،ميتوان
افســانه را از اولين اشعار نمايشي معاصر به
حساب آورد« .سه تابلوي مريم» (ايدهآل)
اثر ميرزادة عشــقي نيز كه پيش از افسانه
ســروده شــده بود اما ديرتر از آن منتشر
شــد ،نمايشــنامهاي و دراماتيك بود .نيما
در مقدمة اين شــعر مينويســد« :من هم
ميتوانم ســاختمان افسانة خود را نمايش
اسم گذاشته و جز اين هم بدانم كه شايستة
اسم ديگري نبود؛ زيرا كه بهطور اساسي اين
ساختماني است كه با آن به خوبي ميتوان
تئاتر ساخت» (همان.)47 :
ـ شــعر بهصورت گفتوگو (ديالوگ) است
اما مناظره به شــكل سنتي نيست و برد و
باختي در آن وجود ندارد .مجادلهاي دروني
است بين عاشقي رنج كشيده كه از زندگي
بيزار است و زير ضربة غمها سرسخت شده و
افسانه ،كه خداي شور و زيبايي و جذبه است
و شاعر همهچيز را او ميپندارد و با نامهاي
گوناگون او را معرفي ميكند :بخت و سرشت
و غم زيبا ،حاصل زندگي ،عشق فناكننده ،دو
چشم اشكبار ،دروغ دالويز و. ...
حاصل زندگاني منم ،من
روشني جهاني منم ،من
من ،فسانه ،دل عاشقانم
گر بود جسم و جاني ،منم ،من
من گل عشقم و زادة اشك (همان)61 :
تو دروغي ،دروغي دالويز
تو غمي ،يك غم سخت زيبا (همان)76 :
از سوي ديگر ،در شعر كهن صنعت سؤال
ب به شــكل معمول استفاده از افعال
و جوا 
«گفتم» و «گفت» اســت امــا نيما از اين
سنت عدول كرده است.
ـ تغزل آزاد با عشق زميني ،ديگر نوآوري

نيماست.
افســانه ،نونماترين شــعر نيما ،با لحن و
آهنگ فراواقعگرايانه (سوررئاليستي) خود
بازتاب آشــفتگيها ،هجرانهــا ،ناكاميها
و عشــق دردمندانــة شــاعر و پيوند آن با
سرنوشت جامعه است .براي نيما «معشوق
ي هالة ايدئاليســم
اگر چــه زميني بود ول 
رمانيتك دور سرش مشتعل بود» (براهني،
)664 :1380؛ چنانكــه پــس از انتشــار
افسانه ،رمانتيكسرايي در ايران رواج يافت.

عشق براي نيما مفهومي محدود و معين
ندارد و بنا به موقعيت ،هر بار در سيمايي نو
به جلوه در ميآيد و «در شخصيت افسانه،
تجسد و تشخص و وحدت مييابد و چهرة
معشــوقي او به ظاهر پررنگتر ميشــود؛
بيآنكه تنها معشوق در مفهوم متعارف آن
باشد» (پورنامداريان.)93 :1391 ،
شاعر مخالف عشق جاودان كالسيك است؛
آن را فريبي بزرگ ميداند و حتي حافظ را
بر سر آن محاكمه ميكند:
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حافظا اين چه كيد و دروغيست
كز زبان مي و جام و ساقيست؟
نالي ار تا ابد ،باورم نيست
كه بر آن عشق بازي كه باقيست
من بر آن عاشــقم كه روندهست (يوشيج،
)72 :1388
ـ در شعر كالسيك به دليل فقدان ساخت،
تصوير در يك بيــت تكوين مييافت و هر
بيت تصويري مستقل از بيت ديگر داشت.
همچنين معني از پيش تعيينشده در طول
يك بيت جا ميگرفت ،اما در افســانه ،نيما
تالش كرد «بند» واحد شــعر شود و جاي
بيت را بگيرد؛ بهگونهاي كه شاعر تا حدودي
مجال آن يافت كه در بيان طبيعيتر معني،
آزاد باشــد .تصاوير نيــز از قيد و بند زندان
بيت رهايي يافتند .نيما بعدها در اشعار آزاد،
تصاوير را در سرتاسر شعر تلفيق كرد؛ يعني
در شعر او تلفيق تصاوير در كل شعر مطرح
اســت و به همين جهت بايــد گفت «نيما
يوشيج باني و مبدع ساخت و تشكل در شعر
فارسي است» (شــمس لنگرودي:1378 ،
.)131
ـ آنچه موجب شــناخته شــدن افســانه
بهعنوان نقطة شروع تحول در شعر فارسي
ميشود ،تنها ايجاد تغييرات ظريف در قالب
و صورت نيســت بلكه تغييرات زير بنايي و
تأكيد بر ماهيت شعر و ايجاد شيوة تازهاي
از بيــان و طرح معني اســت كــه نوآوري
بهحساب ميآيد.
ي نيما در افسانه ،گريز
مهمترين سنتشكن 
از اصل معنيداري روشــن شعر است؛ چرا
كــه معنيپذيري (تك معنايــي) از اصول
شعر كالسيك فارسي به جز اشعار عرفاني
است .البته در اينجا نيز كار نيما با شاعران
عارف تفاوت داشــت؛ به ايــن ترتيب كه
تنوع پديدههاي ديداري شــاعران عارف به
دليل سلطة فضاي قدســي ادراك عرفاني
به وحدت موضوع بدل ميشد اما در ذهن
نيما پديدههاي ديداري ،زمينة نمايش ذهن
و انديشــهها و خياالت و معاني و دردهاي
دروني او را فراهم ميآوردند.
«در افســانه ،ديد شاعر و بافت هر دو تازه
بــود «آرينپــور .)591 :1382 ،شــاعران
كالســيك تنها ظاهر اشــيا و پديدههاي
طبيعي را ميديدند اما نيما عالوه بر ظاهر،
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باطن را ميديد« .اين تحول بسيار عميق در
كيفيت نگرش به هستي و ابعاد مختلف آن
يا «عين» ،به نيما رخصت ميداد تا عين را
جانشين ذهن كند» (پورنامداريان:1391 ،
.)261
تالش شــاعراني چون تقــي رفعت ،جعفر
خامنهاي و شــمس كســمايي در نوآوري
فقط در محدودة شــكل بيروني شــعر بود؛
بهگونــهاي كه در تمام كوشــشهاي آنها،
ركن معنيداري ســنتي همچنان باقي بود

آنچه موجب شناخته
شدن افسانه
بهعنوان نقطة شروع
تحول در شعر
فارسي ميشود،
تنها ايجاد تغييرات
ظريف در قالب و
صورت نيست بلكه
تغييرات زير بنايي
و تأكيد بر ماهيت
شعر و ايجاد شيوة
تازهاي از بيان و
طرح معني است كه
نوآوري بهحساب
ميآيد

اما نيما مسائل اجتماعي و سياسي و احوال
زندگي فردياش را از دريچة نگاه خود و ذهن
خويش ميديد و در طبيعت به مكاشــفاتي
دســت مييافت كه حاصل تجارب شخصي
خود او بود .او پديدههاي جهان را پراكنده و
جدا جدا نميديد .خالقيت ذهني خود را با در
هم شكستن اصول نگرش تكراري به جهان به
جريان انداخت و با نگرش تازهاش به زندگي
و واقعيــت و فرهنگ ،چارچوب اين اصول را
در هم شكست .افسانه اولين تالش نيما براي
شكستن حصار معنيداري (تك معنايي) شعر
از طريق دريچة خاص شخصيت خود اوست
و همين تحــول نگرش او ،كه موجب تغيير
پارهاي از اصول و ضوابط ســنت شد ،بعدها
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در حيطة صورت و زبان رخ داد و اشــعار آزاد
نيمايي خلق شد ».در بيرون و ديگران خود
را ديدن ،كانون اصلي بدعتهاي نيماســت
كه در شــاعران كالسيك ما به علل مختلف
و از جمله شرايط تاريخي و فرهنگي خاص
خود وجود نداشــت و به همين سبب ،ابهام
و زيبايي پيوســته با آن نيز در شعر كهن به
چشم نميخورد( .همان.)131 :
جز اين ،آنچه موجب سنتشكني نيما در
خروج از اصل معنيداري آشكار شعر و رهايي
از سلطة آن در افسانه ميشود ،ابهام شخصيت
افسانه است .نبود مدلول معين ،به اين شعر
بعدي نمادين ميبخشــد .در نگاه اول گمان
ميرود افسانه شخصيتي انساني است اما «به
تدريج در مييابيم كه نميتوان او را در معني
حقيقي خود يك معشوق انساني تصور كرد.
بدين ترتيب ،شخصيت مبهم افسانه سبب
ميشود كه شعر افسانه دير فهم ،پيچيده و
دشوار ياب گردد .درك قطعي معنياش مبهم
شــود و خواننده را ميان دانستن و ندانستن
معني شعر در حالت تعليق نگه دارد» (همان:
 .)87از سوي ديگر ،وجود تداعيهاي معاني
و خاطرات مختلفي كه ظاهراًاز نظر معنايي
گسسته و نامربوطاند موجب رازناكي افسانه و
در نتيجه ،تفسيرها و تأويلهاي مختلف از آن
ميشود و همين ،خود ،رهايي از سلطة وضوح
و روشني معني است.
در پايان ،يادآوري مجدد اين نكته ضروري
است كه در اين مقاله صرفاً به نوآوريهاي
نيما در شعر نيمه سنتي «افسانه» پرداخته
شــده و پرداختن به اساسيترين تحوالت،
كه منجر به پيدايش شــعر آزاد (نيمايي)
شده اســت ،مجال ديگري ميطلبد كه از
حوصلة اين مقاله خارج است.
منابع

 .1آرينپور ،يحيي .از نيما تا روزگار ما .جلد ســوم .چ چهارم.
تهران :انتشارات زوار.
 .2براهني ،رضا ( .)1380طال در مس .جلد اول و دوم .چ اول.
تهران :انتشارات زرياب.
 .3پورنامداريان ،تقي .)1391( .خانهام ابري است .چ چهارم.
تهران :انتشارات مرواريد.
 .4يوشيج ،نيما .مجموعة كامل اشــعار .گردآوري و تدوين:
سيروس طاهباز .چ نهم .تهران :نگاه.
 .5شمسلنگرودي ،محمد تقي .)1387( .تاريخ تحليلي شعر
نو .جلد اول .چ سوم ،تهران :نشر مركز.
 .6عظيمي ،ميالد .)1388( .پادشــاه فتــح (نقد و تحليل و
برگزيدة اشعار نيما يوشيج) .چ دوم .تهران :انتشارات سخن.

علیاکبرقاسمیگلافشانی
دانشجوی دکتری زبان و ادب فارسی
و دبیر و سرگروه زبان و ادبیات فارسی
سوادکوه

به روان پاک فرزانگان عرصة فرهنگنگاری:
استاد علیاکبر دهخدا ،دکتر محمد معین،
دکتر پرویز ناتلخانلری ،دکتر ســیدجعفر
شهیدی ،دکتر حسن احمدیگیوی

چکیده

لطف خداوند با بروجرد یار بوده اســت که
دو تن از دانشمردان بزرگ و مشــعلداران
تاریخ و فرهنگ و زبان و ادبیات فارســی از
آن دیار برخاســتهاند :یکی استاد واالمقام
روانشــاد دکتــر ســیدجعفر شــهیدی
(1386ـ 1297شمســی) است و دیگری
دانشمند خســتگیناپذیر ،روانشاد دکتر
ن زرینکــوب (1378ـ1301
عبدالحســی 
شمسی) ،هدف این مقاله بررسی شخصیت
علمی استاد سیدجعفر شــهیدی ـ استاد
فقید دانشگاه تهران ،چهرة ماندگار ،رئیس
موسسة لغتنامة دهخدا و صاحب چندین
عنوان کتاب تألیــف و تصحیح و ترجمه ـ
است .با جستوجو در زوایای مختلف زندگی
استاد شهیدی میتوان دریافت که او الگوی
بسیار مناسبی برای معلمان و استادان است.
با امید به اینکه زبــان و فرهنگ و ادبیات
ایران زمین در آینده ،شهیدیهای دیگری
را از میان دانشآموزان و دانشجویان امروز
به خود ببیند.
کلیدواژهها :اســتاد شــهیدی ،دانشگاه
تهران ،سازمان لغتنامه ،شخصیت علمی ـ
اخالقی ،آثار.

حکایت بروجرد همان سخن سعدی است
در باب اول گلستان که:
بال االَ َ
طور َو اِنَّ ُه
اََق ُّل ِج ِ
رض ٌ
َ
لََ َ
ِند اهللِ َقدرا َو َمن ِزالً
عظ ُم ع َ
(سعدی)26:1376 ،
ما در این مقاله ســعی داریم به شخصیت
علمی استاد سیدجعفر شهیدی بپردازیم؛
باشــد که قبــول افتد .اگر بنا بــه فرمودة
حضرت پیامبر(ص) ،علم و دانش را میراث
انبیا بدانیم و عالمان را وارثان آنها ،ال ُعلما ُء
َورثئ االنبیاء ،اســتاد شهیدی بدون تردید
یکی از گرانقدرتریــن وارثان انبیای الهی
اســت که جامعة ایران و دنیای اســام در
دوران معاصــر به خود دیده اســت؛ گویی
سعدی نزدیک به هشتصد سال پیش این
بیت را برای ایشان سروده است:
صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را
تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید
(همان)601 :
و سنایی نیز:
سالها باید که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب
لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن
عمرها باید که تا یک کودکی از روی طبع
عالمی گردد نکو یا شاعری شیرینسخن
(سنایی486:1385 ،ـ)485
هیچ یادم نرود شبی که دوستی پیام کوتاه
تلخی فرستاد که «شهیدی هم رفت» .به
کوتاهی پیام نگاه نکنید؛ جهان جهان ماتم
و اندوه را به همراه داشــت .بغض گلویم را
میفشرد و آرام و قرار نداشتم؛ تسکین درد

را پناه به دیوان آسمانی خواجة شیراز بردم.
دیوان را گشودم؛ این غزل آمد:
شب وصل است و طی شد نامة هجر
سال ٌم فی ِه َح ّتی َمطلَ ِع ال َفجر
(حافظ)339:1381 ،
آری به راستی آن شب ،شب قدر شهیدی
بود:
آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب
است
یارب این تأثیــر دولت در کدامین کوکب
است
تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد
هر دلــی از حلقهای در ذکــر یارب یارب
است...
شهسوار من که مه آیینهدار روی اوست
تاج خورشــید بلندش ،خاک نعل مرکب
است
(همان)45 :
آن شب ،فرشتگان برای استقبال از شهیدی
فرود آمده بودند و در کوچه پسکوچههای
باغ ملکوت غلغلهای بود:
آب زنید راه را هین که نگار میرسد
مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد
راه دهید یار را آن مه ده چهار را
کز رخ نوربخش او نور نثار میرسد
چاک شدهست آسمان ،غلغلهای است در
جهان
عنبر و مشک میدمد ،سنجق یار میرسد
رونق باغ میرسد ،چشم و چراغ میرسد
غم به کناره میرود ،مه به کنار میرسد
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(مولوی)312:1381 ،
آری آن شــب ،فرشــتگان به اســتقبال
شــهیدی آمده بودند؛ زیرا شهیدی عارفی
بود که به مرحلة فنا رســیده بود .از حجاب
تعلقات و زخارف دنیوی گذشته ،از خانهاش
(ایشان منزل مســکونیاش را در نارمک به
شهرداری بخشید و از آن کتابخانه ساختند)
و از فرزندش (یک فرزند ایشان هم به مقام
شهادت رسید و همچنان بیآرامگاه مشخصی

20
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است) چشمپوشــی کرده و از آزمایشی که
خداوند در آیة پانزدهم ســورة تغابن از آن
ســخن به میان آورده است ،سربلند بیرون
آمده بود :إنَّما أموالُ ُکم و أوال ُد ُکم فِت َنئ و ا ُ
هلل
ظیم؛ به درستی که اموال و اوالد
ع َ
أجر َع ٌ
ِند ُه ٌ
شما،وسیلة آزمایش شما هستند (اگر از این
آزمایش ســربلند بیرون آیید) اجر و پاداش
عظیمی نزد خدا (برای شما) میباشد همت
بلند او تعلقات را بر نمیتابید و ز هرچه رنگ
تعلق پذیرد ،آزاد بود پس به دیدار معشوق
میشــتافت .از زبان حافظ شیرینســخن
میخوانیم که
میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست
تو خــود حجاب خودی ،حافــظ ،از میان
برخیز
(حافظ)360:1381 ،
شــهیدی عمــری را در اقیانوس بیکران
نهجالبالغه غوطــهور بود؛ جمله جملة این
کتاب مقدس بــر روح و جانش تأثیر نهاده
بود و حکمت گمشدهاش بود (الحکمئ ضالئ
المومن):
هر که چیزی نفیس گم شودش
بسته دارد به جستنش همت
جان آن کس که مؤمن پاک است
هم بر آن سان طلب کند حکمت
(میرزامحمد)71:1380 ،
لذا ایشان همهجا به دنبال گمشدهاش بود.
در حوزه به درجة اجتهاد رسید؛ به دانشگاه
تهران آمد و به درجة دکتری زبان و ادبیات
فارسی نائل آمد ،در دبیرستان و در دانشگاه
تدریس کرد و . ...
علــم و دانــش بــرای شــهیدی میراث
ریمئ؛ حکمت
ِلم ِوراثَئ َک َ
گرانبهایی بود (الع ُ
پنجم نهجالبالغه) .از خانوادة علم و ادب بود.
پدرش ،سیدمحمد سجادی ،از مفاخر ادبی
معاصر بهحساب میآید (بعدها نامخانوادگی
خود را از سجادی به شهیدی تغییر داد) .به
قول سعدی:
میراث پدر خواهی علم پدر آموز
کاین مال پدر خرج توان کرد به یک روز
برای او شــرافتی واالتر و باالتر از علم نبود
ــر َف َکالعِلم؛ حکمت صد و سیزدهم
(ال َش َ
نهجالبالغه).
ایشان اســتاد ممتاز زبان و ادبیات فارسی
دانشــگاه تهران بود؛ چهــرهای ماندگار بر

صفحة روزگار
کی شود ع ّز و شرف بر سر تو افسر و تاج
تا تو مر علم و خرد را نکنی زین و رکیب؟
(ناصرخسرو)521:1388 ،
ســازمان لغتنامه نیز تماشاگهرازی برای
شهیدی بود .ایشان و روانشاد استاد معین
و دکتر سیدمحمد دبیرسیاقی از دستیاران
علیاکبر دهخدا در تدوین لغتنامه بودند.
در صدای مانــدگاری که از مرحوم دهخدا
دربارة لغتنامه بر جای مانده ،نام و یادی از
استاد شهیدی نیز دیده میشود:
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند
(حافظ)240:1381 ،
درنامهای که دهخدا برای دعوت شهیدی
به لغتنامه به وزیر فرهنگ وقت نوشــته،
از ایشــان با عنوان «در نوع خود کمنظیر»
یاد کرده اســت .استاد شهیدی در سازمان
لغتنامه ،نقش برجســته و چشــمگیری
داشــت و بیش از نیمقرن در آنجا خدمت
کرد .مدتی معاونت ســازمان لغتنامه و در
ادامة راه ،هدایت سازمان را بر عهده داشت
و نامــش در کارنامة فرهنگنگاری در کنار
بزرگانــی چون حکیم ابوحفص ســغدی،
اســدی طوســی ،علیاکبر دهخدا ،دکتر
محمد معین و دکتر پرویز ناتل خانلری به
چشم میخورد.
حاصل پنجاه و اندی سال را
کرد یکجا بر لغتنامه عطا
(کیمنش)6:1389 ،
نام استاد شهیدی مرزهای ایران را درنوردید
و در بســیاری از مجامع علمی سایهگستر
شــد .اســتاد در طول حیات علمی خود در
کنفرانسهایبینالمللیفراوانیدرکشورهای
اردن ،مصر ،عراق ،الجزایر ،آمریکا و ...شرکت
داشت .در کشور چین و در شهر نقشآفرینان
پکن (تعبیر از خود استاد است که بر عنوان
گزارش سفر به چین او نقش بسته است) هم
حضور یافت .گویی استاد در این سفر به این
ِلم َولَو
حدیث شریف نظر داشتهاند :اُط ُل ُبوا الع َ
بالصین؛ یعنی دانش را بجویید حتی اگر در
چین باشــد .البته استاد نه برای علماندوزی
بلکــه برای ترویج زبــان و فرهنگ و ادبیات
فارسی رهسپار چین شده بود.
علم را فرمودمان جستن رسول

جست بایدت ار نباشد جز به چین
(ناصرخسرو)119:1388 ،
از افتخارات بخش زبان فارســی دانشگاه
پکن این بوده که به اســتاد شهیدی درجة
استادی افتخاری دانشگاه پکن را داده است.
یکی از باقیات صالحات اســتاد شهیدی،
تربیت معلمان و اســتادانی اســت که در
سراسر این ســرزمین و حتی در فراسوی
مرزها درکشورهایی مانند هند ،ترکیه ،لبنان
و چین مشعلداران ترویج زبان و ادبیات و
فرهنگ فارسی هســتند .شاگردی کردن
در مکتب اســتاد شهیدی سند پرافتخاری
است برای معلمان و استادان و حلقة ارادت
و دوستداری اســتاد در گوششان؛ چرا که

شهیدی عمری را
در اقیانوس بیکران
نهجالبالغه غوطهور
بود؛ جمله جملة
این کتاب مقدس بر
روح و جانش تأثیر
نهاده بود و حکمت
گمشدهاش بود

استاد ،استادی کمنظیر بود و ادب درس و
ادب نفس را توأمان داشت:
چل سال بیش رفت که من الف میزنم
کز چاکران پیرمغان کمترین منم
(حافظ)465:1381 ،
و:
حلقة پیر مغان از ازلم در گوش است
برهمانیم که بودیم و همان خواهد بود
(همان)278 :
بودند دانشــجویانی که سالها از تحصیل
آنها در دروة دکتری هم سپری شده بود و
در دانشگاه استاد بودند اما پروانهوار بر گرد
شمع وجود استاد شهیدی طواف میکردند.
از آن خیل مشتاقان میتوان از دکتر سید
علیمحمد سجادی ،دکتر عباس کیمنش
و دکتر سعید واعظ نام برد که حدود بیست
سال در گرما و ســرما ،جمعهها به حضور

استاد میرسیدند .درگاه استاد ،دولتجایی
بــرای آنان بود .در مجلدات شــرح مثنوی
استاد ،نام این بزرگواران به چشم میخورد:
حافظ جناب پیر مغان جای دولت است
من ترک خاک بوسی این در نمیکنم
(حافظ)479:1381 ،
استاد شهیدی برای شاگردانش همانند پیر
و مراد بود و آنها را راهبری میکرد:
بندة پیر مغانم که ز جهلم برهاند
پیر ما هرچه کند عین عنایت باشد
(همان)214 :
استاد شــهیدی در کنار تربیت شاگردان،
چندیــن عنــوان کتاب تألیــف ،ترجمه و
تصحیــح کرد کــه چند عنــوان آنها به
دریافــت جایزة کتاب ســال و جایزههای
دیگر نائل آمدند .اســتاد در این کتابها به
چندین حوزه وارد شد و در آنها غور کرد:
حوزههای ادبیــات و تاریخ و دین و مذهب
و . ...همــة تألیفات ،ترجمهها و تصحیحات
ایشان ارزشمند و ستودنی است:
حضرت دکتر شهیدی ،مرد علم
صاحب اندیشه و دریای حلم
آنکه در علم سخن استاد بود
بر گلستان ادب رونق فزود
آنکه تألیفات ارزشمند داشت
بذر معنی در زمین فضل کاشت
بر شمارم شمهای ز آثار او
گرچه باشد بیش از اینها کار او
(کیمنش)6:1389 ،

تعدادی از آثار ارزشمند استاد

 .1ترجمــة نهجالبالغه (چــاپ اول،
 :)1368این اثر اســتاد در سال  1369به
دریافت جایزة کتاب سال نائل آمد .استاد در
این اثر کوشید ه است زیباترین لباس الفاظ
دری را بر قامــت معانی بلند حضرت امیر
بپوشاند .بیتردید ترجمة استاد ،فصیحترین
و شیواترین ترجمة نهجالبالغه است.
ترجمة نهجالبالغة آن ادیب
هست در دور زمانه کمرقیب
(همان)6 :
 .2شرح لغات و مشکالت دیوان انوری
(چاپ اول :)1358 ،این اثر رســالة دکتری
استاد است ،در گروه زبان و ادبیات فارسی
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دانشگاه تهران به راهنمایی روانشاد استادمعین در
سال  1340به انجام رسیده است .همت استاد در حل
دشواریهای دیوان انوری ستودنی است.
شرح مبسوط لغات انوری
کرد استخراج با لفظ دری
(همان)6 :
 .3شرح مثنوی :اســتاد در این اثر شرح مثنوی
شریف استاد بدیعالزمان فروزانفر را ادامه داده است.
شرح دفتر اول مثنوی به پایان نرسیده بود که شمع
پرفروغ زندگی اســتاد فروزانفر به خاموشی گرایید
و استاد شــهیدی ،به ادامة کار استاد (تا پایان دفتر
ششم) همت گماشت:
اهل دل را پایگاهی تازه داد
تا که شرح مثنوی را کرد یاد
(همان)6:

منابع

 .1قرآن کریم
 .2نهجالبالغه
 .3حافظ ،شــمسالدین محمد.
( .)1381دیــوان .به کوشــش
خلیل خطیــب رهبــر .تهران:
انتشارات صفی علیشاه.
 .4ســعدی ،مصلحالدیــن.
( .)1376کلیــات .تصحیــح
محمدعلــی فروغــی .تهــران:
ققنوس.
 .5ســنایی ،ابوالمجد.)1385( .
دیــوان .تصحیح مدرس رضوی.
تهران :انتشارات سنایی.
 .6فروزانفــر ،بدیعالزمــان.
( .)1375شــرح مثنوی شریف.
تهران :انتشارات زوار.
 .7کیمنش ،عبــاس.)1388( .
استاد عشــق .روزنامة اطالعات
(تاریخ  23دیماه).
 .8ـــــــــــــــــ .)1389( .
خلوت انــس .روزنامة اطالعات
(تاریخ  23دیماه).
 .9مولوی ،جاللالدین.)1381( .
کلیــات شــمس تبریــزی .به
کوشش توفیق سبحانی .تهران:
نشر قطره.
 .10میــرزا محمــد ،میرزاعلی.
( .)1380در بــارگاه آفتــاب.
تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی.
 .11ناصرخسرو ،حکیم ابومعین.
( .)1388دیوان .تصحیح محقق
و مینــوی .تهــران :انتشــارات
دانشگاه تهران.
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 .4از دیروز تا امروز (مجموعه مقاالت استاد) :این
کتاب در سال  1373به اهتمام هرمز ریاحی و شکوفه
شهیدی (دختر استاد) به چاپ رسیده است .گزارش
سفرهای اســتاد به کشورهای دیگر برای شرکت در
کنفرانسهای بینالمللی بخشی از این کتاب است.
دفتر دیروز تا امروز را
کرد انشا با عنایات خدا
(همان)6:
 .5تصحیح و توضیح د ّرة نــادره (چاپ اول،
ُ :)1341د ّرة نادره اثر میرزا مهدیخان اســترآبادی
نثری مصنوع و متکلف دارد .اســتاد با دانش وسیع
خود این اثر را تصحیح و شــرح کــرد؛ آن را از پردة
خمول و گمنامی بیرون آورد و گنجی را به گنجینة
ســخن فارســی افزود .این اثر نیز به دریافت جایزة
کتاب سال نائل آمد.
 .6تصحیح و شرح کتاب براهین العجم (چاپ
اول :)1351 ،براهین العجم اثر محمدتقی سپهر است.
درة نادر ،براهین العجم
یافت رونق زان ادیب محترم
(همان)6 :
اســتاد شــهیدی در حوزههای دینــی و مذهبی و
تاریخ اســام هم قلم زده و با انتشار مجموعههایی
گرانسنگ ،گامهای ارزشمندی در جهت شناساندن
شــخصیتهای مذهبی به مخاطبان برداشته است.
این آثار ارزشمند عبارتاند از :در راه خانة خدا ،تاریخ
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تحلیلی اســام ،عرشیان ،علی از زبان علی ،زندگانی
حضرت فاطمه(س) ،پس از پنجاه ســال (قیام امام
حسین(ع)) ،چراغ روشن در دنیای تاریک (زندگانی
امام سجاد (ع)) ،آشــنایی با زندگی امام صادق(ع)،
ستایش و سوگ امام هشتم در شعر فارسی ،ترجمة
کتاب ابوذر غفاری ،ترجمة کتاب شیرزن کربال و. ...
وان چراغ روشن دنیای ما
وان به راه خانة پاک خدا
در دیار آشنایان زد قلم
از پس پنجاه سال پر الم
عرشیان را با همه کروبیان
در قلم آورد باشرح بیان
زنده شد تاریخ تحلیلی از او
که از آن افزود خود را آبرو
ح حال فاطمه بنت رسول
شر 
چون رقم زد ،اهل دل را شد قبول
زندگانی علیبن حسین
باز گفت آن دوستان را نور عین
تا ز وصف جعفر صادق نوشت
مرحباگویان شدند اهل بهشت
چون که نور هشتمین را زد رقم
شد به رویش باز درهای کرم
شد چو ارزنده کتب را ترجمان
وصف بوذر گشت او را حرز جان
تا که زینب را به نام شیرزن
خواند او ،اعجاز شد او را سخن
(همان)6 :
آثار استاد به این موارد محدود نمیشود .آثار دیگری
نیز در کارنامة علمی و پژوهشــی ایشــان به چشم
میخــورد که در اینجا برای رعایــت اختصار از ذکر
آنها چشمپوشی میکنیم.

سخن آخر

امیدوارم که معلمان و استادان ما شیوة علمی و عملی
و اخالقی استاد شــهیدی را بهکار ببندند .اگر نیک
بنگریم ،اســتاد شهیدی الگوی بسیار مناسبی است.
امیدواریم که زبان و فرهنگ و ادبیات ایرانزمین در
آینده ،شهیدیهای دیگری را از میان دانشآموزان و
دانشــجویان امروز به خود ببیند .ما در این صفحات
محدود و مختصر ،موفق نشدیم مطالبی درخور استاد
شهیدی بنویسیم ،که عنقا را بلند است آشیانه؛ استاد
شهیدی دریاست و در ظرفی نمیگنجد:
گر بریزی بحر را در کوزهای
چند گنجد؟ قسمت یک روزهای
(مولوی)27:1375 ،

يا نغمة حروف

سيدرضاسبزواري
كارشناس ارشد ،دبير ادبيات دبيرستان شاهد عليآباد
كتول و مدرس آموزش عالي شرق گلستان

چكيده

در اين مقاله تالش بر اين بوده اســت كه
تاريخچة آراية «واجآرايي» يا «نغمة حروف»
كه در قســمت دانش ادبي و نيز در بيتي از
منوچهري دامغانــي در بخش گفتوگوي
درس ســوم «ارمغان ايران» از كتاب فارسي
پاية هشتم دورة اول متوسطه (ص  )33آمده
است ،بررسي شود.

كليدواژهها :آرايه ،وا ج آرايي ،نغمة
حروف ،فارسي پاية هشتم

مقدمه

از دهة  1370آراية واجآرايي يا نغمة حروف
در كتب درســي دوران دبيرستان از جملة
فارسي پاية هشتم خودنمايي ميكند .لزوم
يافتن نامي كه زيبنــده و برازندة اين مقوله
باشد ،از همين دوران اجتنابناپذير مينمود؛
كامــل احمدنژاد در كتــاب «صنايع ادبي»
متعلق به دورة كارداني تربيت معلم در سال
 1370دربارة اين آرايه مينويسد« :جز انواع
جناس هماهنگيهاي صوتــي ديگري نيز
در شــعر هســت كه يكي از مهمترين اين
هماهنگيها تكرار يك حرف است در كلمات
يك مصراع يــا يك بيت و در بالغت فرنگي
به آن « »Allitrationگفته ميشــود .اين
هماهنگي مورد توجه شاعران بزرگ ايران بوده
و نمونههاي فراواني در شعر ايران دارد اما در
كتابهاي مربوط به فنون ادبي اشارهاي به آن
نشده و هنوز هم معادل مناسب و جاافتادهاي
براي آن وضع نشده است و در سالهاي اخير
با نامهاي هماهنگي حرفي ،هماهنگي صوتي،

توزيــع حرفي و  ...و همراه معادل فرنگي آن
مورد اشارة محققان و اديبان قرار گرفته است
و جا دارد در آينده بحث بيشتر و دقيقتري
دربارة آن بشود(:ص .)84

واجآرايي يا نغمة حروف

موســيقي لفظــي كالم بــا ســه روش:
هماهنگسازي يا تسجيع ،همجنسسازي
يــا تجنيس ،و روش تكرار افزون ميشــود.
هر كــدام از اين روشها در ســطح واژگان
مصاديقي و در ســطح جمــات مصاديقي
ديگر دارند كه به هر كدام نامي نهادهاند و به
مجموعة آنها ،صنايع (جم ع صنعت) بديع
لفظي ميگويند (شميسا.)13 :1375 ،
يكي از شاخههاي كارآمد و بنيادين دانش
بديــع لفظــي روش تكرار اســت .در واقع،
همانگونه كه بيان شد ،سومين روشي كه
در بديع لفظي ،موســيقي كالم را بهوجود
ميآورد يا افزون ميكند ،تكرار است .تكرار
واك ،هجا ،واژه ،عبــارت يا جمله يا مصراع
(همان.)57 :
تكرار در زيباييشناسي هنر از مسائل اساسي
است .كورسوي ستارهها ،بال زدن پرندگان
به ســبب تكرار و تناوب است كه زيباست.
صداي قطرات باران كه متناوباً تكرار ميشود،
آرامبخش است .قافيه و رديف در شعر فارسي
تكرار است .انواع تكرار چه در شعر قديم و چه
در شعر نو ديده ميشود .براي مثال ،يكي از
مختصات سبك خراساني تكرار فعل و جمله
و عبارت اســت؛ مث ً
ال قصيدة معروف فرخي
سيستاني در رثاي محمود به مطلع« :شهر

غزنين نه همان اســت كه من ديدم پار»...
(سيستاني.)12 :1375 ،

«در رثاي سلطان محمود غزنوي»

شهر غزنين نه همان است كه من ديدم پار
چه فتاده است كه امسال دگرگون شده كار
 ...آه و دردا و دريغا كه چو محمود ملك
همچو هر خاري در زيرزمين ريزد خوار
آه و دردا كه همي لعل به كان ،باز شود
او ميان گل و از گل نشود برخوردار
آه و دردا كه بياو هرگز نتوانم ديد
باغ پيروزي 1پر الله و گلهاي ببار
 ...واي و دردا كه كنون قيصر رومي برهد
از تكاپوي و برآوردن برج و ديوار
واي و دردا كه كنون برهمنان همه هند
جاي سازند بتان را ،دگر از نو به بهار
 ...خيز شاها ،كه جهان پر شغب و شور شده
است
شور بنشان و شب و روز به شادي بگذار
خيز شاها ،كه به قنوج 2سپه گرد شده است
روي زان سو نه و بر تاركشان ،آتش بار
خيز شاها ،كه رسوالن شهان آمدهاند
هديهها دارند آورده فراوان و نثار
 ...خيز شاها ،كه به ديدار تو فرزند عزيز
به شتاب آمد ،بنماي مر او را ديدار
 ...در سفر بودي تا بودي و در كار سفر
تن چون كوه تو از رنج سفر گشته نزار
سفري كان را باز آمدن اميد بود
غم او كم بود ،ار چند كه باشد دشوار
سفري داري امسال دراز اندر پيش
كه مر آن را نه كرانســت پديد و نه كنار...
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(همان 17 :ـ )12
در شــعر نو ،تكرار عبارت و حتي بند رايج
است؛ مث ً
ال در شعر «پشت درياها» از سهراب
سپهري ،جملة «پشت درياها شهري است»
تكرار ميشود (سپهري.)160 :1389 ،

پشت درياها

قايقي خواهم ساخت،
خواهم انداخت به آب.
دور خواهم شد از اين خاك غريب
كه در آن هيچكسي نيســت كه در بيشة
عشق
قهرمانان را بيدار كند ...
ت درياها شهري است!
پش 
قايقي بايد ساخت (همان 161 :ـ )160
«اصوالً تكرار را بايد يكي از مختصات سبك
ادبي قلمداد كرد» (شميسا.)63 :1370 ،
تكرار در ســبك مذهبي هم فراوان است؛
مث ً
ال مزامير داوود در تورات و در قرآن مجيد
در ســورة الرحمن ،آية «:فباي َء آالء ربكما
تكذبان» تكرار ميشود (همان.)63 :
در ادامة سخن ،بايد بگوييم كه نام آوا (اسم
صوت  )onomatopoeiaبه واژهاي گفته
ميشــود كه از صداهاي موجود در طبيعت
يا صداي حيوانات تقليد شــده است؛ مانند
(آســمان) غرمبه ،شرشــر (آب) ،جرينگ
(شكستن شيشه) ،چهچهه (بلبل) و قوقولي
قوقو (خروس) .نام صوتهاي عاطفي نيز در
زمرة نا م آواها قرار دارند؛ مانند قهقهه (خنده)،
هن و هن (ناشــي از خستگي) يا آه (كه به
هنگام اندوه از دهان بيرون ميآيد).
واژهشناسان نام آواها را به واژههايي محدود
ميكنند كه به تقليد صدا ســاخته شدهاند
(مانند عوعوي سگ) اما زبانشناسان و اهل
ادب آن را شــامل هــر واژهاي ميدانند كه
ميان لفظ و معنــاي آن رابطهاي طبيعي يا
ذاتي باشــد؛ مانند واژههايي كه پژواك صدا
هستند (جيكجيك گنجشك ،كوكو فاخته،
جرينگ جرينگ زنجير) يا واژههايي كه ايجاد
احساسي را در بدن ما بيان ميكنند :مور مور،
گزگز و . ...
سيروس شميسا عالوه بر اينكه در فصل سوم
كتاب خويش مبحثي با عنوان «روش تكرار»
3
دارد كــه در آن از همحروفي و همصدايي
در بخش اول (بديع لفظي) ســخن به ميان
ميآورد ،در فصــل دوم بخش بديع معنوي

24

كتاب در قســمت مبحث روش تناســب،
پس از بر شــمردن صنايعي كه ژرفساخت
آنها تناســبات معنايي بين اجــزا و كالم
است (از جمله مراعات نظير ،جناس كلمات
هم خانواده ،تضاد ،تلميح ،ارصاد و تســهيم،
براعت اســتهالل ،حســن تخلص يا حسن
مخلص ،حشو مليح ،ازدواج يا مزاوجت ،عقد،
جابهجايي صفت ،استثناي منقطع و رجوع)
در رتبــة دوازدهم از صنعتــي به نام «صدا
معنايي» حرف ميزند و در مثال خود به بيت
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موردنظر مــا« :خيزيد و خز آريد كه هنگام
خزان است /باد خنك از جانب خوارزم وزان
است» اشاره ميكند.
او «صــدا معنايــي» را اينگونــه تعريف
ميكنــد«:آوردن الفاظــي كه صدايشــان
مســتمع را به منبع صــوت داللت كند»
و در ادامــه ميگويــد« :در بالغت فرنگي،
 onomatopoeiaكلماتي هستند كه لفظ
و صدايشان شنونده را به منبع صوت داللت
ميكند؛ مثل چكچك ـ قطرة باران ،قار قار
ـ صداي كالغ ،بهنظر ما اين بحث مربوط به
لغت اســت و جنبة بديعي ندارد اما اگر در
كالمي اين خاصيت باشد جنبة بديعي پيدا
ميكند .به عبارت ديگر ،گاهي همحروفي ـ
كه از صنايع بديع لفظي است ـ جنبة معنوي
مييابد (شميســا)95 :1375 ،؛ مبحثي را
كه امــروزه در كتاب آرايههاي ادبي ســال
سوم دبيرستان رشتة علومانساني) شاهد آن
هستيم.
ابوعلــي ســينا در فصلي از رســالة خود
(مخارجالحروف) بــا بيان اينكه «حرفهاي
گفتار از حركتهاي غيرگفتار نيز شــنيده
ميشــوند» ،رابطة ميان بعضي صوتهاي
ملفوظ را با صوتهاي ديگر شرح ميدهد .از
آن جمله ميگويد:
هاء :را از رانده شدن هوا به قوت در جسمي
كه مانع آن نباشد ،مانند خود هوا ،ميشنوي.
خاء :از اينكه جســمي خشك را با جسمي
ســخت ـ كه باريك و كشيده باشد ـ چنان
بخراشــي كه درشــتي آن را زايل كند ،اما
در آن فرو نرود؛ مانند خراشــيدن پوست با
جسمي سخت.
قاف :از شكافته شدن جسمها و بهناگاه از هم
كندن آنها ،خاصه كه رطوبتي داشته باشد.
كاف :از شكافته شدن جسمهاي خشك
شــين :از بانگ تراويــدن رطوبتهايي كه
لزوجت نداشته باشد يا اندكي لزج باشد و از
نفوذ رطوبتها به فشار در سوراخهاي جسم
خشكي كه منفذهاي آن تنگ باشد.
فاء :از آواز باد در درختان و آنچه بدين ماند.
را :از لرزيدن پارچهاي كه در معرض باد تند
واقع باشــد و به بندي استوار باشد كه از آن
جدا نشود.
الم :از افتادن ناگهاني چيزي در آب ،چنانچه
كه هوا را ناگزير كند كه با آن فشرده شود و
سپس برگرد و آب با آن برآيد.

تاء :از كوفتن كف دست با انگشت به سختي
دال :از همين كار اما سســتتر( .مقالهاي
از پرويــز ناتل خانلري دربــارة نغمة حروف
به مناسبت شــعر و ادب فارســي .سايت:
(.)tebyan.net
در بخشــي از اين مقاله آمده است« :شاعر
در انتخاب الفاظ ميتواند صفات و خصائص
حرفها را مورد بررسي قرار بدهد و براساس
منظوري كه دارد ،كلمات مناســبتري را
براي القاي حاالت نفســاني خود به شنونده
برگزيند .فيالمثــل ،اگر چند كلمه به يك
معني يا به معاني بســيار نزديك به يكديگر
در زباني وجود داشته باشد ،انتخاب يكي از
ب حال و مقصود شاعر مناسبتر
آنها برحس 
خواهــد بود .براي اثبــات اين معني ،يافتن
مثالهايي كه مفيد يقين باشد و همة اهل
زبان دربارة آنها اتفاقنظر داشــته باشند،
دشوار است.
اما در موارد بسيار الاقل جاي اين احتمال
هست كه شاعر در ماوراي ذهن هشيار خود،
رابطهاي ميان اصوات طبيعي و اصوات ملفوظ
يافته باشد .يكي از مواردي كه اغلب در ذهن
ما با تصور فصل پاييز مالزمه دارد ،آواز خرد
شدن برگهاي خشك در زير قدمهاست و
البته تا پاييز و مردمان بودهاند ،اين رابطه در
ذهن افراد بشر وجود داشته است (tebyan.
.)net
فرخي گويد«:بر دست حنا بسته نهد پاي
به هر گام
هر كس كه تماشا گه او زير چناري است»
بنابرايــن ،آيــا نميتــوان گمــان برد كه
منوچهري در مسمط معروف خود ،با توجه
يــا بيتوجه ،كلماتي به كار برده اســت كه
اين رابطة ميان تصور خزان و آواز برگهاي
خشك را در ذهن شنونده بيدار كند؟ (همان
مقاله .)tebyan.net
ميتوان گفت كــه در كنار اصطالح به كار
برده شــده براي اين آرايــه ،يعني واجآرايي
(نغمة حروف) كه در كتب مورد استفاده قرار
گرفته است ،ميتوان از اصطالحي كه شميسا
با نام «صدا معنايي» از آن ياد ميكند نيز در
اين زمينه بهره گرفت .با توجه به اينكه الفاظ
اين بيت شنونده را به منبع صوت رهنمون
ميسازد و نيز اينكه در بيت:
ستون كرد چپ را و خم كرد راست
خروش از خم چرخ چاچي بخاست

حــرف «ن» و «خ» هر يك پنج بار و حرف
«ز» شش بار تكرار شده است ،شاعر آگاهانه يا
ناخودآگاه با تركيب و تكرار اين حروف رابطة
خزان را با وزش بــاد و خشخش برگها در
ذهن شنونده بيدار ميسازد .اين ادعا را ميتوان
با تعريفي كه در كتاب فارســي هشتم آمده
است ،تطبيق داد«:بهرهگيري از تكرار حروف،
كالم را دلنشينتر ميسازد و سبب روشني
و رســايي سخن ميشود .به تكرار يك حرف
يا صدا (صامت ،مصــوت) در عبارت يا بيت،
«واجآرايي» يا «نغمة حروف» گفته ميشود.
مثالهاي ديگر:

اگر چند كلمه
به يك معني يا
به معاني بسيار
نزديك به يكديگر
در زباني وجود
داشته باشد،
انتخاب يكي از
ب حال
آنها برحس 
و مقصود شاعر
مناسبتر خواهد
بود
ستون كرد چپ را و خم كرد راست
خــروش از خم چــرخ چاچي بخاســت
(فردوسي)
در اين بيت ،حــرف «چ» چهار بار ،حرف
«خ» پنــج بار و حرف «ر» شــش بار آمده
اســت؛ به خصوص تراكــم دو حرف «خ» و
«چ» در مصراع دوم ،صداي كشيده شدن و
رها شدن كمان را به خواننده القا ميكند.
خبرت خرابتر كرد جراحت جدايي
چو خيال آب روشن كه به خستگان نمايي
(سعدي)
در اين بيت ،حرف «ر» شش بار ،حرف «ت»
چهار بار و حرف «خ» سه بار آمده است.
به سر سبز تو اي سرو كه گر خاك شوم
ناز از سربنه و سايه براين خاك انداز (حافظ)
در اين بيت ،حرف«س» پنج بار ،حرف «ر»
پنج بار و ســه حرف «ب» و «ن» و «ز» هر
يك چهار بار آمدهاند.

پينوشتها

 .1باغ پيروزي :نام يكي از سرابســتانهاي دلپذير محمود
در غزنين كه پس از مرگش وي را چنان كه وصيت كرده
بود ،در همانجا به خاك ســپردند (سيستاني ،فرخي به
كوشش خليل خطيب رهبر.)14 :1375 ،
 .2قنوج :به كســر اول و فتح ثاني مشــدد شهري بزرگ
در هندوســتان در كنار گنگ شمال شرقي شهر كاونپور.
ســلطان محمود غزنوي اين شهر را كه مستقر راي قنوج
بود فتح كرد .راي قنــوج بزرگترين رايان هند بود .راي:
لقب ســاطين و حكام بزرگ هندوســتان بــود .راي در
سانسكريت به معني شاه است كه راجه نيز گفته ميشود
(سيستاني ،فرخي به كوشش خليل خطيب رهبر.)16 :
 .3همحروفي و همصدايي :تكرار واك :يعني تكرار صامت
يا مصوت در چندين كلمة جمله و بر دو نوع ميباشد :الف
ـ همحروفي و آن تكرار يك صامت يا بسامد زياد در جمله
است .تكرار صامت ممكن است بهصورت منظمي در آغاز
همه يا برخي از كلمات باشــد؛ «سروچمان من چرا ميل
چمــن نميكند» (حافظ) كــه در آن صامت (چ) در آغاز
واژههاي چمان ،چرا و چمن تكرار شده است.
نيز تكرار صامت ممكن است بهصورت پراكندهاي در ميان
كلمات باشد (همحروفي پنهان):
ستون كرد چپ را و خم كرد راست
خروش از خم چرخ چاچي بخاست
همحروفي پنهان در حافظ فراوان است( .شميسا:1375 ،
.)57
در بيت زيــر هر دو نوع همحروفي (منظم و پنهان) ديده
ميشود:
رشتة تسبيح اگر بگسست معذورم بدار
دستم اندر ساعد ساقي سيمين ساق بود (حافظ)
همحروفي را در برخي از كتب بديعي «اعنات» و در برخي
ديگر «توزيع» خواندهاند (شميسا ،همان.)57 :
همصدايي :و آن تكرار يا توزيع مصوت در كلمات است:
«ياد باد آنكه ز ما وقت سفر ياد نكرد» (حافظ) كه در آن
مصوت بلند ( )aچند بار تكرار شده است.
مار ديدي در گياپيچان؟ كنون در غار غم
مار بين پيچيده در ساق گيا آساي من (خاقاني)
گاهي همحروفي و همصدايي با هم در مصراع يا بيتي به
كار ميرود و ارزش موســيقايي كالم به اوج ميرسد :دل
بيجمال جانان ميل جهان ندارد (حافظ)
كه در آن تكرار صامتهاي الم و ميم و نون و مصوت«آ»
شنيده ميشود.
«تركان پارسيگو بخشندگان عمرند
ساقي بده بشارت ،پيران پارسا را»
در مصراع اول ،صامتهاي «ك» و «گ» تكرار شده است
و در «پيران پارســا» صامــت «پ» و مصوت «آ» به هم
مربوط شــدهاند .وجود اين ظرايف يكي از عوامل بســيار
قوي در خوشآهنگي ابيات حافظ است.

منابع

 .1قرآن كريم.
 .2احمدنژاد ،كامل .)1370( .صنايع ادبي .كارداني تربيت
معلم .شركت چاپ و نشر ايران.
 .3سپهري ،ســهراب .)1389( .هشــت كتاب .انتشارات
وفايي.
 .4سيستاني ،ابوالحسن عليبنجولوق(فرخي).)1375( .
بهكوشــش خليل خطيب رهبر .چاپ شانزدهم .انتشارات
صفي عليشاه.
 .5شميســا ،ســيروس .)1375( .نگاهي تــازه به بديع.
انتشارات فردوس.
 .6گروه مؤلفان .)1393( .فارســي پاية هشــتم دورة اول
متوسطه ،چاپ اول ،شركت چاپ و نشر كتابهاي درسي
ايران.
 .7سايت.tebyan.net :
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سهم موضوع غدیر و والیت
امیرالمؤمنین،

در کتابهای ادبیات فارسی
دورة دوم متوسطه
علیاکبرامامی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و دبیر آموزشوپرورش منطقة حمیل
همایونبیتا
کارشناس و مربی فنیوحرفهای کرمانشاه
مردان بدری
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و دبیر آموزشوپرورش منطقه حمیل

چکیده

فرایند تعلیموتربیت از مهمترین فرایندهای
موجود در تمامی کشورهاســت .در واقع،
روند اصلی فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی هر
کشور ریشه در تعلیموتربیت آن کشور دارد.
در موفقیت و کارآمدی نظام آموزشــی هر
کشور نیز عناصر و عواملی تأثیرگذارند که
از مهمترین و اساسیترین آنها ،کتابهای
درســی و محتوای آموزشی و اهدافی است
که مؤلفــان محترم در این کتابها در نظر
گرفتهاند .در پژوهش حاضر ،نخســت (در
مقدمه) بهطور کوتاه و مختصر در مورد عید
غدیر و حضرت علــی(ع) توضیحاتی بیان
شده و در ادامة جســتار ،کمیت محتوای
آموزشــی و تحلیل مطالب مربوط به عید
غدیر و حضــرت علــی(ع) در کتابهای
ادبیات فارســی دورة دوم متوسطه با رسم
نمودار بررســی گردیده است .در پایان نیز
به شرح نمودار و بیان نتیجهگیری پرداخته
شــده اســت .میتوان گفت کــه دقت در
انتخاب و گزینش مطالبی از این گونه تالش
مؤلفان کتب درسی را ثمربخشتر خواهد
کرد.
کلیدواژههــا :عیــد غدیــر ،حضرت
علی(ع)،تحلیل کتابهای ادبیات فارســی
دورة دوم متوسطه

26

ضرورت تحقیق

بررســی و تحلیل محتوایی و ســاختاری
کتابهای درسی از این جهت که میتواند
اطالعات دقیــق و موثقی دربارة کتابهای
درســی فراهم آورد تا در نهایت با مقایسه
بــا اصول ،مفاهیم و تمامــی اهداف برنامة

داستان غدیر از
عظمت و ضرورت
والیت و ریشهای
بدون این مسئله
خبر میدهد

درسی،میزان موفقیت مولفان آن کتابها
در تحقیــق اهــداف از پیش تعیینشــدة
آموزشی براســاس ضوابط و قواعد ارزیابی
کتابهای درسی نشان داده میشود ،بسیار
حائز اهمیت است.

مقدمه

سخن از شخصیت بیمانند امیرمؤمنان عل 
ی
ـ علیهالسالمـ است؛ شخصیتی که بشر با آن
همه توصیفی که تاکنون از او داشته هنوز
در حســرت دستیافتن به حقیقت اوست.
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چهرة مقدسی را که زادگاهش خانة خدا و
محل نشو و نمایش دامان نبیاکرم(ص) و
وجود مقدســش آیینة تمامنمای پیامبران
الهی و نســخة دوم آخرین سفیر خدا و به
فرمودة قرآن ،نفــس و روح و جان محمد
مصطفی بوده است ،چگونه میتوان توصیف
کرد؟ حضرت علی(ع) برترین الگوی انسانی
اســت و تمامی ارزشهای انســانی در او
به حد اعالی رشــد رســیدهاند؛ شجاعت،
بخشندگی ،اندیشة متعالی ،زهد و عبادت،
ایثار ،خداشناسی و همة ویژگیهای عالی
بشــری و خصایص واالی تربیتی و اخالقی
در او جمعاند .او قهرمان همة ارزشهاست.
«او از محبوبترین انســانها نــز ِد خدا و
مظهر کلمه اهلل الحســنی بــود .او همانند
پــروردگارش با مؤمنــان در کمال رأفت و
رحمت و با دشــمنان خدا مظهر خشــم
و خشــونت بود .او فرزند جبهه و جنگ و
جهاد و از دوران کودکی فدایی و پشتیبان
رسول اهلل بود .پس از پیامبر(ص) ،بیشترین
رنج را دیــد و خوندل فــراوان خورد .او
بــرای حفظ اســام و وحدت مســلمانان
از حق مســلم خود چشم پوشید تا پیکرة
اسالم آسیب نبیند و بر تمام مصیبتهای
بیشمارش صبر پیشه کرد .به یقین ،همین
صبــر زیبای علی ـ علیهالســام ـ بود که
ایمان و اخالصش را تفســیر نمود و وی را
در تاریخ جاوید کرده اســت .در یک کالم،

علی حقیقت جاویدی اســت که به فرمودة
پیامبر(ص) هیچکس جز خدا و رســولش
او را نشناخت» (طبســی .)9:1382 ،امام
علی(ع) مظهر تجلی اسما و صفات پروردگار
و نمونة کامل انسان متعالی است .او که بر
چکاد اندیشــه و ایمان قرار دارد ،پیشوای
تقوا ،عبودیت ،صــدق ،اخالص ،عطوفت و
شجاعت ،اسوه خضوع و خشوع در برابر حق
و آیینة تمامنمای اســتقامت و استواری در
برابر سرکشان و مستکبران میباشد .امامت
علی(ع) ،غدیر و محل غدیر را برای همیشه
در اذهان همگان مانــدگار کرد و میتوان
گفــت غدیر محور همبســتگی و زیربنای
تفکر شیعی است .غدیر تبیینکنندة اصیل
وصایت رســول مکرم اسالم(ص) میباشد
که اســام راستین را تداوم بخشید و زالل
معرفت ،والیت تســلیم و رضــا را در جان
مؤمنین جــاری و حیــات ثمربخش را به
آنان هدیه نمود( ».رضوانــی)12:1341 ،
داســتان غدیر از عظمت و ضرورت والیت
و ریشــهای بدون این مسئله خبر میدهد.
رسول اکرم(ص) در آن هنگام و در زیر آن
آفتاب سوزان ،در حضور آن همه جمعیت
پیامی داد؛ این پیام اساسیترین پیام دین
او بود و به راســتی رسول(ص) بر عظمت و
ضرورت آن واقف بود ،کــه مردم را در آن
گرمای سوزان نگ ه داشت و رسالت آسمانی
خویش را به مســلمانان ابالغ فرمود .غدیر
عصــاره و نتیجه خلقــت و خالصه مکتب
وحی است و صرفاً واقعهای تاریخی نیست.
این نام مقدس ،عنوان عقیدة ما و اســاس
دین است .غدیر ثمرة نبوت و میوة رسالت
و تعیینکنندة خط مشــی مســلمانان تا
آخریــن روز دنیاســت .غدیــر ماجرایی
سرنوشتساز اســت و نقطة تالقی کاروان
رســالت با طالیهداران امامت است .غدیر
خم یک ســرزمین نیست؛ چشمهای است
که تا پایان هستی میجوشد و کوثری است
که فنا برنمیدارد و افقی اســت بیکرانه و
خورشیدی است عالمتاب.
غدیر و حضرت علی(ع) امامت و والیت را
معنا بخشیدند« .ارادة حکیمانة خداوند بر
این تعلق گرفته اســت که واقعة غدیر ،در
تمام اعصار بهصورت یــک تاریخ زنده که
قلوب و دلها به سوی آن جذب میشوند،

بماند و نویســندگان اســامی در هر عصر
و زمانــی در کتابهای تفســیر و تاریخ و
حدیث و کالم ،پیرامون آن ســخن بگویند
و گویندگان مذهبــی در مجالس مذهبی
وعظ و خطابه دربارة آن داد ســخن دهند
و آن را از فضایل غیرقابل انکار بشــمارند.
نــه تنها خطبا و گویندگان ،بلکه شــعرا از
این واقعه الهــام گرفته و ذوق ادبی خود را
از تفکر و اندیشــه پیرامون این حادثه و از
فزونی اخالص بــه صاحب والیت ،پر فروغ
سازند» (مکارم شیرازی .)9:1382 ،مفهوم
غدیــر ،یعنی تــداوم والیــت اهلل و والیت
رسول .با والیت مؤمنان ،طبیعی است فرد

کتابهای درسی
دربرگیرندة
محتوای آموزشی
و مهمترین عامل
انتقال فرهنگ و
دانش به نسلهای
آینده هستند و
در تحقق اهداف
آموزشی اهمیت
زیادی دارند.
برنامهریزان
آموزشی و درسی
نیز نقش اساسی در
تعیین این اهداف
دارند

افضل و سیدالمســلمین و امیرالمؤمنین و
یعســوبالدین و قائد غرالمحجلین است
که باید این عنوان را احراز کند تا اســام
منحرف نشود و آن همه خسارت وارد نشود.
آن درختی که نشاندهست خدای ازلی
اصل آن است محمد ،تن آن است علی
شاخهاش فاطمه است و حسنیناند ثمر
شیعیان برگ درختاند ز انوار جلی
میتوان گفت کتابهای درسی دربرگیرندة
محتوای آموزشی و مهمترین عامل انتقال
فرهنگ و دانش به نسلهای آینده هستند

و در تحقق اهداف آموزشی اهمیت زیادی
دارند .برنامهریزان آموزشــی و درســی نیز
نقش اساســی در تعیین این اهداف دارند.
در واقــع ،اهداف آموزشــی بــا نظر آنها
ن میشود و به واسطة اهداف ،محتوای
تعیی 
آموزشی نیز تعیین میگردد .بر این اساس،
اهدافی که توســط آنها تعیین میشوند،
بایــد دقت ،ظرافت و ارزشهای بســیاری
در خور فرهنگ جامعه داشــته باشند .اگر
مؤلفان و برنامهریزان درســی از فرهنگ و
رسوم و ســنن و آداب و رسوم کشور خود
شناخت درستی داشته باشند و به محتوای
مناسب این کتب توجه کنند ،تحقق اهداف
ارزشمند آموزشوپرورش بهتر امکانپذیر
میشــود .از طرفی ،چون آموزش زیربنایی
و اصولــی در دورة متوســطة دوم ،که پلی
برای رســیدن به تحصیالت عالی اســت،
صورت میپذیرد ،بررسی و تحلیل محتوای
کتابهای درســی دورة متوسطة دوم ـ که
مهمترین رکن آموزش زبان رسمی کشور
هستند ـ از اهمیت بیشتری برخوردار است.
در ایــن راه بیگمان باید یکی از مهمترین
دغدغههــای برنامهریزان و نویســندگان
کتابهای درســی ،ارائة درســت مفاهیم
آیینی بهویژه مطالب مربوط به عید غدیر و
امامت حضرت علی(ع) باشد؛ زیرا اینگونه
مفاهیم و موضوعات به سبب شأن و قدری
که دارند ،میبایســت جایگاهی مناسب در
فرهنگ و تاریخ کشور عزیزمان داشته باشند.
درک این جایگاه رفیع و ماندگار ســاختن
آن برای نســل حاضر و آیندگان رســالت
سنگین مؤلفان کتابهای درسی است؛ زیرا
کتابهای درسی بهترین ابزار انتقال تعالیم
دینی ،باورهای ارزشی ،ذکر نکات ارزشمند
از زندگانی بزرگان دین است .بر این اساس،
در این مقاله محتوای آموزشــی و یکی از
اهداف کلی کتابهای درســی ،نیز کمیت
مباحث آیینی با عنوان عید غدیر و امامت
ت علی(ع) در کتابهای درسی دورة
حضر 
دوم متوسطه با نمودار درصدی در هر کتاب
بررسی شده است.

 .1ادبیات فارسی سال دوم دورة
دوم متوسطه:

 .1.1درس اول« :همــای رحمــت»
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(صفحة  )3ـ  14بیت
علی ای همای رحمت ،تو چه آیتی خدا را
که به ماسوا فکندی همه سایة هما را
دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین
به علی شناختم من ،به خدا قسم خدا را
 .1.2درس ســوم« :حملة حیدری»
(صفحة  12و  )13ـ  28بیت و  7سطر

 .1.4درس هیجدهم« :در سایهســار
نخل والیت» (صفحة  133 ،131و )135
ـ  40بیت
خجســته باد نــام خداونــد ،نیکوترین
آفریدگاران /که تو را آفرید /از تو در شگفت
هم نمیتوانــم بود /که دیــدن بزرگیات،
چشــم کوچک من بسنده نیست /مور ،چه

دلیران میدان گشوده نظر
که بر کینه اول که بندد کمر
که ناگه عمر آن سپهر نبرد
برانگیخت ابرش ،برافشاند گرد
چو آن آهنین کوه آمد به دشت
همه رزمگه کوه فوالد گشت

میداندکــه بر دیوارة اهــرام میگذرد یا بر
خشــتی خام /تو ،آن بلندترین هرمی که
فرعون تخیل میتواند ســاخت( .جدول و
نمودار )1

 .1.3درس ســوم« :خودآزمایــی»
(صفحة  )14ـ  8بیت
از علی آموز اخالص عمل
شیر حق را دان منزه از دغل
در غزا بر پهلوانی دست یافت
زود شیر برآورد و شتافت

28

 .2ادبیات فارسی  3سال سوم
رشتة تجربی و ریاضیفیزیک
دورة دوم متوسطه:

 .2.1درس پانزدهم( :صفحة  )119ـ 3
سطر
انتخاب علــی(ع) به خالفت و وصایت ،در
غدیر خم هر دو در این هنگام بوده اســت
و چه تصادف شــگفتی که آن همه خلوص
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و ایمان و عشــقی که ایرانیان در اسالم به
علی(ع) و حکومت ايشان داشتند ،پشتوانة
نوروز شد.
 .2.2درس شــانزدهم« :هجــرت»
(صفحة  )125ـ  1بیت
شبگیر ما در روز خیبر یاد بادا

قهر خدا در خشم حیدر یاد بادا

 .3ادبیات فارسی  3سال سوم
رشتة ادبیات و علوم انسانی
دورة دوم متوسطه:

 .3.1درس نوزدهــم« :در محــراب
عشق» (صفحة  110و  )111ـ  23سطر
و در آثار بیاورند که علی ـ علیهالســام ـ
در بعضی از آن حربها تیری به وی رسید؛
چنانکه پیکان اندر استخوان وی بماند .جهد
بسیار کردند ،جدا نشد .گفتند« :تا گوشت
و پوست برندارند و استخوان نشکنند ،این
پیکان جدا نشود» .بزرگان و فرزندان وی...
اگر علی(ع) چنان گردد که گوشت و پوست

وی ببرند و از آن خبر ندارد .عجب نباشد و
غریب نبود( .جدول و نمودار )3

اینباره نیامده اســت .با توجــه به جداول
شــماره  3 ،2 ،1و  4در کتابهای ســال
دوم 90 ،بیت و  7ســطر و در کتاب ادبیات
سوم رشــتة علومتجربی و ریاضیفیزیک1
متوسطه بیت و  3سطر و در کتاب ادبیات
سوم رشــتة ادبیات و علومانسانی فقط 23
سطر و زبان فارسی عمومی پیشدانشگاهی
تنها  38سطر و در تمام کتابهای ادبیات
فارسی دورة دوم متوسطه  14صفحه با 91
بیت و  71ســطر جمعاً  162سطر به عید
غدیر و حضرت علی(ع) مربوط میشــود،
و به راســتی روشن نیست برای تغییرات و
دگرگونیهای نامنظم و نبود توزیع مناسب،
چه توجیهی میتــوان یافت .از نگاه کمی،
انتظار منطقی آن اســت کــه مطالب این
بخش در هر پایه تقریباً با یکدیگر متناسب
باشــد یا بتوان دلیل قانعکنندهای برای آن
یافت .در پایان ،میتوان اینگونه بیان داشت
که با بررسی کتابهای دورة دوم متوسطه
با هدف بررسی سهم مطالب مربوط به عید
غدیــر و حضرت علــی(ع) در این کتابها
به این نتیجه رســیدیم که کتابهای این
دوره به تجدیدنظر کمی و کیفی نیاز دارند
و میتوان اقدامی شایســته نمود تا سنت
حســنه و نبوی غدیر خــم در جامعه احیا
شود .الزمة این امر آن است که فلسفة واقعة
غدیر توسط دستاندرکاران و مؤلفان برای
دانشآموزان و آیندهسازان به خوبی تبیین
شود .برای رشــد و اعتالی فرهنگ علوی،
امامــت و والیت و عید غدیر در راســتای
گســترش برنامههای دینی و معنوی باید
تالش نمود و آن را ســرلوحة امور قرار داد
تا به یاری خداوند متعال در حوزة فرهنگی
شاهد توســعه و پیشرفتهای چشمگیری
باشــیم .عید غدیر نهتنهــا بهعنوان روزی
تاریخــی بلکه بهعنوان یک عید اســامی
مطرح شود و بهعنوان تعظیم شعائر دینی،

 .4زبان فارسی عمومی
پیشدانشگاهی:

 .4.1درس بیســتم« :کویر» (صفحة
 6 )87سطر
شــگفتا کــه نگاههــای لوکــس مردم
آسفالتنشین شهر ،شاهراه علی ،راه کعبه
راهی که علی از آن به کعبه...
 .4.2درس بیســتویک« :جهــاد»
(صفحة  94و  )95ـ  32سطر
اما بعد جهاد دری است از درهای بهشت
که خداوند روی گزیدة دوستان خود گشوده
است و جامة تقواست که بر تن آنان پوشیده
است .زره استوار الهی است که آسیب نبیند
و ....اکنون ســالیان عمرم از شــصت فزون
است( ...جدول و نمودار  4و )5
با توجه به نمودارهــای  4 ،3 ،2 ،1و  5از
کتابهای ادبیات فارسی دورة دوم متوسطه
استخراج شده است .نگاهی گذرا به نمودار
شــمارة  5به خوبی نشــان میدهد که در
کتابهای ادبیات فارسی دورة دوم متوسطه
ســهم این مطالب کمتر از موضوعات دیگر
است و در مجموع ،حدود  1/47درصد کل
حجم کتابهای ادبیات فارســی دورة دوم
متوســطه به این مطالــب اختصاص یافته
اســت .توجه به نمودارهای فراوان نشــان
میدهد که ارائة موضوعات با توزیع منظم
و یکنواختی صورت نگرفته و کتاب ادبیات
فارسی  2از سایر کتابها پیشی گرفته است؛
هرچند فقط حدود  3/55درصد مطالبش
به عید غدیــر و حضرت علی(ع) اختصاص
دارد؛ و در حالی که در کتاب زبان و ادبیات
فارســی پیشدانشــگاهی هیچ مطلبی در

آن را بزرگ داشــت و بر شکوه آن افزود ،تا
ارزشهای نهفته در این روز عظیم ،همواره
زنده بماند و سیرة معصومین ـ علیهمالسالم
ـ احیا گردد؛ چرا که شجرة رسالت در این
روز به بار نشســت و میوة اسالم و  23سال
جهاد رسالت به جامعة اسالمی ارزانی شد
و همانگونه که رســول حقیقت و مصداق
َم و اکمل همة پیامبران و دین آنهاست،
ات ّ
والیــت نیز که جوهر و تمــام و ثمرة دین
نبیاکرم(ص) اســت ،همانند آیینهای در
فراروی فرزندان این مرز و بوم باشد .بدون
تردید ،تمامی افرادی که نام آنها در میان
مؤلفان کتابهای فوق آمده اســت ،در این
زمینه صاحبنظر و از استادان برجستهاند
و همت واالیشان را در تدوین این کتابها
بــهکار بردهاند ،امــا آنچنانکــه دیدیم،
هماهنگــی و تناســب منطقــی در متون
مربوط به عید غدیر و حضرت علی(ع) دیده
نمیشود .از این رو ،پیشنهاد میشود مؤلفان
گرامی به گنجاندن مطالب بیشتر در زمینة
عید غدیر و حضرت علی(ع) در کتب تمامی
دورههای تحصیلی توجه مضاعفی داشــته
باشــند و از مطالب بیشتری از این نوع در
کتابهای درسی استفاده کنند .برنامهریزان
آموزشی و مســئوالن محترم نیز با تدوین
برنامههای فرهنگی و هنری در مدارس ،از
جمله برگزاری همایشهای علمی و ادبی،
مسابقات هنری و کتابخوانی فرهنگ غدیر
و والیت را در جامعه نهادینه نمایند.
منابع

 .1امینی نجفی،محمد .)1370( .سیری در الغدیر ،قم.
 .2رضوانی ،علیاصغر .)1387( .مفهوم غدیر ،قم :انتشارات
مسجد مقدس جمکران.
 .3طبســی ،محمدجواد .)1382( .خورشــید کعبه .قم:
انتشارات مدین.
 .4مکارمشــیرازی ،ناصــر .)1382( .حدیث غدیر ســند
گویــای والیت .قم :انتشــارات مدرســة االمــام علیابن
ابیطالب.
 .5کتابهای ادبیات فارسی دورة دوم متوسطه.

جدول 1
نام کتاب

پایةتحصیلی

کل صفحات

تعداد صفحات در مورد غدیر و
حضرت علی(ع)

تعداد ابیات

تعداد سطور

جمع

درصد
اختصاصیافته

ادبیات فارسی 2

دوم عمومی

197

7

90

7

97

%3/55
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جدول 2
نام کتاب

پایةتحصیلی

کل صفحات

تعداد صفحات در مورد غدیر و
حضرت علی(ع)

تعداد ابیات

تعداد سطور

جمع

درصد
اختصاصیافته

ادبیات فارسی 3

سومعلومتجربی

183

2

1

3

4

%1/09

جدول 3
نام کتاب

پایةتحصیلی

کل صفحات

تعداد صفحات در مورد غدیر و
حضرت علی(ع)

تعداد ابیات

تعداد سطور

جمع

درصد
اختصاصیافته

ادبیات فارسی 3

سوم انسانی

184

2

ـ

23

23

%1/09

نام کتاب

پایةتحصیلی

کل صفحات

زبان فارسی

پیشدانشگاهی

183

جدول 4
تعداد صفحات در مورد غدیر و
حضرت علی(ع)

تعداد ابیات

تعداد سطور

جمع

درصد
اختصاصیافته

3

ـ

38

38

%1/63

جدول -5مطالب مربوط به غدیر و حضرت علی در کتابهای ادبیات فارسی دورة دوم متوسطه
نام کتاب

پایةتحصیلی

کل صفحات

تعداد صفحات در مورد غدیر و
حضرت علی(ع)

تعداد ابیات

تعداد سطور

جمع

درصد
اختصاصیافته

ادبیات فارسی 2

دوم عمومی

197

7

90

7

97

%3/55

ادبیات فارسی 3

سوم انسانی

184

2

ـ

23

23

%1/09

ادبیات فارسی 3

سومعلومتجربی

183

2

1

3

4

%1/09

زبان فارسی عمومی

پیشدانشگاهی

183

3

ـ

38

38

%1/63

زبان و ادبیات
فارسی

پیشدانشگاهی

203

ـ

ـ

ـ

ـ

جمع

ـ

950

14

71

162

%1/47

نمودار 1

نمودار3

نمودار 2

تعداد صفحات در مورد غدیر و حضرت علی(ع)
سایر موضوعات

تعداد صفحات در مورد غدیر و حضرت علی(ع)

تعداد صفحات در مورد غدیر و حضرت علی(ع)

سایر موضوعات

سایر موضوعات

نمودار4

تعداد صفحات در مورد غدیر و حضرت علی(ع)
سایر موضوعات

30

91
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نمودار5

تعداد صفحات در مورد غدیر و حضرت علی(ع)
سایر موضوعات

پرورش واژه و
هنجارگریزیدر

متوسطة اول

معصومه حدادی قرهقیه
دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور و دبیر ادبیات فارسی
متوسطة اول شهرستان بروجرد
دکتر احمد شاملو
استادیار دانشگاه پیام نور
چکیده

هنجارگریــزی ،انحــراف از قواعد حاکم به
زبــان هنجار و عدم مطابقــت و هماهنگی
بــا زبان متعــارف اســت« .هنجارگریزی»
یا «فراهنجــاری» از مؤثرتریــن روشهای
برجستگی زبان و آشــناییزدایی در شعر و
نثر اســت .بعضی از شــاعران و نویسندگان
نوگرا و نواندیش که فراتر از هنجارهای زمان
خود پیش رفتهاند ،با دقت و ظرافت و ادراک
شاعرانة قوی و حس زیباییشناسی ،واژههایی
جدید میسازند ،واژهها را گسترش میدهند
و کالمشان را با زیور و زینت ادب میآرایند.
نگارنــده در این مقاله برای دســتیابی به
ویژگیهای برجستة هنجارگریزی درکتب
فارسی متوسطة اول ،هنجارگریزی و ابعاد آن
را از نظر دستوری ،زمانی ،معنایی ،موسیقایی
و ...واکاوی نمــوده و تأثیر آن را بر مخاطبان
خود ،یعنی دانشآموزان این دورة تحصیلی،
بیان کرده است.

کلیدواژهها :هنجارگریزی ،کتب متوسطة
اول ،گسترش واژه ،حس زیباییشناسی

مقدمه

هرچه خالف همه عادت بود
قافلهساالر سعادت بود
(نظامی م)158:1376 ،
ادبیات ،هنر آرایش و پیرایش کالم اســت؛
به نحــوی که صورت آن زیباتــر و پیام آن
تأثیرگذارتر گردد .گوینــده به طور ارادی و
آگاهانه از صورتهای ویژة زبانی اســتفاده

میکند و زبان روزمــره و معیار را دگرگون
میســازد .با این روش به اصطالح دست به
عمل برجستهسازی صورتهای زبان میزند
و در نهایت ،بــه وادی ادبیات و کالم موزون
وارد میگردد (افخمی.)208:1380 ،
مهمترین وجه هنجارگریزی ،دوری از تکرار
لفظ و معنای عادی اســت و این ،بحثی در
حیطة نقد صورتگرایی است.
حساسیت نســبت به زبان و کارکردهای
گوناگون آن و آگاهی از عوامل برجستهسازی
زبانی ،چون هنجارگریزی و قاعدهافزایی ،گرد

سبک هر شاعر یا
نویسنده در پرتو
انحراف از سازههای
زبانی و الگوهای
رایج در ادبیات شکل
میگیرد

کهنگی و تکرار را از نوشتهها میزداید و تنوع
و تازگی را با آن همراه میکند.
گریز از هنجارها اگر عالمانه،زیبا و هنجارمند
باشد ،گذشته از شکوفایی ،بالندگی و استمرار
حیات شعر ،به غنای زبان نیز کمک میکند
(روحانی.)67:1388 ،
یکی از مشــکالت دانشآموزان در مطالعة

کتابهای درسی این است که آنها از تکرار
و تقلیدهــای ماللآور خســتهاند و در پی
شنیدن سخن تازهاند.
برخی نویسندگان معاصر با واژگان ،بسیار
بازی میکنند و برای تأثیرگذاری بر مخاطب
میکوشــند .آنها با عــدول از زبان معیار
و آشــناییزدایی واژه خلــق میکنند .اگر
نویسندهای بتواند به تن کلمات و مضامین
تکراری لباسی نو بپوشاند ،ارزش زیادی دارد
و نوشتة او قابل توجه و تأمل است.

بحث و بررسی

نگارنــده در این مقالــه 3 ،درس از کتب
فارســی هفتم ،هشتم و نهم را به اختصار از
نظر هنجارشکنی و واژهسازی بررسی کرده
اســت .در مطالعات و بررســیهای بهعمل
آمده از دانشآموزان مشخص گردید که این
دروس در جلب مخاطــب (دانشآموزان) و
ایجاد میل و رغبت به فراگیری دروس تأثیر
بسزایی داشتهاند.
کتاب فارسی هفتم ،درس چشمة معرفت ،از
کتاب «کویر» نوشتة علی شریعتی
کتاب فارسی هشتم ،درس «ارمغان ایران»
از کتاب «فرزند ایران» ،نوشتة میرجاللالدین
کزازی
کتاب فارســی نهــم« ،همزیســتی با مام
میهن» ،نوشتة فریدون اکبری شلدره

هنجارگریزیزمانی

یکی از شگردها و شیوههای شاعرانه ،که به
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نوعی عدول از هنجار محسوب میگردد ،به
کاربردن واژههایی است که در زبان خودکار
رایج نیستند .در واقع ،این واژهها در گذشته
متداول بودهاند اما با گــذر زمان مردهاند یا
اکنون کاربــرد کمتری دارند .بــه این نوع
هنجارگریزی« ،باستانگرایی» نیز میگویند؛
زیرا شاعر میتواند از گونة زمانی زبان هنجار
بگریزد و صورتهایی را بهکار ببرد که پیشتر
در زبان متداول بودهاند اما امروزه این واژهها
و ســاختهای نحوی کهنهانــد (صفوی،
.)54:1373
بن جانسون ،منتقد انگلیسی ،معتقد است
که کلماتی که از اعصار کهن اقتباس میشود،
نوعی شــکوه و جالل به سبک میبخشد و
احیانــاً خالی از حظ و لذت نیســت؛ زیرا از
قدرت سالیان برخوردار است و بر اثر مدتی،
تازگی شــکوهمندی احراز میکند (دیچز،
.)257:1373
در متن درس «همزیســتی با مام میهن»
نوشتة فریدون اکبری شلدره اینگونه واژگان
مشاهده میشود:
اهرمن خویان /پرورندگی /باشندگان /گرامی
گوهر
و در درس ارمغان ایران:
زشتی و پلشتی /ددی و بدی /پایدار نستوه/
همگنان /یالن پردل /خاستگاه بخردان
و کنایاتی در درس همزیستی با مام میهن:
دشمنان را انگشــت به دهان گذاشتهاند،
پشت به پشت هم بر بیگانگان تاختهاند ،تن
را سپر کردهاند.

هنجارگریزی دستوری

عدم رعایت قوانین دســتوری برهنجار را
«هنجارگریزی دستوری» میگویند شاعر با
جابهجا کردن سازههای تشکیلدهندة جمله
و برهم زدن قواعد زبــان هنجار ،زبان خود
را نســبت به زبان هنجار برجسته میسازد
(سجودی.)21:1377 ،
ً
اگر همة شــاعران و نویســندگان کامال از
قواعد نحوی زبــان تبعیت کنند ،هیچگونه
سبکی وجود نخواهد داشت .سبک هر شاعر
یا نویسنده در پرتو انحراف از سازههای زبانی
و الگوهای رایج در ادبیات شکل میگیرد.
در درسهــای «ارمغــان طبیعــت» و
«همزیســتی با مام میهــن» از این قبیل

32

هنجارگریزیهای دستوری مشاهده میشود؛
از جمله:
ـ جابهجایی موصوف و صفت/
ـ جابهجایی مضاف و مضافالیه/
ـ ساخت ترکیبها و واژههای جدید با اضافه
کردن «وند»/
ـ جابهجایی دو واژه با واو عطف.
مانند :هوشمند دلبندم ـ مهر آشیان وطن
ـ ســتد و داد ـ پرورندگی ـ باشــندگانش ـ
عزیزکانی ـ زاد و بود ـ دانا دالن

تشبیه و استعاره و ترکیبهای
جدید

تشــبیه یکی از ارکان مهم تصویرســازی
اســت و غیرتکراری بودن ارکان آن ،خود به

ترکیب کردن واژهها
و استفاده از آنها
برای آهنگین کردن
کالم بهصورت جناس
یا واجآرایی در کالم
این نویسندگان
در کتب فارسی
متوسطة اول برای
دانشآموزان نوعی
تنوع بهوجود آورده
است
هنجارگریزی یاری میرساند.
در بافت کالم شــریعتی در درس «چشمة
معرفت» و شــلدره در درس «همزیستی با
مام میهن» ،تشــبیهات خیالانگیزی وجود
دارد که ســاختة ذهن خالق آنهاست و به
همین دلیل ،هنجارگریزی محسوب میشود.
از درس چشمة معرفت:
ـ آب ایــن روح مذاب امید و زندگی /دهان
خشک زمین /نگاههای پژمردة هزاران درخت
خشــکیده /کودکان پرنشــاط گلبوتهها/
نوجوانان امیدوار ذرتها
و از درس همزیستی با مام میهن:
ـ خفاش خویان را از مهر رخ مادر دور بدارند
ـ مام میهن
و از درس «ارمغان ایران»:
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ـتیرگیناخویشتنشناسی

هنجارگریزی
واژگانی

گاه شــاعر یا نویسنده
دست به ســاخت واژگان یا
گریز از شیوههای معمولی ساختن
واژه در زبــان هنجــار میزند .این نوع
هنجارگریزی باشــکوه ،طنطنه ،شگفتی و
تأثیر میآفریند و باعث غنای زبان میشود؛
چرا که بسیاری از این واژهها آرام آرام جذب
زبان میشود (صفوی.)49:1373 ،
و از اینگونه است:
خفاش خویان  ترکیب جدید
مهر آشیان  ترکیب جدید
ســپند فر و فرزانگی  صفت مرکب به
معنی دارای فره پاک و جدید
آرامستان خانه  ترکیب جدید
فروغ فرزانگی  گروه وصفی (جدید)
روشنایی دانایی  گروه وصفی (جدید)
تیرگی ناخویشتنشناسی (ترکیب جدید)

تشخیص یا جاندار انگاری

یکی دیگــر از ارکان مهم تصویرســازی،
«جاندار انگاری» اســت که بــا حضور آن،
تصاویر پویا و پرتپش جلوه میکند .در درس
«همزیســتی با مام میهن» ،وطن در قالب
مــادری زنده و جاندار حکایت از حضور این
نوع قابلیت دارد که حاکی از قریحه و ذهن
تصویرساز نویسندة درس میباشد.
همچنیــن ،در درس چشــمة معرفت،
نویســندة پویایی و پرتپش بودن طبیعت را
بر ایستا بودن ذهن و واژه ترجیح میدهد و
از این نوع مهم تصویرسازی ،کمال استفاده
را میبرد.
ـ کودکان پرنشــاط گلبوتهها و نوجوانان
امیــدوار ذرتهــا در گوش نســیم ،آمین
میگفتند.
ـ درختان سرســبز باغ و صحــرا را دیدم
که شاخة دســتهای خویش را به آسمان
برافراشته بودند و دعا میکردند.
ـ نســیم ،مانند مادری مهربان و آدابدان
که به کودکان خویش ،حقشناســی و ادب
میآموزد ،سرهای نهالهای جوان و بوتههای

نوزاد خویش را به نشانة احترام و وداع با من
خم کرده بود.
ـ با تکان دادن دســتهایم به احساســات
خاموش اما سرشار از پاکی و صفای طبیعت
و سبزههای معصوم پاسخ میگفتم.
ـ آب ،ایــن روح مــذاب امیــد و زندگی،

ـ میهن با همة همپیوندان و باشندگانش،
مادرانه رفتار میکند.
ـ در چشــم میهن ،همة فرزندان این آب و
خاک ،زاد و بودشــان و ریشــه و وجودشان
یکسان است.

هنجارگریزیموسیقایی

ترکیب کــردن واژهها و اســتفاده از آنها

تازهنفس ،جوان ،زالل و نیرومند با گامهای
استوار و امیدوار شتابان میرفت تا خود را به
دهان خشک زمین و صدها کشتزار سوخته و
نگاههای پژمردة هزاران درخت تشنه برساند
و در رگهای خشکیدة جویهای مزرعه و
کوچه باغهای مرده ،جاری گردد.
و از درس ارمغان ایران:
ـ باور آور که فرزندان ایران و بیشة فرهنگ
و ادب و اندیشه را شیر شیران هستی.
ـ خویــش را خوار مدار ،زیرا در این روزگار،
چشم و چراغ ایرانی.
و از درس همزیستی با مام میهن:

برای آهنگین کردن کالم بهصورت جناس
یا واجآرایــی در کالم این نویســندگان در
کتب فارسی متوسطة اول برای دانشآموزان
نوعی تنوع بهوجود آورده اســت و ســبب
دلنشینی این متون شده که خالی از لطف و
زیبایی نیست و با توجه به نثر هنجار ،نوعی
هنجارگریزی محســوب میشود :در درس
«ارمغان ایران»:
ـ ســرزمین ســپندفر و فروغ و فرزانگی و
فرهیختگی (حرف س ـ حرف ف)
ـ کاستی و ناراستی و ددی و بدی
ـ زشتی و پلشتی
ـ دشمنان تیرهرأی و خیرهروی
ـ سپند و ارجمند
ـ ستایش پیراسته از آالیش
ـ خاستگاه بخردان و دانایان و روشن رایان
ـ ســرزمینی که ما بدان مینازیم و سر از
همگنانبرمیافرازیم
ـ تو از تبار ایرانیان نژاده و آزاده هستی

ـ بخوان و بجوی و بپوی
س «همزیستی با مام میهن»:
ـ و در در 
ـ این دو را پیوند و آوندهایی به سرچشمههای
یکتاییمیرساند
ـ زاد و بود
ـ همجوشی و همکوشی
ـ بیخویش و ناخوش

نتیجه

این واژههــا و ترکیبهــای زیبا محصول
تأمل و تفکر این نویســندگان بزرگاند که
با خالقیت و شــم زبانی خود واژگانی ،زیبا
آفریده و به خزانة زبان فارســی افزودهاند و
بدینگونه ،فرهنگ و ادب فارسی را مرهون
خود ساختهاند.
در کتاب «مهارتهای نوشتاری» پایة نهم
نیز واژگان و ترکیبهای زیبایی که ساختة
ذهن خالق نویســندگان کتاب میباشــد،
وارد شــده است؛ از جمله سنجه و معیار (از
واژهســازیهای فریدون اکبری شــلدره) یا
گسترش واژهها :پاییز آرایشــگر ،زلف دراز
درختان ،کارخانة جاجیمبافی پاییز و  ...که
بــه یاری خداوند در آینده آنها را بررســی
خواهیم کرد.
همانگونه که گفته شد ،هنجارگریزی یعنی
شکســتن هنجار منطقی و طبیعی زبان با
نگرش هنرمندانــه ،که به موجب آن عناصر
زیباییشناختی و ادبی سخن ،مجال نمود پیدا
میکنند .استفاده از این شیوه در کتابهای
درسی بسیار مؤثر و موفقیتآمیز است.
منابع

 .1افخمــی ،علی و صورتگر ،نوشــین .)1380( .بررسی
زبانشــناختی رمز بهعنوان یکــی از گونههای
هنجارگریزی معنایی در اشعار نیما یوشیج .شمارة
( 1ضمیمة  .)3تهران :دانشکدة ادبیات و علوم انسانی.
 .2دیچــز ،دیویــد .)1373( .شــیوههای نقد ادبی.
مترجمان :محمدتقی صدیقانی و غالمحســین یوســفی.
چاپ چهارم .تهران :علمی.
 .3روحانی ،مسعود و عنایتی قادیکالنی ،محمد.)1388( .
بررســی هنجارگریزی در شعر شفیعی کدکنی( .م.
سرشک) .پژوهشنامة زبان و ادبیات فارسی (گوهر گویا).
شمارة .3
 .4ســجودی ،فــرزان .)1377( .هنجارگریزی در شعر
سهراب .کیهان فرهنگی .شمارة .142
 .5صفوی ،کورش .)1373( .از زبانشناسی به ادبیات.
ج اول .چشمه.
 .6اکبری شلدره و دیگران .)1394( .کتاب فارسی هفتم،
هشتم و نهم متوسطة اول .شرکت نشر و چاپ کتابهای
درسی ایران «سهامی خاص».
 .7نظامــی گنجــوی م ،جمالالدین الیــاس.)1376( .
مخزناالسرار .تصحیــح وحید دســتگردی .به کوشش
سعید حمیدیان .تهران :قطره.
 .8نوروزی ،زینــب .)1389( .هنجارگریزی در خمســة
نظامی .فصلنامة علمی پژوهشی «پژوهش زبان و ادبیات
فارسی» شمارة .17
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نقشهاي چندسويه در
ساختار جملههاي فارسي
چكيده

در روساخت جمالت زبان ،هر يك از عناصر
عالوه بر ارزش واژگاني و معنايي ،داراي نقشي
نحوي نيز هســتند كه آن را از عناصري در
جمله و گروههاي موجود در آن به نام «عوامل
نحوي» ميگيرند .هر عنصر زباني معموالً از
يك عامل نحوي مشــخص تأثير ميپذيرد
صاحب يك نقش دستوري ميشود ،اما گاهي
تزاحم عوامل ،چندگانگي نحوي را براي يك
عنصر واحد سبب ميشود كه به آن «تنازع»
ميگويند .تنــازع را نبايد با خأل واژگاني ،كه
از حذف و اقتصاد در زبان ناشــي ميشــود،
اشتباه گرفت و بايد براي تحقق آن سه شرط
حضور همزمان ،در جملة ساده و عامليت دو
يا چندگانة نحوي را در نظر داشت.
تنازع به لحاظ نــوع عوامل نقشدهندهاي
كه در سه سطح زنجيرة سخن يا مقولههاي
زبرزنجيري و فروزنجيرهاي جاي دارند ،اقسام
مختلف ميپذيرد .از سوي ديگر ،چون تنازع
بر سر نقشهاي گوناگون اتفاق ميافتد ،گاهي
نيز آن را بســته به نقشهاي اصلي و فرعي
به انواع گوناگون تقسيم ميكنند .در توصيف
ساختار جمالت ،به هنگام وقوع تنازع ،ضمن
اشــاره به هركدام از نقشهــاي متنازع در
خواهيم يافت كه نويسنده يا خواننده بنا بر
مالحظات نحوي ،معنايي ،ســبكي ،بالغي،
عاطفــي و مانند آن ،برخــي از نقشها را بر
برخي ديگر ترجيح ميدهند كه به آن«اولويت
نقش»ميگويند.
كليدواژهها :تنازع ،نقش دستوري ،عوامل
نحوي ،حذف ،ژرفساخت و روساخت

34

مقدمه

دكتر سعيد زهرهوند

ش زبانشناســي در دو حوزة مطالعات
دان 
نظري و عملي ابعاد مختلفي از زبان را ميكاود
و آدمي را از چيستي و كاركرد زبان خويش
آگاهتر ميسازد .يكي از مهمترين مقولههاي
زبانــي كه ســاختارهاي جــاري در زبان را
مطالعه ميكند ،علم نحو ( )Syntaxاست.
در اين دانــش ،جملهها بهعنوان اصليترين
واحد زباني از حيث روابط دروني و نقشي كه
اجزا و عناصر زباني در محور همنشيني زبان
دارند ،توصيف ميشوند .نحو هر زبان بر آن
است كه توضيح دهد براساس كاربرد زبان در
زمان ،مكان و گونهاي خاص ،آن زبان از چه
ساختاري تبعيت ميكند و اين ساختارها به
كدام قواعد اصولي -هر چند نسبتاً موقتي-
منجرميگردند.
در محور همنشيني زبان ،عناصر زباني
داراي خصلتهاي چندگانة زيرند:
 .1هر عنصر زباني در محور همنشيني ،داراي
هويت مستقلي است و به جاي عنصر همارز
ديگر قرار نميگيرد.
 .2همانطور كه مارتينه نقش دســتوري
را عبــارت از رابطة بين دو عنصر ميداند نه
شــيوة رفتاري يك عنصر خــاص( ،ايزدي:
 )186 ،1382ميتوان نتيجه گرفت كه نقش
نحوي ،حاصل از نوع رابطهاي است كه ميان
عناصر و واحدهاي مختلف زبان وجود دارد.
بهويژه كه بيشتر نقشهاي دستوري از نحوة
تعامل عناصر گوناگون با فعل يا هستة گروه
اسمي بهدســت ميآيند .بنابراين ،در محور
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همنشــيني ،همة عناصر به تناسب ساختار
جمله و به ســبب نظام ويــژهاي كه بر زبان
حاكم اســت ،نقش و جايگاه ويژهاي دارند و
هيچگاهسرگرداننيستند.
 .3در محور همنشــيني هــر عنصر زباني
تنهــا يك نقش ميپذيرد؛ زيرا در زنجيرة به
آن
هم پيوستة ســخن ،هر عنصر زباني در ِ
واحد فقــط در يك جايگاه ميتواند «حضور
عيني» داشته باشد .ناگفته نماند كه بهطور
همزمــان ،حضور ذهني برخــي عناصر در
جايگاههاي گوناگون قابل تصور اســت .مث ً
ال
وقتيميگوييم:
علي خودش را فرزند استاد فرشچيان معرفي
كرد.
حضور ذهني و معنايي «علــي»« ،خود»،
«ـ ش» و «فرزند استاد فرشچيان» را كه بر
َ
يك مدلــول واحد داللت ميكنند ،در چهار
جايگاه ،نهاد ،بدل ،مضافاليه و مسند ميتوان
مالحظه كرد.
 .4هر نقشي كه ب ه عناصر زباني داده شود،
به ناچار متأثر از يك عامل مشخص در درون
جمله يا يكي از گروههاي سازندة جمله است.
 .5در محور همنشيني ،برخي از نقشها با
نشانههاي آشكاري به نام «نقشنما»ها قابل
تشــخيصاند ،اما تشــخيص برخي ديگر از
نقشها موكول بر خودســاماني يا جايگاهي
است كه اشــغال كردهاند و با شم زباني اهل
زبان قابل تشخيص هستند.
 .6نقشهاي نحوي اهميت يكساني ندارند؛
برخي از نظر ســاختاري مهماند و نقشهاي

اصلي به شمار ميآيند و برخي ديگر ،بيشتر
كاركرد توضيحي و معنايي دارند .اين دستة
اخير به «نقشهاي فرعي» مشهورند.
 .7بنا بر بعضي از نظريههاي زبانشناختي،
همانند زبانشناســي نقشگرا كه بر دو پاية
اعتبار ارتباطي و اقتصاد زباني اســتوار است
(مدرســي ،)381-382 :1386 :روســاخت
زبان ميتوانــد متأثر از تناقض موجود ميان
اين دو اصل ،نقشهاي نحوي مختلف و گاه
متعارضي را بهوجــود آورد .بهگونهاي كه از
يك سو نيازهاي ارتباطي ،موجب انباشتگي
معنايي ،واژگاني و نحوي در جمله ميشوند
و از ديگر ســو اصل كمكوشــي ،حذفها و
ايجازهايي را بهوجود ميآورد كه درك جمله
و روابط موجود ميان اجزاي آن را وابسته به
رجوع به ژرفساخت مينمايد.
بنابراين ،در زنجيرة سخن ،هر عنصر زباني
در تقابل با همنشــينهاي پيــش يا پس از
ش واحدي -با نشان يا بدون با بدون
خود نق 
اصل
نشانه -بر عهده ميگيرد ،اما گاهي اين ِ
كلي نقض ميشود و اجتماع و تزاحم عوامل
ساختاري ،معنايي و مانند آن ،سبب ميشود
يك عنصر بهطور همزمان از چن د سو پذيراي
عمــل و نقش گردد كه بــه اين وضعيت در
اصطالح تنازع ميگويند.
در اين مقاله ،ضمن اشاره به پيشينة تنازع
در زبان تازي و فارســي ،خواهيم كوشــيد
معنايي علمي و قابل قبول از تنازع بهدست
دهيم و با ارائة شــواهد مناسب ،انواع و ابعاد
تنازع را بررسي كنيم .بهويژه كه متأسفانه در
كتابهاي دستور زبان فارسي از اين استثناي
مهم زبانشناختي ،ذكري به ميان نيامده يا
اگر هم كم و بيش اشارتي رفته باشد ،مفهوم
روشن و درستي براي آن عرضه نشده است.

يكم :تنازع در زبان عربي

در نحــو عربي مقولهاي بهنــام تنازع وجود
دارد كه بنــا بر تحقيق «ابوســعيد محمد
عبدالمجيد» در مقالــهاي با عنوان «قضية
التنازع فياالســتعمال اللغوي» دست كم تا
قبل از قرن هفتم هجــري در ميان نحويان
شناختهشده و مصطلح نبوده است (ابوسعيد،
)1998؛ اگرچه امثال سيبويه با طرح مسائل
مربوط به تنــازع در بابي چــون «هذا باب
ين ُّ
كل واحد منهما
ين اللّ َذ ِ
ين و المف ُعولَ ِ
الفا ِعلَ ِ
ّ
يَف َع ُل بفاعلِ ِه مثل اللذي يف َع ُل به و ما كان نحو

ذلك» (ســيبويه )74/1 ،1988 :در اينباره
آغازگران بحث تنازع بودهاند.
بســياري از علماي علم صرف و نحو عربي
دربارة تنازع اظهارنظر كردهاند و آراي آنها در
منابع مربوط ،ضبط شده است .اگر بخواهيم
دستهبندي مشــخصي از آنها و آرايشان به
دست بدهيم ،بايد ابتدا دو گروه متقدمان و
متأخران را از يكديگر متمايز بدانيم .سپس،
در ميــان متقدمان بــه نظريههاي متفاوت
بصريان و كوفيان اشاره كنيم؛ همانطور كه
در ميان متأخران هم دو گروه سنتگرايان و
نوجويانقابلتشخيصاند.
در «شــرح ابنعقيل» تنازع نتيجة «توجه
دو عامل در يك معمول واحد» دانسته شده
است؛ مانند آنكه گفته شود« :ضرب و اكرمت
«ضربت» و
زيــداً ».در اين جمله ،دو فعــل
ُ
«اكرمت» هر يك «زيدا» را در جايگاه مفعول
ُ
خود ميخواهند .اين بدان معني است كه دو

نقش نحوي ،حاصل
از نوع رابطهاي است
كه ميان عناصر و
واحدهاي اسمي
بهدست ميآيند

عامل فعلي پيش از معمول«زيداً» قرار دارند
كه بر ســر القاي نقش مفعولي بدان تنازع
دارند .شرط تنازع از نظر مؤلف ،تقدم هر دو
عامل اســت بر معمول ،و در صورتي كه غير
از اين باشد ،تنازعي بهوجود نميآيد؛ زيرا اگر
يكي از عوامل پس از معمول مورد ادعا بيايد و
مث ً
«ضربت زيداً و اكرمت ُه» ،نيازمند
ال بگوييم:
ُ
به ضميري هستيم كه به «زيد» برميگردد .از
اينرو «زيد» نقش مفعولي خود را داراست و
ُ
مفعول بهي ضمير «ـه»
«اكرمت» هم به
فعل
ُ
بسنده ميكند( .ابن عقيل.)151 :1374 :
رشيد شــرتوني در «مبادي العربيه» ضمن
آنكه تنازع را عبارت از توجه دو عامل نسبت
به يك معمول تعريف كرده اســت ،از قيدي
چون «اتفاق يا اختالف در طب» ســخن به
ميان ميآورد (شــرتوني )3/382 :1426 :و
بر آن ميشــود كه در تنازع اگر هر دو عامل

متفق باشند ،معمول براي آنها يا فاعل است
يا مفعول به يا مجرور ،چنانكه در «ســجد
و صلّيال ّتقي»« ،التقــي» براي هر دو عامل
فاعل و مح ً
ال مرفوع اســت؛ حــال آنكه اگر
دو عامل مختلف باشــند ،عامل دوم در آن
عمل ميكند و عامل نخست بركنار ميماند.
بهگونهاي كه اگر اســم مرفوع براي آن ذكر
شود ،ناگزير ضمير مرفوعي (بارز يا مستتر)
بدانميپيوندد:
 شــرحا و أفادني اخواك /شــرح و أفادنيأخوك
جر هيچ ضمير
حال آنكه در جايگاه نصب و ّ
منصوب يا مجروري به آن نميپيوندد؛ مانند:
علي
سألت و أجابني أخواك،
َ
ُ
سلمت و سلم ّ
اخواك (همان.)383:

دوم :تنازع در كتابهاي دستور
زبان فارسي

 .1-2دستور زبان فارسي (پرويز ناتلخانلري):
خانلري در دستور زبان خود كه كوشش كرده
آن را با روشهاي علمي تدوين كند ،سخن
مســتقلي در باب تنازع مطرح نكرده اما به
صورت پوشــيده و در بحــث از جملههاي
مركب ،اعتقاد به وجــود نقشهاي تنازعي
را نشان داده اســت .او جملههاي مركب را
دست كم شامل دو فراكرد يا بيشتر ميداند
كه معني يكديگر را تمام ميكنند (خانلري:
 .)219 :1382از نظــر او در جملة مركب هر
فراكر ِد پيرو جانشــين يكي از اجزاي جملة
ساده است (همان)221 :؛ مانند:
آن مردي كه در همسايگي ما خانه داشت
بيمار شد.
[آن مرد در همســايگي ما خانه داشت]=
همسايه
در اين مثال ،گروه اســمي«در همسايگي
ما»كه براي فعل «داشت» نقش قيدي دارد،
در جملة هســته نقش وصفــي را در گروه
اسمي«آن مردي »...بازي ميكند؛ يعني تنازع
بر ســر دو نقش قيد و صفت در گرفته است
(مر ِدهمسايه).
 .2-2دســتور زبان فارسي (حسن
انوري) :انوري در كتاب دســتوري كه براي
دانشجويان دانشــگاه پيامنور فراهم آورده،
بحث تنازع را به مناسبت اشاره به دو اصطالح
ژرفساخت و روساخت و در تكميل موضوع
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«حذف» در فارسي مطرح كرده است .وي بر
آن است كه با رجوع به ژرفساخت و تعيين
موارد حذف در جملــه ،ميتوان نقشهاي
«متنازع فيه» را تشخيص داد
«مشترك» يا
ٌ
(انوري)108 :1383 :؛ مث ً
ال در روساخت جملة
مركب« :كتابــي كه خريدهاي به اين قيمت
نميارزد» ،بر آن است كه «كتاب» داراي دو
نقش مشترك «نهادي» و «مفعولي» است
كه به جهت حذف ،در يكديگر ادغام شدهاند
و از اين رو ،كلمة مزبور يك بار به اعتبار فعل
«نميارزد» نهاد است و يك بار هم براي فعل
«خريدهاي» نقش مفعولي را بر عهده گرفته
است (همان.)108 :
همچنيــن وي بر آن اســت كــه واژههاي
متنازع فيه از جهت نقشهاي
مشــترك و
ٌ
نحــوي گوناگوني كــه ميپذيرند ،اقســام
گوناگوني دارند و اجماالً عبارتاند از:
 .1واژة مشــترك ميان مفعول و نهاد؛
گ خون دل ما را كه نهان ميداري//
مانند« :رن 
همچنان در لب لعل تو عيان است كه بود»
در اين بيت «واژة مشترك رنگ خون دل ما
مفعول است براي نهان ميداري و نهاد است
براي جملة بعدي( »...همان.)109 :
در اين مثال ،گذشته از آنكه بنا بر ادعاي اين
مقاله واژة مشتركي وجود ندارد و با رجوع به
ژرفساخت جمله خواهيم ديد واژة مورد نظر
تنها «قرينه»اي براي وقوع «حذف» در جمله
است ،با پذيرش مبناي مورد نظر دكتر انوري
دامنة واژة مشترك به همين جمله محدود
نميماند و به جملة «همچنان در لب لعل تو
عيان است كه بود» هم ميرسد( .چيزي كه
از نظر مؤلف محترم دور مانده است ).بنابراين،
براي تشخيص درستتر ساختار نحوي جمله
بهتر است به ژرفساخت جملة مزبور توجه
نماييــم[ - :تو] رنگ خــون دل ما را نهان
ميداري[ -.رنگ خون دل ما] در لب لعل تو
عيان است[- .رنگ خون دل ما] [در لب لعل
تو] [عيان] بود.
 .2واژة مشــترك ميان نهاد و متمم؛
مانند :تازه وارد با مــردي كه در رديف آخر
نشسته بود گفتوگو كرد (همان.)111 :
انــوري در توصيف نحوي يكي از مثالهاي
شعري اين نوع از تنازع ،تفاوتي ميان متمم
فعل و متمم مسند قائل نشده است و دربارة
اين بيت كه« :بــا دالرامي مرا خاطر خوش
است //كز دلم يكباره برد آرام را» مينويسد:

36

«واژة مشــترك دالرام اســت كــه متمم
اســت براي خوش و نهاد (فاعل) براي فعل
برد» (همان)112 :؛ اين در حالي اســت كه
ژرفساخت جملة نخست چنين است :خاط ِر
من خوش با دالرامي است يا با دالرامي خوش
است كه. ...
 .3واژة مشترك ميان نهاد و مفعول؛
مانند :مسئله دشوار بود كه دبير رياضي حل
كرد (همان.)113 :
 .4واژة مشترك ميان متمم و مفعول:
مانند :از پولي كه شــما در جيب داريد خرج
ميكنيم(.همان)
 .5واژة مشترك ميان مضافاليه و نهاد؛
مانند :رفيق كسي باش كه خيرخواه تو باشد.
انوري در پايان اين بخش در «يادداشت»ي
به موضوع تنازع در زبان عربي گريزي ميزند
و تلويحاً نشان ميدهد كه موضوع تنازع را در
دســتور زبان فارسي ناشي از بحث تنازع در
صرف و نحو عربي دانست ه است.
 .3-2مباني زبانشناسي ابوالحسن
نجفي :ابوالحسن نجفي كه با زباني ساده و
قابل فهم ،امهات مفاهيم و مباني زبانشناسي
را در كتاب خود توضيح داده است ،در اشارهاي
گذرا نقشهاي نحوي را به دو دســتة كلي
نقشهاي «يكسويه» و «دوسويه» تقسيم
ميكنــد و با مثالهايي بر آن ميشــود كه
عناصر سازندة اين قبيل جملهها «يك نقش»
بيشــتر ندارند« .با اين همه ،در جملههاي
مركــب ...گاهي به عناصــري برميخوريم
كــه هم در جملة پايــه و هم در جملة پيرو
نقش بر عهده دارند؛ ماننــد :در خانهاي كه
او مينشســت اتاقي داشتم (نجفي:1373 :
 .)117او بدون اشاره به اصطالح تنازع ،نقش
دوسويه را در مفهومي محدود به نقش قيدي
(ظرف زمان يــا مكان) بهكار ميبرد و عالوه
بر مثالي كه از زبان «عاميانه» ميآورد ،براي
نشان دادن سابقة موضوع در آثار كهن زبان
فارسي ،به نقش دوســوية «در آن ديار» در
بيت زير از خواجة شيراز اشاره ميكند كه در
هر دو جملة پايــه و پيرو داراي نقش قيدي
است« :هماي گو مفكن ساية شرف هرگز //در
آن ديار كه طوطي كم از زغن باشد (همان).
 .4-2دستور زبان فارسي دستور زبان
فارسي( 1وحيديان كاميار) :در اين كتاب نيز
مبحث تنازع بهدنبال بحث حذف آمده است.
وحيديان كاميار ضمن اشاره به اين نكته كه
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«هر گروه اسمي در جمله بيش از يك نقش
نميگيرد» (وحيديان كاميار،)124 :1380 :
تنازع را بدون ارائة هيچگونه تعريف روشني
در جملههاي مركب ميبيند و مينويسد« :هر
گروه اسمي ميتواند در جملة مركب يا جملة
معطوف بيش از يك نقش بگيرد» (همان).
نقشهاي تنازعي در ايــن كتاب عبارت از
موارد زير دانسته شده است .1 :نهاد مفعول:
كتاب كه روي ميز است برداريد .2 .مفعول،
نهاد :فريــدون را ديدم كه ميآمد .3 .متمم،
نهــاد :به حســين گفتم كه ديــر نيايد.4 .
نهاد ،متمم :بهپدري كــه جز ثروتاندوزي
كاري نــدارد ،مينازد .5 .مســند ،نهاد :اين
همان نامهاي است كه ناتمام مانده .6 .نهاد،
مضافاليه :دســت مرداني را  -كه جز خدا
نميشناسند-ببوس!
مؤلف در توضيح منظور خود ،خواننده را به
«ژرفساخت» جملهها ارجاع ميدهد.
 .5-2دســتور زبان روان :جهانبخش
نوروزي موضوع تنازع را پس از بحثي دربارة
«ژرفســاخت و روساخت» و پيش از مقولة
حذف مطرح ميكند .وي در توصيف نحوي
«كتابي كه خريدم بوستان است ».مينويسد:
«ژرفســاخت اين جمله دو جملة جداگانة
ذيل است :من كتابي خريدم .آن كتاب ،كتاب
بوستان اســت .مالحظه ميكنيم كه كلمة
كتاب براي فعل خريدم مفعول است و براي
فعل است در جملة دوم نهاد ميباشد ...تنازع
همين است كه كلمهاي در جملهاي كه ظاهراً
مركب اســت ،براي يك فعل نقشي داشته
باشد و براي فعل ديگر ،نقش ديگر» (نوروزي:
.)329 :1373
نوروزي به تبع انوري با مثالهايي مشــابه
از زبان معيار و شــعر ،ضمن آنكه تنازع را در
جملههاي مركب ديده و عوامل نحوي را صرفاً
در وجود دو فعل و «نيروي كشــش» آنها
ميدانــد ،بهصورتي گذرا از اهميت و اولويت
نقشهاي تنازعي هم سخن به ميان ميآورد
و دو عامل «درجة اهميت افعال» و «مضمون
كلي و ديدگاه» گوينده را در آن مؤثر ميداند
و در پايان ،با زباني طنزآميز و با قيد «توجه!»
به نكتة درخور تأملي اشاره ميكند« :اگر به
جاي روساخت هر جمله ،ژرفساخت آن را
بگوييم و بنويسيم ،ديگر تنازعي در ميان افعال
نخواهد بود؛ زيرا هر فعل عامل يا معمول خود
را مستق ً
ال در اختيار دارد و فتنه مينشيند ...و

چه خوب است كه چنين باشد (همان.)330 :
 .1واژة مشــترك براي فعلــي متمم ،براي
ديگري نهاد اســت :تازهوارد با مردي كه در
توگو كرد.
رديف آخر نشسته بود ،گف 
 .2واژة مشــترك براي فعلي متمم و براي
فعلي ديگر مفعول باشد :از پولي كه شما در
جيب داريد خرج ميكنيم.
 .3واژه مشترك مضافاليه و نهاد باشد :رفيق
كسي باش كه خيرخواه تو باشد.

سوم :معناي تنازع و شرايط مهم آن

در محور همنشيني زبان هر يك از عناصر
تنها داراي يك جايگاه نحوي مشــخص و
در عين حال يكســويه هســتند (نجفي:
 )117 ،1380كه در پيوند با مهمترين عامل
نقشدهنده در جمله يا گروه ،يعني «فعل»
و «هســتة»گروه ،نقــش خــود را بر عهده
ميگيرند .بــا اين همه گاه پيش ميآيد كه
دو يا به نــدرت چند عامل براي يك عنصر
ش كنند و بر سر آن به نزاع
زباني تعيين نق 
ن صــورت ،ميگويند جمله
بپردازند .در اي 
داراي تنازع نحوي است.
بحث از تنازع نحــوي موضوعي درونزباني
است و به ويژگيهاي هر يك از انواع زبانها
مربوط ميشــود .با اين همه ،در كتابهاي
دستور زبان فارســي زير نفوذ و تأثير صرف
و نحو عربي اين موضوع به شــكلي مبهم و
پراشكال مطرح گرديده و باعث بدفهميهايي
در توصيف زبان فارســي شــده است .اما با
مالحظه و مطالعة نمونههاي متعدد در زبان
فارســي آشكار ميشــود كه تحقق «تنازع
نحوي» وابسته به دو شرط اصلي است:
اول آنكه تنازع بر ســر نقش دستوري ،در
يك جملة ســاده باشد .ديگر آنكه در جملة
ســادة مذكور ،دو يا چنــد عامل به صورت
همزمان براي عنصر زباني تعيين نقش كنند.
شــرط نخست از آنروســت كه اگر جملة
ما مركب باشــد ،در واقع به خالف آنچه در
برخي دســتور زبانهاي فارســي ادعا شده
است ،تنازعي رخ نميدهد ،بلكه بنا بر اصل
«اقتصاد در زبان» يا «كمكوشــي زباني» با
مقولة «حذف» روبهرو هستيم .به مثال زير
از كتاب «دســتور زبان فارسي »1وحيديان
كاميار توجه كنيد« :باغبان سالخورده بيست
و دو نهالــي را كه روي زمين بود كاشــت».
تو
دربارة اين نمونه ،گفته شده است« :بيس 

دو نهال» براي جملة وابسته نهاد و براي جملة
هسته مفعول است» (وحيديان كاميار1380:
 )124 :اما آشــكار است كه به دو دليل اين
برداشت درست نيســت؛ اول آنكه با اعمال
قواعد گشتاري (= قاعدة افزايشي) و نوشتن
ژرفساخت جمله ،روشن ميشود كه ما با دو
جمله روبهرو هستيم و دو گروه اسمي «بيست
و دو نهال» داريم كه هر چند به لحاظ معنايي
همبستهاند ،به جهت ساختار استقالل دارند.
بنابراين ،بايد اذعان داشت كه مطلقاً تنازعي
وجود ندارد :بيست و دو نهال روي زمين بود
(نهاد) /باغبان سالخورده بيست و دو نهال را
كاشت(مفعول).
دوم آنكه در جملة مركب مورد بحث ،جملة
وابسته را ميتوان به صفت يا مصدري تأويل
كرد و در جملة هسته بهكار برد .اين امكان به
تو
آساني نشان ميدهد كه گروه اسمي«بيس 
دو نهال» در جملة وابسته وصف يا جزئي از
جملة هسته يا عناصري از آن است و به لحاظ
ساختاري (نه معنايي) عيناً همان گروه اسمي
نيست و ما با دو گروه اسمي روبهرو هستيم
نه يك گروه ،كه دو عامل نحوي بر آن اعمال
نقش كنند .مانند« :باغبان سالخورده بيست
و دو نهال [روي زمين (بُ َونده)] را كاشــت».
يا «به حسين گفتم كه دير نيايد =.به حسين
[دير نيامدن حسين ] را گفتم».
بنابراين ،بايد دانســت كه اگر بناي تنازع بر
«حذف» باشد ،وجود هرگونه حذفي در جمله
ناگزير به تنازع نحوي و آشفتگي ساختاري
در آن ميانجامد؛ مث ً
ال نميتوان در جملههاي
مركب خوشهاي يا وابستگي زير قائل به تنازع
نحوي شد - :علي به مدرسه ميرود و [علي]
درس ميخوانــد - .علي وقتي كه [علي] به
مدرسه ميرود ،درس ميخواند.
شــرط دوم ،دو نكتــة قابل تأمــل را به ما
يادآوري ميكند كه فراهم نيامدن اين شرط
يا بيتوجهي به آنها موضوع تنازع را منتفي
ميسازد .گفتيم عوامل نقشدهنده به عناصر
زباني جمله از دو گونة فعلها و هســتههاي
گروه (اسمي ،وصفي يا قيدي) هستند .هرگاه
ايــن دو گونه عوامل همزمان بر عنصر زباني
اعمال نفو ذ كنند ،تنازع نحوي به وجود خواهد
آمد .با اين توضيح اهميت «همزماني» كار هر
دو عامل هم آشكار ميشود؛ زيرا ممكن است
در يك جمله دو عامــل نقشدهنده وجود
داشته باشــد ولي كار آنها بهطور همزمان

نباشــد .يكي پيش از گشــتار يا دگرگوني
نحوي جمله ،اعمال قــدرت كند و ديگري
پس از آن؛ مانند« :كتاب تازه نوشــتة شما
چاپ شده است؟» در اين مثال ،پيش از آنكه
جملة «شــما به تازگي كتاب نوشتهايد» به
«كتاب تازه نوشتة شما» تبديل
گروه اسمي
ِ
شود« ،كتاب» نقش مفعولي داشته است ولي
اكنون پس از دگرگوني ،نقش نهادي دارد .از
عمل عوامل دوگانه ،امري
اين رو هم
زمانــي ِ
ِ
مهم و اجتنابناپذير است.
با توجه به آنچه گذشت و با بررسي ساختار
تعداد زيادي از جملههاي زيادي از جملههاي
سادة فارسي ميتوان به انواع تنازع اشاره كرد
و آنها را از اين حيث كه عوامل نقشدهنده با
هم بر سر اعمال كدام نقشها ميجنگند ،در
سه سطح دستهبندي كرد.

چهارم  :انواع تنازع

الــف .تنازعهــاي درونزنجيرهاي:
اين نوع تنازعها هنگامــي رخ ميدهند كه
نقشدهندههاي دوگانه در محور همنشيني
يك جملــه و در زنجيرة عيني آن آشــكار
ميشوند .برخي از مهمترين آنها عبارتاند از:
 .1مفعول -مضافاليه :هرگاه اســمي
در گروه فعلي با عامل نقشنماي كســره به
وابستة قاموســي يا پاية واژگاني فعل اضافه
شــود و در نقش «مضافاليهي» ظاهر گردد
نقــش «مفعولي» را
و همزمان ،عامل فعل
ِ
بــراي آن ايجاب كند ،تنازع از نوع مفعولي-
ترتيب كارها
مضافاليهي است؛ مانند« :مدير
ِ
را دادِ - .
ترك يار و ديار خود كردهاند - .آرزوي
پولدار شدن را نكنيد /.دوستت دارم /.انتظارش
را نداشتم /.احساس بينيازي ميكنيم /.بايد
جبران خسارت كنيد! /خدا رحمتش كند!/
طلب جامجم از مــا ميكرد»/
ســالها دل ِ
اتومبيل زيرش گرفت /.صدايش كردم بيايد
قول خريد
يك اســتكان چاي بنوشد /.پدرم ِ
دوچرخهاي به من داده اســت /.دستشــان
ميانداختيم.
چنانكــه ميبينيم ،اينگونــه تنازعها در
جملههايي بهوجود ميآيــد كه گروه فعلي
آنها «فعل مركب» اســت و عنصر واژگاني
آن ميتواند هستة گروهي اسمي واقع شود
و وابستههايي چون اســم (ضمير و صفت)
را بپذيرد .حال اگر اين وابســتة اســمي در
ژرفساخت با قاعدهاي گشتاري (=جابهجايي)
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بتواند نقشي اصلي چون مفعول و متمم را نيز
بر عهده گيرد ،تعارض بهوجود آمده ميان دو
عامل كسره و فعل ،به ايجاد دو نقش متنازع
ميانجامد .در جملة پاياني« ،قولدادن» فعل
مركبي است كه به مفعول و متمم نياز دارد.
مفعول اين جمله بهصورت وابستهاي اسمي،
براي عنصــر واژگاني فعل نمــودار گرديده
اســت .از اينرو« ،خريدن دوچرخه» از يك
سو با عامليت فعل «مفعول» است و از سوي
ديگر نقشنماي كســره نيز ،خواهان نقش
«مضافاليهي»است.
 .2متمم -مضافاليه :چنانكه ديديم ،در
جملههايي كــه فعل مركب دارند ،اگر بتوان
وابستة عنصر واژگاني را در فعل مركب طي
گشــتا ِر «جابهجايي» و «تعويض» بهصورت
متمم فعل نيز در نظر گرفت ،تنازع بر ســر
دو نقش متمم و مضافاليه خواهد بود؛ مانند
اگه پيغمبر ،يهودي سالمش ميكرد جواب
ميداد (چراغ آخر /چوبك» .يادش ندهيد كه
برخالف ميلش عمل كند /.به بچهها بگوييد
تحويل برادرش
دستش نزنند تا بيايم /.نامه را
ِ
داد و برگشت.
بهويژه كه در پارهاي از اين قبيل گروههاي
فعلي ،وجود نقشنماي مفعولي ميدان تنازع
را گسترش بيشتري ميدهد و ميان عوامل
ســهگانة «فعل ،كســرة اضافه و نقشنماي
مفعولي» بر سر ســه نقش دستوري تنازع
ِ
شــكايت برادرش را
در ميگيرد« :دوســتم
ميكرد ».در اين مثال با ســه عامل همزمان
و در نتيجه ،سه نقش تنازعي روبهرو هستيم:
 .1نقش متممي با عامليت فعل و نقشنماي
متممــي (را= از) :از بــرادرش؛  .2نقــش
مضافاليهي با عامليــت نقشنماي اضافي
(ـِ)ِ :ـ بــرادرش؛  .3نقش مفعولي با عامليت
نقشنماي صوري «را» :برادرش را.
در جملههاي زير نيز چنين تنازعي را ميتوان
جوش درسهايش را
تشخيص داد :پســرم ِ
ميزند=( .دربارة درسهايش جوش ميزند).
پرواي جان نيز
بيم آبرويــش را دارد و گرنه ِ
ِ
نداشت( .از آبرويش ).ديدم ِ
غيبت استادمان را
ميكنند ،ناراحت شدم( .از استادمان ).مداركم
تحويل كارگزينــي دادم( .به كارگزيني).
را
ِ
حرفش را هم نزنيد! (از آن ).به افسر مافوقم
گزارش تصادف را دادم( .دربارة تصادف).
ِ

38

برخي از صاحبنظران ،فعلهاي اين قبيل
جملههــا را «عبارتهاي فعلــي ضميردار»
ناميدهاند و با اذعان به دوگانگي نحوي ميان
نقشهاي مفعولي و متممي ،كوشــيدهاند
«نقش متممي» را برجســته سازند و وجود
نقشنماي مفعولي را فاقد تأثير بدانند .دليل
آنها اين اســت كه «را» در فعلهايي چون
ِ
«غيبت كسي
«پاسخ كسي /چيزي را دادن»،
ِ
را كردن» و مانند اينها قابل حذف نيست و
نيز «در مواردي كه اين مفعول اجباري است،
به جاي آن ميتوان از متمم ديگري استفاده
كرد» (طبيبزاده.)139 :1385 :
ما نيز بر همين عقيدهايم اما وجود دو عامل
كســره و نقشنماي مفعولي را -حداقل در
روساخت جملههايي از اين نوع -نميتوانيم
ناديده انگاريم؛ زيرا هرچند ممكن اســت به
لحاظ معنايي ميان سه جملة «از استادمان
غيبت ميكردنــد»« ،غيبت اســتادمان را
ميكردند» و جملة غير متعارف و نامستعمل
«استادمانراغيبتميكردند»تفاوتچنداني
تعين
وجود نداشته باشد ،از نظر ساختاري و ّ
روســاختي جملهها ،ميان آنها تفاوتهاي
آشكاري وجود دارد .از اين رو ،فقط ميتوان
به اولويت داشتن برخي ساختها بر برخي
ديگر اذعان داشــت و در چنيــن مواردي-
چنانكه پس از ايــن خواهيم گفت -اصل
را بر نقشهاي اجباري و اصلي گذاشــت .با
اين همه ،گاهي نقشهاي فرعي و اختياري
اهميت بيشتري مييابند؛ يعني عواملي ديگر
هم كه بيرون از حوزة نحو و زنجيرة سخن قرار
دارند بر اولويتيابي نقشها مؤثرند.
 .3صفــت -مضافاليه :هنگامي كه در
بودن
گروه اســمي ميان اســمي يا وصفي ِ
وابستة پسين ترديد وجود داشته باشد ،عامل
كســرة نقشنما به خودي خود دو كاركرد
نقشنماي وصفي و اضافي خواهد داشــت و
تنازع بر سر مضافاليه يا صفت بودن وابسته
درخواهــد گرفت .البته اين تنــازع بيش از
آنكه نحوي باشــد ،معنايي است؛ هر چند از
جهت نــوع عوامل موضوع جنبة نحوي پيدا
[زن مر ِد
زن دانشــمند آمدِ .
ميكند؛ مانندِ :
دانشــمند (مضافاليه) يا زني كه دانشمند
اســت (صف)] -گربة زاهد نماز كرد[ .گربة
شخص زاهدي (مضافاليه) يا گربهاي كه زهد
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ماشين سخنگو
تقليدي ميورزد( .صفت)]-
ِ
[ماشين آقاي سخنگو ...يا
خراب شده است.
ِ
ماشيني كه سخنگوست( .صفت)]  -خدمات
ِ
[خدمات كارگر
كارگر شما جاي تقدير دارد.
(= پيشخدمت) ...يا خدمات مؤثر (صفت)].
 .4قيد -مضافاليه :در تركيبهاي اضافي،
ف و مضافاليه از نوع اقتراني
وقتي رابطة مضا 
باشد ،چون ميتوان در يك گشتار جابهجايي
مضافاليــه را در جايگاه قيد نيز بهكار برد و
تأويل معنايي جمل ه نيز آن را اقتضا ميكند،
ميتوان مدعي شد ميان نقش مضاف اليهي و
قيد نيز تنازعي وجود دارد؛ مانند  -دست ادب
ِ
[دست چه بر سينه نهادم؟ ←
بر سينه نهادم
مضاف اليه /براي چه دست بر سينه نهادم؟
← قيد].
در اين گونه از تنازع ،عامل نقشنماي اضافي
(= كسره) آشكارتر از عامليت فعل در تقاضاي
گروه قيدي (= قيد علت) است؛ زيرا بينيازي
ساختاري به قيد از اهميت آن ميكاهد و آن
را از چشم اهل زبان مخفي نگاه ميدارد وگرنه
آشكار اســت كه به محض پرسش از علت
وقوع فعل ،پاسخي كه خواهيم گرفت با نقش
مضافاليهي مشــترك و متنازع خواهد بود:
پاي ارادت در ميان گذاشت[ .پاي ارادت←
مضافاليه /براي (نشان دادن) ارادت پاي در
ميانگذاشت←.قيد].
 .5قيد -صفت :هنگامــي كه بتوان قيد
جملــه را در جايــگاه صفت بــراي عنصر
واژگاني فعل مركب بهكار برد ،دو عامل فعل
و نقشنماي وصفي دو نقش گوناگون براي
آن رقم خواهند زد؛ مانند« :سرماي سختي
خوردهام ← ».به سختي سرما خوردهام←».
به سختي سرما خوردهام.
در اينجا نيــز عامل فعل ،بــه همان دليل
پيشگفته ،كمتر عيان است؛ از اين رو اولويت
آن عاملي خواهد بود كه در ساختار
نحوي از ِ
عينيجملهپديدارشدهباشد.مثالهايمتعدد
ديگري نيز براي اين نوع تنازع ميتوان آورد-:
كاهش فراواني داشته اســت /فراوان كاهش
داشته است -.افزايش چشمگيري يافته بود/
بهطور چشمگيري افزايش يافته بود /-.يادآوري
بجايــي كردي /بجا يادآوريكــردي - .تأييد
ضمني كرده است /ضمني تأييد كرده است.

توجهيموشكافانهكردهبود/موشكافانهتوجهكرده بود -.ظلم بســيار ميكند /بسيار ظلم
ميكند و مانند اينها.
 .6نهاد -متمم -مفعول :وقتي فعل الزم
يكشــخصه ،فعلي پيشوندي باشد و ضمير
پيوسته يا شناسة حقيقي فعل هم پس از آن
پيشوند /حرف اضافه قرار گيرد ،بر سر نقش
آن ضمير تنازع بهوجود خواهد آمد و عامل
فعل ،اقتضاي «نهاد» و عامل نقشنماي حرف
اضافه ،اقتضاي «متمم» را خواهند داشــت.
مانند :پرسيدم از ديدنش ترستان برميدارد؟
(شــازدهكوچولو /شــاملو .1 :)8،ترس برتان
ميدارد؟  .2شما را ترس برميدارد؟ (مفعول/
متمم) .3 .شما ميترسيد؟ (نهاد)
گفتني است از آن جهت كه شناسة واقعي در
فعلهاي الزم يكشخصه همين ضميرهاي
پيوسته هستند ،ميتوان آنها را نهاد واقعي
جمله به حســاب آورد امــا از آن حيث كه
چنين فعلهايي همواره داراي شناسة سوم
شخصي در پايان هستند كه به جزء واژگاني
ارجاع دارد ،ميتوان ضمير ياد شده را داراي
نقشهاي ديگــري چون نقــش مفعولي،
مضافاليهي يا متممي و مانند آن دانست .به
بيان ديگر ،در اين گونه فعلها گاهي چندين
عامل نحوي در كارند (بيش از دو عامل).
 .7مفعول -متمم :در برخي از جملههاي
چهارجزئي ،تشخيص نقش نحوي برخي از
عناصر جمله ترديدآميز اســت و يك عنصر
زباني در ميدان عمل دو عامل گوناگون قرار
ميگيرد؛ مث ً
ال در جمله «مادر كودك را غذا
داد» كودك با وجود نقشنماي «را» و فعل
«داد» مفعول است اما با توجه به ژرفساخت
معنايي «را» كه ميتواند با گشتاري تعويضي
به حرف اضافة «به» بدل شود و حرف اضافة
اختصاصي براي «داد» بهشــمار آيد ،متمم
خواهــد بود .مانند :نقاش ديــوار را رنگ زد.
دخترك موهايش را شانه زد .بچ ه غذا را دست
نزده اســت .معلم بچههــا را درس ميدهد.
كساني كه ما را چيزي ميآموزند ،حق بزرگي
بر گردنمان دارند.
در مواردي از اين گونــه ،ميتوان توصيف
ديگرگوني هم از جمله داشت و فعل را مركب
بهشمار آورد؛ بهويژه كه پيوند ميان فعل «زد»
و واژگاني چون «رنگ» و «شــانه» پيوندي

كنايي است و هر دو صورت كنايي و حقيقي
را با هم داراست .در اين صورت ،تنازعي وجود
نخواهد داشــت :چيزي را «رنگزدن» و به
چيزي «شانهزدن».
امــا گاه در جملهاي كه فعل پيشــوندي
اســت ،ضميري ميآيد كه به پيشوند فعل
ميپيونــدد و با وجود دو عامل نقشدهندة
فعل و پيشوندي كه كاركردي چون حرف
اضافه دارد ،ضمير يك بار در نقش متممي
و بار ديگر در نقش مفعولي ظاهر ميشود؛
مانند - :ناهيد از دوستش پول قرض گرفت
ولــي زود برش گرداند /.قــول داده بود اگر
چ جوري
به زندان بيفتيد درتان بياورد /.هي 

هنگامي كه فعل
جملة وابسته يا
كليت جملة وابسته
را در نظر ميگيريم،
خواهناخواه نوعي
تنازع نحوي بر سر
فعل جملة وابسته در
ميگيرد
نميشه درش آورد .فايده نداره( .چراغ آخر/
چوبك).
 .8فعل و همة نقشهــاي تأويلي :در
نقشهاي تأويلي ميان فعل تأويل شــونده و
نقشي كه در جملة هسته براي آنها در نظر
گرفته ميشود همواره چنين تنازعي وجود
دارد .از يك سو ،ساختار جملة وابسته نيازمند
فعل است و از فعل نقش فعلي طلب ميكند
و از سويي ،ممكن است نقش ديگري چون
نهاد ،مفعول ،متمم و  ...هم داشته باشد؛ مانند:
 éفعل و نهاد :بد نيســت كه به مســائل
مهمي اشاره كنيم.
 éفعل و مفعول :ميدانم كه شما كارتان را
با دقت و عالقه انجام ميدهيد.
 éفعل و صفت :كتابي كه خريدم گم شد.
 éفعل و قيد :اگر وقت كافي داشتم به سفر
ميرفتم.
يــادآوري :چنــان كه گفتيــم ،يكي از

شــرطهاي وقوع تنازع ،وجــود يك جملة
ساده است اما هنگامي كه فعل جملة وابسته
يا كليت جملة وابسته را در نظر ميگيريم،
خواهناخواه نوعي تنازع نحوي بر ســر فعل
جملة وابسته در ميگيرد .تفاوت اين مورد
بــا ديگر مواردي كه امكان روي دادن تنازع
ي است كه
را در آنها رد كرديم ،در دو ويژگ 
عبارتاند از:
 .1تكرار نشدن :در اين مورد ويژه ،عنصر
زباني داراي نقش تنازعي تكراري نيســت.
در حالــي كه در موارد پيشگفته ،با مراجعه
با ژرفساخت و تشــخيص مورد محذوف،
تكراري بودن آن آشــكار ميشــود؛ مانند-:
تعريفي كه (آن تعريف) در اينجا ارائه شــده
است ،شامل زيان حيوانات نيست -.تعريفي
كه در اينجا ارائه شــده اســت ،شامل زيان
حيوانات نيست( .ارائه شده است= ارائه شده)
در اينجا تكراري وجود ندارد ،بلكه  -چنانكه
خواهيم ديد -نوعي دگرگوني و تأويل هست
و ميان فعل (ارائه شــده است) و صفت (ارائه
شده) تفاوتي آشكار وجود دارد.
 .2تأويل پذيرفتن :در اين مورد ،فعل يا
كليت جملة وابسته با تأويل شدن به مصدر
يا صفت باعث ميشوند جملة مركب تنازع
ناپذير به يك جملة ساده تبديل شود؛ مانند:
تعريفي كه در اينجا ارائه شــده است ،شامل
ِ
تعريف ارائه شده در
زيان حيوانات نيست←.
اينجا ،شامل زيان حيوانات نيست.

جملههاي وابسته از سه حال
خارجنيستند:

 .1گاه در جايگاه يكي از وابستههاي گروهي
اسمي در جملة هسته ،نقش وصفي يا مضاف
اليهي دارنــد؛ مانند« :آن روز كه دوشــنبة
آخر ماه بود ،مثل هميشــه جلسه داشتيم».
(مضافاليــه← آن رو ِز دوشــنبة آخر ماه)
و «كتابــي كه از نمايشــگاه خريدم ،قيمت
مناسبي داشت( ».صفت ← كتاب خريداري
شده از نمايشگاه)
 .2گاه در جايگاه قيــدي براي فعل جملة
هسته ،ايفاي نقش ميكند؛ مانند« :تا از راه
رسيد ،سراغ اســباببازيهايش را گرفت».
(قيد← به محض از راه رسيدن)
 .3گاهــي نيز بند متممي اســت و يكي از
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نقشهاي اصلي را بر عهده دارد؛ مانند« :معلوم
است كه هيچ دايهاي جاي مادر را نميگيرد».
(نهاد) «علي به من گفت كه زود برميگردد».
(مفعول) «ترســيدم مبادا دزد به خانهام زده
باشد( ».متمم) «منم كه ميخندم ←[ ».من
خندانم(].مسند)

ب .تنازعهاي زبرزنجيرهاي

واحدهــاي زبرزنجيــرهاي ،واحدهايــي از
زبان هســتند كه در هيچ يك از جايگاههاي
زنجيرة گفتــار قرار نميگيرنــد .واحدهاي
زبرزنجيــرهاي را همانند واحدهاي زنجيري
اساساً در دو سطح ميتوان بررسي كرد :يكي
در چارچوب ويژگيهاي آوايي آنها و ديگري
در قالب نقشي كه در زبان بر عهده ميگيرند.
ويژگيهاي آوايي ايــن واحدها ،بهگفتار هر
زباني كيفيت خاصي ميبخشد .افزون بر آن،
هر زباني بهطور خاص از اين واحدهاي آوايي
براي ايجاد تمايز در معني استفاده ميكند.
مهمترين واحدهاي زبرزنجيــرهاي آهنگ،
تكيه ،و درنگ هستند.
اجماالً آهنگ از دامنــة زير و بمي زنجيرة
گفتار در محدودة جمله اســت (حقشناس:
ل افتان ،خيزان و
 )127 ،1356و سه شــك 
يكنواخت دارد .تكيه برجستگي آوايي در يكي
از بخشهاي (آغازي يا پاياني) واحدهاي زباني
(اعم از تكواژهاي آزاد ،واژگان و جمله) است.
«تكيه معموالً مستلزم وقوع همزمان تغيير
درجــة زي ر و بمي و تغيير ديــرش (امتداد)
و شدت روي هجاي مناســب واژة تكيهدار
است» (وحيديان كاميار )1379 ،20 :و داراي
نقشهاي مميزي ،تبايني ،عاطفي ،مرزنمايي،
نحــوي و تأكيدي اســت .درنــگ يا مكث
ســاختمان آوايي خاصي ندارد بلكه از تغيير
در ويژگيهاي آوايي متفاوتي چون كشش،
نادميدگي ،دميدگــي ،واگرفتگي ،واكداري
ن در مــرز دو واحد آوايي بزرگتر
و امثال آ 
از همخوان (صامت) و واكه بهدســت ميآيد
(حقشناس.)128 :1356 :
بنابراين ،گاه چنين عواملــي در تداخل با
عوامل موجود در زنجيرة سخن ،موجبات بروز
تنازع نحوي را فراهم ميكنند و از چگونگي
و نــوع برخورد اين عوامــل ،انواع تنازعهاي
زبرزنجيرهاي بهوجود ميآيد .پيش از بررسي
برخي انواع تنازعهاي زبرزنجيرهاي ،يادآوري

40

ميكنيم كه وجــود برخي تكواژهاي صرفي
كه در زبان فارســي صورت مشترك و نشانة
واحدي دارنــد ،خواهينخواهــي اين گونه
تنازعهــا را بهوجود ميآورند و دســتخوش
چندگونگي ميكنند .براي نمونه ميتوان به
تكواژهاي دستوري مختلفي چون نكرهنما،
مصدري ،نســبت ،و لياقت اشــاره كرد كه
جملگي در صورتي واحد و يگانه مانند حرف
«ي» تجلي پيدا ميكنند و ميتوانند سبب
برداشتهاي مختلف معنايي يا نحوي شوند؛
مانند« :جوانمــردي را ديدم ».از اين جمله،
دستكم سه برداشت متفاوت وجود دارد.1 :
(آقا /خانم) جوانمردي را ديدم( .اسم)

گاه پيش ميآيد كه
دو يا به ندرت چند
عامل براي يك عنصر
زباني تعيين نقش
كنند و بر سر آن به
نزاع بپردازند .در اين
صورت ،ميگويند
جمله داراي تنازع
نحوي است.

 .2جوانمــردي (جوانمر د بــودن) را ديدم.
(حاصل مصدر)  .3جوانمردي را ديدم( .اسم
نكره)
در هر حال ،برخي از تنازعهاي زبرزنجيرهاي
عبارتاند از:
 .1نهاد -منادا :گاهي عاملي زبرزنجيرهاي
چون تكيه ،آهنگ يا مكث ميتواند در تعارض
با يك عامل نحــوي ديگر قرار گيرد و با هم
اسمي واحد ،دو نقش مختلف
براي يك گروه ِ
چون نهاد -منادا را رقم بزنند؛ مانند - :فرهاد
برود //.فرهاد! برود -.بابا خوب اســت؟ //بابا!
خوب است.؟
 .2قيد -صفت :به جهت آنكه برخي عناصر
موجود در زنجيرة سخن ،مانند مصوتهاي
ط زبان فارســي ،آشكار
كوتاه در رســمالخ 
نميشوند يا در زبان فارسي درنگ فاقد نشانة
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مخصوص است ،گاهي ممكن است وضعيتي
آن واحد در
پيش آيد كه يك عنصر زباني در ِ
ش بپذيرد؛
دو جايگاه «قيدي» و «وصفي» نق 
درست را
مانند آنكه بگوييم« :پســر خوب َ
بخــوان» در اين جمله« ،خــوب» با اظهار
نقشنماي وصفي «صفت» و به شرط درنگ،
«قيد» خواهد بود:
درست را بخوان« .2 ».پسر!
« .1پس ِر خوب! َ
درست را بخوان».
خوب َ
در مثال ديگري ،جملة «پردههاي اشــك
پيدرپي جاري بود» از سياوش كسرايي ،دو
خوانش نحوي و قهراً دو تعبير معنايي خواهد
داشتِ .1 :
اشك پيدرپي← صفت .2 .اشك،
پيدرپي← قيد.
در اين دو مثال ،به جهت نوشــتاري بودن
متن ،بدون كمك نشانههاي نگارشي نميتوان
نقش «خوب» را تشخيص داد؛ بنابراين ،دو
عامل «مكث» و نقشنماي كسره ،دو نقش
قيد و صفت را ايجــاب ميكنند .در چنين
مواردي ،فراهم شــدن شرط همزماني براي
تنازع ،وابست ه به چگونگي خواندن جمله است
و با خوانش يا استفاده از نشانههاي نگارش،
اين شــرط ضعيف ميشــود و وجود تنازع
منتفيميگردد.
 .3نهاد -صفت؛ مانند« :استاد محجوب
خوب اســت ».در اين مثــال ،با وقوع مكث
«استاد» شــاخص «محجوب» خواهد بود و
«محجوب» هستة گروه اسمي نهادي و نهاد
جمله است؛ حال آنكه اگر «استا ِد محجوب»
را بهصــورت يك تركيب وصفــي بخوانيم،
«محجوب» ِ
صفت «استاد» خواهد بود.
گذشته از اين ،گاهي حضور ضميرهاي اشاره
و نيز صفتهاي اشاره كه خود سبب حذف
تكيه در موصوف ميشــوند (وحيديان،54 :
 ،)1379ميتواند باعث تنازع نحوي شــود؛
مانند:
 اين كتاب است ( .با حذف تكيه در كتاب)[كتاب مورد نظر] اين كتاب است( .اين ←
صفت)
 اين كتاب است( .با تكية كتاب)اين ،كتاب است( .اين← نهاد)
 .4مسند -مفعول :گاهي چنانكه تكيه را
در ميانة يك اسم يا صفت مركب قرار دهيم،

ميتوانيــم آن را بهصورت دو عنصر زباني در
نظر بگيريم؛ در صورتي كــه انتقال جايگاه
تكيه به پايان آن ،يك عنصر واحد را ميسازد.
مانند« :دل اگر خداشناسي همه در رخ علي
بين!» در صورت تركيب ،مسند و در صورت
عدم تركيب ،مفعول و فعل خواهد بود.
 .5نهــاد -قيد :در زبان فارســي ،وجود
قيدهاي مشــترك با اســم و صفت موجب
ميشــود كه گاهي در زنجيرة سخن ميان
نقش قيدي اين قبيل واژگان و نقش نهادي،
تنازعي به چشــم بيايد .عامل ايجاد چنين
تنازعي بينشــان بودن عاملي زبرزنجيرهاي
چون درنگ اســت .اگر ميتوانستيم درنگ
كوتــاه پس از نهــاد را در زنجيرة كالم ثبت
كنيم يا نبود درنگ را بعد از قيد نشان دهيم،
چنين تنازعي رخ نمــيداد؛ مانند« :خندان
آمد« ».مستانه ميخندد« ».سحر بيدار شد».
اين قبيل تنازعها معموالً در گونة نوشتاري
زبان رخ ميدهد و گرنه در گفتار ،اهل زبان،
آهنگهــا ،درنگها و تكيههــاي موجود را
بهخوبي درمييابنــد و نقش تمايزدهندگي
آنها را تشخيص ميدهند.

ج -تنازعهاي زيرزنجيرهاي
(معنايي):

ج .1 -صفت -مضافاليه :گاهي به جهت
ايهام و چندمعنايي بــودن واژگان و عناصر
زباني كه در جمله نقش ميپذيرند ،در تعيين
نقش نحوي آنها اختالف و تنازعي بهوجود
ميآيد كه به حوزة مقولههاي زيرزنجيرهاي
مربوط است؛ مانند« :خواب شيرين سنگين
اســت ».تنــازع در صفت :خواب شــيرين/
مضافاليه :خواب شيرين.
ج .2-برخي از فعلها :برخي از فعلها در
گذرا بودن به مفعول يا متمم ،صورتي خنثي
نامرجــح دارند و هر دو نقش «مفعولي» يا
و ّ
«متممي» را به يــك اندازه اقتضا ميكنند.
در اين صورت ،بسته به اينكه فعل را چگونه
تعبير كنيم ،يكي از اين دو نقش نحوي اثبات
خواهد شــد ،ولي پيش از ترجيح يكي از دو
تعبير ،ترديد و تنازع بر سر نقش مفعولي يا
متمم وجود خواهد داشــت؛ مانند« :ديروز
مالقاتش كردم ».تنازع بر سر .1 :مفعول :چه

كسي را مالقات كردم؟ (← او را)  .2متمم:
با چه كســي مالقات كــردم؟ (← با او) .3
(ـ ش) به مالقات.
مضافاليه :پيوستن صوري َ
ج .3 -كنايهها :در فعلهاي مركب كنايي
كه هر دو معناي حقيقي و مجازي بهصورت
همزمان در جمله آشــكار ميشوند ،مجالي
براي ايجاد تنازع به وجود ميآيد .در اين گونه
موارد ،تنازعها بيشتر به سر يك نقش نحوي
و قــرار گرفتن در جايگاه وابســتة يك فعل
مركب اســت ،مانند« :دل به كسي ببند كه
دلبستة خدا باشد ».يا «مردان كارآزموده در
دشواريهاي زندگي خم به ابرو نميآورند».
در دو مثال باال«،دل» و «خم»  -در معناي
حقيقيشان -نقش مفعولي دارند اما با توجه به
معناي كنايي ،وابستة واژگاني گروه فعلي «دل
ببند» و «خم به ابرو آورد» به شمار ميآيند.
بنابراين ،تنازع بر سر مفعول و فعل خواهد بود.
ج .4-تنازع ابهامي :در پارهاي از موارد،
تنازع نتيجة حذف نقشنما و ايجاد ابهام در
روابطي است كه در زنجيرة سخن ،ميان عناصر
زباني بهوجود ميآيــد؛ براي مثال در جملة
«شــب ميآيد» ابهام وجود دارد و در نتيجة
اين ابهام ســاختاري يا نحوي ،گروه اسمي
«شب» داراي دو نقش همزمان «نهادي» و
«قيدي» است .رجوع به ژرفساخت جمله
و تأكيد بر بافت معنايي اســت كه مشخص
خواهد كرد ،كدام نقش اولويت دارد و پيروز
ميدان تنازع است :روساخت« :شب ميآيد».
ژرفســاخت( :)1او شــب (هنگام) ميآيد.
ژرفساخت ( :)2شب ميآيد( .فرا ميرسد)
مثال ديگــر :در جملة «من ايــن كتاب را
خوب ميخوانم» علت تنازع ،ابهامي است كه
در فعل وجــود دارد؛ مبني بر اينكه آيا فعل
«ميخوانم» گذرا به مســند است يا خير و
فقط به داشتن نقش قيدي بسنده ميكند.
از اين رو ،دو نقش قيدي و مسندي متنازع
فيهاند .1 :من اين كتاب را خوب ميخوانم( .به
خوبي)  .2من اين كتاب را خوب ميخوانم.
ناگفته نماند كه اين نوع از تناز ع در نقشهاي
تأويلي نيز گاه بــه جهت ابهام در نوع حرف
ربط محذوف ،به چشــم ميخورد .مث ً
ال در
جملة «سربازان ميكوشيدند بيصدا رفت و
آمد كنند ».به سبب نامشخص بودن حرف
ربطي كه جملة وابســته را به جملة هسته

پيوند ميزند ،ميتوان از تأويل جملة وابسته
به «مصدر» ،يك بار بــراي آن نقش قيدي
و بار ديگر نقش متممــي در نظر گرفت.1 :
ســربازان ميكوشــيدند (تا) بيصدا رفت و
آمد كننــد( .قيد علت) [← بــراي رفت و
كردن بيصدا ميكوشيدند]  .2سربازان
آمد ِ
ميكوشيدند (كه) بيصدا رفت و آمد كنند.
(متمم) [← دربارة بيصدا رفت و آمد كردن
ميكوشيدند].

پنجم :اولويت نقشهاي متنازع

ناگفته آشــكار اســت كه اهميت و درجة
تأثيرگذاري عوامل مختلف به نحوي در تنازع
يكسان نيست و عم ً
ال در توصيف جملهها يك
نقش را پررنگتــر ميبينيم .گاهي دوري يا
نزديكي عامل و معمول را مبناي ترجيح يك
نقش قــرار ميدهند؛ همانطور كه در تنازع
مصطلح در زبان عربي به چشم ميخورد (و
از جمله مستندات بصريان بهشمار ميآمد)
و زماني عنصري معناشــناختي در اين مهم
دخالت دارد ،اما بهطور كلي داليل ترجيح و
متنازع فيه چند چيز است:
غلبة نقشهاي
ٌ
 .1ساختاري و نحوي :چنانكه ميدانيم،
نقشهــا را از حيث درجــة اهميتي كه در
ســاختار جمالت دارند ،در دســتور زبان به
نقشهاي اصلي و فرعي تقسيم ميكنند .از
اين رو ،اگر ميان اين دو دسته از نقشها تنازع
آن نقشهاي اصلي
رخ بدهد ،منطقاً اولويت از ِ
است در مورد دو نقش همارز -اصلي باشند
يا فرعي -اولويت با نقشــي اســت كه عامل
آشكارتري در جمله دارد؛ مث ً
ال در تنازع ميان
مضافاليه (صفت) با قيد ،عامل نقشنماي
كسره حضور آشكارتري در جمله دارد .از اين
رو ،ما آن را بهعنوان اولين و مهمترين نقش
آن عنصر زباني در نظر ميگيريم.
 .2معنايي و تأويلي :اگر معنا يا برداشت
خاص معنايي مالك بررسي نحوي جمالت
قرار گيرند ،ممكن است نقش نحوي براي يك
عنصر زباني واحد دو يا چندگانه باشد؛ مث ً
ال
در جملة «چــون جوانان دلير باش» اصالت
معناي «دليري» و تأكيد بر مفهوم آن نقش
مسندي را رقم ميزند؛ در حالي كه اگر عنصر
«جواني و جوانان» مورد توجه و تأكيد باشد ،با
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نقشنماي وصفي «ـِ» دلير در نقش «صفت»
ظاهر خواهد شد.
 .2عاطفي :هنگامي كــه جايگاه تكيه در
كلمات به سبب ويژگيها و انگيزههاي عاطفي
تغيير ميكند ،ممكن اســت گاهي موجب
تغيير نحوي در جمله هم بشود .در اينگونه
موارد ،چون انگيزة تنازع عاطفي است ترجيح
عاطفي هم ميتواند اولويت نحوي را نشــان
بدهد؛ مث ً
ال در جملة «به چشــم ميبينيد
كه در خدمتگزاري آمــادهام» با توجه به دو
عامل فعل و تكيه ،كه در سطوح «زنجيره»
و «زبررنجيرة» ســخن وجــود دارند ،گروه
اسمي«به چشم» داراي نقشي دوسويه است:
از يك سو در جايگاه قيد كيفيت قرار دارد و از
ديگر سو با آنكه باز هم قيد محسوب ميشود،
قيدي نشاندار است كه به صورت شبهجمله
يا به تعبير ديگر يك جملة استثنايي بيفعل
ظاهر شده است.
در ترجيح ميان اين دو نقش -يعني نقش
قيدي (كيفيت) و شبه جمله (قيد تصديق)-
عامل عاطفي دخالت دارد و باعث ميشود ما
عنصر زباني «به چشــم» را بيشتر براي ابراز
رضايتمنــدي و تصديق درونــي -كه امري
عاطفي است -بهكار ببريم؛ و گرنه از آنجا كه
عادتاً و منطقاً ديدن با چشم صورت ميگيرد،
آوردن يك قيد كيفيت بهصورت «بهچشم»
حشو بهشمار ميآيد و با اصل كمكوشي زباني
منافات پيدا ميكند.
 .3زيباشــناختي (بالغي) :با مالحظة
عوامل بالغي و ترجيحاتــي كه اين عوامل
بهوجود ميآورند ،گاه در جايگاه تنازع ،يكي
از نقشهاي تنازعي برجســتگي و اهميت
بيشــتري مييابــد و نقش ديگــر كمرنگ
ميشــود؛ مث ً
ال در اين بيت موالنا« :باش چو
شطرنج روان خامش و خود جمله زبان //كز
فرخ و فرخنده شدم» واژة
رخ آن شاه جهانّ ،
محل تنازع بر سر دو نقش وصفي و
«روان» ِ
مسندي است :يك بار با عامليت فعل ربطي
«باش» و بار ديگر با نقشنماي كسره .1 :چو
شطرنج
شطرنج ،روان باش!← مسند .2چو
ِ
روان باش! ← صفت.
مالحظة موسيقيايي وزن دوري در اين بيت
ايجاب ميكند كه «روان» را بيشتر در نقش
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وصفي و با استفاده از كسرة نقشنماي وصفي
به كار ببريم؛ هر چند كه نقش مسندي هم
براي آن همچنان قابل تصور است.
 .4سبكي :سبك و شيوه سخن هم يكي از
عواملي است كه باعث ميشود يكي از دو نقش
متنازع برجستگي بيابد .با توجه به تفاوتي كه
در سبكهاي فردي و دورهاي و حتي مكاني
وجود دارد ،ممكن است در ترتيب اركان جمله
دگرگونيهايي پيش بيايد كه باعث تنازع شود؛
مث ً
ال در سطر زير از شعر «شب» نيما يوشيج،
ميبينيم كه سبك شاعر در چگونگي چينش
اركان جمله ،نقش قيدي «همچو ورم كرده
تني گرم» را برجسته كرده است؛ در حالي كه
با توجه به عامليت فعل «هست» داراي نقش
مسندي نيز هست« :هست شب ،همچو ورم
كرده تني گرم در استاده هوا» ...
 شب است و هوا همچو تن ورم كردة گرميايستاده است.
 شــب همچو تن ورم كردة گرمي است ،وهوا ايستاده است.
در ســطر زير از شعر ســهراب سپهري نيز
باســتانگرايي ،بهعنوان يك ويژگي سبكي،
باعث شــده است ما از ميان دو نقش مفعول
(با واســطه يا صريح) و متمم بــراي گروه
اسمي «مسافر كهن» ،يكي را ترجيح بدهيم
و نقــش متممي را به واســطة وجود حرف
پي» و نشانة «فك اضافة»
اضافة مركب «از ِ
«را» بر نقش ديگر ترجيح دهيم« :و اگر جا
پايي ديديم ،مسافر كهن را از پي برويم.1 ».
پي مسافر كهن برويم.
ترجيح سبكي← از ِ
نامرجح← با مسافر كهن از پي برويم .در
ّ .2
نامرجح «از پي» بدون كسره خوانده
شــكل ّ
ميشود و جايگاه قيدي دارد.

ششم :نتيجهگيري

از مجموع آنچه دربارة تنازع گفتيم ،نتايج زير
ب ه دست ميآيد:
 .1تنازع فرع بر اصل نقشپذيري واحد براي
عناصر زباني است.
 .2تنازع در هر زباني ،بســته به كاركردها و
ويژگيهاي درون زباني ،قابل توجيه و توصيف
است.
 .3تنازع در جمالت ســاده و در يك عنصر
زباني و بهطور همزمان اتفاق ميافتد.
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 .4در تنازع ،وجود عاملهاي دو يا چندگانه
ضروري است.
 .5عوامل نقشدهندهاي كه بهطور همزمان
بر يك عنصر زباني اعمال نقش ميكنند در
مقولههاي ســهگانة زنجيري ،زيرزنجيري يا
فروزنجيري (معناشناختي) جاي دارند.
 .6تنازع از مقولة حذف نيســت و هرجا به
جهــت قرينه لفظي و جلوگيــري از تكرار،
حذفي واقع شده باشد نميتوان قائل به وجود
تنازع شد.
 .7تنازع بر ســر نقشهاي گوناگون اتفاق
ميافتد.
 .8نقشهاي متنازع از حيث اهميت ،درجات
يكســاني ندارند و با معيارهاي ســاختاري،
معنايي ،عاطفي يا زيباشــناختي و سبكي
ممكن است يك نقش بر نقش متنازع ديگر
برتري داده شود.
منابع

 .1ابن عقيل العقيلي الهمدانــي المصري ،بهاءالدين عبداهلل.
( .)1376شــرح ابــن عقيل ،جزءاالول .چــاپ هفتم .تهران:
انتشاراتناصرخسرو.
 .2أبو سعيد محم د عبدالمجيد .)1998( .مقاله «قضية التنازع
فياالســتعمال اللغوي» چاپ شده در مجلة جامعة أم القري
لعلوم الشريعئ و اللغ ئ العربيئ ،مالزي .بازنشر اينترنتي به نشاني:

http://uqu.edu.sa/majalat/ shariaramag/mag22/mg015.htm

 .3انوري ،حســن و احمدي گيوي .)1370( .دســتور زبان
فارسي ،ج ،2چاپ ششم .تهران :انتشارات فاطمي.
 .4انوري ،حسن و احمد گيوي .)1383( .دستور زبان فارسي.
ج .2تهران :دانشگاه پيامنور ،دارالهدي.
 .5حقشــناس ،عليمحمد .)1356( .آواشناســي .چاپ اول.
تهران :آگاه.
 .6سشئه ،آلبر و بائي ،شارل .)1378( .درسهاي زبانشناسي
همگاني .مترجم :نازيال خلخالي .چاپ اول .تهران :نشر فروزان.
 .7ســيبويه (1988م) ،الكتاب ،تحقيق :عبدالســام محمد
هارون .چاپ سوم .قاهره :مكتبئ الخانجي.
 .8شــرتوني ،رشــيد .)1372( .مباديالعربيئ .ج .3مترجم:
محمدجواد شريعت .چاپ اول .تهران :اساطير.
 .9طبيــبزاده ،اميد .)1385( .ظرفيت فعل و ســاختهاي
بنيادين جمله در فارسي امروز .چاپ اول .تهران :نشر مركز.
 .10مدرســي ،فاطمــه .)1386( .از واج تــا جمله :فرهنگ
زبانشناسي -دستوري .چاپ اول .تهران :نشر چاپار.
 .11ناتلخانلري ،پرويز .)1382( .دســتور زبان فارسي .چاپ
پنجم .تهران :توس.
 .12نجفي ،ابوالحسن .)1380( .مباني زبانشناسي و كاربرد آن
در زبان فارسي .چاپ هفتم .تهران :نيلوفر.
 .13نوروزي ،جهانبخش .)1373( .دستور زبان روان و ساخت
زبان فارسي امروزي .شيراز :راهگشا.
 .14وحيديان كاميار ،تقي .)1370( .نواي گفتار در فارســي:
تكيه ،آهنگ ،مكث .چاپ اول .مشهد :دانشگاه فردوسي.
.15عمراني ،غالمرضا .)1380( .دستور زبان فارسي( .)1چاپ
دوم .تهران :سمت.
 .16ايزدي ،پيروز .)1382( .نقشهاي نحوي در زبان فارسي،
از جشننامة دكتر علياشرف صادقي .چاپ اول .تهران :هرمس.

رمزگشايي
نمادها در

ادبياتمتوسطه
حشمتالهمهرابي
كارشناسان ارشد و دبيران ادبيات دبيرستانهاي پلدختر لرستان

چكيده

از ديرباز اســتفاده از نماد در ادبيات رايج
بوده است .ادبيات فارسي ،مشحون از نماد و
رمز است .نماد ،زيبايي شعر و نوشته را چند
برابر ميكند و باعث تأثيرگذاري بيشتر آن
بر خواننده ميشود .استفاده از نماد به شاعر
كمك ميكند تا شــعر او را هر كس بنا به
درك و احساس خود بفهمد .نمادها وسعت
معنايي دارند و بدون شناخت آنها ،درك
آثار ادبي دشــوار ميشود .برآنيم تا در حد
توان ،با معرفي و شناخت بيشتر نمادها در
كتب درسي ادبيات متوسطه گامي در جهت
ارتقا و افزايش دانش همكاران برداريم.

كليدواژهها :نماد ،كتب ادبيات،
متوسطه ،پيشدانشگاهي ،طاووس ،شب،
گل ،پروانه ،سرو

مقدمه

زبان براي بيان معناهاي بيشتر ،از نمادها
بهره ميبرد .نماد در گســترة وســيعي از
دانشهاي بشــري به كار ميرود .آنچه در
ادبيات از اين كلمه اســتنباط ميشود ،با
كاربردهاي آن در ســاير دانشها متفاوت
اســت .نماد معانــي متنوعــي دارد؛ آن را
معادل لغت ســمبل ( )Symbolپذيرفته
و گاه واژههــاي رمز ،نشــانه و مظهر را نيز
معادل اين كلمه دانستهاند .گرچه بعضي از
نويسندگان ،نظير تقيپورنامداريان ،بين هر
يك از واژگان باال تفاوت قائل شــدهاند ،در
بيشتر كتب بياني و از جمله كتب متوسطه
نماد با رمز ،نشــانه ،ســمبل و مظهر يكي

دانسته شده است .نماد عبارت است از هر
عالمت ،اشاره ،تركيب و عبارتي كه بر معني
و مفهومــي وراي آنچه ظاهر آن مينمايد،
داللت كند .به عبارت ديگر ،هرگاه كلمهاي
جز معني اصلي خود ،نشانه و مظهر صفتها
و ويژگيهاي ديگري قرار گيرد ،نماد است.
از ديرباز اســتفاده از نماد در ادبيات رايج
ال كبوتر و آب را به ترتيب
بوده اســت؛ مث ً
نماد «صلح و دوستي» و «نور و روشنايي»
ميدانستهاند .نماد در ادبيات پيشاز اسالم،
شعر غنايي ،حماسي ،تمثيلي و عرفاني پس
از اسالم ،شعر اجتماعي نو و شعر حماسي
معاصر بهطور بنيادين ريشــه دوانده است.
پس ،ادبيات فارسي سرشار از نمادهاست.
نمادهاي زيبا ،زيبايي شعر و عاطفة آن را
چندبرابر ميكنند.
ادبيات فارسي با توجه به باال بودن ظرفيت
زبانياش در جهــت به كارگيري تصاويري
نظير نمــاد نيازمند به كار بيشــتر در اين
حوزه ميباشــد و بدون شناخت نماد درك
آثار فاخر ادبي مشكل ميشود.
زبان نمادين توأم با رمز ،كنايه و مجاز است
و تا كسي با اســرار و اشارتهاي آن آشنا
نباشد ،بشارتهاي آن را در نخواهد يافت.
بنابر ايــن ضرورت ،جهت آگاهي بيشــتر
همكاران ،نمادهاي به كار گرفته شــده در
كتب درسي را بررسي و رمزگشايي ميكنيم.
دربارة نماد ،نمادپردازي ،انواع نماد ،تفاوت
نماد بــا كنايه ،تفاوت نماد با اســتعاره و...
مطالب و مقاالت زيادي به چاپ رسيده اما
تا به حال در زمينة رمزگشــايي نمادها در

كتب متوســطه ـ تا جايي كه بررسي شده
ـ تحقيق خاص و مســتقلي صورت نگرفته
اســت .لذا بر آن شديم تمام كلماتي را كه
بهصورت نماد در كتب متوسطة دوم و دورة
پيشدانشــگاهي بهكار رفتهاند ،شناسايي
كنيم و پس از بيان اشــارتهاي هر نماد،
صفحاتــي را كه نمــاد در آنها بهكار رفته
است ،مشخص نماييم  .اينك بازتاب نمادها
در كتبدرسي:
 .1آب
نماد «پاكي و حركت»:
شــاعران وارث آب و خرد و روشــنياند
(ادبيات دوم)120 :
نماد «گرفتاري و مشكالت».
آي آدمها كه بر ســاحل نشســته ،شا د و
خندانيد!
يك نفــر در آب دارد ميســپارد جان...
(ادبيات پيشدانشگاهي علوم انساني)79 :
نمــاد «تعلقات مادي و عشــق ظاهري و
مجازي»:
آنگاه بط ...چنين پوزش خواست كه من
با آب چنــان خو گرفتهام كه بيآن زندگي
نتوانم كرد( .ادبيات سوم انساني)122 ،
نماد «وصال معشوق»:
هــر كه عاشــقتر بــود بر بانــگ آب /او
كلــوخ زفت تر كنــد از حجــاب (ادبيات
پيشدانشگاهي انساني)133 :
 .2آسمان
نماد «پاكي و قداست و بخشندگي»:
به يك كرامت آبي نــگاه دوختهايد /كدام
پنجره اينگونه باز ،سوي خداست؟ (ادبيات
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سوم انساني)85 :
نماد «خوبيها و پاكيها».
شب ،شبي بيكران بود /دفتر آسمان پاره
پاره (ادبيات سال اول)63 :
نماد «مردم و جامعه»:
ماه /روشــنياش را /در سراســر آسمان/
ميپراكند /و لكههاي سياهش را براي خود
نگه ميدارد! (سوم تجربي)90 :
 .3آفتاب نماد «تابش و درخشــندگي»/
آبشار نماد «جوش و خروش»:
آفتاب ،خار و خس مزرعة چشم تو /آبشار،
موج فروخفتهاي از خشــم تو (ادبيات سوم
تجربي)78 :
 .4آيينه نماد «صفا و پاكي»:
مردي صفاي صحبت آيينه ديده /از روزن
شب ،شوكت ديرينه ديده (همان)120 :
 .5ارزن نماد «كوچكي»:
درون حبــهاي صد خرمن آمد /جهاني در
دل يك ارزن آمد
(ادبيات سوم انساني)114 :
 .6ازرق شــامي نمــاد «خباثت ،پليدي و
ناپاكي»:
الهي كه آن چشمهاي مثل ازرق شامياش
را ميرغضب در آرد!
(ادبيات سال اول)124 :
 .7اكسير نماد «هر چيز مفيد و كمياب»:
گويند روي سرخ تو ،سعدي ،كه زرد كرد؟
اكسير عشق بر مسم افتاد و زر شدم (ادبيات
پيشدانشگاهي عمومي)33 :
 .8الب ارســان نماد «قدرت ،ســلطه و
مقام»:
سر الب ارســان ديدي ،ز رفعت ،رفته بر
گــردون؟ /به مرو آ تا كنون در گل تن الب
ارسالن بيني؟ (دوم)96 :
 .9انوشيروان نماد «عدالت و دادگري»:
بس پنــد كه بــود آنگه در تاج ســرش
(انوشيروان) پيدا /صد پند نو است اكنون در
مغز سرش پنهان (همان)99 :
 .10باد
نماد «قاصد و پيك»:
و باد /تو را با مشام خيمهگاه /در ميان نهاد
(ادبيات سوم انساني 78 :و )79
باد صبا نماد «پيامرساني و قاصد و پيك»:
با صبا در چمن الله ســحر ميگفتم /كه
شــهيدان كه اند اين همــه گلگون كفنان
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(همان)80 :
به اميد آنكه شــايد برسد به خاك پايت/
چه پيامها ســپردم ،همه سوز دل ،صبا را
(ادبيات دوم)3 :
اي هدهد صبا به ســبا ميفرستمت /بنگر
كه از كجا به كجا ميفرستمت (ادبيات سوم
تجربي)98 :
 .11باز شكاري
نماد «مقام دوســتان و دنياپرســتان» و
«دربارياني كه ميكوشند هرچه بيشتر خود
را به شاه نزديك كنند و همة مباهات آنان
تقرب به شاه است»:
پس باز شكاري كه شاهان او را روي شست
مينشاندند و با خويشتن به شكار ميبردند...

استفاده از نماد باعث
زيبايي و تأثير و جذابيت
شعر و نثر ميشود و به
شاعر كمك ميكند تا
شعر او را هر كسي بنا
به درك و احساس خود
بفهمد .نمادهاي زيبا،
زيبايي شعر و عاطفة آن
را چند برابر ميكنند

چنين گفت«:من بسيار كوشيدهام تا روي
دست شاهان جا گرفتهام( »...ادبيات سوم
انساني)123 :
 .12برگ درخت
نماد «شادابي ،طراوت و اميدواري»:
برگها زرد و تيره /فصل ،فصل خزان بود...
(ادبيات سال اول)63 :
نماد «لطافت»:
مادري دارم .بهتر از برگ درخت ( ...ادبيات
پيش عمومي )120 :
 .13بط
نماد «انســانهاي وابســته به ماديات و
نازپرورده و ســختي نكشيده» و «زاهدان و
عابدان و صوفياني كه مدام با آب (طهارت)
ســروكار دارند و در ضمن مدعي كرامت و
خوارق عادتاند.
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آنگاه بط با قباي ســفيد سر از آب بيرون
كرد و چنين پوزش خواست كه من به آب
چنان خو گرفتهام كه بيآن زندگي نتوانم
كرد( .ادبيات سوم انساني)122 :
 .14بلبل
نماد «عاشق»:
بلبل از گل بگذرد چون در چمن بيند مرا/
بتپرســتي كي كند گــر برهمن بيند مرا
(ادبيات دوم)174 :
نماد «عاشق غيرواقعي»:
اي مرغ سحر عشــق ز پروانه بياموز /كان
ســوخته را جان شــد و آواز نيامد (ادبيات
سوم تجربي)3:
نماد «عاشــقاني كه گرفتار عشق زميني
هستند» و مردم عاشقپيشه و جمالپرست
و كساني كه فقط اهل ادعايند نه عمل»:
بلبل گفت :من گرفتار عشــق گلم .با اين
عشــق ،چگونه ميتوانم در جســتوجوي
سيمرغ اين ســفر پرخطر را بر خود هموار
كنم؟
 .15بنا (در داستان ديوار)
نماد «عامل جدايي انسانها و برهمزنندة
تفاهم بشري»
(ادبيات سوم انساني 25 :ـ )31
ديوار نماد «جدايي انسانها و مانع تفاهم
جوامع بشري و افزايشدهندة بيگانگيها»
همسايه نماد «جوامع بشري»
 .16بنفشه
نماد «انسان عابد ،زاهد و سجدهكننده»:
بر سجدة احساس بنفشه است ،نشاني
سجادة سبزي كه به الوند گشوده است
كنون كه در چمن آمد گل از عدم به وجود
بنفشه در قدم او نهاد سر به سجود (ادبيات
سوم انساني)88 :
نماد «زلف معشوق»:
تاب بنفشــه ميدهد طرة مشــك ساي
تو /پردة غنچه ميدرد خندة دلگشــاي تو
(همان)32 :
 .17بوقلمون
نمــاد «دورويي ،بيثباتــي و رنگ عوض
كردن»:
در همان بحبوحة بخوربخور كه منظرة فنا
و زوال غــاز خدا بيامرز ،مرا به ياد بيثباتي
فلك بوقلمون و شقاوت مردم دون ...انداخته
بود( .ادبيات دوم)40 :

نمــاد «هر چيز رنگارنــگ و رنگ به رنگ
شدن»:
روزكي چند صبر كنيد ...تا شــما در اين
آينه نقشهاي بوقلمــون ببينيد( .ادبيات
سوم تجربي)158 :
 .18بهار
نماد «سرسبزي ،طراوات و تازگي»:
كسي كه سبزتر است از هزار بار بهار /كسي
شگفت ،كسي آنچنانكه ميداني (ادبيات
سوم تجربي)122 :
نماد «آزادي و پيروزي»:
اگرچه باغچهها را كســي لگد كرده /ولي
بهار فقط در تصرف گلهاست (ادبيات سوم
انساني)86 :
نماد «آزادي»:
در آن كوير سوخته ،آن خاك بيبهار
حتي علف اجازة زيبا شدن نداشت
گم بود در عميق زمين شانة بهار
بي تو ولي زمينة پيدا شدن نداشت (پيش
دانشگاهي عمومي)125 :
 .19بيد
نماد «لرزيدن ،ترسيدن و اضطراب»:
ناصــر در حاليكه ســفت خــود را به او
چســبانده بود و مثل بيد ميلرزيد( ...سوم
انساني)31 :
نماد «انسانهاي ترسو و ناپايدار»:
بيد در شهرها و آباديها نيز بيمناك است.
(ادبيات پيشدانشگاهي عمومي)85 :
 .20پرچم نماد «هويت ملي»:
غذايــش را ،تنپوشــش را و پرچمش را
ربودند( .ادبيات دوم)76 :
لباس انسان ،پرچم كشــور وجود اوست؛
پرچمي است كه بر سردر خانه خود نصب
كرده است( ...اول)106 :
 .21پر زاغ نماد «ســياهي و زشتي» /دم
طاووس نماد «زيبايي و رنگارنگي»:
آوردهاند كه در ناحيت كشــمير متصيدي
خوش و مرغــزاري نزه بود كــه از عكس
رياحين او ،پر زاغ چون دم طاووس نمودي
و در پيش جمــال او دم طاووس به پر زاغ
مانستي( .ادبيات سوم تجربي)107 :
دو چشمش بهسان دو نرگس به باغ
مــژه تيرگي برده از پر زاغ (ادبيات ســوم
انساني)146 :
 .22پروانه

نماد«عاشق واقعي و حقيقي»:
اي مرغ ســحر! عشق ز پروانه بياموز /كان
ســوخته را جان شــد و آواز نيامد (ادبيات
سوم تجربي)3 :
سهل است اگر بال و پري نقصان اين پروانه
شــد /كان شمع ســامان ميدهد از شعله
زرينبالها (پيشانساني)49 :
دل من حالت پروانه دارد /به آتش سوختن،
پروا ندارد (همان)144 :
يك شبي پروانگان جمع آمدند /در مضيفي
طالب شمع آمدند (ادبيات سوم تجربي)99 :
سوزنده چراغســتم ،در گوشة اين مأمن/
پروانه بســي دارم ،سرگشــته بــه پيرامن
(ادبيات اول)162 :
نماد «عاشق غيرواقعي و ناپايدار»:
پروانه نيستم كه به يك شعله جان دهم/
شــمعم كه جــان گــذارم و دودي نياورم
(ادبيات دوم)174 :
 .23پشه /مگس
نماد «حقارت ،كوچكي و ضعيفي»:
پشــه بجنبد/
گر بر ســر خاشــاك يكي ّ
پشــه عيان در نظر ماســت
جنبيدن آن ّ
(ادبيات سوم تجربي)110 :
پشه كي داند كه اين باغ از كي است /كاو
ّ
بهاران زاد و مرگش در دي اســت (ادبيات
سوم انساني)107 :
پشهاي همچند پيل است /در اسما
به اعضا ّ
قطرهاي مانند نيل است (همان)114 :
 .24پنجره
نماد «ارتباط»:
پشــت درياها شــهري اســت /كه در آن
پنجرهها رو به تجلي باز است( ...ادبيات دوم:
)120
به يك كرامت آبي نــگاه دوختهايد /كدام
پنجره اينگونه باز ،سوي خداست؟ (ادبيات
سوم انساني)85 :
نماد «احساس و ارتباط»:
من وضــو با تپــش پنجرههــا ميگيرم.
(پيشدانشگاهي عمومي)121 :
 .25تشــنه نماد «عاشق ،عارف و جويندة
حق» /جو «نماد عالم غيب» /ديوار «ماديات
و عاليق دنيوي ،موانع و محدوديتها»:
بر لب جو بود ديواري بلند /بر ســر ديوار
تشــنه دردمند (ادبيات پيشدانشــگاهي
انساني)131 :

 .26تور ،مرواريد ،آبيها ،دريا ،پريان
نماد «تعلقات و دلبستگيهاي مسير»:
قايــق از تور تهي /و دل از آرزوي مرواريد/
همچنــان خواهــم راند /نه بــه آبيها دل
خواهم بســت /نه به دريا ـ پرياني كه سر
از آب به در ميآرند( ...ادبيات دوم)119 :
 .27جغد
نماد «پولپرســتان وابســته بــه دنيا و
ماديات و از مردمگريزان و گوشــهگيران و
انزواطلبان»:
آنگاه ،جغد زبان به عذرخواهي گشــود كه
من روزگاري است در ويرانه جاي گرفتهام.
(سوم انساني)123 :
 .28جو
نماد «هــر چيز اندك» :ز كشــتن جوي
نيست پرواي من /شهادت بود ارث آباي من
(ادبيات اول)29 :
 .29چراغ
نماد «اميد ،روشني ،وطن ،آزادي ،هدف،
شرافت»:
پسرم بار ديگر ميپرسد /تو چرا ميجنگي؟/
با تمــام دل خود ميگويم /تــا چراغ از تو
نگيرد دشمن (همان)74 :
 .30چشمه نماد«پاكي و جوشش ،لطافت
و روشني» /نور نماد «پرتو ايزدي»:
من مســلمانم /قبلــهام يك گل ســرخ/
جانمازم چشمه ،مهرم نور
(ادبيات پيشدانشگاهي عمومي)120 :
 .31چلچله
نمــاد «ناتوانــي» :مــا نداريم از كســي
اينجا گلــه /كم نميآيد عقــاب از چلچله
(پيشدانشگاهي انساني)164:
 .32چين
نماد «زيبايي /ســرزمين زيباييها» :هري
را از بهار چين زيادت آوردي( .همان)21 :
ســالها پيش نيمشــبي از كشور چين
گذشــت و پري از پرهايش بر آن سرزمين
افتاد( .سوم انساني)120:
 .33حاتــم طايــي نماد«بخشــندگي و
جوانمردي».
و آنچه گفتي در به روي مسكينان ببندند،
حاتم طايي كه بياباننشين بود اگر شهري
بودي از جوش گدايان بيچاره شدي( .پيش
انساني)37 ،
 .34حالج نماد «عشق آسماني و عرفاني»:
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چه فرهادها مــرده در كوهها /چه حالجها
رفته بــر دارها (پيشدانشــگاهي عمومي:
)164
 .35خــار مغيــان نماد «ســختيها و
دشواريهاي راه عشق» /كعبه نماد «هدف
غايي و نهايي عشق»:
در بيابان گر به شوق كعبه خواهي زد قدم/
ســرزنشها گر كند خار مغيالن غم مخور
(همان)25 :
 .36خزان
نماد «يأس ،نااميدي و افسردگي»:
برگها زرد و تيره /فصل ،فصل خزان بود

(ادبيات اول)63 :
 .37خشت خام نماد «بيارزشي»:
مور ،چــه ميداند كــه بر ديــوارة اهرام
ميگذرد يا بر خشــتي خام (ادبيات دوم:
)131
خشت نماد «گوشهاي از عاليق»:
ناگهــان انداخت او خشــتي در آب /بانگ
آب آمد به گوشــش چون خطاب (ادبيات
پيشدانشگاهي انساني)131 :
 .38خشكي و دريا
نماد« سختيها ،ناماليمات و خطرات»:
بس كه خشكي بس كه دريا بر ره است /تا
نپنداري كه راهي كوته است
در چنين ره حاكمي بايد شــگرف /بو كه
بتوان رست از اين درياي ژرف (ادبيات سوم
انساني 121 :و )123
 .39خضر
نمــاد «راهنمايي و جاودانگي» :بيا در بزم
عشــق و مي و آواز ،آب خضر جوانت كند.
(پيشدانشگاهي عمومي)98 :
 .40داروگ

46

ن رهايي و آزادي،
نماد «باران ،پيامآور بارا 
قاصد سرسبزي و طراوات»:
قاصد روزان ابري ،داروگ ،كي ميرســد
باران؟ (ادبيات دوم)124 :
 .41درفــش كاويــان نماد «پيــروزي»/
افريدون (فريدون) نماد «مبارزه و جهاد»:

تو يك ساعت ،چو افريدون ،به ميدان باش،
تا زانپس /به هر جانب كه روي آري درفش
كاويان بيني(دوم)96 :
 .42دريا
نماد «خشم و تالطم»
شــما چقدر صبور و چقدر خشــمآگين/
تالقي صخره با درياســت
حضورتــان چو ّ
(ادبيات سوم انساني)85 :
نماد «جامعه»:
يك نفر دارد كه دست و پاي دايم ميزند/
روي اين درياي تند و تيره و ســنگين كه
ميدانيد (پيشدانشگاهي انساني)79 :
 .43دماوند
نمــاد «اســتواري ،پايــداري ،بلنــدي و
سرافرازي».
به اســتواري ،معيار تازه بخشيديد /شما
نه مثل دماوند ،او به مثل شماســت (سوم
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انساني)85 :
 .44ذره نماد «كوچكي و حقارت»:
هركه داند گفت با خورشيد راز /كي تواند
ماند از يك ذره باز؟ (همان)122 :
 .45روشني
نماد «آگاهي ،عرفان و بينش»:

شــاعران وارث آب و خرد و روشــنياند
(ادبيات دوم)120 :
 .46زهــر نماد«تلخــي» /قنــد نمــاد
«شيريني»:
زشــت بايد ديد و انگاريد خوب /زهر بايد
خورد و انگاريد قند (ادبيات پيشدانشگاهي
عمومي)25 :
 .47زيتون نماد «صلح و آرامش»:
ماه ايارش ،آواز ماســت /كــه وقت ظهر
در ســايهي آبيرنگ /ميان مــزارع زيتون
ميخوانيم (ادبيات دوم)74 :
 .48ســاحل نماد «آسايش و آرامش ،رفاه
و راحتي»:
اي آدمها كه بر ســاحل نشســته ،شاد و
خندانيد! /يك نفر در آب دارد ميســپارد
جان (پيشدانشگاهي انساني)79 :
 .49سبزة بهار

نماد «طــراوت و شــادابي» :نونو طراوتي
بدهد /چون سبزهي بهار
(ادبيات اول)165 :
 .50سپيده و سحر نماد «آزادي و رهايي»:
يكي ز شــبگرفتگان چراغ بر نميكند/
كسي به كوچهسار شب در سحر نميزند
نشستهام در انتظار اين غبار بيسوار /دريغ
كز شبي چنين ،سپيده سر نميزند (ادبيات
دوم)138 :
 .51سرما نماد «ظلم و ستم و استبداد»:
ســنگ روي سنگ ،براي ساختن اركي به
رفعت ايمان /شهر سرد /مهتاب سرد /يك
تاريخ سرد (سوم انساني)105 :
 .52سرو
نماد «آزادگي»:

اي سرو پايبســته به آزادگي مناز /آزاده
من ،كــه از همه عالم بريدهام (ادبيات دوم:
)137
نماد «طراوت ،تازگي و جاودانگي»:
مرا در دل درخت مهرباني /به چه ماند؟ به
سرو بوستاني
نه شــاخش خشــك گردد روز سرما /نه
برگــش زرد گردد روز گرما (ادبيات ســوم
تجربي)96 :
نماد «انسانهاي وابسته و گرفتار»:
عجب نيســت از گل كه خندد به سروي/
كه در اين چمن پاي در گل نشيند (ادبيات
پيشدانشگاهي انساني)58 :
 .53ســنگ نمــاد «انعطافناپذيــري و
بيحاصلي» /خاك نماد «انعطافپذيري و
حاصلخيزي»:
سالها تو سنگ بودي دل خراش /آزمون
را يــك زمانــي خاك باش (ادبيات ســوم
انساني)157 :
 .54ســنگ خــارا نماد «سرســختي و
انعطافناپذيري» /موم نماد «انعطافپذيري
و نرمي»:
ســركش مشو كه چون شــمع از غيرتت

بسوزد /دلبر كه در كف او موم است سنگ
خارا (ادبيات دوم)92 :
هر آدمي اي كه ُمهر مِهرت /در وي نگرفت،
سنگ خاراست (ادبيات اول)120 :
 .55سهراب ،سياوشها و تختيها
نماد «شجاعت ،جوانمردي ،مليت ايراني و
مرگ مظلومانه»:
اين گليم تيرهبختيهاســت /خيس خون
داغ ســهراب و ســياوشها /روكش تابوت
تختيهاســت( ...ادبيات پيشدانشــگاهي
عمومي)110 :
 .56سيمرغ نماد «حق ،خداوند»:
ما پرندگان را نيز پيشوا و شهرياري است.
من او را ميشناســم .نامش سيمرغ است
و در پس كوه قــاف ،بلندترين كوه زمين،

زبان نمادين توأم با
رمز ،كنابه و مجاز است
و تا كسي با اسرار و
اشارتهاي آن آشنا
نباشد ،بشارتهاي آن را
در نخواهد يافت.

بر درختي بلند آشــيان دارد( .ادبيات سوم
انساني)120 :
 .57شب نماد آرامشبخشي /طوفان نماد
«خشم و خروش»:
شب از چشــم تو ،آرامش را به وام دارد /و
طوفان از خشــم تو خروش را (ادبيات دوم:
)133
شب نماد «ظلم ،ستم و استبداد»:
ما با ديو ســياه شب در آويختهايم /در كام
فلق بادة خون ريختهايم (ادبيات اول)62 :
شب ،شبي بيكران بود /دفتر آسمان پاره
پاره /برگها زرد و تيره( ...همان)64 :
اي خونينچشم و خونيندست /به راستي
كه شب رفتني است (ادبيات دوم)76 :
يكي ز شــبگرفتگان چــراغ برنميكند/
كسي به كوچهســار شب در سحر نميزند
(همان)138 :
 .58شمشاد نماد «اندام زيبا و متناسب»:

نرگس بگشا چشــم و ببين كاندر خاك/
چند روي چو گل و ِ
قامت چون شمشــاد
است (ادبيات سوم تجربي)146 :
 .59شمع
نماد «معشوق»:
سهل است اگر بال و پري نقصان اين پروانه
شــد /كان شمع ســامان ميدهد از شعله
زرينبالها (پيشدانشگاهي انساني)48 :
نماد «عاشق حقيقي و پايدار»:
پروانه نيستم كه به يك شعله جان دهم/
شــمعم كه جــان گــدازم و دودي نياورم
(ادبيات دوم)174 :
 .60شــير و پلنگ و نهنگ نماد «قدرت،
توانايي و شجاعت»:
به شهر تو شير و نهنگ و پلنگ /سوار اندر
آيند هر سه به جنگ؟ (همان)9 :
 .61شــيرين نماد «معشوق» /فرهاد نماد
«عاشق پاكباخته و راستين»:
بيستون بر ســر راه است ،مباد از شيرين/
خبــري گفته و غمگيــن دل فرهاد كنيد
(ادبيات اول)134 :
گر پر از اللة ســيراب بود دامن كوه /مرو
از راه كه آن خون دل فرهاد اســت (ادبيات
سوم تجربي)146 :
چه فرهادها مــرده در كوهها /چه حالجها
رفته بر دارهــا (ادبيات پيشدانشــگاهي
عمومي)45 :
 .62صخــره نمــاد «صبر و پايــداري»:
تالقي صخره با درياســت
حضورتــان چو ّ
(ادبيات سوم انساني)85 :
 .63صدف
نماد «ســكوت و خاموشــي» :صدفوار
گوهرشناسان راز /دهان جز به لؤلؤ نكردند
باز (پيشدانشگاهي عمومي)66 :
 .64طاووس
نماد «زيبايي ،رنگارنگي و برتري»:
طاووس عارفان ،بايزيد بسطامي ،يك شب
در خلوت خانة مكاشفات ،كمند شوق را بر
كنگرة كبرياي او در انداخت و آتش عشق را
در نهاد خود برافروخت( ...ادبيات دوم)99 :
نمــاد «مــردم متظاهر و خودشــيفته و
انســانهاي آخرتگرا كه اعمال و كارهاي
خــود را به اميــد رفتن به بهشــت انجام
ميدهند» و «كساني كه فقط به فكر پاداش
بهشتاند»:
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طاووس نيــز چنين عذر آورد كه من مرغ
بهشــتيام ،روزگاري دراز در بهشت به سر
بردهام( ...سوم انساني)122 :
 .65طوطــي نماد «جان پــاك و مجرد»/
قفس نماد «تن»:
بــود بازرگان و او را طوطــياي /در قفس
محبوس زيبا طوطياي
(همان)128 :
 .66طوفان نماد «مشــكالت ،سختيها و
ناماليمات زندگي»:
دريايم و نيســت باكم از طوفان /دريا همه
عمر ،خوابش آشفته است (ادبيات اول)72 :
 .67عقاب
نماد «قدرت و بلندپروازي»:
ما نداريم از كســي اينجا گله /كم نميآيد
عقاب از چلچله (ادبيات پيشدانشــگاهي:
)164
نماد «غرور و تكبر»:
روزي ز سر سنگ عقابي به هوا خاست /و
اندر طلب طعمه پر و بال بياراست
بر راســتي بال نظر كــرد و چنين گفت/:
امروز همه روي جهان زير پر ماست (ادبيات
سوم تجربي)110 :
 .68عمار و بوذر نماد «زهد و تقوا» /محمود
غزنــوي نماد «انســانهاي خوشگذران و
دنيايي»:
پسنديدهست با زهد عمار و بوذر /كند مدح
محمود مر عنصري را؟ (ادبيات سوم انساني:
)67
عيــوق نمــاد «دوري ،روشــنايي و
.69
ّ
بلندي»:
چون شبنم اوفتاده بدم پيشآفتاب /مهرم
عيوق بر شدم (ادبيات
به جان رســيد و به ّ
پيشدانشگاهي تجربي)32 :
 .70فانــوس نمــاد «حــق و حقيقت و
روشنايي»:
آنان كه فانوسشــان را /بر پشت ميبرند/
سايههاشان پيش پايشان ميافتد (ادبيات
سوم تجربي)90 :
 .71فلق نماد «رهايي و آزادي»:
با ديو سياه شب در آويختهايم /در كام فلق
بادة خون ريختهايم
(ادبيات اول)62 :
 .72قابيليــان ،نماد «انســانهاي ظالم و
ستمگر» /هابيليان ،نماد «انسانهاي مظلوم

48

و ستمديده و صالح»:
قابيليان بر قامت شب ميتنيدند /هابيليان
بــوي قيامت ميشــنيدند (ادبيات ســوم
تجربي)120 :
 .73قــارون نمــاد «ثروتانــدوزي و
گنجداري»:
بزرگي را از اكابر ...كه در ثروت ،قارون زمان
خود بود ـ اجل دررسيد( ...همان)92 :
هنــگام تنگدســتي در عيــش كوش و
مســتي /كاين كيمياي هستي قارون كند
گدا را (ادبيات دوم)92 :
 .74قايق نماد «حركت و پيشرفت ،و ابزار
هجرت و رفتن»:
قايقي خواهم ســاخت /خواهم انداخت به
آب /دور خواهــم شــد از اين خاك غريب
(همان)119 :
 .75قله نماد «پايداري و سربلندي»:
بيا كه از همة دشــتها سؤال كنيم /كدام
قله چنين ســرفراز و پابرجاست؟ (ادبيات
سوم انساني)85 :
 .76قندهار نماد «دوري و مسافت بسيار»:
درســت همچون ســفري به قندهار ،هم
ييالقي بود و هــم صرفهجويي ميكردند.
(ادبيات اول)152 :
 .77كاريز نماد انسانهاي بسيار خودخواه
و خويشتندوست» /رودها نماد «مردم»:
كاريز خوش دارد خيــال كند /كه رودها/
تنها /براي اين هستند /كه به او آب برسانند
(سوم تجربي)90 :
 .78كبوتــر نماد «زيبايي» /اســب نماد
«نجابت»:
من نميدانــم /كه چرا ميگويند اســب
حيوان نجيبي اســت /كبوتر زيباســت...
(ادبيات پيشدانشگاهي عمومي)122 :
 .79كركس نماد «زشتي و شومي»:
و چرا در قفس هيچكسي كركس نيست...
(همان)
 .80كوه نماد «سكوت و خاموشي»:
اگــر پاي در دامن آري چو كوه /ســرت ز
آسمان بگذرد در شكوه
(ادبيات پيشدانشگاهي عمومي)66 :
 .81گاو نمــاد «انســانهاي اليــق،
شايسته و صادق اما ســادهلوح ،بيتدبير و
فريبخورده» ،شير نماد «شاهان و حاكمان
ترســو و زودباور» ،كليله نماد«مشاور دانا و
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آيندهنگر» ،دمنه نمــاد «افراد قدرتطلب،
حسود و فتنهانگيز»:
داســتان شــير و گاو از كليلــه و دمنــه
«بازرگانــي بود بســيارمال و او را فرزندان
دررسيدند( ...ادبيات سوم انساني)49 :
 .82گز و تاق نماد «انســانهاي شجاع و
مقاوم و صبور»:
آنچه در كوير ميرويد ،گز و تاق است ،اين
درختان بيباك ،صبور و قهرمان كه عليرغم
كوير ،بينياز از آب و خاك ...از سينة خشك
و ســوختة كوير به آتش سرميكشــند و
ميايستند( ».پيشدانشگاهي تجربي)85 :
 .83گل
نماد «معشــوق» :بلبل گفت :من گرفتار
عشق گلم.
(ادبيات سوم انساني)122 :
اي گل خوشنســيم من بلبل خويش را
مسوز /كز سر صدق ميكند شب همه شب
دعاي تو (همان)32 :
بلبل از گل بگذرد چون در چمن بيند مرا/
بتپرســتي كي كند گــر برهمن بيند مرا
(ادبيات دوم)174 :
نماد «عشق و محبت»:
خدا /نه براي خورشــيد /و نه براي زمين/
بلكه براي گلهايي كه برايمان ميفرستد/
چشم به راه پاسخ است
(ادبيات سوم تجربي)90 :
نماد «زيبايي و طراوت»:
همچو نرگس بگشا چشــم و ببين كاندر
خاك /چنــد روي چــو گل و قامت چون
شمشاد است (همان)146 :
نمــاد «انســانهاي آزاده از قيــد تعلق و
وابستگي»
عجب نيســت از گل كه خندد به سروي/
كه در اين چمن پاي در گل نشيند (ادبيات
پيشدانشگاهي انساني)58 :
 .84گل سرخ
نماد «كمال» ... :كار ما نيســت شناسايي
«راز» گل سرخ
ش عمومي)120 :
(ادبيات پي 
نماد «عشــق ،قلب انســان و زيباييهاي
جهان» :من مسلمانم /قبلهام يك گل سرخ
(همان)122 :
 .85گل الله نماد «آزادگي و وارستگي»:
من اللة آزادم ،خودرويــم و خودبويم /در

دشت مكان دارم ،همفطرت آهويم (ادبيات
اول)161 :
 .86گل نيلوفر نماد «عرفان»:
كار ما شــايد اين اســت /كــه ميان گل
ي آواز حقيقــت بدويم
نيلوفــر و قرن /پــ 
(پيشدانشگاهي عمومي)123:
 .87گندم نماد «باروري و بركت»:
و اين ســرزمين را سرشار خواهيم كرد از
شــادي /لذتبخش و زرين چون خوشهي
گندم( ...ادبيات دوم)72 :
ون نماد «انسانهاي گرفتار ،زنداني،
َ .88گ َ
ساكن ،دربند و وابسته به دنيا»:
«به كجا چنين شــتابان؟» /گون از نسيم
پرسيد.
 .89ليلي و مجنون نماد«عاشق و معشوق
سختيكشيده و ناكام»:
برقي از منزل ليلي بدرخشيد سحر /وه كه
با خرمن مجنون دل افگار چه كرد
(پيشدانشگاهي عمومي)99 :
نــي حديث راه پر خون ميكند /قصههاي
عشق مجنون ميكند
(همان)3 :
 .90مــار نمــاد «معشــوق زمينــي كه
اغفالكننده است»:
طاووس نيز چنين عــذر آورد ...مار با من
آشنا شد ،آشنايي با او سبب گرديد كه مرا
از بهشت بيرون كنند( .ادبيات سوم انساني:
)124
 .91ماه
نماد «زيبايي و درخشندگي»:
گفتم غم تو دارم .گفتا غمت سرآيد /گفتم
كه ماه من شو ،گفتا اگر برآيد
(ادبيات دوم)94 :
شــما بــه هرچه كه خــوب اســت ،ماه
ميگوييد /بيا كه امشــب ،ماه است و دهر
رنگ اميد (پيشانساني)73 :
نماد «انسانهاي ايثارگر و فداكار»:
ماه /روشــنياش را /در سراســر آسمان/
ميپراكند /و لكههايــش را براي خود نگه
ميدارد (سوم تجربي)90 :
 .92مرداب نماد«بيحركتي و سكون»:
حســرت نبرم به خواب آن مرداب /كارام
درون ِ
دشت شب خفته است (ادبيات اول:
)72
 .93مــور نمــاد «كوچكــي و ضعيفي و

ناتواني» /ســليمان نماد «اقتدار ،عظمت و
پادشاهي»:
گرچه مــورم ولي آن حوصله با خود دارم/
كه ببخشــم ،بود ار ملك ســليمان از من
(ادبيات سوم انساني)71 :
پيش صاحبنظران ملك سليمان باد است/
بلكه آن است سليمان كه ز ملك آزاد است
(سوم تجربي)146 :
مــور چــه ميداند كه بــر ديــوارة اهرام
ميگذرد /يا بر خشتي خام.
(ادبيات دوم)131 :
 .94ناقد نماد «پير راهدان و مرشد و انسان
كامل.:
ناقدي كاو داشــت در مجمع مهي /گفت:
«او را نيست از شمع آگهي» (ادبيات سوم
تجربي)
 .95نرون نماد «ظلم و ستم و غارت»:
نرون مرد ،ولي رم نمرده است (سال دوم:
)76
 .96نسيم
نماد «پيك ،قاصد و خبررساني بين عاشق
و معشوق»:
همــه شــب در ايــن اميدم كه نســيم
صبحگاهي /به پيام آشــنايي بنوازد آشنا را
(همان)3 :
نماد «انسانهاي آزاد ،پويا ،مهاجر و كساني
كه بهدنيا وابسته نيستند»:
«به كجا چنين شــتابان؟» /گون از نسيم
پرسيد(همان)130 :
 .97ني
نماد «انسان جدا شده از عالم معنا ،انسان
آشنا به حقايق ،غريب و دورافتاده از وطن و
اصل خويش»:
ي چون حكايت ميكند
بشنو از ن 
از جداييها شكايت ميكند
(ادبيات پيشدانشگاهي عمومي)2 :
 .98هدهد نماد «شــيخ ،راهنما و پيشرو،
انسان كامل و آگاه به مسير»:
هدهــد كه پرندة دانايي بود و افســري بر
سر داشــت ،گفت :اي ياران ،من بيشتر از
همة شما جهان را گشتهام( . ...ادبيات سوم
انساني)121 :
ُ .99هما نماد «سعادت و خوشبختي»:
علي اي هماي رحمــت تو چه آيتي خدا
را /كه به ماســوا فكندي همه ساية هما را

(ادبيات دوم)2 :
مبارك بود چو فر همــا /اول كارها به نام
خدا (ادبيات پيشدانشگاهي انساني)69 :
 .100هندوستان نماد « عالم معنا»:
چون كه بازرگان ســفر را ساز كرد /سوي
هندســتان شــدن آغاز كرد (ادبيات سوم
ُ
انساني)128 :

نتيجهگيري

بهكارگيري نماد در شــعر فارســي سابقة
زيادي دارد .شاعران و نويسندگان با توجه
به ظرفيت باالي زبان فارسي از نماد بهعنوان
ابزار بيان انديشههاي خود استفاده كردهاند.
بهرهگيري از نماد باعث ميشود خوانندگان
درك و احســاس گوناگوني از آثار نمادين
داشته باشــند .كتب درسي دورة متوسطه
هم سرشــار از نمادهاست و بدون شناخت
نمادها درك اين آثار دشوار ميگردد.

منابع

 .1اكبــري ،فاطمه و تقــي پورنامداريــان .)1390( .رمز
و تفــاوت آن بــا نماد و نشــانه .مجلة رشــد ادب .دورة
بيستوچهارم .شمارة .3
 .2جمشــيدي ،ايرج .)1390( .نمــاد .مجلة الكترونيكي،
شمارة  105ـ .74
 .3شميســا ،ســيروس .)1381( .بيان .چاپ نهم .تهران:
انتشارات فردوس.
 .4شميسا ،ســيروس .)1373(.گزيدة منطقالطير .چاپ
سوم .تهران :نشر قطره.
 .5عطــار نيشــابوري ،فريدالديــن محمد .به كوشــش
سيدصادق گوهرين .چ دهم .تهران :علمي فرهنگي.
 .6كتب درسي ادبيات متوسطه.
 .7مولوي ،محمد .)1371( .گزيدة مثنوي .شــرح محمد
استعالمي .چاپ سوم .نشر افكار.
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هم سؤال

علياكبرقاسميگلافشاني
دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي،
دبير و سرگروه زبان و ادبيات فارسي سوادكوه (مازندران)
شايد هيچ وظيفهاي خاطرهانگيزتر از وظيفة معلمي
نباشــد؛ سراسر خاطره اســت و يكي از اين خاطرهها
ميتواند برگههاي آزمون دانشآموزان باشــد .بعضي
از دانشآموزان در برگههــاي امتحاني خود ،دهها بار
پدربزرگ و مادربزرگ خود را ميكشــند و مراســم
ختــم براي آنهــا ميگيرند و پدر و مــادر را مريض
ميكنند تا نمرة قبولي بگيرند؛ از اين عبارتها فراوان
در پايــان برگهها ميبينيد :آقا اجازه! مادرمان مريض
شــد ،ما نتوانستيم خوب بخوانيم؛ آقا اجازه! فاميلمان
به رحمت خدا رفت ،ما ديشــب مراســم ختم بوديم،
نتوانستيم خوب بخوانيم و . ...
بعضــي از دانشآمــوزان هم يك جواب درســت را
در چنــد جا مينويســند تا معلــم را فريب بدهند و
نمرة بيشــتري بگيرند .من دانشآموزي داشتم بارم
سؤالهايي را كه درست جواب داد ه بود ،كام ً
ال حرفهاي
زياد كرده بود تا نمرة بيشتري بگيرد .اين لطيفه را هم
بشنويد ،خالي از لطف نيست؛ ميگويند دانشآموزي
در زير سؤالي نوشــت :جواب در پشت صفحه .وقتي
معلم به پشت صفحه نگاه كرد ،با كمال تعجب ديد كه
دانشآموز براي او نوشــته است :مرد حسابي! من اگر
بلد بودم ،همانجا براي شما مينوشتم و ديگر به اينجا
نميآمدم .نمرهاي بده تا رفع زحمت كنيم.
زادگا ِه نگارنــدة ايــن سطور«گلافشــان» اســت و
گلافشــان روســتايي است در شهرســتان قائمشهر
ن برگة امتحان
(استان مازندران) .دانشآموزي در پايا 
تاريخ ادبيات ايران شعر معروف منوچهري را با اندكي
تغيير در مصراع دوم اينگونه نوشته بود:
خيزيد و خز آريد كه هنگام خزان است
باد خنك از سوي گلافشان وزان است
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هم جواب
و خودش هم در پايان بيت نوشــته بود« :اين بيت 3
نمره دارد .لطفاً دريــغ نكنيد ».من هم پاي برگهاش
نوشــتم« :عنصري شاعر از ســلطان محمود غزنوي
صلهاي به اين گراني نگرفت».
بعضــي از دانشآموزان هم جوابهايي براي شــما
مينويســند كه فرســنگها با جواب موردنظر فاصله
دارد .البته اين اشــتباهات مختص دانشآموزان يك
مدرسه و چند مدرسه نيست؛ امر فراگيري است و در
دانشگاه هم بسيار ديده ميشود.
به قول سعدي:
گر كند ميل به خوبان دل من عيب مكن
كاين گناهي است كه در شهر شما نيز كنند
اگر هر دبير و اســتادي اين نمونههــا را جمعآوري
كند ،خود كتابي مفصل ميشود .در اينجا ميخواهم
به نمونههايي اشــاره كنم .اميدوارم مورد پسند شما
عزيزان قرار گيرد.
خواندن او بود ،برق
 .1عبارت «شــبي كه نوبت شعر
ِ
خاموش شد و روي ميز خطابه شمعي نهادند و او آي
آدمهايش را خواند ».دربارة كيســت؟ (كتاب ادبيات
فارسي ،سال اول دبيرستان)
جواب مورد نظر :نيما يوشيج
جواب دانشآموز :دربارة صرفهجويي برق
 .2گويندة«هوا بس ناجوانمردانه سرد است» كيست؟
(كتاب فارسي ،سال اول دبيرستان)
جواب مورد نظر :مهدي اخوان ثالث
جواب تعدادي از دانشآمــوزان :اخوان ثاني ،اخوان
سالس ،ارغوان
باور كنيــد اگر به جاي اين ســؤال شــمارة كفش
فالن بازيكن برزيلي را ميپرســيدم ،به يقين درست

مينوشتند .بهراستي كه هوا بس ناجوانمردانه
سرد است.
 .3بيت زير را با كلمة مناسب كامل كنيد.
(كتاب ادبيات فارسي ،سال اول دبيرستان)
گفتم خوشا هوايي كز باد صبح خيزد
گفتا ......نسيمي كز كوي دلبر آيد
جواب مورد نظرُ :خ ُنك
جواب دانشآموز :گفتا ســيمين دانشــور
نسيمي كز كوي دلبر آيد
 .4محمد حســنخان اعتمادالســلطنه را
در ادبيات ايــران با چه خدمــت فرهنگي
ميشناســند؟ (كتاب ادبيات فارسي ،سال
دوم دبيرستان)
جــواب موردنظر :كتــاب روزنامة خاطرات
اعتمادالسلطنه
ب دانشآموز :اعتمادبهنفس داشتن
جوا 
 .5مؤلف كتاب « حدودالعالم منالمشــرق
اليالمغرب» كيســت؟ (كتاب تاريخ ادبيات
ايران ،سال دوم دبيرستان)
جواب موردنظر :مؤلف آن معلوم نيست.
اما بهتريــن دانشآمــوز كالس من آن را
خالي گذاشــت (جوابي ننوشت) .وقتي به او
گفتم :چرا به اين سؤال جواب ندادي؟ گفت:
«حدود العالم مؤلف ندارد .من اسم چه كسي
را مينوشتم؟»

 .6در بيــت زير از حافظ چه آرايهاي وجود
دارد؟ (كتاب آرايههاي ادبي ،ســال ســوم
دبيرستان)
گفت آن يار كزو گشت سر دار بلند
جرمش اين بود كه اسرار هويدا ميكرد
جواب مورد نظر :در بيت آراية تلميح وجود
دارد؛ چرا كه يادآور ماجــراي بر دار كردن
حسينبن منصور حالج است؛ همان كسي
كه «انا الحق» را بر زبان آورده بود.
جواب دانشآموز :بيت اشاره دارد به داستان
اميــر عباس هويــدا ،نخســتوزير معدوم
محمدرضا شاه پهلوي.
 .7مبتكــر فن مناظره در شــعر فارســي

من دانشآموزي
داشتم بارم
سؤالهايي را كه
درست جواب داده
بود ،كام ً
ال حرفهاي
زياد كرده بود تا نمرة
بيشتري بگيرد

كيست؟ (كتاب زبان و ادبيات فارسي ،سال
چهارم دبيرستان)
جواب موردنظر :اسدي توسي
جواب دانشآموز :اسديه توصيع
باور كنيد وقتي اين جواب را ديدم ،شرمندة
اسدي توسي شدم.
 .8دربارة زندگي و خدمات علمي و فرهنگي
حضرت استاد محمد معين ده سطر بنويسيد.
(امتحان فارسي عمومي دانشگاه)
بخشي از جواب دانشــجويي به اين سؤال
اين بود :پس از مرگ دهخدا در  7اســفند
 1334اســتاد معين رئيس فرهنگ غلط او
شد( .ميدانم اســترس و اضطراب امتحان
سبب شد تا دانشجو فرهنگ لغت را فرهنگ
غلط بنويسد).
 .9نــام كامل كتــاب «مرصادالعبــاد» را
بنويســيد( .امتحان درس مرصــاد العباد،
دانشجويان كارشناسي ادبيات فارسي)
جواب موردنظر :مرصادالعباد من المبدأ الي
المعاد تحفئ للسلطان كيقباد
جواب دانشجويي :مرصاد العباد الي المعاد
في معايير االشعار العجم.
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ُجستاري در

چكيده

و نقدي بر درسهايي از زبان
فارسي  1و  3دبيرستان

حبيب اهلل جمشيدينژاد
كارشناسان ارشد زبانشناسي و
دبير دبيرستانهاي ايذه خوزستان

ل «اند» يا «انيد» افزوده
بن مضــارع آن فع 
گردد.

ميرســد اين آميختگي و نبــود مرزبندي
دقيــق باعث ناهماهنگيهــا و تناقضات و

در ايــن مقالــه ،عــاوه بــر پرداختن به
ايرادهايي كه بهنظر ميرسد بر درسهايي
از زبان فارســي ( )1و ( )3وارد اســت ،به
بحث فعل سببي و تكواژهاي سببيساز در
زبان فارسي پرداخته ميشود .افعال سببي
هميشه گذرا هستند ولي ميان فعل گذراي
سببي و فعل گذرا به مفعول تفاوت ظريفي
وجــود دارد كه بر مبنــاي نظرية علمي و
توصيف و تحليل زبانشــناختي از زبان و
ســاختارهاي دســتوري آن ،بيتوجهي به
آن نوعي مســامحه است؛ بهخصوص اينكه
توصيف غيرعلمي زبان را از معايب دستور
سنتي ميدانند.
كليدواژهها :گذراي بــه مفعول ،گذراي
ن فعل
سببي ،تكواژ ،شناسه و ب 
مقدمه (شــامل طرح موضوع يا مســئله
تحقيق ،ضرورت و پيشينة تحقيق ،تعريف
مفاهيم و واژگان اختصاصي طرح)
ميدانيــم هر فعل يك شناســه دارد كه
هميشــه با آن است .شناســه ،نشانة فعل
اســت .فعلها از دو بن ماضــي و مضارع
تشكيل ميشوند .همچنين ،آنها را به گذرا
و ناگذر تقسيم ميكنند .فعل ناگذر به نهاد
نياز دارد و فعل گذرا ممكن اســت گذرا به
مفعول يا گذرا به مسند و يا گذرا به متمم
باشد .بسياري از منابع دستور زبان فارسي،
كه در منابع مقاله به آنها اشاره شده است،
گفتهاند به وقت ضرورت ،افعال الزم (ناگذر)
را ميتوان متعدي (گذرا به مفعول) كرد و
طريق گذرا ســاختن فعل آن است كه به
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مصدر

بن مضارع

گذرا شده

گريستن
خنديدن
سوختن
رميدن
گنجيدن
لرزيدن

گري
خند
سوز
رم
گنج
لرز

گرياند/گريانيد
خنداند/خندانيد
سوزاند/سوزانيد
رماند/رمانيد
گنجاند/گنجانيد
لرزاند/لرزانيد

گاه فعل متعدي (گذرا به مفعول) را نيز به
همين ترتيب بار ديگر گذرا ميسازند؛ چون:

توجيهات بالوجهي هم در كتب دستوري
زبان فارســي و هم در كتابهاي درســي

مصدر

بن مضارع

گذرا شده

خوردن
چريدن
نوشتن

خور
چر
نويس

خوراند/خورانيد
چراند/چرانيد
نويساند/نويسانيد

به نظر ميرســد كه چون دستورنويسان
فارســي تقريباً از يكديگــر تقليد كردهاند،
بهطور عميق و دقيــق وارد مباحث زبان و
زبانشناختي فارسي نشدهاند و بحث فعل
ســببي را كه بايد در مدخــل جداگانهاي
دربارة آن بحث شــود ،در دل و درون بحث
فعل متعدي (گذرا به مفعول) آوردهاند .هر
چند فعلهاي سببي هميشه گذرا هستند،
تنها دستوري كه راقم سطور با آن برخورد
كرده كه بحث سببي را تحت عنوان افعال
ســببي آورده باشد ،دســتور زبان فارسي
معاصر تأليف ژيلبر الزار فرانســوي است.
البته توضيح ايشــان نيز چندان شــفاف
نيست؛ چون دو مقولة گذراي سببي و«گذرا
به مفعول» را با هم خلط كرده است .بهنظر
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فارســي ( )1و ( )3شــده اســت كه سعي
ميگردد در حد تــوان در متن مقاله مورد
بحث قرار گيرند.

تعريف مفاهيم و كليدواژههاي
طرح:

فعل سببي :فعلي كه داللت دارد بر اينكه
كسي يا چيزي مسبب انجام گرفتن عملي
يا به وقوع پيوستن حالتي ميشود.
فعل گذرا به مفعول :فعلي كه به مفعول
بيواسطه نياز دارد.
تكواژ :كوچكترين واحد نقشمند زبان
است.
بن :ريشه و ســتاك فعل كه در ساختن
زمانهاي ماضي و مضارع از آن اســتفاده

ميشود.
شناسه :تكواژي كه شخص و شمار را در
فعل نشان ميدهد.
فعل سببي« :فعلي است كه داللت دارد بر
اينكه شخصي يا چيزي سبب انجام گرفتن
عملي يا به وقوع پيوســتن حالتي ميشود.
در برخــي زبانها ،فعل ســببي با افزودن
وندهايي به فعل غيرسببي ساخته ميشود.
فعلهاي سببي هميشــه متعدي هستند
(النگمن .)67 :مصــادري كه به «اندن» يا
«انيدن» ختم شده باشند با قاعده حساب
ميشوند؛ چون متعديشدة مصادر ديگرند»
(شريعت.)101 :1366 ،
«اگر بخواهيــم از مصــدر الزمي مصدر
متعدي بسازيم ،بايد ريشــة مضارع آن را
به دســت آوريم و پــس از آن« ،اندن» يا
«انيدن» اضافه كنيم؛ مانند:
بــن مضــارع
مصدر الزم
مصدر متعدي شده
		
دو
		
دويدن
دواندن /دوانيدن
		
رس
		
رسيدن
رساندن /رسانيدن
خند
		
خنديدن
خنداندن /خندانيدن
		
پر
		
پريدن
پراندن /پرانيدن
نشين 		
		
نشستن
نشاندن /نشانيدن
نويس
		
نوشتن
نويساندن /نويسانيدن
گذراندن/
گذر
گذشتن
گذرانيدن
(همان)110-111
طريق متعدي ســاختن فعل :افعال
الزم را به وقت ضرورت متعدي ميســازند
و طريق متعدي ساختن فعل آن است كه
آخر صيغة امر حاضر مفرد« ،اند» يا «انيد»
افزوده و ماضي فعل را بهوجود آورند و ساير
صيغهها را از آن بسازند:
گري گرياند /گريانيد
خند خنداند /خندانيد
سوز سوزاند /سوزانيد
جوش جوشاند/جوشانيد

پوش پوشاند /پوشانيد
گاه فعل متعــدي را نيز به همين ترتيب
بار ديگر متعدي ميسازند؛ چون :خوردن و
چريدن و نوشتن كه خورانيدن و چرانيدن و
نويسانيدن را از آنها ساختهاند.
«متعدي ساختن افعال با «اند» و «انيد»
به طريقي كه گذشت ،قاعدة عمومي است
و از روي قياس مزبور ميتوان هر فعل الزم
را متعدي كرد» (پنج استاد-124 :1380 ،
.)123
«در صورتهــاي صرفــي گوناگون فعل
سببي بهدنبال پاية فعل عنصر سببي «ان»
و به دنبال آن بــه ترتيب اجزاي ديگر واژة
فعل ظاهر ميشود:
ميخورانم
خوراندم

اگر بخواهيم از
مصدر الزمي مصدر
متعدي بسازيم،
بايد ريشة مضارع
آن را به دست
آوريم و پس از آن،
«اندن» يا «انيدن»
اضافه كنيم

خورانده است
و ...
«يادآوري ميشود كه همة پايههاي فعلي
بهصورت ســببي بهكار نميروند بلكه تنها
ل ظاهر ميشوند.
گروهي از آنها به اين شك 
از لحــاظ معني فعل ســببي با فعل عادي
متفاوت است .فعل سببي بر اين معنا داللت
دارد كه كنندة آن سبب ميشود كه شخص
ديگري فعل را به انجام برســاند يا اثر آن را
بپذيرد .بايد توجه داشــت كه بهعنوان يك
مفهوم نحوي «شــخص» به انسان ،حيوان
يا چيزي داللت ميكند» (مشكوئالديني،
)130:1379
«پســوند ان /an-اون  /unدر زبان گفتار
از پــارهاي از افعال ،فعلهاي موســوم به

«سببي» ميســازد .اين پسوند به ريشة1
(بــن مضارع) فعــل پايه افزوده ميشــود
تا ريشة  1فعل مشــتق را بسازد .ريشة 2
(بنماضي) اين فعل بــا افزودن -ايد -د/d
ساخته ميشود .بنابراين ،ريشة  2مختوم به
انيد  -/-anidيا  -اند  -/-andخواهد بود.
مثال :فهميدن /فهم ---------فهمانيدن
يا فهماندن /فهمان
اينگونه افعال هميشــه متعدياند و فقط
گاهي معني آنها واقعاً سببي است.
هرگاه فعل پايه الزم باشــد ،فعل مشتق
متعدي است.
مثال :ترســيدن /ترس ----ترســاندن/
ترسانيدن
دويدن /دو------دواندن /دوانيدن
برگشــتن /برگــرد ----برگردانــدن/
برگردانيدن
اين مطلب در مواردي كه بتوان فعل پايه
را بهصورت الزم يا متعدي ،هر دو ،بهكار برد
نيز صادق است؛ مثال:
سوختن /سوز -----سوزاندن يا سوزانيدن
هرگاه فعل پايه متعدي باشد ،فعل مشتق
معموالً سببي است .اين حالت در مواردي
كه فعل پايه بيانگر عملي جسماني يا ذهني
است ،صدق ميكند.
مثال:
فهميدن /فهم ----فهماندن /فهمانيدن
شــناختن /شــناس -----شناســاندن/
شناسانيدن
خوردن /خور  ------خوراندن /خورانيدن»

متن (طرح مقدمات ،بحث)

در درس هشــتم زبان فارسي ( )1صفحة
 39آمده اســت« :فعلها از دو بن ماضي يا
مضارع درست شدهاند.
 .1بن ماضي= مصدر بدون َ -ن پاياني
{ديدن= ديد}
{كاشتن= كاشت}
{بردن= برد}

 .2بن مضــارع= فعل امر مفــرد بدون بـ
آغازي
{ببين= بين}
{بكار= كار}
{ببر= بر}».
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در درس دهم زبان فارســي ( )1با عنوان
ويژگيهــاي فعل ( )2ناگــذر و گذرا آمده
ي گذر دو
اســت« :فعلهــا از نظر ويژگــ 
گونهاند :ناگذر و گذرا.

الف) فعلهاي ناگذر

فقــط به نهــاد نيــاز دارند و معمــوالً از
مصدرهايي مانند :رفتن ،آمدن ،نشســتن،
برخاســتن ،خوابيدن ،دويدن ،چرخيدن،
گريستن ،پوسيدن و ...ساخته ميشوند.
جمله با فعل ناگذر:
گزاره
نهاد
كودك دويد

ب) فعلهاي گذرا

 .1فعلهــاي گذرا به مفعــول كه فقط به
مفعول نياز دارند و از مصدرهاي شناختن،
آوردن ،بردن ،ديدن ،پوشــيدن ،كاشــتن،
پاشيدن ،بافتن ،دوختن ،داشتن ،ساختن و
 ....ساخته ميشوند.
اگر به بن مضارع برخي از افعال ناگذر «ان»
بيفزاييم ،بن مضارع گذرا به دست ميآيد.
بن ماضي اين نــوع فعلها نيز اينچنين
ساخته ميشود:
بن مضــارع گذرا شــده +د← بن ماضي
مانند:
{پر +ان+د}
{دو +ان +د}
{بار +ان+د}
به جاي ((د)) گاهي ((يد)) بهكار ميرود:
پرانيد ،دوانيد.
جمله با فعل گذرا به مفعول

گزاره

نهاد

جعفر

54

مفعول

فعل

کتاب را

خواند

 .2فعلهاي گذرا به مســند .3 ....فعلهاي
گذرا به متمم».
ن فارسي .1صفحات  48تا )50
(زبا 
در كتاب زبان فارسي ( )3شاخة نظري به
استثناي رشتة ادبيات و علوم انساني آمده
اســت« :گذرا كردن فعلها :خوانديم كه
برخــي از فعلها را ميتوان با افزودن تكواژ
((انـ)) گذرا ســاخت« .انـ» تكواژ گذرا ساز
است.

اگر به بن مضارع
برخي از افعال ناگذر
«ان» بيفزاييم ،بن
مضارع گذرا به
دست ميآيد

اين تكواژ به بن مضارع بعضي از فعلهاي
ناگذر افزوده ميشود و آن را گذرا به مفعول
ميكند.

باران هوا را سرد گردانيد».
(زبان فارسي .3صفحات )66-65

نويسندة مقاله اعتقاد دارد كه:

 .1شناســهها را در كتاب زبان فارسي ()1
صفحة  50به فعــل اضافه نكردهاند؛ يعني،
بهنظر ميرســد هميــن توضيح كتاب هم
اشتباه است ولي بهتر بود مينوشتند:
پــر +ان +د +شناســهها  ----پرانــدم-
پراندي -پراند....
دو +ان +د +شناســهها  ----دوانــدم-
دواندي -دواند....
بــار +ان +د +شناســهها  ----٭باراندم-
باراندي -باراند....
تبصره :عالمت ستاره (٭) در ابتداي كلمه
يا عبارت ،يعني بهاين صورت در زبان ديده
نشده است.
ســؤال :آيا نميشــود گفت :ميپرانم،
ميدوانــم ،ميچرانم و ...؟ «د» در ميپرانم
وجود ندارد.
 .2بهنظر ميرســد به همة پايههاي فعل
گذرا و ناگــذر (متعدي و الزم) تكواژ «ان»
اضافه نميشود:

تكواژ

زمان

مثال

پر
دو
خند

پر +ان
دو +ان
خند +ان

پر +ان +د /يد
دو +ان +د /يد
خند +ان +د /يد

بن مضارع بقيــة فعلهاي ايــن گروه را
ميبينيم:
پوس ،پيچ ،تَ َزكُ ،جنب ،جوشَ ،جه ،چرخ،
چك ،خشــك ،خواب ،دو ،رقــص ،رمُ ،رو،
كش ،گرد ،گري ،لرز ،لغز ،نشين.
برخــي از فعلهاي گذرا نيز تكواژ «ان» را
ميپذيرند».
(زبان فارسي .3صفحات  47و )48
«جملة زير را در نظر ميگيريم:
هوا سرد گرديد
نهاد مسند فعل
اگر به فعل اين جمله تكواژ ســببي «ان»
بيفزاييم _ (گرديد← گردانيد) ،به مفعول
نياز پيــدا ميكند و به ايــن صورت كامل
ميشود:
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٭علي

علي داســتان را پرسيد (گذرا)
داستان را پرساند.
٭حسن
حسن آب را ريخت (گذرا)
آب را ريزاند.
رضا آمد (ناگذر) ٭ رضا آماند
احمد دواند
احمد دويد (ناگذر)
 .3بهنظر ميرسد سه تكواژ «ان»« ،اند» و
«انيد» تكواژهاي گذراي سببيساز هستند
و نبايد دركتاب زبان فارســي ( )1نوشت:
«ان» +د .در اينجا «د» نشانة چيست و چه
توجيهي دارد؟ به تعبير ديگر ،بايد گفت سه
تكواژ «ان»« ،اند» و «انيد» با توجه به زمان
و نوع فعل اضافه ميشــوند .اين سه تكواژ
منحصراً به بــن مضارع بعضي افعال اضافه
ميشوند ولي ميتوان انواع زمانهاي ماضي
و مضارع و آينده را به كمك آنها نشان داد:

تكواژ

زمان

مثال

ان

مضارع اخباري

ميخورانم -ميپراند -ميدواني

ان

مضارع مستمر

دارم ميخورانم -دارد ميپراند -داري ميدواني

ان

مضارع التزامي

بخورانم -بخوراند -بخوراني

چون انواع زمان ماضي و آينده با بن ماضي
افعال ساخته ميشود ،در اينجا اند /انيد به
بن مضارع← افعال اضافه ميشوند و به اين
ترتيب براي «د» فوقالذكر توجيهي يافته
ميشود.
 .4بن مضارع گذرا شده با «ان» و بن ماضي
گذرا شــده يعني چه؟ بن فعل ،طبق متن
كتاب ،تعريف دارد و هر فعل دو بن ماضي
و مضارع دارد و الغير .به نظر ميرسد بايد
گفت بــه بن مضارع برخي فعلهاي ناگذر،
تكواژهاي سببيساز «ان»« ،اند» و «انيد»
اضافه ميگردد و آنها را گذرا ميسازد.
جملههاي زير را در نظر ميگيريم:
الــف :پرنده پريد (ناگــذر) -----پرنده را
پراند /پرانيد (گذرا)
ب :علي دويد (ناگذر) ------علي را دواند/
دوانيد (گذرا)
ج :حســن خنديد (ناگذر) -----حسن را
خنداند /خندانيد (گذرا)
 .5بهنظر ميرسد هرگاه فعل پايه متعدي
(گذرا به مفعول) باشد ،فعل مشتق معموالً
سببي است.
الف :او من را شناخت (گذرا)  -----او مرا
شناساند /شناسانيد
ب :او غذا را خورد (گذرا) -------او غذا را
خوراند /خورانيد
وقتي ميگوييم :علي غذا را خورد ،خورندة
غذا علي است كه نهاد (فاعل) جمله است،
ولي وقتي ميگوييم :علــي غذا را خوراند،
ديگر علي در اين جمله خورندة غذا نيست
بلكه مسبب و عامل انجام گرفتن عملي كه
فرد ديگري بهجز او انجام داده ،اســت .اين
همان تفاوت ظريف فعل گذرا به مفعول و
گذراي سببي است؛ هر چند گذراي سببي
در دل و درون فعل گذرا به مفعول است.

نتيجهگيري از منابع

با توجه به منابعي كه ذكر گرديدهاند معلوم
ميشود دستورنويسان زبان فارسي بهطور
ضمني متوجه «فعل ســببي» و «ســببي

كردن» فعل حداقل از زمان تأليف «دستور
پنج استاد» بودهاند ولي اين مورد را كه به
نظر ميآيد بايد در مدخل جداگانهاي از آن
بحث شــود ،در دل و درون مبحث متعدي
آوردهاند .تنها دستوري كه راقم سطور با آن
برخورد نموده و بحث سببي را تحتعنوان
افعال ســببي آورده« ،دستور زبان فارسي
معاصر» تأليف ژيلبر الزار است.
شــايد يكي از علل عمدة مسكوت ماندن
بحث سببي در زبان فارســي تا اين اواخر
اين بوده كه دستورنويســان فارسي تقريباً
از يكديگر تقليــد كردهاند و بهطور عميق
و دقيق وارد مباحث زبان و زبانشــناختي
زبان فارســي نشــدهاند .به نظر ميرسد از
زماني كه دستوريان با شيوة دستورنويسي
غربي آشنا شــدهاند يا اينكه غربيزبانان از
جمله ژيلبر الزار به توصيف زبان فارســي
پرداختهاند ،بحث ســببي و سببي كردن
در دستورنويسي فارســي رواج يافته باشد
و معلوم نيســت چطور دستورنويسان زبان
فارسي متوجه اين اختالفات ظريف نشدهاند
كه:
 علي غذا را .1علــي غذا را خــورد
خوراند /خورانيد
 .2حسن پيراهن را پوشيد حسن پيراهن
را پوشاند /پوشانيد
 .3حســين موضــوع را فهميد حســين
موضوع را فهماند /فهمانيد
او چهــره را
 .4او چهــره را پوشــيد
پوشاند /پوشانيد
 علف را چراندند/ .5علف را چريدند
چرانيدند
در اين موارد ،بحــث متعدي كردن فعل
الزم نيست ،كه اكثراً گفتهاند با كمك «اند»
و«انيد» فعل الزم را متعدي ميكنند بلكه
در اينجا بحث بر ســر اين اســت كه فعل
متعــدي دوباره تكواژ انــد /انيد ميگيرد و
مفهوم ضمني جمله را عوض ميكند و اين
در واقع ،همان بحث سببي است.

منابع

مشــكوئالديني ،مهدي .)1379( .دستور زبان فارسي
بر پاية نظرية گشتاري (ويرايش دوم) مشهد :انتشارات
دانشگاه فردوسي.
قريــب ،عبدالعظيم و ديگران .)1380( .دســتور زبان
فارسي ،چاپ دوم .انتشارات ناهيد.
انوري ،حســن و حســن گيوي .)1370( .دستور زبان
فارسي (دو جلد) .انتشارات فاطمي.
خانلري ،پرويز .)1380( .دســتور زبان فارسي ،چاپ
هيجدهم .انتشارات طوس.
شــريعت ،محمدجــواد .)1366( .دستور زبان فارسي.
چاپ دوم .انتشارات اساطير.
الزار ،ژيلبــر .)1384( .دســتور زبان فارسي .ترجمة
مهستي بحريني ،چاپ اول ،انتشارات هرمس.
همايون ،هما دخت .)1379( .واژهنامة زبانشناســي
و علوم وابســته ،پژوهشگاه علوم انســاني و مطالعات
فرهنگي.
Richards, Jack c.(2002) Longman Dictionary
Of Language Teaching & Applied Linguistics.
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رابطة لفظ و
معنا در

چكيده

علياكبرامامي
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و دبير منطقة آموزشوپرورش حميل
حجتيوسفينژاد
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و دبير منطقة آموزشوپرورش چوار

در اين مقاله ،رابطة لفظ و معنا به شــيوة
كتابخانــهاي و روش گــردآوري بهصورت
فيشبرداري و مبتني بر شــيوة پژوهشي
ـ تحليلــي بــا اســتفاده از منابــع معتبر
بررسي شده است .در ابتداي مقاله تعريف
زبانشناختي و معناشناختي اين دو ،رابطة
آنهــا تأثيرپذيريشــان از يكديگر ،بيان
شــده و در ادامة جستار علل تحول معاني
و شيوههاي تحول و دگرگوني واژهها مطرح
گرديده است.

كليدواژهها :معناي ضمني ،مثلث
معنايي ،مفهوم و مصداق ،گسترش
معنايي
جوامع انساني هيچگاه ثابت و يكسان
نميمانند و همواره در حال تغيير و
دگرگوني هستند .زبان نيز به عنوان
«امري اجتماعي» پيوسته و به تبع
تحوالت اجتماعي ،بهگونهاي متناسب
با نيازهاي جامعه ،متحول و دگرگون
ميشود .از اينرو ،هر زباني در هر زمان
آيينهاي است كه ميتواند بافت و ساخت
جامعه را در خود منعكس كند .بدين
ترتيب زبان وسيلة برقراري ارتباط در
جامعه است و همواره براي رفع نيازهاي
ارتباطي همزمان و متناسب با تغييرات
و تحوالت جامعه دستخوش تحول و
دگرگوني ميشود .از آنجا كه قواعد كلي
و عمومي حاصل از تحقيقات زبانشناسي
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عموميت دارند و تمامي زبانهاي موجود
در جوامع بشري را در برميگيرند ،اين
علم انعكاسي وسيع و جهاني يافت؛
ت جاي ممتازي در ميان علوم
به سرع 
انساني باز كرد و دامنة مطالعات آن به
زمينههاي مختلفي چون رابطة زبان و
معنا ،زبان و انديشه ،نقش زبان در حفظ
سنت و انتقال فرهنگ و تجارب بشري از
نسلي به نسل ديگر كشيده شد .در واقع
زبان ،عامترين نظام است و همة نظامهاي
ديگر ،از جمله نشانهشناسي ،جزئي از
نظام زبانشناسي محسوب ميشوند.
زبان ،قبل از همه چيز وجود دارد و
ما اص ً
ال بدون كلمات قادر به انديشه
نيستيم .در حالي كه مواظبيم كلمات
و جمالت را درست و مطابق هنجار به
كار ببريم ،ميكوشيم كالم همان مقتضي
حال خواننده يا مخاطب باشد تا مؤثر و
دلنشين افتد و چه بهتر از اينكه براي
تأثير بيشتر كالم و هر چه دلنشينتر
كردن آن ،سخن خود را زيبا و آراسته
بيان كنيم .براي رسيدن به اين هدف از
همة ابزارها به مقتضاي حال بايد بهره
جست؛ چه صناعات بديعي و چه فنون
بالغي .هر عنصر زباني دو رويه دارد:
روية لفظ و روية معنا .پس ميتوان
اينگونه بيان كرد كه يكي از بخشهاي
معناشناسي
دانش زبانشناسي،
( )Semanticsو در حقيقت ،مطالعة
محتواي زبان است .معانيشناسي دانشي
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است كه به ياري آن حاالت گوناگون
سخن به منظور هماهنگي با اقتضاي
حال شنونده و خواننده شناخته ميشود.
به بيان ديگر ،علمي است كه از بالغت
بحث ميكند .زبان شناسي سخن ،از
بديع آغاز ميشود و سرانجام به معاني
ميرسد .اين روند باعث ميشود كه
آرايهها به سوي دروني شدن و پنهان
شدن گام بردارند و از نظر علم معاني
و زيباشناختي ،هنريترين شوند.
«پس ،موضوع اصلي علم معنيشناسي
عمدتاً بررسي جمالت از حيث معاني
ي است كه گوينده به
و كاربردهاي ثانو 
مناسبت حال مخاطب ايراد ميكند .در
اين علم ،بهطور كلي از موارد استعمال
انواع جملهها و ،به عبارت ديگر ،از
امكانات بالفعل زبان در زمينة جمله بحث
ميشود» (شميسا  .)29 :1373ساختار
معنايي هر كلمه بسيار پيچيدهتر از اين
است ،زيرا «هر واژه بيانگر مجموعهاي از
معناهاي به هم پيوسته است كه يكي
از آنها معناي صريح و بقيه معناي
ضمني هستند .معناي صريح يا معناي
اصلي واژه كه معناي داللتي يا حقيقي
نيز ناميده شده است ،يكي از عناصر
زباني است كه براي همة كساني كه آن
را به كار ميبرند ،يك معنا دارد .معناي
ضمني به نام مجازي خوانده شده است»
(ساغروانيان .)416 :1369 ،در ادبيات
ما بعضي واژهها در معني ضمني به كار

ميروند؛ مثل واژة «توپ» كه داراي
معاني مختلف است؛ مانند :توپ بازي كه
مقداري پالستيك يا الستيك يا چرم و ...
به هم دوخته شده است ،يا يكي از آالت
جنگي ،يا واحد شمارش پارچه و يا توپ
كه در معنايي كنايي به كار ميرود .گاهي
هم يك واژه چند معنا دارد .مهمترين
علت پيدايش چند معنايي ،امكان كاربرد
واژه در مفاهيم نزديك به هم است و اين
امكان از نبودن مرزهاي قاطع و مشخص
بين تصويرهاي ذهني يك كلمه حكايت
ميكند .بسياري از واژهها عالوه بر معناي
عمود خود ،در حرفههاي مختلف معناي
خاصي پيدا ميكنند .هرگاه بتوان به
جاي جزء يا اجزائي از يك زنجيرة زباني،
واحد يا اجزاء ديگري را نشاند ،بدون
اينكه معني زنجيرهاي تغيير يابد ،چنين
عناصري با يكديگر در حالت ترادف قرار
دارند يا هممعنا هستند .گاهي معناي
دو واژه ،عكس يكديگر است كه در اين
صورت ،رابطة آنها تضاد است .گاهي هم
بين دو واژه رابطة تناقض برقرار است.
گاهي معناي يك واژه معناي واژههاي
ديگر را نيز در برميگيرد ،كه اين رابطه
را شمول يا تضمين معنايي مينامند.
گاهي هم دو يا چند صورت نوشتاري
داراي تلفظ مشابهاند كه به آنها هماوا
ميگويند .در دنبالة بحث ميتوان گفت
«تغيير و تحول معنايي ،عبارت است از
آنكه لفظي ثابت بماند و مدلول و مفهوم
آن دگرگون شود» (ساغروانيان:1369 ،
 .)417با توجه به اين تعريف ،علتهاي
تحول و دگرگوني معني واژهها را ذيل
علل زير ميتوان بررسي كرد.
 .1علل خارجي :اگر سبب تغيير و
دگرگوني معني واژهاي در خارج از زبان
باشد و اين تغيير بر اثر تغيير يك سنت
يا روش يا برداشت اجتماعي ايجاد شده
باشد ،عامل آن را خارجي يا برونزباني
ميدانيم .توضيح اينكه «كلمات در
مفاهيم و معاني خاصي بر مبناي نيازهاي
يك جامعه وضع شدهاند و از آنجا كه
جامعه همانند موجودي زنده دائماً در
حال دگرگوني و تحول است و بنيادهاي
آن نظير دين ،سياست ،آداب و رسوم،

زبان ،عامترين
نظام است و همة
نظامهاي ديگر ،از
جمله نشانهشناسي،
جزئي از نظام
زبانشناسي
محسوب ميشوند

حرفهها ،ابزارهاي زيستن ،و مانند اينها
پيوسته دستخوش دگرگوني هستند،
كلمات نيز از اين تغييرات مصون نمانده
بارهاي معنايي آنها همراه با تحوالت
جامعه تغيير مييابد و در نتيجه ،الفاظ
قالبهايي براي محتواهاي جديدتر
ميشوند .مث ً
ال در گذشته براي زخ م زدن
به دشمن يا تعيين مسافت و مساحت از
ك تيزي
پيكان ،يعني تركههاي چوبي نو 
به نام تير ،استفاده ميشد كه وسيلة
پرتاب آن كمان بود ولي بر اثر متروك
ماندن اين وسيله و جايگزين شدن [آن]
با گلولة سربي كه از دهانة تپانچه و تفنگ

خارج ميشود ،اين گلولة فلزي نيز ـ كه
همان عمل زخم زدن را انجام ميدهد ـ
تير ناميده ميشود» (ابوالقاسمي:1355 ،
 45ـ  .)25همچنين بسياري از شغلها يا
تغيير نحوة زندگي و خيلي از ابزار و آالت
مربوط به آنها از بين رفته و به تناسب
اين امر ،بعضي از واژگان زبان بهطور كلي
نابود شده يا تغيير معني دادهاند.
ل داخلي :در مواردي خاص،
 .2عل 
تمايل به كمگويشي كه يكي از عاليق
انساني است ،عامل مهمي در تغييرات
زبان محسوب ميشود« .زبانشناسان
اكثر قوانين ناظر بر تحوالت آوايي و
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صرف زبان را كه موجب راحتتر تلفظ
شدن واژگان و عبارات زبان ميشود،
ناشي از عامل صرف كمترين انرژي در
گفتار ميدانند كه آن را علت داخلي
دگرگونيهاي زبان ميدانند؛ مث ً
ال تبديل
 Xsapبه  sabيا واژة « »aspرا asb
ميخوانند» (باقري .)5 :1385 ،بر اين
اساس ،اگر سبب معني كلمهاي در خود
زبان باشد ،يعني تغيير و دگرگوني معناي
كلمه بر اثر يكي از قانونهاي زباني صورت
گرفته باشد ،علت اين تحول را داخلي يا
درونزباني مينامند كه چندين نوعاند؛ از
جمله :مشابهت ،مجاورت و كمكوشي.
 .3تحول تاريخي :اولين تحول تاريخي
زبان ،تحول اصوات است .برخي از
اصوالت زبان فارسي ميانه در دورة جديد
بهكلي از بين رفتهاند؛ مانند «واو معدوله»
دركلمات «خويش ،خواهر» و بعضي
ديگر از آنها به ساير اصوات تبديل
شدهاند؛ مثل «ورد ـ گل» «روچ ـ روز»
و يا در بعضي از واژهها يك يا چند واج
حذف شدهاند؛ مثل «دشخوار :دشوار».
دگرگوني ديگر تحول صرفي است .از
نظر ساخت كلمات نيز در فارسي جديد
تغييراتي رخ داده است؛ نظير صفت عالي
يا فعل مستقبل يا استفاده از فعلهاي
مركب مثل :خواب كردن به جاي
(خفتن) .از دگرگونيهاي ديگر زبان،
ت نحوي زبان
تحول نحوي است .در ساخ 
فارسي جديد نيز دگرگونيهايي بهوجود
آمده است؛ مانند تكواژههاي نفي ،نهي،
استمرار و شناسه.
 .4عوامل اجتماعي :عبارت از آن
ق بيروني ،امري بر اثر
است كه به مصدا 
تحوالت اجتماعي تغيير كند و همان لفظ
پيشين را با معاني قديم براي بيان معني
جديد هم به كار گيرند .اينگونه تغيير
معنا هم در درازمدت و هم در كوتاهمدت
روي ميدهد؛ براي مثال ،واژة «دفتر»
كه قب ً
ال مترادف با كاغذ و نوشته و دفتر
حساب بوده ،امروز به معناي محل كسب
و كار است .اين نوع كلمهها هر چند از
نظر لفظ بدون تغيير باقي ماندهاند ،معاني
متفاوتي را به ذهن متبادر ميكنند.
شيوههاي دگرگوني معنا را نيز ميتوان
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به مواردي تقسيم كرد؛ از جمله :شيوة
تشبيه ،شيوة تضاد ،شيوة مجاز ،شيوة
سببي ،شيوة مالزمت ،شيوة ترجمه و
شيوة كنايه.
در ادامه بحث به ساختن واژههاي جديد
ميپردازيم.
براي بيان معاني و مفاهيم يا پديدههاي
جديد واژههاي جديدي بهوجود ميآيند.
اين واژهها به شيوة زير ساخته ميشوند:
 .1عبارت وصفي :از رايجترين راههاي
جديد ساختن واژههاي نو از طريق
ناميدن عبارت وصفي است؛ مانند ماهوت
پاككن ،آب خشككن.

هر گاه بتوان به جاي
جزء يا اجزائي از يك
زنجيرة زباني ،واحد
يا اجزاء ديگري را
نشاند ،بدون اينكه
معني زنجيرهاي تغيير
يابد ،چنين عناصري با
يكديگر در حالت ترادف
قرار دارند يا هممعنا
هستند

 .2استفاده از تشبيه :راه ديگر ساختن
واژههاي جديد تشبيه است .بسياري از
گلها و گياهان در فارسي بنابر شباهتي
كه به حيوانات دارند ،نامگذاري ميشوند؛
مانند درخت زبان گنجشك ،گلگاو زبان
و لوبيا چشم بلبلي.
 .3تركيب :يعني به هم پيوستن دو يا
چند كلمه [اسم و فعل] با معني مستقبل
براي ساختن معنايي جديد؛ مانند:
جوالدوز ،جا كاغذي و كفشكن.
 .4روش اشتقاقي :يعني به هم پيوستن
يك كلمة معنيدار با يك يا چند جزء
بيمعني يا افزودن «وند» به اسم؛ مثل
زردك ،سياهك ،هزاره و هفته.
 .5عالئم اختصاري :نخستين واجهاي
چند كلمه را با هم ميآميزند و كلمة
جديدي ميسازند؛ مثل :نزاجا ،نماجا و
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سمت.
 .6قرينهسازي :گاهي يك شيء
تازه به قرينة كلمات ديگر نامگذاري
ميشود؛ مانند ماشين عكاسي ،ماشين
رختشويي ،ماشين ظرفشويي ،ماشين
ريشتراش.
.7تلفيق و امتزاج« :گاهي براي
نامگذاري ،يك واژة نو ميتوان دو واژه را
با هم تلفيق كرد و واژة جديدي ساخت»
(باقري)194 :1375 ،؛ مانند :سركه +
انگبين ← سكنجبين.
ساختن واژههاي جديد با اقتباس از
الفاظ خارجي ،به سبب پيشرفت صنعتي
و گسترش ارتباطات امري انكارپذير
است؛ مث ً
ال ورود انواع واژههاي دخيل
به زبان فارسي و تكيهكالمهاي بزرگان
عرصة ادبيات ،سياست كه در زبان رايج
ميشوند .ديگر اينكه استادان برجستة
علوم گوناگون براي خلق آثار جديد
واژههاي جديد اختراع ميكنند؛ مثل
«مان واژه» به معناي ادات تشبيه يا
اصطالحاتي در ادبيات كه استادان مجرب
اختراع كردهاند .همچنين تكيهكالم
بازيگران سينما كه بعد از مدتي تعدادي
از آنها در زبان مردم باقي ميمانند و به
عنوان واژة جديد وارد عرصة زبان عموم
مردم ميشوند .راه ديگر ساختن واژههاي
جديد ،تكرار كلمات است (كمكم) يا
دوگانسازي (اتباع) مانند :پول مول ،چيز
ميز است.

منابع

 .1ابوالقاســمي ،محســن .)1385( .تحول معني واژ ه در
زبان فارسي ،تهران:
 .2باقري ،مهري .)1385( .تاريخ زبان فارسي .چاپ دوم،
تهران :انتشارات دانشگاه پيامنور.
 .3ــــــــــــ .)1377( .مقدمات زبانشناســي .چاپ
دوم ،تهران :انتشارات نشر قطره.
 .4ساغروانيان ،سيد جليل .)1369( .فرهنگ اصطالحات
زبانشناسي .تهران :انتشارات نما.
 .5شميســا ،ســيروس .)1373( .معاني و بيان  .1چاپ
چهارم .تهران :انتشارات دانشگاه پيامنور.
 .6فضيلــت ،محمود .)1385( .معناشناســي و معاني در
زبان و ادبيات .كرمانشاه :انتشارات دانشگاه رازي.

علیاکبرکمالینهاد
در گپوگفتي با مجلة رشد آموزش زبان
و ادب فارسی:
شکل هنری و
خالقانة زبان است
جواهر مؤذنی

اشاره

نام علیاکبر کمالینهاد ،بهعنوان معلم
نمونه و نویسندة مقالههای موسیقی
شعر حافظ ،سخنی تازه در باب سخن
تازة موالنا و ،...برای خوانندگان مجله
آشناســت .او که دانشآموختة دورة
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
از دانشگاه شیراز است ،احراز رتبة اول
آزمون دکتری دانشگاه اراک در سال
 1389را نیز در کارنامة خود دارد.
این پژوهشگر برگزیده که اکنون در
دانشگاه فرهنگیان تدریس میکند،
مســئولیت دبیرخانــة راهبری زبان
و ادبیات فارســی و ریاست اتحادیة
انجمنهای علمی ـ آموزشی معلمان
زبان و ادبیات فارســی کشور را نیز
عهدهدار است.
کمالینهاد که از سال  1375تا 1385
دبیر آموزشوپــرورش (در دورههای
راهنمایی،دبیرستانوپیشدانشگاهی)
بوده ،معتقد است که دبیر ادبیات باید
عاشق باشد و به رشته و کار خود عشق
بورزد.
او که در تدریس درس زبان و ادبیات
فارســی روشهای خالقانهای دارد،
میگوید« :معلــم ادبیات باید خودش
را بــهروز نگه دارد و با اســتفاده از
فناوریهای نوین ،کالس درســش را
برای دانشآموزان جذابتر کند».
کمالینهاد صاحب دهها عنوان مقاله
چاپ شده و مؤلف کتابهای بسیاری

است .او رشد علمی معلم ادبیات را با
رشد علمی مجلة رشد مرتبط میداند و
بر این باور است که مجلة رشد آموزش
زبان و ادبیات فارسی همانطور که برای
معلمان جوان جذاب است ،باید برای

معلم موفق کسی
است که عالوه بر
داشتن عالقه ،تخصص
و تعهد شغلی ،پویا
باشد و پیوسته برای
بهروز کردن اطالعات
و دانستههای خود،
با هدف کارآمدی و
تأثیرگذاری بیشتر بر
دانشآموزانش بکوشد

معلمی که ســابقة طوالنی در تدریس
دارد نیز جذاب باشــد .آنچه در ادامه
میآید ،مشروح گفتوگوی مدیر داخلی
مجله با ایشان است.
 éلطف ًا بفرماییــد که معلم موفق از
نظر شما چه کسی است.
کمالینهاد :به نــام خداوند جانآفرین؛
ضمن تشکر و تقدیر از تالشهای دلسوزانة

شما بزرگواران در مجلة رشد آموزش زبان
و ادب فارســی ،به نظر مــن معلم موفق
کســی اســت که عالوه بر داشتن عالقه،
تخصص و تعهد شــغلی ،پویا باشد و برای
بهروز کردن اطالعات و دانســتههای خود
بــا هدف کارآمدی بیشــتر و تأثیرگذاری
بیشــتر بر دانشآموزانش پیوسته بکوشد.
به عبارتی ،با شــور و نشاط باشد و ضمن
تالش بــرای ارتقــای علمــی و اخالقی
خویش ،این خصیصــه را به دانشآموزان
نیز منتقل نماید.
 éدر توصیف معلم نمونه و موفق به
نکات کلیدی و مهمی اشاره کردید.
اگر ممکن است ویژگیهای بایستة
یک دبیر ادبیات را نیز بفرمایید.
کمالینهــاد :ادبیات شــکل هنری و
کاربــرد خالقانة زبان اســت و مســلماً
کاربرد آگاهانــه و دقیق آن در امر تربیت
و آمــوزش ،موفقیــت و بهبــود کیفیت
آموزشــی را تضمین مینمایــد .ادبیات
مجموعــهای درهمتنیده و گســترده از
فرهنگ ،باورها ،عواطف ،عالیق ،اعتقادات
و ...را در خود دارد که با ابزار زبان میتواند
به دانشآموزان منتقل شــود و آنان را در
جهت رشد و تربیت بهتر پیش ببرد .دبیر
ادبیات عالوه بر مســئولیتهای عمومی
معلمی ،وظیفة خطیر دیگری نیز دارد که
همانا انتقال فرهنگ و گذشــتة پر افتخار
ادبی و دنیایــی از آموزههای ارزشــمند
اخالقی اســت .این فرد باید نمونة کاملی
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از یک شخصیت محبوب با اطالعات کافی
در رشــتة شــغلی خود و بــا ویژگیهای
مطلوب انسانی باشد.
 éشــما بــرای ایجــاد عالقه در
دانشآمــوزان و کارآمدتر شــدن
تدریــس چه روشهــای خالقانه و
بدیعی داشتهاید؟
کمالینهــاد :همیشــه ســعی من بر
ایــن بوده اســت که ضمــن تدریس ،در
دانشآموزان عالقه و میل ادبی ایجاد کنم
و تدریســم از روی صدق و اشتیاق باشد؛
چرا که دانشآموز تا اعتقاد قلبی و صدق
گفتار معلم را احساس نکند ،با دل و جان
به او گوش نمیسپارد.
ـ نکتة دیگر اینکه با جمعآوری مجموعة
نســبتاً کاملی از نرمافزارهای آموزشــی،
فیلمهای مختلف از شــاعران و ادیبان و
مسائل آموزشی ادبیات ،بازخوانی اشعار با
صدای خود شاعران ،اسالیدهای مختلف
آموزشــی و ...در ایجاد تنــوع و عالقه در
فراگیرندگان کوشــیدهام( .این مجموعه
حاوی نزدیک بــه  3000عنــوان فیلم،
دیوان شاعران ،آثار ادبی ،عکس شاعران،
اسالیدهای آموزشــی و ...در حال تبدیل
شدن به یک مجموعة کامل برای معلمان
ادبیات است).
ـ در کنــار این موارد ،از مطالعه و تقویت
بنیة علمی خویش غافل نبودهام.
 éسابقة زیاد شما در تدریس حتم ًا
با خاطرههای زیادی همراه اســت
که میتواند برای خوانندگان مجله
جالب و شــنیدنی باشــد .لطف ًا از
خاطرات بهیاد ماندنی دوران تدریس
خودتان نمونهای را ذکر بفرمایید.
کمالینهاد :به خاطر دارم که در ســال
 1383مقالــة من با عنوان «معلم ادبیات،
زمزمهکنندة محبت» در ماهنامة صحیفة
پاکدالن اســتان مرکزی چاپ شــد .من
در آن مقاله ،ضمن دســتهبندی معلمانی
که ادبیات تدریس میکنند ،به دســتهای
از همکاران اشــاره کرده بودم که برای پر
شدن ساعات درسیشــان ،به زعم آسان
بودن ادبیــات و فارســیزبان بودن خود

60

پاسداری و صیانت از
زبان و ادب فارسی،
نیازمند عزمی ملی
و وظیفة خطیر همة
فارسیزبانان و تمامی
دستاندرکاران آموزش
و ترویج آن است

گاهی بــه تدریس ادبیــات میپردازند و
اشــاره کرده بــودم که ایــن نکته گاهی
موجب ایجاد ضعــف در دانشآموزان به
علت غیرتخصصی بودن دبیر میگردد.
از قضا در همان مدرســهای که تدریس
میکردم ،موردی از این دســته همکاران
وجود داشــت .ایــن نکته بــر آن همکار
بزرگوار گران آمده بود و مدعی بود که من
از بســیاری از معلمان ادبیات بهتر درس
میدهم .ایشــان بهرغم توضیحات من که
میگفتم در اینجا من دستهای از معلمان
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را نــام بردهام و توهین یا نکتهای منفی را
ذکر نکردهام ،همچنان عصبانی بود و این
موضوع را بیادبی و توهین میدانســت.
حتی تا مدتی میانهاش با من شکرآب بود.
 éبــا توجه بــه اینکه ســالهای
زیادی در کلیــة دورههای تحصیلی
تدریس داشتهاید ،لطف ًا بفرمایید آیا
کتابهای درســی تنوع و جذابیت
الزم را بــرای دانشآموزان دارند؟
آیــا از نظر علمی به انــدازة کافی
غنی هستند؟ مهمترین شاخصهها و
محاسن و معایب کتابهای درسی از
نظر شما چیست؟
کمالینهــاد :آموزشوپــرورش امروز
بیش از هر چیز برنامهریزی و حســابگری
آموزشی است .مطالعه و پژوهش در مورد
نظامهای آموزشی موفق ،توجه به نیازهای
اجتماعی ،فرهنگی و علمی دانشآموزان،
بهرهگیری از نیروهای انسانی متخصص و
متعهد در تمام قسمتهای چرخه آموزش
و ...باید به خوبی و دقت پیگیری شــوند
تا گامهای مؤثری در این حوزه برداشــته
شود.

و ادبیات فارسی و آموزش روشهای
نوین تدریس در سطح دبیران ادبیات
کمک کند؟
کمالینهاد :پاســداری و صیانت از زبان
و ادب فارســی ،نیازمنــد عزمــی ملی و
وظیفة خطیر همة فارسیزبانان و تمامی
دستاندرکاران آموزش و ترویج آن است.
تقویت و غنیســازی زبان و ادب فارسی،
تحلیل و بازکاوی جنبهها و ســاحتهای
عمیــق و دقیق و زیبــای آن و صیانت و
نگاهداشــت این میراث جاودان ،موجبات
رشــد و تعالی ایران اسالمی را در جهات
دیگر نیز فراهــم مینماید .پس میطلبد
که با اهتمام ویژه و دغدغة عمومی دنبال
شود .در این میان ،نقش آموزشوپرورش
خطیرتــر اســت و هجمهها و اســتعمار

ایجاد تنوع در مطالب ،بهروزرسانی محتوا
و تغییر در ساختار از نقاط قوت ستودنی
کتابهای تازهتألیف حوزة زبان و ادبیات
فارســی اســت .رویکرد مهارتی ،آموزش
عملی ،توجه به متــن ،ایجاد کارگاههای
متنپژوهــی و تمرین آنهــا در کالس و
ایجاد التذاذ بیشتر از اهداف اصلی و مهم
این کتابهاســت؛ بهگونهای که به اذعان
اکثر همکاران و دانشآمــوزان ،محتوای
کتابهای درســی جدیــد از این جهات
تازگی ،تنوع و جذابیت دارد .ســعی شده
است با استفاده از تجربه و مطالعه ،تا حد
امکان انتظارات برآورده شود و کتابهایی
غنی و مطلوب تألیــف گردد .هرچند که
هــر کار تازهای خالی از اشــکال و انتقاد
نیست و مسلماً با صیقل انتقاد و سمبادة
تحلیل ،در آینده بر جــای آنها افزوده
خواهد شد.
 éلطف ًا نظرتان را درباره مجلة رشد
آموزش زبان و ادب فارسی هم بیان
کنید .به نظر شــما ،این مجله چه
محاسن و معایبی دارد و اص ً
ال تا چه
اندازه توانسته است به ترویج زبان

این مجله بهترین و
تخصصيترین مجرای
انتقال و ثبت ایدهها،
تحلیلها و نقدهای
همکاران است

فرهنگــی و ارتباطات آســان فرهنگها و
زبانهــا با یکدیگر ،اهمیت و حساســیت
آمــوزش و برنامهریزی در آن را بیشــتر
میکند.
در این حوزه ،نقش و تأثیر مجلة «رشــد
آموزش زبان و ادب فارســی» در راهبری
آموزشــی ،تحلیل و نقد آثــار ادبی ،ارائة
شــیوههای نوین تدریس ،راهبری دانشی
دبیران و دانشآموزان ،اطالعرســانیهای
علمی و ادبی ،ایجاد هماهنگی و همسویی
در آموزشهــا و ...در حــدود ســه دهه
فعالیت ،بســیار مؤثر و قابــل تقدیر بوده
اســت .به جرئت میتوان گفــت که این
مجلــه بهتریــن و تخصصیترین مجرای
انتقــال و ثبت ایدهها ،تحلیلها و نقدهای
همکاران بوده و ظرافتها و ابهامها و نکات
قابل بحث کتابهای درسی با قلم ساده و
شیوای دبیران در آن بیان شده است.

 éاز آنجــا که بر شــمردن تمامی
تألیفات شما در این مجال نمیگنجد،
لطف ًا یکی از آثــار تألیفیتان را که
معتقدید از بقیه شاخصتر است ،به
خوانندگان مجله معرفی کنید.
کمالینهاد :کتــاب «مهارت خواندن
در آموزش زبان فارســی» که ناشــر
آن «نگار کمال و روزگار» اســت .این اثر
با هماهنگی اتحادیــة انجمنهای علمی
معلمان ادبیات کشور و مرکز برنامهریزی
منابــع انســانی وزارت آموزشوپرورش
بهعنوان منبع هماهنــگ برای دورههای
آموزشی کشوری مهارت خواندن در سال
 1396معرفی شــده است .نظر به اهمیت
مهارت خواندن در آموزش زبان فارســی
و نقش خواندن در ســایر یادگیریها و با
توجــه به ضعف موجــود در این حوزه ،با
توجه به آزمــون جهانی پرلز و با توجه به
لزوم تقویت سواد خواندن ،این اثر میتواند
برخی از دانشهــای الزم در این حوزه را
بــه خواننــده منتقل کند .در ســه فصل
ابتدایی مفاهیم و دانشهای مقدماتی در
این حوزه را ارائه کردهام .سپس ،مباحث
مرتبط با آموزش این مهارت ،اختاللهای
خوانــداری ،مراحــل آمــوزش خواندن،
خواندن در کتابهای درســی و ارزشیابی
از خوانــدن را مطرح کــردهام و در فصل
ســوم ،با ارائة شواهد شــعری و متنهای
خوانشــی ،به ذکر عوامل زبانی ،فرازبانی،
زبان بــدن ،گونههای لحن ،مکث ،درنگ،
آهنــگ کالم و نقش عالئم نوشــتاری در
خوانش پرداختهام.
 éلطف ًا اگر مطلــب دیگری دارید،
بهعنوان سخن پایانی بفرمایید.
کمالی نهاد :از تمامی عزیزانی که در راه
شــکوه و عظمت ایران اسالمی ،با تالش
و همت ،از جان خویش مایه گذاشــتهاند
سپاسگزارم.
 éمن هم به نمایندگی از مجلة رشد
آمــوزش زبان و ادبیات فارســی و
خوانندگان گرامیمان از شما برای
شرکت در این گفتوگو سپاسگزارم.
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درآمدی بر
زندگی و آثار
مکتوب
سیدمرتضیآوینی
میترا احمد خمسه
کارشناس ارشد زبان و ادبیات پایداری ،دبیر ادبیات منطقه  4تهران

چکیده

زنده نگه داشتن نثر ادبیات پایداری مدیون
افرادی اســت که آن را پرورانده و به خود
اختصــاص دادهاند .پس ضروری اســت با
مطالعــة زندگی و آثار این افــراد ،با آنها
آشنا شویم و با بررسی و تأمل ،از آنها الگو
بگیریم و شیوة صحیح زندگی را بیاموزیم.
سیدمرتضی آوینی ،پس از پیروزی انقالب
اســامی در مکتب امام خمینی(ره) زانوی
شاگردی به زمین زده و روح و جان خویش
را پــرورش داد .این مقاله کوشــش دارد با
معرفی زندگی شهید آوینی و گذری بر آثار
مکتوب او ،زمینة ارتباط دبیران با آثار این
نویسندة منحصربهفرد را فراهم کند.
کلیدواژههــا :ادبیات پایداری ،شــهید
آوینی ،امام خمینی(ره) ،آثار مکتوب

مقدمه

ســیدمرتضی آوینی از جمله نویسندگان
معاصر ادبیات پایداری اســت که در میان
آثــارش ،کتاب گنجینة آســمانی «روایت
فتح» زبانزد شــده است .ســادگی و روانی
این کتاب و پاکیزگی کالم آن ،بهرهگیری
نویسنده از عرفان و عناصر ادبی و نیز تسلط
او بر قرآن و احادیث و ...مرا بر آن داشت تا
این نویسندة نه چندان آشنا را معرفی کنم.
مؤلفــان کتابهای درســی (ادبی) نیز به
دالیل پیشگفتــه توجه ویــژهای به این
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نویسنده و کتاب داشتهاند و در فصل ادبیات
پایداری ســال ســوم راهنمایی (درس )3
«دروازهای به آسمان» و سال اول دبیرستان
(درس « )9دریادالن صفشــکن» را از او
گنجاندهاند .امید اســت در تغییرات کتب
درســی از این اثر بیبدیل بیشتر استفاده
شود.
بدون تردیــد ،هدف مؤلفــان از این کار،
معرفی نمونههایــی از فصیحترین نثرهای
ادبیات پایداری است که دانشآموزان را با
شیوة صحیح نویســندگی آشنا میسازند.
نکتة حائــز اهمیت این اســت که به رغم
امتیازات ویژهای که این آثار داشــته است،
تاکنون نه کســی ب ه معرفی شهید آوینی
پرداخته و نه دالیل گیرایی این کتاب مورد
بررسی قرار گرفته است.
عالوه بر این ،بســیاری از دانشآموزان و
حتــی همکاران فرهنگی از این نویســندة
مستندســاز ،که به حق در حــوزة ادبیات
گمنام اســت ،شــناخت کافی ندارند .این
مقاله میکوشد به معرفی شهید آوینی اقدام
کند و در حد حوصلة نشــریه و با توجه به
محدودیتهای آن ،آثارش را تبیین نماید.

زندگینامه

«زندهترین روزهای زندگی یک «مرد» آن
روزهایی اســت که در مبارزه میگذراند و
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زندگی در تقابل با مرگ اســت که خودش
را نشان میدهد»
ســیدمرتضی آوینی (ســایت شهید
آوینی)
سیدمرتضی آوینی در  20شهریور 1326
در جوار معنوی حضرت عبدالعظیم حسنی
ـ شــهرری ـ بهدنیــا آمــد .در خانوادهای
متوســط و پرجمعیت ،و در خانهای چشم
گشــود و قد کشــید که به قول خودش،
«به هر ســوراخش که ســر میکردی به
یک خانوادة دیگر برمیخوردی» (ســایت
فرهنگی هنری شهید آوینی ،زندگی آوینی
از زبان خودش).
شــیطنتهای کودکانهاش را در کوچه و
پسکوچههای شــهرری ،پرسشگر و جویا،
پشت سرگذاشــت .سپس با خانواده ،بنا بر
شرایط کاری پدر ـ که کارمند معدن بود ـ
به شهرستان خمین رفت.
در سال ( 1333ه.ش) کالس اول ابتدایی
را پشــت سرگذاشت .دو سال بعد ،به دلیل
موقعیت شــغلی آوینی بزرگ بــا خانواده
از شــهر خمین به زنجان رفــت تا مرحلة
جدیدی از زندگیاش را آغاز کند اما در آن
شهر مدرســهای نبود و با همت و تالش و
پیگیری پدر او ،دبســتانی در آن شهر دایر
شد تا مرتضی بتواند دورة ابتدایی را به پایان
برساند (باشگاه خبرنگاران .)1391/1/22
«ســال ســوم ابتدایی چون معلم کم بود

و تعــداد دانشآموزان زیاد ،معلم از ســید
مرتضی خواســت تا به دانشآموزان کالس
اول و دوم درس بدهــد و او شــد معلــم
کوچولوی مدرسه!» (کاظمی.)41:1392 ،
انسان همیشــه در فراز و نشیبها ساخته
میشود و سید با توجه به استعداد و همت
پدر بزرگوارش توانســت بــا تجارب دوران
کودکی و نوجوانی ،خــود را برای آیندهای
درخشان آماده سازد.
«درست در ســال (1338ه.ش) مطابق با
 1956میالدی ،در کالس ششــم ابتدایی،

در آن ســالها کــه انگلیس و فرانســه به
اســرائیل کمک میکردند و بــه مصر نیز
حمله کردند ،بنده هم بهعنوان یک پســر
بچة  12-13ســاله تحتتأثیرات تبلیغات
آن زمان کشــورهای عربی ،یک روز روی
تخته نوشــتم« :خلیج عقبــه از آن ملت
عرب اســت» .وقتی زنگ کالس را زدند و
ما بچهها ســرجایمان نشستیم ،اتفاقاً آقای
مدیر آمد تا سری به کالس بزند .وقتی این
جمله را روی تختهسیاه دید ،پرسید« :این
را که نوشته است؟» صدا از کسی درنیامد
من هم ساکت ،اما با حالتی پریشان سر به
زیر نشسته بودم .ناگهان یکی از بچهها بلند
شد و گفت« :اجازه آقا ما بگیم؟ این جمله
را فالنی نوشته» و اســم مرا به آقای مدیر
گفــت .آقای مدیر هم کلی ســروصدا کرد
و خالصه اینکه چرا وارد معقوالت شــدی،
و در آخر گفــت« :بیا دم دفتر تا پروندهات

را بزنم زیر بغلت و بفرســتمت خانه ».البته
وساطت یکی از معلمان کار را درست کرد
و من فهمیدم که نباید وارد معقوالت شد».
(سایت فرهنگی ـ هنری شهید آوینی)
«آقا سید دورة دبیرستان را هم در کرمان
و در رشــتة ریاضی طی کرده و پشت سر
گذاشــت .ســپس خدمت ســربازی را در
نیــروی هوایی همراه بــا فعالیت هنری به
پایان رساند .در سال  1344وارد دانشکدة
هنرهــای زیبای دانشــگاه تهران شــد و
دورههای کارشناسی و کارشناسی ارشد را
در رشتة معماری به پایان رساند.
در دوران دانشجویی نسبت به مسائل روز و
هنر پیگیر بود؛ از کودکی با هنر انس داشت.
شعر میسرود ،داستان و مقاله مینوشت و
نقاشی میکرد .تحصیالت دانشگاهیاش را
نیز در رشــتهای به انجام رساند که با طبع
هنری او سازگار بود .البته آقا مرتضی بسیار
تالش میکرد که هر مسئلهای را در ارتباط
با خودش دریافت کند و بهتر است بگوییم او
در معماری و ادبیات به دنبال معنای واقعی
هنر بود .در عینحال ،به فلســفه و ادبیات
نیز عالقة فراوان داشت .به گفتة بسیاری از
همدورهایهایش ،از جمله عطااهلل امیدوار،
هنرمند برجستة کشــورمان ،آوینی دارای
نبوغ ویژهای در فلســفه و ادبیات بود .او به
نقاشی و شعر نیز گرایش کمنظیری داشت
نقاشی هم میکشید و شعر نیز میسرود»
گذر زمان و تغییرات نشــانة رشــد انسان
است و آوینی در هر مرحلهای ،تغییری در
باورهایش ایجاد شد که برایش آیندهای پر
بار را به همراه آورد.
یکی از دوستان همدانشگاهی آقا مرتضی،
میگوید« :او یــک دوره تجربة متفاوت با
زمانهاش داشت؛ به قولی با زمانهاش پیش
میرفت .آزمون و خطا میکرد یا جوانی! تا
سال  56که به وادی عرفان و ادبیات عرفانی
وارد شد و دیگر هیچ!» (باشگاه خبرنگاران،
.)1391/1/22
خــود آوینی میگوید« :تصــور نکنید که
من با زندگی به ســبک و سیاق متظاهران
به روشنفکری ناآشــنا هستم ،خیر .من از
یک راه طی شده با شما حرف میزنم .من
هم ســالهای سال در یکی از دانشگاههای
هنری درس خواندهام ،به شــبهای شعر
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و گالریهــای نقاشــی رفتهام ،موســیقی
کالســیک گوش دادهام ،ساعتها از وقتم
را به مباحثات بیهوده دربارة چیزهایی که
نمیدانستم ،گذراندهام.
من هم سالها با جلوهفروشی و تظاهر به
دانایی بســیار زیستهام ،ریش پروفسوری و
ســبیل نیچهای گذاشتهام و کتاب «انسان
موجــود تکســاحتی» هربــرت مارکوزه
را بیآنکــه خوانده باشــم ،طوری دســتم
گرفتــهام که دیگران جلــد آن را ببینند و
پیش خودشــان بگویند« :عجــب! فالنی
چه کتابهایی میخواند؛ معلوم اســت که
خیلی میفهمد» ،اما خوشــبختانه زندگی
مرا به راهی کشــانده است که ناچار شدهام
رودربایستی را نخســت با خودم و سپس
با دیگــران کنار بگذارم و عمیقاً بپذیرم که
«تظاهر به دانایی» هرگز جایگزین «دانایی»
نمیشود.
حتی از این باالتــر ،دانایی نیز با تحصیل
فلسفه حاصل نمیآید.باید در جستوجوی
حقیقت بود و این متاعی است که هرکس
به راستی طالبش باشد ،آن را خواهد یافت
و در نــزد خویش نیز خواهد یافت ...و حاال
از یک راه طی شــده با شما حرف میزنم»
(بهنود.)80:1387 ،
آقا ســید در زندگینامه بــه زبان خودش
مینویســد« :اینجانب دارای فوقلیسانس
معماری از دانشکدة هنرهای زیبای دانشگاه
تهران هســتم اما کاری را که اکنون انجام
میدهم نباید با تحصیالتم مربوط دانست.
حقیــر هرچه آموختهام از خارج دانشــگاه
اســت .بنده با یقین کامــل میگویم که
تخصص حقیقی در ســایة تعهد اســامی
بهدست میآید و الغیر.
قبــل از انقالب بنده فیلم نمیســاختم؛
اگرچه با سینما آشــنایی داشتم .اشتغال
اساســی حقیر پیش از انقــاب در ادبیات
بوده اســت .اگر چه چیزی اعم از کتاب یا
مقاله به چاپ نرســاندهام .با شروع انقالب
حقیر نوشتههایم را اعم از تراوشات فلسفی،
داستانهای کوتاه ،اشعار و  ....در چند گونی
ریختم و ســوزاندم و تصمیم گرفتم دیگر
چیزی که «حدیث نفس» باشــد ننویسم
و دیگر از خودم ســخنی بــه میان نیاورم.
هنر امروز متأســفانه حدیث نفس اســت
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و هنرمندان متأســفانه گرفتار خودشــان
هســتند .به فرمودة خواجه شــمسالدین
محمد حافظ شیرازی ،رحمئاهلل:
«تــو خود حجاب خــودی حافظ از میان
برخیز» (دیوان حافظ ،1365 ،غ )266
ســعی کردم که خــودم را از میان بردارم
تا هرچه هســت خدا باشــد و خدا را شکر
بر این تصمیم وفادار مانــدهام .البته آنچه
انســان مینویسد ،تراوشــات درونی خود
اوســت« :همة هنرها این چنیناند .کسی
هم که فیلم میســازد اثر تراوشات درونی
خود اوســت ،اما اگر انســان خــود را در
خدا فانی کند ،آنگاه این خداســت که در
آثار ما جلوهگر میشــود .حقیر اینچنین
ادعایی ندارم اما سعیام بر این بوده است»
(سرهنگی.)81:1387 ،
انسان اگر رشد صعودی داشته باشد انسان
اســت و اگر درجا بزند و در تکامل روحی
قرار نگیرد ،نمیتواند با خدا شــود و با خدا
باشد .ســیدمرتضی به مرحلة انسان شدن
رسید و روحش در کنار جسمش رشد کرد
و خدایی شد.
«در ســال  57پــس از بازگشــت امــام
خمینــی(ره) از تبعید و پیــروزی انقالب
شکوهمند اســامی ایران (آقا مرتضی) به
فرمایشات رهبر کبیر به دقتی گوش میداد
و به آرمانهای امام و انقالب به شدت گره
خورد و راه حقیقی را یافت( ».خانم امینی،
باشگاه خبرنگاران.)1391/1/22 .
خانم مریم امینی ،همســر شهید آوینی:
«چند سال از انقالب گذشته بود که مرتضی
سیگارش را ترک کرد .دلیلی که برای این
کار ذکر کرد ،این بود :آقا امام زمان (عج) در
همه حال ناظر بر اعمال و رفتار ما هستند؛
در این صورت من چطور میتوانم در حضور
ایشان ســیگار بکشــم؟» آوینی بعدها با
اندیشههای امام آشنا شد و در سالیان بعد
به یک انقالبی بدل شد و مسیر زندگی خود
را تغییر داد» (سرهنگی.)70:1387 ،
«شــهید آوینی فیلمســازی را در اوایل
پیروزی انقالب با ســاختن چند مجموعه
دربارة غائلة گنبد (مجموعة شــش روز در
ترکمنصحرا) ،ســیل خوزســتان و ظلم
خوانین (مجموعة مســتند خان گزیدهها)
آغاز کرد .با شــروع کار در جهاد سازندگی،
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ســال  1358به روستاها رفت تا برای خدا
بیــل بزند .بعدهــا ضرورتهــای موجود،
رفتهرفته او و دوســتانش را به فیلمسازی،
به جای جهاد ســازندگی کشاند .در سال
 1359بهعنوان نمایندة جهاد سازندگی به
تلویزیون رفت و در گروه جهاد ســازندگی
تلویزیون ،که پیش از آن توســط کارکنان
خود سازمان صدا و سیما تأسیس شده بود،
به جای آنها مشغول به کار شد.
نیت آنها از شــروع فیلمســازی در گروه
جهاد این بود که نسبت به همة وقایعی که
برای انقالب و نظام اســامی پیش میآید،
عکسالعمل نشــان دهند؛ مانند فیلمهایی
که در اوایل پیروزی انقالب اسالمی ساخته
بودند( ».سایت شهید آوینی)
«همان گروه بعدها مجموعة «حقیقت» را
ساختند که درواقع جزء اولین کارهای گروه
جهاد به حساب میآمد .غائلة خسرو ،ناصر
قشــقایی که پیش آمد ،گروه به فیروزآباد
در مناطــق درگیری رفتند و بهســختی
خود را از محاصــرة فیروزآباد نجات دادند.
درواقع ،اولین صحنههای جنگ را در آنجا
یعنی جنگ با خوانین تجربه کردند و فیلم
گرفتند.
گروه جهاد اولین گروهی بود که ســریع
بعد از شروع جنگ به جبهه رفت؛ در همان
روزهای اول جنگ «حســین هاشمی» که
فوقلیســانس سینما را از کانادا گرفته بود،
به ایران آمد تا برای سازندگی کشورش در
روســتاها بیل بزند ،اما تقدیر بر آن شد که
بیــل را کنار بگذارد و دوربیــن را بردارد و
در قصرشیرین به همراه برادر جهادگرمان
«محمدرضا صراطی» اســیر شود .نفر سوم
در حالیکه تیر به شــانهاش خورده بود ،از
حلقــة محاصره گریخت و گــروه بار دیگر
تشکیل شد و در روزهای محاصرة خرمشهر،
که هنوز خونینشهر نشده بود ،برای تهیة
فیلم وارد این شهر شدند» (سایت فرهنگی،
هنری آوینی).
عشــق به میهن و استقالل باعث میشود
انسان دســت از عالیق خود بکشد و برای
رسیدن به اهداف متعالی قدم در معبرهای
عاشــقی بگذارد .نــه تنها ســید مرتضی
بلکه همة شــیفتگان عدالت قــدم در این
راه گذاشــتند تــا برای خدمت به کشــور

جانفشــانی کنند و چه عاشــقانه در این
مسیر پروانگان بسیاری پرکشیدند.
«وقتــی بــه خرمشــهر رســیدیم هنوز
خونینشهر نشده بود .شهر هنوز سرپا بود،
اگرچه احســاس نمیشــد این حالت زیاد
پردوام باشــد و زیاد هم دوام نیاورد .ما به
تهران بازگشتیم و شبانهروز پای میز موویال
کار کردیــم تا اولین فیلم مســتند جنگی
دربارة خرمشهر از تلویزیون پخش شد؛ فتح
خون.
مجموعة یازده قســمتی «حقیقت» کار
بعدی گروه محســوب میشــد که یکی از
اهداف آن ترسیم علل سقوط خرمشهر بود!
یک هفتهای نگذشــته بود که خرمشــهر
سقوط کرد و ما در جستوجوی «حقیقت»
ماجرا به آبادان رفتیم که سخت در محاصره
بود .تولیــد مجموعة حقیقت اینگونه آغاز
شد( ».سایت فرهنگی هنری شهید آوینی)
«بچههــای گروه جهاد مصمم شــدند تا
زندهاند کار فیلمســازی با جهــاد را ادامه
دهند؛ بنابراین ،کارگروه جهاد در جبههها
پایدار ماند و با شروع عملیات والفجر هشت،
شکل کام ً
ال پیوستهای به خود گرفت.
آغاز تهیة مجموعة زیبا و ماندگار «روایت
فتح» که بعد از این عملیات تا پایان جنگ
بهطــور منظم از تلویزیون پخش شــد ،به
همان ایام برمیگردد .شــهید آوینی دربارة
انگیزة گروه جهاد در ساختن این مجموعه،
که نزدیک به بیش از هفتاد برنامه اســت،
چنین میگوید:
«انگیــزش درونی هنرمندانی که در واحد
تلویزیون جهاد سازندگی جمع آمده بودند،
آنها را به جبهههای دفاع مقدس میکشاند
[نه] وظایف و تعهدات اداری( »....همان).
«اولین شــهیدی که دادیم ،شــهید علی
طالبــی بود که در عملیــات طریقالقدس
به شــهادت رســید و آخرینشــان مهدی
فالحتپور اســت که همین امسال 1371
در لبنان شــهید شد و خوب ،دیگر چیزی
برای گفتن نمانده است؛ جز آنکه ما خسته
نشدهایم و اگر باز جنگی پیش آید که پای
انقالب اسالمی در میان باشد ،ما حاضریم.
میدانید! زندهترین روزهــای زندگی یک
«مرد» آن روزهایی اســت کــه در مبارزه
میگذراند و زندگی در تقابل مرگ است که

خودش را نشان میدهد.
اواخر سال  1370مؤسسة فرهنگی «روایت
فتح» به فرمان مقام معظم رهبری تأسیس
شد تا به کار فیلمسازی مستند و سینمایی
دربارة دفاع مقدس بپردازد و تهیة مجموعة
روایت فتــح را ،که بعد از پذیرش قطعنامه
رها شده بود ،ادامه دهد.
شــهید آوینی و گروه فیلمبرداران روایت
فتح سفر به مناطق جنگی را از سرگرفتند
و طی مدتی کمتر از یک ســال ،کار تهیة
شش برنامه از مجموعة دهقسمتی «شهری
در آسمان» را به پایان رساندند و مقدمات
تهیة مجموعههای دیگری را دربارة آبادان،

انسان اگر رشد صعودی
داشته باشد انسان
است و اگر درجا بزند
و در تکامل روحی قرار
نگیرد ،نمیتواند با خدا
شود و با خدا باشد.
سیدمرتضی به مرحلة
انسان شدن رسید و
روحش در کنار جسمش
رشد کرد و خدایی شد

سوســنگرد ،هویزه و فکه تــدارک دیدند»
(سایت شهید آوینی ـ همان).
«شــهری در آسمان که به واقعة محاصره،
سقوط و بازپسگیری خرمشهر میپرداخت،
در ماههای آخر حیات زمینی آقا ســید از
تلویزیون پخش شــد ،اما برنامة وی برای
تکمیل این مجموعه و ساختن مجموعههای
دیگر با شهادتش در روز جمعه  20فروردین
 1372در میعادگاه فکه ناتمام ماند.
ســیدمرتضی در مناطق جنگــی با گروه
تفحص نیز همراهی و همکاری داشت و شب
قبل در معراجالشهدا تا صبح همدم عاشقان
و معشوق الهی خود بود .او که سالها شور
حســینی و روح خلیفة الهــی را با زمزمة
عاشقانهاش در روایت فتح نجوا میکرد ،به
اصل خود رسید و با رضای الهی در آرامش

ابدی ماند .رهبر فرزان ة انقالب در تشــییع
پیکر شهید آوینی شرکت کرده و فرمودند:
«از قول من به خانوادة شهید آوینی تسلیت
بگویید؛ هرچند خود بزرگترین داغدار این
مصیبت هستم» (ســایت فرهنگی هنری
شهید آوینی .زندگینامة شهید آوینی).
یادش گرامی ـ قلمش سبز ،هدفش پررهرو
باد

سالشمار زندگی سیدمرتضی
آوینی

 :1326/6/20 .1زادروز ـ شهر ری
 :1333 .2ورود به مدرسه ـ اول ابتدایی
 :1338 .3ورود به سال ششم ابتدایی
 :1342 .4خدمت سربازی در نیروی هوایی
 :1344 .5ورود به دانشکدة هنرهای زیبای
دانشگاه تهران
 :1350 .6فارغالتحصیل از دانشگاه تهران ـ
در دورة کارشناسی ارشد معماری
 :1357 .7آشــنایی بــا مبانــی فکری و
شخصیت امام خمینی(ره)
 :1358 .8آغاز فعالیت در جهاد سازندگی
ـ آغاز فیلمسازی در بخش فیلم گروه جهاد
 :1361 .9ساختن فیلم مستند هفت قصه
از بلوچســتان ،بشــاگرد؛ از آغاز این سال
فعالیت مطبوعاتی خود را آغاز کرد؛ از جمله
نگارش مقاالتی در ماهنامــه «اعتصام» و
ساختن فیلمهای مستند.
 1367 .10ـ  :1364آغــاز مرحلــة اول
مجموعة مستند «روایت فتح» از عملیات
خیبر تا عملیات مرصاد
 :1365 .11نویسندگی در قالب مجموعه
مقاالت تا پایان این سال ادامه داشت؛ تهیة
مجموعة روایت فتح و نگارش متن آن
 :1366 .12نــگارش کتــاب فتح خون ـ
روایت محرم
 :1367 .13تدریس در مجتمع دانشگاهی
هنر بــه مدت یک ترم ،نوشــتن مجموعه
مقاالت ســینمایی در ابعاد مختلف که در
ماهنامة هنری سوره منتشر شد.
1372 .14ـ  :1368دوران اوج فعالیــت
مطبوعاتی
 :1369 .15جــدا شــدن از گــروه جهاد
تلویزیون و پیوستن به حوزة هنری بهعنوان
سردبیر (سوره مهر)
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 :1370 .16آغــاز مرحلــة دوم فعالیــت
مؤسســة فرهنگی روایت فتح در پی تأکید
مقام معظم رهبری
 :1370 .17آمــوزش هنــر و نقد فیلم و
سینما بر مبنای اسالم به گروهی از طالب
مشتاق حوزة علمیة قم
 :1371 .18تولید فیلم مســتند خنجر و
شقایق (مستند دهقســمتی دربارة جنگ
مسلمانان بوســنی علیه متجاوزان صرب،
محصول مشــترک نادرطالبزاده و شهید
آوینی)
 :1372/1/20 .19عروج ملکوتی سید اهل
قلم در منطقة جنگی فکه

گذر و نظری بر آثار شهید
مرتضی آوینی

شخصیت وجودی شــهید آوینی با همة
وجوه و ابعادی که داشت ،بیش و کم در آثار
برجای ماندهاش متجلی است.
«آثار شــهید آوینی را در یک دستهبندی
کلی میتوان بر سه قسم تقسیم کرد:
 .1نقد و بررســی آثار و جریانهای هنری
و ادبی؛ او در اینگونه نوشــتهها از مواضع
آگاهــی ،دیــنداری و دردمندی ســخن
میگویــد و در البهالی مطالــب ،زوایای
فکریاش را نیز ترسیم میکند.
ً
 .2نوشتههایی که اغلب یا مستقیما نمودی
از آرا و آفاق فکری او هستند و نظریهپردازی
در آنها بارز و غالب است .مسئلة مهمی که
در این نوع نوشتهها وجود دارد ،روش ارائة
مباحث اوست که به شیوة مرسوم مؤلفان،
مترجمان و تحلیلگران نیست و حتی گاهی
به شیوهای طعنهوار ،از آنها انتقاد میکند.
میتوان گفت :هم در مبانی فکری و آرای
شــخصی و هم در طراز طرح و شیوة ارائة
آنها ،پیرو وضع جاری نیست .با این حال
میتوان شگرد او را تا حدودی با شیوة اهل
فلسفه و حکمت ،همانند دانست.
 .3دســتة دیگــر آثــار مکتــوب آوینی،
نوشــتههای خالق ادبی اوســت؛ از قبیل
گزارشها ،یادوارهها ،قطعات ادبی و نثرهای
ضمیمة روایت فتح .در همة این نوشتهها،
مادة شــعری حضوری پررنگ و جدی دارد
و این نشــانه و دلیل دلبستگی او به شعر
بهعنوان مصداق و معرف تام ادبیات است»

66

(کمری.)11:1387 ،
«این قسم از نوشتهها را از جهاتی میتوان
مورد دقت قرار داد ،کــه در اینجا به چند
جنبة آنها اشاره میکنیم:
الف .هرچند آوینی قافیهاندیش نیســت
و بهصورت کالم مجزا از معنا ،دلبســتگی
ادیبانه (به معنی امروزی) ندارد ،در کاربرد
واژههــا و تعابیر تا حدی وســواس از خود
نشان میدهد و به داللت و معنی راستین
(نه شایع) کلمات اهتمام جدی میورزد.
ب .آنچه در نوشــتههای آوینــی فراوان
میتوان یافت ،نشــان میدهــد او به یک
مشــخصة زبانی دستیافته بود ،این سبک
مشــخصة زبانی را از آن جهــت که بیان
فیضمیر او نیز هست ،میتوان مورد توجه
قرار داد.
در اینجا سبک صوری نوشتار آوینی صرفاً
مراد اصلی من نیست ،گرچه همین ویژگی
با معیارهای نقــد ادبی امروز ،او را بهعنوان
یک نویســنده و حتی ادبشــناس به ما
معرفی میکند بلکه باید توجه داشــت و او
را یک متفکر دانســت؛ زیرا زبان در معنای
هستیشناسی و دقیق آن معرف معرفت و
نشاندهندة عیب و نقص آدمی است و زبان
عین تفکر است.
ج .این تفکر را نمیتوان از نوع خردورزی و
عقلمندی و تعقل مجرد و حتی ارسطویی
دانســت .تصور من از نــوع تفکر یا ماهیت
اندیشــة او ،همان اســت کــه در کلمات
(حکمت) قابلیت فهم پیدا میکند .رسیدن
به این منزلت و مرتبت ،تنها با علم حصولی
در مدرسه بهدست نمیآید؛ نیازمند سلوک
و مراقبه اســت و میدانــم آوینی اهل این
معانی بود :نماز شــب ،دعای سحر و  ...به
همین ســبب رقت قلب عجیبی پیدا کرده
بود» (کمری.)12:1387 ،
«اینگونه است که در نوشتههای او در جایی
ی و اغراق
میبینیم که در دفــاع از بدفهم 
بیوجه در معرفی حکیم طوس ،فردوســی
بزرگ که یکی از بزرگان ادب معاصر مرتکب
شده و قرآن را با شاهنامه برابر دانسته بود،
از موضع متألهانــة غیرتمندانة خود ،بر آن
بزرگ خرده میگیرد .او شاهنامه را «صورت
اسطورهای حکمت معنوی ایرانی» میداند
و حافظ را از «پاسداران عهد ازلی و تولیت
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حقیقی این قوم» میخواند.
این اندیشــة خاص فکری ،حکمی که بر
زبان آوینی جوشــیده است و او را بهعنوان
نمونــة عالــی ادب انقالب اســامی به ما
میشناساند در جاهایی به جوشش و فیض
الهی میرسد ،چون امام خمینی(ره) و جای
دیگر به میدان دفاع از انقالب اســامی و
شــرححال رزمندگان و آنچه متعلق به آن
دوران و هنگامة شــگفت است» (کمری،
.)12:1387
«اینجاست که تا حدی بیقراری و شیفتگی
آوینی آشکار میشود و به زبان گویا و محرم
راوی فتح ،زبان حال و ترجمان جان نه تنها
رزمندگان ،که جماد و نبات میشود و او از
در و دیوار دوکوهه ،آســمان خونینشهر و
جایجای جبهههای جنگ آنچنان سخن
میگوید کــه گویی «یوم تبلی الســرائر»
(طارق )9:591 ،را به چشــم مکاشفة خود
مشاهده کرد» (کمری.)13:1387 ،

«آوینی» را بخوانیم تا
1
نوستالژی نشود

حســن رحیمپور ازغدی ،گفت« :مرتضی
آوینی بهعنــوان دیدهبان نظری و تئوریک
انقالب ،دو دهه پیش مطالبی نوشــت که
اگر همان موقع خوانده میشدند ،بسیاری
از اتفاقاتی که در دهة دوم و ســوم انقالب
در کشور رخ داد ،پیش نمیآمدند .درواقع،
آن زمان در کشور گفتمانی رایج بود و وی
در مقاالتــش دربارة تســلط این گفتمان
اخطار داده بود اما کســی ایــن مطالب را
نخواند .مراقب باشــیم آوینــی تبدیل به
نوســتالژی نشــود» ( .)1389این اســتاد
دانشــگاه جهتگیری آوینــی را نیاز امروز
کشور دانست و گفت« :وی دو دهه پیش،
تفکر پیشــرو انقالب پس از درگذشت امام
خمینــی(ره) را پیشبینی کرد که این نوع
تفکر آوینی را به حاشیه راند .او در سالهای
پیش از شهادتش یکتنه به نقد مقاالت و
مجالت پرداخت» (.)1389
رحیمپور ازغدی اضافه کرد« :آوینی روی
ن خطرناکتر از فکه راه میرفت.
میدان می 
شــما نگران قطع پای وی هستید ،اما این
قلمهایند که میشکنند و به زمین گذاشته
میشوند ».وی با اشــاره به اهمیت کتاب

«حلزونهای خانهبهدوش» شامل مقاالت
شــهید آوینــی و بازخوانی مقالــة «کدام
عرفــان؟» گفت« :شــهید آوینــی در این
مقاله آورده ،از کــی میگویند جوانانی که
ت و پایشان
در مناطق عملیاتی جنگ ،دس 
قطع شــد ،عرفانی قدیمی دارند؟ از کی تا
به حال معنای عرفان تغییر کرده اســت؟
تنها کســی که در تاریخ ایــران به نتیجه
رســیده و میگفت ما مأمور به تکلیفیم نه
نتیجه ،کسی نیست جز امام خمینی(ره)»
(.)1389
ـ چرا خواندن آثار «ســیدمرتضی آوینی»
برای فعاالن فرهنگی جبهة انقالب اسالمی
ضروری است؟
«در پاسخ این پرسش به چندین مورد باید
اشاره کرد .1 :او کســی است که توانسته،
معارف ناب اســامی و جنبههای معنوی
حرکتهــای انقالبی را در قالب هنر (متن،
صدا و تصویر) ارائــه کند و در این کار هم
موفق بوده است .او الگوی کامل و تمامعیار
از تجربــهای موفق در حوزة نویســندگی،
مستندسازی و مطبوعات متعهد است.
 .2نــگاه تمدنی و نقادانهای کــه در برابر
غــرب در آثار او وجود دارد و تبیین جایگاه
انقالب اسالمی بهعنوان آغازگر دوبارة دوران
شکوفایی تمدن اسالمی و مقابلة تمامعیار
آن با غرب و لوازمش و تزلزل تمدن غربی،
بیش از هر زمان دیگر الزم و ضروری است.
 .3آثار او با رشد سطح فکری مخاطب ،او
را از مســائل جزئی عبور میدهد و به یک
نظرگاه کلنگری میرساند و او را از انفعال
به در میآورد و به یک مخاطب فعال تبدیل
میکند.
 .4دربارة ماهیت غرب و لوازم آن (فناوری،
سینما ،رمان و )...نگاهی عمیق به خواننده
میدهد و به او کمک میکند که با شناخت
ماهیت آنها ،از نــگاه ابزاری رهایی یابد و
بتواند مانند خــود آوینی از آنها در جهت
مطلوب بهره ببرد.
همة دالیل باال و خیلی جنبههای دیگری
که پنهان اســت و با مطالعة کتابهای او
کشف میشود ،دنبال کردن و بررسی آثار را
بر ما واجب و ضروری میکند که او به حق،
«سید شــهیدان اهل قلم» است» (ازغدی،
.)1389

متنهای انتخاب شده در کتابهای درسی
ادبیات فارســی در فصل ادبیات پایداری از
کتاب گنجیة آســمانی شهید آوینی بود و
در اینجا به معرفی این کتاب میپردازیم.

کتاب گنجینة آسمانی «روایت
فتح»

«از ما برمیآید که روایت فتح را به دیگران
بشناسانیم؛ چرا که روایت فتح چنان شفاف
و خالص است که خود دلیل خویشتن است
و اکنون که چنین است ،دیگر چیزها را باید
با آن شناخت» (آوینی.)154:1371 ،
این کتاب از  456صفحه و هفت مجموعه ـ
اولین مجموعه با عنوان «شب عاشورایی» و
آخرین مجموعه «با من سخن بگو دوکوهه»
میباشد ـ تشکیل شده است .آیات و روایات
و تعابیر ،تشــبیهها ،اســتعارات و اعالم در
انتهای کتاب آورده شده است.
«صدای لطیف و آرامشبخش راوی روایت
فتح را یادتان هست؟ اگر مجذوب جمالت و
ادبیات بهکار رفته در آن هستید میتوانید با
ورق زدن کتاب «گنجینة آسمانی» با آنها
دیداری تازه کنید .شهید آوینی قریب 170
اثر مستند ساخته که 63تای آنها مجموعة
روایت فتح اســت اما گنجینة آسمانی ،که
متن گفتــار فیلمهای مجموعة روایت فتح
اســت ،متن گفتارهای چند برنامة دیگر را
نیز در خــود دارد .این برنامههای مرتبط با
جنگ از اواخر سال  1370و پس از فرمان
مقام معظــم رهبری مبنی بر تأســیس
مؤسســة فرهنگی روایت فتح ،ســاخته
شدند و سیدمرتضی آوینی حین ساختن
یکــی از همین برنامهها بود که در فکه به
شهادت رسید.
شــاید اگــر راوی روایــت فتــح هم در
برنامــهاش فقط به توصیــف صحنهها و
بیان ارتباط آنها با یکدیگر پرداخته بود،
خواندن دوبارهشــان لطفی نداشــت ،اما
این چنین نیســت .راوی سعی میکند با
ذکر ماهیــت تاریخی اتفاقات و ارزش آن
در جهت اقامة قســط و عدل در سراســر
جهان ،عمق تاریخی صحنهها را ارائه کند
و مخاطب خویــش را همواره ناظر بر این
اعماق نــگاه دارد و با ذکر معانی اعتقادی
اعمال و اتفاقــات ،همواره ارزش اعتقادی

ماجــرا را بــه مخاطب خویش گوشــزد
کنــد .این کتاب شــاید خوشخوانترین
و ســادهترین کتابی باشــد که با نام سید
شهیدان اهل قلم منتشر شده است.
گنجینة آسمانی ،همة گفتارهای روایت
فتح را از نخستین برنامه تا هنگام شهادت
راوی فتح ،دربر میگیرد .دربارة گفتارهای
روایت فتح ،کیســت که چیــزی نداند یا
صدای ســیدمرتضی ،از پس ســالهای
جنگ در گوشــش زنگ نزند؟ در کلمات
این متون و در زیر و بم این عرفان سیال
نهیبزننده« ،آنی» هســت که از اینجا و
متعلق به خاک نیســت .این «آن»چنان
عیان و جلوهگر اســت کــه حتی آنان که
در روزمرگی خویش غرقاند و جانشــان
چنگالهــا در زمیــن زده اســت ،هنگام
گوش ســپردن یا خواندن ایــن گفتارها،
نســیم بهشتیاش را بر روح خویش حس
میکنند:
دلنشان شد سخنم تا تو قبولش کردی
آری! آری! سخن عشق نشانی دارد
(جعفریان)21:1389 ،
بنابر آنچه گفته شــد ،میتوان آوینی را
یکی از مستندسازان هنرمند اهل ادبیات
دانســت که برای نســل جوان میتواند
الگوی مناسبی باشــد؛ چون خصوصیات
معنوی و فرهنگی شــهید ،نــوع تفکر و
چگونگی تحولش باعث سعادتمند شدن و
به رســتگاری رسیدن او شد و آن به علت
تفکر و خصوصیاتی بود که در طول حیات
خود با تالش و خودسازی بهدست آورد.
شایســته اســت ،کتابخانة مــدارس و
کتابخانههای عمومی در ســطح شهر ،از
کتابها و منابع معتبر در رابطه با شــهید
آوینــی و ادبیات دفاع مقدس (داســتان،
شعر ،خاطره و )...بهرهمند شوند.
نبایــد فراموش کرد متن نوشــتة کتاب
گنجینة آســمانی بهترین رابط بین نسل
دانشآموز و دوران دفاع مقدس است که
باید در کتب درســی از آن بیشــتر ،بهتر
و هدفمندتر اســتفاده کرد؛ چرا که متن
ســاده ،روان و پرفراز و نشیب این کتاب
روح و روان آدمــی را با فضای آن دوران
همــراه ،و از آنچــه در آن زمان میگذرد
آگاه میسازد.
ادامة مطلب در صفحة 75
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در توصيفات گنجينة آسمان
عزيز آذينفرد
مدرس دانشگاه جنديشاپور دزفول

چكيده

هنر ســبكي و روايتپــردازي كه آويني
در آثــارش بهكار برده ،آنهــا را بهعنوان
يكي از نثرهاي شــاخص عصــر انقالب،
بهخصــوص ادبيات عرصــة دفاع مقدس
ممتاز كرده اســت .در اين مقاله ،ســعي
نگارنده بر اين بوده اســت كه هنر سبكي
و روايتپــردازي او را از حيث لفظ و معنا
در ارتبــاط با توصيفــات كتاب «گنجينة
آسماني» بررسي كند« .استشهاد به آيات
و احاديث» ،بهرهگيري از «تشــخيص»،
«تلميــح»« ،ســجع»« ،مراعــات نظير»
و انواع «تشــبيهات» نيز از شــگردهاي
مختلــف بياني و ســبكي آوينــي براي
پرداخت توصيفهاســت كه در اين مقاله
به آن اشارهاي خواهد شد.
ســؤال اصلي پژوهش حاضر اين اســت
كــه آوينــي بــا بهكارگيــري نمودهاي
زبانــي ،تكنيكهــاي روايــي ،بالغي و
سبكي كوشيده اســت ،موجبات پويايي
و زيبايــي توصيفاتــش را فراهم ســازد.
نگارنده كوشيده است اين نكات سبكي و
روايــي را در اين مورد ،با ذكر شــواهدي
از كتاب «گنجينة آســماني» ،پيش روي
پژوهندگان و عالقهمندان قرار دهد.
كليدواژهها :توصيف ،سبكشناســي،
ادبيــات دفاعمقدس ،گنجينة آســماني،
سيدمرتضي آويني

 .1مقدمه

«هر موضوع و فكر ،شــكل و قالبي براي

68

تعبيــر الزم دارد .خواننــدگان يــك اثر
ادبي از روي مطالعه و آشــنايي با شــكل
اثر ،معني موردنظر گوينده را ميفهمند؛
بهعبارت ديگر ،فكر در قالب جمله مستتر
اســت و جداگانه بيان نميشــود» (بهار،
 .)17 :1373كتاب «گنجينة آســماني»
نيز از اين امر مســتثني نيست و آشنايي
با شــكل و قالب آن پي بردن به انديشــة
موردنظر گوينــدهاش را بهصورت توأمان
ميسر ميسازد.
كتــاب مذكــور كــه گفتار متــن همة
فيلمهاي مستند «روايت فتح» را ،از اولين
برنامه تا شهادت راوي فتح ،در برميگيرد،
اثر خامة ســيدمرتضي آويني ،از متفكران
نوانديش اسالمي و نويســندگان معاصر،
اســت .مجموعة تلويزيوني روايت فتح به
دليل بهكارگيري قلم نافــذ و تأثيرگذار،
تصويرپردازيهــاي بديــع از ايثارگريها
و جانبازيهــاي رزمندگان و بســيجيان
سلحشور توانست به پربينندهترين برنامة
مســتند تلويزيوني عرصــة دفاعمقدس
مبدل شود.
همانگونه كه پيشتر عنوان شــد ،سؤال
اصلي پژوهش حاضر ،اســتفادة آويني از
نمودهاي زباني ،تكنيكهاي روايي ،بالغي
و سبكي براي پويايي و مانايي توصيفاتش
اســت .تاكنون مقــاالت زيــادي دربارة
منحصربهفــرد بودن برخــي از توصيفات
اين نويسنده نوشته شده اما هيچ پژوهش
علمي به واكاوي مختصات سبكي و زباني
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در آنها نپرداخته و اين اولين گام در اين
مسير است .ســبك آويني سبك انحراف
از هنجــار موجود در نثــر روايي رايج در
ادبيات معاصر اســت .ويژگيهاي سبك
روايي او شامل :كلمات مورد عالقة آويني،
مضامين ،فكر و انديشــة غالــب در آثار
آويني ،نحوة بيان روايتها ،تركيبات ويژه
و خاص ،آشنايي و تسلط كافي بر ادبيات
كالســيك ،استشــهاد به آيــات قرآن و
احاديث ،استفاده از «تشخيص»« ،تشبيه»
و تمام مختصات زباني اســت و آويني در
توصيفهايش تمام اين مختصات سبكي
را بهكار برده است.

 .1-1بيان مسئله

هــدف اين مقالــه پرداختن به مســئلة
توصيف و انواع مختلف آن ،شامل توصيف
خوش آغازي ،توصيف حــاالت ،توصيف
شــخصيت ،توصيف شخصيتهاي مثبت
فــردي ،توصيــف شــخصيتهاي مثبت
جمعــي در نثر روايي آويني و بيان ميزان
گنجايش معنايي اين ســبك در رساندن
معناي موردنظر است.
پرســشهايي كه ايــن پژوهش در صدد
پاســخگويي به آنهاســت عبارتاند از:
چگونه توصيف بهعنوان ســبكي برتر در
نثر روايي مرتضي آويني بهكار رفته است؟
ميزان تأثيرپذيري آن در شــاخص شدن
يكي از نثرهاي موفق ادبيات دفاعمقدس
چگونه تجلي مييابد؟ چگونه اين ســبك

كــه بــر پاية توصيف اســتوار اســت در
غنيســازي معنايي آثــار مرتضي آويني
مؤثر بوده است؟

 .2-1ضرورت و اهميت تحقيق

بررســي توصيفات در آثار نويســندگان
دفاع مقــدس بهعنوان يك ســبك پويا
بــر اهميت اين پژوهش افزوده اســت .به
ويــژه اينكه مرتضي آويني اين ســبك را
با تكنيكهاي روايي به شــكل كمنظيري
تلفيق داده اســت .اين پژوهش به ارتقاي
سطح شــناخت بافت و ســاختار الفاظ و
معناي نثــر ادبيات دفــاع مقدس كمك
شاياني ميكند و بســتر مناسبي در اين
زمينه فراهم ميآورد.

 .3-1پيشينة تحقيق

پژوهشهاي چنــدي دربــارة برخي از
زوايــاي ديگر آثار آويني انجام شــده اما
تاكنون پژوهش جامع و مســتقلي درباره
توصيفات ايشــان صــورت نگرفته و اين
اولين گام در اين مسير است .اين پژوهش
ميتواند با پر كــردن اين خأل تحقيقاتي
براي فهم نويســندگان دفــاع مقدس و
ترسيم هنر ســبكي ايشــان براي ايجاد
مقايسة با نويســندگان ديگر كشورها در
اين حوزه به كمك دانشجويان و محققان
بيايد.

 -2بحث

ما در ادامة مقالــه ،توضيحات «گنجينة
آســماني» را از نظرگاه موضوعي و سپس
نــكات ســبكي و روايي ،با ذكر شــواهد
بررسي و تحليل ميكنيم.

 .1-2توصيف خوشآغازي

بيترديــد خوشآغــازي در هــر اثر از
مهمتريــن دغدغههاي هر نويســندهاي
اســت .براي آشنايي بيشــتر خوانندگان
با اهميت اين نوع توصيــف ،ناگزيريم به
كوشــشهاي وســواسگونة نويسندگان
بزرگ ادبيات جهان در اين زمينه اشــاره
كنيــم« :ميگوينــد افالطــون ،صفحة
اول كتــاب جمهوريت را يكصدوســي بار
پاكنويس كرد .ارنست همينگوي ،كتاب

«پيرمرد و دريا» را قبل از چاپ ســپاري
دويســت بار به دقت خواند» (ســنگري،
 .)67: 1386البته ما از دلبســتگي آويني
به اين مسئله بياطالعيم اما هرچه باشد،
نبايــد از ايــن هنر مثالزدني ايشــان به
راحتي گذشــت؛ چون توانســته است در
اين بخش ،باور عاشورايي خود را به شكل
زيبايي به روش براعت استهالل بيان كند.
آويني در اين قطعه ،به جاي ذكر روايت و
ستايش جهاد در راه خدا ،از گرهخوردگي
گذشــته و حال به خوبــي بهره ميگيرد؛
يعني فرياد برداشــتن سيدالشهدا (ع) در
شــب قبل از عزيمت به ســوي كربال را
طنينانداز شدن همان فرياد حسيني در
قرن پانزدهم هجــري ميداند .او با دقت
تمام دريافته اســت كه وقايع محرم سال
( 61ســال هـ .ق) را نه بهعنوان اتفاقاتي
در گذشــتة دور ،بلكه به مثابه نمادهايي
از يك حقيقت هميشــه زنده بايد ديد و
به اين ترتيب ،ميتــوان از دريچة روايت
عبرتهايي مانا از آنهــا دريافت كرد .از
چنين نظرگاهي اســت كه آويني قطعاتي
اينگونــه را پيش چشــم مخاطبش قرار
ميدهد .او معتقد اســت كه تاريخ كربال،
تاريــخ مصرف نــدارد و بههميــن دليل
ميكوشــد كربالي ( 61سال هـ .ق) را با
كربــاي ( 1361هـــ  .ش) در ايران گره
بزند و نوعي «اينهماني» و وحدت در دو
حادثه بجويد.
به ياد داشته باشيم آويني اين متنها را در
زماني نگاشته است كه نهتنها مردم ايران
دينداري خود را با محك آتش جنگ به
خوبي آزمودهاند بلكه امام و مقتدايشــان
بارها فرمودهاند كه شــما دين خود را به
اسالم و انقالب ادا كردهايد ،و مورد تكريم
و تحسين ايشان قرار گرفتهاند.

براي نمونه

حضرت سيدالشهدا ،حسينبن علي(ع)،
شــب پيش از هجرت به ســوي كربال در
پايان خطبهاي بلند فرمودند« :آگاه باشيد،
هر آنكه ميخواهد خونش را در راه ما اهل
بيت ،كه راه حق اســت ،نثار كند و خود
در بهشــت لقاءاهلل منزل گيرد ،با ما راهي
كربال شود .من فردا صبح انشاءاهلل به راه

ميافتم» .اكنون بــار ديگر بانگ الرحيل
برخاسته اســت و همان فرياد در آسمان
بلند تاريخ طنينانداز گشــته است ،و اين
بار راهيان كربال ،اين راحالن قافلة عشق،
بدان لبيك گفتهاند (آويني.)91: 1381 ،

 .2-2توصيف حاالت

شــهيد آويني مهارتي خاص در شــكار
آموزههاي ناب عرفاني دارد .نوشتههاي او
تا حدود خوبي از كشــف برخوردار است؛
كشــف حالتهايي كه يا بار عارفانه دارند
و يا ارزش توصيفــي ويژه .اين توصيفها
غالبــاً تازهاند و بهنحوي خوب با تشــبيه
يــا همســانانگاري گــره ميخورند .به
واقع ،پيوند كشــف حالتهاي عرفاني با
همسانانگاري پيوندي مبارك و ستودني
اســت؛ آنجا كه نويســنده توانسته است
عزلتگزيني رزمنــدگان را به يك قاضي
وسواس تشــبيه كند كه به تفحص كردار
پيشين خويشتن ميپردازد و اندرزنامهاش
را به تحرير درميآورد .از قضا اين تشبيه
بســيار زيبا و ملهــم از آموزههاي عرفاني
است.
در كنــار اين توصيف نيرومند ،بايســته
و شايسته اســت به برداشتهاي عرفاني
آويني از وقايع جبهه و حاالت رزمندگان
اشاره كرد .او معتقد است كه عرفان اصيل
اســامي ،زندگيساز است نه زندگيسوز.
اين عرفان ،عرفان سلوك و سياست ،سنگر
و سجاده ،خنده و خنجر ،جمال و جالل ،و
تعبد و تعقل است؛ همان عرفاني است كه
در زندگي پيامبر(ص) و ائمة طاهرين(ع)
جلوهگر است .از ديگر ويژگيهاي سبكي
آوينــي در توصيفاتش ،پــروردن حاالت
شــخصيتهاي مثبت با اســتناد به آيات
قرآن ،احاديث و روايات اســت كه بر غنا
و تأثير آن بــر خواننده ميافزايد .تفحص
وســواسآلود در كردار پيشين رزمندگان
بهســان قاضياي دادگســتر و حسابگر و
بررسي سراپاي دقايق زندگيشان ،از اين
دست است.

استشهاد به آيات قرآن مجيد

نوا
اشــاره اســت به آية «يَا ُّاي َها الَّذيِن َ
آم ُ
َد َمت لِ َغدٍ
قــوا اهللَ َول َت ُ
فس َمــا ق َّ
َّات ُ
نظــر نَ ٌ
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لو َن»؛ «اي
إناهللَ َخ ٌ
قــوا اهللَ َّ
عم ُ
َو َّات ُ
بير بِما تَ َ
كساني كه ايمان آوردهايد! از مخالفت خدا
بپرهيزيد ،و هر انســاني بايد بنگرد تا چه
چيز را براي فردايش از پيش فرســتاده ،و
از خدا بپرهيزيد كه خداوند از آنچه انجام
ميدهيد آگاه است» (حشر.)18 ،

وســواس
يافتهاند و گذشــتة خويش را با
ِ
يك قاضــي ميكاوند و ســراپاي زندگي
خويش را محاسبه ميكنند و وصيتنامه
مينويســند .حــقاهلل را خدا ميبخشــد
امــا واي از حقالناس! و تــو به ناگاه دلت
پايين ميريزد :آيا وصيتنامهات را تنظيم
كردهاي؟» (آويني)4 :1381 ،

الف -علــي -عليهالســام -ميفرمايد:
« ِعبا َد اهللِ ز ُ َ
َبل أن توزنوا
ُس ُكم ِمن ق ِ
ِنوا أنف َ
ِ
َسوا
و حاسبوها من ِ
قبل أن تُ َ
حاس ُ
بوا َو تَنف ُ
َبل ُع ِ
الخنــاق و اِنقَــا ُدوا ق َ
ق َ
نف
يق
ِ
َبل ِض ِ
فسهِ
موا اِنّ ُه من لم يُ َعن َعلَي نَ ِ
الس ِ
ياق و اعلَ ُ
ِّ
ُ
ون لَ ُه ِمن َها وا ِع ٌظ َو ِ
زاجر لَم يَ ُكن
ك
ي
ــي
ح ّت َ َ
لَ ُه ِمن غَي ِر َها الَ ِ
زاج ٌر َو الَ َوا ِع ٌظ»؛
«بندگان خــدا!  -كردار و گفتار -خود را
بســنجيد ،پيش از آنكه آن را بسنجند ،و
حســاب نفس خويش را برسيد ،پيش از
آنكه به حسابتان برسند .فرصت را غنيمت
دانيد؛ پيش از آنكه مرگ گلويتان را بگيرد
و نفس كشيدن نتوانيد .رام و گردننهاده
به راه راست رويد؛ پيش از آنكه به سختي
رانده شــويد .و بدانيد آن كس كه نتواند
خود را پند دهد تا از گناه باز دارد ،ديگري
را نيابــد تا اين كار را براي او به جاي آرد
(عليبنابيطالب.)73 :1379 ،

 .3-2توصيف شخصيت

استشهاد به روايت يا حديث

ب .امام صادق -عليهالســام  -در
اين روايت به ابن جندب ميفرمايند:
علي َّ
كل ُمســلِ ٍم
ابن
حق ٍ
جنــدبٌ ،
«يا َ
ٌ
كل يوم و ليلئٍ
ِ
ِ
عرض َع َمله في ِّ
يَع ِر ُفنا اَن يُ ُ
ِ
ِ
ِ
علي ِ
َ
راي
ان
ف
،
ه
نفس
ب
حاس
م
كون
ِ
َ
نفس ِه َف َي ُ ُ
ٌ
ِ
راي َس ّيئ ًئ اَستغف ُر
حسن ٌئ استزا ُد منها و ان َ
منها لئ ّ
يوم القيم ِئ» (مجلســي،
ال يَ ُ
خزي َ
.)279 /78 :1361
«اي پســر جندب ،بر هر مسلماني كه ما
را ميشناســد الزم است كه در هر روز و
شــب ،اعمالش را بر خود عرضه بدارد و از
نفس خود حساب بكشد .اگر كار خوبي در
آنها يافت ،بر آن بيفزايد و اگر كار زشتي
يافت ،طلب بخشــايش نمايد تا در قيامت
دچار رسوايي نگردد».

براي نمونه

«بعضــي از بچههــا گوشــة خلوتــي

70

توصيف درســت ويژگيهاي شخصيتها
بــه ما در شــناخت دقيقتــر آنان كمك
ميكند؛ به ويژه اگر ايــن توصيف بتواند
به آن شــخصيت براي ما نوعي تجسم و
تمثل ببخشد .به نظر ميرسد دستگيرهاي
كه آوينــي براي ايــن كار انتخاب كرده،
خيره شدن در جوانب مختلف پديدههاي
طبيعت اســت ،تــا بتواند روابطــي تازه
ميانشــان برقــرار ســازد .تشــبيه جان
رزمندگان بــه رود و اتصال آن به درياي
شــوقانگي ِز ارادة آهنيــن ،صبر جميل و
پايانناپذيري آن از اين جمله است.

براي نمونه

«تو گويي جان آنان رودي اســت كه به
درياي عظيمي از شــور و اشتياق ،اراده و
عزم و تصميم و صبر وصل است كه تمامي
ندارد» (آويني.)63 : 1381 ،

 .4-2توصيف حاالت /شخصيت

از شاخصههاي بارز و مهم سبكي شهيد
آويني در نوشــتههايش ،توصيف حاالت
و تفحص در ضمير پنهان شــخصيتها و
خلقيات آنهاست .اين تصويرسازيها در
باب پيراستگي و تواضع سربازان امام زمان
(عج) و همراهي آنان با پديدههاي طبيعي
جهت ستايشگري حضرت حق است.
بيان حــاالت معنوي بســيجيان قبل از
شــب عمليات و مصفا كردن وجودشــان
براي لقاي پــروردگار و همچنين ،وصف
حضور پربركــت روحانيون در جبهههاي
نور بهعنوان وارثان مكتــب پيامبر (ص)
و اهل بيتش مؤيد آن اســت كه نويسنده
به جمالشناسي و رســانگي توجه دارد.
توانمندي وي در توصيف توكل حزباهلل
بــر قدرت بيكــران خداونــد و الگو قرار
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گرفتن ابوالفضلالعباس (ع) در حياتشان،
فرمانپذيري حــزباهلل و مأموريت يافتن
آنــان بــراي ديگرگون كــردن معادالت
جهاني و بنيان نهادن اين تشــكل مبارك
و مقــدس به دســت امــام خميني (ره)
چشمگير اســت .از موارد قابلتوجه ديگر
ميتوان به معرفي خصوصيات برجســتة
دالورمردان عاشــورايي ماننــد دلنوازي،
دشمنگدازي و گريه چشمي اشاره كرد.
چنانكــه ميبينيم ،اين اشــارات زيبا در
نمونههايــي كه در ادامــه ميآيد ،نمود و
كاركرد يافته است.
پــروردن شــخصيتها و حاالتشــان
بــا اســتفاده از آيــات متعــدد ،عــاوه
بــر تأثيرگــذاري بــر خواننــده ،تحليل
روانشــناختي حاالت دروني شخصيتها
را موجب ميشود .از سوي ديگر ،فراموش
نكنيم كه اين آيات ديده نميشــوند مگر
به مــدد رهيافتهاي شــخصي مخاطب،
كه يگانه پل ارتباطي نويســنده با اوست؛
يعني با استفاده از شيوة مضمونسازي به
عناصر توصيف ،حيات بخشيده است و در
حقيقت ،خواننده از نحوة سخن نويسنده
با شــخصيت و اليههــاي پنهاني روان او
آشــنا ميشــود .از ابتكارات آويني براي
غنيسازي توصيفهايش ،مضمونسازي
از طريق «آيات قرآن» است؛ آن هم بدون
بهكارگيــري آنها ،و مــا از اين ابتكارات
پارهاي را نقل ميكنيم.
الــف /1-وارد شــدن بيقيــد و بنــد و
ســرافرازانة بســيجيان در نماز به شيوة
آزادمردان براســاس آيه  23سورة مباركة
(الذين ُهم علي صالتِهم دائمون)؛
معارج
َ
الف /4 -ايســتادگي مردان حزباهلل در
برابر تندباد عواصف براساس آية  22سورة
البر
ســي ُر ُكم في ّ
مباركة يونس ( ُه َو الذي يُ ِّ
و البحــ ِر حتي اذا كنتم في ِ
ين
الفلك و َج َر َ
ريح
تها
جاء
بهم ٍ
ٌ
بريح طيب ًئ و َفرحــوا بها َ
ــوج من ِّ
مكان و
ٌ
كل ٍ
الم ُ
عاصــف و َ
جاء ُه ُم َ
َ
ُ
َ
ِ
مخلصين لَ ُه
هلل
ا
و
ع
د
ِم
ه
ب
حيط
ا
م
ه
َ
ظ ّنوا انَّ ُ
ََُ
ين لَئن اَنجيتنا من هــ ِذ ِه لنكونَ َّن ِم َن
ّ
الد َ
الشاكرين) و ابراهيم28 ،؛
َ

ج /4-بيباكــي و بيپروايي مجاهدان راه
حــق در هنگامة جهــاد در راه محبوب،
ين
براساس آية  30ســورة فصلت (إِ َّن الَّ ِذ َ
قَالُــوا َربُّ َنا ا ُ
اموا تَ َت َن َّز ُل َعل َْي ِه ُم
اس َ
هلل ثُ َّم ْ
ــت َق ُ
َ
َ
ــروا
ال َ
ْم َلئِكَــ ُئ أَّل تَ َخافُوا َو َل تَ ْح َزنُوا َوأبْ ِش ُ
ِ
ِ
ون) آلعمران،
ــد
وع
ت
م
ُنت
ك

ي
ت
ل
ا
ئ
ــ
ن
ْج
َّ
ُْ ُ َ ُ َ
بِال َ َّ
 170و  /175مائــده 23 ،و /54يونــس،
 /62بقره262 ،و  274و /277طه/112 ،
زخرف /68 ،احقاف /13 ،جن13 ،؛
د /4-سرسپردگي رزمندگان جهان اسالم
به توانايي خداونــد در ميدانگاه نبرد حق
عليه باطل براســاس آية  89سورة اعراف
ِن ُع ْدنَا فِي
( َق ِد ا ْف َت َريْ َنــا َعلَي اللِّ َك ِذبًــا إ ْ
ون
ِمَّل ِت ُكم بَ ْع َد إِ ْذ نَ َّجئ َنــا اهلل ِم ْن َها َو َما يَ ُك ُ
لَ َنــآ أَن نَّ ُعــو َد فِي َها إ َّ
ــآء اهلل َربُّ َنا
ِال أَن يَ َش َ
ِ
ِ
َو ِس َع َربُّ َنا ُك َّل َش ْــي ٍء علْ ًما َعلَياهلل تَ َو َّكلْ َنا
نت
َو ِم َنا بِالْ َح ِّق َو أَ َ
َربَّ َنا ا ْف َت ْح بَ ْي َن َنــا َو بَ ْي َن ق ْ
ين) و آلعمران 122 ،و  159و
َخ ْي ُر الْفَاتِ ِح َ
 160و /173مائده 11 ،و  /23اعراف/89 ،
انفــال 2 ،و  46و / 61توبــه 51 ،و /129
يونــس 71 ،و  84و  /85هود 56 ،و  88و
 /123يوسف /67 ،رعد /30 ،ابراهيم/12 ،
نحل 42 ،و  /99فرقان /58 ،شــعرا/217 ،
نمل /79 ،عنكبوت /59 ،احزاب 3 ،و /48
زمر /38 ،شوري 10 ،و  /36مجادله/10 ،
ممتحنــه /4 ،تغابن /13 ،طالق /3 ،ملك،
29؛
و /4-نيكفرجامي و ظفرمندي مجاهدان
راه حق ،بهعنوان نتيجة پافشــاري آنان بر
استقرار عدل الهي براساس آية  128سورة
مباركة اعراف (ق َ
اس َت ِعي ُنوا
َال ُم َ
َو ِم ِه ْ
وسى لِق ْ
اصبِرواْ إ َّ َ
ِ
ِ
ُ
آء
ش
ي
ن
م
ا
ه
ث
ر
و
ي
ل
ض
ر
ِ
َ
َ
ُ َ َ َ ُ
ِن األ ْ
بِاهللِ َو ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين) و هود/49 ،
ِم ْن ِع َبــاده َوالْ َعاق َبئ للْ ُم َّتق َ
طه /132 ،قصص83 ،؛
ل /4-بعثت ديگربارة حزباهلل و شيفتگي
آنان به محبوبشــان و در نتيجه ،شيدايي
حضرت محبوب به ايشان براساس آية 54
آم ُنواْ َمن
سورة مباركة مائده (يَا أَُّي َها الَّ ِذ َ
ين َ
يَ ْرتَ َّد ِمن ُك ْم َعن ِدي ِن ِه َف َس ْو َف يَ ْأتِي ا ُ
َو ٍم
هلل بِق ْ
ين أَ ِع َّزئٍ
يُ ِح ُّب ُه ْم َو يُ ِح ُّبونَ ُه أَ ِذلَّ ٍئ َعلَى الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
ون فِي َسبِيلِاهللِ َوالَ
ِين يُ َجا ِه ُد َ
َعلَى الْ َكافِر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون لَ ْو َم ٍئ آلئ ٍم َذل َ
ك َف ْض ُل اهلل يُ ْؤتيه َمن
يَ َخا ُف َ

هلل َو ِ
اء َوا ُ
يم)؛
يَ َش ُ
اس ٌع َعلِ ٌ
ص /4-خوشــدلي مجاهــدان راه حــق
نســبت به مالمت كشيدن در راه استقرار
حاكميت احكام قرآن و اسالم براساس آية
 54سورة مائده كه پيشتر آمد؛
الف .5-سرســپردگي مردان حزباهلل به
آستان واليت اهل بيت (ع) و فرمانبرداري
قدرشناســي آنان نســبت به اين نعمت
پربركت براساس آية  3سورة مباركة مائده
(الْ َي ْو َم أَ ْك َملْ ُت لَ ُك ْم ِدي َن ُك ْم َوأَتْ َم ْم ُت َعلَ ْي ُك ْم
ِســ َ
ا َم ِدي ًنا َف َم ِن
نِ ْع َم ِتــي َو َر ِض ُ
يت لَ ُك ُم اإل ْ
ِ
ٍ
َي َر ُم َت َجان ٍ
ِن
ْ
ف لِِّث ٍ
ْم َفإ َّ
اض ُط َّر فِي َم ْخ َم َصئ غ ْ
ِ
َ
َ
يم) و مائده 7 ،و 20؛
ح
ر
ُور
ف
غ
هلل
ا
ٌ َّ ٌ

شهيد آويني مهارتي
خاص در شكار
آموزههاي ناب عرفاني
دارد .نوشتههاي او تا
حدود خوبي از كشف
برخوردار است؛ كشف
حالتهايي كه يا بار
عارفانه دارند و يا ارزش
توصيفي ويژه

ج /5 -سرســپردگي بســيجيان جهان
اســام به احكام الهي و فرمانگزاري آنان
نســبت به دســتورات پيامبر اعظم (ع) و
اهل بيتش (ع) براســاس آية  59ســورة
يعواْ اهللَ
نســاء (يَا أَُّي َها الَّ ِذ َ
آم ُنــواْ أَ ِط ُ
يــن َ
الر ُس َ
ــول َو أُ ْولِياألَ ْم ِر ِم ُ
نك ْم َفإِن
َوأَ ِط ُ
يعــواْ َّ
ٍ
ول
الر ُس ِ
تَ َنا َز ْع ُت ْم فِي َش ْيء َف ُر ُّدو ُه إِلَي اهللِ َو َّ
ون بِــاهللِ َوالْ َي ْو ِم ِ
اآلخ ِر َذلِ َ
ك
إِن ُكن ُت ْم تُ ْؤ ِم ُن َ
ْ
ــن تَأوِي ً
ال ) و آلعمران 32 ،و
َخ ْي ٌر َوأَ ْح َس ُ
 /132مائده /92 ،انفال 1 ،و  20و  /46نور،
 54و  /56محمد (ص) /33 ،مجادله/13 ،
تغابن 12 ،و 16؛
الف /6-آميزة شــدت و رحمت در ضمير
مؤمن براســاس آية  29سورة مباركة فتح

(م َح َّم ٌد َّر ُس ُ
ين َم َع ُه أَ ِش َّداء َعلَى
ول اهللِ َوالَّ ِذ َ
ُّ
ــج ًدا
س
ا
َّع
ك
ر
م
ه
ري
ت
م
ه
ن
ي
ب
اء
الْ ُك َّفــا ِر ُر َح َم َ ْ َ ُ ْ َ ُ ُ ً ُ َّ
يما ُه ْم فِي
ُون َف ْض ًل ِّم َن اهللِ َو ر ْ
يَ ْب َتغ َ
ِض َوانًا ِس َ
ُو ُجو ِههِم م ْن أَ
َ
الس ُجو ِد ) و مائده.54 ،
ر
ث
ِ
ِّ
ُّ

براي نمونه

« .1و اينــك آنان آمدهاند ،با ســادگي و
تواضع ،بيتكلــف و صميمي ،در پيوند با
آب و درخت و آسمان و خاك و باران ...و
پرندگان و تو هم كه از غرور آباد پرتكلف
نفس اماره راه گم كــردهاي و به يكباره
خود را در ميان ايــن بندگان مطيع خدا
يافتهاي ،حس ميكني كه به بركت آنان،
با همه چيز ،آب و درخت و آسمان و خاك
و باران و پرندگان و ديگر انســانها پيوند
خــوردهاي و بين تــو و ربالعالمين هيچ
چيز نمانده اســت و دائمالصلوئ شدهاي»
(آويني.)3 :1381 ،
 .2بعضيها وضو ميگيرند و بعضي ديگر
پيشانيبندهايي را كه رويشان نوشته شده
است «زائران كربال» بر پيشاني ميبندند.
در اينجا و در اين لحظات ،دلها آنچنان
صفايــي مييابــد كه وصــف آن ممكن
نيســت .گفتم كه هيچچيز در ميانة تو و
ربالعالمين باقــي نميماند؛ خود تو ،آن
كه به او ميگويي مــن ،و در اينجا ديگر
مني در ميانه نيست .من ميميرد و همه
به هم پيوند ميخورند .آنگاه دستها در
هم گره ميخورند و ديگر رها نميشوند»
(همان.)4 ،

« .3از همان روز اول هرجا كه ميرفتيم
حضور روحانيون بــا رايحة گل محمدي
همراه بود .آنها با عطر و قرآن ميآمدند
و اين هر دو رايحة بهشــتي است .يكي از
برادران رزمنده ميگفت« :حضور طلبهها
در ميان ما ياد خدا را زنده ميدارد» و در
دل اين حقير گذشت كه «آخر آنها ورثة
انبيا هستند»( .همان.)17 ،
« .4حزباهلل ،مرداني كه تندباد عواصف
آنــان را نميلرزانــد ،از جنــگ خســته
نميشــوند ،ترســي به دل راه نميدهند،
بــر خدا توكل ميكنند و عاقبت نيز از آن
متقين است.
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اسوة حزباهلل ابوالفضل العباس (ع) است
و درس وفاداري را از او آموختهاند .وقتي
با اين جوانان ســخن از عباس ميگويي،
در دل خــود جراحتي هــزار و چند صد
ساله را باز مييابند كه هنوز به خون ِ تازه
آغشته اســت؛ جراحت كربال را ميگويم.
اكنــون وعدة خداوند تحقق يافته اســت
و قومــي را مبعوث ســاخته كه محبوب
او هســتند و او نيز محبوب آنهاست ،و
چه چيــزي خوشتر از مالمتي كه در راه
محبوب كشــند؟ آماده شو برادر ،جراحت
كربال هنوز هم تازه است و تا آن خونخوا ِه
مقتــول كربال نيايد ،ايــن جراحت التيام
نميپذيرد»( .همان 27 ،و .)28
« .5حزباهلل اهل اطاعت و واليت اســت
و قدر نعمت ميشناسد .فداكار است و از
مرگ نميترسد و گوشبهفرمان «اطيعواهلل
و اطيعوا الرسول و اولياالمر منكم» سپرده
است و اينچنين ،تو گويي خداوند وظيفة
تحقق اهداف الهي همــة انبيا را بر ُگردة
صبور و پرقدرت آنان نهاده اســت ،و چه
شرفي از اين باالتر ؟ حزباهلل از جانب خدا
مأمور اســت كه انســان و جهان را تغيير
دهد؛ انســاني كه امروز بيش از هر زمان
ديگر گرفتار ظلمت شــرك و بتپرستي
اســت .در اينچنين دنيايي كه بشر امروز
ِ
بت خويشتن را ميپرستد ،ظهور حزباهلل
معجزهاي اســت كه از نفحات قدسي دم
مســيحايي امام امــت برميآيد» (همان:
.)55
دلي آزادگان چشمهاي زالل است
 .6نازك ِ
كه از دل صخرهاي ســخت ميجوشد .دل
مؤمن را كه ميشناسي؟ مجمع اضداد است؛
رحم و شدت را با هم دارد ،رقت و صالبت را
نيز با هم .زلزلهاي كه در شانههاي ستبرشان
آتش درون اســت.
افتاده اســت از غليان ِ
چشمة اشك نيز از كنار آن آتش ميجوشد
كه اين همه داغ است( .همان.)297 :

 .5-2توصيف شخصيت /حاالت

از ويژگيهاي ســبكي شــهيد آويني در
توصيفاتش ،به تصوير كشيدن شخصيتها
و معرفي چهرههاي ماندگار و تأثيرگذار از
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طريق نشان دادن روحيات و حاالت آنان
است.
در نخستين صحنهپردازي به موضوعاتي
همچــون بيقــراري و شــوخطبعيهاي
رزمندگان در شب عمليات و بيباكي آنان
از كارزار با دشمن ،مانستگي ملت مسلمان
ايران به آيينه و آراستگي آسمان تاريخ به
حضور پربركت آنان در صحنههاي مختلف
ايثار و شــهادت ،و آموختگي جاننثاري و
جانبازي از مكتب سيدالشــهدا (ع) اشاره
شده است.
در صحنهپردازيهاي دوم ،ســوم و چهارم
نگاه تيزبينانة او را در بيتكلفي و آزادمردي
عشــاير و خشــكيدن تاالبهاي عفن در
وجودشــان به علت كوچيدن نبايد از نظر
دور داشــت .وصف همجواري شهيد ربيع
نتايج با دريا و زدودن شورهزار دل به واسطة
سرشك و دريادلي او و حياتانگيزي آدميان
از دريا بهطور خيرهكنندهاي باعث ظرافت،
زيبايي و شكوهمندي شدهاند .عنصر خيال
در اينجا اغلب ،استعارههاي مصرحه هستند؛
مثل« :جاننثاران سيدالشــهدا»« ،شــير
شكارافكن»« ،رودخانه» و «همسفران بهار».

پروردن شخصيتها و
حاالتشان با استفاده از
آيات متعدد ،عالوه بر
تأثيرگذاري بر خواننده،
تحليل روانشناختي
حاالت دروني
شخصيتها را موجب
ميشود
براي نمونه

 .1هرچه به پايان روز نزديكتر ميشويم،
شــكوفههاي شــوق در دل بيقرارشــان
بيشــتر و بيشــتر شــكفته ميگــردد و
طبعشان به شــوخيهاي لطيف متمايل
ميشــود و از جاننثاران سيدالشهدا (ع)
جز ايــن نيز انتظار نميرود .ترس روبهانه
نه شايستة شير شــكارافكن است .منافق
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است كه همچون موش كور به تاريكي خو
كرده است و از روبهرويي با ما ميهراسد»
(آويني.)68 :1381 ،
« .2ملت مســلمان ايران اكنون آيينهاي
است كه نور حق در آن جلوه كرده است و
همين نور ميرود تا از مشرق وجود طلوع
كند و آسمان تاريخ را به جلوة عدل بيارايد.
ما آيينگي را از سيدالشهدا (ع) آموختهايم
و هرچــه داريم ،از حيات طيبة شــهادت
اســت .آيينگي نه كار هر شيشة شكستة
غبارگرفتــهاي اســت؛ از خود گذشــتن
ميخواهد ،كه تا از خود نگذري نور خدا در
تو جلوه نميكند» (همان.)106 :
« .3عشــاير همســفر بهار هستند و اين
حركــت دائم ،از آنــان مردمــي آزاده و
بيتكلــف ســاخته اســت .رودخانههايي
ِ
تــرك ماندن
هســتند كه حياتشــان در
اســت؛ اگر نه ،عادات و تعلقات آنان را به
بند ميكشد و از ظلمات درونشان مردابي
عفن ظاهر ميشود .پيوندي كه همسفران
بهار با طبيعت بستهاند ،آنان را روشني آب
و طراوت شبنم ،لطافت گلبرگ و آزادگي
كوهسار ،رقت نســيم و صالبت صخرهها،
صميميت آفتاب و وسعت دشت بخشيده،
عفن وجودشان
و هجرت دائم ،مردابهاي ِ
را خشكانده است» (همان.)213 :
« .4دريا ،دل اوست؛ وسيع و عميق كه باد
عشــق در آن امواج اشتياق برميانگيزاند.
دريا شور است ،به شوري اشك؛ اشكي كه
مستعد
شورهزار دل را ميشــويد و آن را
ّ
باروري ميســازد ،و «من الماء كل شي ٍء
حي» .دريا منشأ حيات است و اين صفت
ّ
را از ق َِبل شهيد دارد» (همان.)255 :

 .1-5-2توصيف شخصيتهاي
مثبت فردي

از خصوصيات بارز سبكي شهيد آويني در
توصيفاتش ،به تصوير كشــيدن شخصيت
مثبت فردي است .او نيك ميداند توصيف
موفق و به تصوير كشاندن شخصيتهاي
ممتاز و تأثيرگذار باعث شناســاندن آنان
به آيندگان ميشــود .بــه همين دليل ،با
بهرهگيري از «ســجع» يــا «همآهنگي»
به شــكلي كام ً
ال طبيعي و زيبا نمونههاي
مذكور را پويا و دلپذير كرده اســت .براي

انسانيت هســتند و خود ،اين همه مديون
شمس واليتاند» (همان.)17 :
« .4من هرگز اجازه نميدهم كه صداي
حاج همت در درونم گم شود؛ اين سردار
خيبر قلعة قلب مرا نيز فتح كرده اســت»
(همان 381 :و .)382

 .2-5-2توصيف شخصيتهاي
مثبت جمعي

مثــال ،در توصيــف شــخصيت عليابن
ابيطالب (ع) و دلانگيزي ايشان در مصاف
با نادوستان و ناراســتان ،ميتوان صحنة
ديگــري از خالقيت و كشــف جنبههاي
زيباشناســانه را مشــاهده كــرد .تيمم
رزمندگان بر خاك مقدس جبهه به نشانة
كمال عبوديت و اظهار شكستهنفســي در
برابر پروردگار ،همچنين معرفي شهيدان
حاج همــت و عليرضــا آملــي بهعنوان
مبشران حيات تازة انسانيت نشانگر سبك
مســتقل ايشان از همنسالنش است و هم
از نظرگاه جهانبيني و هم ســاختار زبان
توصيف امروز كمترين شباهتي به ديگران
نــدارد .در نمونههاي زير ،اين خصوصيات
زيبا و خواندني جلوهگر ميشوند.

براي نمونه

 .1اما مگر نشــنيدهاي كه آن اســداهلل
الغالب ،آن حيدر كــرار صحنههاي جهاد
كه چــون فرياد به تكبير برميداشــت و
تيغ برميكشــيد ،عرش از تكبير و تهليل
مالئك پر ميشــد و رعد بر سپاه دشمن
ميغريد و دروازة خيبر فرو ميافتاد ،او نيز
شب كه ميشــد ...چه بگويم؟ از چاههاي
اطراف كوفه بپرس كه هنوز طنين گريهها
و نالههاي او را بــه خاطر دارند» (آويني،

.)5 :1381
 .2آنگاه كه مجاهد ســبيلاهلل ،درســت
در گرماگــرم جنــگ ،خاك تيمــم را به
نشــانة كمال عبوديت بر چهره و دو دست
ميكشد و تكبيرئالحرام ميبندد ،تو گويي
آفرينش به آن نقطــة غايي كمال خويش
دست يافته و كار جهان به سرانجام رسيده
اســت؛ مگر نه اينكه خداوند انسان را براي
عبوديــت خويش آفريده اســت؟ و تو نيز
همة اين راه را آمدهاي تا بدينجا برســي
و تصويرگر آن عظمتي باشي كه در پيش
روي توست؛ عظمت انساني كه سر بندگي
بر خاك آســتان ذوالجالل نهاده اســت و
به معدن عظمت و قــدرت اتصال يافته و
اينچنين ،همــة قدرتهاي ظاهري را در
برابر خويش به خضوع و خشــوع كشانده
است .فتح الفتوح اينجاست و پيروزي ما در
جبهههاي جنگ جلوة كوچكتري از اين
فتح بزرگ دروني است» (همان.)166:
« .3كجاست آن چشم حقبيني كه ببيند
كه چگونه نور واليت از درياي م ّواج اشتياق
عليرضا ،ابرهاي رحمتي را برميانگيزاند كه
با بادهاي هدايت تا آســمان سرزمينهاي
كويري ســفر ميكننــد و ميبارند و آن
بــاد مرده را به حيات طيبة عشــق بارور
ميســازند؟ اينان مبشــران حيــات تازة

يكي از شــاخصترين ويژگيهاي سبكي
شهيد آويني در توصيفات ،ارائة تصاويري
زنده و نو از شــخصيتهاي مثبت جمعي
اســت؛ به ويژه اگر اين تصاوير بتوانند از
زبان روان و شــيوا ،بهرهمند شوند .آويني
در اينجا ،آنگاه كه از شخصيتهاي مثبت
چــه بهصورت فــردي يا گروهي ســخن
ميگويــد ،نگاهي روانشناســانه به نحوة
خلق شخصيتها دارد.
در قطعــات اول و دوم ،دلباختگــي
بســيجيان جهان اســام به حــرم حق،
عزيمت راهيــان كربال به جبهههاي نور و
مهيا شــدن جهان براي ظهور امام مهدي
(ع) نمود يافته است.
در قطعة ســوم ،پاكدلــي رزمندگان به
واســطة نورافشــاني واليت اهل بيت (ع)
و توفيق شــرفيابي آنان به محضر مقدس
حضرت بقيئاهلل (ع) مشاهده ميشود.
در نمونههــاي چهــارم و پنجــم،
حياتانگيزي شهيد به پديدههاي آسماني
و اثربخشــي او در نيكفرجامي انسانها
يكي از درخشانترين نمونههاي اين بخش
بهشمار ميرود .در اينجا نويسنده توانسته
است به زيبايي هرچه تمامتر ،ميان واژهها
و عناصر خورشــيد ،قلب ،اشك و غروب
پيوند برقرار كند .از جنبة زباني ،پر واضح
است كه تكرار متوالي عبارت «اگر شهيد
نباشــد» حاكي از قدرت فوقالعادة او در
ايجــاد ارتباط و پيوســتگي ميان لفظ و
معناســت؛ بهويژه كه چارچوب معنايي،
پايــداري و مقاومــت باشــد .همچنين،
بهكارگيــري بههنگام عنصــر تكرار اين
حقيقت را هويدا ميسازد كه تكرار نهتنها
حشو و زيادهگويي به شمار نميرود بلكه
از آن ميتوان ابزاري ساخت براي باروري
هرچه بيشتر معاني پايداري.
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پرهيز از پيچيدهگويي در بيان تشبيهات،
به توصيفات آويني فضايي ممتاز بخشيده
است .شــايد هيچ گزافهگويي نباشد اگر
تشبيهات آويني را از خوشساختترين و
شفافترين نمونههاي اين حوزه بشماريم
كــه در اين كتــاب با آنهــا روبهروييم.
تشبيه نفاق به موشــي كه ضمير سست
بنياد منافق را آســيبپذير ميســازد يا
تبديل شــدن عادات سخيف به منجالبي
كه ساكنان آن قبرستاننشين هستند ،به
راستي زيباســت .منظور از شفافيت اين
اســت كه توصيفش نه ابهام صوري دارد
و نه رازوارگي معنايي .از اســباب و عوامل
پيچيدگي ،مثل نارســايي زبــان ،تزاحم
تصويرها ،انتزاعي بودن مضامين ،و غرابت
فضا تقريباً در اينجا خبري نيست.
نكتة قابلتأمل در قطعههاي ششم و هفتم،
جامعيت صحنهسازيهاست .به بيان ديگر،
مخاطب به همان اندازه كه از صورت آنها
غافلگير و شگفتزده ميشود از سيرتشان
نيــز مطالب زيادي دريافــت ميكند؛ زيرا
آنچنان كــه انتظار مــيرود ،هدفمند و
عميق به نظر ميرسند .گويا نويسنده هم
بهدنبال زيبا نگاشتن است و هم انتقال يك
سلسله احساسات و انديشهها.
اما در قطعــة پاياني به اين مهم دســت
مييابيم كــه وقتي ســاختاري ،بتواند با
اســتخدام ســادهترين واژههــا نابترين
آموزههاي وحي آســماني را منتقل كند،
جبراً و ذاتاً زيبا و پذيرفتني خواهد بود.

براي نمونه

 «.1بســيجيها دلباختــة حقانــد و ما
دلباختة بسيجيها هستيم .آنها سربازان
امام زمان و پيوســتگان به او هستند و تو
اگر در جستوجوي موعود خويش هستي،
او را در ميان ســربازانش بجوي» (آويني،
.)85 :1381
« .2راهيان كربال را بنگر .آنان بال در بال
فرشــتگان و در فضايي آكنده از تسبيح و
ســام و صلوات و بوي گالب و دود اسفند
و در زيــر باراني از نقل و نبــات و در پناه
ســورة توحيــد و دعاي خير امــام امت و
فرشتگان به سوي جبههها رواناند تا دنبالة
باطل را قطع كنند و ريشــة شجرة خبيثة
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فتنــه را بركنند و جهــان را آمادة ظهور
مواليمان ســازند ،و اينچنين چه عجب،
اگر پيشانيبندهاي آنان را وسيلة تبرك و
تقرب ســازند و از آن شفا بجويند؛ مگر نه
اين اســت كه اينان راهيان كربال ،اصحاب
آخرالزماني سيدالشهدا هستند و از همين
است كه نام خود را راهيان كربال نهادهاند؟»
(همان 53 :و .)54
 .3رزمندگان ما در ظلمتكدة اين سيارة
خاكي ،مبشران نوري هستند كه از شمس
واليت در آيينة صافي وجودشــان تابيده
است .امروز آنان در مدار كهكشاني خويش
بــه منزلگه قرب رســيدهاند؛ يعني توفيق
ديــدار يافتهاند و منتظرند تا چشمشــان
به جمال نايب واليت كليه روشــن شود»
(همان 179 :و .)180
 .4اگر شــهيد نباشــد ،خورشــيد طلوع
نميكند و زمستان ســپري نميشود .اگر
شهيد نباشد ،چشمههاي اشك ميخشكد،
قلبها ســنگ ميشود و ديگر نميشكند،
و سرنوشت انســان به شب تاريك شقاوت
و زمســتان سرد قســاوت انتها ميگيرد و
اميــد صبح و انتظار بهار ،در ســراب يأس
گم ميشود .اگر شهيد نباشد ،ياد خورشيد
حق در غــروب غرب فرامــوش ميگردد
و شــيطان ،جاودانه كرة زمين را تســخير
ميكند (همان.)207 :
 .5آنــان همچون نور ،ديگــران را ظاهر
ميكننــد و خــود را نميبيننــد و اگــر
اينچنين نبود ،لياقت سربازي امام زمان
(عج) را نميداشــتند .عجب و كبر ،انسان
را به جبهة شيطان الحاق ميكند اما شرط
حضــور در اين معركه از خودگذشــتگي
است .آنان در ظلمات آسمان دنيا همچون
راه شيري كهكشان قبله را نشان كردهاند
اما در اين جهان ،راه حق از كربال ميگذرد.
اگر كسي پنداشته است كه ميتوان ايمان
آورد و پاي در بيابان بال گذاشــت ،سخت
در اشتباه است .او بداند كه زمين دلش از
سوراخهاي پنهاني موشهاي نفاق سست
اســت و در خاكي اينچنين ،بذر حيات
نميرويد» (همان.)222 :
 .6پندار ما اين اســت كه مــا ماندهايم و
شهدا رفتهاند ،اما حقيقت آن است كه زمان
ما را با خود برده اســت و شهدا ماندهاند»
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(همان.)359 :
« .7اي شــهيد ،اي آنكه بــر كرانة ازلي و
ابدي وجود برنشســتهاي ،دستي برآر و ما
قبرستاننشينان عادات سخيف را نيز از اين
منجالب بيرون كش» (همان.)372 :
« .8شبهنگام بار ديگر ابرها همة منطقه
را پوشــانده بودند و انتظاري اشتياقآميز
آن همــه درون ما را گرم داشــته بود كه
ســرماي هوا را احســاس نميكرديم .ما
هم مثل ابرها جنو ِد مطيع خدا هستيم و
مشــيت مطلقة او بر اين قرار گرفته است
كه ارادهاش با دستان ما تحقق پيدا كند.
خداونــد ما را هم مثل ذرات ابر از اينجا و
آنجا ،از شهرهاي دور و دهكدههاي دورتر
ع آورده اســت تا بر ظلم
در اين نقطه جم 
و كفر بتازيــم و باران رحمــت بر زمين
بباريم» (همان.)93 :

 .6-2توصيف خوشفرجامي

در قطعــة زير ،شــهيد آويني با توصيف
درست خوشفرجامي ،فرجامي خوش را در
پايان هر نوشتهاش به ثبت رسانده است .او
با بهرهگيري مناسب از پيامهاي عاشورا و
گرهزدن آن با زباني معنوي و لطفآميز ،بر
زيبايي و دلپذيري توصيفاتش افزوده است.
قطعة دلدادگي بسيجيان به كربالي معلي
و مزار مطهر اباعبداهلل الحسين (ع) شاهدي
بر اين ادعاست.

براي نمونه

«بسيجي عاشق كربالســت و كربال را تو
مپندار كه شــهري است در ميان شهرها و
نامي اســت در ميان نامهــا .نه كربال حرم
حق اســت و هيچكس را جز يــاران امام
حسين(ع) راهي به سوي حقيقت نيست»
(آويني.)8 :1381 ،

نتيجهگيري

همانگونه كه بررسي«گنجينة آسماني»
مشــخص مينمايد اين هنر سبكي آويني
اســت كه از تمام ابزارهاي سبكي ،زباني و
بالغي براي پرداخــت توصيفهايش بهره
ميگيرد و همين ويژگيها نثر روايي ايشان
را بهعنوان يكي از نثرهاي شــاخص عصر
انقالب ،برجسته كرده است .روايتشناسي

آويني ،انس وي با قرآن و نهجالبالغه،
و همچنين آشنايي و تسلط كافي وي
بر ادبيات كالســيك مجموعه عواملي
هستند كه در شاخص بودن نثر ايشان
تأثير شــگرف و شــگفتي داشــتهاند.
ي روانشناســانه دقيق و
كالبدشــكاف 
عميق شــخصيتهاي مثبت و منفي،
قدرت تعميــم در ژانرپردازي تركيبي
و ســرانجام افزودن بر غناي درونمايه
با استشهاد بيشــمار به آيات قرآن را
ميتوان از مختصات برجســتة سبكي
آويني در روايتپردازي دانست.
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 .12گــروه حديث پژوهشــكدة باقرالعلوم.)1382( .
فرهنگ جامع سخنان امام حسين (ع) .تهران :شركت
چاپ و نشــر بينالملل وابســته به مؤسسة انتشارات
اميركبير.
 .13مجلســي ،محمدباقر .)1361( .بحاراالنوار .جلد
 .78تهران :انتشارات اسالميه.

ادامه مطلب از صفحه 67
معرفی آثار مکتوب سیدمرتضی
آوینی

 .1گنجینة آســمانی (متــن گفتارهای
مجموعه مســتند روایت فتح).)1376( .
تهران :کانون فرهنگی و هنری ایثارگران
مؤسسة فرهنگی روایت فتح.
 .2فتح خون ـ روایــت محرم.)1374( .
تهران :مؤسســة مطالعات و پژوهشهای
بازرگانی.
 .3توســعه و مبانــی تمــدن.)1376( .
تهران :ساقی.
 .4آینة جادو (جلد  ،1مقاالت سینمایی).
( .)1377تهران :ساقی.
 .5آینة جادو (جلد  ،2نقدهای سینمایی).
( .)1377تهران :ساقی.
 .6آغــازی بر یک پایان .)1378( .تهران:
ساقی.
 .7آینــة جــادو (جلــد  :3گفتوگوها،
سخنرانیها و مقاالت سینمایی).)1378( .
تهران :ساقی.
 .8امــام(ره) و حیــات باطنی انســان.
( .)1378تهران :روایت فتح.
 .9فردایــی دیگــر (مجموعــه مقاالت).
( .)1378تهران :برگ.
 .10حلزونهــای خانهبهدوش.)1379( .
تهران :ساقی.
 .11رســتاخیز جــان .)1379( .تهران:
ساقی.
 .12فتح خون (روایت محرم).)1379( .
تهران :ساقی.
 .13یک تجربة مانــدگار (روایت فتح به
روایت شــهید آوینــی) .)1379( .تهران:
روایت فتح.
 .14با من سخن بگو دوکوهه (گفتار متن
به روایت فتــح) .)1380( .تهران :روایت
فتح.
 .15مرکز آسمان .)1380( .تهران :روایت
فتح.
 .16حکومت فرزانگان (مروری بر مبنای
حاکمیت سیاسی در اســام).)1382( .
تهران :مؤسســه فرهنگی و هنری شهید
آوینی .تهران :نشر غنچه.

 .17ســفر به ســرزمین نــور.)1384( .
تهران :روایت فتح.
 .18شــهری در آسمان .)1384( .تهران:
روایت فتح.
 .19نســیم حیات (گفتار متن فیلمهای
مستند) .)1384( .تهران :ساقی.

پینوشت

 .1مراســم بزرگداشــت هفدهمین ســالگرد شــهادت
سیدمرتضی آوینی با عنوان «رویای بیداری» ،عصر شنبه
 21فروردین  1389به همت مؤسســة «روایت فتح» در
تاالر وزارت کشور برگزار شد.

منابع

 .1قرآن کریم.
 .2آوینی ،ســیدمرتضی .)1376( .گنجینة آسمانی (متن
گفتارهای مجموعه مســتند روایت فتــح) .تهران :کانون
فرهنگی و هنری ایثارگران مؤسسة فرهنگی روایت فتح.
 .3آويني ،ســيدمرتضي  .)1369( .زندگی آوینی به قلم
خــودش .بازیابی شــده از  17فروردین  1391ســایت
فرهنگی مذهبی شهید مرتضی آوینی.
http://www.aviny.com
 .4باشگاه خبرنگاران .)1391( .زندگینامة شهید مرتضی
آوینی .بازیابی شده  22فروردین  1391از سایت http://
www.yjc.ir
 .5ســرهنگی ،مرتضی :)1387( .تحول شخصیت شهید
ســیدمرتضیآوینی در بیان مریم امینی .ماهنامة سپیدة
دانایی ،ش  ،12ص .70
 .6جعفریان ،حبیبه .)1389( .شــهید آوینی (مروری بر
آثار و اندیشهها) .تهران :کتاب صبح.
 .7ذوالنور ،رحیــم .)1374( .دیوان حافظ ،مقابله با چاپ
دوم حافظ پرویز خانلری .تهران :سهند.
 .8رحیمپور ازغدی ،حسن .)1389( .آوینی را بخوانیم تا
نوستالژی نشــود .بازیابی شده  19اسفند  1393از وبگاه
http://www.bookroom.ir
 .9کاظمی (موسوی) ،سیدعبدالحمید .)1392( .روایتگر
عشــق (مروری بر اندیشــههای شــهید آوینی) .تهران:
مؤسسة کتاب نشر.
 .10کمری ،علیرضا .)1387( .اسوة ادبیات انقالب اسالمی
نســبت به ادبیات و انقالب اسالمی در تفکر شهید آوینی.
بازیابی شده در  5خرداد  1387از سایت http://www.
noormags.com
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چکیده

دکترعلیاصغرفیروزنیا
بجنورد

نویسنده با اســتناد به متون کهن فارسی،
معنای مهجور «زلف گشودن» یعنی گیسو
بریدن را مطرح کرده است .گیسو بریدن یکی
از رســوم عزاداری در قدیم بوده است .این
نوشتار در پیوند با اصطالح «درخت گیسو»
در درس سووشون (مندرج در ادبیات فارسی
 )2است .برخی نویسندگان «درخت گیسو»
را با «درخت مراد» یکی میدانند ولی راقم
این ســطور ،این نظر را با اســتناد به منابع
مردود دانسته است.
کلیدواژهها :زلف گشودن ،گیسو بریدن،
درخت گیسو ،درخت مراد
آیا معنــای اصطالحات و لغــات ،پایدار و
همیشگی است؟
نه معنای واژهها ابدی است ،نه خود آنها.
این امکان هست که در گذر زمان ،واژهها و
اصطالحات متروک شوند و در معنی آنها
تحول پیش بیاید.
در این نوشتار با عنایت به آیین سوگواری
در قدیم ،به معنای کهن «زلف گشــودن»
پرداخته شده است .همه میدانیم که ادبیات
هر ملتی آیینة تمامنمای فرهنگ و آداب آن
ملت است .شعر فارســی نیز همانند اشعار
ملل دیگر ،گنجینة باورها و رسوم ایرانیان از
روزگاران دور تا به امروز بوده است.
آیین عزاداری نیز در ادب فارســی بازتاب
یافته است.
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بازتاب یکی از سنن
عزاداری در شعر و نثر
فارسی

خواجه حافظ در غزلی چنین گفته است:
«نامة تعزیت دختر رز بنویسید
تا همه مغبچگان زلف دوتا بگشایند»
(حافظ)274:1364 ،
خطیب رهبر در شرح بیت مذکور ،نوشته است:
«سوک نامة دختر تاک را بنگارید تا شاهدان در عزای
او گیسوی شکن بر شکن را پریشان سازند».
(همان)275 :
عبدالعلی دستغیب هم دربارة همین بیت از حافظ
چنین گفته است:
«این بیت به آیینی اشارت دارد که در آن سوگواران در
مرگ قهرمان بیگناه زلف باز میکردهاند».
بهاءالدین خرمشــاهی نیز با آنکه در شرح این بیت
حافظ نکات ارزندهای را مطرح نموده ،به معنای کهن
«زلف گشودن» تصریح نکرده است.
اگر به متون ادبی رجوع کنیم ،در مییابیم که با التفات
به سنت عزاداری در قدیم ،زلف گشودن در بیت حافظ
به معنایی دیگر به کار رفته کــه از نظر پنهان مانده
است.
قاسم غنی در اینباره مینویسد« :در عزا رسم بوده که
زنان گیسوی خود را میبریدهاند».
حافظ ابرو در ذیل «جامع التواریخ» رشــیدی (چاپ
دکتر بیانــی )70 :در ذکر وفات اولجایتو میگوید :در
شب غرة شوال ،سنة ســت و عشر و سبعمائه از این
دار فنا به سرای بقا انتقال فرمود .امرا و ارکان دولت و
آقایان و خواتین مجموع سیاه و کبود پوشیده رویها
میکندند و مویها میبریدند و فریاد نوحه و زاری به
فلک اثیر رسید» (خرمشاهی ،1385 ،ج.)736 :1
خاقانــی در رثای پســرش ،رشــیدالدین ،اینگونه
میسراید:
«ای نهان داشتگان موی ز سر بگشایید
وز سر موی سر آغوش به زر بگشایید»
(خاقانی)160:1373 ،
عباس ماهیار دربارة بیت باال چنین توضیح داده است:
«موی از سر گشادن :موی سر باز کردن ،گیسو بریدن»
(ماهیار.)52:1371 ،
حافظ نیز در همان غزل به رسم گیسو بریدن در ماتم

اشاره کرده است:
ی ناب
«گیسوی چنگ ببرید به مرگ م 
تا حریفان همه خون از مژهها بگشایند»
(حافظ)274:1364 ،
پیش از حافظ ،خاقانی گیسو بریدن را برای چنگ به
نظم درآورده بود:
«گیسوی چنگ و رگ بازوی بربط ببرید
گریه از چشم نی تیزنگر بگشایید»
ر.ک( .خرمشاهی ،1385 ،ج)736:1
فردوسی در سوگ سیاوش این چنین فرموده است:
«ز خان سیاوش برآمد خروش
جهانی ز گرسیوز آمد به جوش
همه بندگان موی کردند باز
فری گیس ،مشکین کمند دراز
برید و میان را به گیسو ببست
به فندق ،گل و ارغوان را بخست»
(فردوسی ،1369 ،ج)206:2
حال ببینیم اصطالح «موی باز کردن» در متون کهن
چه معنایی داشته است.
در کتاب «بهار عجم» ،با ذکر دو شاهد مثال ،تنها به
معنای رایج آن توجه شده است؛ در صورتی که هر دو
شاهد در فضای بیت ،که ماتمزده است ،معنای دیگری
را میرساند:
«مو گشادن :رسم است در ماتم موها را وا میکنند و
پریشان میسازند».
مرده همه شیاطین از زندگی شرعش
ابلیس کنده سبلت ،بگشاده مویها را امیر خسرو
کنون که روز سیه ،خلق را به پیش آمد
تو هم به ماتم عشــاق خویش ،مو بگشــا «ســراج
المحققین»
(بهار ،1380 ،ج)1958:3
اما در «لغتنامــه» دهخدا معنای دیگر آن هم آمده
است:
«موی باز کردن :تراشیدن موی ،موی سر باز میکنند
تا آنگه که گوسفند بکشــند (کشفاالسرار ،ج ،1ص
( »)527دهخدا ،1372 ،ج.)19306:13
مثال اول از ناصر خســرو« :موی سرباز نکرده بودیم:
موی سر نتراشیده بودیم ،نزده بودیم»
(ناصر خسرو)109:1366 ،
مثــال دوم از ابوبکر عتیق نیشــابوری مشــهور به
سورآبادی« :چنین گویند که رسول خدای تا آن سال
همه سر موی داشت .آن سال موی باز کرد ،زان پس
مو فرا نگذاشت بر سر» (سورآبادی.)400:1365 ،
در فهرست لغات همان کتاب اینطور آمده است:
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«باز کردن موی ســر :کوتاه کردن موی سر» (همان:
)494
در «نفحات االنس» نیز عبارت زیر آمده است:
«شــبی وقتی شــارب وی باز کرده بــود» (جامی،
)324:1386
در تعلیقات همان کتاب ،چنین آمده است:
«باز کردن شارب :کوتاه کردن» (همان)1060 :
پس با توجه به شــواهد مذکور و آیین سوگواری در
گذشــتههای دور ،اصطالح «زلف گشودن» در ابیات
نقل شده همچون معادل خود (یعنی موی باز کردن و
گیسو گشودن از سر) به معنای «گیسو بریدن» است،
نه در مفهوم امروزی آن.
کمالالدین اســماعیل با اشــاره به رســم چهره
خراشیدن و گیسو بریدن در عزاداریها میگوید:
«بشخودهاند چهره و ببریده طرهها
از جورها که بر گل و شمشاد میکند»
ر.ک( .خرمشاهی ،1385 ،ج)735:1
بیت زیر از سلمان ساوجی ،در همین باره است که
مو باز کردن در آن معادل گیسو بریدن آمده است:
«ای صبحدم ،چه شد که گریبان دریدهای
وی شب ،چه حالت است که گیسو بریدهای
ای پرچم ،از برای چه مو باز کردهای
وی سنجق ،از عزای که گیسو بریدهای» (همان)
با توجه به بیتی از «نزهت المجالس» ،معلوم میشود
که زلف را در عزا از بن گوش میبریدهاند .این رسم،
رفتهرفته مفهوم کنایی نیز به خود گرفته است:
«گیسو بریدن :کنایه از عزاداری کردن.
شب گیسوی خویش میبرید از بن گوش
چون دید که جان روز برمیآید
نزهتالمجالس»604 /
(میرزانیا)725:1382 ،
چنین مینماید که موی بریدن ،شکل متعادلتر از
موی کندن بوده که با چهره خراشــیدن در عزاهای
بسیار قدیم رسم بوده است:
«همی گفت و میخست و میکند موی
همی زد کف دست بر خوب روی»
(فردوسی ،1369 ،ج)96:2
سیمین دانشور در داستان «سووشون» به درخت
گیسو اشاره کرده است:
«زری احساس میکند پلکهایش داغ شده ،نزدیک
است دست در گردن زن میانسال بیندازد و همپای
او گریه کند اما دیگر به درخت گیســو رســیدهاند»
(ادبیات .)57:1392 ،2
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و نیز در جای دیگر« :زری بلند شد و نشست و گفت:
زیر درخت گیسو ایستاده بودم و برای سیاوش گریه
میکــردم .حیف که من گیس ندارم وگرنه گیســم
را میبریــدم و مثل آنهای دیگــر به درخت آویزان
میکردم» (دانشور.)276:1352 ،
نویســنده در رمان «سووشــون» دربــارة «درخت
گیسو» نوشته است:
«درخت گیسو در تمام گرمسیر معروف است .اول بار
که درخت گیســو را دیدم ،از دور خیال کردم درخت
مراد است .نزدیک که رفتم دیدم گیسهای بافته شده
به درخت آویزان کردهاند؛ گیسهای زنهای جوانی
که شوهرهایشان جوانمرگ شده بود» (همان)277 :
در کتــاب «خودآمــوز ادبیــات فارســی (»)2
(متناسبســازان با رویکرد آمــوزش از راه دور) در
توضیح «درخت گیسو» آمده است:
«درخت گیســو :نام درختی کــه زنان فارس به آن
دخیل میبستند تا حاجتهایشان برآورده شود».
(فعال عراقینژاد و دیگران)78:1387 ،
همانطور که مشاهده میشود مؤلفان خودآموز ،بر
خالف نص کتاب «سووشــون» نظر دادهاند و چنین
مینماید که نویسندگان خودآموز« ،درخت گیسو» را
با «درخت مراد» اشتباه گرفتهاند.
در کتابی دیگر نیز همین خطا عیناً مشاهده میشود:
«درخت گیســو :نام درختی است که زنان فارس به
آن دخیل میبستند تا حاجتهایشان برآورده شود».
(ملکمحمدی)92:1393 ،
در پایــان رمان کلیدر چنین میخوانیم که زنان در
سوگواری قهرمان داستان ،گیسوی خود را میبرند:
«بلقیس به آرامی سربند باز کرد ،آنچه گیله و گیسو
که داشــت به دور دست پیچید و به گزلیکی از بیخ
بریدشان و بر گور پاشــید» (دولتآبادی ،1380 ،ج
.)2518:10
البته رسم گیسو بریدن یک گونه از مجازات زنان نیز
1
بوده است که در شعر عطار مشاهده میشود.
با پیدایش سبک هندی طبقات گوناگون مردم که
عمدتاً تحصیالت ادبی نداشــتند ،به شعر رو آوردند.
به همین سبب ،بسیاری از لغات و اصطالحات ادبی
قدیم از صحنة شعر رخت بربست.
«یکی از علل محو مختصات سبکی زبان قدیم در آثار
این دوره ،حمالت پیدرپی بیگانگان از قبیل مغوالن
و تیموریان و ازبکان به ایران مخصوصاً نواحی مشرق
بود که باعث نابــودی کتابخانهها و از بین رفتن آثار
کهن شده بود و فضال دیگر با کتب قدیم و در نتیجه
با زبان قدیم مأنوس نبودند» (شمیسا.)195:1372 ،
برخی از اصطالحات قدیم ه م معنای گذشــته را از

دســت داد .یکی از این تعبیرات ،اصطالح
«زلف گشودن» بود که در معنای «پریشان
کردن زلف» معمول گردید.
طغرای مشهدی ،از شعرای عارفمسلک
سبک هندی در قرن یازدهم هجری است .او
در یکی از ترکیببندهای خود با این مطلع:
«ماه محرم است ،فغان را خبر کنید
وز بهر سرور شهدا ،گریه سر کنید»
(قهرمان)49:1384 ،
که در رثای امام حســین(ع) و ایام محرم
سروده است ،میگوید:
«بگشود موج ،گیسوی خود در مصیبتش
بیاختیار گشت خراشیده روی آب»
(قهرمان)53:1384 ،
گفتم در فرهنگ «بهار عجم» به رسم مو
گشادن در عزا اشاره شــده اما این مفهوم
بهطور دقیق معنا نشــده است .در موردی
هم با تعبیر «سر وا کردن» آمده است:
«سر وا کردن :پریشان کردن زنان موی در
ماتم.
نی همین در ماتم دل ناله غوغا میکند
داغ میپوشد سیاه [و] زخم سر وا میکند
«باقر تبریزی»
(بهار ،1380 ،ج)1292:2
دقت در کاربرد تعبیر «سر وا کردن» ما را
به برداشتی نو میرساند:
«از ســر وا کردن :از ســر باز کردن ،دور
کردن به لطایف الحیــل( ».معین،1371 ،
ج)218:1
«از ســر باز کردن :آدم مزاحمــی را دور
ساختن( ».جمالزاده)124:1382 ،
در فرهنگ «چــراغ هدایت» که همراه با
«غیاث اللغات» به طبع رســیده ،کنایهای
شبیه به آن آمده است:
«وا کردن از چیزی :فارغ نمودن چیزی را
از چیزی .سعیدی ایزدی گوید:
دل غیر تو بر هر چه نظر داشت رها کرد
چون غنچه هوای تو مرا از همه وا کرد
و ظاهراً «از سر وا کردن» مترادف این است
و ظاهراً در اصل به معنی جدا کردن است به
معنی مذکور نیز آمده .شهرت گوید:
سیر و دور چرخ فرزند از پدر وا میکند

آب گــردش طفل اشــک از چشــم تر وا
میکند
(رامپوری)1250:1363 ،
با تأمل در موارد یاد شــده در مییابیم که
حرف اضافة «از» در تعبیر «از سر وا کردن
زلف» ،به مرور متروک شده و همین ،باعث
کجفهمی در معنای زلف گشودن و تحول
در آن گردیده است.

نتیجه

با بررسی اشــعار فارسی و توجه به رسوم
عــزاداری در ایــام دور ،این نکتــه پدیدار
میگردد کــه اصطالح «زلف گشــودن»
در شــعر و نثر دورههای مربوط به ســبک
خراســانی و عراقی ،در معنای بریدن زلف
کاربرد داشته است.

مؤلفان خودآموز
ادبيات فارسي،
بر خالف نص
کتاب «سووشون»
نظر دادهاند و
چنین مینماید
که نویسندگان
خودآموز« ،درخت
گیسو» را با «درخت
مراد» اشتباه
گرفتهاند
با تحــوالت ادبــی و اجتماعــی که در
روزگار صفویه در ادبیات پیدا شد ،واژهها
و اصطالحات دشــوار قدیمــی کمکم در
شــعر سبک هندی معنای دیگر و سادهتر
یافتند« .زلف گشــودن» هم در شعر این
دوره اغلــب به معنای «زلف را پریشــان
کردن» یا «مو را بــاز کردن» (در معنای
امروزی آن) به کار گرفته شد و از معنای
دیرینش که از آداب مــو بریدن در ماتم
بوده است ،فاصله گرفت.
همچنین ،درخت گیسو را نباید با درخت
مراد اشتباه کرد .دانشور در متن سووشون به
صراحت این دو را از هم تفکیک کرده است.

پینوشت

« .1مــو بریدن :ظاهــراً نوعی تنبیه بوده اســت زنان را.
اصطالح گیسبریده که صورت دشــنام و توهین دارد ،از
همینجا ریشه گرفته است:
اگر تو توبه نکنی ز آرزویت
بگویم تا ببرد شاه ،مویت
خسرونامه»82 ،
(اشرفزاده)593:1374 ،
«گیسو بریده :زن بیحیای هرزه چانه.
پوشیده جامه دختر رز ته نما ببین
مستوری لباسی گیسو بریده را
واله هروی»
(بهار ،1380 ،ج)1844:3

منابع

 .1اشــرفزاده ،رضــا .)1374( .فرهنگ نــوا در لغات و
ترکیبات و تعبیرات آثار عطار نیشــابوری ،چ ،3مشــهد:
آستان قدس رضوی.
 .2بهــار ،الله تیک چنــد ( .)1380بهار عجم 3 ،ج .چ .1
تهران :طالیه.
 .3جامی ،نورالدین عبدالرحمان .)1386( .نفحات االنس،
به تصحیح محمود عابدی .چ  .5تهران :سخن.
 .4جمالزاده ،محمدعلی .)1382( .فرهنگ لغات عامیانه.
چ .2تهران :سخن.1382 ،
 .5خرمشــاهی ،بهاءالدیــن .)1385( .حافظنامه 2 .ج ،چ
 ،17تهران :علمی و فرهنگی.
 .6خاقانیشروانی ،افضلالدین بدیل .)1338( .به کوشش
ضیاءالدین سجادی .تهران :زوار.
 .7داودی ،حســین و دیگران .)1392( .ادبیات فارسی .2
چ  .17تهران :شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران.
 .8دانشــور ،ســیمین .)1352( .سووشــون .چ  .5تهران:
خوارزمی.
 .9دولتآبادی ،محمــود .)1380( .کلیدر 10 .ج .چ .15
تهران :چشمه.
 .10دهخــدا ،علیاکبــر .)1372( .لغتنامه 14 .ج .چ،1
تهران :دانشگاه تهران.
 .11دســتغیب ،عبدالعلی .)1380( .تک درخت ،چ ،1
تهران :یزدان.
 .12رامپــوری ،غیاثالدین محمد .)1363( .غیاثاللغات.
چ  .1تهران :امیرکبیر.
 .13سورآبادی ،ابوبکر .)1356( .قصص قرآن مجید ،چ،2
تهران ،خوارزمی.
 .14شمیسا ،سیروس .)1372( .سبکشناسی .چ .1تهران:
دانشگاه پیام نور.
 .15فعال عراقینژاد ،حســین و قاسمپور مقدم ،حسین.
( .)1387خودآموز ادبیات فارســی  2سال دوم متوسطه.
چ  .4تهران :شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران.
 .16فردوســی ،ابوالقاسم .)1369( .شــاهنامه7 ،ج .چ .4
تهران :شرکت سهامی کتابهای جیبی.
 .17قهرمان ،محمد .)1384( .ارغوانزار شفق .چ .1تهران:
امیرکبیر.
 .18ماهیار ،عباس .)1371( .خاقانی .چ .1تهران :پیام نور.
 .19میرزانیــا ،منصــور .)1382( .فرهنگنامة کنایه .چ.2
تهران :امیرکبیر.
 .20ملکمحمدی ،محمدرضا .)1393( .ادبیات فارسی .2
چ  .37تهران :انتشارت بینالمللی گاج.

| رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سيویکم | شمارة  | 3بهار 79 | 1397

فاطمهرضایی
معلمی از آن شــغلهایی است که اسیر
تکرار نیســت؛ حتی اگــر مطالب کتاب
تکراری باشد و معلم روش تدریسش را در
طول سالها تغییر ندهد!
سالها در هر کالسی پیش از «وصف ابر»
فرخی ،از بچهها خواستم ابر را به هرآنچه
دوست دارند ،تشبیه کنند؛ میان «کویر»
شریعتی خواستم ِ
«رنگ ُگ ِل خیال»شان و
دلیل انتخاب آن را بگویند و ...هیچ روزی
تکراری نبود ،چون حسها به تعداد آدمها
متفاوت بــود و گلهای خیــال به تعداد
انســانهای خیالپرداز متنــوع ،اما اصل
معادله یکی بود!
بــه «آخر شــاهنامه» که میرســیدیم،
کالس هیئــت قهوهخانــه میگرفــت:
نیمکتها گِرد« ،به کــردار صدف برگرد
مروارید» چیده ،یکی راوی میشــد و من
نقال ،تا در «صحنه میدانک خود» حامل
«پیغام آتشین» باشم .حسوحال کالسها
متفاوت ،اما معادله یکی بود!
و «مجتمــع نابینایــان نرجــس» این
معادلهها را بر هم زد!
توصیفــات از ابر متفاوت شــد و «وصف
ابر فرخی» ناملموس و ســرد .تشبیهات
کام ً
ال حســی او بهخصوص برای نابینایان
مطلق چندان خوشایند و زیبا نبود .تصویر
«فیلهــای پراکنده در صحــرای آبی» یا
«گرد زنگار بر آیینة چینی» برای کســی
که هیچکدام را ندیده قابل درک نیست.
در مقابل ،چقدر ســاده و دلنشــین شد

80

مرد نقال از صدایش ضجه
میبارید ...

«بوی جوی مولیان»! میگفتند :بیشــک
رودکی هنگام سرودن آن نابینا بوده ،زیرا
اغلب توصیفات و تشــبیهات آن با حواس
توانای یــک نابینا دریافت و بیان شــده
اســت؛ از همان مصرع آغازین شــعر که
«بوی» جوی مولیان به مشــام جان شاعر
حس «ریگ آموی» زیر پای او.
میرسد تا ّ
در کویر شریعتی ،رنگ «گلهای خیال»
بــا خاطــرات ســالهای دور و نزدیــک
دانشآمــوزان پیوند خورد؛ با شــکلی از
آخرین تصاویر رنگی که به خاطر داشتند:
گل خیال یکی آبی بود؛ تصویر بهجامانده
از دمپایی آبی کودکیاش .سبز خنکترین
و شادترین رنگ بود برای آن دیگری ،که
آن را از پوســت ســبز هندوانه در خاطر
داشت و. ...
در برابر این همه تنوع ،اینک نوبت تحول
من بود .سالح گچ و تخته را از دست داده
بودم .پس روز نبرد «رســتم و اشکبوس»
با تیر و کمان به میدان کالس وارد شدم.
زه (کش) کمان پالســتیکی را ســخت
کــردم و کوتاه ،تا «بــه زه کردن کمان»،
زور بازوی بیشــتر بخواهد .پس ،خواستم
انتهــای تیر بر زه بنشــانند ،بازو باال برند
و شســت از پهنای گوش بگذرانند؛ تا آن
هنگام که «پهلو گشــاده کردند» تا نوک
تیر به میان کمان برســانند ،مفهوم بیت
زیر را در رویارویی گردآفرید با ســهراب
دریابند:
کمان را به زه کرد و بگشاد بر
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نبد مرغ را پیش تیرش گذر
دقایقی میان معرکه گفتند و خندیدند و
به هدفهای خیالی تیر گشودند.
....
و آخر این تفاوت ،در «آخر شــاهنامه»
بود .گفت میخواهد نقال باشد و به میدان
کالس رفت« .لیال» عاشــق شاهنامه بود،
نابینای مطلق اما بینای هفتخوان رستم!
شــاهد مرگ ســهراب ،ناظــر خون پاک
سیاوش و آگاه از غرور غالب بر اسفندیار.
لیال آشنای پیچ و خم راه دماوند و حافظ
بیشتر ابیات این داستانها بود.
« ...صحنــة میدانک خــود را تند و گاه
آرام میپیمــود» ،در حالیکه دســتش
نه « َمنتشــا» که بر نقطههای خط بریل
میلغزیــد« .همگنان را خون گرمی بود».
همه ســاکت و مبهوت ،مسحور خوانش
و اجــرای او بودیم ،که اجــرا نبود ،گویی
«اخوان» در کالس بود!
ضجه
خوانــدم« :مرد نقــال از صدایش ّ
میبارید /و نگاهش مثل خنجر بود»
با گریــه خواند :مرگ بود این یا شــکار
آیا؟...
و من همچنــان در حفره آخرین عبارت
خود ،درگیــر که برایم چالشــی بود« :و
نگاهش مثل خنجر بود» .نگاهش؟ ...نقالی
که نفوذ نگاهش در صدایش بود و جمعی
کــه بینیــاز از خیرگی نــگاه او ،با پیغام
آتشینش داغ و پرحرارت بودند.
و مــن ...چطــور از نگاه بینورشــان نور

معلمانشاعر

گرفته بودم؟
من که بیش از بیست سال عادت داشتم
تأثیر کالم و فهم درسم را از نگاه و چهرة
دانشآموزان تشخیص دهم ،توقع داشتم
زمــان تدریــس حتماً نگاهشــان به من
باشد ،امروز دانشآموزم صورتش را از من
برمیگرداند تا با گــوش قویترش حرف
مرا بشنود .من امروز نیازمند اشارات نگاه
نیستم که نگاهی تازه یافتهام!
مگر نه اینکه گفتهاند:
ذات نایافته از هستیبخش
کیتواند که شود هستیبخش؟
اینان اگر چشــم ندارنــد ،چگونه به من
نگاهی تازه بخشــیدهاند؟ اگر دیدشــان
تاریکی اســت ،چطور به روشنایی اطراف
و دیدگاه من وسعت دادهاند؟ نمیگویم به
بینشی عارفانه دستیافتهام یا شعارهایی
مثل این! فقط همینقدر میفهمم که اگر
تا پیش از این ،تا دو وجب مقابل صورتم را
میدیدم ،حاال چند متر فراتر را میبینم.
مــردم کوچه و بازار که تــا دیروز تصاویر
پسزمینة نگاهم بودنــد ،امروز وضوحی
یافتهانــد که بیتفــاوت از کنار هیچکس
و هیچچیز نمیتوان گذشــت .به صداها،
بوها ...به جریان هوایی که نفس میکشم
حساستر شــدهام .امروز سلولهای بدنم
حس آغاز صبح ،آغاز روشنایی.
میبینند؛ ّ

پدر

تصوير ستارههاي آسمان
در بركه
مرا به ياد
چشمهايت
مياندازد
هر گاه دست دراز ميكنم
تا به ياد نگاهت
ستارهاي بچينم
ماه ميشكند
و هزار تكه ميشود
مانند بغض من...
سميرا معتمد جاللي
دانشجوي رشته ويراستاري
از دانشگاه علميكاربردي واحد  1تهران

پيامك

و تقدير وهمناك من ،دلتنگي است
تنهايي و هميشه تنهايي
در ميان انبوه جانداراني كه دورهات كردهاند

و در فضاي پر ازدحام بيحقيقت
در ميان ارتباطهاي پوشالي مجازي
و ناگزير از گردش انگشتاني دردمند
بر صفحــه كليد عاصي اين ابزار وقتكش
و خنياگر
آه  ...من وقتهايم را ـ طالهايم را ـ
گم كردهام
و خودم را نيز ...
در ميان موج خيز هجوم آساي پيامكها.
دخترم!
ف ميبارد ...
بر 
به من زنگي بزن ...

منيرالسادات هژبر
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داستانهايكوتاهكوتاه
انتخاب :جواهر مؤذني

كسادي بازار

يكي از فرزندان شــيخ رجبعلــي خياط ميگويد:
«روزي مرحوم مرشد چلويي معروف ،خدمت جناب
شيخ رسيد و از كســادي بازارش گله كرد و گفت:
«داداش! اين چه وضعي اســت كه مــا گرفتار آن
شــديم؟ دير زماني وضع ما خيلي خوب بود .روزي
سه چهار ديگ چلو ميفروختيم و مشتريها فراوان
بودند اما يكباره اوضاع زير و رو شــده ،مشتريها
يكييكي پس رفتند ،كارها از سكه افتاده ،و اكنون
روزي يك ديگ هم مصرف نميشود ».شيخ تأملي
كرد و فرمود« :تقصير خودت است كه مشتريها را
رد ميكني ».مرشــد گفت :من كسي را رد نكردم؛
ف كباب
حتي از بچهها هــم پذيرايي ميكنم و نص 
به آنها ميدهم ».شيخ فرمود« :آن سيد چه كسي
بود كه سه روز غذاي نسيه خورده بود؛ بار آخر او را
هل دادي و از در مغازه بيرون كردي؟»
مرشــد سراسيمه از نزد شــيخ بيرون آمد و شتابان
در پي آن ســيد به راه افتاد .او را يافت و از او پوزش
خواست و پس از آن ،تابلويي بر در مغازهاش نصب كرد
و روي آن نوشــت :نسيه داده ميشود ،حتي به شما.
وجه دستي هم به اندازه وسعمان پرداخت ميشود.
[تجارت بهشــت صفحة  ،20به نقــل از كيمياي
محبت صفحة ]139-141

عابد مغرور و عاصي توبهكار

روزي حضرت عيسي (ع) از صحرايي ميگذشت.
در راه بــه عبادتگاهي رســيد كه عابــدي در آنجا
زندگي ميكرد .حضرت با او مشــغول سخن گفتن
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شــد .در اين هنگام ،جواني كه به كارهاي زشت و
ناروا مشهور بود ،از آنجا گذشت .وقتي چشمش به
حضرت عيســي (ع) و مرد عابد افتاد ،پايش سست
شــد و از رفتن باز ماند .همانجا ايســتاد و گفت:
«خدايا ،من از كردار زشت خويش شرمندهام .اكنون
اگر پيامبرت مرا ببيند و ســرزنش كند ،چه كنم؟
خدايــا ،عذرم را بپذير و آبرويــم را مبر ».مرد عابد
تا آن جوان را ديد ســر به آسمان بلند كرد و گفت:
«خدايا ،مرا در قيامت با اين جوان گناهكار محشور
نكــن ».در اين هنگام ،خداونــد به پيامبرش وحي
فرمود كه به اين عابد بگو :ما دعايت را مســتجاب
كرديم و تو را با اين جوان محشــور نميكنيم؛ چرا
كه او به دليل توبه و پشــيماني اهل بهشت است و
تو به دليل غرور و خودبيني ،اهل دوزخ!
[برگرفته از حكايت كوتاهي از كيمياي سعادت ،ج
 ،1محمد غزالي]

حق مادر

مردي مشــغول طواف خانة خدا بود و مادرش را
نيز بر دوش گرفته بــود و طواف ميداد .در همان
حــال ،حضرت پيامبــر (ص) را ديد .از آن حضرت
پرسيد« :آيا با اين كار ،حق مادرم را به جا آوردهام؟
آن حضرت فرمودند« :خيــر! تو با اين كار ،جبران
يكــي از نالههاي او را (به هنــگام وضع حمل) هم
نكردهاي».
[تفسير نمونه ،جلد  ،12صفحه]78

در ادبيات فارسي

جايگاهكتاب

نرگسفيضاللهي
كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي دزفول

چكيده

در ايــن مقالــه ،ضمن ارائــة تعاريفي از
معاني لغوي و اصطالحي خاطره و نيز بيان
جايگاه خاطرهنگاشــتهها در ادب تاريخي،
تالش شــده اســت كه براي اين پرسش
كه كتاب «دا» چــه جايگاهي در ادبيات
فارسي دارد ،پاســخي ارائه گردد .با توجه
بــه موضوع اين كتاب كــه حوادث دوران
جنگ تحميلي است ،اين اثر جزء خاطرات
ادبيات دفاع مقدس محســوب ميشــود.
خاطرهنگاشــتههاي ادبيات دفاع مقدس
انواع مختلفي دارد.
كتاب دا جزء خاطرات ويرايشــي تدويني
اســت و اعتبار و ماندگاري اين اثر بعد از
چاپ و انتشــار كتاب نمايان شــده است.
ايــن كتاب عالوه بــر ويژگيهاي خاطره،
ويژگيهاي بعضي ديگر از انواع ادبي مثل
زندگينامه ،تاريخ ،رمان خاطره و داستان
را نيز داراست و جزء گونة خاطره داستان
يا داستان خاطره بهشمار ميآيد.

با هدف دفــاع در برابر جنــگ نرم ادامه
يافتند .جنگ نرم نبردي بسيار سختتر و
خطرناكتر از جنگ سخت است و ابزار آن
فقط آثار ادبي ميباشد .يكي از مهمترين
قالبهــاي ادبي كه به دفاع مقدس كمك
شاياني ميكند خاطره است.
خاطرات بسياري در موضوع دفاع مقدس
به چاپ رسيده است كه پرفروشترين آنها
كتاب دا ميباشــد .با توجه به موضوع اين
كتاب كه خاطره اســت ،ابتدا معاني لغوي
و اصطالحي خاطــره را توضيح ميدهيم.
ســپس ســعي ميكنيم به اين پرسشها
پاســخ گوييم كه كتاب دا جزء كدام نوع
از خاطرهنگاشــتهها به شمار ميآيد ،علت
اعتبار و ماندگاري اين اثر چيســت و چه
جايگاهي در ادبيات فارسي دارد .كتاب دا،
عالوه بر ويژگيهــاي خاطره ،ويژگيهاي
برخي ديگر از انواع ادبي را نيز داراست كه
در اين باره توضيح خواهيم داد.

كليدواژهها :ادبيات دفاع مقدس،
خاطره ،دا

تعريف لغوي خاطره

مقدمه

با شروع جنگ تحميلي ،دفاعي همهجانبه
و مقدس در برابر تجاوز و تهاجم دشــمن
شــكل گرفت .ادبيات فارسي نيز همچون
دورانهاي گذشته به ياري اهداف ارزشمند
ملي ،مذهبي و مردمي شــتافت .بنابراين،
آثــار ادبي با موضوع دفــاع مقدس با آغاز
جنگ ،پديد آمدنــد و بعد از اتمام جنگ

معنــي واژة «خاطره» در فرهنگ لغت به
شرح زير است:
«خاطره ،اموري كه بر شــخص گذشــته
باشد و آثاري از آن در ذهن شخص مانده
باشد ،گذشــتههاي آدمي ،وقايع گذشته
كه شــخص آن را ديده يا شــنيده است.
ديدههاي گذشته يا شنيدههاي گذشته»
(دهخدا.)8191 :1373،

تعريف اصطالحي خاطره

در تعريف و تفسير اصطالح خاطره نظرات
گوناگوني بيان شده اســت .بعضي از اين
نظرات چنين است.
« .1خاطره ،رويدادي است كه شايستگي
ثبت و ماندگاري در ذهن را يافته اســت»
(كمري.)29 :1389 ،
« .2خاطره ،گونهاي از روايت و روايتگري
است كه راوي ،رويداد و رويدادهايي را بيان
ميكند .خاطره ،بازگويي ،بازنويســي وگاه
بازآفريني ديدهها ،شــنيدهها و كردههاي
زمان گذشته است .در نتيجه خاطره ،يافته
اســت نه بافتة ذهــن و تخيل و به همين
سبب بايد مستند باشد» (سنگري:1389،
.)133
« .3خاطره رويدادي اســت كه در ظرف
زماني و مكاني خاص صــورت پذيرفته و
از روزنه ديد روايتگر آن عنوان ميشــود؛
بنابراين ،يك خاطرة واحد را راويان متعدد
با عنايت به زواياي متفاوت نگاهشــان در
برجســتهتر و يا كمرنگتر نشــان دادن
عناصر حاضر در رويداد ،گونههاي متعددي
نقل ميكنند امــا آنچه در اين ميان حائز
اهميت ميباشد ،حفظ استناد واقعه است»
(ميركاظمي.)201 :1389 ،
« .4خاطــره ،بازماندههــاي ذهني يك
يا چند نفــر در مورد ســوژه يا موضوعي
خاص اســت كه بــه روايــت در ميآيد»
(حسيني.)5 :1387،
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خاطرهنگاشتههادرادبياتوتاريخ

خاطرهنگاشــتهها بــه دليــل دارا بودن
ويژگيهــاي ادبي بــه علم ادبيــات و به
دليل داشــتن اطالعات تاريخــي به علم
تاريخ تعلق دارند .به همين دليل ،معموالً
خاطرهنگاشتهها در ادب فارسي و نيز ادب
تاريخي به سه شكل نمود مييابند:
« .1در شــكل نخســت ،غلبة اطالعات
تاريخي و شــرح حوادث و رخدادها ،وجه
ادبي اثــر را فرو پوشــانده اســت؛ مانند
«ناســخالتواريخ» اثر ميــرزا محمد تقي
سپهر...
 .2در شكل دوم ،به عكس مورد اول ،تفوق
نثر و سبك انشــا و قوت و غناي پرداخت
ادبي اثر ،ساختار و بنياد دروني اثر و رد و
نشان پديدآورنده آن را مستور كرده است؛
مانند «گلستان» اثر سعدي.
 .3در شــكل سوم ،تركيب صورت و بافت
بيرونــي و دروني اثر ،يعنــي وجه ادبي ـ
تاريخي آن ،چنــان درهم تنيده و عجين
شده اســت كه برخي اثر به وجود آمده را
ادبــي و بعضي تاريخي و بعضي اثري ادبي
ـ تاريخي محســوب ميدارند؛ مانند تاريخ
بيهقي» (كمري 20 :1381 ،ـ .)19
براســاس ايــن دســتهبندي ،ميتوان از
خاطرهنگاشتهها نكات زير را برداشت كرد:
 .1خاطرهنگاشــته بــا توجه بــه زبان و
محتوايش گونة مستقلي از ادبيات تاريخي
به شمار ميآيد« .زبان و آرايههاي ادبي در
خاطرهنگاشتهها آنها را به سمت يك اثر
ادبي سوق ميدهد .از سوي ديگر ،خاطرات
يكي از منابع كشف حقايق تاريخي است؛
يعني ويژگيهــاي ادبــي و تاريخي را با
هــم دارد .از اين رو ،خاطرهنويســي گونة
مستقلي از ادبيات تاريخي به شمار ميآيد
كه باعث تقويت و گســترش انواع ادبي در
زبان فارسي شده است» (ايرواني:1386 ،
.)73
 .2تاريخ ،علمي ميانرشتهاي است .مورخ
براي مطالعه و شــناخت تاريخ ،الزم است
ادبيات هر دوره را بداند« .اساساً علم تاريخ
تا حدي علمي ميانرشتهاي است .محقق
و مورخ بايد تــا حدي ادبيات بداند؛ يعني
ال اگر ميخواهد تاريــخ دورة غزنويان
مث ً
را بنويسد ،بايد با ســبك عراقي ،هندي،

84

دورة بازگشت و ...آشــنايي داشته باشد»
(جوانبخت و ديگران.)7 :1386 ،
 .3سبك نگارش خاطرات براي اهل ادب
اهميــت دارد .خاطره نيز مانند ديگر انواع
ادبي داراي زبان و متن مخصوص به خود
اســت و همواره مورد توجه اهل ادب قرار
گرفته است« .ســبك نگارش خاطرات و
ميزان توانايي نويسنده در بيان موضوعات
و تصوير كــردن صحنهها ،از جمله نكاتي
است كه توجه اهل ادب را به خود معطوف
مــيدارد .از آنجا كه برخي نويســندگان
خاطرات ،دانش و تجربة بسياري در عرصة
نويسندگي داشــتهاند ،نوشتة ارزشمندي
از خود به يادگار گذاشــتهاند كه خواننده
را مسحور ميســازد .ادبا حتي گاهي اين
نوع نوشتهها را يك سبك ادبي ميدانند و
تقليد و الهام گرفتن از آنها را به ديگران
توصيه ميكنند» (جواديان.)32 :1376،
علــت اين توجه ،ويژگيهــاي ادبي متن
خاطره است كه آن را به اثري ادبي تبديل
كرده است« :روايت خاطرة فالن شخصيت
فينفســه به قصد خلق ادبيات يا اثر ادبي
نيســت بلكه مقصود از ايــن روايت ،بيان
واقعهاي تاريخي اســت امــا در عين حال
ميتواند داراي ويژگيهاي ادبي نيز باشد»
(حسيني.)4 :1387 ،
 .4ويژگيهــاي ادبــي باعــث جانداري،
ب شــدن خاطرات
زيبايــي و پرمخاطــ 
ميشوند« :اصل ديگري كه ميتواند خاطره
را به يك اثر ادبي تبديل كند ،ســادگي و
شفافيت ،تخيلي و استعاري بودن ،ايجاز و
فشــردگي و آهنگ و رواني خاطر ه است،
اينها عواملي هستند كه حس برانگيزند و
باعث تقويت و جانداري يك اثر ميشوند.
چون خاطــره در يك فراينــد و آفرينش
ادبي ظهور ميكند ،بايد همراه با مقايسه،
تشــبيه و توصيف اســتعاري باشد؛ چون
تنها احساس اســت كه مرتبة زيبايي هر
اثر ادبي را نشــان ميدهد .اگر هدف اين
است كه يك تجربة ناب و تازه توليد شود،
ناچاريــم از زبان معيار عادي به زبان ادبي
گريز بزنيم .براي توليد و بازسازي خاطره
و اينكه نوشــتاري زيبا و پرمخاطب باشد،
ناگزيريم دســت به دامن زبان ادبي و ابزار
فرمگرايانه و ســاختاري باشــيم» (ارجي،
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.)47 :1386
 .5تاريــخ فقط با كمــك ادبيات ماندگار
ميشــود .وقايع تاريخي فقــط با مكتوب
شــدن و در قالب اثري ناب و جذاب قرار
گرفتــن ،پايدار ميمانند .ايــن امر تنها از
عهدة ادبيات برميآيد« .بدون شك ،زماني
قســمتهايي از تاريخ ماندگار شــدهاند
كه ادبيات به كمك آنها آمده اســت .به
محض اينكه يك واقعة تاريخي به دســت
يك هنرمند رســيد و او از روح خويش در
آن دميد ،آن واقعه جاودانه شــد و از محو
و فنا نجات يافت .در واقع ،قالب و ساختار
داســتاني قابليت آن را دارد كه يك واقعة
تاريخي را به يك حادثــة ماندگار تبديل
نمايد .اين يكي از ويژگيهاي مهم ادبيات
است كه وقايع تاريخي را ماندگار و جاودانه
ميسازد» (اميري خراساني.)281 :1387 ،

خصوصيات ماندگاري و اعتبار
خاطرات

خاطره پديدهاي كهن است« .عمر خاطره
به عمر انســان ميرســد( ».حسينينژاد،
 )8 :1387اما همانطور كه از تعريف خاطره
دريافتيــم ،همة خاطرات و پيشــامدهاي
زندگي ،قابليت و ارزش ماندگاري در ذهن
را ندارنــد .براي ماندگاري اهميت و اعتبار
خاطــره ،بايد يكــي از خصوصيات زير در
واقعه وجود داشته باشد « :يا واقعه بسيار
مهم و حياتي باشــد يا فردي كه در واقعه
حضور دارد ،شخص مهمي باشد» (فروغي
جهرمي.)95 :1386 ،

علت ماندگاري و اعتبار كتاب
«دا»

كتاب «دا» فقط ويژگــي اول ماندگاري
و اعتبــار خاطــرات را دارد؛ زيرا راوي آن
فردي گمنام است .زندگي يك فرد گمنام
و معمولي به خودي خود در ســطح ملي
اهميت چنداني ندارد ولي چون خاطرات
ايــن كتاب ،حقايــق جنــگ تحميلي و
رنجهــاي مــردم جنگزده را بــه جامعه
مينمايانــد ،راوي بعــد از چــاپ كتابش
اعتبار پيدا ميكنــد و خاطراتش ماندگار
ميشود« .زماني راوي يك خاطره ،فردي
عادي است و لو اينكه فراز و نشيب حوادث

نقل كردهاش براي مخاطب جذاب باشــد،
اما در سطحبندي راوي به آن راوي عادي
ميگويند كه اعتبــارش را پس از نقل آن
روايات كســب كرده است .راوي «دا» يك
فرد عادي از اهالي خرمشهر بوده است .آيا
جايگاه راوي در روايت وي تا قبل از اينكه
كتــاب بيرون بيايد ،اعتبــار قابل توجهي
داشته است؟ به اعتقاد من نه ،يعني حرف
او جزء اسناد و مســتندات قابل توجه به
شمار نميآمده است ولي وقتي كتاب نشر
يافت تازه راوي اعتبار پيدا كرد» (نظري،
.)51 :1389

كتاب «دا» جزء آثار ادبيات
دفاع مقدس

موضــوع اين كتاب كه جنــگ تحميلي
اســت ،اين اثر را جزء ادبيات دفاع مقدس
قرار ميدهــد« .ادبيات دفــاع مقدس به
مجموعة نوشــتهها و ســرودههايي گفته
ميشــود كه درونمايه و موضوع آنها ،به
مسائل هشتسال دفاع مقدس و پيامدها
و تبعات آن بازگردد» (ســنگري:1385 ،
 .)15آثار ادبي با مضمون و درونمايههاي
جنگي تحت عناوين ادبيات دفاع مقدس،
ادبيات مقاومت و پايداري شناخته شدهاند.
اين آثار ،حماســههاي دوران ما هســتند
زيرا حماســه ،توصيف پهلوانيها و اعمال
دالورانه پهلوانان اســت« :حماسه در لغت
به معني« :دالوري ،دليري و شــجاعت»
است و در نوع ادب حماسي يا آثار منظوم
و منثور حماســي ،از رخدادهاي پهلواني
و اعمــال دالوري و مردانگــي قهرمانان و
پهلوانــان يك ملت يا يــك آيين و كيش
گــزارش و توصيف ميشــود كــه در راه
استقالل كشور يا تكوين حكومت و حفظ
آيين خويش ميكوشــند و با دشمنانشان
ميجنگند» (رزمجو.)23 :1381 ،
ادبيات دفــاع مقدس ،مقاومت و پايداري
نيــز داراي ارزشهاي معنوي و حماســي
و ذكر سلحشــوريها و از خودگذشــتگي
رزمنــدگان در راه آرمانهاي ارزشــمند
و دفــاع از وطن اســت« .ادبيات مقاومت
و پايــداري مــا ،در عصر حاضــر داراي
ي فراواني
ارزشهــاي معنــوي و حماســ 
ميباشد؛ زيرا كه مقاومت و مبارزه مردمي

ملت ايران در جنگ تحميلي ،براي دفاع از
آرمانهاي ديني ،حفظ نظام اسالمي ،دفاع
از عزتملي و وطن خود بود و بسياري از
جوانان و رزمندگان ما نيز براي تحقق آن
آرمانها در رويارويي با دشمن به شهادت
رســيدند» (بارونيان .)135 :1387 ،روح
حماسي در سرتاسر ادبيات كهن و معاصر
فارســي موج ميزنــد« .در گنجينة ادب
پارســي هم ما حماسهســراييهايي نظير
شــاهنامه فردوســي داريم كه سرشار از
حكمت و حماسه است .البته روح حماسي
منحصربه شــاهنامه فردوسي نميشود و
در سرتاسر ادبيات كهن و حتي معاصر ما
هم مــوج ميزند» (مركز فرهنگي تبليغي
آيندهسازان.)44 :1392 ،
علت پرداختن به حماسه در آثار ادبي اين
است كه بالغت همواره مكمل حماسه است
و باعث ماندگاري و اثرگذاري آن ميشود.
«حماسه همواره دوشادوش بالغت حركت
ميكنــد و هيچ حماســهاي بدون بالغت
شكل نميگيرد .حماسة حسيني با بالغت
خورشــيد آن ،حســين ـ عليهالسالم ـ و
ياران باوفايش ،شــكل ميگيرد و بالغت
زينب ـ سالماهلل عليه ـ در كنار شجاعت و
صبر و استقامت آن بانوي بزرگوار ،حماسة
ديگــري را خلق ميكنــد .آري ،بالغت از
اركان اساسي حماسهها و عامل ماندگاري
و اثرگذاري آنهاست» (همان 86 :ـ .)85
كتاب دا جزء ادبيات خاطرهاي شــفاهي
محســوب ميشــود .ادبيــات خاطرهاي
شــفاهي :به آن دســته از خاطراتي گفته
ميشــود كه خاطرهگو زبان دارد اما توان
يا امكان نوشتن ندارد؛ از اين رو بهصورت
شفاهي حوادث را توضيح ميدهد و سند
آن ،نوار گفتوگوست كه مؤسسات تاريخ
شــفاهي يا مصاحبهگــر آن را بهصورت
نوشــتاري در ميآورند و براي چاپ آماده
ميســازند .ادبيات خاطرهاي شــفاهي به
چند نوع تقسيم ميشود كه عبارتاند از:
 .1خاطرة شفاهيخام :كه عبارت است از
خاطراتي كــه مصاحبهگر بدون هر گونه
ويرايشــي آن را به چاپ ميرســاند و با
اغالط و ابهامات بسيار همراه است.
 .2خاطرة شــفاهي ويرايشي :در خاطرة
شــفاهي ويرايشــي ،نويســنده خاطرات

شفاهي را ويرايش ميكند و ادبيات آن را
براي خواندن مهيا ميسازد.
 .3خاطــرات شــفاهي تدوينــي :كه به
خاطراتي گفته ميشــود كه نويسنده در
آن ،بــه دليل پراكندهگويــي خاطرهگو و
بهبود ساختار خاطرات ،مطالب خاطره را
به شكلي متفاوت از فرايند خاطرهگويي و
اغلب با هدف تســهيل در خواندن و ايجاد
كشش در متن تدوين ميكند.
 .4خاطــرات شــفاهي تلفيقــي :در اين
نوع خاطره ،نويســندگان و مصاحبهگران
خاطــرات متعــدد افــراد را براســاس
تقســيمبندي مورد نظر خويــش تلفيق
ميكنند تــا موضوع مورد نظــر آنها به
دســت آيد» (ميركاظمي- 238 :1389 ،
.)237
كتابهــاي دا و بابانظر جــزء خاطرات
شفاهي تدويني هستند.
«از اينجا به بعد ســومين مرحلة تدوين
مطالــب آغاز شــد و بــه انجام رســيد»
(حسيني.)14 :1389 ،

ويژگيهاي ديگر آثار ادبي در
كتاب «دا»

در ادبيــات گاهي گونههــاي ادبي با هم
تركيب ميشوند و گونهاي جديد را بهوجود
ميآورند« .قاعدهاي در ادبيات داريم كه از
تركيب گونهها ،گونههــاي ديگري متولد
ميشوند .ميشــود خاطراتي وجود داشته
باشــد كه ساختار داســتاني پيدا كنند و
نيز داســتانهايي كه ساختار آنها بر پاية
خاطره استوار باشد ،در ادبيات به فراواني
ديده ميشود» (شاكري .)28 :1385 ،در
كتــاب دا ،عالوه بر گون ه خاطره ،گونههاي
ديگــري نيز مانند داســتان و زندگينامه
ديده ميشود.

 .1ويژگيهاي زندگينامه در
كتاب «دا»

در ايــن اثــر ،بســياري از ويژگيهــاي
زندگينامه به چشــم ميخــورد« .راوي
كتــاب «دا» خاطرات خــودش را از تولد
تا انتها تعريف ميكنــد» (بابايي:1393 ،
 .)42در اين كتاب حوادث واقعي هستند؛
بنابرايــن ،كتاب ويژگيهــاي زندگينامة
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غيرداســتاني را داراســت« .زندگينامــة
غيرداســتاني ،وقايع را منطبق با حقيقت
ذاتي مينويسد و در كنار آن ،از پيرايههاي
ادبي استفاده ميكند» (اميرخاني:1388 ،
 )37اما «در تعريف زندگينامه ،هم عنصر
داستان وجود دارد و هم عنصر تاريخ .اين
تعريف ميگويد زندگينامه اثري است كه
براســاس تاريخ و با استفاده از شگردهاي
داستاني نوشته ميشود .حال ما هر تعريف
ديگري هم از زندگينامه بكنيم ،بايد بدانيم
كه نوعي داســتان و روايت و تاريخ هم در
آن هست» (فروغي جهرمي.)44 :1388 ،
كتــاب «دا» هم حــوادث تاريخي را بيان
ميكند و هم از عناصر داســتان بهره برده
است كه در اين موارد توضيح خواهيم داد.

 .2ويژگيهاي رمان خاطره در
كتاب «دا»

كتــاب «دا» حاوي حــوادث مهم جنگ
تحميلي اســت كه به همة مردم كشــور
مربوط ميشــود .رخدادهاي جنگ باعث
ميشــود راوي كتاب كه فــردي گمنام و
عادي اســت ،اســتعدادهاي نهفتهاش را
آشكار سازد و به قهرمان ملي تبديل شود.
ي كه در كتاب دا ديده ميشود،
اين ويژگ 
ي رمان خاطره اســت:
مهمتريــن ويژگــ 
ي رمــان خاطره ،خاص
«مهمتريــن ويژگ 
بودن خاطره يا خاطراتي اســت كه آن را
به وجــود ميآورد .طبيعي اســت كه هر
خاطــرهاي نميتواند تمام يا بخش زيادي
از عناصــر يك رمان را در خود جاي دهد.
رمان با تخيل ناب و هنرمندانه نويســنده،
بهوجــود ميآيد و يك خاطــره معمولي
نميتواند شــبيه و همپاي آن شــود؛ اال
خاطراتي از حوادث خاص ،يعني حوادثي
كه آدمهــاي خاصــي در آن نقش دارند:
خاطراتــي كه به تودة مــردم برميگردد،
حوادثي كه پيروزي يا شكســت در آنها،
پيروزي يا شكســت يك ملت يا گروهي از
مردم اســت و در زمان وقوع آن حوادث،
دل و ذهن گروه زيادي از مردم متوجه آن
حادثه است؛ حوادثي مثل حوادث انقالب
آزاديبخــش ،جنگهــاي رهاييبخش و
ضدسلطه يا دفاعي ،بعضي حوادث بزرگ
طبيعــي مثــل زلزلههاي وحشــتناك و

86

گسترده...
طبيعي است كه وقتي جنگي در ميگيرد
و دشــمني به كشور و ســرزميني حمله
ميكنــد ،ذهــن و فكر بيشــتر مردم آن
ســرزمين معطوف به آن جنگ ميشود.
همه با دغدغه و نگراني حوادث آن را دنبال
ميكنند و دلشان ميخواهد بدانند كه چه
ميگذرد .بسياري از مردم در دفاع شركت
ميكنند .بسياري از آدمهايي كه زندگي و
كار سادهاي دارند ،در گيرودار اين حوادث
تغيير ميكنند و بعضي استعدادهاي نهفتة
آنها شكفته ميشود و به قهرمانهاي ملي
تبديل ميشوند .شنيدن جزئيات ماجراها

ويژگيهاي داستان
در اين اثر به قدري
قوي است كه
روايت داستاني اثر
بر روايت تاريخي
آن غلبه دارد

و چگونگي تغيير و تحولها براي بسياري
از مــردم جالب اســت» (فتاحي:1386 ،
.)247
ويژگيهاي رمان كه در كتاب «دا» وجود
دارد و نيز حجم زياد اين كتاب باعث شده
اســت كه بعضيها اين اثــر را «رمان» يا
«رمان خاطره» به شــمار آورند« .كتاب دا
بهرغم بعضي از ادعاها ،رمان نيست و تنها،
خاطرهاي اســت كه به دليل آشــنا بودن
تدوينگــر كتاب بر فنون نويســندگي در
ت قرار دارد .با اين حال،
سطح بااليي از رواي 
ميل تدوينگر خاطرات به داستاننويسي،
در بخشهــاي مختلف كتاب به روشــني
قابل مشــاهده است .او با بهكارگيري قابل
توجه عناصر و شگردهاي داستاننويسي،
سعي كرده است كتابي با اين حجم وسيع
را تا پايان ،براي خواننده جذاب و خواندني
نمايد .با اينكه تمام شخصيتها و حوادث
در «دا» واقعي هســتند اما تدوينگر كتاب
در پردازش و ارائة آنها در مقياس وسيع
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بهشيوة داستاننويســي عمل كرده است.
اگر چه اين كار موجــب جذابيت هر چه
بيشتر خاطرات شده اما از طرفي نيز باعث
شــده است كه «دا» در بخشهايي ،با نوع
ادبي رمان ،خلط پيــدا كند و در مواقعي
ســنديت روايت در ســايه قــرار بگيرد»
(صفايي و ديگران.)119 :1392 ،

 .3ويژگيهاي داستان در كتاب
«دا»

ويژگيهــاي گونــة ادبــي «داســتان»
بيشترين كاربرد را در كتاب دا دارد .كتاب
«دا» از نظر گسترة زماني بسيار محدودتر
از رمان است؛ بهطوري كه گاهي خاطرات
و حوادث يك روز در دو فصل بيان ميشود
ي « داســتان
و به همين دليل ،كتاب ويژگ 
بلند» يا «رمان كوتاه» را دارد« .داســتان
بلند (رمان كوتاه) :نوعي اثر داســتاني كه
از رمان،كوتاهتر و از داســتان كوتاه بلندتر
اســت .در اين نوع داستان ،ايجاز داستان
كوتــاه و تفصيل رمان ،هشــيارانه به هم
آميخته ميشــوند .به نحوي كــه تعداد
شــخصيتها ،گســترة زمانــي و زنجيرة
حوادث آن ،از رمــان كمتر و كوتاهتر و از
داســتان كوتاه ،بيشتر و گستردهتر است»
(روزبــه)31 :1388 ،؛ بنابراين ،كتاب دا از
ن خاطره يا خاطره داستان»
گونه «داستا 
به شمار ميآيد« :داستان خاطره و خاطره
داســتان :گاه طرح خاطرات چنان به هم
پيوســته و پركنــش و روايتگرانه اســت
كه زنجيــرهاي از حوادث ،شــخصيتها،
كششها و كشــمكشها آن را به داستان
نزديك ميكند .هر چند تعريف داستان و
مقوله ادبيات داســتاني با خاطره در وجه
روايت قرابت مييابند اما تلفيق و تركيب
اين دو باعث ميشــود كه تا حدي مرزها
فرو بريزد و با هم همســايه شــوند .كتاب
«دا» از ســيده اعظم حســيني  ...در اين
حوزه قرار ميگيرد» (ميركاظمي:1389 ،
.)17
ويژگيهاي داســتان در اين اثر به قدري
قوي اســت كه روايــت داســتاني اثر بر
روايت تاريخي آن غلبــه دارد .بايد توجه
داشت كه اســتفاده از قالب داستان براي
بيان خاطره به معني تخيل نيســت بلكه

اســتفاده از جذابيتهاي داســتان براي
معرفي شــخصيتها و توصيــف حوادث
اســت؛ بنابراين ،اين قالب اســتناد اثر را
كم نميكند .با وجود اين ،ســطح تاريخي
كتاب «دا» بســيار ناچيز اســت« .دو نوع
روايت برجســته در كتــاب خاطره وجود
دارد .يكــي «روايت داســتاني» ،ديگري
«روايــت تاريخــي» .روايت داســتاني به
معناي داستانپردازي در خاطرهنگاريها
نيست .روايت داستاني يك روايت انساني
اســت كه خاطرهنگار به خلوتهاي ذهني
صاحب خاطــره راه پيدا ميكند .در واقع،
به زندگي عــادي و اجتماعي عامه مردم
راه پيدا ميكند و كاركرد تاريخي ناچيزي
دارد .اگر از من بپرســيد چقدر در كتاب
مشهوري مثل «دا» روايت تاريخي وجود
دارد ،ميگويــم كمتر از پنــج درصد .اين
كتاب يك اثر خاطرهنگاري موفق اســت.
خاطرة عامه مردم است .خاطرات مشاهير
نيســت .در برخي از كتابهــاي خاطره،
روايتتاريخي به روايت داستاني ميچربد
و در برخي ديگر بالعكس .حواسمان به اين
باشد كه قبول كردن اين مسئله ،بسياري
از مسائل پيرامون خاطرات را حل ميكند
و ما ناچار ميشويم روايتهاي خواندني و
جالب را در اولويت نشر قرار دهيم .از طرف
ديگر دقت ميكنيــم كه با پيشبينيها و
پيشــگيريها ،اسبابي فراهم آوريم كه اگر
خاطرهنــگار ،يك روايت داســتاني يا يك
روايت انساني و اجتماعي از زندگي صاحب
خاطــره ارائه ميكند ،از تخيل اســتفاده
نكنــد و بــا هنرمندي خــود ،در صورت
وجود ظرفيت مناسب در اطالعات صاحب
خاطــره ،فــرد راوي را در موقعيتهايي
قرار دهد كه بتواند بــه جزئيات و حاالت
و خلوتهاي ذهني وي دســت يابد ،با او
ن شود ،اعتماد او را جلب
همراه و همنشي 
ت واقعي يك انسان ايراني
كند تا شــخصي 
در خاطره شكلبگيرد» (بابايي،بيتا30 :ـ
.)29
استفاده از قالب داستان براي بيان حوادث
جنگ تحميلي امري بســيار پســنديده
اســت و باعث ماندگاري اين آثار ميشود.
«حوادث مهم و سرنوشتسازي چون فتح
خرمشهر ميطلبد با قالب داستاني مطرح

گردند .البتــه در اينجا نوع پژوهش ،نحوة
جمــعآوري اطالعات و نوع شــكلگيري
ساختار و بافت داســتان بسيار مهم است
و در مانــدگاري اثر نقش ايفا ميكند .در
اين گونه آثار ،مستندسازي و بيان حقايق
جنگ آن هم در قالب كام ً
ال داستاني امري
پسنديده و حائز اهميت است .لذا ميطلبد
نويسندگان اين حوزه بدون غرضورزي و
اعمال نفوذ در كالم راوي و شــخصيتها،
رويدادهايــي را در كنار هم قرار دهند كه
نمايندة جنگ واقعي هشــت ساله باشد.
در آن شــرايط ،پژوهشــگران و مورخين

ميتواننــد به اطالعات ريز و در عين حال
مهمي كه تاريخ توانايــي بازگويي و ثبت
آنهــا را ندارد ،دســت يازنــد( ».فروغي
جهرمي 100 :1389 ،ـ .)99

 .4ويژگيهاي تاريخ در كتاب
«دا»

همانطور كــه گفتيم ،روايــت تاريخي
در كتاب «دا» بســيار كم است؛ با وجود
ايــن ،موضوع اين كتاب كه حوادث جنگ
تحميلي است ،جزء مستندات مهم تاريخي
محسوب ميشود كه هدف از نگارش اين
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خاطرات نيز همين مســئله اســت« .در
دورهاي شــرايط بهگونهاي پيش رفت كه
همة آنهايي كه بــراي حفظ و صيانت از
ايــن آب و خاك و نظام مقدس جمهوري
اسالمي از همه چيز خود گذشتند ،متهم
به جنگطلبي شدند .اينجا بود كه مصمم
شدم از دفاع مقدســمان دفاع كنم و اين
ممكــن نبود جز با نگارش واقعيات و ثبت
خاطــرات آن روزها» (حســيني:1389 ،
 .)11در هر صورت« ،جنگ هشــت سالة
ايران و عراق يكي از مهمترين داشتههاي
تاريخي مردم و ملت ايران است .آيندگان
حق دارند بدانند بر پدران و گذشتگانشان
چه رفته اســت و اين همه ،صرفاً از طريق
ضبط و ثبت تاريخ ـ كه يكي از مهمترين
و مطرحترين آنها در سالهاي اخير شيوة
«تاريخ شــفاهي» است ـ ميسر ميشود»
(فروغي جهرمي.)99 :1389 ،

نتيجهگيري

روشن شــد كتاب «دا» خاطرات شفاهي
سيده زهرا حسيني است كه به قلم سيده
اعظم حســيني مكتوب شــده است .اين
اثر در شــمار خاطرهنگاشتههاي ويرايشي
تدوينــي ادبيات دفاع مقدس ميباشــد و
محتــواي آن ،خاطــرات راوي از حوادث
جنگ تحميلي اســت .بنابراين ،عالوه بر
ارزش ادبي ،ارزش تاريخي نيز دارد .سطح
تاريخي اين اثر بسيار پايين است اما سطح
داســتاني و روايي بااليــي دارد؛ بهطوري
كه عنــوان پرفروشترين كتــاب ادبيات
دفاع مقدس را يدك ميكشــد .راوي اين
خاطرات نيز فردي گمنام و عادي اســت
كه بعد از چاپ و انتشــار خاطراتش اعتبار
مييابد .كتــاب «دا» عالوه بر ويژگيهاي
خاطــره ،ويژگيهاي بعضــي ديگر از آثار
ادبي مثل زندگينامه ،تاريخ ،رمان خاطره
و بيشــتر از همه ويژگيهاي داســتان را
در خود دارد و به همين دليل ،در شــمار
داســتان خاطره و خاطره داســتان قرار
ميگيرد .دفــاع مقدس و آثار آن ـ بهويژه
خاطرات رزمندگاني همچون ســيده زهرا
حســيني ـ به كمك ادبيات دفاع مقدس
شناخته و ماندگار شدند.
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بررسي سبك زنانه در

اثر سيمين دانشور
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كارشناس ارشد رشته زبان و ادبيات فارسي

چكيده

نثر معاصر انواعي دارد كه يكي از شاخصترين
و كاربرديترين آنها نثر داســتاني است .در
آثار داستاننويسان ،به علل متفاوت ويژگيها
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از آن بهعنوان ســبك فردي ،در كنار سبك
داستاننويسي معاصر بهعنوان سبك دورهاي،
ياد كــرد .از بين داستاننويســان ،گروهي
داستاننويس زن با توجه به سليقهها و عاليق
و عواطف خود ،شاخصههاي زباني خاصي را
در داستان معاصر بهكار گرفتهاند كه ميتوان
از آن بهعنوان سبك زنانه ياد كرد .اين مقاله
ميكوشد با تكيه بر رمان سووشون سيمين
دانشور ،به بررسي سبك زنانه بپردازد و با ارائة
ويژگيها و مختصات سبك ايشان ،راه را براي
مباحثدقيقترسبكشناسيبگشايد.
كليدواژهها:ادبياتمعاصر،ادبياتداستاني،
سبك زنانه ،سيمين دانشور

مقدمه

به نظر ميرسد كه شــيوة نگارش زنان با
مــردان در بيان مطالب و مســائل متفاوت
است .از بررسي اجمالي متون داستاني معاصر
ايران چنين برميآيد كه بين شيوه و سبك
نگارش نويســندگان زن و مرد تفاوتهايي
وجود دارد .در آثار سيمين دانشور ،به ويژه
سووشون ،عناصر زنانهاي بهكار رفته كه آن
را از آثار نويسندگان مرد متمايز كرده است.
جزئينگاري ،پرداختن به مسائل عاطفي و
خانوادگي ،با عشقي مادرانه به اشيا و طبيعت
و مردم نگاه كردن ،هويت بخشيدن به اشيا،
گريز از مستقيمگويي ،به بند كالم كشيدن
اشيا و با ســليقة زنانه در كنار هم جا دادن
آنها ،متعالي ديدن عشق و پيوند دادن آن

با عنصر خيال ،پرداختن به امور خانهداري،
بچهداري ،پخت و پز و بهطور كلي پرداختن
به اموري كه كانون توجه زنهاست ،برخي
از ويژگيهاي آثار ســيمين دانشــور است.
اين مقاله درصدد اســت با شيوهاي علمي
به بررسي ســبك زنانه در رمان سووشون
سيمين دانشور بپردازد .دربارة سبكشناسي
و نيز سبك داســتان معاصر ايران ،به ويژه
سبك برخي از نويسندگان برجسته مانند
هدايت ،علوي ،جمالزاده ،سيمين دانشور
و جالل آل احمد تحقيقاتي انجام شده ،اما
در اينباره كه ســبك زنانه چه ويژگيهايي
دارد و تفاوت آن با ســبك نويسندگان مرد
در چيست ،تحقيق مستقلي صورت نگرفته
است.
سيمين دانشور از نخستين نويسندگان زن
است كه داستاننويسي را بهطور جدي آغاز
كرده است .داستانهاي دانشور ،بيشتر حول
و حوش زنان و مشكالت آنان است .دانشور
سعي كرده اســت بهعنوان يك زن ،ظلم و
ســتمي را كه بر زنان ميرود ،در آثار خود
منعكس كند و از جهل و خرافهگرايي آنان
بنالد .او در اغلب آثارش به اين نكته اشــاره
ميكند كه استقالل فكري ،مهمترين بخش
وجود زنان اســت« .بيشتر شخصيتهاي
داستانهاي دانشور را زنان تشكيل ميدهند.
دانشور اگر به مردان بپردازد ،به آنها بيشتر
از دريچة چشم زنان مينگرد .مردان در آثار
او در ارتبــاط با زنــان معني پيدا ميكنند.
زنان خانهدار ،كلفتهــا ،معلمان مدارس و
دانشگاه ،هنرپيشــهها و ...زنان داستانهاي
دانشــور را تشكيل ميدهند» (عبداللهيان،
.)73 :1378

بررسي سبك زنانه در رمان
سووشون
الف .ويژگيهاي صرفي (نظام
واژگان)

در آثار ســيمين دانشــور به ويــژه رمان
سووشون ،جنسيت در انتخاب واژگان تأثير
بسزايي داشته است .واژگاني چون بچه ،چادر،
زيورآالت ،نخ و سوزن و غيره با بسامد بااليي
بهكار رفته كه حاكي از نگاه زنانة او به دنياي
اطراف است .براي نمونه:
 .1كاربرد واژة بچه:
واژة بچه در رمان سووشون 147 ،بار بهكار
رفته است .با توجه به اينكه سيمين دانشور
صاحب فرزند نيســت ،شايد اين بسامد باال
بتواند از منظر روانشناسي قابل تأمل باشد.
براي نمونه:
 éبچه از دست من ميباشد( .سووشون)6 :
 éپستانك بچه هنوز ميباشد؟ (سووشون)6:
و نمونههاي ديگر در صفحات ،61 ،60 ،59
76 ،75 ،73 ،72 ،71 ،70 ،69 ،68 ،67 ،63
و. ...
 .2كاربرد وسايل آشپزخانه:
از ويژگيهاي ديگري كه در اين كتاب به وفور
به چشــم ميخورد ،بهرهبرداري نويسنده از
وسايل آشپزخانه است .سفره ،سيني ،سماور،
قدح ،قاشــق ،قوري ،ظرف ،قندان ،چنگال،
كبريت ،انبر ،كاسه و جز اينها وسايلي است
كه در اين رمان بهكار رفته است .براي نمونه:
 éسفرة قلمكار را كنار زد( .سووشون)1 :
 éخانم فاطمه پشت سماور كه ميجوشيد
نشسته بود( .سووشون)21 :
و نمونههاي ديگر در صفحات ،159 ،33 ،32
 177 ،171 ،170 ،167 ،163 ،162و. ...
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 .3كاربرد وسايل و لوازم خياطي:
از شــگردهاي ديگر دانشــور در سووشون،
بهكارگيري اسباب و لوازم خياطي است كه
آنها را در قالب كنايه و مجاز و گاه به معني
حقيقي بهكار گرفته است.
 éدر نخ اين خيالها بود( .سووشون)6 :
 éدر اطاق جاي سوزنانداز نبود( .سووشون)9 :
و نمونههــاي ديگر در صفحات ،41 ،28 ،9
 106 ،73و. ...
 .4كاربرد مواد غذايي:
مواد غذايي در داستاننويسي دانشور از جمله
سووشون ،جايگاهي خاص دارد .براي نمونه:
 éآش خودشان را ميخورند و حليم ديگران
را به هم ميزنند( .سووشون)26 :
 éشيربرنج نميخواهم( .سووشون)67 :
و نمونههاي ديگر در صفحات ،159 ،33 ،32
 ،177 ،170 ،167 ،163 ،162و. ...
 .5كاربرد زيورآالت:
 éاز كجــا گوشــواره زمــرد او را ديدهاند؟
(سووشون)8 :
 éيوسف گوشــوارهها را به دست خودش به
گوش او كرده بود( .سووشون)8 :
و نمونههــاي ديگر در صفحات ،78 ،23 ،8
،283 ،175 ،166 ،130 ،129 ،91 ،90 ،88
 285و. ...
 .6جمالت با الفاظ و بار عاطفي زنانه:
 éزير لحاف ســنگين آسمان خوابشان برده
بود( .سووشون)118 :
 éدر كشوي قفسه به دنبال ميل كركبافي
و كرك گشت تا اضطراب و دلزدگي خود را
الي كركها ببافد( .سووشون)242 :
 éدل آدم عين يك باغچه پر از غنچه است.
اگر با محبت غنچهها را آب دادي باز ميشوند،
اگر نفرت ورزيدي غنچهها پوسيده ميشوند.
(سووشون)30 :
 .7بهكار بردن نام گلها و درختان:

90

در رمان سووشــون نام گلهــا و درختان
با بســامد باال بهكار رفته كــه بيانگر روحية
لطيف و عاطفي ســيمين دانشور و نشانهاي
سبكشناسانه از نثر زنانه است .براي نمونه:
 éگلهاي مريم و ميخك و گاليول بود كه
در گلدانهاي بزرگ نقره در گوشه و كنارها
از ميان دامنهاي خانمها پيدا بود( .سووشون:
)9
 éبراي شــهر همســايه بهارنارنج آوردهاند.
(سووشون)28 :
و نمونههاي ديگر در صفحات ،163 ،45 ،20
 302 ،290 ،262 ،179و. ...
 .8واژگان و اصطالحات زنانة شيرازي:
1
 éيك ماديان باتجربه هم بهعنوان ماماچه
پهلوي مادياني كه درد ميكشــيده ايستاده
بود( .سووشون)31 :
2
 éاز كي تا حاال جيجي باجي دختر حاكم
شده بود( .سووشون.)37 :
3
 éبعدازظهر در تاالر ُحرمي پهن كرد .خانم
فاطمــه روي ُحرمي ديگر كنــار او خوابيد.
(سووشون)88 :
و نمونههاي ديگر در صفحــات ،106 ،95
 137 ،108 ،107و. ...
 .9نام زنان تاريخي:
 éدور تا دور سفره سينيهاي اسفند با گل و
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نقش ليلي و مجنون قرار داشت( .سووشون:
)5
 éمرهب و شــمر و يزيــد و فرنگي و زينب
زيادي و هند جگرخوار و اين آخري هم فضه.
(سووشون)9 :
و نمونههاي ديگر در صفحات ،160 ،78 ،70
 215 ،214و. ...
 .10ك تحبيب و تصغير:
دانشــور از «ك» تحبيب و تصغير بســيار
استفاده كرده است .اين ويژگي به دليل روحية
رمانتيك و زنانة وي است؛ يعني روحيهاي كه
همه را با نگاهي عاطفي و تا حدي ترحمانگيز
ميبيند.
 éپســرك زير ابرو برداشتهاي گلم ،گلم ،يار
گالبتون را خواند و رقصيد( .سووشون)11 :
 éاگــر اين طفلك روي دســتم بميرد ،چه
خاكي به سرم كنم؟ (سووشون)150 :
و نمونههاي ديگر در صفحات ،19 ،18 ،11
،259 ،122 ،120 ،116 ،101 ،83 ،82 ،72
.303
 .11دل و كاربرد هنرمندانة آن:
دل مرکز احســاس و عاطفه و کانون توجه
زنهاســت .سیمین دانشــور از این کلمه با
بسامد باال استفاده کرده است.
 éعمه گفت :تو دلت شــور نــذرت را نزند.
(سووشون)22 :
 éدلم مدام ریش ریش بشود( .سووشون)66 :
 éخون به دل بیبی کرد( .سووشون)72 :
و نمونههای دیگر در صفحات ،30 ،28 ،23
 59 ،58 ،53 ،50 ،47 ،44 ،42 ،40 ،37و. ...

ب .مالحظات دیگر

در ساختار غیرنحوی زبان مواردی نیز هست
که به نظام معنایی زبان مربوط میشــود و
جنبههای صرفی آن مورد نظر نیســت؛ این
موارد در رمان سووشون عبارتاند از:
 .1ضربالمثلهای زنانه:
مقصــود از ضربالمثلهــای زنانــه،
ضربالمثلهایی است که به نوعی مسائلی
زنانه در آنها مطرح اســت؛ اعم از مســائل
عاطفی ،شغلی ،وسایل خانگی ،مواد غذایی
و. ..
 éآش خودشان را میخورند و حلیم دیگران
را به هم میزنند( .سووشون 26 :و )39
 éخودت بریــدهای و خودت هم دوختهای.
(سووشون)61 :

 éتــو که الالیی بلدی ،چرا خوابت نمیبره؟
(سووشون)64 :
و نمونههای دیگر در صفحات ،52 ،36 ،23
 231 ،150 ،144 ،143 ،123 ،122 ،90و. ...
 .2سوگندهای زنانه
 éملک رســتم گفت :به موهایت قسم چیز
مهمی نبوده( .سووشون)5 :
 éجواب داد :به سر خودت گرگ خورده ،به
موهایت قسم( .سووشون)114 :
 éتو را به جان بچههایت ،مرا بفرست پیش
ننهام( .سووشون)147 :
و نمونههــای دیگر در صفحات ،242 ،211
 257و. ...
 .3آداب و رسوم زنانه:
سووشون را میتوان آیینهدار آداب و رسوم و
سنتهای ایران ،به ویژه شیراز و برخی مناطق
اطراف آن دانست .برای نمونه:
 éدر رمان سووشون به رسم ساییدن قند بر
سر عروس و داماد و دوختن زبان یاران داماد
در مراسم عقدکنان اشاره شده است.
«عروس روي زين اســب جلو آينه نشست
و عزتالدوله روي ســرش قند ساييد .زني با
سوزن و نخ قرمز زبان ياران داماد را دوخت».
(سووشون)9 :
در شــيراز رســم اســت كه اگر عروس
هنگام عقد لباس سبز بر تن داشته باشد
يا ابريشم ســبزي دور گردن بسته باشد،
خوشبخت خواهد شد (همايوني:1353 ،
.)89
«مامانــم ميگويد لطفاً گوشــوارههايتان
را بدهيد .يك امشــب به گــوش عروس
ميكنند و فردا صبح زود ميفرســتند در
خانهتان ...تقصير خانم عزتالدوله اســت
كــه يك كالف ابريشــم ســبز آورده و به
گردن عروس انداخته .ميگويد سبز بخت
ميشود»( .سووشون)8 :
 .4باورها و خرافات:
در ايــن رمان به برخي باورهــا و اعتقادات
كه بيشــتر در ميان زنان شــيراز رايج بوده،
اشارههايي شده است .براي نمونه:
 éعجيب بود .زري دو تا هندوانه پاره كرد و
هر دو زردرنگ و كال از آب درآمد .نارســي
هندوانه را به فال بد گرفت( .سووشون)197 :
 éيك تخممرغ برايتان شكستم به اسم آقا در
آمد .خودشان چشمتان زده بودند( .سووشون:
)227

ج .ويژگيهاي نحوي (نظام
دستوري)

 .1توصيفات دقيق زنانه:
سيمين دانشــور به توصيف ســوژههايي
پرداخته اســت كه به نحوي با زندگي زنان
ارتباط دارند .براي نمونه:
الف .توصيف حمام:
 éســربينة حمام كه رفتند ،دده سياه كنار
يك گرامافون بوقي سگنشــان نشسته بود
ديوارهاي سربينه تا نيمه مرمر سفيد بود و
روي نيمه ديگر و حتي ســقف ،نقاشي شده
بود ...سرتاسر سقف ارسي با تصويرهاي سر
يك زن و يك مرد در كنار هم نقاشــي شده

دانشور سعي كرده
است بهعنوان يك
زن ،ظلم و ستمي را
كه بر زنان ميرود،
در آثار خود منعكس
كند و از جهل و
خرافهگراييآنان
بنالد .او در اغلب
آثارش به اين نكته
اشاره ميكند كه
استقاللفكري،
مهمترينبخش
وجود زنان است
بــود .زنها دهاني به اندازة يــك حبه انار و
چشــمهايي آهووش و گيســويي زنجيروار
داشتند و مردها شبيه زنها بودند؛ منتها با
كاكل و بيگوشواره( .سووشون)161 :
ب .توصيف تخت
 éعصر مهمانهــا روي تخت دوازده پارچه،
روي حوض نشســته بودند .روي تخت قالي
فرش بود و روي قالي حرميهاي خنك راهراه
و مخدههاي گل و بتهدار به سرتاسر ديوارهاي
مشبك و نسبتاً بلند تخت تكيه داده شده بود.
(سووشون)164 :
ج .توصيف دسته گل:
 éيك دسته گل مخصوصاً نظرش را گرفت.
در وســط ،چند شــاخه گلهاي خودروي
بنفش بود كه لب جوي باغها يا در گندمزارها

ميرويد و دور تا دور آنها يك رديف غنچة
گل محمدي محكم بسته بودند و دور تا دور
غنچهها ،رديفي از گلهاي سرخ شكفته قرار
داشت و دور رديف گلها و غنچهها با نخ قند
محكم بسته شده بود( .سووشون.)219 :
د .توصيف بساط پذيرايي:
 éاين بــار در يك قــدح چيني گل مرغي
برايشان افشــرة ليموترش آورد .يك قاشق
چيني گل مرغي هم با همان نقش قدح در
قدح بود .قدح را به احتياط جلو عزتالدوله
گذاشت .دده سياه پير ليوانهاي بلور تراشدار
را كه در يك ســيني نقره گذارده بود آورد و
كنار قدح افشره جا داد .عزتالدوله با ظرافت،
افشره را در ليوانها ريخت( .سووشون)159 :
 5توصيف بساط عصرانه:
 éدده آمده و عصرانه آورد و روي تخت چيد.
انواع ميوههاي فصل و چند جور بيســكويت
فرنگي و بعد منقل پر آتشي آورد كه در يك
سيني مســي كنگرهدار گذارده بود و جلوي
عمه گذاشت .در يك قوري قرمز گلدار چاي
دم كرد .حقة وافور چيني گلدار از نوع قوري
بــود و گلهاي حقه و قوري گل كوكنار بود.
انبر و سيخك برق طال را داشت اما طال نبود.
(سووشون)167 :
 .2اشاره به رنگ در توصيفات:
 éزني با سوزن و نخ قرمز زبان ياران داماد را
دوخت( .سووشون)9 :
 éداخل كالسكه با متن ساتن صورتي انباشته
از نقل و سكه بود( .سووشون)9 :
و نمونههاي ديگر در صفحات ،10 ،9 ،8 ،1
 36 ،35 ،28 ،24 ،23 ،19 ،13 ،12 ،11و. ...
 .3اشاره به جنس اشيا در توصيفات:
 éاز كجــا گوشــوارة زمــرد او را ديدهاند؟
(سووشون)8 :
 éاما ديگر نه كالف ســبز ابريشم به گردن
داشت و نه تور عروسي( .سووشون)11 :
و نمونههاي ديگر در صفحات ،13 ،9 ،8 ،7
 113 ،105 ،95 ،77 ،72 ،52 ،33 ،14و. ...
 .4جمالت توصيفي زنانه:
 éاز میان اشکها نگاه کرد به عم ه با صورت
گلانداخته ،چشمهای تر ،گیسهای بافته و
سربند قرمزش( .سووشون)59 :
 éموهایش فلفل نمکی میزد( .سووشــون:
)107
و نمونههــای دیگر در صفحات ،240 ،124
 271 ،261و. ...
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 .5ترکیبات وصفی زنانه:
 éقالی عروسبافت خودتــان را آوردهاید به
ایلخان پیشکش کنید( .سووشون)46 :
 éزری چشمهایش پر از اشک شد .از میان
اشکها نگاه کرد به عمه با صورت گلانداخته،
چشــمهای تر ،گیسهای بافته و ســربند
قرمزش( .سووشون)59 :
 éچشمهای ســورمه کشیده و گیس بلند
داشت( .سووشون)73 :
و نمونههای دیگر در صفحــات ،110 ،11
 264 ،261 ،244 ،242 ،207 ،196و. ...
 .6قیدهای زنانه:
 éسوراخ حقه را به ظرافت با سوزن پاک کرد.
(سووشون)76 :
 éزری آرام و مادرانه گفت( ...سووشون)128 :
و نمونههــای دیگر در صفحات ،185 ،159
 269 ،227و. ...
 .7کاربرد واژة «دوختن»:
دوختن از جمله واژگانی اســت که به صور
مختلف در رمان سووشون بهکار رفته است .با
توجه به مفهوم دوختن که در آغاز ،دوخت و
دوز را به خاطر میآورد ،میتوان بسامد قابل
توجه این واژه را حاصل نوعی میل و گرایش
زنانه دانســت .در اینجا نمونههایی از کاربرد
فعلی ،اسمی و کنایی دوختن را ذکر میکنیم.
الف .بهصورت فعل:
 éزنی با سوزن و نخ قرمز زبان یاران داماد را
دوخت( .سووشون)9 :
 éخانم حکیم هر شب که دست به چاقویش
خوب بود ،میبرید و میدوخت( .سووشون:
)21
ب .بهصورت اسم
 éگلدوزی و شــبکه و چیــن دوقلــو یاد
دخترهای مردم میداد( .سووشون)6 :
 éتنبــان چیندار اســکاتلندی پایش بوده
و دور تا دور دامن را گلدوزی کرده اســت.
(سووشون)240 :
ج .ترکیب کنایی:
( éچشم دوختن) :نگاه جویایش را به زری
دوخت( .سووشون)25 :
 éچشم به آسمان میدوخته و عقیده داشته
که خدا روی پشــتبام منتظرش نشســته.
(سووشون)104 :
 .9کاربرد واژة بافتن:
واژة بافتن نیز در این رمان به صور مختلف

92

فعلی ،اسمی و کنایی بهکار رفته است .برای
نمونه:
الف .بهصورت فعل:
 éمادرت داشته جوراب پشمی لوزی لوزی
برای پسرش در جبهه میبافته( .سووشون:
)13
 éمیدانسته که مادرش داشته برای پسرش
که در جبهة جنگ است ،جوراب پشمی لوزی
لوزی میبافد( .سووشون)14 :
ب .بهصورت اسم:
 éاز زیــر آوار کــه درش آوردند ،هنوز میل
کرکبافی دستش بود.
 éدر کشوی قفسه به دنبال میل کرکبافی
و کرک گشت تا اضطراب و دلزدگی خود را
الی کرکها ببافد( .سووشون)243 :
ج .بهصورت صفت:
 éاز میان اشکها نگاه کرد به عمه ،با صورت
گلانداخته ،چشمهای تر ،گیسهای بافته و
سربند قرمزش( .سووشون)59 :
 éبا آدمهای خیالباف مثل خودش همقسم
شــده که آذوقة شــهر را در دســت بگیرد.
(سووشون)64 :
د .ترکیب کنایی:
 éدر غربت یادم است دربارة ایرلند افسانهها
میبافتی( .سووشون)14 :
 éاین همه شــر و ور بافتم که تو نرم شوی.
(سووشون)15 :
و نمونههای دیگر در صفحــات ،108 ،75
 186 ،178 ،176 ،156 ،160 ،115و. ...

د .ویژگیهای آوایی

 .1توجه به اصوات
معموالً توجه بــه کم و کیف صداها در آثار
زنان بیشــتر از مردان است .سیمین دانشور
نیز از این قاعده مستثنی نیست و در آثار او
اصوات با بســامد باال بهکار رفته است .برای
نمونه:
 éمــک ماهون ایرلندی تریک تریک عکس
برداشت( .سووشون)7 :
 éافســرهای خارجــی کرکــر خندیدند.
(سووشون)9 :
 éپاهایش را به هم جفت کرد که درق صدا
داد( .سووشون)11 :
و نمونههای دیگر در صفحات ،203 ،202
 258 ،256 ،207 ،206و. ...
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ه .جنبههای بالغی و ادبی متن
 .1تشبیهات زنانه:
 éدلم را مثل یک کاســة چینی میشکند.
(سووشون)77 :
 éدلش مثل ســیر و سرکه شــروع کرد به
جوشیدن (سووشون)144 :
و نمونههای دیگر در صفحات ،52 ،49 ،21
 176 ،150 ،149و. ...
 .2تشخیصهای زنانه:
 éبهار که میشد ،بنفشههای سفید و بنفش،
نجیبانه به آب گذرا سالم و علیک میکردند و
هیچ توقعی نداشتند( .سووشون)57 :
 éیاد زمستان به خیر ،لب جویها نرگسها
باز میشدند و عکس خود را به آب یادگاری
میدادند( .سووشون)57 :
نمونههای دیگر در صفحات ،229 ،117 ،55
 232و. ...
 .3کنایات زنانه:
 éدر نخ چیزی بودن :در نخ این خیالها بود.
(سووشون)6 :
 éدامنگیر شــدن :از همه بدتر ،احســاس
حقارتی بود که دامنگیر همهتان شده است.
(سووشون)16 :
 éنان و نمک کســی را خوردن :نان و نمک
همدیگر را خیلی خوردهایم( .سووشون)49 :
و نمونههای دیگر در صفحات ،42 ،28 ،22
 98 ،79 ،66 ،59 ،55 ،47 ،26و. ...
 .4جناس زنانه
 éمینا و مرجان پــی مادر از بوتهای به بوتة
دیگر ،از حاشیهای به حاشیة دیگر میرفتند و
جیک و پیک میکردند( .سووشون)57 :
 éزری اتوی پیراهن و شلوار کهنه خسرو را
که برای کلو ،دراز و گشــاد و درز و دوز کرده
بود ،تمام کرد( .سووشون)138 :
 éبــرو ببینــم چطــور درز و دوز میکنی.
(سووشون)142 :
و .درونمایهها و مضامین زنانه:
درونمایة اصلی رمان سووشــون سیاسی و
اجتماعی و فرهنگی است اما سیمین دانشور
در خالل آنها ،به مسائل زنان نیز توجه خاصی
داشته است .برخی از این درونمایههای زنانه
عبارتاند از:
الف .دغدغههای عاطفی یک همسر
وفادار برای جلوگیری از رخنة مسائل
سیاسی به درون خانه:

چکیده

ادامة مطالب در وبگاه

زری که در دنیای پرآشوب جنگ جهانی دوم
زندگی میکند ،نگران به هم خوردن آرامش
خانوادة خویش است و دلش نمیخواهد که
جنگ به خانه و کاشانهاش کشیده شود اما
احســاس میکند که اوضاع حاکم بر شهر،
امنیــت و آرامش زندگی او و خانــوادة او را
تهدیدمیکند.
«هر کاری میخواهند بکنند اما جنگ را به
النة من نیاورند .به من چه مربوط که شــهر
شده عین محلة مردستان ...شهر من ،مملکت
من ،همین خانه اســت اما آنها جنگ را به
خانة من هم میکشانند»( .سووشون)19 :
در جایی ،ابوالقاسم ،برادرشوهر زری ،از مادیان
خسرو ،سحر ،نزد حاکم شیراز تعریف میکند
و دختر کوچک حاکم شــیفتة اسب میشود.
ژاندارم برای بردن اسب به در خانة یوسف میرود.
زری ابتدا قصد دارد در برابر او ایستادگی کند اما
برای جلوگیری از به هم خوردن آرامش خانواده،
ســکوت میکند و به غالم دستور میدهد که
سحر را به ژاندارم بدهد.
«به غالم دســتور میدهد :برو ســحر را از
طویله در آر»( .ص )86
ب .بیداری و تحول زری بهعنوان یک
زن ایرانی:
زري در آغاز داســتان فقط به فكر آرامش
و امنيت خانوادة خويش اســت .زني ترسو و
محافظهكار است اما در پايان داستان متحول
ميشود و ميخواهد ترس و محافظهكاري را
به كناري نهد و تفنگ به دست خسرو بدهد.
«ميخواستمبچههايمرابامحبتودرمحيطي
آرام بزرگ كنم اما حاال با كينه بزرگ ميكنم .به
دست خسرو تفنگ ميدهم»( .ص)254
ج .ظلم و ســتمي كه بــه زنان وارد
ميشود:
در داســتان سووشون ميبينيم كه به زنان
ظلم شده اســت .زنان مظلوم واقع شدهاند
و قانون هم بــه مظلوميت آنان كمك كرده
اســت .آنها به جاي احقاق حق ،به راحتي
از حقوق خود گذشــته و تنها بــه فرزندان
خويش ،دل خوش كردهاند .عزتالدوله يكي
از شخصيتهاي داستان است كه همسرش
اموالش را ميفروشــد تا خرج عيش و نوش
خود كند.
«عزتالدوله گفت :در اين غروب عزيز ،خدا
نيامرزدت مــرد! چه ملك و امالكي؟ بنچاق

ملكهايم را ميدزديد ،چادر ميانداخت سر
خواهــرش و خواهره را به اســم من ،ميبرد
محضر آقا شــيخ غيب علــي ،ملكهايم را
ميفروخــت و خواهرش رويــش را محكم
ميگرفت و انگشت ميزد پاي سند معامله.
بعد پولش را پاي زنهــا ميريخت( »...ص
)168
پدر يوســف نيز عاشــق رقاصهاي هندي
ميشود و همسرش به همين دليل ،به عراق
مــيرود و در آنجا كلفتي ميكند و در فقر و
بيكسيميميرد.
«يك ماه بعد ،كاغــذش آمد كه من كربال
مجاور قبر امام شدهام ،دلواپسم نباشيد ...اما
مادرم در كربال به كلفتي افتاده بود؛ كلفتي
خانم فخرالشريعه»( .ص )78

نتيجهگيري

با بررسي سبكي و تحليل محتواي سووشون
ميتــوان دريافت كه نثر اين اثر بدون ترديد
نثري زنانه است كه نويسندة آن خودآگاه يا
ناخودآگاه در سبك نوشتن و نگارش از مواد
و دستمايههاي زنانه به وفور استفاده كرده
است .هيچ اثري را در ميان آثار نويسندگان
زن و مرد نميتوان يافت كه ذهن و زبان زنانه
به اين وسعت و گستردگي در آن رسوخ كرده
باشد .از بررســيهاي به عمل آمده ميتوان
نتيجه گرفت كه قدمت اثر ،محيط جغرافيايي،
اوضاع خانوادگي و شغلي و نيز موقعيتهاي
سياسي ،اجتماعي و تاريخي حاكم در زمان
تأليف اين اثر در خلق آن با ويژگيها و سبك
زنانه مؤثر بوده اســت؛ موقعيتهايي كه در
روزگاران بعد همراه با تحوالت علمي ،سياسي
و اجتماعي ايران و جهان ،دگرگون شده و به
تبــع آن ،نقش و جايگاه زنان را تغيير داده و
آنها را در موقعيتي همســطح با مردان قرار
داده است.
پينوشتها

 .1ماماچه :قابله
 .2جيجي باجي :خواهرخوانده
ُ .3حرمي :پارچة كتاني

منابع

 .1دانشــور ،ســيمين .)1363( .سووشــون .تهــران:
خوارزمي.
 .2عبداللهيــان ،حميــد .)1378( .كارنامة نثر معاصر.
چاپ اول .تهران :پايا.
 .3همايوني ،صادق .)1353( .گوشــههايي از آداب و
رسوم مردم شيراز .ادارة كل فرهنگ و هنر فارس.

آموزشي-تحليلي

تجلی کعبه در شعر سنایی

دکتر نصراهلل امامی
عضو هیئت علمی دانشگاه چمران
اهواز
دکتر فرزانه یوسفقنبری
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد دزفول
سهیال فضیلتراد
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه
آزاد اسالمی واحد دزفول
چکیده

کعبه ،مقدسترین معبد الهی ،که عمری
به درازای حیات این جهان دارد ،همچون
نگینی بر تارک هســتی میدرخشد .این
بنای ارزشــمند و آیین مقدس حج ،در
شعر و ادب فارسی ،جایگاهی ویژه و بس
واال دارند و سخنوران و ادیبان ،هر یک از
زاویة خاص خود به آنها توجه کردهاند.
در این میان ،ســه شــاعر بزرگ و عارف
ادب فارسی یعنی سنایی ،عطار و مولوی
بنا به دید عرفانی خود بدان نگریســته و
در این باره آثار ارزندهای از خود به جای
نهادهاند.
کعبه در اشــعار این سه تن با مفاهیمی
تقریباً یکسان جلوه میکند که اهم آنها
عبارتاند از :خانــة دل ،کعبه در مفهوم
مجازی شــرع ،برتری کعبة دل بر کعبة
گل ،برتری حج باطن بر حج ظاهر ،کعبه
در معنای حقیقــی و در معنای مقصود
واال.
کلیدواژهها :ســنایی ،کعبه ،قصیده،
شعر ،حج

آموزشي-تحليلي

تحليل نمادين نگاره و رنگ
درفشها و سراپردهها در
شاهنامه

شهرزاد بهمني ،مدرس دانشگاه
پيام نور دورود
چكيده

در مقالــة حاضر ،نگاره و رنگ درفشها
و سراپردهها در شاهنامه بررسي و نشان
داده شــده كه نقــش و رنگ درفشها و
ســراپردهها با توجه به شخصيت دروني

| رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سيویکم | شمارة  | 3بهار 93 | 1397

و خصوصيــات رواني صاحبان آنها انتخاب گرديده اســت .اين
تحقيــق به روش توصيفي -تحليلي و بــر پاية منابع كتابخانهاي
نوشــته شــده اســت و بنا به يافتههاي آن ميتوان گفت كه در
شاهنامه ،هر يك از شــاهان و پهلوانان درفش ويژهاي دارند كه
با تصوير و رنگ روي آن شــناخته ميشــوند .نقوش ،خورشيد،
ماه ،گاو و شــير عالمت بزرگي و اقتدار و منسوب به خاندانهاي
برتر و ممتاز ايرانياند .در مقابل ،رنگ ســياه ،نماد دشــمنان و
اهريمنان است كه بارزترين نمونة آن درفش سياه افراسياب است
كه نشاندهندة نژاد نيراني و خوي اهريمني اوست.
كليدواژهها :فردوسي ،شاهنامه ،درفش ،نماد ،تحليل

آموزشی ـ تحلیلی

آهو در بره

محمد هنري ،دكتراي زبان و ادبيات فارسي ،دبير
آموزشوپرورش داراب
مهدي ممتحن ،دانشيار دانشگاه آزاد اسالمي واحد
جيرفت
مليحه جعفري ،دبير رياضي آموزشوپرورش داراب
چكيده

نام دو نقطة مشــترك بين استواي سماوي و دايرئالبروج وجود
دارد كه در اين دو نقطه طول شــب با طــول روز در تمام نقاط
زمين برابر اســت كه به اعتدالين مشهور است و به اعتدال بهاري
(آغاز نوروز) و اعتدال پاييزي (آغاز مهرماه) تقســيم ميشــود.
بسياري از شــاعران ،از جمله خاقاني و ســنايي در ادب فارسي
به اين مبحث اشــاره كردهاند اما نكتة مهم اين اســت كه بحث
اعتدالين را نخســتين بار چه كســي به حوزة ادبيات وارد نموده
اســت .اين امر در اين مقاله بهصورت تطبيقي مورد بررسي قرار
گرفته است.
كليدواژهها :نجوم ،اعتدالين ،نوروز ،مهرماه ،بروج

آموزشی ـ تحلیلی

تكگويي در شاهنامة فردوسي و انواع آن

دكتر محمدصادق خادمي
استاديار زبان و ادبيات فارسي پرديس امام خميني(ره)
دانشگاه فرهنگيان
سميرا ساماني
دانشجوي كارشناسي زبان و ادبيات فارسي پرديس امام
خميني(ره)
چكيده

گفتوگو يكي از عناصر و ابزارهاي اصلي داستانپردازي است كه
اغلب در بين شــخصيتهاي داستان شكل ميگيرد ،اما گونهاي
ديگــر از گفتوگو نيز وجود دارد كه بــه گفتارهاي يكطرفهاي
كه در ذهن شــخصيت يا قهرمان داســتان جاري است ،مربوط
ميشود.
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اين نوع گفتار كه در قالب «تكگويي» بيان ميشــود ،تحليلي
همهجانبه از كردار قهرمانان اســت كه بــا ايجاد تنوع در روايت
داســتان و خلق شور و هيجان بيشــتر در خواننده ،موجب رونق
داستان ميشــود .تكگويي از نگاه ساختار ،شكل زباني و هدف
نويسنده ،به سه نوع  .1دروني .2 ،حديث نفس يا خودگويي و .3
نمايشي تقسيم ميشود.
در اين مقاله ،نويســندگان نمودهاي تكگويي در شــاهنامه را
بررسي ميكنند و آن را بهعنوان يكي از روشهاي داستانپردازي
موضوعي نوين با رويكرد ساختارگرايي ،مورد تحليل قرار ميدهند
تا از اين طريق ،بخشــي از ظرفيتها و تواناييهاي فردوسي ،اين
بزرگمرد احياگر زبان فارسي را به نمايش بگذارند.
كليدواژهها :تكگويي دروني ،تكگويي نمايشي ،حديث نفس،
گفتوگو ،شاهنامة فردوسي

آموزشی ـ تحلیلی

گوته ،مريد حافظ
چكيده

فرزانه شجاعي
دبير ادبيات دبيرستانهاي اصفهان
دانشجوي دكتري ادبيات فارسي

آثار گوته از نازكانديشــيهاي وي آكنده و لبريز اســت .هرچه
هســت با مطالعة آثار گوته نظير گوتر ،ورتر ،ايفي ژني ،اگمونت،
نغمههاي رومي ،فاوست ،ديوان شــرقي و غربي ،خواننده مكرراً
او را تحســين خواهد كرد .روح و روان گوته با «ياد حافظ» اوج
ميگيرد ،ژرفا مييابد و هر لحظه بر گسترة آن افزوده ميشود .با
اين حال ،بيش از پيش ناآرام و متالطم ميشــود و لحظاتي بعد،
آرامش ميپذيرد و از نو براي ســيري صعودي ،دوباره ناآرامي و
تالطم آغاز ميكند.
گوته توانســت حافظ را از وراي ترجمة هامر بشناســد؛ چرا كه
جادوي ســخن حافظ ترجمهپذير نيســت .از اين جهت ،ترجمة
هامر نارسا و غلط بود اما مانعي در راه شناخت گوته دربارة حافظ
پديــد نياورد .گوته از وراي اين اليههاي ضعيف ،نارســا و غلط،
شــكوه خارقالعادة حافظ را درك كرد و اندك اندك راه خود را
به انديشــة وي هموار ســاخت .حافظ براي گوته «روحي تازه»،
«دنيايي تازه» و شور و شــوقي تازه به ارمغان آورد .چه ،او را با
روح واقعي شــرق ،با زيبايي فلســفه و ذوق و حكمت ايران آشنا
كرد .گوته در ديوان شرقي از دو حافظ ياد ميكند :حافظ شاعر و
حافظ عارف و روحاني ،و براي حافظ عارف و روحاني ارج و قرب
بسيار قائل اســت .گوته هيچگاه شعر حافظ را تفسير نميكرد و
ميگفت بايد از اشعار حافظ لذت برد و در اشعار او ذوب شد.
كليدواژهها :گوته و شــيفتگي وي بــه حافظ ،تقليد از حافظ،
درخواســت گوته از حافظ ،ارادتورزي به حافظ ،آشنايي گوته با
حافظ ،تحسين ايرانيان ،تأثيرپذيري از حافظ

آموزشی ـ تحلیلی

چگونه مشارکت دانشآموزان را در
فعالیتهای کالسی افزایش بدهیم؟

پروین تاجبخش
کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی
مشهد
چکیده

دليلهاي تأثيرگذاري آن ،سواي داستاني بودنش ،بررسي شود .در اين
داســتان كه از نوع واقعگرا و به طنز اســت ،نويسنده با زباني ساده و
عاميانه با استفاده از ضربالمثلها و باورهاي مردمي تالش كرده است
در حين ايجاد التذاذ براي مخاطب ،ذهن او را به چالش كشد و بسياري
از معضالت اجتماعي را هر چه برجستهتر نمايان كند .شيوة پردازش
داســتان و درونماية آن همراه بــا كاربرد زبان صميمي و كاربردي و
انتقال حس به شيوة طنز از عوامل قابل توجه متن اين درساند .در اين
پژوهش كه به شيوة تحليلي -توصيفي انجام شده است ،ضمن اشاره
به داليل تأثيرگذاري اين داستان هم از نظر سبك و زبان و واقعگرايي
و طنز و هم از نظر عناصر داستاني ،در پايان گفتار چنين نتيجهگيري
شده كه داستان كوتاه با شخصيتپردازي واقعگرايانه و بيان رويدادهاي
رايج در زندگي معمولي بسيار بر ذهن مخاطب تأثير ميگذارد به عالوه،
ن شيوه براي آموزش يا هشدار
كاربرد زبان خودماني و طنز ،سادهتري 
ناهنجاريهاياجتماعياست.
كليدواژهها :داســتان كوتاه ،عناصر داستان ،طنز ،واقعگرايي،
درونمايه ،كبابغاز

مشــارکت فعال دانشآموزان در فرایند یاددهی و یادگیری یکی از
مباحث اساسی است که توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده
است .مشارکت فعال دانشآموزان در فرایند تدریس موجب درگیری
ذهن آنها و افزایش میزان یادگیریشان میشود .تحقیق حاضر در
سال تحصیلی  95-96در کالس ( 463پیشدانشگاهی) ،دبیرستان
دخترانه صیرفی ،ناحیه  7مشهد و با فراوانی  32نفر دانشآموز انجام
شده است .مسئلة موردنظر ،مشــارکت نکردن کلیة دانشآموزان و
کمکاری برخی از آنان در فعالیتها و مباحث کالس بهویژه در بخش
تدریس متون خواندنی کتاب بوده و هــدف از این پژوهش ،افزایش
مشارکت و تعامل بین دانشآموزان پایة چهارم در بخش درک مفاهیم و
متون خواندنی بوده است .بر این اساس ،نگارنده با استفاده از روشهای
علمی از منابع گوناگون تحقیق ،مانند همکاران ،دانشآموزان ،مقاالت
و اینترنت به تجزیه و تحلیل آنها برای شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد
مسئله و یافتن راهحلهای پیشنهادی پرداخت .سپس چندین راهکار
عملی را از میان راهحلهای پیشنهادی انتخاب و پس از اعتباربخشی
توســط گروه پژوهش ،به اجرای آنها اقدام کرد .این راهکارها عبارت
بودند از :استفاده از دیتاپروژکتور ،پخش کلیپهای مربوط به موضوع
درسی ،تشویق آنها به جستوجوی مطالب مربوط به مبحث متون
خواندنی کتاب در اینترنت ،استفاده از کارگروهی ،جملهسازی توسط
خود دانشآموزان و دادن امتیاز و نمرة بیشــتر به دانشآموزان فعال.
بعد از اجرای راهحلهای فوق ،این نتیجه بهدست آمد که استفاده از
روشهای نوین و متنوع تدریس و توجه به نیاز و عالیق دانشآموزان
در باال بردن تمایل آنها به مشارکت همگانی در فعالیتهای کالسی
مؤثر بوده است .با مقایسة فیلم ضبط شدة جلسة اول با جلسات بعدی
(پیوســت شــمارة  )8و نیز برگ ریزنمرات نوبت اول و دوم (پیوست
شمارة  )9این پیشرفت محسوس است.
کلیدواژهها :مشارکت فعال دانشآموزان ،تعامل کالمی معلم و
دانشآموزان ،گفتار محدود دانشآموز و پیشرفت تحصیلی ،درس
زبان انگلیسی ،عالقهمندی ،پایة چهارم (پیشدانشگاهی)

چکیده

شعر دفاع مقدس از جمله جریانهای شعر معاصر محسوب میشود
که حول محور جنگ عراق علیه ایران شکل گرفته است .تأثیرپذیری
ادبیات معاصر ،بهویژه شــعر ،از موضوع جنگ و ظهور و بروز جریان
شاخص شعر دفاع مقدس از یک سو و انعکاس این جریان برجسته
در رسانههای مکتوب همیشه مورد توجه بوده است.
مطبوعات بهعنوان در دســترسترین رسانههای مکتوب همواره
مــورد توجه مردم بوده و در بحبوحة جنــگ عراق علیه ایران نیز
پیوسته مرجع آنان برای کسب آگاهی بهشمار میرفتهاند .نشریة
ســروش که نشریهای منتسب به سازمان صدا و سیماست ،هم به
سبب اعتبار در امر اطالعرسانی و هم شروع فعالیت ادبی از روزهای
آغاز جنگ مورد وثوق مخاطبان فراوان بوده است و دستاندرکاران
مجله هم اهداف ویژهای برای فعالیت نشریه ترسیم کردهاند.
کلیدواژهها :نشــریة سروش ،شعر دفاع مقدس ،سال  1367ـ
1359

آموزشي -تحليلي

آموزشی ـ تحلیلی

آموزشی ـ تحلیلی

فعالیت ادبی نشریة سروش
در زمینة شعر ( 1367ـ )1359

ژیال محمدی ،کارشناس ارشد ادبیات پایداری

عوامل تأثيرگذار«داستان كبابغاز» بر ذهن موضوعات شعر مقاومت و پایداری ایران و
جهان
مخاطب

چكيده

دكتر رضوان رحيمي

داستان يكي از بهترين گونههاي نثر است كه از طريق آن ،ميتوان
به شيوة غيرمستقيم بر ذهن مخاطب تأثير گذاشت .داستان كبابغاز
بهترين مثال براي اينمنظور است كه در اين مقاله كوشش شده است

چکیده

علی خوش ه چرخ آرانی
مدرس دانشگاه پیامنور آران و بیدگل

ادبیات پایداری و مقاومت شــاخهای از ادبیات فارســی است
و به اشــعاری اختصاص دارد کــه نتیجة مقاومت و دالورمردی
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قهرمانــان یک قوم یــا ملت در برابر هرگونــه تجاوز و خصوصاً
جنگهای ناخواسته اســت .اگرچه جنگ امری ناپسند در نظر
تمام ملل و جوامع انســانی اســت ،چنانچه ســرزمین ،شرف و
حیثیت جامعه و یا ملتی مــورد هجوم قرار گیرد امری ضروری
و واجب محســوب میگردد .با نگاهی گذرا بــه آثار ادبی جهان
و موضوعات مشــترک شــعر پایداری ایران و جهان ،درمییابیم
که ادبیات مقاومــت و پایداری نزد تمام ملل ،عموماً ،و نزد مللی
که دچار جنگ ناخواســته و اشغال ســرزمین شدهاند ،خصوصاً،
جایگاهی ویژه دارد.
در این مقالة کوتاه ،نگارنده بر آن اســت که با بررســی تطبیقی
این بخش از ادبیات در آثار شاعران ایران و جهان به سه موضوع
کلی شــامل بیان اهداف آرمانی ،و توضیحات شجاعانه و تمجید
پیروزیها ،و مرثیهها و ســوگواریهایی برای دالوران بپردازد و
در قالبی جزئیتر ،به موضوعات مشترک ادبیات پایداری ایران و
جهان در قالب شاهد مثالهایی اشاره کند.
کلیدواژهها :مقاومت ،پایداری ،جنگ ،صلح ،شعر ،شاعر

آموزشی ـ تحلیلی

نثر قابوسنامه از منظر سبکشناسی

علی خوشه چرخآرانی
مدرس دانشگاه پیامنور آران و بیدگل و دبیر مدارس
شهرستان آران و بیدگل
چکیده

کتــاب ارزشــمند قابوسنامــه معروف بــه «النصیحــه» اثر
عنصرالمعالی ،عالوه بر دربرداشــتن اطالعات وســیع و معلومات
ژرف ،به ســبب نثر ساده و شــیوة دلانگیز و لطف ذوق و حسن
تعبیر نویسنده درخور توجه است .عنصرالمعالی کوشیده است با
بیانی ســاده و موجز و به دور از هرگونه ترادف ،سجع و اطناب و
با کالمی روان و طبعی لطیف ،فصیح و ســلیس در قالب کتابی
ماندگار با موضوع حکمت ،اخالق و تعلیم ،مخاطبان را به فضایل
دعوت کند و از رذایل باز دارد.
در این مقاله با عنوان «نگاهی سبکشناسانه به نثر قابوسنامه»،
پس از بیان وضع نثر در قرون پنجم و ششم به بررسی ویژگیهای
نثر مرســل پرداخته و آثار مشهور منثور در قرون یاد شده ذکر و
در پایان اختصاصات ســبکی ،نوادر لغات ،ترکیبات و افعال و ....
قابوسنامه را همراه با شواهد مثال ذکر کرده است.
کلیدواژهها :قابوسنامه ،عنصرالمعالی ،نثر مرسل ،قرن پنجم

آموزشي-تحليلي

نقد و تحليل كتاب فارسي دهم

مرضيه احمديان
كارشناس ارشد ادبيات فارسي و دبير ادبيات فارسي و
سرگروه ادبيات متوسطة دوم دهاقان
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چكيده

درس زبان و ادبيات فارســي در نظام آموزشــي ،حافظ ميراث
فرهنگي و از ابزارهاي مؤثر انتقال ارزشهاي ديني و ملي است .به
همين دليل ،تقويت مهارتهاي زباني ،ادبي و فكري دانشآموزان
بهمنظــور درك و دريافت مفاهيم ژرف و گســتردة آن از اهداف
مهم آموزشــي كتاب اســت .در اين تحقيق ،پژوهنده سعي دارد
بــا توجه به اهدافي متعالي كه براي اين كتاب پيشبيني شــده
اســت ،هر يك از دروس را بررسي كند و ميزان موفقيت آنها را
در رســيدن به هدف مورد نظر بســنجد .در نگارش اين تحقيق،
از منابــع مذكور در پايان كتاب فارســي  1پاية دهم و تحقيقات
كتابخانهاي استفاده شده است.
كليدواژهها :كتاب فارسي ،1پايةدهم ،ادبيات ،اهداف آموزشي

آموزشي -تحليلي

نقدي بر واژههاي همآوا( )1و ()2
در كتاب زبان فارسي ( ،)3سال سوم آموزش
متوسطه ادبيات و علوم انساني

حبيباهلل جمشيدينژاد
كارشناس ارشد زبانشناسي ،دبير دبيرستانهاي ايذه،
خوزستان
چكيده

نوشتة حاضر بخشــي از پژوهشــي در باب پديدة همآوايي در
زبان فارسي اســت كه در قالب رسالة كارشناسي ارشد در رشتة
زبانشناســي در دانشــگاه عالمه طباطبايي تهران به راهنمايي
دكتر كوروش صفــوي در تيرمــاه  1391تحتعنوان «آموزش
واژههاي همآوا در نظام نگارش فارسي» از آن دفاع شده است.
بهنظر ميرســد پديدة همآوايي در كتاب زبان فارســي ( )3با
پديدههاي ديگري به نام «همنويسي» و «همنامي» خلط گرديده
است .از اين رو ،مقالة حاضر با هدف رفع ابهام و روشنسازي اين
مفاهيم تهيه و تدوين شده است.
روش مورد استفاده كتابخانهاي -توصيفي بوده است؛ به اين معنا
كه واژههاي همآوا از فرهنگ فارسي دكتر محمد معين بهعنوان
دادههاي تحقيق اســتخراج و بدون تجويز شــخصي و سليقهاي
توصيف شــده و از طريق مشخص كردن بافت و محيط كاربرد با
واژههاي ديگر تجزيه و تحليل گرديدهاند .در پايان ،به اين نتيجه
رسيدهايم كه همآوايي در تمام زبانها وجود دارد و دو خاستگاه
عمده دارد.
 .1تحول درون زباني يا تغييرات صوتي،
س زباني.
 .2تحول برون زباني يا تما 
ن فارســي به اختالف در
بيش از 90درصــد همآواييها در زبا 
ارزش واجينويسهها (= برون زباني) برميگردد.
كليدواژهها :همآوايي ،همنامي ،همنويسي ،واج ،نويسه ،بافت،
همنشيني
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