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مجلۀ رشد آموزش زبان و ادب فارسي، مقاله هایی را می پذیرد که 
در زمینۀ زبان و ادب فارســي با تأکید بر آموزش بوده و قباًل 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 قرار گرفتن جدول ها، 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 واژه های علمی و فنی دقت الزم مبذول شود.
* مقاله های ترجمه شده باید با متن اصلی همخوانی داشته باشد 

و متن اصلی نیز ضمیمه مقاله باشد.
* در متن های ارسالی باید تا حد امکان از معادل فارسی واژه ها و 

اصطالحات استفاده شود.

* پی نوشــت ها 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، ویرایش و تلخیص مقاله های رسیده مختار 

است.
* آرای منــدرج در مقاله ها، ضرورتاً مبین نظر دفتر انتشــارات و 
تکنولوژي آموزشي نیست و مسئولیت پاسخگویی به پرسش های 

خوانندگان با خود نویسنده یا مترجم است.
* مشــخصات فرستندۀ مقاله شــامل نام و نام خانوادگی، میزان 

تحصیالت، شغل، آدرس دقیق پستی و شمارۀ تماس باشد.
* مجله از بازگرداندن مطالبی که برای چاپ مناســب تشخیص 

داده نمی شود، معذور است.
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چه داد و ستد شگفتي در گسترة كرة خاكي ما جاري است؟ 
آب هاي تبخير شده ابر  به آسمان مي بخشند و ابرها كریمانه، خاك 
را مي نوازند و خاك ســخاوتمندانه، گل و سبزه و درخت و طراوت،  

تعارف مي كند. 
هيــچ  پدیده اي در این چرخــة مدام، ُبخل نمي ورزد، خســتگي 
نمي شناســد، مهرباني دریغ نمي دارد و به ناروا و شكوه و ناسزا لب 
نمي گشاید. همه دست در دست هم بهار مي آورند، تابستان و پایيز 
و زمســتان هدیه مي دهند و منظومة پيچيدة حيات را قوام و نظام 

مي بخشند. 
تأخيــر و تعطيل و تعجيل در قامــوس پدیده ها و گردش و آمد و 
شــد فصل ها و ماه ها و روزها بي معني است. همه  چيز در »گاه« و 
»جاي« خویش است و به تعبير قرآن، »فطور« و »تفاوت« كاستي 

و از قلم افتادگي در سامانة جهان نمي توان یافت. 
پدیده هــا پيامبران برانگيختة جهان اند. رســالت خــود را خوب 
مي شناسند. در بعثت خویش سستي روا نمي دارند و خلق و خلقت 

را به مهر و لطف مي سازند و مي نوازند. 
همه با هم همراه و هم  ســازند. ســتيزه در سلوك هيچ  پدیده اي 
نيســت. خداي این پدیده ها همه چيز را زوج آفریده است تا با هم 
باشــند و »جدایي« را تن نسپارند. جشن ازدواج پدیده ها این همه 
مولود مبارك آفریده است. در هستي هر لحظه جشن ازدواج است 

و جشن تولد. 
روزگاري آنان كه هســتي را نمي فهميدند، بــا انگارة »تضاد« در 
پدیده ها به تحليل جهان پرداختند اما چه زود دیدگاه هایشــان به 

تحليل رفت و خود تجزیه شدند و جز نام، نشاني نيافتند. 
پيام این زوج هاي عاشق و »پدیده  هاي با هم« چيست و اینك كه 
بهــار مي آید و فرزندان مبارك خاك- محصول پيوند و ازدواج باد و 
باران و آفتاب و ابر و ماه- در دشت و باغ لبخند مي زنند، كدام درس 

و آموزه را از آنان باید بر صفحة جان نوشت و نگاشت! 

ابر چه مي گوید؟ 
پيام بليغ باران چيست؟ 

گل در بلوغ خویش با ما چه مي گوید؟ 
شــكوفه  هایي كه با نســيم مي رقصند، ژاله هایي كه از گلبرگ ها 
مي چكند، گياهاني كه شجاعانه از تاریكناي خاك سر بر مي آورند، 
سبزه هایي كه از روزنة سنگ ها سرك مي كشند، با ما چه مي گویند؟ 
آیا هجرت از تاریكي- آن گونه كه رسم بذر هاي بهارانه است-  پيام 

صریح جوانه ها و دانه ها نيست؟ 
آیا سمت آفتاب كوچيدن، درس ساقه هاي ُترد نوشكفته نيست؟

آیا از خاك گرفتن و در خاك نماندن، تعليم صميمانة بهار نيست؟ 
آیا صبورانه زمســتان را تاب آوردن، درســي نيست كه پيامبران 

كوچك مهاجر، از متن خاك، در گوش ما زمزمه مي كنند؟ 
چه كالسي در بهار در وسعت دشت و كوه و دریا و آسمان برپاست! 
چه آموزه هایي در زمزمة چشمه ساران، سكوت گل ها، همهمة نسيم 

و هوهوي باد و چك چك باران است و به قول قيصر امين پور:
دیشب باران قرار با پنجره داشت 

روبوسي آبدار با پنجره داشت 
یكریز به گوش پنجره پچ پچ كرد 

چك چك، چك چك چه كار با پنجره داشت
مایيم و بهار، مایيم و كاروان كاروان شكوفه و گل و شبنم و باران، 

و مایيم و هزاران درس، پيام، نكته، عبرت و آموزه... 
و در كنــار ایــن همه بهار، مایيــم و بهــارآوران، بهارآفرینان كه 
فروردین هاي فتح را رقم زدند و شــكفته ترین گل هاي همة فصول 

تاریخ شدند. 
بهار را ســالم، بهارآوران را سالم و بهار باوران و بهار باروران امروز را 
سالم، كه بهار بي یادشان و نامشان جز خزان سرد و پژمرده و تاریك 

نخواهد بود. 
جان بهارانه تان را سالم!
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اشاره
در شــمارة پیشــین روش تدریس، 
كارافزارهاي پیوســته و ناپیوســته 
)گسســته( در تدریس زبان و ادبیات 
فارسي مطرح شد و نظرگاه كارشناسان 
و دبیران برتر در جشــنوارة كشوري 
الگوهاي برتر تدریس مالحظه گردید. 
در این شــماره، ادامة بحث میزگرد 
تقدیم مي شــود. دبیران برتر، خانم ها 
فاطمه مــرادي و لیال حیدري، الگوي 
تدریس خود را به طور اجمالي در این 

میزگرد تبیین و تشریح كرده اند.
٭٭٭

دربارة  مــن  دهيد  اجــازه  اگر  حیدري: 
جشــنواره صحبت كنم. در جشــنواره من 
باید درس سفر به بصره را تدریس مي كردم. 
روزي كه بخشنامه آمد و دیدم استان قزوین 
و اردبيل درس ســفر به بصره است، با عشق 
تصميم گرفتــم این كار را انجام دهم؛ چون 
یكي از بهترین درس هاست كه تدریس آن 
در كالس براي من راحت است. از آن  رو كه 
خودم سفر را بسيار دوست دارم، خيلي راحت 
مي توانستم همه چيز را منتقل كنم. به همين 
دليل، خيلي راحت انتخاب كردم و اولين بار 

هم بود در جشنواره شركت مي كردم.
دربارة آن بسيار فكر كردم. بماند كه سفرنامة 
ناصرخســرو را دو بار از ابتدا تا انتها خواندم. 
اتفاق جالبي كــه براي من افتاد این بود كه 
هزارة ناصرخسرو در ایران به همت دانشگاه 
شهيد بهشتي برگزار مي شد و در كل مسير 
سفر ناصرخسرو و در شهرهاي مهم، همایش 

برگزار مي كنند؛ از مرو تا خوي چنين بود.

از خوش اقبالــي ما در قزویــن هم برگزار 
شد. بسيار لذت بخش بود و یكي از بهترین 
همایش هایي بود كه من شــركت كردم. به 
این دليل كه سخنران اصلي برنامه از آمریكا 
آمده و با ماشين شخصي خود از مرو شروع 
كرده و كل مســير سفر ناصرخســرو را تا 
روستاها، براســاس كتاب كشف كرده بود و 
یادداشت هاي مفصل نوشته بود و اسالید ها 
پخش مي شد و سخنراني بســيار عالي اي 

داشت.
خود آقاي جعفــري مذهب، باني برگزاري 
همایش ناصرخسرو بودند و توضيحات خوبي 
ارائه مي دادند. به هر شــهري مي رسيدند از 
استادان آن شهر و مقاالت آنها در این زمينه 
اســتفاده مي شــد. با چنين پيشينه اي من 
وارد جشنواره شدم. تمام تالشم را كردم كه 
مطلب دروني شود؛ یعني من ناصرخسرو را 
خوب بشناســم تا بتوانم خوب منتقل كنم. 

این اولين قدم من بود.
دوميــن قدم روي بحث روش هاســت كه 
جلســة امروز با همين محوریت است. من 
دربارة این كتاب خواندم و فيلم هاي زیادي 
دیدم. كتاب دكتر حســن شــعباني به من 
پيشنهاد شد و من مطالعه كردم. روش هاي 
مختلف را دیدم و از استادان روان شناسي در 

این زمينه خيلي مشاوره گرفتم.
در نهایت، دكتر كمالي نهاد زحمت داوري 
جشنواره را برعهده داشتند. من از روش هاي 
مختلفي اســتفاده كردم. روي كارافزارهاي 
پيوسته نياز نداشتم كار كنم؛ چون یك چيز 
دروني است. این قصه را در وجودم دارم كه 

معلمي كنم ولي روي قسمت دوم از پيشنهاد 
یكي از همكارانم، كه در بخش روش تدریس 
حرف هاي زیادي براي گفتن دارند، استفاده 
كردم كه گفتند بچه هاي امروز واقعاً  شيفتة 
فناوري هســتند. یعني معلم هر اندازه علم 
داشــته باشــد و هر چند حركاتش كامل و 
جاذب باشــد، باز هم تكنولوژي آموزشــي 

مطرح شود براي دانش آموزجذاب تر است.
من در درس كمال الملك همواره قسمتي 
از فيلــم علي حاتمي  را ســركالس مي برم 
و نمایش مي دهم. یك قســمت از فيلم گاو 
مهرجویي را ســركالس مي برم. هميشــه 
دعواست كه بچه ها مي خواهند تا انتها ببينند 
و من مي گویم این در سبز باغ است و بقيه را 

خودتان پيگيري كنيد.
به هر حال، در جشــنواره تصميم گرفتم از 
روش هاي مختلفي اســتفاده كنم و نرم افزار 
هــم براي من مهــم بــود. از نرم افزار فلش 
استفاده كردم. فلش قابليت باالیي دارد. هم 
قابليت نشستن متن را بسيار زیبا دارد و هم 
فيلم در آن ، جا مي گيرد و هم انيميشن كه 

اهم كار من بود در آن وجود داشت.
انيميشن دیرین دیرین براي بچه ها خيلي 
جذاب است و قسمت هاي جدید آن دست 
به دست مي شــود. من واقعًا مي خواستم در 

انيميشن از آن شيوه كپي برداري كنم.
مسئلة مهمي كه در تدریس من در جشنواره 
بسيار كارگشا بود، مشاركت گروهي بود. من 
اصاًل درس ندادم. همه را سؤال كردم. همواره 
درس را بيان مي كردم ولي با سؤال، و كاماًل 
كارایي تيمي داشــت. من نيم ساعت وقت 

گزارشي از ميزگرد  
روش هاي نوین

در پایة یازدهم 
)بخش دوم و پایانی(

 دكتر محمدرضا سنگري
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داشــتم ولي مطالبم در حد دو ساعت بود و 
مي توانستم بچه ها را خوشحال سركالس نگه 

دارم. همواره نگراني زمان را داشتم.
در پرانتز صحبت كوچكي عرض كنم و آن 
اینكه از آنجا كه شــما جزو مؤلفان كتاب ها 
هســتيد بدانيد یكي از دالیلي كه معلم ها 
نمي توانند از این روش ها اســتفاده كنند و 
ســعي مي كنند از روش معلمي بهره ببرند، 
بحث زمــان و بودجه بندي كتاب هاســت. 
هميشه از ما مي پرسند چه مي كنيد و چطور 

ممكن است؟
شاید نياز نباشد آن حجم مطلب را به بچه 
بدهيــم ولي این كار فتح بابي اســت براي 
اینكه خودش به دنبــال آن برود. من چند 
سالي ســرگروه ناحيه بودم و هميشه این را 
از همكاران مي شــنيدم كه تأكيد بر زمان 
داشــتند. این را باید بيان كنم كه نرم افزار 
فلش براي خود من جالب بود و براي همين، 
به خودم قول دادم بــراي دورة آموزش آن 
بروم. وقتي یك انيميشن كوتاه تا این اندازه 
روي دانش آموز تأثيرگذار است، حتمًا این كار 

را خواهم كرد.

دو نكته را استفاده كنم؛ ما دو نوع سفر داریم 
كه یكي آفاقي است و انسان سير مي كند و 
از این شهر به آن شهر یا از این كشور به آن 
كشور مي رود. دیگري هم سفر انفسي است؛ 
یعني انســان در خویش سفر مي كند. شما 
سفر ناصرخســرو را آفاقي كردید كه موفق 

شدید و هم سفر انفسي بود.
این سفر در شما چنان جذب شد كه جزء 
وجودتان شــد. دربارة كارافزارهاي پيوسته 
و ناپيوســته یك نكته را بيان كنم. هميشه 
كسي كه در طرح یك مسئله موفق است و 
بر موضوعي كه مي خواهد مطرح كند، مسلط 
است، همواره رو به جلو حركت مي كند. كسي 

كه مسلط نيست، همواره عقب مي نشيند.
در تمــام مدتي كه موضوع خــود را طرح 
مي كردید، رو به جلو صحبت مي كردید؛ این 
یعني اینكه بر موضوع خــود احاطه دارید. 
خيلي خوب است كه گفتيد از فيلم و فلش 
اســتفاده مي كنيد. نكتة دیگر این است كه 
باید امروزي ترین پدیــده را به كار بگيریم؛ 
یعني وقتي شما مي گویيد »دیرین دیرین« 
یعني به زبان زمان سخن مي گویيد و رفتار 

مي كنيد.
وقتي دانش آموز من وارد كالس مي شــود، 
باید بدانم چه مســئله اي ذهن او را مشغول 
كرده است و من از همان بهره بگيرم. این از 

هنرهاي فوق العادة معلمي است.
دكتر قاسم پور: من فكر مي كنم مشكل 

شيوه و روش حل نشده است.

این دو كلمه را با هم به كار مي برید؟
دكتر قاسم پور: معادل هم به كار مي برم. 
تصور من این است كه علت عدم استفاده از 
روش هاي تدریــس نوین، ناآگاهي از اهداف 
آموزشي است. اگر من در مقام دبير، اهداف 
كتاب را نشناسم، خوِد كتاب هدف مي شود. 
مشكل ما این است كه در كالس هاي درس 
دبيران حاضر شده ایم و آن ها از كارافزارهاي 
پيوســته و ناپيوســته به خوبي و به صورت 
ذاتي اســتفاده مي كنند اما چون هدف ها را 
نمي بينيمـ  بازتاب هدف ها در كتاب اســت 
و ما نمي بينيم ـ پس خود كتاب هدف قرار 
مي گيرد. آن وقت براي محقق شدن كتاب 
درسي نمي توانيم از شيوه ها و فنون آموزشي 

به خوبي استفاده كنيم. 
اولين توصية من به همكاران این است كه 
از راه هاي مختلف به این برسند كه چرا این 
كتاب را باید تدریس كنند. آیا به صرف اینكه 
فارغ التحصيل رشتة ادبيات اند باید این كتاب 
را  تدریس كنند یا این منبع آموزشــي به 
دنبال اهدافي است كه من از آن ها اطالعي 

ندارم. این یك نكته است.

نكتة دوم این اســت كه روش هاي تدریس 
كمك مي كنند كه بين ما و دانش آموز تعامل 
دو طرفه برقرار شــود. زماني كه من تعامل 
ندارم و انتقال مفاهيم من یك سویه است، 
كارافزارها مؤثر نخواهند بود؛ چه كارافزارهاي 
پيوسته و چه كارافزارهاي ناپيوسته حتي اگر 
ابزار صوتي و تصویري و شنيداري و دیداري 
را ســر كالس ببرم، از آنجا كه مفهوم را یك 
سویه انتقال مي دهم، آن ابزارها به ابزارهاي 
نمایشــي تبدیل مي شــوند كه تدریس مرا 
خدشه دار مي كنند. اینجاست كه زمان كم 

مي آورم؛ چون از هدف دور شده ام.
زماني كه روش تدریــس من در بنيان آن 
اهدافي است كه من مي شناسم و دروني شده 
است، كارافزارهاي پيوسته و ناپيوسته الزم و 
ملزوم هم مي شوند؛ یعني من چون كارافزار 
پيوســتة لحن صدا را دارم ولي كارافزارهاي 
ناپيوســتة صوت را ندارم، مؤثر نيســت. در 
ســالني كه 200 نفر دبير نشســته اند، من 
صداي خوبي دارم ولي ميكروفون در اختيار 
من نيست. اینجا عماًل  لحن و حركات دست 
من تأثيرگذار نخواهد بود؛ چون كساني كه ته 
سالن نشسته اند قادر به شنيدن صداي من 
نيستند. ما باید جایگاه این ها را به خوبي و به 

نيكي بشناسيم و استفاده كنيم.
نكتة ســوم اینكه از دبيران ادبيات فارسي 
كشور تشكر مي كنم كه با تمام وجود درس 
مي دهنــد و همه از فنون آموزشــي خوبي 
برخوردارند. اینكه مي گویم فنون آموزشي، به 
این علت است كه روش ها را ما نمي شناسيم 
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ولي تمامي دبيران ادبيات از فنون آموزشي 
خوبي كه همــان كارافزارهاي پيوســته و 
ناپيوسته اند، به خوبي استفاده مي كنند. اگر 
من روش ها را نشناسم، كارافزارهاي پيوسته 
هم عامل منفي مي شــود؛ یعني در جایگاه 

خودش باید آن را به كار گيرم.
مثاًل اگــر مي خواهم ادبيات حماســي را 
تدریــس كنم، در آنجا لحــن به كمك من 
مي آید ولــي زماني كه ادبيــات پایداري یا 
انقالب اســالمي را بيــان مي كنم، جلوتر از 
كارافزارهاي پيوسته، كارافزارهاي ناپيوسته 
وسط مي آیند؛ چون براي عيني كردن مفهوم 
ادبيات انقالب اســالمي، بــه پخش فيلم و 
خواندن كتابي غير از كتاب درسي نيازمندم.

آخرین نكته اي كــه باید خدمت همكاران 
بيان كنم این اســت كه كتاب درسي یكي 
از اجزاي بســتة آموزشي است. این را هنوز 
نتوانسته ایم جا بيندازیم كه تصور مي كنند 
كتاب درســي بــراي 90 دقيقه اســت؛ در 

حالي كه در 90 دقيقه ما چند جزء داریم. 
مثــاًل اگر نگاره اي داریم كــه باید آن را در 
كالس آویزان كنيم، و مثاًل نقشــة حركت 
ناصرخســرو را از مرو تا انتهاي سفر او نشان 

مي دهد، این جزئي از آن 90 دقيقه است.
چــون به علم طراحي آموزشــي مســلط 
نيســتيم، به طور طبيعي پایش و مدیریت 
زمان را از دست مي دهيم. در نهایت، به این 
مي رسيم كه ما زماني موفق خواهيم شد كه 
در كنار تخصص ادبيات فارسيـ  كه تخصص 
رشــته اي اســت به علم و تخصصي به نام 

طراحي آموزشي هم مجهز باشيم. مثاًل خانم 
حيدري به طور خودجوش تشخيص دادند كه 
در جشنواره، زماني مي توانند مؤثر واقع شوند 
كه عالوه بر دانشــي كه دربارة ناصرخسرو 
كسب كرده اند، به سراغ دانشي به نام طراحي 
آموزشــي هم بروند؛ پس، از كساني كه اهل 
نظر و علم بودند ســؤال كردند و راهنمایي 
خواســتند و كتاب مطالعه كردند. بنابراین، 
دانش را بر روش ســوار كردند و حاصل آن 

آموزش زبان و ادبيات فارسي شد.
معلوم شــد عدم آشــنایي با اهداف متن، 
گم شدگي و ســردرگمي در روش را سبب 
مي شــود و پاســخ كوتاهي بــه نكتة خانم 
حيدري دادید كه حجم كتاب درسي واقعًا 
زیاد نيســت و ما روش عرضــه كردن آن را 

نمي دانيم.
دكتر قاسم پور: در خصوص تأثيرگذاري 
دبيران فكر مي كردم كه چرا آن دبير توانست 
در من تأثير بگذارد. جوابي كه به خودم دادم 
این بود كه آن دبير توانسته بود كارافزارهاي 
پيوسته را جزء منش رفتاري خود كند؛ یعني 
تمام شخصيت و منش این فرد مسلط به این 

كارافزارهاست.

گاهي روشــي كه  ما از آن استفاده 
مي كنیم، به قدري تصنعي اســت كه 
خود، بیرون مي زنــد. برخي به حدي 
آرایــش مي كنند كه خودشــان گم 
مي شــوند و »آرایش« دیده مي شود! 
برخي آن قدر روش را پررنگ مي كنند 

كه خود درس گم مي شود!
حیدري: من كامالً  متوجه این هستم كه 
هــر درس هدفي دارد. در »ادبيات ســفر« 
مي دانم چه باید بگویم و در انتها دانش آموز 
چه چيزي را باید آموزش ببيند اما نكته اي كه 
وجود دارد این است كه من دبيرم و نمي توانم 
خط به خط و نكته به نكته متن را بخوانم. اگر 
فقط بحث التذاذ بود، دانش آموز هم مسلط 
به دانش مي شد و هم از كالس ادبيات لذت 

مي برد.
من در همين جشنواره دربارة هر قلمروي 
به اختصار بحث كردم؛ براي فتح باب بود كه 

دانش آموز به دنبال آن برود.
مثــاًل در بحــث ادبيات كهــن، مجبورم 
خط به خــط و كلمه به كلمــه بخوانم؛ چرا 
كه دانش آموز همين االن تســت مي زند و 
آزمون هاي قلم چي را شركت مي كند. مشكل 

همين است.
من سال گذشــته، 6 ســاعت به مدرسة 
تيزهوشان دورة اول نهم دعوت شدم و قبول 
كردم. بهترین كار ســال من بود؛ چون اصاًل 
ترس كنكور وجود نداشت. كارهایي كردیم 
كه بچه ها با شــخصيت زن هاي شــاهنامه 
عميقًا آشنا شدند. شعرها را حفظ مي كردند و 
با عالقه به دنبال آن ها مي رفتند؛ چون ترس 
از كنكور نبود. من مي دانستم زمان كم ندارم. 

مشكل فقط همين است. 
دكتر قاسم پور: شاید این بحث ما نباشد 
ولــي من مي خواهم به شــما كمك كنم تا 
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توجيه شــوید؛ چون دبير خوبي هســتيد. 
وظيفة ما این نيســت كه كتاب درســي را 
در خدمت كنكور قرار دهيم. من هميشــه 
خدمــت دبيران مي گویم كنكــور واقعيتي 
است كه نمي توان آن را انكار كرد اما كالس 
آن باید جدا باشــد؛ یعني فوق برنامه بشود. 
یعني اگر مدیر مدرســه و اوليا عالقه مندند 
كه بچه هایشــان در كنكور موفق شــوند، 

بعدازظهرها كالس بگذاریم.
در واقع، ما دبيران ادبيات باید دو نقش ایفا 
كنيم. نقش اول این اســت كه براي تحقق 
متن به هيــچ عنوان نمي تــوان ریاضي وار 
تدریس كرد چون هدف تحقق نمي یابد. در 
جایي كه واقعيت انكارناپذیر را مي خواهيم به 
دســت بياوریم، مي توان چنين كرد و لباس 
كنكوري پوشــيد و بچه هــا را با مدل هاي 

ریاضي به كنكور برسانيم.
ما در مقام تصميم گيرندگان و مجریان برنامة 
درســي فارسي، یك واقعيت را باید بدانيم و 
آن این اســت كه تعداد صندلي هاي كنكور 
بيشــتر از تعداد داوطلبان است. هر كسي 
شركت كند، قبول خواهد شد. با علم به این، 
آیا باز هم بایــد كالس خود را فداي كنكور 
كنيم؟ یعني آیا كالسي كه 35 نفر دانش آموز 
دارد همه مي تواننــد رتبة یك بياورند؟ این 
35 نفر مي خواهند رشتة جغرافيا بخوانند؟ 
خير. این واقعيت را باید در نظر گرفت. اگر در 
كالس تشخيص دادیم دو نفر واقعًا عالقه مند 
به ادبيات اند، آن ها را جدا كنيم تا در كنكور 
ادبيات اول شوند و رشــتة ادبيات بخوانند. 
مسائل كاماًل درهم شده است. به این مسائل 

باید توجه شود.

ایــن نیازمند بحث مفصل اســت. 
گم شدگي هدف در تدریس كه بر روش 
و بازتاب و انتظارات تأثیر دارد، یكي 
از آفت هاي بــزرگ حوزة كار معلمان 
ادبیات است. یك سؤال دیگر مطرح 

كنم.
روش ها را استفاده كنيم. معلم هم نمي تواند 
جدا از جامعة امروز و پيشرفت هاي آن باشد. 
وقتي در دست دانش آموزان ما فناوري هاي 
روز دیده مي شــود و در خانه و بازي ها و در 
جریانات زندگي از آن ها اســتفاده مي كنند، 
الزم اســت در شــيوه هاي تدریس هم این 

كارافزارهاي پيوسته و فناوري را ببينيم و از 
آن ها استفاده كنيم.

دكتر قاســم پور در زمينة استفادة به جا و 
هدفمنــد از این كارافزارهــا نكات خوبي را 
مطرح كردند. ما با دو مشكل روبه رو هستيم. 
همة معلمــان ممكن اســت در زمينة كار 
با همة این كارافزارهاي گسســته )فناوري 
آموزشي( به طور كامل تبحر نداشته باشند 
برخي در سال هاي پایاني خدمت هستند و از 
آن ها انتظار به كارگيري فناوري نوین نداریم.

نكتة دوم اینكه زمان تدریس ما به طور كامل 
در خدمت ایــن كارافزارها قرار نگيرد. نكتة 
دیگر هم كه مي توان به این ها اضافه كرد، این 
اســت كه این كارافزارهاي گسسته چقدر با 
هدف روش تدریس ما سنخيت دارند، كه این 

هم بسيار مهم است.
من با جرئت عــرض مي كنم كه مجموعة 
مفصلي از ایــن كارافزارهاي گسســته در 
دبيرخانــة اتحادیة دبيران ادبيات كشــور و 
دبيرخانة راهبري ادبيات كشــور داریم كه 
هميشه به صورت رایگان در اختيار همكاران 
قرار دارد. مجموعة بســيار مفصلي است كه 
اگر بخواهــم االن جزء به جزء، شــيوه ها و 
چگونگي استفاده از آن در كالس ها بگویم، 
وقت زیــادي مي گيرد. این حاصل تجارب و 
تالش هاي همة دبيران كشــور اســت. من 
این ها را جمع آوري كرده ام تا همكاران هر جا 
در جریان تدریس الزم بود، براي بهتر شدن 

روش هاي تدریس از آن ها استفاده كنند.
براي همكار ما هم تسلط بر همة كارافزارهاي 
گسسته و اینكه كدام را كجا و با چه ميزاني 
تنظيم كند، بسيار مهم است. این، آموزش 
و تجربه اي بســيار بلندمدت را مي طلبد كه 
باید به دســت بياید. ما گاهي براي استفاده 
از ابزارها و رســانه هاي آموزشي در استان ها 
كارگاه گذاشــته ایم. االن هم من پيشنهاد 
برگزاري كارگاه را بــه انجمن ترویج زبان و 
ادبيات فارســي داده ام و نمي دانم پذیرفته 
مي شــود یا خير. در جلســة بعد قرار است 
ارائه شــود، كه در كنار همایش هاي بزرگ، 
كارگاهي حداقل دو ســاعتي یا یك ساعتي 

براي استفاده از كارافزارها داشته باشيم.
در ایــن حوزه چنــد مثال بزنــم. باید از 
بروشورها و نقشــه ها و غيره استفاده كنيم. 
مثاًل یكي از همكاران تاریخ ادبيات را مختصر 

كرده و در بروشــوري آورده است. یكي در 
مازندران زندگي نامه ها را خالصه و نقشه  مانند 
كرده است كه معلم ادبيات مي تواند آن را با 
خود ســر كالس ببرد و از آن استفاده كند. 
كس دیگري در شيراز نقشه اي ادبي درست 
كرده است و تمام متولدان برجستة ادبي در 
هر ماه را با تصویر و زندگي نامه معرفي كرده 
است. دبير ادبيات مي تواند این كار افزارها را 
به سركالس ببرد و نصب كند و هر زمان نياز 

شد، از آن ها استفاده كند.
من فكر مي كنم برخي مواقع این ها بسيار 
كارآمدنــد. البته برخي مواقع نياز نيســت 
وقت ما را در تدریس بگيرند؛ مثالً  من امروز 
مي خواهم شعر نيما را بخوانم؛ چه ا شكالي 
دارد از تصویر 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 این نيت بود و 
جاي سپاسگزاري داشت. تصویرهاي شاعران 
و تفسيرها را آورده بودند. من مي خواهم مثال 
توصيف گل را در اشعار شاعران پيدا كنم و 
تشبيهات و استعاره ها را بگویم. چه اشكالي 
دارد گل ها را در نقشــه اي معرفي كنم. اگر 
از گل بنفشه در شــعر سخن به ميان آمد، 
دانش آموز این گل  را ببيند و بفهمد چرا در 

شعر این گونه شناسانده شده است. 
این مثالي در حوزة پوستر است كه جاي دو 
ساعت بحث دارد.  بایگاني كاملي از فيلم ها و 
برش ها و انيميشن ها و غيره داریم كه معلم 
مي تواند در مواقع مختلف، با صرف دو دقيقه 
از وقت كالس در تدریس خود از آن استفاده 
كنــد و كالس را جذاب تــر ســازد. یك جا 
صحبت از اخوان اســت، فيلمي از او نمایش 
داده شود. جایي كه صحبت از كمال الملك 
اســت، فيلم او نمایش داده شود. جایي كه 
صحبت از رستم و سهراب است، در دو دقيقه 

نبرد رستم و سهراب را نشان بدهيم.
حوزة دیگري كه شما هم به درستي به آن 
اشــاره كردید، صداي شاعران و نویسندگان 
اســت. من مي خواهم امروز شعري از آقاي 
موســوي گرمارودي در كالس بخوانم؛ چه 
اشــكالي دارد این شعر با صداي خود شاعر 
در كالس پخش شود؟ با این كار، بسياري از 
دو گانه خواني ها و ابهام ها رفع مي شود. حوزة 
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دیگر تخته هاي الكترونيك است كه امروزه 
در هوشمندسازي مدارس روي آن ها تأكيد 
مي كنيم ولي متأسفانه همكاران هنوز با این 
تخته ها به طور كامل آشنا نيستند و نمي دانند 
كه آن ها چقدر مي توانند به ما كه در آموزش 

زمان كم داریم، كمك كنند.
وقتي یك اسالید مي آورم و در كانال ها قرار 
مي دهم تا بچه ها از آن اســتفاده كنند، چه 
ضرورتــي دارد 25 دقيقــه از كالس گرفته 
شود تا آن ها لغات و شرح بيت ها را یادداشت 
كنند؟ این ها یادداشت شده در اسالید ارائه 
مي شــود. در تختة الكترونيك هم استفاده 
شده است و دانش آموزان در زمان تفریح خود 

از آن مي توانند استفاده كنند.
از كانال ها و گروه هاي تلگرامي مي توان به 
بهترین شــيوه در آموزش استفاده كرد. در 
آزمون ها و بازخوردهــا و ارائة صوت معلم و 
بررسي تكاليف در شب  و جاهاي دیگر قابل 

استفاده است.
كتابخانة الكترونيك یكي دیگر از ابزارهاست. 
االن دیگر نياز نداریم كتابخانة 2 هزار جلدي 
درست كنيم. یك مجموعة چند هزار جلدي 
با عنوان اي. بوك )E book( تهيه شــده 
است. در حوزة ادبيات، بسياري از دیوان هایي 
را كــه در كتابخانه هــا نيســت، به صورت 
الكترونيك تهيه مي كنيم. هميشه هم فلش 
در جيب من هست و اگر دانشجو بخواهد در 

اختيارش قرار مي دهم.
از گوشــي هاي تلفــن همــراه مي توان به 
بهترین نحو در مسير آموزش استفاده كرد. 
صوت در كالس پخش مي شود و از سایت ها 
و وبگاه هاي ادبي هم مي توان استفاده كرد. 
من مجموعه اي از سایت ها را جمع آوري، و 
كارآیي آن ها را تشــریح كرده ام. بسياري از 
همكاران ما در ســطح كشور یك فلش در 
جيب خــود دارند و بــراي تنظيم آن وقت 
گذاشته اند. این اسالیدها اگر هدفمند در كار 
همكاران قرار گيرد، مي توان از آن ها استفاده 

كرد.
معلمان مــا برخي مواقع بــا محدودترین 
امكانات بهترین كارافزارها را در تدریس آماده 
مي كننــد. در نتيجه، تدریس در كوتاه ترین 

زمان صورت مي گيرد.
بحــث نرم افزارهاي آموزشــي درســي و 
غيردرســي اســت كه در بازار هست، باید 

مورد توجــه قرار گيرد. برخي از نظر كارایي 
ضعيف اند و بســياري از نظر درســي خوب 
تدوین شــده اند. حدود 150 نرم افزار را در 
مجموعه اي كامل معرفــي كردم كه برخي 
همانند دانشنامه حافظ تخصصي هستند و 
برخي نرم افزارهایي هســتند كه براي عموم 

جامعه طراحي شده اند.
وقتي ما معلم ها بر روش اســتفاده از آن ها 
اشــراف داشته باشيم، در آموزش ما را یاري 
خواهند كرد. مثاًل در جایي كه بحث نجومي 
و پزشــكي اســت، در كالس از این ابزارها 

استفاده مي كنم. 

در   83 ســال  در  مــرادي:  خانــم 
آموزش وپرورش شــهر تهران دربارة هميار 
معلم صحبت كــردم. آن زمان اثبات كردم 
كه با طرح هميار معلم خيلي از چالش هاي 
زماني ما حل خواهد شــد؛ مثاًل آماده سازي 
فضاي كالس براي همة معلمان امكان ندارد. 
من در دبيرستان شاهد تدریس مي كنم. فضا 
باز نيست و وقت من براي آماده كردن وسایل 

صرف نخواهد شد.
براي مرحلة استاني از كارهاي پازل استفاده 
كردم. براي مرحلة كشــوري احساس كردم 
بــا توجه به رویكرد كتاب هــاي ما،  چالش 
تقسيم بندي در تدریس ادبيات بهترین روش 
بــراي ارائة كتاب روش پازل اســت. یكي از 
نكاتي كه موجب مي شود معلمان به سمت 
ایــن روش بروند، این اســت كه درس باید 
به صورت مســاوي بين اعضاي گروه تقسيم 
شود ولي كتاب هایي كه در پایه هاي دهم و 
یازدهم تدریس مي شوند، این مشكل معلم را 

حل كرده اند.
در كتاب هاي درســي موجود ســه قلمرو 
زباني، ادبــي و فكري داریم؛ یعني هر درس 
را براساس این ســه قسمت، مي توان ميان 

دانش آموزان تقسيم كرد. 
از روش تدریــس اعضاي گــروه در كالس 
اســتفاده كرده ام؛ مخصوصًا در دروسي كه 
احســاس مي كرده ام نكات كنكوري خالي 
مي مانــد. در ایــن روش، جــزوه در اختيار 
دانش آموز قرار مي دهم و دانش آموز موظف 
است در حيطة تخصصي خود كاماًل تحقيق 
و تفحص كنــد. به این ترتيب، ضعيف ترین 

دانش آموز هم به كار گرفته مي شود.

مثالً حيطة زباني را دانش آموز تحقيق مي كند 
و مجبور مي شود به كتاب هاي مختلف نگاه 
كند و در نهایت به من مراجعه مي كند و من 
كتاب به او معرفي مي كنم. من به این سبك 
در كشــور اجرا كردم؛ جالب اســت كه هم 
زمان كم نيــاوردم و هم دانش آموزان بعد از 
تدریس احساس خوبي داشتند و لذت بردند. 
نقشة مفهومي را هم كه در انتها اجرا كردم، 

دانش آموزان به طور كامل تشریح كردند.
تدریــس من »غرش شــيران« بود و براي 
دانش آمــوزان لذت بخش شــده بود. من به 
تفكر انتقادي رسيدم و ارزشيابي را در نهایت 
به صورت نماهنگ ارائه دادم. به آن ها گفتم 
برداشت خود را بيان كنند. آن ها سناریوي از 
پيش تعيين شده نداشتند ولي دربارة یمن و 
حضرت شعيب صحبت كردند. در آن لحظه 
احســاس كردم كه به یاددهي رســيده ام و 

بچه ها متوجه درس شده اند. 
بچه ها خيلي پيشــرفته اند و بيشــتر از ما 
نرم افزارهــا را بلدند و مي ســازند؛ بنابراین، 
تك جنبه اي نگاه كردن به آن ها را نمي پسندم. 
در عيــن بهره گيري از روش هاي نو در عين  
حال معتقدم كه دستاوردهاي سنتي را نباید 

كنار گذاشت.
در مرحلة قبل، از كارافزارهاي »بازشو، بسته 
شو« استفاده كردم. با همين ها هم مي توان 
آمــوزش داد و این گونه نيســت كه از مقوا 
دیگر نتوان اســتفاده كــرد. در كنار آن هم 
نباید شــيفتة نرم افزارهاي جدید شویم كه 
دستاوردهاي گذشته را كه با تفكر و زحمت 

فراوان فراهم شده اند، فراموش كنيم.

مطرح  را  كارافزارها  از  نمونه هایــي 
كردید كــه امیدواریم دبیران از آن ها 
بهره گیري كنند. مــن قصدم این بود 
كه وارد ســؤالي دیگر شوم اما از آن 
و  پربار  نشســت  مي كنم.  صرف نظر 
راه گشــایي براي ما بــود. از صبوري 

دوستان تشكر مي كنم.

از همة دوستان شركت كننده در این 
نشست  آموزنده و پربار سپاسگزارم. 
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محمد موسي زاده
كارشناس ارشد تاریخ ایران و كارشناس ادبيات فارسي
مهري جهانگرد
كارشناس مدیریت آموزشي

چكیده
در دوران ساسانيان، خط پهلوي زبان دیني 
و اداري حكومت ایــران بود. خط پهلوي از 
دوران اشكاني تا ســه قرن بعد از اسالم در 
سنگ نوشته ها و ســكه ها و اسناد معامالت 
و كتاب ها و رســاالت گوناگونـ  كه به زبان 
پهلوانيك و پارسيك نوشته شده اندـ  كاربرد 
داشته اســت. با هجوم اعراب بيابان گرد به 
ایران 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 كم كم جاي 
كتابت پهلوي را گرفت. به این ترتيب، بعد از 
چهار قرن خط پهلوي در ميان اكثر مردم رو 
به فراموشي گذاشت. به جز معایب عمده اي 
چون پيچيدگي و نارسا بودن خط پهلوي و 
وجود كلمات آرامــي، عوامل عمدة دیگري 
در نقاط مختلف امپراتوري ایران سبب این 
تغيير خــط بودند؛ از جمله اجبــار و اصرار 
اعراب، اشتياق ایرانيان نومسلمان، فراگيري 
خط و زبان عربي كه راهي بود براي ورود به 
خدمت حكومت هاي محلي اعراب، و دالیل 
دیگر كه در متن پيش رو گفته شده است. 
ایرانيان عالوه بر پذیرش و گســترش خط 
عربي ـ  اســالمي و به روزرساني و تكامل آن، 
سبب گسترش دین اسالم در مشرق قلمرو 

اسالمي نيز شدند.

كلیدواژه ها: خط پهلوي، تغيير خط، خط 
عربي ـ  اسالمي، تكامل خط

مقدمه
هنگام هجوم اعراب بــه ایران، زبان و خط 
ادبي، سياسي و دیني ایران پهلوي ساساني 

بود كه به پهلوي جنوبي و پهلوي پارسي نيز 
شــهرت دارد،  اما این خط طي چهار قرن 
پس از حملة اعراب، در ميان ایرانيان از رونق 
افتاد. عوامل محيطي، فرهنگي و اجتماعي 
گوناگوني به صورت مستقيم و غيرمستقيم 
بــر این تغيير و دگرگوني اثرگــذار بوده اند. 
با توجــه به گزارش هــاي تاریخي در كتب 
مختلف، فرضياتي چند براي دالیل این تغيير 
مي توان یافت؛ از جمله: حمله و تسلط اعراب 
و مبــارزة آن ها بــراي از بين بردن فرهنگ 
جامعة مغلوب،  اســتقبال ایرانيان از خط و 
فرهنگ جدید با توجه به تغيير دین، سياست 
حاكمان عرب براي سيادت عربي و هم زمان، 
تالش فرهيختگان شعوبي براي تساوي عرب 

و عجم و برتري عجم.

چرا خطوط تغییر مي كنند؟
در تمــام طول تاریخ، خطوط بســياري به 
علــل مختلف تغيير یافته یا به دالیلي چند 
متروك شده اند و كسي دیگر از آن ها استفاده 
نمي كنــد؛ مانند خطوط آرامــي، ميخي و 

هيروگليف.
دالیل عمدة این تغييرات ممكن است موارد 

زیر باشد:
تغيير در دین، تغييــر در حكومت، احاطة 
فرهنگ، معایب خــط، ورود فناوري و علم، 
زیبایي و كارایي، ارادة حاكمان، نابودي تمدن، 
ارتباطات  مهاجرت، تغيير فكري جامعــه، 
ابزار  بين المللي، اختراعات جدید كاربردي، 

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 مي شد. 

خطوط مرده و متروك دنيا هركدام با یك یا 
چند دليل از دالیل باال از رونق افتاده و جاي 

خود را به خطوط دیگر داده اند.
بــراي مثال، براي خط ميخــي كه پس از 
حملة اســكندر و تشكيل حكومت سلوكي 
كم كم گرد فراموشي بر آن نشست، مي توان 

دالیل زیر 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 
ایران به وسيلة مهاجرت و تشكيل كلوني هاي 
یوناني نشــين و ایجاد پيوند زناشــویي بين 
سربازان مقدوني و یوناني با زنان ایراني براي 

حكومت بر ایرانيان بود.
علل دیگر، معایب خط ميخي، نبود ابزارهاي 
مناســب براي نشــر آن و همچنين همراه 
نبودن ارادة حاكمان بــراي این كار؛ زیرا تا 
حدود صد سال یونانيان و فرهنگ هلني بر 
ایران مسلط بود و مجالي براي فرهنگ ایراني 

و خط ميخي نبود.

خط پهلوي و خط فارسي دري
خط پهلوي در دوران ساسانيان براي نوشتن 
زبان فارسي آن دورانـ  كه آن را پارسي ميانه 
مي نامنــدـ  از خط آراميـ  كه مي توان آن را 
مادر همة خط هاي الفبایي دانست ـ گرفته 
شده است. این خط تا سه قرن پس از اسالم 
در سنگ نوشته ها و سكه ها و اسناد و معامالت 
و كتاب ها و رساالتي كه به زبان پهلوانيك و 

پارسيك نوشته مي شد، به كار مي رفته است.
خط فارسي دري: براي نوشتن زبان فارسي 
دري كه امروز به آن گفت وگو مي شود، 32 
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حرف و چهار نشــانة مصوت به كار مي رود. 
خط عربي داراي 28 حرف صامت است كه 
هر یك نشــان یك صداست و چند عالمت 
براي زیر و ِزَبر و پيش و تنوین و تشــدید و 
آي مــدي دارد، كه اگــر مصوت ها را هم به 
آن ها بيفزایيم 35 حرف مي شــود. ایراني ها 
براي نوشتن فارسي امروزي چهار حرف براي 
صداهایي كه در عربي نيست، به خط عربي 
افزوده اند كه عبارت انــد از )پ(، )چ(، )ژ( و 
)گ(. درست نمي دانيم كه ایرانيان خط عربي 
را از چه زماني براي نوشتن زبان خود به كار 
برده اند؛ زیرا كهن ترین متن تاریخ دار فارسي 
بــه خط عربي از قرن پنجــم هجري به جا 
مانده اما مسلم است كه خط مشترك عربي 
و فارســي مدت ها پيش از آن، براي نوشتن 
نامه ها و اسناد دولتي در ایران رایج بوده است 

)بياباني، 1338(.

برخي از ویژگي هاي خط پهلوي 
و عوامل بازدارنده در استفاده از 

این 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 مي شود 
و تا چند ســدة اول دوران اســالمي ادامه 
مي یابد. از نخستين مراحل آن، اثر مكتوبي 
در دست نيست. قدیمي ترین نشانه از آن در 
فاصلة پایان دورة هخامنشي و آغاز حكومت 
ساســانيان، سكه هاي برخي از امراي محلي 

است كه فَرَتَرَكه یا فرتكره ناميده شده اند.
یكي از ویژگي هاي نگارشي مهم خط پهلوي 
)كتيبــه اي و كتابي( به كار بــردن هزاورش 
آرامي االصلي  كلمــات  هزاورش ها  اســت. 
هستند كه به خط پهلوي نوشته مي شدند 
و معــادل پهلوي آن ها بــه تلفظ درمي آمد 
)آمــوزگار و تفضلــي، 1375: 60(. مثــاًل 
»ملك« مي نوشتند و هنگام قرائت، »شاه« 
مي خواندند. یكــي دیگر از ویژگي هاي خط 
پهلوي امالي تاریخي اســت؛ یعني صورت 
مكتوب كلمات، نشــان دهندة تلفظي است 
كه آن كلمات هنگامي كه نخســتين بار به 
آن خط نوشته شــده، دارا بوده اند. بنابراین، 
صــورت مكتوب و ملفوظ كلمات با یكدیگر 

اختالف دارند )همان: 46(.
یكي از عيب هاي بــزرگ خط پهلوي، كه 

خواندن آن را بسيار دشوار مي كند، تركيب 
حرف ها با یكدیگر اســت كه اغلب، صورتي 
متفاوت با هر دو حرف از آن ها حاصل مي شود.

مشكل دیگر براي خواندن خط پهلوي این 
است كه یك حرف نشانة چند واك مختلف 
است و تنها از روي قرینه و آشنایي كامل با 
این زبان مي توان دریافت كه هر حرف چگونه 

باید خوانده شود.
خط فارسي دري نســبت به خط پيچيدة 
فارســي ميانه )پهلوي(، این مزیت را داشت 
كه فوق العاده ساده بود؛ چنان كه پذیرفتن آن 

موجب پيشرفت شد. زبان فارسي صداهاي 
حلقي عربي را، كه به آن ها احتياج نداشت، 
رها كرد ولي، روي هم رفته، الفبا را همان طور 
كه بود پذیرفت. به جاي چند حرف بي صداي 
مهم فارسي )پ، چ، گ(، كه در عربي وجود 
نــدارد، در بدو امر، چند حرف نزدیك به آن 
)ب، ج، ك( به كار رفت و بعداً تمييز دقيق تري 

انجام گرفت )ریپكا، 1381، ج 1: 203(.
در شرق حتي در حال حاضر به اینكه خط 
بيشتر از زبان با مذهب مرتبط است، تمایلي 
نشان داده مي شود. زبان بعضي از مسيحيان 
سوریه عربي است لكن آن ها ترجيح مي دهند 
زبان عربي را به خط سریاني بنویسند و آثاري 
كه به زبان عربي و به خط ســریاني نوشته 
شــده اســت، به مقدار متناهي وجود دارد. 

همچنين، ارمني هاي ترك، زبان تركي را به 
خط ارمني و یونانيان ترك، زبان تركي را به 

خط یوناني مي نویسند )براون، 1335(.
به نظر شــرقيان، ارتباط خــط پهلوي با 
كيش زردشــتي حتي بيشــتر از ایرانيان 
زردشتي به دین اسالم بود. همين كه یكي 
از ایرانيان زردشتي به دین اسالم مي پيوست، 
علي القاعــده، كتاب پهلــوي را به طور قطع 
رها مي كــرد؛ زیرا این خط نه تنها 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 ایرانيان به استثناي موبدان، دستوران 
و دبيران، از نوادر كماالت محســوب مي شد 

)همان: 16/17/18(.

آیا تغییر خط در ایران به یكباره، 
اجباري و همگاني بوده است؟

برخالف آنچه تصور مي شــود، این خط به 
یكباره از ميان نرفت بلكه تا چند قرن پس 
از حملة اعراب نيز، در ایران رواج داشــت و 
كتاب ها و كتيبه هاي زیــادي به این لهجه 
نوشته شد. همين آثار بوده اند كه به زبان هاي 
عربي و فارســي دري ترجمــه گردیده اند و 
پاره اي از آن ها تا به امروز باقي مي باشــد. با 
مطالعة كتــب تاریخي، با قطعيت نمي توان 
معلوم كــرد كه به طور ناگهانــي و اجباري 
نوشــتن خط همگاني اعالم شده باشد. این 
كار در همگاني كردن دین اســالم هم رخ 

نداده است.
دالیل عدم تغییر اجباري و همگاني 

خط
وجود ســكه هاي معــروف به عرب 

ساساني
پس از شاهنشــاهي ساســاني و كشــته 
شدن یزدگرد ســوم در مرو )625 ميالدي( 
فرمانروایان عرب، سكه هایي مشابه سكه هاي 
ساســاني ضرب كردنــد. این ســكه ها در 
حقيقت اولين ســكه هاي اسالمي به شمار 
مي رود. حكمرانان مســلمان تصاویر خود را 
روي مســكوكات نقش نكردند بلكه تصاویر 
پادشاهان ساســاني را، همان گونه كه بود، 
روي سكه ها گذاشتند. ضرب درهم هاي عرب 
ساســاني، در عهد خلفاي راشدین و اوایل 
دولت بني اميه، یعني تا زمان عبدالملك بن 

مروان در سال 79 هـ ق، ادامه داشت.

خط پهلوي در دوران 
ساسانیان براي نوشتن 
زبان فارسي آن دوران 
ـ كه آن را پارسي میانه 

ـ از خط آراميـ   مي نامند 
كه مي توان آن را مادر همة 
خط هاي الفبایي دانست 
ـ گرفته شده است. این 
خط تا سه قرن پس از 

اسالم در سنگ نوشته ها و 
سكه ها و اسناد و معامالت 
و كتاب ها و رساالتي كه به 
زبان پهلوانیك و پارسیك 

نوشته مي شد، به كار 
مي رفته است
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رقیه موسائي 
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و دبير ادبيات دورة دوم متوسطه 
دبيرستان هاي دزفول

در ميان مــوارد گوناگون ادبيات عاميانه، 
قصه هاي ایرانــي از كهن ترین نمونه هاي 
تفكر و تخيل مردمي هســتند كه آرزوها 
و پندارهــاي خود را در قالب آن ریخته و 
با گذشت روزگاران اجزائي به آن افزوده و 
یا از آن كاسته اند و آن ها را سينه به سينه 

نقل كرده اند تا به ما رسيده اند. 
سمك عيار قدیمي ترین داستان عاميانه 
فارســي، نمونه اي برجســته  بلند منثور 
از ایــن نوع ادبيات اســت كــه عالوه بر 
دارا بــودن ارزش هاي ادبــي، اجتماعي و 
تاریخي نشــان دهندة فرهنگ، اندیشــه، 
باورهــا و اعتقــادات مردماني اســت كه 
درعين سادگي، از تخيلي عميق برخوردار 
بوده اند. در خالل داســتان هاي متنوع و 
متعدد این 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. این پژوهش كه با 
اســتفاده از روش كتابخانه اي و گرد آوري 
اطالعــات صورت گرفتــه، گامي كوچك 
براي معرفي و شناساندن این نوع قصه ها 

و این كتاب است. 

كلید واژه هــا: ادبيات عاميانــه، قصه، 
راوي، سمك عيار، عبرت آموزي

مقدمه
ادبيات عاميانه یا فولكلوریك ریشــه در 
جامعــه دارد و چــون از دل جامعه برون 

و هم حســي و انعطاف با شــرایط موجود 
را فراهم مي كرد. از طــرف دیگر، ادبيات 
فولكلوریك منثور البته به شكل روایي در 
قالب هایي چون حكایت، افسانه، قصه و با 
موضوعاتي دینــي، قومي، ملي، تربيتي و 
عاطفي حاوي نكات ظریف و عبرت انگيزي 

بود« )محرمي، 1388: 9(.
سمك عيار نمونه اي ارزشمند از این نوع 
ادبيات است كه در فصل ادبيات داستاني 
متوســطه  ادبيات دورة   )ســنتي( كتاب 
نمونه اي از داستان هاي حماسي آن آمده 
است. با وجود قدمت و گيرایي این داستان 
تا به حال تحقيقات زیــادي در مورد آن 
صورت نگرفته و بسياري از زوایایش هنوز 
ناشــناخته مانده اســت. در مقالة حاضر، 
به منظور آشنایي بيشــتر ادب دوستان و 
همــكاران محترم با این اثر، ضمن معرفي 
اجمالي ادبيات عاميانه، قصه و ویژگي هاي 
آن به بررســي این داســتان از جنبه هاي 
مختلف پرداخته شــده تا شاید به هدف 
متعالي قصه، كه همان  راه گشایي، راه یابي 

و راه نمایي است؛ نائل شویم. 

قصه 
در ميان مــوارد گوناگون ادبيات عاميانه، 
قصه از نخســتين زاده هــاي طبع و فكر 
آدمي اســت كه قدمتي به درازاي حيات 
انســان ها دارد؛ چرا كه آدمي از روزگاري 
كه خود را شــناخته، قصه گفته و شنيده 
اســت. در این ميان، قصه هــاي ایراني از 
كهن ترین نمونه هاي تفكر و تخيل مردمي 

آمده اســت، بــا واقعيات زندگــي مردم 
ارتباط تنگاتنگــي دارد و به نوعي بازتاب 
زندگي آن هــا و نشــان دهندة فرهنگ و 
اندیشــه مردمان جوامع مختلف در ادوار 
گوناگون اســت؛ به گونه اي كــه اگر قصد 
بررســي، شــناخت رفتار، عقاید، اندیشه 
و بينــش جامعه اي را دارید، كافي اســت 
نيم نگاهي به ادبيات عاميانة آن بيندازید. 
آن وقت اســت كه بســياري از حقایق به 
 ظاهر نهفته آشــكار مي شوند. با توجه به 
این مقدمــه، مي توان گفت كــه ادبيات 
عاميانــه خود به خود، زمينه ســاز به وجود 
آمــدن ادبيات رســمي و مكتوب جوامع 

گوناگون است. 
محتــوا و درون مایة ادبيات عاميانه اغلب 
برداشــت ها و تلقي هاي ساده و بي پيرایة 
اقوام ابتدایي و روستایي از زندگي، مرگ، 
تخيالت و آرزوهاست كه در عين سادگي 
و رواني، از تخيلي عميق و اندیشه اي ناب 
نشــان دارد و براي اینكه آسان تر فهميده 
شود، به شكلي ساده و روان درآمده است. 
از دیرباز،  ایــران  »در ســرزميني چون 
ادبيات شــفاهي جایگاه و كاركرد بســيار 
مهمــي داشــته و به دو شــكل منظوم و 
منثور بوده است. صورت منظوم آن اغلب 
در شــكل هاي ترانه، دو بيتــي، تصنيف، 
شروه، الالیي، چيســتان و ... تجلي یافته 
اســت كه از آن ها در مراسم هاي مختلفي 
چون جشــن ها، عزاداري ها، هنگام كار و 
اســتراحت استفاده مي شــده كه این امر 
ضمن ایجاد فضایي مناسب، روحيه تالش 

روایتي كهن از ادبيات عاميانه
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اســت كه آرزوها، پندارهــا و تجربه هاي 
خود را در قالب آن ریخته و با  گذشــت 
روزگاران بــر آن اجزایي افزوده و یا از آن 
كاســته اند و بدین ترتيب، افكار بلند خود 

را به  گونه اي زیبا و ساده، سينه به سينه 
و دهان به دهــان نقــل كرده و به 

هر  رسانده اند.  بعد  نسل هاي 
كدام از ایــن قصه ها در عين 
ســادگي و صفا چنان لطيف 
و دلكش اســت كه خواننده 
را بي اختيــار مجــذوب خود 

مي كند. 
»بــراي متمایز كــردن آثار 
ادبيات  گذشــتة  داســتاني 

فارســي ایران از داســتان هاي جدید 
مي توان آن هــا را با عنــوان كلي»قصه« 
ناميد. قصــه در مقابل رمان و داســتان 
كوتاه امروز، شــامل تمامي آثار داستاني 
گذشته مي شود كه به نظم یا نثر با اسامي 
افســانه، حكایت، مثل،  مختلفي ماننــد 
واقعه، تمثيل، حسب حال، مقامه، ماجرا، 
لطيفه، ســمرو... معروف اند )عبداللهيان، 
1381:  35(. در واقــع، بــه تمامي آثاري 
كه در آن ها تأكيد بر حوادث خارق العاده 
بيش از تحول و تكوین شخصيت هاســت، 
قصــه مي گویند. محور قصــه بر حوادث 
خلق الســاعه مي چرخد و حــوادث، ركن 
اساســي و بنيادین هر قصه را تشــكيل 

مي دهند« )ميرصادقي، 1388: 22(.
»زبــان قصه هــاي ایراني چــون اصواًل 
به صورت شــفاهي گفته مي شــوند، زبان 
نقلي، روایي و نزدیك به گفتار عامة مردم 
اســت كه به هيچ  وجه نمي توان آن را از 
زبان رایج محــاوره اي و منطقه اي متمایز 

كرد.« )مارزلف، 1376:  38(. 
عبارت اند  قصــه  گونه هاي  »مهم تریــن 
از: افســانه هاي تمثيلــي مثــل كليله و 
دمنه، حكایــات اخالقي مثل حكایت هاي 
قابوس نامه، افســانه هاي پریان مثل هزار 
و یك شــب، قصه هایي كه جنبة تاریخي 
دارند و اغلــب در ضمن وقایع كتاب هاي 
تاریخــي آمده اند ماننــد قصه هاي تاریخ 
بيهقــي، قصه هایــي كه براســاس امثال 
و حكم فارســي و عربي تنظيم شــده اند 

مثل جامع الّتمثيل حبله رودي، قصه هایي 
كــه محتواهــاي گوناگــون دارنــد مثل 
عوفي،  لوامع الروایات  و  جوامع الحكایــات 
قصه هایي كه در فنون و رسوم كشورداري و 
آیين فرمانروایي هستند مثل حكایت هاي 
سياســت نامه، قصه هایــي كه در شــرح 
زندگي و كرامــات عارفان و بزرگان دیني 
هســتند مثل حكایت هاي اسرار  التوحيد، 
قصه هایي  كه در توضيح و شــرح مفاهيم 
عرفاني و فلســفي و دیني به وجه تمثيلي 

هســتند مثل منطق الطير عطار، 
جنبه هاي  كــه  قصه هایي 
اخالقي  و  تاریخي  واقعي، 
آن هــا بــه هــم آميخته 
اســت و بيشــتر از نظر 
نثر مورد توجه هســتند 
سعدي،  گلســتان  مثل: 
كه  عاميانه  قصه هــاي  و 
حاوي سرگذشــت شــاهان 
و مــردان و زنــان گمنامي 
هستند كه برحسب تصادف با 
وقایعي عبرت انگيز و حوادثي 
شــگفت  آور روبه رو شــده اند 
)ميرصادقي،  عيار  مثل سمك 

)83-98 :1376

ویژگي هاي قصه هاي عامیانه 
»1. پيرنگ ضعيــف: اغلب قصه ها داراي 
پيرنگي ضعيف هســتند كه این امر آن ها 
را از ویژگي  اســتحكام و انســجام كه در 
داســتان هاي امروزي هست، دور مي كند 
و از تأثير قدرت و محتوایشــان مي كاهد. 
گاهي در قصه هــا عناصر واقعي بر عناصر 
غيرعادي غلبه دارند. به این ترتيب، قصه 
به واقعيت نزدیك تر مي شود و از پيرنگي 
خام و ابتدایي برخوردار مي شــود. گاه در 
قصه اتفاقات و تصادف ها بر واقعيات غلبه 
مي كننــد و از قصه اثــري صرفًا وهمي و 
تخيلي مي ســازند« )همــان: 61(؛ »مثاًل 
در سمك عيار، نویسنده كوشيده است تا 
جایي كه مي تواند، از واقعيات دور نشــود 
و بــا ایجــاد دقت نظر، جزئيــات حوادث 
را شــرح دهد اما از وقایع خلق الســاعه، 
شــخصيت هاي غيرعادي، جادو و اعمال 
خرق عادت هم نتوانســته اســت، پرهيز 
كنــد. با این حال، نســبت بــه قصه هاي 
بلندي كه بعد از آن به وجود 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 پذیرفتني اســت. جالب آنكه نویسنده 
سعي كرده است براي امور غير واقعي هم 
دالیل توجيهي قابل قبولي ارائه دهد؛ مثاًل 

محتوا و درون مایة ادبیات 
عامیانه اغلب برداشت ها 

و تلقي هاي ساده و 
بي پیرایة اقوام ابتدایي و 
روستایي از زندگي، مرگ، 

تخیالت و آرزوهاست 
كه در عین سادگي و 

رواني، از تخیلي عمیق و 
اندیشه اي ناب نشان دارد 

و براي اینكه آسان تر 
فهمیده شود، به شكلي 
ساده و روان درآمده 

است
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علت مست نشدن سمك را حادثة افتادن 
او در بچگــي در حوضچــة شــراب بيان 
مي كند و دگرگوني اي كه به واســطة این 
قضيه در طبع او ایجاد مي شود؛ به گونه اي 
كه اگر شــراب ننوشــد، بيمار مي شود و 
پيروزي هاي  بعد ها ســبب  امتياز،  همين 
بسيار سمك مي شــود. هرچه قدمت این 
قصه هــا كمتر مي شــود، اســتدالل هاي 
توجيهــي براي واقعي جلــوه دادن وقایع 
قصه  ها كاهش مي یابد، قصه ها با تخيالت 
و اغراق پردازي هــاي فراوان رو به انحطاط 
مي آورنــد، از واقع گرایي و محسوســات 
فاصلــه مي گيرنــد و حــوادث تخيلي و 
جادوگــري افزوني مي یابــد؛ بدون اینكه 
نویسنده، نيازي به توجيه كردن این وقایع 
پيــدا كند. به همين خاطر، وجود دروغ ها 
و مبالغه هاي جدید و اعمال خارق العاده و 
از مختصات قصه هاي  قهرمانان غيرعادي 

جدیدتر است« )همان: 50-51(.
»2. خرق عادت: در قصه ها اعمال خالق 
عادت زیاد دیده مي شــود؛ مثاًل حيوانات، 
پرندگان و اشيا با انسان سخن مي گویند« 
)همان(؛ مانند: مرغــان آدمي رویي كه بر 
سمك ظاهر شدند و جایگاه مردان دخت 

را به او نشان دادند. 
»3. مطلق گرایي: قهرمانان اصلي قصه یا 
خوب اند یا بد، و حــد مياني وجود ندارد. 
در حقيقت، تضاد و تعارض ميان خوبي و 
بدي، حوادث قصه را مي  ســازد. در بيشتر 
قصه هــا شــاهان دو وزیر دارنــد: وزیري 
نيك اندیش و وزیري بدســگال و یا اینكه 
اگر وزیر بدســگال باشد، شاه عادل است 
و نيك ســيرت و اگر وزیر هم نيك سيرت 
باشــد، جادوگــري جاي وزیر بدســگال 
را مي گيــرد و كارهاي نيــك او را بي اثر 
مي كند؛ مثاًل در ســمك عيــار »فغفور«، 
پادشاه چين، نيك مردي است كه وزیري 
حيله گــر به نــام مهران دارد كــه بادایة 
جادوگر هم  دســت است و اطرافيان شاه و 
مقامات شهر را زیر نفوذ خود گرفته است. 
»4. كلي گرایــي و نمونة كلي: در قصه ها 
به شــرح كليات و احوال اكتفا مي شود و 
به جزئيــات وضعيت، وقایع و خصوصيات 
روحــي قهرمانان و شــخصيت ها توجهي 

نمي شــود؛ یعني بيشــتر به خصلت هایي 
توجه مي شــود كه جنبة عــام و همگاني 
دارند. اغلب قهرمانــان نمونة خصایص و 
جهان بينــي كلي هســتند؛ نمونه هایي از 
خصلت هاي كلي و عمومي چون شجاعت، 
جوانمــردي، زیبایــي و نظایــر آن ها كه 
در مقابلــه بــا صفات ناشایســت، پليد و 
دیو صفتي ها به نمایش در مي آیند« )همان: 
65-63(؛ مثــاًل »روز افــزون« نمونه اي 
از جوانمردي و شــجاعت، و »تاج دخت« 

مصداقي از حيله گري و مكاري است. 

»5. ایستایي: شــخصيت هاي قصه اغلب 
ایستا هستند و خصوصيات روحي و خلقي 
ثابتي دارنــد؛ از این رو تحول نمي پذیرند 
و در پایــان قصه هــا هماني هســتند كه 
خواننده درآغاز شــناخته است؛ مثاًل فرخ 
روز به جســت وجوي گلبــوي مي رود، با 
رقيبان خود مي جنگد، به وصال معشــوق 
مي رسد و حوادث بسيار دیگري براي او رخ 
مي دهد و در پایان قصه، همان شخصيت 
آغازیــن قصــه را دارد؛ بي آنكه دگرگون 
شــود. در واقع، حوادثي كــه براي آن ها 
اتفاق مي افتد، به حوادث دروني و روحي 
بلكه حوادث بيروني هســتند كه كاركرد 
شخصيت ها را بيشتر آشــكار مي كنند و 
كمتر خصوصيات درونــي و ذهني آن ها 
را نشــان مي دهند. شخصيت ها در مقابل 
حوادث، واكنشي نشان نمي دهند تا منجر 

به تغيير شــخصيت آن ها شود؛ از این رو 
معني  به  قصه هــا  در  شــخصيت پردازي 

امروزي مطرح نيست.«
»6. زمان و مكان: در قصه ها زمان و مكان 
فرضي و تصوري اســت و باید با حدس و 
گمان دریافــت كه هر قصه مربوط به چه 
زماني و بازگو كنندة وضعيت اجتماعي و 
سياســي مردم كدام دوره است. به همين 
علت، اغلب قصه هــا با عبارت »روزي  بود 
روزگاري« یــا »در روزگار قدیم« شــروع 
مي شــوند. این زمان و مكان فرضي، چون 
زمان و مكان فرضــي و تمثيلي بعضي از 
رمان ها و داستان هاي امروزي هم نيست 
كه بتوان بعدي نمادین، كلي و جهاني به 
آن داد )همان: 68-66(؛ مثاًل 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 مي دهد: »چنين گوید 
جمع كننــدة ایــن كتاب ]ســمك عيار[ 
فرامرز، كــه چون عمرم به بيســت وپنج 
برسيد، شنيدم كه پيش از مولود رسول- 
عليه الصلوئ و الســالم- به سيصد و هفتاد 
و دو هزار سال در شــهر حلب پادشاهي 
بود با كمال و با بختي جوان...« )ارجاني، 

.)1/1  :1363
»7. همســاني قهرمانان در سخن گفتن: 
در قصه ها نمي تــوان قهرمانان را از نحوة 
سخن گفتنشــان تشخيص داد. زنان چون 
مردان صحبت مي كننــد و حتي عياران 
به پهلوانان و ســركردگان شبيه هستند و 
تنها اختالفشان طرز سلوك، حاضرجوابي، 
تيزي و چاالكي آن هاســت« )ميرصادقي، 
1376: 69( البته این موضوع هم هميشه 
رعایت نمي شود ولي اغلب، اشخاص قصه 
به یك صدا ســخن مي گوینــد كه همان 
صداي راوي یا نویســندة قصه اســت كه 
بدون در نظر گرفتن طبقات، موقعيت ها و 

شخصيت ها بر آن ها تحميل مي شود. 
قصه هــا  در  سرنوشــت:  نقــش   .8«
شــخصيت ها از سرنوشــت مقــدر خود 
نمي توانند بگریزند« )همان:70(؛ »مثاًل در 
ســمك عيار زرین كيش، دختر شاه جام، 

شخصیت هاي قصه 
اغلب ایستا هستند و 
خصوصیات روحي و 
خلقي ثابتي دارند؛ از 

این رو تحول نمي پذیرند 
و در پایان قصه ها هماني 

هستند كه خواننده 
درآغاز شناخته است
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هنگام كشته شدن برادرش، زرین درفش، 
به دست فرخ روز، پدرش را چنين دلداري 
مي دهد كه »اي پــدر، دل خوش دار كه 
برادر من بــه وقت خویش رفت. قضا او را 
بود كه بكشــند. اگر تو را دل ســوزد، مرا 
جان و دل بریان اســت... اندیشه مدار كه 
هــر چيزي ]را[ پاداش اســت« )ارجاني، 

.)175/4 :1363
نّقال قصه ها ســعي  »9. شــگفت آوري: 
فراواني دارد كه خواننده یا شــنونده را با 
بيــان ماجراهاي خارق العاده به شــگفتي 
وادارد. شــاید این تمایل ناشي از آن باشد 
كه در اصــل قصه ها بــراي گفتن و نقل 
كردن خلق شــده اند و بعد هــا به صورت 
  :1376 )ميرصادقي،  درآمده اند«  مكتوب 
71(. نمونة آن در داســتان سمك عيار، 
خرگور بال دار اســت: »آن پيــر، خرگور 
گشــت و سنگ بر پشت گرفت... و سمك 
را مي برد؛ تا حصــار پيش آمد... دو پر از 
زیر بغــل خرگور بيرون آمــد و برفت در 
هــوا« )ارجانــي، 1363 : 33/5(. از دیگر 
شگفتي هاي شهر سمك مي توان به جادو، 
طلسم، پریان، دوال  پایان، سيمرغ، گياهان 
شــفابخش، جادوگياه، مرغان آدمي روي، 
كالغ  افســون كار و حصار جادو زده اشاره 

كرد. 
»10. استقالل یافتگي حوادث )اپيزودي(: 
قصه هاي بلند فارســي در كل متشــكل 
از حوادثي مســتقل اند كه در عين كامل 
بودن، رابطه اي غيرمســتقيم با هم دارند 
كه تار و پود قصه ها را به هم مي بافد؛ مثاًل 
شاهزاده اي، بر اثر حادثه اي عاشق دختري 
مي شود و با هدف وصال او بار سفر مي بندد 
و حوادث بســياري را پشت سر مي گذارد 
كه اغلب به خودي خود مســتقل اند اما با 
رشــته هایي به صورت غيرمستقيم به هم 
مربوط مي شــوند و مجموعة این حوادث، 

قصه هاي بلند را به وجود مي آورند. 
»11. كهنگــي: با توجه بــه ویژگي هاي 
ذكر شده معنا و مضمون قصه ها نمي تواند 
نو و امروزي باشــد و اغلب، موضوع آن ها 
قدیمــي و مربوط بــه زمان هــا، جوامع 
گذشــته و از یاد رفتــه و منعكس كنندة 
فرهنــگ و آداب و عقاید توده اســت كه 

گاه اشــتباهاتي هــم دارد.بــا این حال، 
اغلــب قصه ها از نظــر پژوهش هاي ادبي، 
و  تاریخي، جامعه شناســي، مردم شناسي 
اسطوره شناســي حائز اهميت هســتند« 

)ميرصادقي، 1376: 72-73(.

انواع قصه هاي بلند عامیانه 
فارسي 

جمــال ميرصادقي در كتــاب »ادبيات 
داســتاني« این نوع قصه ها را به سه گروه 

تقسيم مي كند: 
»گروه اول: قصه هایي هســتند كه زمينه 
و بن مایة عشقي، عاطفي و عدالت خواهانه 
دارند. در این نوع قصه  ها، قهرمان قصه براي 
رسيدن به وصال معشــوق به ماجراهاي 
گوناگون كشــيده مي شود البته این ظاهر 
امر است و در حقيقت عشق بهانه اي براي 
برانداختن بنياد ظلم و ستم است. در این 
گروه از قصه ها، قهرمانان براي رسيدن به 
معشــوق خود از همدیگر یاري مي جویند 
و در ایــن راه حاضر به هــر نوع فداكاري 
هستند و اغلب در پایان قصه ها، به وصال 
معشوق مي رسند. از دیگر نكات قابل ذكر 
در این نوع قصه ها این اســت كه موضوع 
این قصه ها و قهرمانان آن ها چنان به هم 
شبيه اند كه گویي یكي از آن ها مأخذ قرار 
گرفته و دیگر قصه ها از روي آن بازنویسي 
شده اند؛ مثاًل اجاق كوري و نداشتن فرزند 
یكي از مضاميني اســت كه در داســتان 
سمك عيار آمده و در بسياري از قصه هاي 
دیگــر، مثل »داراب نامــه«، این مضمون 

تكرار و تقليد شده است. 
گروه دوم: قصه هایي هســتند كه زمينة 
دینــي و مذهبي دارنــد و برخالف گروه 
اول، كه در آن ها بــه ظاهر جنبة عاطفي 
و روحي قهرمــان بهانه اي براي آغاز قصه 
اســت، بن مایة عشــقي جاي خــود را به 
بن مایة عقيدتي مي دهد و گســترش دین 
و مذهب مد نظر اســت. »رمــوز حمزه« 
و »مســلم نامه« جزء این گروه از قصه ها 

هستند. 
دو گروه ذكر شــده، مضموني مشــترك 
و یكســان دارند و آن بن مایه ســفر است 
كه به نحوي تكرار الگوي قصة »ادیسه« و 

»گيلگمش« در آن هاســت. در گروه اول، 
قهرمان اصلي چون »ادیسه« پس از پشت  
سر گذاشــتن ماجراهاي بسيار، قصه را با 
شــادي و موفقيت به اتمام مي رســاند و 
در گروه بعد از ســفرها و حوادث بسيار، 
قهرمان قصه به فكــر جاودانگي مي افتد 
و به دنبــال یافتن آن حيات راهي ظلمات 
مي شــود و البته، چــون گيلگمش ناكام 

بر مي گردد و تسليم مرگ مي شود. 
گروه سوم: قصه هایي هستند كه زمينه و 
بن مایه هاي متنوعي  دارند و به  شيوة هزار 
و یك شــب گفته مي شدند. در واقع، نقل 
قصه ها به سبك و اسلوب قصه هایي است 
كه اصل و منشــأ آن ها به هند برمي گردد 
و ماننــد قصه هاي هندي قصه اي در ميان 
قصة دیگر آورده مي شــود؛ مثل »كليله  و 
دمنه«، كه معمواًل این نقل در نقل به وجه 
نصيحت است و از یك سنت كهن آریایي 

سرچشمه مي گيرد. 
خصوصيــت دیگــر این گــروه قصه ها، 
اختالط انسان با كلية مخلوقات این جهان 
اســت. از این رو، اغلب آن ها جنبة تمثيل 
دارند )همان: 116- 105(. »اطالق صفت 
عاميانه بر این نوع قصه ها بيشتر به خاطر 
آن اســت كه مخاطب آن ها در گذشــته 
اغلــب تودة مــردم عامي بــوده كه فاقد 
سواد خواندن و نوشــتن بودند و به قصه 
نقــاالن گوش مي دادنــد و تحقق اميدها 
و آرزوهایشــان را در آن هــا مي دیدند« 

)همان: 101(.
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نصحيــت گوش كــن جانا كــه از جان 
دوست تر دارند

جوانان سعادتمند پند پير دانا را  )حافظ(

چكیده
از دیربــاز تاكنون بشــر هيــچ گاه از امر 
تعليم وتربيت بي نياز نبوده است. او عمدتًا 
در وهلة اول نصيحت گریز اســت و تحمل 
شــنيدن اندرز را دشــوار و عمل به آن را 
ناممكــن مي دانــد و دوســت دارد خود 
مســتقيماً  مباني تربيتي را تجربه كند اما 
دیر یا زود، مستقيم یا غيرمستقيم متوجه 
مي شــود كه از رهنمودهاي دیگران باید 

بهره مند گردد.
اندرز پذیري  و  اندرزگویي  بنابراین، بحث 
در زندگي بشر، دو امر گریز ناپذیر است و 
تجلي و گستردگي آن ها را در متون ادبي و 
مذهبي در رأس هرم اخالقيات مي بينيم. 
بنابراین، آنچه در تحقق اندرز بسيار حائز 
اهميت و كارساز اســت، گزینش كالم و 
چگونگي طرز بيان است كه عمدتًا به دليل 
عدم رعایت اصــول و موازین اندرزگویي، 

كم اثر و ناكارآمد است.
در ایــن مقاله، نگارنده حكایت ســعدي 
مندرج در صفحة 33 كتاب علوم و فنون 
پایة دهم و درس دوم كتاب فارسي دهم 
از »قابوس نامه«، را به عنوان دو نمونة متن 
تعليميـ  تربيتي در سه قلمرو زباني، ادبي 

و به ویژه فكري تبيين كرده است.

كلیدواژه ها: گلستان، قابو س نامه، 
اندرز

پارســازاده اي را نعمت بيكران به دســت 
افتاد؛ فسق و فجور آغاز كرد.

باري، بــه نصيحتش گفتــم: اي فرزند، 
دخل، آب روان اســت و عيش،  آســياب 
گردان؛ یعني خرج فراوان كردن، مســلم 

كسي را باشد كه دخل معين دارد.
چو دخلت نيست، خرج آهسته تر كن

كه مي گویند مالحان سرودي
اگر باران به كوهستان نبارد

به سالي دجله گردد، خشك رودي
عقل و ادب، پيش گير و لهو و لعب بگذار 
كه چون نعمت سپري شود، سختي بري 
و پشــيماني خوري، پســر، این سخن در 
گوش نياورد و بر قــول من اعتراض كرد 

و گفت:
برو شادي كن اي یار دل افروز

غم فردا، نشاید خورد امروز
دیدم كه نصيحــت نمي پذیرد و دم گرم 
من در آهن ســرد او اثــر نمي كند؛ روي 
از مصاحبت بگردانيــدم و قول حكما كار 

بستم كه گفته اند:
گر چه داني كه نشنوند، بگوي

هر چه داني ز نيك خواهي و پند
زود باشد كه خيره سر، بيني
به دو پاي اوفتاده،  اندر بند

دست بر دست مي زند كه دریغ
نشنيدم حدیث دانشمند

)گلستان، باب هفتم(

تا توانــي از نيكي كردن مياســا و خود 
را بــه نيكي و نيكوكاري بــه مردم نماي 
و چون نمودي، به خــالف نموده مباش. 
بــه زبان، دیگر مگو و بــه دل دیگر مدار، 
تا گندم نماي جو فروش نباشــي؛ و اندر 
همــه كاري داد از خویشــتن بده، كه هر 
كه داد از خویشتن بدهد، از داور مستغني 
باشــد و اگر غم و شادیت 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 این فعل كودكان 

باشد... .
)قابوس نامه(

سعدي ذكاوتمندانه مي داند كه »نصيحت 
و انســان« و ســخت تر از آن »نصيحت  و 
جوان« امري بسيار دشوار و پيچيده است. 
لذا شــيوه و اندرز خود را عمومًا در قالب 
داســتان همچون نمونه مذكور پي ریزي 
مي كنــد و زبان ســاده، روان و همه فهم 
را به تعليم مي گشــاید. واژگان متناسب 
با مخاطــب فرضي خــود را برمي گزیند. 
به ویژه در ســرآغاز نصایح خویش واژگان 
چالش برانگيز و تنش زا نظير »پارسا زاده« 
و »فســق  و فجور« را اســتخدام مي كند؛ 
گویا قصد دارد حواس خواننده را از همان 

آغاز بر كالم خود متمركز سازد.
بــا اطــالع از دل و حوصلــة مخاطب، 
جمــالت را كوتاه برمي گزینــد و جایگاه 
و ترتيب بنــدي نقش نحــوي كالم را به 
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درســتي رعایت مي كند هــر چند كالم 
ادبي نحو كالم را برهم مي ریزد. ســعدي 
از طریق موسيقي، به ویژه سجع، و رعایت 
اعتــدال بدیع و بيــان و آوردن تمثيل و 
استشهاد شــعري تأثير كالم خود را ارتقا 
مي بخشــد و زبان عــادي كالم خود را به 

زبان ادبي قابل فهم مزین مي كند.
دربارة شيوة نصيحت گري سعدي دو نكتة 
حائز اهميت و قابل تأمل جریان دارد كه 
كه در قابوس  نامه كمتر به چشم مي خورد: 
یكي شيوة گفت و شنود و دوطرفه گویي و 
نيز فرصت اظهار نظر به نصيحت شونده و 
نه فقط مسلسل وار گفتن و انتظار سكوت 

مطلق از او داشتن.
دیگر اینكه سعدي وقتي »دم گرمش بر 
اثر نمي كند«، كوتاه نمي آید  آهن ســرد 
و قهــر و غضب و لج بازي بر او مســتولي 
نمي شود، بلكه قول حكما، عرفا، بزرگان و 
... را به كار مي بندد و این شــگرد شگرف 
او معنادار اســت. هم آداب نصيحت را به 
ناصحان مي آموزد و هم شــيوه هاي رایج 
تربيتي محض گویي و تك صدایي را كنار 
مي زند و به جاي آن ها، شــيوه هاي چند 
صدایي را مي نشــاند و اي بســا به كمك 
كالم حكمــا، به قول خودش »بر ســنگ 
ســراچة دل ها« نفوذ كند؛ هــر چند آن 
كالم نيز بر ساخته و آفریدة ذهن و ضمير 

خالق چند بعدي او باشد.
در مكتب تعليم وتربيت ســعدي، آشكارا 
مي بينيم كه نصيحت شــونده پویا و متغير 
اســت؛ برخــالف قابو س نامه كــه در آن 
نصيحت گر فردي ایســتا و غيرفعال است 
و هيــچ طبقه اي از طبقــات اجتماعي از 
تيررس نصایح او در امان نيستند و به ویژه 
طبقات اســم و رســم دار جامعه. این نيز 
حاكي از نگاه عقاب آساي سعدي و مبتني 
بر اصول اعتدال پرور و عدالت محور اوست. 
او خوب فهميده اســت كه نيروي گریز از 
مركز و در دام لغزش و خطا افتادن، همزاد 
و همراه انسان است و به راحتي نمي توان 

كسي را از آن مصون پنداشت.
بــه گمانم چــون رنگ فضل فروشــي، 
تكبر و آمرانگي در كالم ســعدي نيست و 
اندرز هایش هم سرشار از صداقت، محبت، 
عاطفت و صميمت اند، خشك و رسمي و 

تجریدي و پيچيده نيســتند و واقع بينانه 
انسان را با تمام زیبایي و زشتي، خوبي ها و 
بدي ها به تصویر مي كشند، الجرم كالمش 
بر دل مي نشيند و از برجسته ترین اندرزها 

محسوب مي شود.

اما قابوس نامه:
تفاوت فاحشي كه در تعليم وتربيت متن 
قابوســنامه به چشــم مي آید، این است 
كه شــيوة اندرزي آن بر خالف گلســتان 
یك طرفه، مسلسل وار، آمرانه، خودمحور و 

غيرداستاني است. 
گاهــي براي تأكيد بر كالم خود ارســال 

مثل و شواهد داســتاني مي آورد. شنوندة 
او غيرفعال و ایستاســت 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 قاموسي شــان به كار 
برده اســت و جمله اي خــارج از هنجار 
دستوري در كالم او دیده نمي شود. او نيز 
با ظرفيت ســنجي تجربي و واقع بينانه اي 
كه از مخاطب خود دارد، جمالت بســيار 

كوتاه و قابل فهم را اختيار كرده است.
بي پيرایگــي از جمله امتيازهایي اســت 

كــه فهم كالم صاحــب قابوس نامه را باال 
بــرده اســت. در نمونة باال، جــز تضاد و 
ارســال مثل، آرایــه اي در كالم او دیده 
نمي شــود. استشهاد شــعري در سرتاسر 
قابوس نامــه بســيار اندك اســت. پندها 
بيشتر جنبة عملي و ساده دارند و مبتني 

بر واقعيت هاي اجتماعي هستند.
دو نكتة برجسته اي كه در شيوة اندرزي  
»قابوس نامه« مشــهود است، یكي نصایح 
واقع گرایانة نویسندة كتاب به انسان است 
كــه طرز بيانــش حاكي از آن اســت كه 
نباید در اصول تربيتي با انسان قدیس وار 
برخورد كرد و اميال سركش نفساني درون 
او را نادیده گرفت. وي اندرزش را متناسب 

با دو بعد بشري  پي ریزي مي كند. 
نكتة دیگر، نصایح تجربه گرایانة او خطاب 
به انســان اســت. او كه خــود و ناصحان 
دیگر را از خبط و خطا مســتثنا نمي داند، 
بــا صراحت تمام، بيهقــي وار، آنچه را در 
زندگي عملــي خویش تجربه كرده و نفع 
و ضررش را چشــيده است، به فرزند خود 
توصيــه مي كند اما كالمــش آن چنان به 
ضمير انســان مي نشيند و او را از حسرت 
و اندوه برافروختــه مي كند كه بي اختيار 
برخــود مهميــز تنبه و تحــول مي زند و 
مدت ها از عملكرد خویش مات و مبهوت 

مي ماند.
این سحر كالم صاحب قابوس نامه مبتني 
بــر صداقــت و عاطفــت و جوانمردي و 

فروتني اوست، كه خدایش بيامرزد.
نتيجــه اینكه دانش انــدوزي كم و بيش 
در نظام آمــوزش  ما اتفــاق مي افتد. اما 
تربيت پذیري بسيار سخت است و سازوكار 
خود را مي خواهد. به حق دو درس نمونه، 
خردمندانه و دلســوزانه بــر تارك دروس 
كتب درسي نشســته اند و نيز مي توان از 
اندرزهاي ســازندة این دو اثر ارزشــمند 
بــراي اصالح فــرد و اجتماع بــه خوبي 

بهره مند شد.

منابع
1. گروه مؤلفان كتب درسي. )1395(. علوم و فنون ادبي 
)1( چاپ اول. شركت چاپ و نشر كتاب هاي درسي ایران.
2. گروه مؤلفان. )1395(. فارســي )1(. چاپ اول. شركت 

چاپ و نشر كتاب هاي درسي ایران. 

در مكتب تعلیم وتربیت 
سعدي، آشكارا مي بینیم 
كه نصیحت شونده پویا 
و متغیر است؛ برخالف 
قابو س نامه كه در آن 

نصیحت گر فردي ایستا 
و غیرفعال است و هیچ 

طبقه اي از طبقات 
اجتماعي از تیررس 
نصایح او در امان 

نیستند و به ویژه طبقات 
اسم و رسم دار جامعه
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مهناز پورحیدري 
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و دبير دبيرستان هاي دزفول

چكیده
شــعر »افسانه« نيما را سرآغاز تحول شعر 
فارسي دانسته اند. در این منظومة نونما، نيما 
چندان از سنت هاي گذشتة شعر فارسي در 
محدودة شكل ظاهري، نبریده اما مهم ترین 
نوآوري در افســانه، تأكيد بر ماهيت شعر و 
ایجاد شــيوه اي تازه از بيان و طرح معني و 
نيز ابداع تشــكل و ساخت است كه در این 

مقاله به اجمال به آن پرداخته مي شود.

كلیدواژه ها: نيما یوشيج، افسانه، 

ساخت، نوآوري، معني گریزي
افسانه منظومة بلندي است كه نيما یوشيج 
آن را به استاد خود »نظام وفا« تقدیم كرده 
است. بخشي از این منظومه در سال 1301 
در روزنامة »قرن بيســتم« ميرزاده عشقي 
منتشر شد و در سال 1329 با مقدمه اي 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 گونه اي كه مورد خشــم و 
اعتراض و انتقاد شدید اهل ادب قرار گرفت 

اما او با اطمينان به كار خویش ادامه داد.
نيما در راه درازي كه براي سنت شــكني 
در پيش گرفته بود، در قدم هاي نخســتين 
در افســانه، اصول شعر فارسي را نشكست 
و با پيروي از برخي قوانين شعر كالسيك، 
تالش كرد بــه تدریج به آرمــان مطلوب 
خویش نزدیك شــود؛ چنان كه حاصل این 

تالش، شانزده سال بعد در شعر »ققنوس« 
به منصة ظهور رســيد. به گفتة محمدرضا 
شفيعي كدكني، »افسانه، صداي تازه اي بود 

در فضاي شعر آن روز، هم به لحاظ عاطفي 
و هم از نظر موســيقي« )عظيمي، 1388: 

.)120
سنت شكني هاي نیما 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( 
مي آیــد و همين مصراع آزاد اســت كه به 
قالب شعر تازگي مي بخشد. اغلب این بندها 
مانند چهار پاره هاي معمول در مصراع دوم 
و چهار قافيه دارند اما این شــيوه در همة 
بندها رعایت نمي شود. گاه چهار مصراع، گاه 
اول و ســوم، گاه دوم و چهارم و گاه اول و 

دوم و چهارم هم قافيه اند.

ـ همان گونه كه بيان شد، نيما نمي خواست 
به یك باره از اصول شــعر كهن بگســلد به 
همين دليل، براي افسانه وزني را برگزید كه 
پيش از او هم شاید سابقه داشته اما متروك 
و منزوي بوده است: فاعلن/ فاعلن/ فاعلن/ 

فع )فاعلن/ فاعلن/ فاعالتن(.
تساوي وزني در این منظومه رعایت شده 
امــا به هر حال، انتخاب ایــن وزن كوتاه و 
ساده و تقسيم افاعيل یك مصراع به اجزاي 
مختلف، نخستين تالش نيما براي شكستن 

اوزان عروضي است:
افسانه: »كه ز نو قطره اي چند ریزي؟ بينوا 

عاشقا«
عاشق: »گر نریزم دل چگونه تواند رهيدن 

)یوشيج، 1388: 67(
ـ نيما تالش كرد هم در نحو و هم در واژگان 
زبان از هنجارهاي سنتي شعر فارسي ببرد. 
او با اســتفاده از واژگان محاوره اي و محيط 
طبيعي اطــراف خویش بر غنــاي واژگان 

شعري خود افزود:
یاد مي آوري آن خرابه

آن شب و جنگل »آليو« را 
كه تو از كهنه ها مي شمردي

مي زدي بوسه خوبان نو را
زان زمان ها مرا دوست بودي)همان: 61(

بر سرسبزة »بيشل« اینك
نازنيني است خندان نشسته
از همه رنگ گل هاي كوچك

گرد آورده و دسته بسته
تا كند هدیة عشقبازان )همان: 66(

 بر صورت و قالب
نوآوري نيما در افسانه

شاعر مخالف عشق 
جاودان كالسیك 

است؛ آن را فریبي 
بزرگ مي داند و حتي 

حافظ را بر سر آن 
محاكمه مي كند
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اما گاه در اســتفاده از ساختار كهن زبان 
فارســي و واژه هاي قدیمي چون صحاري، 
اندر، بچــگان و به كارگيري فــراوان رأي 
فك اضافه و... زیــاده روي مي كند و گاه در 
هنجارگریــزي واژگاني گرفتار اشــكاالت 

نحوي مي شود:
همچو ساقة گياهي فسرده

مي كند داستاني غم آور )همان: 49(
بلبل بينوا ناله مي زد

بر رخ سبزه، شب ژاله مي زد )همان: 54(
ـ بــا توجه به اینكه نوع ادب نمایشــي در 
ادبيات فارسي سابقة چنداني ندارد، مي توان 
افســانه را از اولين اشعار نمایشي معاصر به 
حساب آورد. »سه تابلوي مریم« )ایده آل( 
اثر ميرزادة عشــقي نيز كه پيش از افسانه 
ســروده شــده بود اما دیرتر از آن منتشر 
شــد، نمایشــنامه اي و دراماتيك بود. نيما 
در مقدمة این شــعر مي نویســد: »من هم 
مي توانم ســاختمان افسانة خود را نمایش 
اسم گذاشته و جز این هم بدانم كه شایستة 
اسم دیگري نبود؛ زیرا كه به طور اساسي این 
ساختماني است كه با آن به خوبي مي توان 

تئاتر ساخت« )همان: 47(.
ـ شــعر به صورت گفت وگو )دیالوگ( است 
اما مناظره به شــكل سنتي نيست و برد و 
باختي در آن وجود ندارد. مجادله اي دروني 
است بين عاشقي رنج كشيده كه از زندگي 
بيزار است و زیر ضربة غم ها سرسخت شده و 
افسانه، كه خداي شور و زیبایي و جذبه است 
و شاعر همه چيز را او مي پندارد و با نام هاي 
گوناگون او را معرفي مي كند: بخت و سرشت 
و غم زیبا، حاصل زندگي، عشق فناكننده، دو 

چشم اشكبار، دروغ دالویز 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 دالویز
تو غمي، یك غم سخت زیبا )همان: 76(

از سوي دیگر، در شعر كهن صنعت سؤال 
و جواب  به شــكل معمول استفاده از افعال 
»گفتم« و »گفت« اســت امــا نيما از این 

سنت عدول كرده است.
ـ تغزل آزاد با عشق زميني، دیگر نو آوري 

نيماست.
افســانه، نونماترین شــعر نيما،  با لحن و 
آهنگ فراواقع گرایانه )سوررئاليستي( خود 
بازتاب آشــفتگي ها، هجران هــا، ناكامي ها 
و عشــق دردمندانــة شــاعر و پيوند آن با 
سرنوشت جامعه است. براي نيما »معشوق 
اگر چــه زميني بود ولي  هالة ایدئاليســم 
رمانيتك دور سرش مشتعل بود« )براهني، 
1380: 664(؛ چنان كــه پــس از انتشــار 
افسانه، رمانتيك سرایي در ایران رواج یافت.

عشق براي نيما مفهومي محدود و معين 
ندارد و بنا به موقعيت، هر بار در سيمایي نو 
به جلوه در مي آید و »در شخصيت افسانه، 
تجسد و تشخص و وحدت مي یابد و چهرة 
معشــوقي او به ظاهر پررنگ تر مي شــود؛ 
بي آنكه تنها معشوق در مفهوم متعارف آن 

باشد« )پورنامداریان، 1391: 93(.
شاعر مخالف عشق جاودان كالسيك است؛ 
آن را فریبي بزرگ مي داند و حتي حافظ را 

بر سر آن محاكمه مي كند:
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حافظا این چه كيد و دروغي ست
كز زبان مي و جام و ساقي ست؟

نالي ار تا ابد، باورم نيست
كه بر آن عشق بازي كه باقي ست

من بر آن عاشــقم كه رونده ست )یوشيج، 
)72 :1388

ـ در شعر كالسيك به دليل فقدان ساخت، 
تصویر در یك بيــت تكوین مي یافت و هر 

بيت تصویري مستقل از بيت دیگر داشت.
همچنين معني از پيش تعيين شده در طول 
یك بيت جا مي گرفت، اما در افســانه، نيما 
تالش كرد »بند« واحد شــعر شود و جاي 
بيت را بگيرد؛ به گونه اي كه شاعر تا حدودي 
مجال آن یافت كه در بيان طبيعي تر معني، 
آزاد باشــد. تصاویر نيــز از قيد و بند زندان 
بيت رهایي یافتند. نيما بعدها در اشعار آزاد، 
تصاویر را در سرتاسر شعر تلفيق كرد؛ یعني 
در شعر او تلفيق تصاویر در كل شعر مطرح 
اســت و به همين جهت بایــد گفت »نيما 
یوشيج باني و مبدع ساخت و تشكل در شعر 
فارسي است« )شــمس لنگرودي، 1378: 

.)131
ـ آنچه موجب شــناخته شــدن افســانه 
به عنوان نقطة شروع تحول در شعر فارسي 
مي شود، تنها ایجاد تغييرات ظریف در قالب 
و صورت نيســت بلكه تغييرات زیر بنایي و 
تأكيد بر ماهيت شعر و ایجاد شيوة تازه اي 
از بيــان و طرح معني اســت كــه نوآوري 

به حساب مي آید. 
مهم ترین سنت شكني  نيما در افسانه، گریز 
از اصل معني داري روشــن شعر است؛ چرا 
كــه معني پذیري )تك معنایــي( از اصول 
شعر كالسيك فارسي به جز اشعار عرفاني 
است. البته در اینجا نيز كار نيما با شاعران 
عارف تفاوت داشــت؛ به ایــن ترتيب كه 
تنوع پدیده  هاي دیداري شــاعران عارف به 
دليل سلطة فضاي قدســي ادراك عرفاني 
به وحدت موضوع بدل مي شد اما در ذهن 
نيما پدیده هاي دیداري، زمينة نمایش ذهن 
و اندیشــه ها و خياالت و معاني و دردهاي 

دروني او را فراهم مي آوردند.
»در افســانه ، دید شاعر و بافت هر دو تازه 
بــود »آرین پــور، 1382: 591(. شــاعران 
كالســيك تنها ظاهر اشــيا و پدیده هاي 
طبيعي را مي دیدند اما نيما عالوه بر ظاهر، 

باطن را مي دید. »این تحول بسيار عميق در 
كيفيت نگرش به هستي و ابعاد مختلف آن 
یا »عين«، به نيما رخصت مي داد تا عين  را 
جانشين ذهن كند« )پورنامداریان، 1391: 

.)261
تالش شــاعراني چون تقــي رفعت، جعفر 
خامنه اي و شــمس كســمایي در نوآوري 
فقط در محدودة شــكل بيروني شــعر بود؛ 
به گونــه اي كه در تمام كوشــش هاي آن ها، 
ركن معني داري ســنتي همچنان باقي بود 

اما نيما مسائل اجتماعي و سياسي و احوال 
زندگي فردي اش را از دریچة نگاه خود و ذهن 
خویش مي دید و در طبيعت به مكاشــفاتي 
دســت مي یافت كه حاصل تجارب شخصي 
خود او بود. او پدیده هاي جهان را پراكنده و 
جدا جدا نمي دید. خالقيت ذهني خود را با در 
هم شكستن اصول نگرش تكراري به جهان به 
جریان انداخت و با نگرش تازه اش به زندگي 
و واقعيــت و فرهنگ، چارچوب این اصول را 
در هم شكست. افسانه اولين تالش نيما براي 
شكستن حصار معني داري )تك معنایي( شعر 
از طریق دریچة خاص شخصيت خود اوست 
و همين تحــول نگرش او، كه موجب تغيير 
پاره اي از اصول و ضوابط ســنت شد، بعدها 

در حيطة صورت و زبان رخ داد و اشــعار آزاد 
نيمایي خلق شد.« در بيرون و دیگران خود 
را دیدن، كانون اصلي بدعت هاي نيماســت 
كه در شــاعران كالسيك ما به علل مختلف 
و از جمله شرایط تاریخي و فرهنگي خاص 
خود وجود نداشــت و به همين سبب، ابهام 
و زیبایي پيوســته با آن نيز در شعر كهن به 

چشم نمي خورد. )همان: 131(.
جز این، آنچه موجب سنت شكني نيما در 
خروج از اصل معني داري آشكار شعر و رهایي 
از سلطة آن در افسانه مي شود، ابهام شخصيت 
افسانه است. نبود مدلول معين، به این شعر 
بعدي نمادین مي بخشــد. در نگاه اول گمان 
مي رود افسانه شخصيتي انساني است اما »به 
تدریج در مي یابيم كه نمي توان او را در معني 
حقيقي خود یك معشوق انساني تصور كرد. 
بدین ترتيب، شخصيت مبهم افسانه سبب 
مي شود كه شعر افسانه دیر فهم، پيچيده و 
دشوار یاب گردد. درك قطعي معني اش مبهم 
شــود و خواننده را ميان دانستن و ندانستن 
معني شعر در حالت تعليق نگه دارد« )همان: 
87(. از سوي دیگر، وجود تداعي هاي معاني 
و خاطرات مختلفي كه ظاهراً  از نظر معنایي 
گسسته و نامربوط اند موجب رازناكي افسانه و 
در نتيجه، تفسيرها و تأویل هاي مختلف از آن 
مي شود و همين، خود، رهایي از سلطة وضوح 

و روشني معني است.
در پایان،  یادآوري مجدد این نكته ضروري 
است كه در این مقاله صرفاً  به نوآوري هاي 
نيما در شعر نيمه سنتي »افسانه« پرداخته 
شــده و پرداختن به اساسي ترین تحوالت، 
كه منجر به پيدایش شــعر آزاد )نيمایي( 
شده اســت، مجال دیگري مي طلبد كه از 

حوصلة این مقاله خارج است.

منابع
1. آرین پور، یحيي. از نيما تا روزگار ما. جلد ســوم. چ چهارم. 

تهران: انتشارات زوار.
2. براهني، رضا )1380(. طال در مس. جلد اول و دوم. چ اول. 

تهران: انتشارات زریاب. 
3. پورنامداریان، تقي. )1391(. خانه ام ابري است. چ چهارم. 

تهران: انتشارات مروارید. 
4. یوشيج، نيما. مجموعة كامل اشــعار. گردآوري و تدوین: 

سيروس طاهباز. چ نهم. تهران: نگاه.
5. شمس لنگرودي، محمد تقي. )1387(. تاریخ تحليلي شعر 

نو. جلد اول. چ سوم،  تهران: نشر مركز.
6. عظيمي، ميالد. )1388(. پادشــاه فتــح )نقد و تحليل و 

برگزیدة اشعار نيما یوشيج(. چ دوم. تهران: انتشارات سخن.

آنچه موجب شناخته 
شدن افسانه 

به عنوان نقطة شروع 
تحول در شعر 

فارسي مي شود، 
تنها ایجاد تغییرات 
ظریف در قالب و 

صورت نیست بلكه 
تغییرات زیر بنایي 
و تأكید بر ماهیت 
شعر و ایجاد شیوة 
تازه اي از بیان و 

طرح معني است كه 
نوآوري به حساب 

مي آید
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علی اکبر قاسمی گل افشانی
دانشجوی دکتری زبان و ادب فارسی 
و دبير و سرگروه زبان و ادبيات فارسی 
سوادکوه

را پناه به دیوان آسمانی خواجة شيراز بردم. 
دیوان را گشودم؛ این غزل آمد:

شب وصل است و طی شد نامة هجر
سالٌم فيِه َحّتی َمطَلِع الَفجر

)حافظ، 339:1381(
آری به راستی آن شب، شب قدر شهيدی 

بود:
آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب 

است
یارب این تأثيــر دولت در کدامين کوکب 

است
تا به گيسوی تو دست ناسزایان کم رسد 

هر دلــی از حلقه ای در ذکــر یارب یارب 
است...

شهسوار من که مه آیينه دار روی اوست
تاج خورشــيد بلندش، خاک نعل مرکب 

است
)همان: 45(

آن شب، فرشتگان برای استقبال از شهيدی 
فرود آمده بودند و در کوچه پس کوچه های 

باغ ملکوت غلغله ای بود:
آب زنيد راه را هين که نگار می رسد
مژده دهيد باغ را بوی بهار می رسد
راه دهيد یار را آن مه ده  چهار را

کز رخ نوربخش او نور نثار می رسد
چاک شده ست آسمان، غلغله ای است در 

جهان
عنبر و مشک می دمد، سنجق یار می رسد
رونق باغ می رسد، چشم و چراغ می رسد
غم به کناره می رود، مه به کنار می رسد

حکایت بروجرد همان سخن سعدی است 
در باب اول گلستان که:

اََقلُّ ِجباِل ااَلرَض طوٌر َو اِنَُّه
اَلَعَظُم ِعنَد اهللِ َقدراَ َو َمنِزاًل

)سعدی، 26:1376(
ما در این مقاله ســعی داریم به شخصيت 
بپردازیم؛  استاد سيدجعفر شهيدی  علمی 
باشــد که قبــول افتد. اگر بنا بــه فرمودة 
حضرت پيامبر)ص(، علم و دانش را ميراث 
انبيا بدانيم و عالمان را وارثان آن ها، الُعلماُء 
َورثئ االنبياء، اســتاد شهيدی بدون تردید 
یکی از گران قدرتریــن وارثان انبيای الهی 
اســت که جامعة ایران و دنيای اســالم در 
دوران معاصــر به خود دیده اســت؛ گویی 
سعدی نزدیک به هشتصد سال پيش این 

بيت را برای ایشان سروده است:
صبر بسيار بباید پدر پير فلک را

تا دگر مادر گيتی چو تو فرزند بزاید
)همان: 601(

و سنایی نيز:
سال ها باید که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب
لعل گردد در بدخشان یا عقيق اندر یمن

عمرها باید که تا یک کودکی از روی طبع
عالمی گردد نکو یا شاعری شيرین سخن

)سنایی، 486:1385ـ485(
هيچ یادم نرود شبی که دوستی پيام کوتاه 
تلخی فرستاد که »شهیدی هم رفت«. به 
کوتاهی پيام نگاه نکنيد؛ جهان جهان ماتم 
و اندوه را به همراه داشــت. بغض گلویم را 
می فشرد و آرام و قرار نداشتم؛ تسکين درد 

به روان پاک فرزانگان عرصة فرهنگ نگاری:
استاد علی اکبر دهخدا، دکتر محمد معين، 
دکتر پرویز ناتل خانلری، دکتر ســيدجعفر 

شهيدی، دکتر حسن احمدی گيوی

چکیده
لطف خداوند با بروجرد یار بوده اســت که 
دو تن از دانش مردان بزرگ و مشــعل داران 
تاریخ و فرهنگ و زبان و ادبيات فارســی از 
آن دیار برخاســته اند: یکی استاد واالمقام 
روان شــاد دکتــر ســيدجعفر شــهيدی 
)1386ـ1297 شمســی( است و دیگری 
دکتر  روان شاد  دانشمند خســتگی ناپذیر، 
عبدالحســين  زرین کــوب )1378ـ1301 
شمسی(، هدف این مقاله بررسی شخصيت 
علمی استاد سيدجعفر شــهيدی ـ استاد 
فقيد دانشگاه تهران، چهرة ماندگار، رئيس 
موسسة لغت نامة دهخدا و صاحب چندین 
عنوان کتاب تأليــف و تصحيح و ترجمه ـ 
است. با جست وجو در زوایای مختلف زندگی 
استاد شهيدی می توان دریافت که او الگوی 
بسيار مناسبی برای معلمان و استادان است. 
با اميد به اینکه زبــان و فرهنگ و ادبيات 
ایران زمين در آینده، شهيدی های دیگری 
را از ميان دانش آموزان و دانشجویان امروز 

به خود ببيند.

کلیدواژه ها: اســتاد شــهيدی، دانشگاه 
تهران، سازمان لغت نامه، شخصيت علمی ـ 

اخالقی، آثار.
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)مولوی، 312:1381(
آری آن شــب، فرشــتگان به اســتقبال 
شــهيدی آمده بودند؛ زیرا شهيدی عارفی 
بود که به مرحلة فنا رســيده بود. از حجاب 
تعلقات و زخارف دنيوی گذشته، از خانه اش 
)ایشان منزل مســکونی اش را در نارمک به 
شهرداری بخشيد و از آن کتابخانه ساختند( 
و از فرزندش )یک فرزند ایشان هم به مقام 
شهادت رسيد و همچنان بی آرامگاه مشخصی 

است( چشم پوشــی کرده و از آزمایشی که 
خداوند در آیة پانزدهم ســورة تغابن از آن 
ســخن به ميان آورده است، سربلند بيرون 
آمده بود: إنَّما أمواُلُکم و أوالُدُکم ِفتَنئ و اهلُل 
ِعنَدُه أجٌر َعظيٌم؛ به درستی که اموال و اوالد 
شما،  وسيلة آزمایش شما هستند )اگر از این 
آزمایش ســربلند بيرون آیيد( اجر و پاداش 
عظيمی نزد خدا )برای شما( می باشد همت 
بلند او تعلقات را بر نمی تابيد و ز هرچه رنگ 
تعلق پذیرد، آزاد بود پس به دیدار معشوق 
می شــتافت. از زبان حافظ شيرین ســخن 

می خوانيم که
ميان عاشق و معشوق هيچ حائل نيست

تو خــود حجاب خودی، حافــظ، از ميان 
برخيز

)حافظ، 360:1381(
شــهيدی عمــری را در اقيانوس بی کران 
نهج البالغه غوطــه ور بود؛ جمله جملة این 
کتاب مقدس بــر روح و جانش تأثير نهاده 
بود و حکمت گم شده اش بود )الحکمئ ضالئ 

المومن(:
هر که چيزی نفيس گم شودش

بسته دارد به جستنش همت
جان آن کس که مؤمن پاک است
هم بر آن سان طلب کند حکمت

)ميرزامحمد، 71:1380(
لذا ایشان همه جا به دنبال گم شده اش بود. 
در حوزه به درجة اجتهاد رسيد؛ به دانشگاه 
تهران آمد و به درجة دکتری زبان و ادبيات 
فارسی نائل آمد، در دبيرستان و در دانشگاه 

تدریس کرد و ... .
علــم و دانــش بــرای شــهيدی ميراث 
گران بهایی بود )الِعلُم ِوراَثئ َکریَمئ؛ حکمت 
پنجم نهج البالغه(. از خانوادة علم و ادب بود. 
پدرش، سيدمحمد سجادی، از مفاخر ادبی 
معاصر به حساب می آید )بعدها نام خانوادگی 
خود را از سجادی به شهيدی تغيير داد(. به 

قول سعدی:
ميراث پدر خواهی علم پدر آموز

کاین مال پدر خرج توان کرد به یک روز
برای او شــرافتی واالتر و باالتر از علم نبود 
)ال َشــَرَف َکالِعلم؛ حکمت صد و سيزدهم 

نهج البالغه(.
ایشان اســتاد ممتاز زبان و ادبيات فارسی 
دانشــگاه تهران بود؛ چهــره ای ماندگار بر 
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صفحة روزگار
کی شود عّز و شرف بر سر تو افسر و تاج

تا تو مر علم و خرد را نکنی زین و رکيب؟
)ناصرخسرو، 521:1388(

ســازمان لغت نامه نيز تماشاگه  رازی برای 
شهيدی بود. ایشان و روان شاد استاد معين 
و دکتر سيدمحمد دبيرسياقی از دستياران 
علی اکبر دهخدا در تدوین لغت نامه بودند. 
در صدای مانــدگاری که از مرحوم دهخدا 
دربارة لغت نامه بر جای مانده، نام و یادی از 

استاد شهيدی نيز دیده می شود:
از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند

)حافظ، 240:1381(
درنامه ای که دهخدا برای دعوت شهيدی 
به لغت نامه به وزیر فرهنگ وقت نوشــته، 
از ایشــان با عنوان »در نوع خود کم نظير« 
یاد کرده اســت. استاد شهيدی در سازمان 
لغت نامه، نقش برجســته و چشــمگيری 
داشــت و بيش از نيم قرن در آنجا خدمت 
کرد. مدتی معاونت ســازمان لغت نامه و در 
ادامة راه، هدایت سازمان را بر عهده داشت 
و نامــش در کارنامة فرهنگ نگاری در کنار 
بزرگانــی چون حکيم ابوحفص ســغدی، 
اســدی طوســی، علی اکبر دهخدا، دکتر 
محمد معين و دکتر پرویز ناتل خانلری به 

چشم می خورد.
حاصل پنجاه و اندی سال را

کرد یکجا بر لغت نامه عطا
)کی منش، 6:1389(

نام استاد شهيدی مرزهای ایران را درنوردید 
و در بســياری از مجامع علمی سایه گستر 
شــد. اســتاد در طول حيات علمی خود در 
کنفرانس های بين المللی فراوانی در کشورهای 
اردن، مصر، عراق، الجزایر، آمریکا و... شرکت 
داشت. در کشور چين و در شهر نقش آفرینان 
پکن )تعبير از خود استاد است که بر عنوان 
گزارش سفر به چين او نقش بسته است( هم 
حضور یافت. گویی استاد در این سفر به این 
حدیث شریف نظر داشته اند: ُاطُلُبوا الِعلَم وَ َلو 
بالصين؛ یعنی دانش را بجویيد حتی اگر در 
چين باشــد. البته استاد نه برای علم اندوزی 
بلکــه برای ترویج زبــان و فرهنگ و ادبيات 

فارسی رهسپار چين شده بود.
علم را فرمودمان جستن رسول

جست بایدت ار نباشد جز به چين
)ناصرخسرو، 119:1388(
از افتخارات بخش زبان فارســی دانشگاه 
پکن این بوده که به اســتاد شهيدی درجة 
استادی افتخاری دانشگاه پکن را داده است.
یکی از باقيات صالحات اســتاد شهيدی، 
تربيت معلمان و اســتادانی اســت که در 
سراسر این ســرزمين و حتی در فراسوی 
مرزها درکشورهایی مانند هند، ترکيه، لبنان 
و چين مشعل داران ترویج زبان و ادبيات و 
فرهنگ فارسی هســتند. شاگردی کردن 
در مکتب اســتاد شهيدی سند پرافتخاری 
است برای معلمان و استادان و حلقة ارادت 
و دوستداری اســتاد در گوششان؛ چرا که 

استاد، استادی کم نظير بود و ادب درس و 
ادب نفس را توأمان داشت:

چل سال بيش رفت که من الف می زنم
کز چاکران پيرمغان کمترین منم

)حافظ، 465:1381(
و: 

حلقة پير مغان از ازلم در گوش است
برهمانيم که بودیم و همان خواهد بود

)همان: 278(
بودند دانشــجویانی که سال ها از تحصيل 
آن ها در دروة دکتری هم سپری شده بود و 
در دانشگاه استاد بودند اما پروانه وار بر گرد 
شمع وجود استاد شهيدی طواف می کردند. 
از آن خيل مشتاقان می توان از دکتر سيد 
علی محمد سجادی، دکتر عباس کی منش 
و دکتر سعيد واعظ نام برد که حدود بيست 
سال در گرما و ســرما، جمعه ها به حضور 

استاد می رسيدند. درگاه استاد، دولت جایی 
بــرای آنان بود. در مجلدات شــرح مثنوی 
استاد، نام این بزرگواران به چشم می خورد:

حافظ جناب پير مغان جای دولت است
من ترک خاک بوسی این در نمی کنم

)حافظ، 479:1381(
استاد شهيدی برای شاگردانش همانند پير 

و مراد بود و آن ها را راهبری می کرد:
بندة پير مغانم که ز جهلم برهاند

پير ما هرچه کند عين عنایت باشد
)همان: 214(

استاد شــهيدی در کنار تربيت شاگردان، 
چندیــن عنــوان کتاب تأليــف، ترجمه و 
تصحيــح کرد کــه چند عنــوان آن ها به 
دریافــت جایزة کتاب ســال و جایزه های 
دیگر نائل آمدند. اســتاد در این کتاب ها به 
چندین حوزه وارد شد و در آن ها غور کرد: 
حوزه های ادبيــات و تاریخ و دین و مذهب 
و... . همــة تأليفات، ترجمه ها و تصحيحات 

ایشان ارزشمند و ستودنی است:
حضرت دکتر شهيدی، مرد علم

صاحب اندیشه و دریای حلم
آنکه در علم سخن استاد بود

بر گلستان ادب رونق فزود
آنکه تأليفات ارزشمند داشت

بذر معنی در زمين فضل کاشت
بر شمارم شمه ای ز آثار او

گرچه باشد بيش از این ها کار او
)کی منش، 6:1389(

تعدادی از آثار ارزشمند استاد
اول،  نهج البالغه )چــاپ  1. ترجمــة 
1368(: این اثر اســتاد در سال 1369 به 
دریافت جایزة کتاب سال نائل آمد. استاد در 
این اثر کوشيده  است زیباترین لباس الفاظ 
دری را بر قامــت معانی بلند حضرت امير 
بپوشاند. بی تردید ترجمة استاد، فصيح ترین 

و شيواترین ترجمة نهج البالغه است.
ترجمة نهج البالغة آن ادیب

هست در دور زمانه کم رقيب
)همان: 6(

2. شرح لغات و مشکالت دیوان انوری 
)چاپ اول، 1358(: این اثر رســالة دکتری 
استاد است، در گروه زبان و ادبيات فارسی 

شهیدی عمری را 
در اقیانوس بی کران 
نهج البالغه غوطه ور 

بود؛ جمله جملة 
این کتاب مقدس بر 
روح و جانش تأثیر 
نهاده بود و حکمت 

گم شده اش بود
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دانشگاه تهران به راهنمایی روان شاد استادمعين در 
سال 1340 به انجام رسيده است. همت استاد در حل 

دشواری های دیوان انوری ستودنی است.
شرح مبسوط لغات انوری
کرد استخراج با لفظ دری

)همان: 6(

3. شرح مثنوی: اســتاد در این اثر شرح مثنوی 
شریف استاد بدیع الزمان فروزانفر را ادامه داده است. 
شرح دفتر اول مثنوی به پایان نرسيده بود که شمع 
پرفروغ زندگی اســتاد فروزانفر به خاموشی گرایيد 
و استاد شــهيدی، 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(

4. از دیروز تا امروز )مجموعه مقاالت استاد(: این 
کتاب در سال 1373 به اهتمام هرمز ریاحی و شکوفه 
شهيدی )دختر استاد( به چاپ رسيده است. گزارش 
سفرهای اســتاد به کشورهای دیگر برای شرکت در 

کنفرانس های بين المللی بخشی از این کتاب است.
دفتر دیروز تا امروز را

کرد انشا با عنایات خدا
)همان:6(

5. تصحیح و توضیح دّرة نــادره )چاپ اول، 
1341(: ُدّرة نادره اثر ميرزا مهدی خان اســترآبادی 
نثری مصنوع و متکلف دارد. اســتاد با دانش وسيع 
خود این اثر را تصحيح و شــرح کــرد؛ آن را از پردة 
خمول و گمنامی بيرون آورد و گنجی را به گنجينة 
ســخن فارســی افزود. این اثر نيز به دریافت جایزة 

کتاب سال نائل آمد.

6. تصحیح و شرح کتاب براهین العجم )چاپ 
اول، 1351(: براهين العجم اثر محمدتقی سپهر است.

درة نادر، براهين العجم
یافت رونق زان ادیب محترم

)همان: 6(

اســتاد شــهيدی در حوزه های دینــی و مذهبی و 
تاریخ اســالم هم قلم زده و با انتشار مجموعه هایی 
گران سنگ، گام های ارزشمندی در جهت شناساندن 
شــخصيت های مذهبی به مخاطبان برداشته است. 
این آثار ارزشمند عبارت اند از: در راه خانة خدا، تاریخ 

تحليلی اســالم، عرشيان، علی از زبان علی، زندگانی 
حضرت فاطمه)س(، پس از پنجاه ســال )قيام امام 
حسين)ع((، چراغ روشن در دنيای 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 شيرزن کربال و... .
وان چراغ روشن دنيای ما
وان به راه خانة پاک خدا
 در دیار آشنایان زد قلم
از پس پنجاه سال پر الم

عرشيان را با همه کروبيان
در قلم آورد باشرح بيان

زنده شد تاریخ تحليلی از او
که از آن افزود خود را آبرو

شرح  حال فاطمه بنت رسول
چون رقم زد، اهل دل را شد قبول

زندگانی علی بن حسين
باز گفت آن دوستان را نور عين

تا ز وصف جعفر صادق نوشت
مرحباگویان شدند اهل بهشت

چون که نور هشتمين 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 شيرزن
خواند او، اعجاز شد او را سخن

)همان: 6(
آثار استاد به این موارد محدود نمی شود. آثار دیگری 
نيز در کارنامة علمی و پژوهشــی ایشــان به چشم 
می خــورد که در اینجا برای رعایــت اختصار از ذکر 

آن ها چشم پوشی می کنيم.

سخن آخر
اميدوارم که معلمان و استادان ما شيوة علمی و عملی 
و اخالقی استاد شــهيدی را به کار ببندند. اگر نيک 
بنگریم، اســتاد شهيدی الگوی بسيار مناسبی است. 
اميدواریم که زبان و فرهنگ و ادبيات ایران زمين در 
آینده، شهيدی های دیگری را از ميان دانش آموزان و 
دانشــجویان امروز به خود ببيند. ما در این صفحات 
محدود و مختصر، موفق نشدیم مطالبی درخور استاد 
شهيدی بنویسيم، که عنقا را بلند است آشيانه؛ استاد 

شهيدی دریاست و در ظرفی نمی گنجد:
گر بریزی بحر را در کوزه ای

چند گنجد؟ قسمت یک روزه ای
)مولوی، 27:1375(

منابع
1. قرآن کریم
2. نهج البالغه

3. حافظ، شــمس الدین محمد. 
)1381(. دیــوان. به کوشــش 
تهران:  رهبــر.  خطيــب  خليل 

انتشارات صفی  علی شاه.
مصلح الدیــن.  ســعدی،   .4
تصحيــح  کليــات.   .)1376(
تهــران:  فروغــی.  محمدعلــی 

ققنوس.
5. ســنایی، ابوالمجد. )1385(. 
دیــوان. تصحيح مدرس رضوی. 

تهران: انتشارات سنایی.
بدیع الزمــان.  فروزانفــر،   .6
)1375(. شــرح مثنوی شریف. 

تهران: انتشارات زوار.
7. کی منش، عبــاس. )1388(. 
استاد عشــق. روزنامة اطالعات 

)تاریخ 23 دی ماه(.
8. ـــــــــــــــــ . )1389(. 
اطالعات  روزنامة  انــس.  خلوت 

)تاریخ 23 دی ماه(.
9. مولوی، جالل الدین. )1381(. 
به  تبریــزی.  کليــات شــمس 
تهران:  سبحانی.  توفيق  کوشش 

نشر قطره.
10. ميــرزا محمــد، ميرزاعلی. 
آفتــاب.  بــارگاه  در   .)1380(
تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی.
11. ناصرخسرو، حکيم ابومعين. 
)1388(. دیوان. تصحيح محقق 
و مينــوی. تهــران: انتشــارات 

دانشگاه تهران.
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سیدرضا سبزواري
كارشناس ارشد، دبير ادبيات دبيرستان شاهد علي آباد
كتول و مدرس آموزش عالي شرق گلستان

 یا نغمة حروف

غزنين نه همان اســت كه من دیدم پار...« 
)سيستاني، 1375: 12(.

»در رثاي سلطان محمود غزنوي«
شهر غزنين نه همان است كه من دیدم پار
چه فتاده است كه امسال دگرگون شده كار

... آه و دردا و دریغا كه چو محمود ملك
همچو هر خاري در زیرزمين ریزد خوار
آه و دردا كه همي لعل به كان، باز شود

او ميان گل و از گل نشود برخوردار
آه و دردا كه بي او هرگز نتوانم دید
باغ پيروزي1 پر الله و گل هاي ببار

... واي و دردا كه كنون قيصر رومي برهد
از تكاپوي و برآوردن برج و دیوار

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 قنوج2 سپه گرد شده است

روي زان سو نه و بر تاركشان، آتش بار
خيز شاها، كه رسوالن شهان آمده اند

هدیه ها دارند آورده فراوان و نثار
... خيز شاها، كه به دیدار تو فرزند عزیز

به شتاب آمد، بنماي مر او را دیدار
... 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 پدید و نه كنار... 

توزیــع حرفي و ... و همراه معادل فرنگي آن 
مورد اشارة محققان و ادیبان قرار گرفته است 
و جا دارد در آینده بحث بيشتر و دقيق تري 

دربارة آن بشود:)ص 84(.

واج آرایي یا نغمة حروف
موســيقي لفظــي كالم بــا ســه روش: 
هماهنگ سازي یا تسجيع، همجنس سازي 
یــا تجنيس، و روش تكرار افزون مي شــود. 
هر كــدام از این روش ها در ســطح واژگان 
مصادیقي و در ســطح جمــالت مصادیقي 
دیگر دارند كه به هر كدام نامي نهاده اند و به 
مجموعة آن ها، صنایع )جمع  صنعت( بدیع 

لفظي مي گویند )شميسا، 1375: 13(.
یكي از شاخه هاي كارآمد و بنيادین دانش 
بدیــع لفظــي روش تكرار اســت. در واقع، 
همان گونه كه بيان شد، سومين روشي كه 
در بدیع لفظي، موســيقي كالم را به وجود 
مي آورد یا افزون مي كند، تكرار است. تكرار 
واك، هجا، واژه، عبــارت یا جمله یا مصراع 

)همان: 57(.
تكرار در زیبایي شناسي هنر از مسائل اساسي 
است. كورسوي ستاره ها، بال زدن پرندگان 
به ســبب تكرار و تناوب است كه زیباست. 
صداي قطرات باران كه متناوبًا تكرار مي شود، 
آرام بخش است. قافيه و ردیف در شعر فارسي 
تكرار است. انواع تكرار چه در شعر قدیم و چه 
در شعر نو دیده مي شود. براي مثال، یكي از 
مختصات سبك خراساني تكرار فعل و جمله 
و عبارت اســت؛ مثاًل قصيدة معروف فرخي 
سيستاني در رثاي محمود به مطلع: »شهر 

چكیده
در این مقاله تالش بر این بوده اســت كه 
تاریخچة آرایة »واج آرایي« یا »نغمة حروف« 
كه در قســمت دانش ادبي و نيز در بيتي از 
منوچهري دامغانــي در بخش گفت وگوي 
درس ســوم »ارمغان ایران« از كتاب فارسي 
پایة هشتم دورة اول متوسطه )ص 33( آمده 

است، بررسي شود.

كلیدواژه ها : آرایه، واج  آرایي، نغمة 
حروف، فارسي پایة هشتم

مقدمه
از دهة 1370 آرایة واج آرایي یا نغمة حروف 
در كتب درســي دوران دبيرستان از جملة 
فارسي پایة هشتم خودنمایي مي كند. لزوم 
یافتن نامي كه زیبنــده و برازندة این مقوله 
باشد، از همين دوران اجتناب ناپذیر مي نمود؛ 
كامــل احمدنژاد در كتــاب »صنایع ادبي« 
متعلق به دورة كارداني تربيت معلم در سال 
1370 دربارة این آرایه مي نویسد: »جز انواع 
جناس هماهنگي هاي صوتــي دیگري نيز 
در شــعر هســت كه یكي از مهم ترین این 
هماهنگي ها تكرار یك حرف است در كلمات 
یك مصراع یــا یك بيت و در بالغت فرنگي 
به آن »Allitration« گفته مي شــود. این 
هماهنگي مورد توجه شاعران بزرگ ایران بوده 
و نمونه هاي فراواني در شعر ایران دارد اما در 
كتاب هاي مربوط به فنون ادبي اشاره اي به آن 
نشده و هنوز هم معادل مناسب و جاافتاده اي 
براي آن وضع نشده است و در سال هاي اخير 
با نام هاي هماهنگي حرفي، هماهنگي صوتي، 
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)همان: 17ـ  12(
در شــعر نو، تكرار عبارت و حتي بند رایج 
است؛ مثاًل در شعر »پشت دریاها« از سهراب 
سپهري، جملة »پشت دریاها شهري است« 

تكرار مي شود )سپهري، 1389: 160(.

پشت دریاها
قایقي خواهم ساخت،
خواهم انداخت به آب.

دور خواهم شد از این خاك غریب
كه در آن هيچ كسي نيســت كه در بيشة 

عشق
قهرمانان را بيدار كند ...

پشت  دریاها شهري است!
قایقي باید ساخت )همان: 161ـ  160(

»اصواًل تكرار را باید یكي از مختصات سبك 
ادبي قلمداد كرد« )شميسا،  1370: 63(.

تكرار در ســبك مذهبي هم فراوان است؛ 
مثاًل مزامير داوود در تورات و در قرآن مجيد 
در ســورة الرحمن، آیة : »فباي َء آالء ربكما 

تكذبان« تكرار مي شود )همان: 63(.
در ادامة سخن، باید بگویيم كه نام آوا )اسم 
به واژه اي گفته   )onomatopoeia صوت
مي شــود كه از صداهاي موجود در طبيعت 
یا صداي حيوانات تقليد شــده است؛ مانند 
)آســمان( غرمبه، شرشــر )آب(، جرینگ 
)شكستن شيشه(، چهچهه )بلبل( و قوقولي 
قوقو )خروس(. نام صوت هاي عاطفي نيز در 
زمرة نام  آواها قرار دارند؛ مانند قهقهه )خنده(، 
هن و هن )ناشــي از خستگي( یا آه )كه به 

هنگام اندوه از دهان بيرون مي آید(.
واژه شناسان نام آواها را به واژه هایي محدود 
مي كنند كه به تقليد صدا ســاخته شده اند 
)مانند عوعوي سگ( اما زبان شناسان و اهل 
ادب آن را شــامل هــر واژه اي مي دانند كه 
ميان لفظ و معنــاي آن رابطه اي طبيعي یا 
ذاتي باشــد؛ مانند واژه هایي كه پژواك صدا 
هستند )جيك جيك گنجشك، كوكو فاخته، 
جرینگ جرینگ زنجير( یا واژه هایي كه ایجاد 
احساسي را در بدن ما بيان مي كنند: مور مور، 

گزگز و ... .
سيروس شميسا عالوه بر اینكه در فصل سوم 
كتاب خویش مبحثي با عنوان »روش تكرار« 
دارد كــه در آن از هم حروفي و هم صدایي3 
در بخش اول )بدیع لفظي( ســخن به ميان 
مي آورد، در فصــل دوم بخش بدیع معنوي 

كتاب در قســمت مبحث روش تناســب، 
پس از بر شــمردن صنایعي كه ژرف ساخت 
آن ها تناســبات معنایي بين اجــزا و كالم 
است )از جمله مراعات نظير، جناس كلمات 
هم خانواده، تضاد، تلميح، ارصاد و تســهيم، 
براعت اســتهالل، حســن تخلص یا حسن 
مخلص، حشو مليح، ازدواج یا مزاوجت، عقد، 
جابه جایي صفت، استثناي منقطع و رجوع( 
در رتبــة دوازدهم از صنعتــي به نام »صدا 
معنایي« حرف مي زند و در مثال خود به بيت 

موردنظر مــا: »خيزید و خز آرید كه هنگام 
خزان است/ باد خنك از جانب خوارزم وزان 

است« اشاره مي كند.
او »صــدا معنایــي« را این گونــه تعریف 
مي كنــد:»آوردن الفاظــي كه صدایشــان 
مســتمع را به منبع صــوت داللت كند« 
و در ادامــه مي گویــد: »در بالغت فرنگي، 
onomatopoeia كلماتي هستند كه لفظ 
و صدایشان شنونده را به منبع صوت داللت 
مي كند؛ مثل چك چكـ  قطرة باران، قار قار 
ـ صداي كالغ، به نظر ما این بحث مربوط به 
لغت اســت و جنبة بدیعي ندارد اما اگر در 
كالمي این خاصيت باشد جنبة بدیعي پيدا 
مي كند. به عبارت دیگر، گاهي هم حروفي ـ 
كه از صنایع بدیع لفظي استـ  جنبة معنوي 
مي یابد )شميســا، 1375: 95(؛ مبحثي را 
كه امــروزه در كتاب آرایه هاي ادبي ســال 
سوم دبيرستان رشتة علوم انساني( شاهد آن 

هستيم.
ابوعلــي ســينا در فصلي از رســالة خود 
)مخارج الحروف( بــا بيان اینكه »حرف هاي 
گفتار از حركت هاي غيرگفتار نيز شــنيده 
مي شــوند«، رابطة ميان بعضي صوت هاي 
ملفوظ را با صوت هاي دیگر شرح مي دهد. از 

آن جمله مي گوید:
هاء: را از رانده شدن هوا به قوت در جسمي 
كه مانع آن نباشد، مانند خود هوا، مي شنوي.

خاء: از اینكه جســمي خشك را با جسمي 
ســختـ  كه باریك و كشيده باشدـ  چنان 
بخراشــي كه درشــتي آن را زایل كند، اما 
در آن فرو نرود؛ مانند خراشــيدن پوست با 

جسمي سخت.
قاف: از شكافته شدن جسم ها و به ناگاه از هم 
كندن آن ها، خاصه كه رطوبتي داشته باشد.

كاف: از شكافته شدن جسم هاي خشك
شــين: از بانگ تراویــدن رطوبت هایي كه 
لزوجت نداشته باشد یا اندكي لزج باشد و از 
نفوذ رطوبت ها به فشار در سوراخ هاي جسم 

خشكي كه منفذهاي آن تنگ باشد.
فاء: از آواز باد در درختان و آنچه بدین ماند.

را: از لرزیدن پارچه اي 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 ناگزیر كند كه با آن فشرده شود و 

سپس برگرد و آب با آن برآید.
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تاء: از كوفتن كف دست با انگشت به سختي
دال: از همين كار اما سســت تر. )مقاله اي 
از پرویــز ناتل خانلري دربــارة نغمة حروف 
به مناسبت شــعر و ادب فارســي. سایت: 

.)tebyan.net(
در بخشــي از این مقاله آمده است: »شاعر 
در انتخاب الفاظ مي تواند صفات و خصائص 
حرف ها را مورد بررسي قرار بدهد و براساس 
منظوري كه دارد، كلمات مناســب تري را 
براي القاي حاالت نفســاني خود به شنونده 
برگزیند. في المثــل، اگر چند كلمه به یك 
معني یا به معاني بســيار نزدیك به یكدیگر 
در زباني وجود داشته باشد، انتخاب یكي از 
آن ها برحسب  حال و مقصود شاعر مناسب تر 
خواهــد بود. براي اثبــات این معني، یافتن 
مثال هایي كه مفيد یقين باشد و همة اهل 
زبان دربارة آن ها اتفاق  نظر داشــته باشند، 

دشوار است. 
اما در موارد بسيار الاقل جاي این احتمال 
هست كه شاعر در ماوراي ذهن هشيار خود، 
رابطه اي ميان اصوات طبيعي و اصوات ملفوظ 
یافته باشد. یكي از مواردي كه اغلب در ذهن 
ما با تصور فصل پایيز مالزمه دارد، آواز خرد 
شدن برگ هاي خشك در زیر قدم هاست و 
البته تا پایيز و مردمان بوده اند،  این رابطه در 
tebyan.( ذهن افراد بشر وجود داشته است

.)net
فرخي گوید:»بر دست حنا بسته نهد پاي 

به هر گام
هر كس كه تماشا گه او زیر چناري است«

بنابرایــن، آیــا نمي تــوان گمــان برد كه 
منوچهري در مسمط معروف خود، با توجه 
یــا بي توجه، كلماتي به كار برده اســت كه 
این رابطة ميان تصور خزان و آواز برگ هاي 
خشك را در ذهن شنونده بيدار كند؟ )همان 

.)tebyan.net مقاله
مي توان گفت كــه در كنار اصطالح به كار 
برده شــده براي این آرایــه، یعني واج آرایي 
)نغمة حروف( كه در كتب مورد استفاده قرار 
گرفته است، مي توان از اصطالحي كه شميسا 
با نام »صدا معنایي« از آن یاد مي كند نيز در 
این زمينه بهره گرفت. با توجه به اینكه الفاظ 
این بيت شنونده را به منبع صوت رهنمون 

مي سازد و نيز اینكه در بيت:
 ستون كرد چپ را و خم كرد راست 
خروش از خم چرخ چاچي بخاست 

حــرف »ن« و »خ« هر یك پنج بار و حرف 
»ز« شش بار تكرار شده است، شاعر آگاهانه یا 
ناخودآگاه با تركيب و تكرار این حروف رابطة 
خزان را با وزش بــاد و خش خش برگ ها در 
ذهن شنونده بيدار مي سازد. این ادعا را مي توان 
با تعریفي كه در كتاب فارســي هشتم آمده 
است، تطبيق داد:»بهره گيري از تكرار حروف، 
كالم را دل نشين تر مي سازد و سبب روشني 
و رســایي سخن مي شود. به تكرار یك حرف 
یا صدا )صامت،  مصــوت( در عبارت یا بيت، 

»واج آرایي« یا »نغمة حروف« گفته مي شود. 
مثال هاي دیگر: 

ستون كرد چپ را و خم كرد راست
خــروش از خم چــرخ چاچي بخاســت 

)فردوسي(
در این 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 مي كند.
خبرت خراب تر كرد جراحت جدایي 

چو خيال آب روشن كه به خستگان نمایي 
)سعدي(

در این 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 سایه براین خاك انداز )حافظ(

در این بيت، حرف»س« پنج بار، حرف »ر« 
پنج بار و ســه حرف »ب« و »ن« و »ز« هر 

یك چهار بار آمده اند. 

اگر چند كلمه 
به یك معني یا 
به معاني بسیار 

نزدیك به یكدیگر 
در زباني وجود 
داشته باشد، 

انتخاب یكي از 
آن ها برحسب  حال 

و مقصود شاعر 
مناسب تر خواهد 

بود

پي نوشت ها
1. باغ پيروزي: نام یكي از سرابســتان هاي دلپذیر محمود 
در غزنين كه پس از مرگش وي را چنان كه وصيت كرده 
بود، در همان جا به خاك ســپردند )سيستاني، فرخي به 

كوشش خليل خطيب رهبر، 1375: 14(.
2. قنوج: به كســر اول و فتح ثاني مشــدد شهري بزرگ 
در هندوســتان در كنار گنگ شمال شرقي شهر كاونپور. 
ســلطان محمود غزنوي این شهر را كه مستقر راي قنوج 
بود فتح كرد. راي قنــوج بزرگ ترین رایان هند بود. راي: 
لقب ســالطين و حكام بزرگ هندوســتان بــود. راي در 
سانسكریت به معني شاه است كه راجه نيز گفته مي شود 

)سيستاني، فرخي به كوشش خليل خطيب رهبر: 16(.
3. هم حروفي و هم صدایي: تكرار واك: یعني تكرار صامت 
یا مصوت در چندین كلمة جمله و بر دو نوع مي باشد: الف 
ـ هم حروفي و آن تكرار یك صامت یا بسامد زیاد در جمله 
است. تكرار صامت ممكن است به صورت منظمي در آغاز 
همه یا برخي از كلمات باشــد؛ »سروچمان من چرا ميل 
چمــن نمي كند« )حافظ( كــه در آن صامت )چ( در آغاز 

واژه هاي چمان، چرا و چمن تكرار شده است.
نيز تكرار صامت ممكن است به صورت پراكنده اي در ميان 

كلمات باشد )هم حروفي پنهان(:
ستون كرد چپ را و خم كرد راست
خروش از خم چرخ چاچي بخاست

هم حروفي پنهان در حافظ فراوان است. )شميسا، 1375: 
.)57

در بيت زیــر هر دو نوع هم حروفي )منظم و پنهان( دیده 
مي شود:

رشتة تسبيح اگر بگسست معذورم بدار
دستم اندر ساعد ساقي سيمين ساق بود )حافظ(

هم حروفي را در برخي از كتب بدیعي »اعنات« و در برخي 
دیگر »توزیع« خوانده اند )شميسا، همان: 57(.

هم صدایي: و آن تكرار یا توزیع مصوت در كلمات است:
»یاد باد آنكه ز ما وقت سفر یاد نكرد« )حافظ( كه در آن 

مصوت بلند )a( چند بار تكرار شده است.
مار دیدي در گياپيچان؟ كنون در غار غم

مار بين پيچيده در ساق گيا آساي من )خاقاني(
گاهي هم حروفي و هم صدایي با هم در مصراع یا بيتي به 
كار مي رود و ارزش موســيقایي كالم به اوج مي رسد: دل 

بي جمال جانان ميل جهان ندارد )حافظ(
كه در آن تكرار صامت هاي الم و ميم و نون و مصوت»آ« 

شنيده مي شود.
»تركان پارسي گو بخشندگان عمرند

ساقي بده بشارت، پيران پارسا را«
در مصراع اول، صامت هاي »ك« و »گ« تكرار شده است 
و در »پيران پارســا« صامــت »پ« و مصوت »آ« به هم 
مربوط شــده اند. وجود این ظرایف یكي از عوامل بســيار 

قوي در خوش آهنگي ابيات حافظ است.

منابع
1. قرآن كریم.

2. احمدنژاد، كامل. )1370(. صنایع ادبي. كارداني تربيت 
معلم. شركت چاپ و نشر ایران.

3. سپهري، ســهراب. )1389(. هشــت كتاب. انتشارات 
وفایي.

 .)1375( علي بن جولوق)فرخي(.  ابوالحسن  سيستاني،   .4
به كوشــش خليل خطيب رهبر. چاپ شانزدهم. انتشارات 

صفي عليشاه.
5. شميســا، ســيروس. )1375(. نگاهي تــازه به بدیع. 

انتشارات فردوس.
6. گروه مؤلفان. )1393(. فارســي پایة هشــتم دورة اول 
متوسطه، چاپ اول، شركت چاپ و نشر كتاب هاي درسي 

ایران.
.tebyan.net :7. سایت
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علی اکبر امامی
کارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسی و دبير آموزش وپرورش منطقة حميل
همایون بیتا
کارشناس و مربی فنی وحرفه ای کرمانشاه
مردان بدری
کارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسی و دبير آموزش وپرورش منطقه حميل

چکیده
فرایند تعليم وتربيت از مهم ترین فرایندهای 
موجود در تمامی کشورهاســت. در واقع، 
روند اصلی فرهنگی، اقتصادی و سياسی هر 
کشور ریشه در تعليم وتربيت آن کشور دارد. 
در موفقيت و کارآمدی نظام آموزشــی هر 
کشور نيز عناصر و عواملی تأثيرگذارند که 
از مهم ترین و اساسی ترین آن ها، کتاب های 
درســی و محتوای آموزشی و اهدافی است 
که مؤلفــان محترم در این کتاب ها در نظر 
گرفته اند. در پژوهش حاضر، نخســت )در 
مقدمه( به طور کوتاه و مختصر در مورد عيد 
غدیر و حضرت علــی )ع( توضيحاتی بيان 
شده و در ادامة جســتار، کميت محتوای 
آموزشــی و تحليل مطالب مربوط به عيد 
غدیر و حضــرت علــی)ع( در کتاب های 
ادبيات فارســی دورة دوم متوسطه با رسم 
نمودار بررســی گردیده است. در پایان نيز 
به شرح نمودار و بيان نتيجه گيری پرداخته 
شــده اســت. می توان گفت کــه دقت در 
انتخاب و گزینش مطالبی از این گونه تالش 
مؤلفان کتب درسی را ثمربخش تر خواهد 

کرد.

حضرت  غدیــر،  عيــد  کلیدواژه هــا: 
علی)ع(،تحليل کتاب های ادبيات فارســی 

دورة دوم متوسطه

ضرورت تحقیق
بررســی و تحليل محتوایی و ســاختاری 
کتاب های درسی از این جهت که می تواند 
اطالعات دقيــق و موثقی دربارة کتاب های 
درســی فراهم آورد تا در نهایت با مقایسه 
بــا اصول، مفاهيم و تمامــی اهداف برنامة 

درسی،  ميزان موفقيت مولفان آن کتاب ها 
در تحقيــق اهــداف از پيش تعيين شــدة 
آموزشی براســاس ضوابط و قواعد ارزیابی 
کتاب های درسی نشان داده می شود، بسيار 

حائز اهميت است.

مقدمه
سخن از شخصيت بی مانند اميرمؤمنان علی  
ـ عليه السالم ـ است؛ شخصيتی که بشر با آن 
همه توصيفی که تاکنون از او داشته هنوز 
در حســرت دست یافتن به حقيقت اوست. 

چهرة مقدسی را که زادگاهش خانة خدا و 
محل نشو و نمایش دامان نبی اکرم)ص( و 
وجود مقدســش آیينة تمام نمای پيامبران 
الهی و نســخة دوم آخرین سفير خدا و به 
فرمودة قرآن، نفــس و روح و جان محمد 
مصطفی بوده است، چگونه می توان توصيف 
کرد؟ حضرت علی)ع( برترین الگوی انسانی 
اســت و تمامی ارزش های انســانی در او 
به حد اعالی رشــد رســيده اند؛ شجاعت، 
بخشندگی، اندیشة متعالی، زهد و عبادت، 
ایثار، خداشناسی و همة ویژگی های عالی 
بشــری و خصایص واالی تربيتی و اخالقی 
در او جمع اند. او قهرمان همة ارزش هاست. 
»او از محبوب ترین انســان ها نــزِد 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 پشتيبان 
رسول اهلل بود. پس از پيامبر)ص(، بيشترین 
رنج را دیــد و خون  دل فــراوان خورد. او 
بــرای حفظ اســالم و وحدت مســلمانان 
از حق مســلم خود چشم پوشيد تا پيکرة 
اسالم آسيب نبيند و بر تمام مصيبت های 
بی شمارش صبر پيشه کرد. به یقين، همين 
صبــر زیبای علی ـ عليه الســالم ـ بود که 
ایمان و اخالصش را تفســير نمود و وی را 
 در تاریخ جاوید کرده اســت. در یک کالم، 

سهم موضوع غدیر و والیت 
اميرالمؤمنين، 

در کتاب های ادبيات فارسی 
دورة دوم متوسطه

داستان غدیر از 
عظمت و ضرورت 
والیت و ریشه ای 
بدون این مسئله 

خبر می دهد
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علی حقيقت جاویدی اســت که به فرمودة 
پيامبر)ص( هيچ کس 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، پيشوای 
تقوا، عبودیت، صــدق، اخالص، عطوفت و 
شجاعت، اسوه خضوع و خشوع در برابر حق 
و آیينة تمام نمای اســتقامت و استواری در 
برابر سرکشان و مستکبران می باشد. امامت 
علی)ع(، غدیر و محل غدیر را برای هميشه 
در اذهان همگان مانــدگار کرد و می توان 
گفــت غدیر محور هم بســتگی و زیربنای 
تفکر شيعی است. غدیر تبيين کنندة اصيل 
وصایت رســول مکرم اسالم)ص( می باشد 
که اســالم راستين را تداوم بخشيد و زالل 
معرفت، والیت تســليم و رضــا را در جان 
مؤمنين جــاری و حيــات ثمربخش را به 
نمود.« )رضوانــی، 12:1341(  آنان هدیه 
داســتان غدیر از عظمت و ضرورت والیت 
و ریشــه ای بدون این مسئله خبر می دهد. 
رسول اکرم)ص( در آن هنگام و در زیر آن 
آفتاب سوزان، در حضور آن همه جمعيت 
پيامی داد؛ این پيام اساسی ترین پيام دین 
او بود و به راســتی رسول)ص( بر عظمت و 
ضرورت آن واقف بود، کــه مردم را در آن 
گرمای سوزان نگه  داشت و رسالت آسمانی 
خویش را به مســلمانان ابالغ فرمود. غدیر 
عصــاره و نتيجه خلقــت و خالصه مکتب 
وحی است و صرفًا واقعه ای تاریخی نيست. 
این نام مقدس، عنوان عقيدة ما و اســاس 
دین است. غدیر ثمرة نبوت و ميوة رسالت 
و تعيين کنندة خط مشــی مســلمانان تا 
آخریــن روز دنياســت. غدیــر ماجرایی 
سرنوشت ساز اســت و نقطة تالقی کاروان 
رســالت با طالیه داران امامت است. غدیر 
خم یک ســرزمين نيست؛ چشمه ای است 
که تا پایان هستی می جوشد و کوثری است 
که فنا برنمی دارد و افقی اســت بی کرانه و 

خورشيدی است عالم تاب.
غدیر و حضرت علی)ع( امامت و والیت را 
معنا بخشيدند. »ارادة حکيمانة خداوند بر 
این تعلق گرفته اســت که واقعة غدیر، در 
تمام اعصار به صورت یــک تاریخ زنده که 
قلوب و دل ها به سوی آن جذب می شوند، 

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

افضل و سيدالمســلمين و اميرالمؤمنين و 
است  غرالمحجلين  قائد  و  یعســوب الدین 
که باید این عنوان را احراز کند تا اســالم 
منحرف نشود و آن همه خسارت وارد نشود.

آن درختی که نشانده ست خدای ازلی
اصل آن است محمد، تن آن است علی
شاخه اش فاطمه است و حسنين اند ثمر

شيعيان برگ درخت اند ز انوار جلی
می توان گفت کتاب های درسی دربرگيرندة 
محتوای آموزشی و مهم ترین عامل انتقال 
فرهنگ و دانش به نسل های آینده هستند 

و در تحقق اهداف آموزشی اهميت زیادی 
دارند. برنامه ریزان آموزشــی و درســی نيز 
نقش اساســی در تعيين این اهداف دارند. 
در واقــع، اهداف آموزشــی بــا نظر آن ها 
تعيين  می شود و به واسطة اهداف، محتوای 
آموزشی نيز تعيين می گردد. بر این اساس، 
اهدافی که توســط آن ها تعيين می شوند، 
بایــد دقت، ظرافت و ارزش های بســياری 
در خور فرهنگ جامعه داشــته باشند. اگر 
مؤلفان و برنامه ریزان 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 
امکان پذیر  بهتر  آموزش وپرورش  ارزشمند 
می شــود. از طرفی، چون آموزش زیربنایی 
و اصولــی در دورة متوســطة دوم، که پلی 
برای رســيدن به تحصيالت عالی اســت، 
صورت می پذیرد، بررسی و تحليل محتوای 
کتاب های درســی دورة متوسطة دومـ  که 
مهم ترین رکن آموزش زبان رسمی کشور 
هستندـ  از اهميت بيشتری برخوردار است. 
در ایــن راه بی گمان باید یکی از مهم ترین 
نویســندگان  و  برنامه ریزان  دغدغه هــای 
کتاب های درســی، ارائة درســت مفاهيم 
آیينی به ویژه مطالب مربوط به عيد غدیر و 
امامت حضرت علی)ع( باشد؛ زیرا این گونه 
مفاهيم و موضوعات به سبب شأن و قدری 
که دارند، می بایســت جایگاهی مناسب در 
فرهنگ و تاریخ کشور عزیزمان داشته باشند. 
درک این جایگاه رفيع و ماندگار ســاختن 
آن برای نســل حاضر و آیندگان رســالت 
سنگين مؤلفان کتاب های درسی است؛ زیرا 
کتاب های درسی بهترین ابزار انتقال تعاليم 
دینی، باورهای ارزشی، ذکر نکات ارزشمند 
از زندگانی بزرگان دین است. بر این اساس، 
در این مقاله محتوای آموزشــی و یکی از 
اهداف کلی کتاب های درســی، نيز کميت 
مباحث آیينی با عنوان عيد غدیر و امامت 
حضرت  علی)ع( در کتاب های درسی دورة 
دوم متوسطه با نمودار درصدی در هر کتاب 

بررسی شده است.

1. ادبیات فارسی سال دوم دورة 
دوم متوسطه:

1 . 1 . درس اول: »همــای رحمــت« 

کتاب های درسی 
دربرگیرندة 

محتوای آموزشی 
و مهم ترین عامل 
انتقال فرهنگ و 

دانش به نسل های 
آینده هستند و 
در تحقق اهداف 
آموزشی اهمیت 

زیادی دارند. 
برنامه ریزان 

آموزشی و درسی 
نیز نقش اساسی در 
تعیین این اهداف 

دارند
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)صفحة 3( ـ 14 بیت
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را

که به ماسوا فکندی همه سایة هما را
دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بين
به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را

»حملة حیدری«  2 . 1 . درس ســوم: 
)صفحة 12 و 13( ـ 28 بیت و 7 سطر

دليران ميدان گشوده نظر
که بر کينه اول که بندد کمر

که ناگه عمر آن سپهر نبرد
برانگيخت ابرش، برافشاند گرد

چو آن آهنين کوه آمد به دشت
همه رزمگه کوه فوالد گشت

3 . 1 . درس ســوم: »خودآزمایــی« 
)صفحة 14( ـ 8 بیت

از علی آموز اخالص عمل
شير حق را دان منزه از دغل
در غزا بر پهلوانی دست یافت

زود شير برآورد و شتافت

4 . 1 . درس هیجدهم: »در سایه ســار 
نخل والیت« )صفحة 131، 133 و 135( 

ـ 40 بیت
نيکوترین  نــام خداونــد،  باد  خجســته 
آفریدگاران/ که تو را آفرید/ از تو در شگفت 
هم نمی توانــم بود/ که دیــدن بزرگی ات، 
چشــم کوچک من بسنده نيست/ مور، چه 

می داندکــه بر دیوارة اهــرام می گذرد یا بر 
خشــتی خام/ تو، آن بلندترین هرمی که 
فرعون تخيل می تواند ســاخت. )جدول و 

نمودار 1(

2. ادبیات فارسی 3 سال سوم 
رشتة تجربی و ریاضی فیزیک 

دورة دوم متوسطه:
1 . 2 . درس پانزدهم: )صفحة 119( ـ 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 

و ایمان و عشــقی که ایرانيان در اسالم به 
علی)ع( و حکومت ایشان داشتند، پشتوانة 

نوروز شد.

2 . 2. درس شــانزدهم: »هجــرت« 
)صفحة 125( ـ 1 بیت

شبگير ما در روز خيبر یاد بادا

قهر خدا در خشم حيدر یاد بادا

3. ادبیات فارسی 3 سال سوم 
رشتة ادبیات و علوم انسانی 

دورة دوم متوسطه:
1 . 3 . درس نوزدهــم: »در محــراب 

عشق« )صفحة 110 و 111( ـ 23 سطر
و در آثار بياورند که علی ـ عليه الســالم ـ 
در بعضی از آن حرب ها تيری به وی رسيد؛ 
چنانکه پيکان اندر استخوان وی بماند. جهد 
بسيار کردند، جدا نشد. گفتند: »تا گوشت 
و پوست برندارند و استخوان نشکنند، این 
پيکان جدا نشود«. بزرگان و فرزندان وی... 
اگر علی)ع( چنان گردد که گوشت و پوست 
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وی ببرند و از آن خبر ندارد. عجب نباشد و 
غریب نبود. )جدول و نمودار 3(

4. زبان فارسی عمومی 
پیش دانشگاهی:

1 . 4 . درس بیســتم: »کویر« )صفحة 
87( 6 سطر

شــگفتا کــه نگاه هــای لوکــس مردم 
آسفالت نشين شهر، شاهراه علی، راه کعبه 

راهی که علی از آن به کعبه...

2 . 4 . درس بیســت ویک: »جهــاد« 
)صفحة 94 و 95( ـ 32 سطر

 اما بعد جهاد دری است از درهای بهشت 
که خداوند روی گزیدة دوستان خود گشوده 
است و جامة تقواست که بر تن آنان پوشيده 
است. زره استوار الهی است که آسيب نبيند 
و.... اکنون ســاليان عمرم از شــصت فزون 

است...  )جدول و نمودار 4 و 5(

با توجه به نمودارهــای 1، 2، 3، 4 و 5 از 
کتاب های ادبيات فارسی دورة دوم متوسطه 
استخراج شده است. نگاهی گذرا به نمودار 
شــمارة 5 به خوبی نشــان می دهد که در 
کتاب های ادبيات فارسی دورة دوم متوسطه 
ســهم این مطالب کمتر از موضوعات دیگر 
است و در مجموع، حدود 1/47 درصد کل 
حجم کتاب های ادبيات فارســی دورة دوم 
متوســطه به این مطالــب اختصاص یافته 
اســت. توجه به نمودارهای فراوان نشــان 
می دهد که ارائة موضوعات با توزیع منظم 
و یکنواختی صورت نگرفته و کتاب ادبيات 
فارسی 2 از سایر کتاب ها پيشی گرفته است؛ 
هرچند فقط حدود 3/55 درصد مطالبش 
به عيد غدیــر و حضرت علی)ع( اختصاص 
دارد؛ و در حالی که در کتاب زبان و ادبيات 
فارســی پيش دانشــگاهی هيچ مطلبی در 

این باره نيامده اســت. با توجــه به جداول 
شــماره 1، 2، 3 و 4 در کتاب های ســال 
دوم، 90 بيت و 7 ســطر و در کتاب ادبيات 
سوم رشــتة علوم تجربی و ریاضی فيزیک1 
متوسطه بيت و 3 سطر و در کتاب ادبيات 
سوم رشــتة ادبيات و علوم انسانی فقط 23 
سطر و زبان فارسی عمومی پيش دانشگاهی 
تنها 38 سطر و در تمام کتاب های ادبيات 
فارسی دورة دوم متوسطه 14 صفحه با 91 
بيت و 71 ســطر جمعًا 162 سطر به عيد 
غدیر و حضرت علی)ع( مربوط می شــود، 
و به راســتی روشن نيست برای تغييرات و 
دگرگونی های نامنظم و نبود توزیع مناسب، 
چه توجيهی می تــوان یافت. از نگاه کمی، 
انتظار منطقی آن اســت کــه مطالب این 
بخش در هر پایه تقریبًا با یکدیگر متناسب 
باشــد یا بتوان دليل قانع کننده ای برای آن 
یافت. در پایان، می توان این گونه بيان داشت 
که با بررسی کتاب های دورة دوم متوسطه 
با هدف بررسی سهم مطالب مربوط به عيد 
غدیــر و حضرت علــی)ع( در این کتاب ها 
به این نتيجه رســيدیم که کتاب های این 
دوره به تجدیدنظر کمی و کيفی نياز دارند 
و می توان اقدامی شایســته نمود تا سنت 
حســنه و نبوی غدیر خــم در جامعه احيا 
شود. الزمة این امر آن است که فلسفة واقعة 
غدیر توسط دست اندرکاران و مؤلفان برای 
دانش آموزان و آینده سازان به خوبی تبيين 
شود. برای رشــد و اعتالی فرهنگ علوی، 
امامــت و والیت و عيد غدیر در راســتای 
گســترش برنامه های دینی و معنوی باید 
تالش نمود و آن را ســرلوحة امور قرار داد 
تا به یاری خداوند متعال در حوزة فرهنگی 
شاهد توســعه و پيشرفت های چشمگيری 
باشــيم. عيد غدیر نه تنهــا به عنوان روزی 
تاریخــی بلکه به عنوان یک عيد اســالمی 
مطرح شود و به عنوان تعظيم شعائر دینی، 

آن را بزرگ داشــت و بر شکوه آن افزود، تا 
ارزش های نهفته در این روز عظيم، همواره 
زنده بماند و سيرة معصومينـ  عليهم السالم 
ـ احيا گردد؛ چرا که شجرة رسالت در این 
روز به بار نشســت و ميوة اسالم و 23 سال 
جهاد رسالت به جامعة اسالمی ارزانی شد 
و همان گونه که رســول حقيقت و مصداق 
اَتّم و اکمل همة پيامبران و دین آن هاست، 
والیــت نيز که جوهر و تمــام و ثمرة دین 
آیينه ای در  اســت، همانند  نبی اکرم)ص( 
فراروی فرزندان این مرز و بوم باشد. بدون 
تردید، تمامی افرادی که نام آن ها در ميان 
مؤلفان کتاب های فوق آمده اســت، در این 
زمينه صاحب نظر و از استادان برجسته اند 
و همت واالیشان را در تدوین این کتاب ها 
امــا آن چنانکــه دیدیم،  برده اند،  بــه کار 
هماهنگــی و تناســب منطقــی در متون 
مربوط به عيد غدیر و حضرت علی)ع( دیده 
نمی شود. از این رو، پيشنهاد می شود مؤلفان 
گرامی به گنجاندن مطالب بيشتر در زمينة 
عيد غدیر و حضرت علی)ع( در کتب تمامی 
دوره های تحصيلی توجه مضاعفی داشــته 
باشــند و از مطالب بيشتری از این نوع در 
کتاب های درسی استفاده کنند. برنامه ریزان 
آموزشی و مســئوالن محترم نيز با تدوین 
برنامه های فرهنگی و هنری در مدارس، از 
جمله برگزاری همایش های علمی و ادبی، 
مسابقات هنری و کتاب خوانی فرهنگ غدیر 

و والیت را در جامعه نهادینه نمایند. 

منابع
1. امينی نجفی،  محمد. )1370(. سيری در الغدیر، قم.

2. رضوانی، علی اصغر. )1387(. مفهوم غدیر، قم: انتشارات 
مسجد مقدس جمکران.

3. طبســی، محمدجواد. )1382(. خورشــيد کعبه. قم: 
انتشارات مدین.

4. مکارم شــيرازی، ناصــر. )1382(. حدیث غدیر ســند 
گویــای والیت. قم: انتشــارات مدرســة االمــام علی ابن 

ابی طالب.
5. کتاب های ادبيات فارسی دورة دوم متوسطه.

جدول 1

تعداد صفحات در مورد غدیر و کل صفحاتپایة تحصیلینام کتاب
درصد جمعتعداد سطورتعداد ابیاتحضرت علی)ع(

اختصاص یافته

3/55%197790797دوم عمومیادبیات فارسی 2
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جدول 2 

تعداد صفحات در مورد غدیر و کل صفحاتپایة تحصیلینام کتاب
درصد جمعتعداد سطورتعداد ابیاتحضرت علی)ع(

اختصاص یافته

1/09%1832134سوم علوم تجربیادبیات فارسی 3

جدول 3

تعداد صفحات در مورد غدیر و کل صفحاتپایة تحصیلینام کتاب
درصد جمعتعداد سطورتعداد ابیاتحضرت علی)ع(

اختصاص یافته

1/09%2323ـ1842سوم انسانیادبیات فارسی 3

جدول 4 

تعداد صفحات در مورد غدیر و کل صفحاتپایة تحصیلینام کتاب
درصد جمعتعداد سطورتعداد ابیاتحضرت علی)ع(

اختصاص یافته

1/63%3838ـ1833پیش دانشگاهیزبان فارسی

جدول5- مطالب مربوط به غدیر و حضرت علی در کتاب های ادبیات فارسی دورة دوم متوسطه

تعداد صفحات در مورد غدیر و کل صفحاتپایة تحصیلینام کتاب
درصد جمعتعداد سطورتعداد ابیاتحضرت علی)ع(

اختصاص یافته

3/55%197790797دوم عمومیادبیات فارسی 2

1/09%2323ـ1842سوم انسانیادبیات فارسی 3

1/09%1832134سوم علوم تجربیادبیات فارسی 3

1/63%3838ـ1833پیش دانشگاهیزبان فارسی عمومی

زبان و ادبیات 
ــــ203پیش دانشگاهیفارسی

1/47%950149171162ـجمع

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

نمودار 2

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

نمودار 1

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

نمودار3

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

نمودار4

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

نمودار5
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معصومه حدادی قره قیه
دانشجوی کارشناسی ارشد ادبيات فارسی دانشگاه پيام نور و دبير ادبيات فارسی 
متوسطة اول شهرستان بروجرد
دکتر احمد شاملو
استادیار دانشگاه پيام نور

متوسطة اول

پرورش واژه و 
هنجارگریزی در 

چکیده
هنجارگریــزی، انحــراف از قواعد حاکم به 
زبــان هنجار و عدم مطابقــت و هماهنگی 
بــا زبان متعــارف اســت. »هنجارگریزی« 
یا »فراهنجــاری« از مؤثرتریــن روش های 
برجستگی زبان و آشــنایی زدایی در شعر و 
نثر اســت. بعضی از شــاعران و نویسندگان 
نوگرا و نواندیش که فراتر از هنجارهای زمان 
خود پيش رفته اند، با دقت و ظرافت و ادراک 
شاعرانة قوی و حس زیبایی شناسی، واژه هایی 
جدید می سازند، واژه ها را گسترش می دهند 

و کالمشان را با زیور و زینت ادب می آرایند.
نگارنــده در این مقاله برای دســتيابی به 
درکتب  هنجارگریزی  برجستة  ویژگی های 
فارسی متوسطة اول، هنجارگریزی و ابعاد آن 
را از نظر دستوری، زمانی، معنایی، موسيقایی 
و... واکاوی نمــوده و تأثير آن را بر مخاطبان 
خود، یعنی دانش آموزان این دورة تحصيلی، 

بيان کرده است.

کلیدواژه ها: هنجارگریزی، کتب متوسطة 
اول، گسترش واژه، حس زیبایی شناسی

مقدمه
هرچه خالف همه عادت بود

قافله ساالر 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 صورت های ویژة زبانی اســتفاده 

می کند و زبان روزمــره و معیار را دگرگون 
می ســازد. با این روش به اصطالح دست به 
عمل برجسته سازی صورت های زبان می زند 
و در نهایت، بــه وادی ادبیات و کالم موزون 

وارد می گردد )افخمی، 208:1380(.
مهم ترین وجه هنجارگریزی، دوری از تکرار 
لفظ و معنای عادی اســت و این، بحثی در 

حیطة نقد صورت گرایی است.
حساسیت نســبت به زبان و کارکردهای 
گوناگون آن و آگاهی از عوامل برجسته سازی 
زبانی، چون هنجارگریزی و قاعده افزایی، گرد 

کهنگی و تکرار را از نوشته  ها می زداید و تنوع 
و تازگی را با آن همراه می کند.

گریز از هنجارها اگر عالمانه،  زیبا و هنجارمند 
باشد، گذشته از شکوفایی، بالندگی و استمرار 
حیات شعر، به غنای زبان نیز کمک می کند 

)روحانی، 67:1388(.
یکی از مشــکالت دانش آموزان در مطالعة 

کتاب های درسی این است که آن ها از تکرار 
و تقلیدهــای مالل آور خســته اند و در پی 

شنیدن سخن تازه اند.
برخی نویسندگان معاصر با واژگان، بسیار 
بازی می کنند و برای تأثیرگذاری بر مخاطب 
می کوشــند. آن ها با عــدول از زبان معیار 
و آشــنایی زدایی واژه  خلــق می کنند. اگر 
نویسنده ای 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 واژه سازی بررسی کرده 
اســت. در مطالعات و بررســی های به عمل 
آمده از دانش آموزان مشخص گردید که این 
دروس در جلب مخاطــب )دانش آموزان( و 
ایجاد ميل و رغبت به فراگيری دروس تأثير 

بسزایی داشته اند.
کتاب فارسی هفتم، درس چشمة معرفت، از 

کتاب »کویر« نوشتة علی شریعتی
کتاب فارسی هشتم، درس »ارمغان ایران« 
از کتاب »فرزند ایران«، نوشتة ميرجالل الدین 

کزازی
کتاب فارســی نهــم، »هم زیســتی با مام 

ميهن«، نوشتة فریدون اکبری شلدره

هنجارگریزی زمانی
یکی از شگردها و شيوه های شاعرانه، که به 

سبک هر شاعر یا 
نویسنده در پرتو 

انحراف از سازه های 
زبانی و الگوهای 

رایج در ادبیات شکل 
می گیرد
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نوعی عدول از هنجار محسوب می گردد، به 
کاربردن واژه هایی است که در زبان خودکار 
رایج نيستند. در واقع، این واژه ها در گذشته 
متداول بوده اند اما با گــذر زمان مرده اند یا 
اکنون کاربــرد کمتری دارند. بــه این نوع 
هنجارگریزی، »باستان گرایی« نيز می گویند؛ 
زیرا شاعر می تواند از گونة زمانی زبان هنجار 
بگریزد و صورت هایی را به کار ببرد که پيش تر 
در زبان متداول بوده اند اما امروزه این واژه ها 
و ســاخت های نحوی کهنه انــد )صفوی، 

.)54:1373
بن جانسون، منتقد انگليسی، معتقد است 
که کلماتی که از اعصار کهن اقتباس می شود، 
نوعی شــکوه و جالل به سبک می بخشد و 
احيانــاً  خالی از حظ و لذت نيســت؛ زیرا از 
قدرت ساليان برخوردار است و بر اثر مدتی، 
تازگی شــکوه مندی احراز می کند )دیچز، 

.)257:1373
در متن درس »هم زیســتی با مام ميهن« 
نوشتة فریدون اکبری شلدره این گونه واژگان 

مشاهده می شود: 
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 هم زیستی با مام ميهن:
دشمنان را انگشــت به دهان گذاشته اند، 
پشت به پشت هم بر بيگانگان تاخته اند، تن 

را سپر کرده اند.

هنجارگریزی دستوری
عدم رعایت قوانين دســتوری برهنجار را 
»هنجارگریزی دستوری« می گویند شاعر با 
جابه جا کردن سازه های تشکيل دهندة جمله 
و برهم زدن قواعد زبــان هنجار، زبان خود 
را نســبت به زبان هنجار برجسته می سازد 

)سجودی، 21:1377(.
اگر همة شــاعران و نویســندگان کاماًل از 
قواعد نحوی زبــان تبعيت کنند، هيچ گونه 
سبکی وجود نخواهد داشت. سبک هر شاعر 
یا نویسنده در پرتو انحراف از سازه های زبانی 

و الگوهای رایج در ادبيات شکل می گيرد.
و  طبيعــت«  »ارمغــان  درس هــای  در 
»هم زیســتی با مام ميهــن« از این قبيل 

هنجارگریزی های دستوری مشاهده می شود؛ 
از جمله:

ـ جابه جایی موصوف و صفت/ 
ـ جابه جایی مضاف و مضاف اليه/ 

ـ ساخت ترکيب ها و واژه های جدید با اضافه 
کردن »وند«/

ـ جابه جایی دو واژه با واو عطف.
مانند: هوشمند دلبندم ـ مهر آشيان وطن 
ـ ســتد و دادـ  پرورندگیـ  باشــندگانشـ  

عزیزکانیـ  زاد و بودـ  دانا دالن

تشبیه و استعاره و ترکیب های 
جدید

تشــبيه یکی از ارکان مهم تصویرســازی 
اســت و غيرتکراری بودن ارکان آن، خود به 

هنجارگریزی یاری می رساند.
در بافت کالم شــریعتی در درس »چشمة 
معرفت« و شــلدره در درس »هم زیستی با 
مام ميهن«، تشــبيهات خيال انگيزی وجود 
دارد که ســاختة ذهن خالق آن هاست و به 
همين دليل، هنجارگریزی محسوب می شود. 

از درس چشمة معرفت:
ـ آب ایــن روح مذاب اميد و زندگی/ دهان 
خشک زمين/ نگاه های پژمردة هزاران درخت 
پرنشــاط گل بوته ها/  خشــکيده/ کودکان 

نوجوانان اميدوار ذرت ها
و از درس هم زیستی با مام ميهن: 

ـ خفاش خویان را از مهر رخ مادر دور بدارند
ـ مام ميهن

و از درس »ارمغان ایران«:

ـ تيرگی ناخویشتن شناسی

هنجارگریزی 
واژگانی

نویسنده  یا  گاه شــاعر 
یا  دست به ســاخت واژگان 

گریز از شيوه های معمولی ساختن 
واژه در زبــان هنجــار می زند. این نوع 

هنجارگریزی باشــکوه، طنطنه، شگفتی و 
تأثير می آفریند و باعث غنای زبان می شود؛ 
چرا که بسياری از این واژه ها آرام آرام جذب 

زبان می شود )صفوی، 49:1373(.

و از این گونه است:
خفاش خویان  ترکيب جدید

مهر آشيان  ترکيب جدید
ســپند فر و فرزانگی  صفت مرکب به 

معنی دارای فره پاک و جدید
آرامستان خانه  ترکيب جدید

فروغ فرزانگی  گروه وصفی )جدید(
روشنایی دانایی  گروه وصفی )جدید(
تيرگی ناخویشتن شناسی )ترکيب جدید(

تشخیص یا جاندار انگاری
یکی دیگــر از ارکان مهم تصویرســازی، 
»جاندار انگاری« اســت که بــا حضور آن، 
تصاویر پویا و پرتپش جلوه می کند. در درس 
»هم زیســتی با مام ميهن«، وطن در قالب 
مــادری زنده و جاندار حکایت از حضور این 
نوع قابليت دارد که حاکی از قریحه و ذهن 

تصویرساز نویسندة درس می باشد.
همچنيــن، در درس چشــمة معرفت، 
نویســندة پویایی و پرتپش بودن طبيعت را 
بر ایستا بودن ذهن و واژه ترجيح می دهد و 
از این نوع مهم تصویرسازی، کمال استفاده 

را می برد.
ـ کودکان پرنشــاط گل بوته ها و نوجوانان 
اميــدوار ذرت هــا در گوش نســيم، آمين 

می گفتند.
ـ درختان سرســبز باغ و صحــرا را دیدم 
که شاخة دســت های خویش را به آسمان 

برافراشته بودند و دعا می کردند.
ـ نســيم، مانند مادری مهربان و آداب دان 
که به کودکان خویش، حق شناســی و ادب 
می آموزد، سرهای نهال های جوان و بوته های 

ترکیب کردن واژه ها 
و استفاده از آن ها 

برای آهنگین کردن 
کالم به صورت جناس 
یا واج آرایی در کالم 

این نویسندگان 
در کتب فارسی 

متوسطة اول برای 
دانش آموزان نوعی 
تنوع به وجود آورده 

است
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نوزاد خویش را به نشانة احترام و وداع با من 
خم کرده بود.

ـ با تکان دادن دســت هایم به احساســات 
خاموش اما سرشار از پاکی و صفای طبيعت 

و سبزه های معصوم پاسخ می گفتم.
ـ آب، ایــن روح مــذاب اميــد و زندگی، 

تازه نفس، جوان، زالل و نيرومند با گام های 
استوار و اميدوار شتابان می رفت تا خود را به 
دهان خشک زمين و صدها کشتزار سوخته و 
نگاه های پژمردة هزاران درخت تشنه برساند 
و در رگ های خشکيدة جوی های مزرعه و 

کوچه باغ های مرده، جاری گردد.

و از درس ارمغان ایران:
ـ  باور آور که فرزندان ایران و بيشة فرهنگ 

و ادب و اندیشه را شير شيران هستی.
ـ خویــش را خوار مدار، زیرا در این روزگار، 

چشم و چراغ ایرانی.
و از درس هم زیستی با مام میهن:

 ـ ميهن با همة هم پيوندان و باشندگانش، 
مادرانه رفتار می کند.

ـ در چشــم ميهن، همة فرزندان این آب و 
خاک، زاد و بودشــان و ریشــه و وجودشان 

یکسان است.

هنجارگریزی موسیقایی
ترکيب کــردن واژه ها و اســتفاده از آن ها 

برای آهنگين کردن کالم به صورت جناس 
یا واج آرایــی در کالم این نویســندگان در 
کتب فارسی متوسطة اول برای دانش آموزان 
نوعی تنوع به وجود آورده اســت و ســبب 
دلنشينی این متون شده که خالی از لطف و 
زیبایی نيست و با توجه به نثر هنجار، نوعی 
هنجارگریزی محســوب می شود: در درس 

»ارمغان ایران«:
ـ ســرزمين ســپندفر و فروغ و فرزانگی و 

فرهيختگی )حرف سـ  حرف ف(
ـ کاستی و ناراستی و ددی و بدی

ـ زشتی و پلشتی
ـ دشمنان تيره رأی و خيره روی

ـ سپند و ارجمند
ـ ستایش پيراسته از آالیش

ـ خاستگاه بخردان و دانایان و روشن رایان
ـ ســرزمينی که ما بدان می نازیم و سر از 

همگنان برمی افرازیم
ـ تو از تبار ایرانيان نژاده و آزاده هستی

ـ بخوان و بجوی و بپوی
ـ و در درس  »هم زیستی با مام ميهن«:

ـ این دو را پيوند و آوندهایی به سرچشمه های 
یکتایی می رساند

ـ زاد و بود
ـ هم جوشی و هم کوشی

ـ بی خویش و ناخوش

نتیجه
این واژه هــا و ترکيب هــای زیبا محصول 
تأمل و تفکر این نویســندگان بزرگ اند که 
با خالقيت و شــم زبانی خود واژگانی، زیبا 
آفریده و به خزانة زبان فارســی افزوده اند و 
بدین گونه، فرهنگ و ادب فارسی را مرهون 

خود ساخته اند.
در کتاب »مهارت های نوشتاری« پایة نهم 
نيز واژگان و ترکيب های زیبایی که ساختة 
ذهن خالق نویســندگان کتاب می باشــد، 
وارد شــده است؛ از جمله سنجه و معيار )از 
واژه ســازی های فریدون اکبری شــلدره( یا 
گسترش واژه ها: پایيز آرایشــگر، زلف دراز 
درختان، کارخانة جاجيم بافی پایيز و ... که 
بــه یاری خداوند در آینده آن ها را بررســی 

خواهيم کرد.
همان گونه که گفته شد، هنجارگریزی یعنی 
شکســتن هنجار منطقی و طبيعی زبان با 
نگرش هنرمندانــه، که به موجب آن عناصر 
زیبایی شناختی و ادبی سخن، مجال نمود پيدا 
می کنند. استفاده از این شيوه در کتاب های 

درسی بسيار مؤثر و موفقيت آميز است.
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چكیده
در روساخت جمالت زبان، هر یك از عناصر 
عالوه بر ارزش واژگاني و معنایي، داراي نقشي 
نحوي نيز هســتند كه آن را از عناصري در 
جمله و گروه هاي موجود در آن به نام »عوامل 
نحوي« مي گيرند. هر عنصر زباني معمواًل از 
یك عامل نحوي مشــخص تأثير مي پذیرد  
صاحب یك نقش دستوري مي شود، اما گاهي 
تزاحم عوامل، چند گانگي نحوي را براي یك 
عنصر واحد سبب مي شود كه به آن »تنازع« 
مي گویند. تنــازع را نباید با خأل واژگاني، كه 
از حذف و اقتصاد در زبان ناشــي مي شــود، 
اشتباه گرفت و باید براي تحقق آن سه شرط 
حضور هم زمان، در جملة ساده و عامليت دو 

یا چند گانة نحوي را در نظر داشت. 
تنازع به لحاظ نــوع عوامل نقش دهنده اي 
كه در سه سطح زنجيرة سخن یا مقوله هاي 
زبرزنجيري و فروزنجيره اي جاي دارند، اقسام 
مختلف مي پذیرد. از سوي دیگر، چون تنازع 
بر سر نقش هاي گوناگون اتفاق مي افتد، گاهي 
نيز آن را بســته به نقش هاي اصلي و فرعي 
به انواع گوناگون تقسيم مي كنند. در توصيف 
ساختار جمالت، به هنگام وقوع تنازع، ضمن 
اشــاره به هركدام از نقش هــاي متنازع در 
خواهيم یافت كه نویسنده یا خواننده بنا بر 
مالحظات نحوي، معنایي، ســبكي، بالغي، 
عاطفــي و مانند آن، برخــي از نقش ها را بر 
برخي دیگر ترجيح مي دهند كه به آن»اولویت  

نقش« مي گویند. 
كلید واژه ها: تنازع، نقش دستوري، عوامل 

نحوي، حذف، ژرف ساخت و روساخت

مقدمه
دانش  زبان شناســي در دو حوزة مطالعات 
نظري و عملي ابعاد مختلفي از زبان را مي كاود 
و آدمي را از چيستي و كاركرد زبان خویش 
آگاه تر مي سازد. یكي از مهم ترین مقوله هاي 
زبانــي كه ســاختارهاي جــاري در زبان را 
مطالعه مي كند، علم نحو )Syntax( است. 
در این دانــش، جمله ها به عنوان اصلي ترین 
واحد زباني از حيث روابط دروني و نقشي كه 
اجزا و عناصر زباني در محور هم نشيني زبان 
دارند، توصيف مي شوند. نحو هر زبان بر آن 
است كه توضيح دهد براساس كاربرد زبان در 
زمان، مكان و گونه اي خاص، آن زبان از چه 
ساختاري تبعيت مي كند و این ساختارها به 
كدام قواعد اصولي- هر چند نسبتًا موقتي- 

منجر مي گردند. 

در محور هم نشیني زبان، عناصر زباني 
داراي خصلت هاي چند گانة زیرند: 

1. هر عنصر زباني در محور هم نشيني، داراي 
هویت مستقلي است و به جاي عنصر هم ارز 

دیگر قرار نمي گيرد. 
2. همان طور كه مارتينه نقش دســتوري 
را عبــارت از رابطة بين دو عنصر مي داند نه 
شــيوة رفتاري یك عنصر خــاص، )ایزدي: 
1382، 186( مي توان نتيجه گرفت كه نقش 
نحوي، حاصل از نوع رابطه اي است كه ميان 
عناصر و واحدهاي مختلف زبان وجود دارد. 
به ویژه كه بيشتر نقش هاي دستوري از نحوة 
تعامل عناصر گوناگون با فعل یا هستة گروه 
اسمي به دســت مي آیند. بنابراین، در محور 

هم نشــيني،  همة عناصر به تناسب ساختار 
جمله و به ســبب نظام ویــژه اي كه بر زبان 
حاكم اســت، نقش و  جایگاه ویژه اي دارند و 

هيچ  گاه سرگردان نيستند. 
3. در محور هم نشــيني هــر عنصر زباني 
تنهــا یك نقش مي پذیرد؛ زیرا در زنجيرة به 
هم پيوستة ســخن، هر عنصر زباني در آِن 
واحد فقــط در یك جایگاه مي تواند »حضور 
عيني« داشته باشد. ناگفته نماند كه به طور 
هم زمــان، حضور ذهني برخــي عناصر در 
جایگاه هاي گوناگون قابل تصور اســت. مثاًل 

وقتي مي گویيم: 
علي خودش را فرزند استاد فرشچيان معرفي 

كرد. 
حضور ذهني و معنایي »علــي«، »خود«، 
»ـَ ش« و »فرزند استاد فرشچيان« را كه بر 
یك مدلــول واحد داللت مي كنند، در چهار 
جایگاه، نهاد، بدل، مضاف اليه و مسند مي توان 

مالحظه كرد. 
4. هر نقشي كه به  عناصر زباني داده شود، 
به ناچار متأثر از یك عامل مشخص در درون 
جمله یا یكي از گروه هاي سازندة جمله است. 
5. در محور هم نشيني، برخي از نقش ها با 
نشانه هاي آشكاري به نام »نقش نما«  ها قابل 
تشــخيص اند، اما تشــخيص برخي دیگر از 
نقش ها موكول بر خودســاماني یا جایگاهي 
است كه اشــغال كرده اند و با شم زباني اهل 

زبان قابل تشخيص هستند. 
6. نقش هاي نحوي اهميت یكساني ندارند؛ 
برخي از نظر ســاختاري مهم اند و نقش  هاي 

دكتر سعید زهره وند

نقش هاي چند سویه در 
ساختار جمله هاي فارسي

ییییی ی یییییی
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اصلي به شمار مي آیند و برخي دیگر، بيشتر 
كاركرد توضيحي و معنایي دارند. این دستة 

اخير به »نقش هاي فرعي« مشهورند. 
7. بنا بر بعضي از نظریه هاي زبان شناختي، 
همانند زبان شناســي نقش گرا كه بر دو پایة  
اعتبار ارتباطي و اقتصاد زباني اســتوار است 
)مدرســي: 1386:  382-381(، روســاخت 
زبان مي توانــد متأثر از تناقض موجود ميان 
این دو اصل، نقش هاي نحوي مختلف و گاه 
متعارضي را به وجــود آورد. به گونه اي كه از 
یك سو نيازهاي ارتباطي، موجب انباشتگي 
معنایي، واژگاني و نحوي در جمله مي شوند 
و از دیگر ســو اصل كم كوشــي، حذف ها و 
ایجازهایي را به وجود مي آورد كه درك جمله 
و روابط موجود ميان اجزاي آن را وابسته به 

رجوع به ژرف ساخت مي نماید. 
بنابراین، در زنجيرة سخن، هر عنصر زباني 
در تقابل با هم نشــين هاي پيــش یا پس از 
خود نقش  واحدي- با نشان یا بدون با بدون 
نشانه- بر عهده مي گيرد، اما گاهي این اصِل 
كلي نقض مي شود و اجتماع و تزاحم عوامل 
ساختاري، معنایي و مانند آن، سبب مي شود 
یك عنصر به طور هم زمان از چند  سو پذیراي 
عمــل و نقش گردد كه بــه این وضعيت در 

اصطالح تنازع مي گویند. 
در این مقاله، ضمن اشاره به پيشينة تنازع 
در زبان تازي و فارســي، خواهيم كوشــيد 
معنایي علمي و قابل قبول از تنازع به  دست 
دهيم  و با ارائة شــواهد مناسب، انواع و ابعاد 
تنازع را بررسي كنيم. به ویژه كه متأسفانه در 
كتاب هاي دستور زبان فارسي از این استثناي 
مهم زبان شناختي، ذكري به ميان نيامده یا 
اگر هم كم و بيش اشارتي رفته باشد، مفهوم 
روشن و درستي براي آن عرضه نشده است. 

یكم: تنازع در زبان عربي 
در نحــو عربي مقوله اي به نــام تنازع وجود 
دارد كه بنــا بر تحقيق »ابوســعيد محمد 
عبدالمجيد« در مقالــه اي با عنوان »قضية 
التنازع في االســتعمال اللغوي« دست كم تا 
قبل از قرن هفتم هجــري در ميان نحویان 
شناخته شده و مصطلح نبوده است )ابوسعيد، 
1998(؛ اگرچه امثال سيبویه با طرح مسائل 
مربوط به تنــازع در بابي چــون »هذا باب 
الفاِعَليِن و المفُعوَليِن الّلَذیِن كلُّ واحد منهما 
َیفَعُل بفاعِلِه مثل الّلذي یفَعُل به و ما كان نحو 

ذلك« )ســيبویه: 1988، 74/1( در این  باره 
آغازگران بحث تنازع بوده  اند. 

بســياري از علماي علم صرف و نحو عربي 
دربارة تنازع اظهار نظر كرده اند و آراي آن ها در 
منابع مربوط، ضبط شده است. اگر بخواهيم 
دسته بندي مشــخصي از آن ها و آرایشان به 
 دست بدهيم، باید ابتدا دو گروه متقدمان و 
متأخران را از یكدیگر متمایز بدانيم. سپس، 
در ميــان متقدمان بــه نظریه هاي متفاوت 
بصریان و كوفيان اشاره كنيم؛ همان طور كه 
در ميان متأخران هم دو گروه سنت گرایان و  

نوجویان قابل تشخيص اند. 
در »شــرح ابن عقيل« تنازع نتيجة »توجه 
دو عامل در یك معمول واحد« دانسته شده 
است؛ مانند آنكه گفته شود: »ضرب و اكرمت 
زیــداً.« در این جمله، دو فعــل »ضربُت« و 
»اكرمُت«  هر یك »زیدا« را در جایگاه مفعول 
خود مي خواهند. این بدان معني است كه دو 

عامل فعلي پيش از معمول»زیداً« 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 این باشد، تنازعي به وجود نمي آید؛ زیرا اگر 
یكي از عوامل پس از معمول مورد ادعا بياید و 
مثاًل بگویيم: »ضربُت زیداً و اكرمتُه«، نيازمند 
به ضميري هستيم كه به »زید« بر مي گردد. از 
این  رو »زید« نقش مفعولي خود را داراست و 
فعل »اكرمُت« هم به مفعوُل بهي ضمير »ـه« 

بسنده مي كند. )ابن عقيل: 1374:  151(.
رشيد شــرتوني در »مبادي العربيه« ضمن 
آنكه تنازع را عبارت از توجه دو عامل نسبت 
به یك معمول تعریف كرده اســت، از قيدي 
چون »اتفاق یا اختالف در طب« ســخن به 
ميان مي آورد )شــرتوني: 1426: 3/382( و 
بر آن مي  شــود كه در تنازع اگر هر دو عامل 

متفق باشند، معمول براي آن  ها یا فاعل است 
یا مفعول به یا مجرور، چنان كه در »ســجد 
و صّلي الّتقي«، »التقــي« براي هر دو عامل 
فاعل و محاًل مرفوع اســت؛ حــال آنكه اگر 
دو عامل مختلف باشــند، عامل دوم در آن 
عمل مي كند و عامل نخست بركنار مي ماند. 
به گونه اي كه اگر اســم مرفوع براي آن ذكر 
شود، ناگزیر ضمير مرفوعي )بارز یا مستتر( 

بدان مي پيوندد: 
- شــرحا و أفادني اخواك/ شــرح و أفادني 

أخوك 
حال آنكه در جایگاه نصب و جّر هيچ ضمير 
منصوب یا مجروري به آن نمي پيوندد؛ مانند: 
سألُت و أجابني أخواك، سلمَت و سلم علّي 

 اخواك )همان: 383(.

دوم: تنازع در كتاب هاي دستور 
زبان فارسي 

2-1. دستور زبان فارسي )پرویز ناتل خانلري(: 
خانلري در دستور زبان خود كه كوشش كرده 
آن را با روش هاي علمي تدوین كند، سخن 
مســتقلي در باب تنازع مطرح نكرده اما به 
صورت پوشــيده و در بحــث از جمله هاي 
مركب، اعتقاد به وجــود نقش هاي تنازعي 
را نشان داده اســت. او جمله هاي مركب را 
دست كم شامل دو فراكرد یا بيشتر مي داند 
كه معني یكدیگر را تمام مي كنند )خانلري: 
1382: 219(. از نظــر او در جملة مركب هر 
فراكرِد پيرو جانشــين یكي از اجزاي جملة 

ساده است )همان: 221(؛ مانند: 
آن مردي كه در همسایگي ما خانه داشت 

بيمار شد. 
]آن مرد در همســایگي ما خانه داشت[= 

همسا  یه 
در این مثال، گروه اســمي»در همسایگي 
ما« كه براي فعل »داشت« نقش قيدي دارد، 
در جملة هســته نقش وصفــي را در گروه 
اسمي  »آن مردي...« بازي مي كند؛ یعني تنازع 
بر ســر دو نقش قيد و صفت در گرفته است 

)مرِد همسایه(. 

)حسن  فارسي  زبان  دســتور   .2-2
انوري(: انوري در كتاب دســتوري كه براي 
دانشجویان دانشــگاه پيام نور فراهم آورده، 
بحث تنازع را به مناسبت اشاره به دو اصطالح 
ژرف  ساخت و روساخت و در تكميل موضوع 

نقش نحوي، حاصل 
از نوع رابطه اي است 

كه میان عناصر و 
واحدهاي اسمي 
به دست مي آیند
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»حذف« در فارسي مطرح كرده است. وي بر 
آن است كه با رجوع به ژرف ساخت و تعيين 
موارد حذف در جملــه، مي توان نقش هاي 
»مشترك« یا »متنازٌع فيه« را تشخيص داد 
)انوري: 1383: 108(؛ مثاًل در روساخت جملة 
مركب: »كتابــي كه خریده اي به این قيمت 
نمي ارزد«، بر آن است كه »كتاب« داراي دو 
نقش مشترك »نهادي« و »مفعولي« است 
كه به جهت حذف، در یكدیگر ادغام شده اند 
و از این رو، كلمة مزبور یك بار به اعتبار فعل 
»نمي ارزد« نهاد است و یك بار هم براي فعل 
»خریده اي« نقش مفعولي را بر عهده گرفته 

است )همان: 108(.
همچنيــن وي بر آن اســت كــه واژه هاي 
مشــترك و متنازٌع فيه از جهت نقش هاي 
نحــوي گوناگوني كــه مي پذیرند، اقســام 

گوناگوني دارند و اجمااًل عبارت اند از: 
1. واژة مشــترك میان مفعول و نهاد؛ 
مانند: »رنگ  خون دل ما را كه نهان مي داري// 
همچنان در لب لعل تو عيان است كه بود« 
در این بيت »واژة مشترك رنگ خون دل ما 
مفعول است براي نهان مي داري و نهاد است 

براي جملة بعدي...« )همان: 109(.
در این مثال، گذشته از آنكه بنا بر ادعاي این 
مقاله واژة مشتركي وجود ندارد و با رجوع به 
ژرف ساخت جمله خواهيم دید واژة مورد نظر 
تنها »قرینه «اي براي وقوع »حذف« در جمله 
است، با پذیرش مبناي مورد نظر دكتر انوري 
دامنة واژة مشترك به همين جمله محدود 
نمي ماند و به جملة »همچنان در لب لعل تو 
عيان است كه بود« هم مي رسد. )چيزي كه 
از نظر مؤلف محترم دور مانده است.( بنابراین، 
براي تشخيص درست تر ساختار نحوي جمله 
بهتر است به ژرف ساخت جملة مزبور توجه 
نمایيــم: - ]تو[ رنگ خــون دل ما را نهان 
مي داري.- ]رنگ خون دل ما[ در لب لعل تو 
عيان است. -]رنگ خون دل ما[ ]در لب لعل 

تو[ ]عيان[ بود. 
2. واژة مشــترك میان نهاد و متمم؛ 
مانند: تازه وارد با مــردي كه در ردیف آخر 

نشسته بود گفت وگو كرد )همان: 111(. 
انــوري در توصيف نحوي یكي از مثال هاي 
شعري این نوع از تنازع، تفاوتي ميان متمم 
فعل و متمم مسند قائل نشده است و دربارة 
این بيت كه: »بــا دالرامي مرا خاطر خوش 
است// كز دلم یكباره برد آرام را« مي نویسد: 

»واژة مشــترك دالرام اســت كــه متمم 
اســت براي خوش و نهاد )فاعل( براي فعل 
برد« )همان: 112(؛ این در حالي اســت كه 
ژرف ساخت جملة نخست چنين است: خاطِر 
من خوش با دالرامي است یا با دالرامي خوش 

است كه... .
3. واژة مشترك میان نهاد و مفعول؛ 
مانند: مسئله دشوار بود كه دبير ریاضي حل 

كرد )همان: 113(.
4. واژة مشترك میان متمم و مفعول: 
مانند: از پولي كه شــما در جيب دارید خرج 

مي كنيم. )همان( 
5. واژة مشترك میان مضاف الیه و نهاد؛ 
مانند: رفيق كسي باش كه خيرخواه تو باشد. 
انوري در پایان این بخش در »یادداشت «ي 
به موضوع تنازع در زبان عربي گریزي مي زند 
و تلویحًا نشان مي دهد كه موضوع تنازع را در 
دســتور زبان فارسي ناشي از بحث تنازع در 

صرف و نحو عربي دانسته  است. 
ابوالحسن  زبان شناسي  مباني   .3-2
نجفي: ابوالحسن نجفي كه با زباني ساده و 
قابل فهم، امهات مفاهيم و مباني زبان شناسي 
را در كتاب خود توضيح داده است، در اشاره اي 
گذرا نقش هاي نحوي را به دو دســتة كلي 
نقش هاي »یك سویه« و »دوسویه« تقسيم 
مي كنــد و با مثال هایي بر آن مي شــود كه 
عناصر سازندة این قبيل جمله ها »یك نقش« 
بيشــتر ندارند. »با این همه، در جمله هاي 
مركــب... گاهي به عناصــري برمي خوریم 
كــه هم در جملة پایــه و هم در جملة پيرو 
نقش بر عهده دارند؛ ماننــد: در خانه اي كه 
او مي نشســت اتاقي داشتم )نجفي: 1373: 
117(. او بدون اشاره به اصطالح تنازع، نقش 
دو سویه را در مفهومي محدود به نقش قيدي 
)ظرف زمان یــا مكان( به كار مي برد و عالوه 
بر مثالي كه از زبان »عاميانه« مي آورد، براي 
نشان دادن سابقة موضوع در آثار كهن زبان 
فارسي، به نقش دو ســویة »در آن دیار« در 
بيت زیر از خواجة شيراز اشاره مي كند كه در 
هر دو جملة پایــه و پيرو داراي نقش قيدي 
است: »هماي گو مفكن سایة شرف هرگز// در 

آن دیار كه طوطي كم از زغن باشد )همان(.
2-4. دستور زبان فارسي دستور زبان 
فارسي1 )وحيدیان كاميار(: در این كتاب نيز 
مبحث تنازع به  دنبال بحث حذف آمده است. 
وحيدیان كاميار ضمن اشاره به این نكته كه 

»هر گروه اسمي در جمله بيش از یك نقش 
نمي گيرد« )وحيدیان كاميار: 1380: 124(، 
تنازع را بدون ارائة هيچ گونه تعریف روشني 
در جمله هاي مركب مي بيند و مي  نویسد: »هر 
گروه اسمي مي تواند در جملة مركب یا جملة 

معطوف بيش از یك نقش بگيرد« )همان(.
نقش هاي تنازعي در ایــن كتاب عبارت از 
موارد زیر دانسته شده است: 1. نهاد مفعول: 
كتاب كه روي ميز است بردارید. 2. مفعول، 
نهاد:  فریــدون را دیدم كه مي آمد. 3. متمم، 
نهــاد: به حســين گفتم كه دیــر نياید. 4. 
نهاد، متمم: به  پدري كــه جز ثروت اندوزي 
كاري نــدارد، مي نازد. 5. مســند، نهاد: این 
همان نامه اي است كه ناتمام مانده. 6. نهاد، 
مضاف اليه: دســت مرداني را - كه جز خدا 

نمي شناسند- ببوس!
مؤلف در توضيح منظور خود، خواننده را به 

»ژرف ساخت« جمله ها ارجاع مي دهد. 
2-5. دســتور زبان روان: جهانبخش 
نوروزي موضوع تنازع را پس از بحثي دربارة 
»ژرف  ســاخت و روساخت« و پيش از مقولة 
حذف مطرح مي كند. وي در توصيف نحوي 
»كتابي كه خریدم بوستان است.« مي نویسد: 
»ژرف ســاخت این جمله دو جملة جداگانة 
ذیل است: من كتابي خریدم. آن كتاب، كتاب 
بوستان اســت. مالحظه مي كنيم كه كلمة 
كتاب براي فعل خریدم مفعول است و براي 
فعل است در جملة دوم نهاد مي باشد... تنازع 
همين است كه كلمه اي در جمله اي كه ظاهراً 
مركب اســت، براي یك فعل نقشي داشته 
باشد و براي فعل دیگر، نقش دیگر« )نوروزي: 

.)329  :1373
نوروزي به تبع انوري با مثال هایي مشــابه 
از زبان معيار و شــعر، ضمن آنكه تنازع را در 
جمله هاي مركب دیده و عوامل نحوي را صرفًا 
در وجود دو فعل و »نيروي كشــش« آن ها 
مي دانــد، به صورتي گذرا از اهميت و اولویت 
نقش هاي تنازعي هم سخن به ميان مي آورد 
و دو عامل »درجة اهميت افعال« و »مضمون 
كلي و دیدگاه« گوینده را در آن مؤثر مي داند 
و در پایان، با زباني طنز آميز و با قيد »توجه!« 
به نكتة درخور تأملي اشاره مي كند: »اگر به 
جاي روساخت هر جمله، ژرف ساخت آن را 
بگویيم و بنویسيم، دیگر تنازعي در ميان افعال 
نخواهد بود؛ زیرا هر فعل عامل یا معمول خود 
را مستقاًل در اختيار دارد و فتنه مي نشيند... و 
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چه خوب است كه چنين باشد )همان: 330(.
1. واژة مشــترك براي فعلــي متمم، براي 
دیگري نهاد اســت: تازه وارد با مردي كه در 

ردیف آخر نشسته بود، گفت و گو كرد. 
2. واژة مشــترك براي فعلي متمم و براي 
فعلي دیگر مفعول باشد: از پولي كه شما در 

جيب دارید خرج مي كنيم. 
3. واژه مشترك مضاف اليه و نهاد باشد: رفيق 

كسي باش كه خيرخواه تو باشد. 

سوم: معناي تنازع و شرایط مهم آن 
در محور هم نشيني زبان هر یك از عناصر 
تنها داراي یك جایگاه نحوي مشــخص و 
در عين حال یك ســویه هســتند )نجفي: 
1380، 117( كه در پيوند با مهم ترین عامل 
نقش دهنده در جمله یا گروه، یعني »فعل« 
و »هســتة«گروه، نقــش خــود را بر عهده 
مي گيرند. بــا این همه گاه پيش مي آید كه 
دو یا به نــدرت چند عامل براي یك عنصر 
زباني تعيين نقش  كنند و بر سر آن به نزاع 
بپردازند. در این  صــورت، مي گویند جمله 

داراي تنازع نحوي است. 
بحث از تنازع نحــوي موضوعي درون زباني 
است و به ویژگي هاي هر یك از انواع زبان ها 
مربوط مي شــود. با این همه، در كتاب هاي 
دستور زبان فارســي زیر نفوذ و تأثير صرف 
و نحو عربي این موضوع به شــكلي مبهم و 
پراشكال مطرح گردیده و باعث بدفهمي هایي 
در توصيف زبان فارســي شــده است. اما با 
مالحظه و مطالعة نمونه هاي متعدد در زبان 
فارســي آشكار مي شــود كه تحقق »تنازع 

نحوي« وابسته به دو شرط اصلي است: 
اول آنكه تنازع بر ســر نقش دستوري، در 
یك جملة ســاده باشد. دیگر آنكه در جملة 
ســادة مذكور، دو یا چنــد عامل به صورت 
هم زمان براي عنصر زباني تعيين نقش كنند. 
شــرط نخست از آن  روســت كه اگر جملة 
ما مركب باشــد، در واقع به خالف آنچه در 
برخي دســتور زبان هاي فارســي ادعا شده 
است، تنازعي رخ نمي دهد، بلكه بنا بر اصل 
»اقتصاد در زبان« یا »كم كوشــي زباني« با 
مقولة »حذف« روبه رو هستيم. به مثال زیر 
از كتاب »دســتور زبان فارسي1« وحيدیان 
كاميار توجه كنيد: »باغبان سالخورده بيست 
و دو نهالــي را كه روي زمين بود كاشــت.« 
دربارة این نمونه، گفته شده است: »بيست  و 

دو نهال« براي جملة وابسته نهاد و براي جملة 
هسته مفعول است« )وحيدیان كاميار: 1380 
: 124( اما آشــكار است كه به دو دليل این 
برداشت درست نيســت؛ اول آنكه با اعمال 
قواعد گشتاري )= قاعدة افزایشي( و نوشتن 
ژرف ساخت جمله، روشن مي شود كه ما با دو 
جمله روبه رو هستيم و دو گروه اسمي »بيست  
و دو نهال« داریم كه هر چند به لحاظ معنایي 
هم بسته اند، به جهت ساختار استقالل دارند. 
بنابراین، باید 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 مي توان به صفت یا مصدري تأویل 
كرد و در جملة هسته به كار برد. این امكان به 
آساني نشان مي دهد كه گروه اسمي»بيست  و 
دو نهال« در جملة وابسته وصف یا جزئي از 
جملة هسته یا عناصري از آن است و به لحاظ 
ساختاري )نه معنایي( عيناً همان گروه اسمي 
نيست و ما با دو گروه اسمي روبه رو هستيم 
نه یك گروه، كه دو عامل نحوي بر آن اعمال 
نقش كنند. مانند: »باغبان سالخورده بيست  
و دو نهال ]روي زمين )ُبَونده([ را كاشــت.« 
یا »به حسين گفتم كه دیر نياید.= به حسين 

]دیر نيامدن حسين [ را گفتم.«
بنابراین، باید دانســت كه اگر بناي تنازع بر 
»حذف« باشد، وجود هر گونه حذفي در جمله 
ناگزیر به تنازع نحوي و آشفتگي ساختاري 
در آن مي انجامد؛ مثاًل نمي توان در جمله هاي 
مركب خوشه اي یا وابستگي زیر قائل به تنازع 
نحوي شد: - علي به مدرسه مي رود و ]علي[ 
درس مي خوانــد. - علي وقتي كه ]علي[ به 

مدرسه مي رود، درس مي خواند. 
شــرط دوم، دو نكتــة قابل تأمــل را به ما 
یادآوري مي كند كه فراهم نيامدن این شرط 
یا بي توجهي به آن  ها موضوع تنازع را منتفي 
مي سازد. گفتيم عوامل نقش دهنده به عناصر 
زباني جمله از دو گونة فعل ها و هســته هاي 
گروه )اسمي، وصفي یا قيدي( هستند. هرگاه 
ایــن دو گونه عوامل هم زمان بر عنصر زباني 
اعمال نفوذ  كنند، تنازع نحوي به وجود خواهد 
آمد. با این توضيح اهميت »هم زماني« كار هر 
دو عامل هم آشكار مي  شود؛ زیرا ممكن است 
در یك جمله دو عامــل نقش دهنده وجود 
داشته باشــد ولي كار آن ها به طور هم زمان 

نباشــد. یكي پيش از گشــتار یا دگرگوني 
نحوي جمله، اعمال قــدرت كند و دیگري 
پس از آن؛ مانند: »كتاب تازه نوشــتة شما 
چاپ شده است؟« در این مثال، پيش از آنكه 
جملة »شــما به تازگي كتاب نوشته اید« به 
گروه اسمي »كتاِب تازه نوشتة شما« تبدیل 
شود، »كتاب« نقش مفعولي داشته است ولي 
اكنون پس از دگرگوني، نقش نهادي دارد. از 
این رو هم زمانــِي عمِل عوامل دوگانه، امري 

مهم و اجتناب ناپذیر است. 
با توجه به آنچه گذشت و با بررسي ساختار 
تعداد زیادي از جمله هاي زیادي از جمله هاي 
سادة فارسي مي توان به انواع تنازع اشاره كرد 
و آن ها را از این حيث كه عوامل نقش دهنده با 
هم بر سر اعمال كدام نقش ها مي جنگند، در 

سه سطح دسته بندي كرد.

چهارم : انواع تنازع 
الــف. تنازع هــاي درون  زنجیره اي: 
این نوع تنازع ها هنگامــي رخ مي دهند كه 
نقش دهنده هاي دوگانه در محور هم نشيني 
یك جملــه و در زنجيرة عيني آن آشــكار 
مي شوند. برخي از مهم ترین آن ها عبارت اند از: 
اســمي  هرگاه  مضاف الیه:  مفعول-   .1
در گروه فعلي با عامل نقش نماي كســره به 
وابستة قاموســي یا پایة واژگاني فعل اضافه 
شــود و در نقش »مضاف اليهي« ظاهر گردد 
و هم زمان، عامل فعل نقــِش »مفعولي« را 
بــراي آن ایجاب كند، تنازع از نوع مفعولي- 
مضاف اليهي است؛ مانند: »مدیر ترتيِب كارها 
را داد. - ترِك یار و دیار خود كرده اند. - آرزوي 
پولدار شدن را نكنيد./ دوستت دارم./ انتظارش 
را نداشتم./ احساس بي نيازي مي كنيم./ باید 
جبران خسارت كنيد!/ خدا رحمتش كند!/ 
ســال ها دل طلِب جام جم از مــا مي كرد«/ 
اتومبيل زیرش گرفت./ صدایش كردم بياید 
یك اســتكان چاي بنوشد./ پدرم قوِل خرید 
دوچرخه اي به من داده اســت./ دستشــان 

مي انداختيم. 
چنان كــه مي بينيم، این گونــه تنازع ها در 
جمله هایي به وجود مي آیــد كه گروه  فعلي 
آن ها »فعل مركب« اســت و عنصر واژگاني 
آن مي تواند هستة گروهي اسمي واقع شود 
و وابسته هایي چون اســم )ضمير و صفت( 
را بپذیرد. حال اگر این وابســتة اســمي در 
ژرف ساخت با قاعده اي گشتاري )=جابه جایي( 
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بتواند نقشي اصلي چون مفعول و متمم را نيز 
بر عهده گيرد، تعارض به وجود آمده ميان دو 
عامل كسره و فعل، به ایجاد دو نقش متنازع 
مي انجامد. در جملة پایاني، »قول دادن« فعل 
مركبي است كه به مفعول و متمم نياز دارد. 
مفعول این جمله به صورت وابسته اي اسمي، 
براي عنصــر واژگاني فعل نمــودار گردیده 
اســت. از این  رو، »خریدن دوچرخه« از یك 
سو با عامليت فعل »مفعول« است و از سوي 
دیگر نقش نماي كســره نيز، خواهان نقش 

»مضاف اليهي« است. 

2. متمم- مضاف الیه: چنان كه دیدیم، در 
جمله هایي كــه فعل مركب دارند، اگر بتوان 
وابستة عنصر واژگاني را در فعل مركب طي 
گشــتاِر »جابه جایي« و »تعویض« به صورت 
متمم فعل نيز در نظر گرفت، تنازع بر ســر 
دو نقش متمم و مضاف اليه خواهد بود؛ مانند 
اگه پيغمبر، یهودي سالمش مي كرد جواب 
مي داد )چراغ آخر/ چوبك«. یادش ندهيد كه 
برخالف ميلش عمل كند./ به بچه ها بگویيد 
دستش نزنند تا بيایم./ نامه را تحویِل برادرش 

داد و برگشت. 
به ویژه كه در پاره اي از این قبيل گروه هاي 
فعلي، وجود نقش نماي مفعولي ميدان تنازع 
را گسترش بيشتري مي دهد و ميان عوامل 
ســه گانة »فعل، كســرة اضافه و نقش نماي 
مفعولي« بر سر ســه نقش دستوري تنازع 
در مي گيرد: »دوســتم شــكایِت برادرش را 
مي كرد.« در این مثال با ســه عامل هم زمان 
و در نتيجه، سه نقش تنازعي رو به رو هستيم: 
1. نقش متممي با عامليت فعل و نقش نماي 
متممــي )را= از(: از بــرادرش؛ 2. نقــش 
مضاف اليهي با عامليــت نقش نماي اضافي 
ـِ بــرادرش؛ 3. نقش مفعولي با عامليت  ـِ(:  (

نقش نماي صوري »را«: برادرش را. 
در جمله هاي زیر نيز چنين تنازعي را مي توان 
تشخيص داد:  پســرم جوِش درس هایش را 
مي زند. )=دربارة درس هایش جوش مي زند.( 
بيِم آبرویــش را دارد و گرنه پرواِي جان نيز 
نداشت. )از آبرویش.( دیدم غيبِت استادمان را 
مي كنند، ناراحت شدم. )از استادمان.( مداركم 
را تحویِل كارگزینــي دادم. )به كارگزیني.( 
حرفش را هم نزنيد! )از آن.( به افسر مافوقم 

گزارِش تصادف را دادم. )دربارة تصادف(.

برخي از صاحب نظران، فعل هاي این قبيل 
جمله هــا را »عبارت هاي فعلــي ضميردار« 
ناميده اند و با اذعان به دوگانگي نحوي ميان 
نقش هاي مفعولي و متممي، كوشــيده اند 
»نقش متممي« را برجســته سازند و وجود 
نقش نماي مفعولي را فاقد تأثير بدانند. دليل 
آن ها این اســت كه »را« در فعل هایي چون 
»پاسِخ كسي/ چيزي را دادن«، »غيبِت كسي 
را كردن« و مانند این ها قابل حذف نيست و 
نيز »در مواردي كه این مفعول اجباري است، 
به جاي آن مي توان از متمم دیگري استفاده 

كرد« )طبيب زاده: 1385: 139(.
ما نيز بر همين عقيده ایم اما وجود دو عامل 
كســره و نقش نماي مفعولي را- حداقل در 
روساخت جمله هایي از این نوع- نمي توانيم 
نادیده انگاریم؛ زیرا هر چند ممكن اســت به 
لحاظ معنایي ميان سه جملة »از استادمان 
غيبت مي كردنــد«، »غيبت اســتادمان را 
مي كردند« و جملة غير متعارف و نامستعمل 
»استادمان را غيبت مي كردند« تفاوت چنداني 
وجود نداشته باشد، از نظر ساختاري و تعّين 
روســاختي جمله ها، ميان آن ها تفاوت هاي 
آشكاري وجود دارد. از این رو، فقط مي توان 
به اولویت داشتن برخي ساخت ها بر برخي 
دیگر اذعان داشــت و در چنيــن مواردي- 
چنان كه پس از ایــن خواهيم گفت- اصل 
را بر نقش هاي اجباري و اصلي گذاشــت. با 
این همه، گاهي نقش هاي فرعي و اختياري 
اهميت بيشتري مي یابند؛ یعني عواملي دیگر 
هم كه بيرون از حوزة نحو و زنجيرة سخن قرار 

دارند بر اولویت یابي نقش ها مؤثرند. 

3. صفــت- مضاف الیه: هنگامي كه در 
گروه اســمي ميان اســمي یا وصفي بودِن 
وابستة پسين تردید وجود داشته باشد، عامل 
كســرة نقش نما به خودي خود دو كاركرد 
نقش نماي وصفي و اضافي خواهد داشــت و 
تنازع بر سر مضاف اليه یا صفت بودن وابسته 
در خواهــد گرفت. البته این تنــازع بيش از 
آنكه نحوي باشــد، معنایي است؛ هر چند از 
جهت نــوع عوامل موضوع جنبة نحوي پيدا 
مي كند؛ مانند: زِن دانشــمند آمد. ]زِن مرِد 
دانشــمند )مضاف اليه( یا زني كه دانشمند 
اســت )صف([- گربة زاهد نماز كرد. ]گربة 
شخص زاهدي )مضاف اليه( یا گربه اي كه زهد 

تقليدي مي ورزد. )صفت([- ماشيِن سخن گو 
خراب شده است. ]ماشيِن آقاي سخن گو... یا 
ماشيني كه سخن گوست. )صفت([ - خدمات 
كارگر شما جاي تقدیر دارد. ]خدماِت كارگر 

)= پيشخدمت(... یا خدمات مؤثر )صفت([.

4. قید- مضاف الیه:  در تركيب  هاي اضافي، 
وقتي رابطة مضاف  و مضاف اليه از نوع اقتراني 
باشد، چون مي توان در یك گشتار جابه جایي 
مضاف اليــه را در جایگاه قيد نيز به كار برد و 
تأویل معنایي جمله  نيز آن را اقتضا مي كند، 
مي توان مدعي شد ميان نقش مضاف اليهي و 
قيد نيز تنازعي وجود دارد؛ مانند - دست ادب 
بر سينه نهادم ]دسِت چه بر سينه نهادم؟ ← 
مضاف اليه/ براي چه دست بر سينه نهادم؟ 

← قيد[.
در این گونه از تنازع، عامل نقش نماي اضافي 
)= كسره( آشكار تر از عامليت فعل در تقاضاي 
گروه قيدي )= قيد علت( است؛ زیرا بي نيازي 
ساختاري به قيد از اهميت آن مي كاهد و آن 
را از چشم اهل زبان مخفي نگاه مي دارد وگرنه 
آشكار اســت كه به محض پرسش از علت 
وقوع فعل، پاسخي كه خواهيم گرفت با نقش 
مضاف اليهي مشــترك و متنازع خواهد بود: 
پاي ارادت در ميان گذاشت. ]پاي ارادت← 
مضاف اليه/ براي )نشان دادن( ارادت پاي در 

ميان گذاشت.←قيد[.

5. قید- صفت: هنگامــي كه بتوان قيد 
جملــه را در جایــگاه صفت بــراي عنصر 
واژگاني فعل مركب به كار برد، دو عامل فعل 
و نقش نماي وصفي دو نقش گوناگون براي 
آن رقم خواهند زد؛ مانند: »سرماي سختي 
خورده ام.« ← به سختي سرما خورده ام.«← 

به سختي سرما خورده ام. 
در اینجا نيــز عامل فعل، بــه همان دليل 
پيش گفته، كمتر عيان است؛ از این رو اولویت 
نحوي از آِن عاملي خواهد بود كه در ساختار 
عيني جمله پدیدار شده باشد. مثال هاي متعدد 
دیگري نيز براي این نوع تنازع مي توان آورد:- 
كاهش فراواني داشته اســت/ فراوان كاهش 
داشته است.- افزایش چشمگيري یافته بود/ 
به طور چشمگيري افزایش یافته بود.-/ یادآوري 
بجایــي كردي/ بجا یادآوري كــردي. - تأیيد 
ضمني كرده است/ ضمني تأیيد كرده است. 

| رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي ویکم | شمارة 3 | بهار 1397 | 38



- توجهي موشكافانه كرده بود/ موشكافانه توجه 
كرده بود.- ظلم بســيار مي كند/ بسيار ظلم 

مي كند و مانند این ها. 
6. نهاد- متمم- مفعول: وقتي فعل الزم 
یك شــخصه، فعلي پيشوندي باشد و ضمير 
پيوسته یا شناسة حقيقي فعل هم پس از آن 
پيشوند/ حرف اضافه قرار گيرد، بر سر نقش 
آن ضمير تنازع به وجود خواهد آمد و عامل 
فعل، اقتضاي »نهاد« و عامل نقش نماي حرف 
اضافه، اقتضاي »متمم« را خواهند داشــت. 
مانند: پرسيدم از دیدنش ترستان برمي دارد؟ 
)شــازده كوچولو/ شــاملو،8(: 1. ترس بر تان 
مي دارد؟ 2. شما را ترس برمي دارد؟ )مفعول/ 

متمم(. 3. شما مي ترسيد؟ )نهاد(
گفتني است از آن جهت كه شناسة واقعي در 
فعل هاي الزم یك شخصه همين ضمير هاي 
پيوسته هستند، مي توان آن ها را نهاد واقعي 
جمله به حســاب آورد امــا از آن حيث كه 
چنين فعل هایي همواره داراي شناسة سوم 
شخصي در پایان هستند كه به جزء واژگاني 
ارجاع دارد، مي توان ضمير یاد شده را داراي 
نقش هاي دیگــري چون نقــش مفعولي، 
مضاف اليهي یا متممي و مانند آن دانست. به 
بيان دیگر، در این گونه فعل ها گاهي چندین 

عامل نحوي در كارند )بيش از دو عامل(. 

7. مفعول- متمم: در برخي از جمله هاي 
چهار جزئي، تشخيص نقش نحوي برخي از 
عناصر جمله تردید آميز اســت و یك عنصر 
زباني در ميدان عمل دو عامل گوناگون قرار 
مي گيرد؛ مثاًل در جمله »مادر كودك را غذا 
داد« كودك با وجود نقش نماي »را« و فعل 
»داد« مفعول است اما با توجه به ژرف ساخت 
معنایي »را« كه مي تواند با گشتاري تعویضي 
به حرف اضافة »به« بدل شود و حرف اضافة 
اختصاصي براي »داد« به شــمار آید، متمم 
خواهــد بود. مانند: نقاش دیــوار را رنگ زد. 
دخترك موهایش را شانه زد. بچه  غذا را دست 
نزده اســت. معلم بچه هــا را درس مي دهد. 
كساني كه ما را چيزي مي آموزند، حق بزرگي 

بر گردنمان دارند. 
در مواردي از این گونــه، مي توان توصيف 
دیگرگوني هم از جمله داشت و فعل را مركب 
به شمار آورد؛ به ویژه كه پيوند ميان فعل »زد« 
و واژگاني چون »رنگ« و »شــانه« پيوندي 

كنایي است و هر دو صورت كنایي و حقيقي 
را با هم داراست. در این صورت، تنازعي وجود 
نخواهد داشــت: چيزي را »رنگ زدن« و به 

چيزي »شانه زدن«. 
امــا گاه در جمله اي كه فعل پيشــوندي 
اســت، ضميري مي آید كه به پيشوند فعل 
مي پيونــدد و با وجود دو عامل نقش دهندة 
فعل و پيشوندي كه كاركردي چون حرف 
اضافه دارد، ضمير یك بار در نقش متممي 
و بار دیگر در نقش مفعولي ظاهر مي شود؛ 
مانند: - ناهيد از دوستش پول قرض گرفت 
ولــي زود برش گرداند./ قــول داده بود اگر 
به زندان بيفتيد درتان بياورد./ هيچ  جوري 

نمي شه درش آورد. فایده نداره. )چراغ آخر/ 
چوبك(. 

8. فعل و همة نقش هــاي تأویلي: در 
نقش هاي تأویلي ميان فعل تأویل شــونده و 
نقشي كه در جملة هسته براي آن ها در نظر 
گرفته مي شود همواره چنين تنازعي وجود 
دارد. از یك سو، ساختار جملة وابسته نيازمند 
فعل است و از فعل نقش فعلي طلب مي كند 
و از سویي، ممكن است نقش دیگري چون 
نهاد، مفعول، متمم و ... هم داشته باشد؛ مانند: 
é فعل و نهاد: بد نيســت كه به مســائل 

مهمي اشاره كنيم. 
é فعل و مفعول: مي دانم كه شما كارتان را 

با دقت و عالقه انجام مي دهيد. 
é فعل و صفت: كتابي كه خریدم گم شد. 
é فعل و قید: اگر وقت كافي داشتم به سفر 

مي رفتم. 
یــادآوري: چنــان كه گفتيــم، یكي از 

شــرط هاي وقوع تنازع، وجــود یك جملة 
ساده است اما هنگامي كه فعل جملة وابسته 
یا كليت جملة وابسته را در نظر مي گيریم، 
خواه ناخواه نوعي تنازع نحوي بر ســر فعل 
جملة وابسته در مي گيرد. تفاوت این مورد 
بــا دیگر مواردي كه امكان روي دادن تنازع 
را در آن ها رد كردیم، در دو ویژگي  است كه 

عبارت اند از: 
1. تكرار نشدن: در این مورد ویژه، عنصر 
زباني داراي نقش تنازعي تكراري نيســت. 
در حالــي كه در موارد پيش گفته، با مراجعه 
با ژرف ساخت و تشــخيص مورد محذوف، 
تكراري بودن آن آشــكار مي شــود؛ مانند:- 
تعریفي كه )آن تعریف( در اینجا ارائه شــده 
است، شامل زیان حيوانات نيست.- تعریفي 
كه در اینجا ارائه شــده اســت، شامل زیان 
حيوانات نيست. )ارائه شده است= ارائه شده( 
در اینجا تكراري وجود ندارد، بلكه - چنان كه 
خواهيم دید- نوعي دگرگوني و تأویل هست 
و ميان فعل )ارائه شــده است( و صفت )ارائه 

شده( تفاوتي آشكار وجود دارد. 

2. تأویل پذیرفتن:  در این مورد، فعل یا 
كليت جملة وابسته با تأویل شدن به مصدر 
یا صفت باعث مي شوند جملة مركب تنازع 
ناپذیر به یك جملة ساده تبدیل شود؛ مانند: 
تعریفي كه در اینجا ارائه شــده است، شامل 
زیان حيوانات نيست.← تعریِف ارائه شده در 

اینجا، شامل زیان حيوانات نيست. 

جمله هاي وابسته از سه حال 
خارج نیستند: 

1. گاه در جایگاه یكي از وابسته هاي گروهي 
اسمي در جملة هسته، نقش وصفي یا مضاف 
اليهي دارنــد؛ مانند: »آن روز كه دوشــنبة 
آخر ماه بود، مثل هميشــه جلسه داشتيم.« 
)مضاف اليــه← آن روِز دوشــنبة آخر ماه( 
و »كتابــي كه از نمایشــگاه خریدم، قيمت 
مناسبي داشت.« )صفت ← كتاب خریداري 

شده از نمایشگاه(
2. گاه در جایگاه قيــدي براي فعل جملة 
هسته، ایفاي نقش مي كند؛ مانند: »تا از راه 
رسيد، سراغ اســباب بازي هایش را گرفت.« 

)قيد← به محض از راه رسيدن( 
3. گاهــي نيز بند متممي اســت و یكي از 

هنگامي كه فعل 
جملة وابسته یا 

كلیت جملة وابسته 
را در نظر مي گیریم، 
خواه ناخواه نوعي 
تنازع نحوي بر سر 

فعل جملة وابسته در 
مي گیرد
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نقش هاي اصلي را بر عهده دارد؛ مانند: »معلوم 
است كه هيچ دایه اي جاي مادر را نمي گيرد.« 
)نهاد( »علي به من گفت كه زود برمي گردد.« 
)مفعول( »ترســيدم مبادا دزد به خانه ام زده 
باشد.« )متمم( »منم كه مي خندم.« ]← من 

خندانم.[ )مسند( 

ب. تنازع هاي زبرزنجیره اي 
واحد هــاي زبرزنجيــره  اي، واحدهایــي از 
زبان هســتند كه در هيچ یك از جایگاه هاي 
زنجيرة گفتــار قرار نمي گيرنــد. واحد هاي 
زبرزنجيــره اي را همانند واحد هاي زنجيري 
اساسًا در دو سطح مي توان بررسي كرد: یكي 
در چارچوب ویژگي هاي آوایي آن ها و دیگري 
در قالب نقشي كه در زبان بر عهده مي گيرند. 
ویژگي هاي آوایي ایــن واحد ها، به گفتار هر 
زباني كيفيت خاصي مي بخشد. افزون بر آن، 
هر زباني به طور خاص از این واحد هاي آوایي 
براي ایجاد تمایز در معني استفاده مي كند. 
آهنگ،  زبر زنجيــره اي  واحد  هاي  مهم ترین 

تكيه، و درنگ هستند. 
اجمااًل آهنگ از دامنــة زیر و بمي زنجيرة 
گفتار در محدودة جمله اســت )حق شناس: 
1356، 127( و سه شــكل  افتان، خيزان و 
یكنواخت دارد. تكيه برجستگي آوایي در یكي 
از بخش هاي )آغازي یا پایاني( واحدهاي زباني 
)اعم از تكواژ هاي آزاد، واژگان و جمله( است. 
»تكيه معمواًل مستلزم وقوع هم  زمان تغيير 
درجــة زیر  و بمي و تغيير دیــرش )امتداد( 
و شدت روي هجاي مناســب واژة تكيه دار 
است« )وحيدیان كاميار: 20، 1379( و داراي 
نقش هاي مميزي، تبایني، عاطفي، مرز نمایي، 
نحــوي و تأكيدي اســت. درنــگ یا مكث 
ســاختمان آوایي خاصي ندارد بلكه از تغيير 
در ویژگي هاي آوایي متفاوتي چون كشش، 
نادميدگي، دميدگــي، واگرفتگي، واك داري 
و امثال آن  در مــرز دو واحد آوایي بزرگ تر 
از هم خوان )صامت( و واكه به  دســت مي آید 

)حق شناس: 1356: 128(.
بنابراین، گاه چنين عواملــي در تداخل با 
عوامل موجود در زنجيرة سخن، موجبات بروز 
تنازع نحوي را فراهم مي كنند و از چگونگي 
و نــوع برخورد این عوامــل، انواع تنازع هاي  
زبرزنجيره اي به وجود مي آید. پيش از بررسي 
برخي انواع تنازع هاي زبرزنجيره  اي، یادآوري 

مي كنيم كه وجــود برخي تكواژ هاي صرفي 
كه در زبان فارســي صورت مشترك و نشانة 
واحدي دارنــد، خواهي نخواهــي این گونه 
تنازع هــا را به  وجود مي آورند و دســتخوش 
چندگونگي مي كنند. براي نمونه مي توان به 
تكواژ هاي دستوري مختلفي چون نكره نما، 
مصدري، نســبت، و لياقت اشــاره كرد كه 
جملگي در صورتي واحد و یگانه مانند حرف 
»ي« تجلي پيدا مي كنند و مي توانند سبب 
برداشت هاي مختلف معنایي یا نحوي شوند؛ 
مانند: »جوانمــردي را دیدم.« از این جمله، 
دست كم سه برداشت متفاوت وجود دارد: 1. 

)آقا/ خانم( جوانمردي را دیدم. )اسم( 

2. جوانمــردي )جوانمرد  بــودن( را دیدم. 
)حاصل مصدر( 3. جوانمردي را دیدم. )اسم 

نكره(
در هر حال، برخي از تنازع هاي زبرزنجيره اي 

عبارت اند از: 
1. نهاد- منادا: گاهي عاملي زبر زنجيره اي 
چون تكيه، آهنگ یا مكث مي تواند در تعارض 
با یك عامل نحــوي دیگر قرار گيرد و با هم 
براي یك گروه اسمِي واحد، دو نقش مختلف 
چون نهاد- منادا را رقم بزنند؛ مانند: - فرهاد 
برود.// فرهاد! برود.- بابا خوب اســت؟// بابا! 

خوب است.؟

2. قید- صفت: به جهت آنكه برخي عناصر 
موجود در زنجيرة سخن، مانند مصوت هاي 
كوتاه در رســم الخط  زبان فارســي، آشكار 
نمي شوند یا در زبان فارسي درنگ فاقد نشانة 

مخصوص است، گاهي ممكن است وضعيتي 
پيش آید كه یك عنصر زباني در آِن واحد در 
دو جایگاه »قيدي« و »وصفي« نقش  بپذیرد؛ 
مانند آنكه بگویيم: »پســر خوب درَست را 
بخــوان« در این جمله، »خــوب« با اظهار 
نقش نماي وصفي »صفت« و به شرط درنگ، 

»قيد« خواهد بود: 
1. »پسِر خوب! درَست را بخوان.« 2. »پسر! 

خوب درَست را بخوان.« 
در مثال دیگري، جملة »پرده هاي اشــك 
پي درپي جاري بود« از سياوش كسرایي، دو 
خوانش نحوي و قهراً دو تعبير معنایي خواهد 
داشت: 1. اشِك پي درپي← صفت. 2. اشك، 

پي درپي← قيد. 
در این دو مثال، به جهت نوشــتاري بودن 
متن، بدون كمك نشانه هاي نگارشي نمي توان 
نقش »خوب« را تشخيص داد؛ بنا بر این، دو 
عامل »مكث« و نقش نماي كسره، دو نقش 
قيد و صفت را ایجــاب مي كنند. در چنين 
مواردي، فراهم شــدن شرط هم زماني براي 
تنازع، وابسته  به چگونگي خواندن جمله است 
و با خوانش یا استفاده از نشانه هاي نگارش، 
این شــرط ضعيف مي شــود و وجود تنازع 

منتفي مي گردد. 

3. نهاد- صفت؛ مانند: »استاد محجوب 
خوب اســت.« در این مثــال، با وقوع مكث 
»استاد« شــاخص »محجوب« خواهد بود و 
»محجوب« هستة گروه اسمي نهادي و نهاد 
جمله است؛ حال آنكه اگر »استاِد محجوب« 
را به صــورت یك تركيب وصفــي بخوانيم، 

»محجوب« صفِت »استاد« خواهد بود. 
گذشته از این، گاهي حضور ضميرهاي اشاره 
و نيز صفت هاي اشاره كه خود سبب حذف 
تكيه در موصوف مي شــوند )وحيدیان: 54، 
 1379(، مي تواند باعث تنازع نحوي شــود؛

 ما   نند: 
- این كتاب است. ) با حذف تكيه در كتاب( 
]كتاب مورد نظر[ این كتاب است. )این ← 

صفت(
- این كتاب است. )با تكية كتاب( 

این، كتاب است. )این← نهاد(

4. مسند- مفعول: گاهي چنان كه تكيه را 
در ميانة یك اسم یا صفت مركب قرار دهيم، 

گاه پیش مي آید كه 
دو یا به ندرت چند 

عامل براي یك عنصر 
زباني تعیین نقش  

كنند و بر سر آن به 
نزاع بپردازند. در این  

صورت، مي گویند 
جمله داراي تنازع 

نحوي است.
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مي توانيــم آن را به صورت دو عنصر زباني در 
نظر بگيریم؛ در صورتي كــه انتقال جایگاه 
تكيه به پایان آن، یك عنصر واحد را مي سازد. 
مانند: »دل اگر خداشناسي همه در رخ علي 
بين!« در صورت تركيب، مسند و در صورت 

عدم تركيب، مفعول و فعل خواهد بود. 

5. نهــاد- قید: در زبان فارســي، وجود 
قيدهاي مشــترك با اســم و صفت موجب 
مي شــود كه گاهي در زنجيرة سخن ميان 
نقش قيدي این قبيل واژگان و نقش نهادي، 
تنازعي به چشــم بياید. عامل ایجاد چنين 
تنازعي بي نشــان بودن عاملي زبرزنجيره اي 
چون درنگ اســت. اگر مي توانستيم درنگ 
كوتــاه پس از نهــاد را در زنجيرة كالم ثبت 
كنيم یا نبود درنگ را بعد از قيد نشان دهيم، 
چنين تنازعي رخ نمــي داد؛ مانند:  »خندان 
آمد.« »مستانه مي خندد.« »سحر بيدار شد.« 
این قبيل تنازع ها معمواًل در گونة نوشتاري 
زبان رخ مي دهد و گرنه در گفتار، اهل زبان، 
آهنگ هــا، درنگ ها و تكيه هــاي موجود را 
به خوبي درمي یابنــد و نقش تمایز دهندگي 

آن ها را تشخيص مي دهند. 

ج- تنازع هاي زیر زنجیره اي 
)معنایي(: 

ج- 1. صفت- مضاف الیه: گاهي به جهت 
ایهام و چند معنایي بــودن واژگان و عناصر 
زباني كه در جمله نقش مي پذیرند، در تعيين 
نقش نحوي آن ها اختالف و تنازعي به وجود 
مي آید كه به حوزة مقوله هاي زیرزنجيره اي 
مربوط است؛ مانند: »خواب شيرین سنگين 
اســت.« تنــازع در صفت: خواب شــيرین/ 

مضاف اليه: خواب شيرین. 

ج-2. برخي از فعل ها: برخي از فعل ها در 
گذرا بودن به مفعول یا متمم، صورتي خنثي 
و نامرّجــح دارند و هر دو نقش »مفعولي« یا 
»متممي« را به یــك اندازه اقتضا مي كنند. 
در این صورت، بسته به اینكه فعل را چگونه 
تعبير كنيم، یكي از این دو نقش نحوي اثبات 
خواهد شــد، ولي پيش از ترجيح یكي از دو 
تعبير، تردید و تنازع بر سر نقش مفعولي یا 
متمم وجود خواهد داشــت؛ مانند: »دیروز 
مالقاتش كردم.« تنازع بر سر: 1. مفعول: چه 

كسي را مالقات كردم؟ )← او را( 2. متمم: 
با چه كســي مالقات كــردم؟ )← با او( 3. 
مضاف اليه: پيوستن صوري )ـَ ش( به مالقات. 
ج- 3. كنایه ها: در فعل هاي مركب كنایي 
كه هر دو معناي حقيقي و مجازي به صورت 
هم زمان در جمله آشــكار مي شوند، مجالي 
براي ایجاد تنازع به وجود مي آید. در این گونه 
موارد، تنازع ها بيشتر به سر یك نقش نحوي 
و قــرار گرفتن در جایگاه وابســتة یك فعل 
مركب اســت، مانند: »دل به كسي ببند كه 
دل بستة خدا باشد.« یا »مردان كارآزموده در 
دشواري هاي زندگي خم به ابرو نمي آورند.« 

در دو مثال باال، »دل« و »خم« - در معناي 
حقيقي شان- نقش مفعولي دارند اما با توجه به 
معناي كنایي، وابستة واژگاني گروه فعلي »دل  
ببند« و »خم به ابرو آورد« به شمار مي آیند. 
بنابر این، تنازع بر سر مفعول و فعل خواهد بود. 

ج-4. تنازع ابهامي: در پاره اي از موارد، 
تنازع نتيجة حذف نقش نما و ایجاد ابهام در 
روابطي است كه در زنجيرة سخن، ميان عناصر 
زباني به وجود مي آیــد؛ براي مثال در جملة 
»شــب مي آید« ابهام وجود دارد و در نتيجة 
این ابهام ســاختاري یا نحوي، گروه اسمي 
»شب« داراي دو نقش هم زمان »نهادي« و 
»قيدي« است. رجوع به ژرف ساخت جمله 
و تأكيد بر بافت معنایي اســت كه مشخص 
خواهد كرد، كدام نقش اولویت دارد و پيروز 
ميدان تنازع است: رو ساخت: »شب مي آید.« 
ژرف ســاخت )1( : او شــب )هنگام( مي آید. 

ژرف ساخت )2(: شب مي آید. )فرا مي رسد( 
مثال دیگــر: در جملة »من ایــن كتاب را 
خوب مي خوانم« علت تنازع، ابهامي است كه 
در فعل وجــود دارد؛ مبني بر اینكه آیا فعل 
»مي خوانم« گذرا به مســند است یا خير و 
فقط به داشتن نقش قيدي بسنده مي كند. 
از این رو، دو  نقش قيدي و  مسندي متنازع 
فيه اند: 1. من این كتاب را خوب مي خوانم. )به 

خوبي( 2. من این كتاب را خوب مي خوانم. 
ناگفته نماند كه این نوع از تنازع  در نقش هاي 
تأویلي نيز گاه بــه جهت ابهام در نوع حرف 
ربط محذوف، به چشــم مي خورد. مثاًل در 
جملة »سربازان مي كوشيدند بي صدا رفت و 
آمد كنند.« به سبب نامشخص بودن حرف 
ربطي كه جملة وابســته را به جملة هسته 

پيوند مي زند، مي توان از تأویل جملة وابسته 
به »مصدر«، یك بار بــراي آن نقش قيدي 
و بار دیگر نقش متممــي در نظر گرفت: 1. 
ســربازان مي كوشــيدند )تا( بي صدا رفت و 
آمد كننــد. )قيد علت( ]← بــراي رفت و 
آمد كردِن بي صدا مي كوشيدند[ 2. سربازان 
مي كوشيدند )كه( بي صدا رفت و آمد كنند. 
)متمم( ]← دربارة بي صدا رفت و آمد كردن 

مي كوشيدند.[

پنجم: اولویت نقش هاي متنازع 
ناگفته آشــكار اســت كه اهميت و درجة 
تأثيرگذاري عوامل مختلف به نحوي در تنازع 
یكسان نيست و عماًل در توصيف جمله ها یك 
نقش را پر رنگ تــر مي بينيم. گاهي دوري یا 
نزدیكي عامل و معمول را مبناي ترجيح یك 
نقش قــرار مي دهند؛ همان طور كه در تنازع 
مصطلح در زبان عربي به چشم مي خورد )و 
از جمله مستندات بصریان به شمار مي آمد( 
و زماني عنصري معنا شــناختي در این مهم 
دخالت دارد، اما به طور كلي دالیل ترجيح و 

غلبة نقش هاي متنازٌع فيه چند چيز است: 

1. ساختاري و نحوي: چنان كه مي دانيم، 
نقش هــا را از حيث درجــة اهميتي كه در 
ســاختار جمالت دارند، در دســتور زبان به 
نقش هاي اصلي و فرعي تقسيم مي كنند. از 
این رو، اگر ميان این دو دسته از نقش ها تنازع 
رخ بدهد، منطقًا اولویت از آِن نقش  هاي اصلي 
است در مورد دو نقش هم ارز- اصلي باشند 
یا فرعي- اولویت با نقشــي اســت كه عامل 
آشكارتري در جمله دارد؛ مثاًل در تنازع ميان 
مضاف  اليه )صفت( با قيد، عامل نقش نماي 
كسره حضور آشكار تري در جمله دارد. از این 
رو، ما آن را به عنوان اولين و مهم ترین نقش 

آن عنصر زباني در نظر مي گيریم. 

2. معنایي و تأویلي: اگر معنا یا برداشت 
خاص معنایي مالك بررسي نحوي جمالت 
قرار گيرند، ممكن است نقش نحوي براي یك 
عنصر زباني واحد دو یا چند گانه باشد؛ مثاًل 
در جملة »چــون جوانان دلير باش« اصالت 
معناي »دليري« و تأكيد بر مفهوم آن نقش 
مسندي را رقم مي زند؛ در حالي كه اگر عنصر 
»جواني و جوانان« مورد توجه و تأكيد باشد، با 
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نقش نماي وصفي »ـِ« دلير در نقش »صفت« 
ظاهر خواهد شد. 

2. عاطفي: هنگامي كــه جایگاه تكيه در 
كلمات به سبب ویژگي ها و انگيزه هاي عاطفي 
تغيير مي كند، ممكن اســت گاهي موجب 
تغيير نحوي در جمله هم بشود. در این گونه 
موارد، چون انگيزة تنازع عاطفي است ترجيح 
عاطفي هم مي تواند اولویت نحوي را نشــان 
بدهد؛ مثاًل در جملة »به چشــم مي بينيد 
كه در خدمتگزاري آمــاده ام« با توجه به دو 
عامل فعل و تكيه، كه در سطوح »زنجيره« 
و »زبر رنجيرة« ســخن وجــود دارند، گروه 
اسمي»به چشم« داراي نقشي دوسویه است: 
از یك سو در جایگاه قيد كيفيت قرار دارد و از 
دیگر سو با آنكه باز هم قيد محسوب مي شود، 
قيدي نشان دار است كه به صورت شبه جمله 
یا به تعبير دیگر یك جملة استثنایي بي فعل 

ظاهر شده است. 
در ترجيح ميان این دو نقش- یعني نقش 
قيدي )كيفيت( و شبه جمله )قيد تصدیق(- 
عامل عاطفي دخالت دارد و باعث مي شود ما 
عنصر زباني »به چشــم« را بيشتر براي ابراز 
رضایتمنــدي و تصدیق درونــي- كه امري 
عاطفي است- به كار ببریم؛ و گرنه از آنجا كه 
عادتًا و منطقًا دیدن با چشم صورت مي گيرد، 
آوردن یك قيد كيفيت به  صورت »به چشم« 
حشو به شمار مي آید و با اصل كم كوشي زباني 

منافات پيدا مي كند. 

3. زیبا شــناختي )بالغي(: با مالحظة 
عوامل بالغي و ترجيحاتــي كه این عوامل 
به وجود مي آورند، گاه در جایگاه تنازع، یكي 
از نقش هاي تنازعي برجســتگي و اهميت 
بيشــتري مي یابــد و نقش دیگــر كم رنگ 
مي شــود؛ مثاًل در این بيت موالنا: »باش چو 
شطرنج روان خامش و خود جمله زبان// كز 
رخ آن شاه جهان، فّرخ و فرخنده شدم« واژة 
»روان« محِل تنازع بر سر دو نقش وصفي و 
مسندي است : یك بار با عامليت فعل ربطي 
»باش« و بار دیگر با نقش نماي كسره: 1. چو 
شطرنج، روان باش!← مسند2. چو شطرنِج 

روان باش! ← صفت.
مالحظة موسيقيایي وزن دوري در این بيت 
ایجاب مي كند كه »روان« را بيشتر در نقش 

وصفي و با استفاده از كسرة نقش نماي وصفي 
به كار ببریم؛ هر چند كه نقش مسندي هم 

براي آن  همچنان قابل تصور است. 

4. سبكي: سبك و شيوه سخن هم یكي از 
عواملي است كه باعث مي شود یكي از دو نقش 
متنازع برجستگي بيابد. با توجه به تفاوتي كه 
در سبك هاي فردي و دوره اي و حتي مكاني 
وجود دارد، ممكن است در ترتيب اركان جمله 
دگرگوني هایي پيش بياید كه باعث تنازع شود؛ 
مثاًل در سطر زیر از شعر »شب« نيما یوشيج، 
مي بينيم 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 گرمي 

ایستاده است. 
- شــب همچو تن ورم كردة گرمي است، و 

هوا ایستاده است. 
در ســطر زیر از شعر ســهراب سپهري نيز 
باســتان گرایي، به عنوان یك ویژگي سبكي، 
باعث شــده است ما از ميان دو نقش مفعول 
)با واســطه یا صریح( و متمم بــراي گروه 
اسمي »مسافر كهن«، یكي را ترجيح بدهيم 
و نقــش متممي را به واســطة وجود حرف 
اضافة مركب »از پِي« و نشانة »فك اضافة« 
»را« بر نقش دیگر ترجيح دهيم:  »و اگر جا 
پایي دیدیم، مسافر كهن را از پي برویم.« 1. 
ترجيح سبكي← از پِي مسافر كهن برویم. 
2. نامرّجح← با مسافر كهن از پي برویم. در 
شــكل نامرّجح »از پي« بدون كسره خوانده 

مي شود و جایگاه قيدي دارد. 

ششم:  نتیجه گیري 
از مجموع آنچه دربارة تنازع گفتيم، نتایج زیر 

به  دست مي آید: 
1. تنازع فرع بر اصل نقش پذیري واحد براي 

عناصر زباني است. 
2. تنازع در هر زباني، بســته به كاركردها و 
ویژگي هاي درون زباني، قابل توجيه و توصيف 

است. 
3. تنازع در جمالت ســاده و در یك عنصر 

زباني و به طور هم زمان اتفاق مي افتد. 

4. در تنازع، وجود عامل هاي دو یا چندگانه 
ضروري است. 

5. عوامل نقش دهنده اي كه به طور هم زمان 
بر یك عنصر زباني اعمال نقش مي كنند در 
مقوله هاي ســه گانة زنجيري، زیرزنجيري یا 

فرو زنجيري )معناشناختي( جاي دارند. 
6. تنازع از مقولة حذف نيســت و هرجا به 
جهــت قرینه لفظي و جلوگيــري از تكرار، 
حذفي واقع شده باشد نمي توان قائل به وجود 

تنازع شد. 
7. تنازع بر ســر نقش هاي گوناگون اتفاق 

مي افتد. 
8. نقش هاي متنازع از حيث اهميت، درجات 
یكســاني ندارند و با معيارهاي ســاختاري، 
معنایي، عاطفي یا زیبا شــناختي و سبكي 
ممكن است یك نقش بر نقش متنازع دیگر 

برتري داده شود. 
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9. طبيــب زاده، اميد. )1385(. ظرفيت فعل و ســاخت هاي 

بنيادین جمله در فارسي امروز. چاپ اول. تهران: نشر مركز. 
10. مدرســي، فاطمــه. )1386(. از واج تــا جمله: فرهنگ 

زبان شناسي- دستوري. چاپ اول. تهران: نشر چاپار. 
11. ناتل خانلري، پرویز. )1382(. دســتور زبان فارسي. چاپ 

پنجم. تهران: توس. 
12. نجفي، ابوالحسن. )1380(. مباني زبان شناسي و كاربرد آن 

در زبان فارسي. چاپ هفتم. تهران: نيلوفر. 
13. نوروزي، جهانبخش. )1373(. دستور زبان روان و ساخت 

زبان فارسي امروزي. شيراز: راهگشا.
14. وحيدیان كاميار، تقي. )1370(. نواي گفتار در فارســي: 

تكيه، آهنگ، مكث. چاپ اول. مشهد: دانشگاه فردوسي. 
15.عمراني، غالمرضا. )1380(. دستور زبان فارسي)1(. چاپ 

دوم. تهران: سمت.
16. ایزدي، پيروز. )1382(. نقش هاي نحوي در زبان فارسي، 
از جشن نامة دكتر علي اشرف صادقي. چاپ اول. تهران: هرمس. 
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حشمت اله مهرابي 
كارشناسان ارشد و دبيران ادبيات دبيرستان هاي پلدختر لرستان

چكیده
از دیرباز اســتفاده از نماد در ادبيات رایج 
بوده است. ادبيات فارسي، مشحون از نماد و 
رمز است. نماد، زیبایي شعر و نوشته را چند 
برابر مي كند و باعث تأثيرگذاري بيشتر آن 
بر خواننده مي شود. استفاده از نماد به شاعر 
كمك مي كند تا شــعر او را هر كس بنا به 
درك و احساس خود بفهمد. نمادها وسعت 
معنایي دارند و بدون شناخت آن ها، درك 
آثار ادبي دشــوار مي شود. برآنيم تا در حد 
توان، با معرفي و شناخت بيشتر نمادها در 
كتب درسي ادبيات متوسطه گامي در جهت 

ارتقا و افزایش دانش همكاران برداریم.

كلیدواژه ها: نماد، كتب ادبيات، 
متوسطه، پيش دانشگاهي، طاووس، شب، 

گل، پروانه، سرو

مقدمه
زبان براي بيان معناهاي بيشتر، از نمادها 
بهره مي برد. نماد در گســترة وســيعي از 
دانش  هاي بشــري به كار مي رود. آنچه در 
ادبيات از این كلمه اســتنباط مي شود، با 
كاربردهاي آن در ســایر دانش ها متفاوت 
اســت. نماد معانــي متنوعــي دارد؛ آن را 
معادل لغت ســمبل )Symbol( پذیرفته 
و گاه واژه هــاي رمز، نشــانه و مظهر را نيز 
معادل این كلمه دانسته اند. گرچه بعضي از 
نویسندگان، نظير تقي پورنامداریان،  بين هر 
یك از واژگان باال تفاوت قائل شــده اند، در 
بيشتر كتب بياني و از جمله كتب متوسطه 
نماد با رمز، نشــانه، ســمبل و مظهر یكي 

دانسته شده است. نماد عبارت است از هر 
عالمت، اشاره ، تركيب و عبارتي كه بر معني 
و مفهومــي وراي آنچه ظاهر آن مي نماید، 
داللت كند. به عبارت دیگر، هرگاه كلمه اي 
جز معني اصلي خود، نشانه و مظهر صفت ها 
و ویژگي هاي دیگري قرار گيرد، نماد است.

از دیرباز اســتفاده از نماد در ادبيات رایج 
بوده اســت؛ مثالً  كبوتر و آب را به ترتيب 
نماد »صلح و دوستي« و »نور و روشنایي« 
مي دانسته اند. نماد در ادبيات پيش  از اسالم، 
شعر غنایي ، حماسي، تمثيلي و عرفاني پس 
از اسالم، شعر اجتماعي نو و شعر حماسي 
معاصر به طور بنيادین ریشــه دوانده است. 

پس، ادبيات فارسي سرشار از نمادهاست.
نمادهاي زیبا، زیبایي شعر و عاطفة آن را 

چندبرابر مي كنند.
ادبيات فارسي با توجه به باال بودن ظرفيت 
زباني اش در جهــت به كارگيري تصاویري 
نظير نمــاد نيازمند به كار بيشــتر در این 
حوزه مي باشــد و بدون شناخت نماد درك 

آثار فاخر ادبي مشكل مي شود.
زبان نمادین توأم با رمز، كنایه و مجاز است 
و تا كسي با اســرار  و اشارت هاي آن آشنا 
نباشد، بشارت هاي آن را در نخواهد یافت. 
بنابر ایــن ضرورت، جهت آگاهي بيشــتر 
همكاران، نمادهاي به كار گرفته شــده در 
كتب درسي را بررسي و رمزگشایي مي كنيم. 
دربارة نماد، نمادپردازي،  انواع نماد، تفاوت 
نماد بــا كنایه، تفاوت نماد با اســتعاره و... 
مطالب و مقاالت زیادي به چاپ رسيده اما 
تا به حال در زمينة رمزگشــایي نمادها در 

كتب متوســطهـ  تا جایي كه بررسي شده 
ـ تحقيق خاص و مســتقلي صورت نگرفته 
اســت. لذا بر آن شدیم تمام كلماتي را كه 
به صورت نماد در كتب متوسطة دوم و دورة 
پيش دانشــگاهي به كار رفته اند، شناسایي 
كنيم و پس از بيان اشــارت هاي هر نماد، 
صفحاتــي را كه نمــاد در آن ها به كار رفته 
است، مشخص نمایيم . اینك بازتاب نمادها 

در كتب  درسي: 
1. آب 

نماد »پاكي و حركت«:
شــاعران وارث آب و خرد و روشــني اند 

)ادبيات دوم: 120(
نماد »گرفتاري و مشكالت«.

آي آدم ها كه بر ســاحل نشســته، شاد  و 
خندانيد!

یك نفــر در آب دارد مي ســپارد جان... 
)ادبيات پيش دانشگاهي علوم انساني: 79( 

نمــاد »تعلقات مادي و عشــق ظاهري و 
مجازي«:

آن گاه بط... چنين پوزش خواست كه من 
با آب چنــان خو گرفته ام كه بي آن زندگي 

نتوانم كرد. )ادبيات سوم انساني، 122(
نماد »وصال معشوق«:

هــر كه عاشــق تر بــود بر بانــگ آب/ او 
كلــوخ زفت تر كنــد از حجــاب )ادبيات 

پيش دانشگاهي انساني: 133(
2. آسمان

نماد »پاكي و قداست و بخشندگي«:
به یك كرامت آبي نــگاه دوخته اید/ كدام 
پنجره این گونه باز، سوي خداست؟ )ادبيات 

رمزگشایي 
نمادها در 

ادبيات متوسطه
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سوم انساني: 85(
نماد »خوبي ها و پاكي ها«.

شب، شبي بي كران بود/ دفتر آسمان پاره 
پاره )ادبيات سال اول: 63(

نماد »مردم و جامعه«:
ماه/ روشــني اش را/ در سراســر آسمان/ 
مي پراكند/ و لكه هاي سياهش را براي خود 

نگه مي دارد! )سوم تجربي: 90(
3. آفتاب نماد »تابش و درخشــندگي«/ 

آبشار نماد »جوش و خروش«:
آفتاب، خار و خس مزرعة چشم تو/ آبشار، 
موج فروخفته اي از خشــم تو )ادبيات سوم 

تجربي: 78( 
4. آیينه نماد »صفا و پاكي«:

مردي صفاي صحبت آیينه دیده/ از روزن 
شب، شوكت دیرینه دیده )همان: 120(

5. ارزن نماد »كوچكي«:
درون حبــه اي صد خرمن آمد/ جهاني در 

دل یك ارزن آمد
)ادبيات سوم انساني: 114(

6. ازرق شــامي نمــاد »خباثت، پليدي و 
ناپاكي«:

الهي كه آن چشم هاي مثل ازرق شامي اش 
را ميرغضب در آرد!

)ادبيات سال اول: 124(
7. اكسير نماد »هر چيز مفيد و كمياب«:

گویند روي سرخ تو، سعدي، كه زرد كرد؟ 
اكسير عشق بر مسم افتاد و زر شدم )ادبيات 

پيش دانشگاهي عمومي: 33(
8. الب ارســالن نماد »قدرت، ســلطه و 

مقام«:
سر الب ارســالن دیدي، ز رفعت، رفته بر 
گــردون؟/ به مرو آ تا كنون در گل تن الب 

ارسالن بيني؟ )دوم: 96(
9. انوشيروان 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(
10. باد

نماد »قاصد و پيك«:
و باد/ تو را با مشام خيمه گاه/ در ميان نهاد 

)ادبيات سوم انساني: 78 و 79(
باد صبا نماد »پيام رساني و قاصد و پيك«:

با صبا در چمن الله ســحر مي گفتم/ كه 
شــهيدان كه اند این همــه گلگون كفنان 

آنگاه بط با قباي ســفيد سر از آب بيرون 
كرد و چنين پوزش خواست كه من به آب 
چنان خو گرفته ام كه بي آن زندگي نتوانم 

كرد. )ادبيات سوم انساني: 122(
14. بلبل

نماد »عاشق«:
بلبل از گل بگذرد چون در چمن بيند مرا/ 
بت پرســتي 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 عاشق پيشه و جمال پرست 

و كساني كه فقط اهل ادعایند نه عمل«:
بلبل گفت: من گرفتار عشــق گلم. با این 
عشــق، چگونه مي توانم در جســت وجوي 
سيمرغ این ســفر پرخطر را بر خود هموار 

كنم؟
15. بنا )در داستان دیوار(

نماد »عامل جدایي انسان ها و برهم زنندة 
تفاهم بشري«

)ادبيات سوم انساني: 25 ـ 31(
دیوار نماد »جدایي انسان ها و مانع تفاهم 

جوامع بشري و افزایش دهندة بيگانگي ها«
همسایه نماد »جوامع بشري«

16. بنفشه
نماد »انسان عابد، زاهد و سجده كننده«:

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 مي دهد طرة مشــك ساي 
تو/ پردة غنچه مي درد خندة دلگشــاي تو 

)همان: 32(
17. بوقلمون

نمــاد »دورویي، بي ثباتــي و رنگ عوض 
كردن«:

در همان بحبوحة بخوربخور كه منظرة فنا 
و زوال غــاز خدا بيامرز،  مرا به یاد بي ثباتي 
فلك بوقلمون و شقاوت مردم دون... انداخته 

بود. )ادبيات دوم: 40(

)همان: 80(
به اميد آنكه شــاید برسد به خاك پایت/ 
چه پيام ها ســپردم، همه سوز دل، صبا را 

)ادبيات دوم: 3(
اي هدهد صبا به ســبا مي فرستمت/ بنگر 
كه از كجا به كجا مي فرستمت )ادبيات سوم 

تجربي: 98(
11. باز شكاري

نماد »مقام دوســتان و دنياپرســتان« و 
»درباریاني كه مي كوشند هرچه بيشتر خود 
را به شاه نزدیك كنند و همة مباهات آنان 

تقرب به شاه است«:
پس باز شكاري كه شاهان او را روي شست 
مي نشاندند و با خویشتن به شكار مي بردند... 

چنين گفت:»من بسيار كوشيده ام تا روي 
دست شاهان جا گرفته ام...« )ادبيات سوم 

انساني: 123(
12. برگ درخت

نماد »شادابي، طراوت و اميدواري«:
برگ ها زرد و تيره/ فصل، فصل خزان بود... 

)ادبيات سال اول: 63(
نماد »لطافت«:

مادري دارم. بهتر از برگ درخت ... )ادبيات 
پيش عمومي : 120(

13. بط
نماد »انســان هاي وابســته به مادیات 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 عادت اند.

استفاده از نماد باعث 
زیبایي و تأثیر و جذابیت 
شعر و نثر مي شود و به 
شاعر كمك مي كند تا 
شعر او را هر كسي بنا 

به درك و احساس خود 
بفهمد. نمادهاي زیبا، 

زیبایي شعر و عاطفة آن 
را چند برابر مي كنند
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نمــاد »هر چيز رنگارنــگ و رنگ به رنگ 
شدن«:

روزكي چند صبر كنيد... تا شــما در این 
آینه نقش هاي بوقلمــون ببينيد. )ادبيات 

سوم تجربي: 158(
18. بهار

نماد »سرسبزي، طراوات و تازگي«:
كسي كه سبزتر است از هزار بار بهار/ كسي 
شگفت، كسي آن چنان كه مي داني )ادبيات 

سوم تجربي: 122(
نماد »آزادي و پيروزي«:

اگرچه باغچه ها را كســي لگد كرده/  ولي 
بهار فقط در تصرف گل هاست )ادبيات سوم 

انساني: 86(
نماد »آزادي«:

در آن كویر سوخته، آن خاك بي بهار
حتي علف اجازة زیبا شدن نداشت

گم بود در عميق زمين شانة بهار
بي تو ولي زمينة پيدا شدن نداشت )پيش 

دانشگاهي عمومي: 125(
19. بيد

نماد »لرزیدن، ترسيدن و اضطراب«:
ناصــر در حالي كه ســفت خــود را به او 
چســبانده بود و مثل بيد مي لرزید... )سوم 

انساني: 31(
نماد »انسان هاي ترسو و ناپایدار«:

بيد در شهرها و آبادي ها نيز بيمناك است. 
)ادبيات پيش دانشگاهي عمومي: 85(

20. پرچم نماد »هویت ملي«:
غذایــش را، تن پوشــش 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(
21. پر زاغ نماد »ســياهي و زشتي«/ دم 

طاووس نماد »زیبایي و رنگا رنگي«:
آورده اند كه در ناحيت كشــمير متصيدي 
خوش و مرغــزاري نزه بود كــه از عكس 
ریاحين او، پر زاغ چون دم طاووس نمودي 
و در پيش جمــال او دم طاووس به پر زاغ 

مانستي. )ادبيات سوم تجربي: 107(
دو چشمش به سان دو نرگس به باغ 

مــژه تيرگي برده از پر زاغ )ادبيات ســوم 
انساني: 146(

22. پروانه

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 این پروانه 
شــد/ كان شمع ســامان مي دهد از شعله 

زرین بال ها )پيش  انساني: 49(
دل من حالت پروانه دارد/ به آتش سوختن، 

پروا ندارد )همان: 144(
یك شبي پروانگان جمع آمدند/ در مضيفي 
طالب شمع آمدند )ادبيات سوم تجربي: 99(

سوزنده چراغســتم، در گوشة این مأمن/ 
پروانه بســي دارم، سرگشــته بــه پيرامن 

)ادبيات اول: 162(
نماد »عاشق غيرواقعي و ناپایدار«:

پروانه نيستم كه به یك شعله جان دهم/ 
شــمعم كه جــان گــذارم و دودي نياورم 

)ادبيات دوم: 174(
23. پشه/ مگس

نماد »حقارت، كوچكي و ضعيفي«:
گر بر ســر خاشــاك یكي پّشــه بجنبد/ 
جنبيدن آن پّشــه عيان در نظر ماســت 

)ادبيات سوم تجربي: 110(
پّشه كي داند كه این باغ از كي است/ كاو 
بهاران زاد و مرگش در دي اســت )ادبيات 

سوم انساني: 107(
به اعضا پّشه اي همچند پيل است/ در اسما 

قطره اي مانند نيل است )همان: 114(
24. پنجره

نماد »ارتباط«:
پشــت دریاها شــهري اســت/ كه در آن 
پنجره ها رو به تجلي باز است... )ادبيات دوم: 

)120
به یك كرامت آبي نــگاه دوخته اید/ كدام 
پنجره این گونه باز، سوي خداست؟  )ادبيات 

سوم انساني: 85(
نماد »احساس و ارتباط«:

من وضــو با تپــش پنجره هــا مي گيرم. 
)پيش دانشگاهي عمومي: 121(

25. تشــنه نماد »عاشق، عارف و جویندة 
حق«/ جو »نماد عالم غيب«/ دیوار »مادیات 

و عالیق دنيوي، موانع و محدودیت ها«:
بر لب جو بود دیواري بلند/ بر ســر دیوار 
تشــنه دردمند )ادبيات پيش دانشــگاهي 

انساني: 131(

26. تور، مروارید، آبي ها، دریا، پریان
نماد »تعلقات و دلبستگي هاي مسير«:

قایــق از تور تهي/ و دل از آرزوي مروارید/ 
همچنــان خواهــم راند/ نه بــه آبي ها دل 
خواهم بســت/ نه به دریا ـ پریاني كه سر 

از آب به در مي آرند... )ادبيات دوم: 119(
27. جغد

نماد »پول پرســتان وابســته بــه دنيا و 
مادیات و از مردم گریزان و گوشــه گيران و 

انزواطلبان«:
آنگاه، جغد زبان به عذرخواهي گشــود كه 
من روزگاري است در ویرانه جاي گرفته ام. 

)سوم انساني: 123(
28. جو

نماد »هــر چيز اندك«: ز كشــتن جوي 
نيست پرواي من/ شهادت بود ارث آباي من 

)ادبيات اول: 29(
29. چراغ 

نماد »اميد، روشني، وطن، آزادي، هدف، 
شرافت«:

پسرم بار دیگر مي پرسد/ تو چرا مي جنگي؟/ 
با تمــام دل خود مي گویم/ تــا چراغ از تو 

نگيرد دشمن )همان: 74(
30. چشمه نماد»پاكي و جوشش، لطافت 

و روشني«/ نور نماد »پرتو ایزدي«:
من مســلمانم/ قبلــه ام یك گل ســرخ/ 

جانمازم چشمه، مهرم نور
)ادبيات پيش دانشگاهي عمومي: 120(

31. چلچله 
نمــاد »ناتوانــي«: مــا نداریم از كســي 
اینجا گلــه/ كم نمي آید عقــاب از چلچله 

)پيش دانشگاهي انساني:164(
32. چين

نماد »زیبایي/ ســرزمين زیبایي ها«: هري 
را از بهار چين زیادت آوردي. )همان: 21(

ســال ها پيش  نيم شــبي از كشور چين 
گذشــت و پري از پرهایش بر آن سرزمين 

افتاد. )سوم انساني:120(
33. حاتــم طایــي نماد»بخشــندگي و 

جوانمردي«.
و آنچه گفتي در به روي مسكينان ببندند، 
حاتم طایي كه بيابان نشين بود اگر شهري 
بودي از جوش گدایان بيچاره شدي. )پيش 

 انساني، 37(
34. حالج نماد »عشق آسماني و عرفاني«:
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چه فرهادها مــرده در كوه ها/ چه حالج ها 
رفته بــر دارها )پيش دانشــگاهي عمومي: 

)164
35. خــار مغيــالن نماد »ســختي ها و 
دشواري هاي راه عشق«/ كعبه نماد »هدف 

غایي و نهایي عشق«:
در بيابان گر به شوق كعبه خواهي زد قدم/ 
ســرزنش ها گر كند خار مغيالن غم مخور 

)همان: 25(
36. خزان

نماد »یأس، نااميدي و افسردگي«:
برگ ها زرد و تيره/ فصل، فصل خزان بود 

)ادبيات اول: 63( 
37. خشت خام نماد »بي ارزشي«:

مور، چــه مي داند كــه بر دیــوارة اهرام 
مي گذرد یا بر خشــتي خام  )ادبيات دوم: 

)131
خشت نماد »گوشه اي از عالیق«:

ناگهــان انداخت او خشــتي در آب/ بانگ 
آب آمد به گوشــش چون خطاب )ادبيات 

پيش دانشگاهي انساني: 131(
38. خشكي و دریا

نماد» سختي ها، نامالیمات و خطرات«:
بس كه خشكي بس كه دریا بر ره است/ تا 

نپنداري كه راهي كوته است
در چنين ره حاكمي باید شــگرف/ بو كه 
بتوان رست از این دریاي ژرف )ادبيات سوم 

انساني: 121 و 123(
39. خضر

نمــاد »راهنمایي و جاودانگي«: بيا در بزم 
عشــق و مي و آواز، آب خضر جوانت كند. 

)پيش دانشگاهي عمومي: 98( 
40. داروگ

نماد »باران، پيام آور باران  رهایي و آزادي، 
قاصد سرسبزي و طراوات«:

قاصد روزان ابري، داروگ، كي مي رســد 
باران؟ )ادبيات دوم: 124(

41. درفــش كاویــان نماد »پيــروزي«/ 
افریدون )فریدون( نماد »مبارزه و جهاد«:

تو یك ساعت، چو افریدون، به ميدان باش، 
تا زان پس/ به هر جانب كه روي آري درفش 

كاویان بيني)دوم: 96(
42. دریا

نماد »خشم و تالطم«
شــما چقدر صبور و چقدر خشــم آگين/ 
حضورتــان چو تالقّي صخره با دریاســت 

)ادبيات سوم انساني: 85(
نماد »جامعه«:

یك نفر دارد كه دست و پاي دایم مي زند/ 
روي این دریاي تند و تيره و ســنگين كه 

مي دانيد )پيش دانشگاهي انساني: 79(
43. دماوند

نمــاد »اســتواري، پایــداري، بلنــدي و 
سرافرازي«.

به اســتواري، معيار تازه بخشيدید/ شما 
نه مثل دماوند، او به مثل شماســت )سوم 

انساني: 85(
44. ذره نماد »كوچكي و حقارت«:

هركه داند گفت با خورشيد راز/ كي تواند 
ماند از یك ذره باز؟ )همان: 122(

45. روشني
نماد »آگاهي، عرفان و بينش«:

شــاعران وارث آب و خرد و روشــني اند 
)ادبيات دوم: 120(

نمــاد  قنــد  نماد»تلخــي«/  زهــر   .46
»شيریني«:

زشــت باید دید و انگارید خوب/ زهر باید 
خورد و انگارید قند )ادبيات پيش دانشگاهي 

عمومي: 25(
47. زیتون نماد »صلح و آرامش«:

ماه ایارش، آواز ماســت/ كــه وقت ظهر 
در ســایه ي آبي رنگ/ ميان مــزارع زیتون 

مي خوانيم )ادبيات دوم: 74(
48. ســاحل نماد »آسایش و آرامش، رفاه 

و راحتي«:
اي آدم ها كه بر ســاحل نشســته، شاد و 
خندانيد!/ یك نفر در آب دارد مي ســپارد 

جان )پيش دانشگاهي انساني: 79(
49. سبزة بهار
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نماد »طــراوت و شــادابي«: نونو طراوتي 
بدهد/ چون سبزه ي بهار 

)ادبيات اول: 165(
50. سپيده و سحر نماد »آزادي و رهایي«:

یكي ز شــب گرفتگان چراغ بر نمي كند/ 
كسي به كوچه سار شب در سحر نمي زند

نشسته ام در انتظار این غبار بي سوار/ دریغ 
كز شبي چنين، سپيده سر نمي زند )ادبيات 

دوم: 138(
51. سرما نماد »ظلم و ستم و استبداد«:

ســنگ روي سنگ، براي ساختن اركي به 
رفعت ایمان/ شهر سرد/ مهتاب سرد/ یك 

تاریخ سرد )سوم انساني: 105( 
52. سرو  

نماد »آزادگي«:

اي سرو پاي بســته به آزادگي مناز/ آزاده 
من، كــه از همه عالم بریده ام )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 »انسان هاي وابسته و گرفتار«:

عجب نيســت از گل كه خندد به سروي/ 
كه در این چمن پاي در گل نشيند )ادبيات 

پيش دانشگاهي انساني: 58(
53. ســنگ نمــاد »انعطاف ناپذیــري و 
بي حاصلي«/ خاك نماد »انعطاف پذیري و 

حاصلخيزي«:
سال ها تو سنگ بودي دل خراش/ آزمون 
را یــك زمانــي خاك باش )ادبيات ســوم 

انساني: 157(
54. ســنگ خــارا نماد »سرســختي و 
انعطاف ناپذیري«/ موم نماد »انعطاف پذیري 

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 ِمهرت/ در وي نگرفت، 
سنگ خاراست )ادبيات اول: 120(
55. سهراب، سياوش ها و تختي ها

نماد »شجاعت، جوانمردي، مليت ایراني و 
مرگ مظلومانه«:

این گليم تيره  بختي هاســت/ خيس خون 
داغ ســهراب و ســياوش ها/ روكش تابوت 
تختي هاســت... )ادبيات پيش دانشــگاهي 

عمومي: 110(
56. سيمرغ نماد »حق، خداوند«:

ما پرندگان را نيز پيشوا و شهریاري است. 
من او را مي شناســم. نامش سيمرغ است 
و در پس كوه قــاف، بلندترین كوه زمين، 

بر درختي بلند آشــيان دارد. )ادبيات سوم 
انساني: 120(

57. شب نماد آرامش بخشي/ 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 دیو ســياه شب در آویخته ایم/ در كام 
فلق بادة خون ریخته ایم )ادبيات اول: 62(

شب، شبي بي كران بود/ دفتر آسمان پاره 
پاره/ برگ ها زرد و تيره... )همان: 64(

اي خونين چشم و خونين دست/ به راستي 
كه شب رفتني است )ادبيات دوم: 76(

یكي ز شــب گرفتگان چــراغ برنمي كند/ 
كسي به كوچه ســار شب در سحر نمي زند 

)همان: 138(
58. شمشاد نماد »اندام زیبا و متناسب«:

نرگس بگشا چشــم و ببين كاندر خاك/ 
چند روي چو گل و قامِت چون شمشــاد 

است )ادبيات سوم تجربي: 146(
59. شمع

نماد »معشوق«:
سهل است اگر بال و پري نقصان این پروانه 
شــد/ كان شمع ســامان مي دهد از شعله 

زرین بال ها )پيش دانشگاهي انساني: 48(
نماد »عاشق حقيقي و پایدار«:

پروانه نيستم كه به یك شعله جان دهم/ 
شــمعم كه جــان گــدازم و دودي نياورم 

)ادبيات دوم: 174(
60. شــير و پلنگ و نهنگ نماد »قدرت،  

توانایي و شجاعت«:
به شهر تو شير و نهنگ و پلنگ/ سوار اندر 

آیند هر سه به جنگ؟ )همان: 9(
61. شــيرین نماد »معشوق«/ فرهاد نماد 

»عاشق پاك باخته و راستين«:
بيستون بر ســر راه است، مباد از شيرین/ 
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 فرهاد ها مــرده در كوه ها/ چه حالج ها 
رفته بر دارهــا )ادبيات پيش دانشــگاهي 

عمومي: 45(
62. صخــره نمــاد »صبر و پایــداري«: 
حضورتــان چو تالقّي صخره با دریاســت 

)ادبيات سوم انساني: 85(
63. صدف

نماد »ســكوت و خاموشــي«: صدف وار 
گوهرشناسان راز/ دهان جز به لؤلؤ نكردند 

باز )پيش دانشگاهي عمومي: 66(
64. طاووس

نماد »زیبایي، رنگارنگي و برتري«:
طاووس عارفان، بایزید بسطامي، یك شب 
در خلوت خانة مكاشفات، كمند شوق را بر 
كنگرة كبریاي او در انداخت و آتش عشق را 
در نهاد خود برافروخت... )ادبيات دوم: 99(

نمــاد »مــردم متظاهر و خودشــيفته و 
انســا ن هاي آخرت گرا كه اعمال و كارهاي 
خــود را به اميــد رفتن به بهشــت انجام 
مي دهند« و »كساني كه فقط به فكر پاداش 

بهشت اند«:

زبان نمادین توأم با 
رمز، كنابه و مجاز است 
و تا كسي با اسرار  و 
اشارت هاي آن آشنا 

نباشد، بشارت هاي آن را 
در نخواهد یافت.
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طاووس نيــز چنين عذر آورد كه من مرغ 
بهشــتي ام، روزگاري دراز در بهشت به سر 

برده ام... )سوم انساني: 122(
65. طوطــي نماد »جان پــاك و مجرد«/ 

قفس نماد »تن«:
بــود بازرگان و او را طوطــي اي/ در قفس 

محبوس زیبا طوطي اي
)همان: 128(

66. طوفان نماد »مشــكالت، سختي ها و 
نامالیمات زندگي«:

دریایم و نيســت باكم از طوفان/ دریا همه 
عمر، خوابش آشفته است )ادبيات اول: 72(

67. عقاب
نماد »قدرت و بلندپروازي«:

ما نداریم از كســي اینجا گله/ كم نمي آید 
عقاب از چلچله )ادبيات پيش دانشــگاهي: 

 )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 زیر پر ماست )ادبيات 

سوم تجربي: 110(
68. عمار و بوذر نماد »زهد و تقوا«/ محمود 
غزنــوي نماد »انســان هاي خوش گذران و 

دنيایي«:
پسندیده ست با زهد عمار و بوذر/ كند مدح 
محمود مر عنصري را؟ )ادبيات سوم انساني: 

)67
69. عّيــوق نمــاد »دوري، روشــنایي و 

بلندي«:
چون شبنم اوفتاده بدم پيش  آفتاب/ مهرم 
به جان رســيد و به عّيوق بر شدم )ادبيات 

پيش دانشگاهي تجربي: 32(
70. فانــوس نمــاد »حــق و حقيقت و 

روشنایي«:
آنان كه فانوسشــان را/ بر پشت مي برند/ 
سایه هاشان پيش پایشان مي افتد )ادبيات 

سوم تجربي: 90(
71. فلق نماد »رهایي و آزادي«:

با دیو سياه شب در آویخته ایم/ در كام فلق 
بادة خون ریخته ایم
)ادبيات اول: 62(

72. قابيليــان، نماد »انســان هاي ظالم و 
ستمگر«/ هابيليان، نماد »انسان هاي مظلوم 

و ستم دیده و صالح«:
قابيليان بر قامت شب مي تنيدند/ هابيليان 
بــوي قيامت مي شــنيدند )ادبيات ســوم 

تجربي: 120(
و  »ثروت انــدوزي  نمــاد  قــارون   .73

گنج داري«:
بزرگي را از اكابر... كه در ثروت، قارون زمان 

خود بود ـ اجل دررسيد... )همان: 92(
هنــگام تنگ دســتي در عيــش كوش و 
مســتي/ كاین كيمياي هستي قارون كند 

گدا را )ادبيات دوم: 92(
74. قایق نماد »حركت و پيشرفت، و ابزار 

هجرت و رفتن«:
قایقي خواهم ســاخت/ خواهم انداخت به 
آب/ دور خواهــم شــد از این خاك غریب 

)همان: 119(
75. قله نماد »پایداري و سربلندي«:

بيا كه از همة دشــت ها سؤال كنيم/ كدام 
قله چنين ســرفراز و پابرجاست؟ )ادبيات 

سوم انساني : 85(
76. قندهار نماد »دوري و مسافت بسيار«:

درســت همچون ســفري به قندهار، هم 
یيالقي بود و هــم صرفه جویي مي كردند. 

)ادبيات اول: 152(
77. كاریز نماد انسان هاي بسيار خودخواه 

و خویشتن دوست«/ رودها نماد »مردم«:
كاریز خوش دارد خيــال كند/ كه رودها/ 
تنها/ براي این هستند/ كه به او آب برسانند 

)سوم تجربي: 90(
78. كبوتــر نماد »زیبایي«/ اســب نماد 

»نجابت«:
من نمي دانــم/ كه چرا مي گویند اســب 
حيوان نجيبي اســت/ كبوتر زیباســت... 

)ادبيات پيش دانشگاهي عمومي: 122(
79. كركس نماد »زشتي و شومي«: 

و چرا در قفس هيچ كسي كركس نيست... 
)همان(

80. كوه نماد »سكوت و خاموشي«:
اگــر پاي در دامن آري چو كوه/ ســرت ز 

آسمان بگذرد در شكوه
)ادبيات پيش دانشگاهي عمومي: 66(

الیــق،  »انســان هاي  نمــاد  گاو   .81
شایسته و صادق اما ســاده لوح، بي تدبير و 
فریب خورده«، شير نماد »شاهان و حاكمان 
ترســو و زودباور«، كليله نماد»مشاور دانا و 

آینده نگر«، دمنه نمــاد »افراد قدرت طلب، 
حسود و فتنه انگيز«:

داســتان شــير و گاو از كليلــه و دمنــه 
»بازرگانــي بود بســيارمال و او را فرزندان 

دررسيدند... )ادبيات سوم انساني: 49(
82. گز و تاق نماد »انســان هاي شجاع و 

مقاوم و صبور«:
آنچه در كویر مي روید، گز و تاق است، این 
درختان بي باك، صبور و قهرمان كه علي رغم 
كویر، بي نياز از آب و خاك... از سينة خشك 
و ســوختة كویر به آتش سرمي كشــند و 
مي ایستند.« )پيش دانشگاهي تجربي: 85( 

83. گل
نماد »معشــوق«: بلبل گفت: من گرفتار 

عشق گلم.
)ادبيات سوم انساني: 122(

اي گل خوش نســيم من بلبل خویش را 
مسوز/ كز سر صدق مي كند شب همه شب 

دعاي تو )همان: 32(
بلبل از گل بگذرد چون در چمن بيند مرا/ 
بت پرســتي كي كند گــر برهمن بيند مرا 

)ادبيات دوم: 174(
نماد »عشق و محبت«:

خدا/ نه براي خورشــيد/ و نه براي زمين/ 
بلكه براي گل هایي كه برایمان مي فرستد/ 

چشم به راه پاسخ است
)ادبيات سوم تجربي: 90(
نماد »زیبایي و طراوت«:

همچو نرگس بگشا چشــم و ببين كاندر 
خاك/ چنــد روي چــو گل و قامت چون 

شمشاد است )همان: 146(
نمــاد »انســان هاي آزاده از قيــد تعلق و 

وابستگي«
عجب نيســت از گل كه خندد به سروي/ 
كه در این چمن پاي در گل نشيند )ادبيات 

پيش دانشگاهي انساني: 58(
84. گل سرخ

نماد »كمال«: ... كار ما نيســت شناسایي 
»راز« گل سرخ 

)ادبيات پيش  عمومي: 120(
نماد »عشــق،  قلب انســان و زیبایي هاي 
جهان«: من مسلمانم/ قبله ام یك گل سرخ 

)همان: 122(
85. گل الله نماد »آزادگي و وارستگي«:

من اللة آزادم، خودرویــم و خودبویم/ در 
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دشت مكان دارم، هم فطرت آهویم )ادبيات 
اول: 161(

86. گل نيلوفر نماد »عرفان«:
كار ما شــاید این اســت/ كــه ميان گل 
نيلوفــر و قرن/ پــي  آواز حقيقــت بدویم 

)پيش دانشگاهي عمومي:123(
87. گندم نماد »باروري و بركت«:

و این ســرزمين را سرشار خواهيم كرد از 
شــادي/ لذت بخش و زرین چون خوشه ي 

گندم... )ادبيات دوم: 72(
88. َگوَن نماد »انسان هاي گرفتار، زنداني، 

ساكن، دربند و وابسته به دنيا«:
»به كجا چنين شــتابان؟«/ گون از نسيم 

پرسيد.
89. ليلي و مجنون نماد»عاشق و معشوق 

سختي كشيده و ناكام«:
برقي از منزل ليلي بدرخشيد سحر/ وه كه 

با خرمن مجنون دل افگار چه كرد 
)پيش دانشگاهي عمومي: 99(

نــي حدیث راه پر خون مي كند/ قصه هاي 
عشق مجنون مي كند

)همان: 3(
90. مــار نمــاد »معشــوق زمينــي كه 

اغفال كننده است«:
طاووس نيز چنين عــذر آورد... مار با من 
آشنا شد، آشنایي با او سبب گردید كه مرا 
از بهشت بيرون كنند. )ادبيات سوم انساني: 

)124
91. ماه

 نماد »زیبایي و درخشندگي«:
گفتم غم تو دارم. گفتا غمت سرآید/ گفتم 

كه ماه من شو، گفتا اگر برآید 
)ادبيات دوم: 94(

شــما بــه هرچه كه خــوب اســت، ماه 
مي گویيد/ بيا كه امشــب، ماه است و دهر 

رنگ اميد )پيش   انساني: 73( 
نماد »انسان هاي ایثارگر و فداكار«:

ماه/ روشــني اش را/ در سراســر آسمان/ 
مي پراكند/ و لكه هایــش را براي خود نگه 

مي دارد )سوم تجربي: 90( 
92. مرداب نماد»بي حركتي و سكون«:

حســرت نبرم به خواب آن مرداب/ كارام 
درون دشِت شب خفته است )ادبيات اول: 

)72
93. مــور 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 صاحب نظران ملك سليمان باد است/ 
بلكه آن است سليمان كه ز ملك آزاد است 

)سوم تجربي: 146(
مــور چــه مي داند كه بــر دیــوارة اهرام 

مي گذرد/ یا بر خشتي خام.
)ادبيات دوم: 131(

94. ناقد نماد »پير راه دان و مرشد و انسان 
كامل:.

ناقدي كاو داشــت در مجمع مهي/ گفت: 
»او را نيست از شمع آگهي« )ادبيات سوم 

تجربي(
95. نرون نماد »ظلم و ستم و غارت«: 

نرون مرد، ولي رم نمرده است )سال دوم: 
)76

96. نسيم
نماد »پيك، قاصد و خبررساني بين عاشق 

و معشوق«:
همــه شــب در ایــن اميدم كه نســيم 
صبحگاهي/ به پيام آشــنایي بنوازد آشنا را  

)همان: 3(
نماد »انسان هاي آزاد، پویا، مهاجر و كساني 

كه به  دنيا وابسته نيستند«:
»به كجا چنين شــتابان؟«/ گون از نسيم 

پرسيد)همان: 130(
97. ني

نماد »انسان جدا شده از عالم معنا، انسان 
آشنا به حقایق، غریب و دورافتاده از وطن و 

اصل خویش«:
بشنو از ني  چون حكایت مي كند

از جدایي ها شكایت مي كند
)ادبيات پيش دانشگاهي عمومي: 2(

98. هدهد نماد »شــيخ، راهنما و پيشرو، 
انسان كامل و آگاه به مسير«:

هدهــد كه پرندة دانایي بود و افســري بر 
سر داشــت، گفت: اي یاران، من بيشتر از 
همة شما جهان را گشته ام... . )ادبيات سوم 

انساني: 121(
99. ُهما نماد »سعادت و خوشبختي«:

علي اي هماي رحمــت تو چه آیتي خدا 
را/ كه به ماســوا فكندي همه سایة هما را 

)ادبيات دوم: 2(
مبارك بود چو فر همــا/ اول كارها به نام 

خدا )ادبيات پيش دانشگاهي انساني: 69(
100. هندوستان نماد » عالم معنا«:

چون كه بازرگان ســفر را ساز كرد/ سوي 
هنُدســتان شــدن آغاز كرد )ادبيات سوم 

انساني: 128(

نتیجه گیري
به كارگيري نماد در شــعر فارســي سابقة 
زیادي دارد. شاعران و نویسندگان با توجه 
به ظرفيت باالي زبان فارسي از نماد به عنوان 
ابزار بيان اندیشه هاي خود استفاده كرده اند. 
بهره گيري از نماد باعث مي شود خوانندگان 
درك و احســاس گوناگوني از آثار نمادین 
داشته باشــند. كتب درسي دورة متوسطه 
هم سرشــار از نمادهاست و بدون شناخت 

نمادها درك این آثار دشوار مي گردد.

منابع
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بيست وچهارم. شمارة 3.
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شمارة 105 ـ 74.
3. شميســا،  ســيروس. )1381(. بيان. چاپ نهم. تهران: 

انتشارات فردوس.
4. شميسا، ســيروس.)1373(. گزیدة منطق الطير. چاپ 

سوم. تهران: نشر قطره.
5. عطــار نيشــابوري، فریدالدیــن محمد. به كوشــش 
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6. كتب درسي ادبيات متوسطه.
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علي اكبر قاسمي گل افشاني 
دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، 
دبير و سرگروه زبان و ادبيات فارسي سواد كوه )مازندران( 

شاید هيچ وظيفه اي خاطره  انگيزتر از وظيفة معلمي 
نباشــد؛ سراسر خاطره اســت و یكي از این خاطره ها 
مي تواند برگه هاي آزمون دانش آموزان باشــد. بعضي 
از دانش آموزان در برگه هــاي امتحاني خود، ده ها بار 
پدربزرگ و مادربزرگ خود را مي كشــند و مراســم 
ختــم براي آن هــا مي گيرند و پدر و مــادر را مریض 
مي كنند تا نمرة قبولي بگيرند؛ از این عبارت ها فراوان 
در پایــان برگه ها مي بينيد: آقا اجازه! مادرمان مریض 
شــد، ما نتوانستيم خوب بخوانيم؛ آقا اجازه! فاميلمان 
به رحمت خدا رفت، ما دیشــب مراســم ختم بودیم، 

نتوانستيم خوب بخوانيم و ... . 
بعضــي از دانش آمــوزان هم یك جواب درســت را 
در چنــد جا مي نویســند تا معلــم را فریب بدهند و 
نمرة بيشــتري بگيرند. من دانش آموزي داشتم بارم 
سؤال هایي را كه درست جواب داده  بود، كاماًل حرفه اي 
زیاد كرده بود تا نمرة بيشتري بگيرد. این لطيفه را هم 
بشنوید، خالي از لطف نيست؛ مي گویند دانش آموزي 
در زیر سؤالي نوشــت:  جواب در پشت صفحه. وقتي 
معلم به پشت صفحه نگاه كرد، با كمال تعجب دید كه 
دانش آموز براي او نوشــته است: مرد حسابي! من اگر 
بلد بودم، همان جا براي شما مي نوشتم و دیگر به اینجا 

نمي آمدم. نمره اي بده تا رفع زحمت كنيم. 
زادگاِه نگارنــدة ایــن سطور»گل افشــان« اســت و 
گل افشــان روســتایي است در شهرســتان قائم شهر 
)استان مازندران(. دانش آموزي در پایان  برگة امتحان 
تاریخ ادبيات ایران شعر معروف منوچهري را با اندكي 

تغيير در مصراع دوم این گونه نوشته بود: 
خيزید و خز آرید كه هنگام خزان است 
باد خنك از سوي گل افشان وزان است 

و خودش هم در پایان بيت نوشــته بود: »این بيت 3 
نمره دارد. لطفًا دریــغ نكنيد.« من هم پاي برگه اش 
نوشــتم: »عنصري شاعر از ســلطان محمود غزنوي 

صله اي به این گراني نگرفت.«
بعضــي از دانش آموزان هم جواب هایي براي شــما 
مي نویســند كه فرســنگ ها با جواب مورد نظر فاصله 
دارد. البته این اشــتباهات مختص دانش آموزان یك 
مدرسه و چند مدرسه نيست؛ امر فراگيري است و در 

دانشگاه هم بسيار دیده مي شود. 
به قول سعدي:

گر كند ميل به خوبان دل من عيب مكن 
كاین گناهي است كه در شهر شما نيز كنند 

اگر هر دبير و اســتادي این نمونه هــا را جمع آوري 
كند، خود كتابي مفصل مي شود. در اینجا مي خواهم 
به نمونه هایي اشــاره كنم. اميدوارم مورد پسند شما 

عزیزان قرار گيرد. 
1. عبارت »شــبي كه نوبت شعر خواندِن او بود، برق 
خاموش شد و روي ميز خطابه شمعي نهادند و او آي 
آدم هایش را خواند.« دربارة كيســت؟ )كتاب ادبيات 

فارسي، سال اول دبيرستان( 
جواب مورد نظر: نيما یوشيج 

جواب دانش آموز: دربارة صرفه جویي برق
2. گویندة»هوا بس ناجوانمردانه سرد است« كيست؟ 

)كتاب فارسي، سال اول دبيرستان( 
جواب مورد نظر: مهدي اخوان ثالث 

جواب تعدادي از دانش آمــوزان: اخوان ثاني، اخوان 
سالس، ارغوان 

باور كنيــد اگر به جاي این ســؤال شــمارة كفش 
فالن بازیكن برزیلي را مي پرســيدم، به یقين درست 

هم سؤال 

هم جواب

| رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي ویکم | شمارة 3 | بهار 1397 | 50



مي نوشتند. به راستي كه هوا بس ناجوانمردانه 
سرد است. 

3. بيت زیر را با كلمة مناسب كامل كنيد. 
)كتاب ادبيات فارسي، سال اول دبيرستان( 

گفتم خوشا هوایي كز باد صبح خيزد 
گفتا...... نسيمي كز كوي دلبر آید 

جواب مورد نظر: ُخُنك 
جواب دانش آموز: گفتا ســيمين دانشــور 

نسيمي كز كوي دلبر آید
4. محمد حســن خان اعتماد الســلطنه را 
در ادبيات ایــران با چه خدمــت فرهنگي 
مي شناســند؟ )كتاب ادبيات فارسي، سال 

دوم دبيرستان( 
جــواب مورد نظر: كتــاب روزنامة خاطرات 

اعتماد السلطنه 
جواب  دانش آموز: اعتماد به نفس داشتن 

5. مؤلف كتاب » حدود  العالم من المشــرق 
الي  المغرب« كيســت؟ )كتاب تاریخ ادبيات 

ایران، سال دوم دبيرستان(
جواب مورد نظر: مؤلف آن معلوم نيست. 

اما بهتریــن دانش آمــوز كالس من آن را 
خالي گذاشــت )جوابي ننوشت(. وقتي به او 
گفتم: چرا به این سؤال جواب ندادي؟ گفت: 
»حدود العالم مؤلف ندارد. من اسم چه كسي 

را مي نوشتم؟«

6. در بيــت زیر از حافظ چه آرایه اي وجود 
دارد؟ )كتاب آرایه هاي ادبي، ســال ســوم 

دبيرستان( 
گفت آن یار كزو گشت سر دار بلند 

جرمش این بود كه اسرار هویدا مي كرد 
جواب مورد نظر: در بيت آرایة تلميح وجود 
دارد؛ چرا كه یادآور ماجــراي بر دار كردن 
حسين بن منصور حالج است؛ همان كسي 

كه »انا الحق« را بر زبان آورده بود. 
جواب دانش آموز: بيت اشاره دارد به داستان 
اميــر عباس هویــدا، نخســت وزیر معدوم 

محمدرضا شاه پهلوي. 
7. مبتكــر فن مناظره در شــعر فارســي 

كيست؟ )كتاب زبان و ادبيات فارسي، سال 
چهارم دبيرستان(

جواب مورد نظر: اسدي توسي
جواب دانش آموز: اسدیه توصيع 

باور كنيد وقتي این جواب را دیدم، شرمندة 
اسدي توسي شدم. 

8. دربارة زندگي و خدمات علمي و فرهنگي 
حضرت استاد محمد معين ده سطر بنویسيد. 

)امتحان فارسي عمومي دانشگاه( 
بخشي از جواب دانشــجویي به این سؤال  
این بود: پس از مرگ دهخدا در 7 اســفند 
1334 اســتاد معين رئيس فرهنگ غلط او 
شد. )مي دانم اســترس و اضطراب امتحان 
سبب شد تا دانشجو فرهنگ لغت را فرهنگ 

غلط بنویسد.( 
9. نــام كامل كتــاب »مرصاد العبــاد« را 
العباد،  بنویســيد. )امتحان درس مرصــاد 

دانشجویان كارشناسي ادبيات فارسي(
جواب مورد نظر: مرصاد العباد من المبدأ الي 

المعاد تحفئ للسلطان كيقباد 
جواب دانشجویي:  مرصاد العباد الي المعاد 

في معایير االشعار العجم. 

من دانش آموزي 
داشتم بارم 

سؤال هایي را كه 
درست جواب داده  
بود، كاماًل حرفه اي 

زیاد كرده بود تا نمرة 
بیشتري بگیرد
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چكیده
در ایــن مقالــه، عــالوه بــر پرداختن به 
ایرادهایي كه به نظر مي رسد بر درس هایي 
از زبان فارســي )1( و )3( وارد اســت، به 
بحث فعل سببي و تكواژهاي سببي ساز در 
زبان فارسي پرداخته مي شود. افعال سببي 
هميشه گذرا هستند ولي ميان فعل گذراي 
سببي و فعل گذرا به مفعول تفاوت ظریفي 
وجــود دارد كه بر مبنــاي نظریة علمي و 
توصيف و تحليل زبان شــناختي از زبان و 
ســاختارهاي دســتوري آن، بي توجهي به 
آن نوعي مســامحه است؛ به خصوص اینكه 
توصيف غيرعلمي زبان را از معایب دستور 

سنتي مي دانند. 
كلید واژه ها:  گذراي بــه مفعول، گذراي 

سببي، تكواژ، شناسه و بن  فعل 

مقدمه )شــامل طرح موضوع یا مســئله 
تحقيق، ضرورت و پيشينة تحقيق، تعریف 

مفاهيم و واژگان اختصاصي طرح(
مي دانيــم هر فعل یك شناســه دارد كه 
هميشــه با آن است. شناســه، نشانة فعل 
اســت. فعل ها از دو بن ماضــي و مضارع 
تشكيل مي شوند. همچنين، آن ها را به گذرا 
و ناگذر تقسيم مي كنند. فعل ناگذر به نهاد 
نياز دارد و فعل گذرا ممكن اســت گذرا به 
مفعول یا گذرا به مسند و یا گذرا به متمم 
باشد. بسياري از منابع دستور زبان فارسي، 
كه در منابع مقاله به آن ها اشاره شده است، 
گفته اند به وقت ضرورت، افعال الزم )ناگذر( 
را مي توان متعدي )گذرا به مفعول( كرد و 
طریق گذرا ســاختن فعل آن است كه به 

بن مضــارع آن فعل  »اند« یا »انيد« افزوده 
گردد. 

گذرا شده بن مضارع مصدر

گریاند/ گریانید
خنداند/ خندانید
سوزاند/ سوزانید

رماند/ رمانید
گنجاند/ گنجانید
لرزاند/ لرزانید

گري
خند
سوز
رم 
گنج
لرز

گریستن
خندیدن
سوختن
رمیدن

گنجیدن
لرزیدن

گاه فعل متعدي )گذرا به مفعول( را نيز به 
همين ترتيب بار دیگر گذرا مي سازند؛ چون: 

گذرا شده بن مضارع مصدر

خوراند/ خورانید
چراند/ چرانید

نویساند/ نویسانید

خور
چر

نویس

خوردن 
چریدن 
نوشتن

به نظر مي رســد كه چون دستور نویسان 
فارســي تقریبًا از یكدیگــر تقليد كرده اند، 
به طور عميق و دقيــق وارد مباحث زبان و 
زبان شناختي فارسي نشده اند و بحث فعل 
ســببي را كه باید در مدخــل جداگانه اي 
دربارة آن بحث شــود، در دل و درون بحث 
فعل متعدي )گذرا به مفعول( آورده اند. هر 
چند فعل هاي 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 ژیلبر الزار فرانســوي است. 
البته توضيح ایشــان نيز چندان شــفاف 
نيست؛ چون دو مقولة گذراي سببي و»گذرا 
به مفعول« را با هم خلط كرده است. به نظر 

مي رســد این آميختگي و نبــود مرز بندي 
دقيــق باعث ناهماهنگي هــا و تناقضات و 

توجيهات بالوجهي هم در كتب دستوري 
زبان فارســي و هم در كتاب هاي درســي 

فارســي )1( و )3( شــده اســت كه سعي 
مي گردد در حد تــوان در متن مقاله مورد 

بحث قرار گيرند.

تعریف مفاهیم و كلید واژه هاي 
طرح: 

فعل سببي: فعلي كه داللت دارد بر اینكه 
كسي یا چيزي مسبب انجام گرفتن عملي 

یا به وقوع پيوستن حالتي مي شود. 
فعل گذرا به مفعول: فعلي كه به مفعول 

بي واسطه نياز دارد. 
كوچك ترین واحد نقش مند زبان  تكواژ: 

است. 
بن: ریشه و ســتاك فعل كه در ساختن 
زمان هاي ماضي و مضارع از آن اســتفاده 

 و نقدي بر درس هایي از زبان 
فارسي 1 و 3 دبيرستان

ُجستاري در 

حبیب اهلل جمشیدي نژاد
كارشناسان ارشد زبان شناسي و 
دبير دبيرستان هاي ایذه خوزستان
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مي شود. 
شناسه: تكواژي كه شخص و شمار را در 

فعل نشان مي دهد. 
فعل سببي: »فعلي است كه داللت دارد بر 
اینكه شخصي یا چيزي سبب انجام گرفتن 
عملي یا به وقوع پيوســتن حالتي مي شود. 
در برخــي زبان ها، فعل ســببي با افزودن 
وندهایي به فعل غيرسببي ساخته مي شود. 
فعل هاي سببي هميشــه متعدي هستند 
)النگمن: 67(. مصــادري كه به »اندن« یا 
»انيدن« ختم شده باشند با قاعده حساب 
مي شوند؛ چون متعدي شدة مصادر دیگرند« 

)شریعت، 1366: 101(.
»اگر بخواهيــم از مصــدر الزمي مصدر 
متعدي بسازیم، باید ریشــة مضارع آن را 
به دســت آوریم و پــس از آن، »اندن« یا 

»انيدن« اضافه كنيم؛ مانند:
بــن مضــارع        مصدر الزم  

مصدر متعدي شده 
دو   دویدن    

دواندن/ دوانيدن
رسيدن   رس  

رساندن/ رسانيدن
خند              خندیدن  

خنداندن/ خندانيدن
پر   پریدن  

پراندن/ پرانيدن
نشين   نشستن  

نشاندن/ نشانيدن
نویس            نوشتن  

نویساندن/ نویسانيدن
گذشتن             گذر                    گذراندن/ 

گذرانيدن
 )همان110-111(

افعال  فعل:  متعدي ســاختن  طریق 
الزم را به وقت ضرورت متعدي مي ســازند 
و طریق متعدي ساختن فعل آن است كه 
آخر صيغة امر حاضر مفرد، »اند« یا »انيد« 
افزوده و ماضي فعل را به وجود آورند و سایر 

صيغه ها را از آن بسازند: 
گري گریاند/ گریانيد 
خند خنداند/ خندانيد
سوز سوزاند/ سوزانيد

جوش جوشاند/جوشانيد

پوش پوشاند/ پوشانيد 
گاه فعل متعــدي را نيز به همين ترتيب 
بار دیگر متعدي مي سازند؛ چون: خوردن و 
چریدن و نوشتن كه خورانيدن و چرانيدن و 

نویسانيدن را از آن ها ساخته اند. 
»متعدي ساختن افعال با »اند« و »انيد« 
به طریقي كه گذشت، قاعدة عمومي است 
و از روي قياس مزبور مي توان هر فعل الزم 
را متعدي كرد« )پنج استاد، 1380: 124-

.)123
»در صورت هــاي صرفــي گوناگون فعل 
سببي به دنبال پایة فعل عنصر سببي »ان« 
و به دنبال آن بــه ترتيب اجزاي دیگر واژة 

فعل ظاهر مي شود: 
مي خورانم 

خوراندم

خورانده است 
و ... 

»یادآوري مي شود كه همة پایه هاي فعلي 
به صورت ســببي به كار نمي روند بلكه تنها 
گروهي از آن ها به این شكل  ظاهر مي شوند. 
از لحــاظ معني فعل ســببي با فعل عادي 
متفاوت است. فعل سببي بر این معنا داللت 
دارد كه كنندة آن سبب مي شود كه شخص 
دیگري فعل را به انجام برســاند یا اثر آن را 
بپذیرد. باید توجه داشــت كه به عنوان یك 
مفهوم نحوي »شــخص« به انسان، حيوان 
یا چيزي داللت مي كند«  )مشكوئ الدیني، 

)130:1379
»پســوند ان- an/ اون un/ در زبان گفتار 
از پــاره اي از افعال، فعل هاي موســوم به 

»سببي« مي ســازد. این پسوند به ریشة1 
)بــن مضارع( فعــل پایه افزوده مي شــود 
تا ریشة 1 فعل مشــتق را بسازد. ریشة 2 
 /dبن ماضي( این فعل بــا افزودن- اید- د(
ساخته مي شود. بنابراین، ریشة 2 مختوم به 
انيد anid-/- یا - اند and-/- خواهد بود. 

مثال: فهميدن/ فهم--------- فهمانيدن 
یا فهماندن/ فهمان 

این گونه افعال هميشــه متعدي اند و فقط 
گاهي معني آن ها واقعًا سببي است. 

هرگاه فعل پایه الزم باشــد، فعل مشتق 
متعدي است. 

ترســاندن/  ترس----  ترســيدن/  مثال: 
ترسانيدن

دویدن/ دو------دواندن/ دوانيدن
برگردانــدن/  برگــرد----  برگشــتن/ 

برگردانيدن 
این مطلب در مواردي كه بتوان فعل پایه 
را به صورت الزم یا متعدي، هر دو، به كار برد 

نيز صادق است؛ مثال: 
سوختن/ سوز----- سوزاندن یا سوزانيدن 
هرگاه فعل پایه متعدي باشد، فعل مشتق 
معمواًل سببي است. این حالت در مواردي 
كه فعل پایه بيانگر عملي جسماني یا ذهني 

است، صدق مي كند. 
مثال: 

فهميدن/ فهم---- فهماندن/ فهمانيدن 
شــناختن/ شــناس-----  شناســاندن/ 

شناسانيدن
خوردن/ خور ------ خوراندن/ خورانيدن« 

متن )طرح مقدمات، بحث( 
در درس هشــتم زبان فارسي )1( صفحة 
39 آمده اســت: »فعل ها از دو بن ماضي یا 

مضارع درست شده اند. 
1. بن ماضي= مصدر بدونَ- ن پایاني 

}دیدن= دید{
}كاشتن= كاشت{

}بردن= برد{

2. بن مضــارع= فعل امر مفــرد بدون بـ 
آغازي 

}ببين= بين{
}بكار= كار{
}ببر= بر{.«

اگر بخواهیم از 
مصدر الزمي مصدر 

متعدي بسازیم، 
باید ریشة مضارع 

آن را به دست 
آوریم و پس از آن، 
»اندن« یا »انیدن« 

اضافه كنیم
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در درس دهم زبان فارســي )1( با عنوان 
ویژگي هــاي فعل )2( ناگــذر و گذرا آمده 
اســت: »فعل هــا از نظر ویژگــي  گذر دو 

گونه اند: ناگذر و گذرا. 

الف( فعل هاي ناگذر 
فقــط به نهــاد نيــاز دارند و معمــواًل از 
مصدرهایي مانند: رفتن، آمدن، نشســتن، 
چرخيدن،  دویدن،  خوابيدن،  برخاســتن، 

گریستن، پوسيدن و... ساخته مي شوند. 
جمله با فعل ناگذر: 

نهاد        گزاره
كودك     دوید 

ب( فعل هاي گذرا 
1. فعل هــاي گذرا به مفعــول كه فقط به 
مفعول نياز دارند و از مصدرهاي شناختن، 
آوردن، بردن، دیدن، پوشــيدن، كاشــتن، 
پاشيدن، بافتن، دوختن، داشتن، ساختن و 

....  ساخته مي شوند. 
اگر به بن مضارع برخي از افعال ناگذر »ان« 
بيفزایيم، بن مضارع گذرا به دست مي آید. 
بن ماضي  این نــوع فعل ها نيز این چنين 

ساخته مي شود: 
بن مضــارع گذرا شــده+ د← بن ماضي 

مانند: 
}پر+ ان+د{

}دو+ ان+ د{
}بار+ ان+د{

به جاي ))د(( گاهي ))ید(( به كار مي رود: 
پرانيد، دوانيد. 

جمله با فعل گذرا به مفعول

نهاد

جعفر

گزاره

فعل

خواند

مفعول

کتاب را

2. فعل هاي گذرا به مســند.... 3. فعل هاي 
گذرا به متمم.« 

)زبان  فارسي1. صفحات 48 تا 50(
در كتاب زبان فارسي )3( شاخة نظري به 
استثناي رشتة ادبيات و علوم انساني آمده 
اســت: »گذرا كردن فعل ها: خواندیم كه 
برخــي از فعل ها را مي توان با افزودن تكواژ 
))انـ(( گذرا ســاخت. »انـ« تكواژ گذرا ساز 

است. 

این تكواژ به بن مضارع بعضي از فعل هاي 
ناگذر افزوده مي شود و آن را گذرا به مفعول 

مي كند. 

مثال زمان تكواژ 

پر+ ان+ د/ ید
دو+ ان+ د/ ید

خند+ ان+ د/ ید

پر+ ان
دو+ ان 
خند+ ان

پر
دو

خند

بن مضارع بقيــة فعل هاي ایــن گروه را 
مي بينيم: 

پوس، پيچ، َتَزك، ُجنب، جوش، َجه، چرخ، 
چك، خشــك، خواب، دو، رقــص، رم، ُرو، 

كش، گرد، گري، لرز، لغز، نشين. 
برخــي از فعل هاي گذرا نيز تكواژ »ان« را 

مي پذیرند.« 
)زبان فارسي3. صفحات 47 و 48(

»جملة زیر را در نظر مي  گيریم: 
هوا      سرد    گردید

نهاد      مسند    فعل 

اگر به فعل این جمله تكواژ ســببي »ان« 
بيفزایيم _ )گردید← گردانيد(، به مفعول 
نياز پيــدا مي كند و به ایــن صورت كامل 

مي شود: 

باران هوا را سرد گردانيد.« 
)زبان فارسي3. صفحات 66-65(

نویسندة مقاله اعتقاد دارد كه:
1. شناســه ها را در كتاب زبان فارسي )1( 
صفحة 50 به فعــل اضافه نكرده اند؛ یعني، 
به نظر مي رســد هميــن توضيح كتاب هم 

اشتباه است ولي بهتر بود مي نوشتند: 
پــر+ ان+ د+ شناســه ها ---- پرانــدم- 

پراندي- پراند.... 
دوانــدم-   ---- شناســه ها  د+  ان+  دو+ 

دواندي- دواند.... 
بــار+ ان+ د+ شناســه ها ---- ٭باراندم- 

باراندي- باراند.... 
تبصره: عالمت ستاره )٭( در ابتداي كلمه 
یا عبارت، یعني به  این صورت در زبان دیده 

نشده است. 
ســؤال: آیا نمي شــود گفت: مي پرانم، 
مي دوانــم، مي چرانم و ...؟ »د« در مي پرانم 

وجود ندارد. 
2. به نظر مي رســد به همة پایه هاي فعل 
گذرا و ناگــذر )متعدي و الزم( تكواژ »ان« 

اضافه نمي شود: 

علي داســتان را پرسيد )گذرا(       ٭علي 
داستان را پرساند.

حسن آب را ریخت )گذرا(          ٭حسن 
آب را ریزاند. 

رضا آمد    )ناگذر(      ٭ رضا آماند 
احمد دوید )ناگذر(         احمد دواند

3. به نظر مي رسد سه تكواژ »ان«، »اند« و 
»انيد« تكواژهاي گذراي سببي ساز هستند 
و نباید دركتاب زبان فارســي )1( نوشت: 
»ان«+ د. در اینجا »د« نشانة چيست و چه 
توجيهي دارد؟ به تعبير دیگر، باید گفت سه 
تكواژ »ان«، »اند« و »انيد« با توجه به زمان 
و نوع فعل اضافه مي شــوند. این سه تكواژ 
منحصراً به بــن مضارع بعضي افعال اضافه 
مي شوند ولي مي توان انواع زمان هاي ماضي 
و مضارع و آینده را به كمك آن ها نشان داد: 

اگر به بن مضارع 
برخي از افعال ناگذر 
»ان« بیفزاییم، بن 

مضارع گذرا به 
دست مي آید
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مثال زمان تكواژ 

مي خورانم- مي پراند- مي دواني مضارع اخباري ان

دارم مي خورانم- دارد مي پراند- داري مي دواني مضارع  مستمر ان 

بخورانم- بخوراند- بخوراني مضارع  التزامي ان 

چون انواع زمان ماضي و آینده با بن ماضي 
افعال ساخته مي شود، در اینجا اند/ انيد به 
بن مضارع← افعال اضافه مي شوند و به این 
ترتيب براي »د« فوق الذكر توجيهي یافته 

مي شود. 
4. بن مضارع گذرا شده با »ان« و بن ماضي 
گذرا شــده یعني چه؟ بن فعل، طبق متن 
كتاب، تعریف دارد و هر فعل دو بن ماضي 
و مضارع دارد و الغير. به نظر مي رسد باید 
گفت بــه بن مضارع برخي فعل هاي ناگذر، 
تكواژهاي سببي ساز »ان«، »اند« و »انيد« 

اضافه مي گردد و آن ها را گذرا مي سازد. 
جمله هاي زیر را در نظر مي گيریم: 

الــف: پرنده پرید )ناگــذر(----- پرنده را 
پراند/ پرانيد )گذرا( 

ب: علي دوید )ناگذر(------ علي را دواند/ 
دوانيد )گذرا( 

ج: حســن خندید )ناگذر(----- حسن را 
خنداند/ خندانيد )گذرا( 

5. به نظر مي رسد هرگاه فعل پایه متعدي 
)گذرا به مفعول( باشد، فعل مشتق معمواًل 

سببي است.
الف: او من را شناخت )گذرا( ----- او مرا 

شناساند/ شناسانيد 
ب: او غذا را خورد )گذرا(------- او غذا را 

خوراند/ خورانيد
وقتي مي گویيم: علي غذا را خورد، خورندة 
غذا علي است كه نهاد )فاعل( جمله است، 
ولي وقتي مي گویيم: علــي غذا را خوراند، 
دیگر علي در این جمله خورندة غذا نيست 
بلكه مسبب و عامل انجام گرفتن عملي كه 
فرد دیگري به جز او انجام داده، اســت. این 
همان تفاوت ظریف فعل گذرا به مفعول و 
گذراي سببي است؛ هر چند گذراي سببي 

در دل و درون فعل گذرا به مفعول است. 

نتیجه گیري از منابع
با توجه به منابعي كه ذكر گردیده اند معلوم 
مي شود دستور نویسان زبان فارسي به طور 
ضمني متوجه »فعل ســببي« و »ســببي 

كردن« فعل حداقل از زمان تأليف »دستور 
پنج استاد« بوده اند ولي این مورد را كه به 
نظر مي آید باید در مدخل جداگانه اي از آن 
بحث شــود، در دل و درون مبحث متعدي 
آورده اند. تنها دستوري كه راقم سطور با آن 
برخورد نموده و بحث سببي را تحت عنوان 
افعال ســببي آورده، »دستور زبان فارسي 

معاصر« تأليف ژیلبر الزار است. 
شــاید یكي از علل عمدة مسكوت ماندن 
بحث سببي در زبان فارســي تا این اواخر 
این بوده كه دستور نویســان فارسي تقریبًا 
از یكدیگر تقليــد كرده اند و به طور عميق 
و دقيق وارد مباحث زبان و زبان شــناختي 
زبان فارســي نشــده اند. به نظر مي رسد از 
زماني كه دستوریان با شيوة دستور نویسي 
غربي آشنا شــده اند یا اینكه غربي زبانان از 
جمله ژیلبر الزار به توصيف زبان فارســي 
پرداخته اند، بحث ســببي و سببي كردن 
در دستور نویسي فارســي رواج یافته باشد 
و معلوم نيســت چطور دستور نویسان زبان 
فارسي متوجه این اختالفات ظریف نشده اند 

كه: 
1. علــي غذا را خــورد         - علي غذا را 

خوراند/ خورانيد 
2. حسن پيراهن را پوشيد   حسن پيراهن 

را پوشاند/ پوشانيد 
3. حســين موضــوع را فهميد  حســين 

موضوع را فهماند/ فهمانيد
4. او چهــره را پوشــيد         او چهــره را 

پوشاند/ پوشانيد 
5. علف را چریدند         - علف را چراندند/ 

چرانيدند
در این موارد، بحــث متعدي كردن فعل 
الزم نيست، كه اكثراً گفته اند با كمك »اند« 
و»انيد« فعل الزم را متعدي مي كنند بلكه 
در اینجا بحث بر ســر این اســت كه فعل 
متعــدي دوباره تكواژ انــد/ انيد مي گيرد و 
مفهوم ضمني جمله را عوض مي كند و این 

در واقع، همان بحث سببي است. 

منابع
مشــكوئ الدیني، مهدي. )1379(. دستور زبان فارسي 
بر پایة نظریة گشتاري )ویرایش دوم( مشهد: انتشارات 

دانشگاه فردوسي. 
قریــب، عبدالعظيم  و دیگران. )1380(. دســتور زبان 

فارسي، چاپ دوم. انتشارات ناهيد. 
انوري، حســن و حســن گيوي. )1370(. دستور زبان 

فارسي )دو جلد(. انتشارات فاطمي. 
خانلري، پرویز. )1380(. دســتور زبان فارسي، چاپ 

هيجدهم. انتشارات طوس.
شــریعت، محمد جــواد. )1366(. دستور زبان فارسي. 

چاپ دوم. انتشارات اساطير.
الزار، ژیلبــر. )1384(. دســتور زبان فارسي. ترجمة 

مهستي بحریني، چاپ اول، انتشارات هرمس. 
همایون، هما دخت. )1379(. واژه نامة زبان شناســي 
و علوم وابســته، پژوهشگاه علوم انســاني و مطالعات 

فرهنگي. 
Richards, Jack c.(2002) Longman Dictionary 
Of Language Teaching & Applied Linguis-
tics.

55 | رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي ویکم | شمارة 3 | بهار 1397 |



علي اكبر امامي
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و دبير منطقة آموزش وپرورش حميل
حجت یوسفي  نژاد
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و دبير منطقة آموزش وپرورش چوار

چكیده
در این مقاله،  رابطة لفظ و معنا به شــيوة 
كتابخانــه اي و روش گــردآوري به صورت 
فيش برداري و مبتني بر شــيوة پژوهشي 
ـ تحليلــي بــا اســتفاده از منابــع معتبر 
بررسي شده است. در ابتداي مقاله تعریف 
زبان  شناختي و معناشناختي این دو، رابطة 
آن هــا تأثيرپذیري شــان از یكدیگر، بيان 
 شــده و در ادامة جستار علل تحول معاني 
و شيوه هاي تحول و دگرگوني واژه ها مطرح 

گردیده است. 

مثلث  ضمني،  معناي  كلیدواژه ها: 
گسترش  مصداق،  و  مفهوم  معنایي، 

معنایي

یكسان  و  ثابت  هيچ گاه  انساني  جوامع 
و  تغيير  حال  در  همواره  و  نمي مانند 
عنوان  به  نيز  زبان  هستند.  دگرگوني 
تبع  به  و  پيوسته  اجتماعي«  »امري 
متناسب  به گونه اي  اجتماعي،  تحوالت 
دگرگون  و  متحول  جامعه،   نيازهاي  با 
مي شود. از این رو، هر زباني در هر زمان 
آیينه اي است كه مي تواند بافت و ساخت 
بدین  كند.  منعكس  خود  در  را  جامعه 
در  ارتباط  برقراري  وسيلة  زبان  ترتيب 
جامعه است و همواره براي رفع نيازهاي 
با تغييرات  ارتباطي هم زمان و متناسب 
و  تحول  دستخوش  جامعه  تحوالت  و 
دگرگوني مي شود. از آنجا كه قواعد كلي 
و عمومي حاصل از تحقيقات زبان شناسي 

عموميت دارند و تمامي زبان هاي موجود 
این  برمي گيرند،  را در  در جوامع بشري 
یافت؛  جهاني  و  وسيع  انعكاسي  علم 
علوم  ميان  در  ممتازي  جاي  به سرعت  
به  باز كرد و دامنة مطالعات آن   انساني 
و  زبان  رابطة  چون  مختلفي  زمينه هاي 
معنا، زبان و اندیشه، نقش زبان در حفظ 
سنت و انتقال فرهنگ و تجارب بشري از 
نسلي به نسل دیگر كشيده شد. در واقع 
زبان، عام ترین نظام است و همة نظام هاي 
از  جزئي  نشانه شناسي،  جمله  از  دیگر، 

نظام زبان شناسي محسوب مي شوند.
و  دارد  وجود  چيز  همه  از  قبل  زبان، 
اندیشه  به  قادر  كلمات  بدون  اصاًل  ما 
كلمات  مواظبيم  كه  حالي  در  نيستيم. 
به  را درست و مطابق هنجار  و جمالت 
كار ببریم، مي كوشيم كالم همان مقتضي 
حال خواننده یا مخاطب باشد تا مؤثر و 
براي  اینكه  از  بهتر  چه  و  افتد  دلنشين 
دلنشين تر  چه  هر  و  كالم  بيشتر  تأثير 
آراسته  و  زیبا  را  آن، سخن خود  كردن 
بيان كنيم. براي رسيدن به این هدف از 
بهره  باید  حال  مقتضاي  به  ابزارها  همة 
جست؛ چه صناعات بدیعي و چه فنون 

بالغي. هر عنصر زباني دو رویه دارد:
مي توان  پس  رویة  معنا.  و  لفظ  رویة 
این گونه بيان كرد كه یكي از بخش هاي 
معناشناسي  زبان شناسي،  دانش 
مطالعة  حقيقت،  در  و   )Semantics(
محتواي زبان است. معاني شناسي دانشي 

گوناگون  حاالت  آن  یاري  به  كه  است 
اقتضاي  با  هماهنگي  منظور  به  سخن 
حال شنونده و خواننده شناخته مي شود. 
از بالغت  بيان دیگر، علمي است كه  به 
از  سخن،  شناسي  زبان  مي كند.  بحث 
معاني  به  سرانجام  و  مي شود  آغاز  بدیع 
كه  مي شود  باعث  روند  این  مي رسد. 
پنهان  و  شدن  دروني  سوي  به  آرایه ها 
معاني  علم  نظر  از  و  بردارند  گام  شدن 
شوند.  هنري ترین  زیباشناختي،  و 
معني شناسي  علم  اصلي  موضوع  »پس، 
معاني  حيث  از  جمالت  بررسي  عمدتاً  
و كاربردهاي ثانوي  است كه گوینده به 
مناسبت حال مخاطب ایراد مي كند. در 
استعمال  موارد  از  به طور كلي  علم،  این 
از  دیگر،  عبارت  به  و،  جمله ها  انواع 
امكانات بالفعل زبان در زمينة جمله بحث 
مي شود« )شميسا 1373: 29(. ساختار 
معنایي هر كلمه بسيار پيچيده تر از این 
است، زیرا »هر واژه بيانگر مجموعه اي از 
یكي  كه  است  پيوسته  هم  به  معناهاي 
معناي  بقيه  و  صریح  معناي  آن ها  از 
معناي  یا  معناي صریح  ضمني هستند. 
یا حقيقي  اصلي واژه كه معناي داللتي 
عناصر  از  یكي  است،  شده  ناميده  نيز 
زباني است كه براي همة كساني كه آن 
را به كار مي برند،  یك معنا دارد. معناي 
ضمني به نام مجازي خوانده شده است« 
ادبيات  در   .)416  :1369 )ساغروانيان، 
 ما بعضي واژه ها در معني ضمني به كار 

رابطة لفظ و 
معنا در
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حرفه ها، ابزارهاي زیستن، و مانند این ها 
هستند،  دگرگوني  دستخوش  پيوسته 
كلمات نيز از این تغييرات مصون نمانده 
تحوالت  با  همراه  آن ها  معنایي  بارهاي 
جامعه تغيير مي یابد و در نتيجه، الفاظ 
جدیدتر  محتواهاي  براي  قالب هایي 
مي شوند. مثاًل در گذشته براي زخم  زدن 
به دشمن یا تعيين مسافت و مساحت از 
پيكان ، یعني تركه هاي چوبي نوك  تيزي 
وسيلة  كه  مي شد  استفاده  تير،  نام  به 
اثر متروك  بر  بود ولي  پرتاب آن كمان 
ماندن این وسيله و جایگزین شدن ]آن[ 
با گلولة سربي كه از دهانة تپانچه و تفنگ 

خارج مي شود، این گلولة فلزي نيز ـ كه 
همان عمل زخم زدن را انجام مي دهد ـ 
تير ناميده مي شود« )ابوالقاسمي، 1355: 
45ـ  25(. همچنين بسياري از شغل ها یا 
تغيير نحوة زندگي و خيلي از ابزار و آالت 
مربوط به آن ها از بين رفته و به تناسب 
این امر، بعضي از واژگان زبان به طور كلي 

نابود شده یا تغيير معني داده اند.
خاص،  مواردي  در  داخلي:  علل    .2
عالیق  از  یكي  كه  كم گویشي  به  تمایل 
تغييرات  در  مهمي  عامل  است،  انساني 
»زبان شناسان  مي شود.  محسوب  زبان 
و  آوایي  تحوالت  بر  ناظر  قوانين  اكثر 

داراي  كه  »توپ«  واژة  مثل  مي روند؛ 
معاني مختلف است؛ مانند: توپ بازي كه 
مقداري پالستيك یا الستيك یا چرم و ... 
به هم دوخته شده است، یا یكي از آالت 
جنگي، یا واحد شمارش پارچه و یا توپ 
كه در معنایي كنایي به كار مي رود. گاهي 
مهم ترین  دارد.  معنا  چند  واژه  یك  هم 
علت پيدایش چند معنایي، امكان كاربرد 
واژه در مفاهيم نزدیك به هم است و این 
امكان از نبودن مرز هاي قاطع و مشخص 
بين تصویرهاي ذهني یك كلمه حكایت 
مي كند. بسياري از واژه ها عالوه بر معناي 
عمود خود، در حرفه هاي مختلف معناي 
به  بتوان  هرگاه  مي كنند.  پيدا  خاصي 
جاي جزء یا اجزائي از یك زنجيرة زباني، 
بدون  نشاند،  را  دیگري  اجزاء  یا  واحد 
اینكه معني زنجيره اي تغيير یابد، چنين 
عناصري با یكدیگر در حالت ترادف قرار 
معناي  گاهي  هستند.  هم معنا  یا  دارند 
دو واژه، عكس یكدیگر است كه در این 
صورت،  رابطة آن ها تضاد است. گاهي هم 
است.  برقرار  تناقض  رابطة  واژه  دو  بين 
واژه هاي  معناي  واژه  یك  معناي  گاهي 
دیگر را نيز در برمي گيرد، كه این رابطه 
مي نامند.  معنایي  تضمين  یا  شمول  را 
نوشتاري  صورت  چند  یا  دو  هم  گاهي 
داراي تلفظ مشابه اند كه به آن ها هماوا 
مي گویند. در دنبالة بحث مي توان گفت 
»تغيير و تحول معنایي، عبارت است از 
آنكه لفظي ثابت بماند و مدلول و مفهوم 
آن دگرگون شود« )ساغروانيان، 1369: 
417(. با توجه به این تعریف، علت هاي 
ذیل  را  واژه ها  معني  دگرگوني  و  تحول 

علل زیر مي توان بررسي كرد.
و  تغيير  سبب  اگر  خارجي:  علل   .1
دگرگوني معني واژه اي در خارج از زبان 
باشد و این تغيير بر اثر تغيير یك سنت 
یا روش یا برداشت اجتماعي ایجاد شده 
یا برون زباني  باشد، عامل آن را خارجي 
در  »كلمات  اینكه  توضيح  مي دانيم. 
مفاهيم و معاني خاصي بر مبناي نيازهاي 
كه  آنجا  از  و  شده اند  وضع  جامعه  یك 
در  دائمًا  زنده  موجودي  همانند  جامعه 
حال دگرگوني و تحول است و بنيادهاي 
رسوم،  و  آداب  سياست،  دین،  نظير  آن 

زبان، عام ترین 
نظام است و همة 
نظام هاي دیگر، از 

جمله نشانه شناسي، 
جزئي از نظام 
زبان شناسي 

محسوب مي شوند
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تلفظ  را كه موجب راحت تر  زبان  صرف 
مي شود،  زبان  عبارات  و  واژگان  شدن 
انرژي در  از عامل صرف كمترین  ناشي 
داخلي  علت  را  آن  كه  مي دانند  گفتار 
دگرگوني هاي زبان مي دانند؛ مثاًل تبدیل 
 asb را »asp« یا واژة sab به  Xsap
این  بر   .)5  :1385 )باقري،  مي خوانند« 
اساس، اگر سبب معني كلمه اي در خود 
زبان باشد، یعني تغيير و دگرگوني معناي 
كلمه بر اثر یكي از قانون هاي زباني صورت 
گرفته باشد، علت این تحول را داخلي یا 
درون زباني مي نامند كه چندین نوع اند؛ از 

جمله: مشابهت، مجاورت و كم كوشي.
3. تحول تاریخي: اولين تحول تاریخي 
از  برخي  است.  اصوات  تحول  زبان، 
اصوالت زبان فارسي ميانه در دورة جدید 
به كلي از بين رفته اند؛ مانند »واو معدوله« 
بعضي  و  خواهر«  »خویش،  دركلمات 
تبدیل  اصوات  سایر  به  آن ها  از  دیگر 
شده اند؛ مثل »ورد ـ گل« »روچ ـ روز« 
و یا در بعضي از واژه ها یك یا چند واج 
دشوار«.  »دشخوار:  مثل  شده اند؛  حذف 
از  است.  صرفي  تحول  دیگر  دگرگوني 
نظر ساخت كلمات نيز در فارسي جدید 
تغييراتي رخ داده است؛ نظير صفت عالي 
فعل هاي  از  استفاده  یا  فعل مستقبل  یا 
جاي  به  كردن  خواب  مثل:  مركب 
زبان،  دیگر  دگرگوني هاي  از  )خفتن(. 
تحول نحوي است. در ساخت  نحوي زبان 
فارسي جدید نيز دگرگوني هایي به وجود 
آمده است؛ مانند تكواژه هاي نفي، نهي، 

استمرار و شناسه.
آن  از  عبارت  اجتماعي:  عوامل   .4
است كه به مصداق  بيروني، امري بر اثر 
تحوالت اجتماعي تغيير كند و همان لفظ 
پيشين را با معاني قدیم براي بيان معني 
تغيير  این گونه  به كار گيرند.  جدید هم 
معنا هم در درازمدت و هم در كوتاه مدت 
»دفتر«  واژة  مثال،  براي  مي دهد؛  روي 
كه قباًل مترادف با كاغذ و نوشته و دفتر 
حساب بوده، امروز به معناي محل كسب 
و كار است. این نوع كلمه ها هر چند از 
نظر لفظ بدون تغيير باقي مانده اند، معاني 

متفاوتي را به ذهن متبادر مي كنند.
شيوه هاي دگرگوني معنا را نيز مي توان 

از جمله: شيوة  تقسيم كرد؛  مواردي  به 
شيوة  مجاز،  شيوة  تضاد،  شيوة  تشبيه، 
و  ترجمه  شيوة  مالزمت،  شيوة  سببي، 

شيوة كنایه.
در ادامه بحث به ساختن واژه هاي جدید 

مي پردازیم. 
براي بيان معاني و مفاهيم یا پدیده هاي 
جدید واژه هاي جدیدي به وجود مي آیند. 
این واژه ها به شيوة زیر ساخته مي شوند:

از رایج ترین راه هاي  1. عبارت وصفي: 
طریق  از  نو  واژه هاي  ساختن  جدید 
ناميدن عبارت وصفي است؛ مانند ماهوت 

پاك كن، آب خشك كن.

2. استفاده از تشبیه: راه دیگر ساختن 
از  بسياري  است.  واژه هاي جدید تشبيه 
گل ها و گياهان در فارسي بنابر شباهتي 
كه به حيوانات دارند، نام گذاري مي شوند؛ 
مانند درخت زبان گنجشك، گل گاو زبان 

و لوبيا چشم بلبلي.
3. تركیب: یعني به هم پيوستن دو یا 
چند كلمه ]اسم و فعل[ با معني مستقبل 
مانند:  جدید؛  معنایي  ساختن  براي 

جوالدوز، جا كاغذي و كفش كن.
4. روش اشتقاقي: یعني به هم پيوستن 
یا چند جزء  با یك  معني دار  كلمة  یك 
به اسم؛ مثل  افزودن »وند«  یا  بي معني 

زردك، سياهك، هزاره و هفته.
5. عالئم اختصاري: نخستين واج هاي 
كلمة  و  مي آميزند  هم  با  را  كلمه  چند 
و  نماجا  نزاجا،  مثل:  جدیدي مي سازند؛ 

سمت. 
شيء  یك  گاهي  قرینه سازي:   .6
نام گذاري  دیگر  كلمات  قرینة  به  تازه 
ماشين  عكاسي،  ماشين  مانند  مي شود؛ 
رخت شویي، ماشين ظرف شویي، ماشين 

ریش تراش.
براي  »گاهي  امتزاج:  و  7.تلفیق 
نام گذاري،  یك واژة نو مي توان دو واژه را 
با هم تلفيق كرد و واژة جدیدي ساخت« 
 + سركه  مانند:  194(؛   :1375 )باقري، 

انگبين ← سكنجبين.
از  اقتباس  با  جدید  واژه هاي  ساختن 
الفاظ خارجي، به سبب پيشرفت صنعتي 
انكارپذیر  امري  ارتباطات  گسترش  و 
دخيل  واژه هاي  انواع  ورود  مثاًل  است؛ 
بزرگان  تكيه كالم هاي  و  فارسي  زبان  به 
عرصة ادبيات، سياست كه در زبان رایج 
برجستة  استادان  اینكه  دیگر  مي شوند. 
جدید  آثار  خلق  براي  گوناگون  علوم 
مثل  مي كنند؛  اختراع  جدید  واژه هاي 
یا   تشبيه  ادات  معناي  به  واژه«  »مان 
اصطالحاتي در ادبيات كه استادان مجرب 
تكيه كالم  همچنين  كرده اند.  اختراع 
بازیگران سينما كه بعد از مدتي تعدادي 
از آن ها در زبان مردم باقي مي مانند و به 
عنوان واژة جدید وارد عرصة زبان عموم 
مردم مي شوند. راه دیگر ساختن واژه هاي 
یا  )كم كم(  است  كلمات  تكرار  جدید، 
دوگان سازي )اتباع( مانند: پول مول، چيز 

ميز است.

منابع
1. ابوالقاســمي، محســن. )1385(. تحول معني واژه  در 

زبان فارسي، تهران:
2. باقري، مهري. )1385(. تاریخ زبان فارسي. چاپ دوم، 

تهران: انتشارات دانشگاه پيام نور.
3. ــــــــــــ. )1377(. مقدمات زبان شناســي. چاپ 

دوم، تهران: انتشارات نشر قطره.
4. ساغروانيان،  سيد جليل. )1369(. فرهنگ اصطالحات 

زبان شناسي. تهران: انتشارات نما.
5. شميســا، ســيروس. )1373(. معاني و بيان 1. چاپ 

چهارم. تهران: انتشارات دانشگاه پيام نور.
6. فضيلــت، محمود. )1385(. معناشناســي و معاني در 

زبان و ادبيات. كرمانشاه: انتشارات دانشگاه رازي.

هر گاه بتوان به جاي 
جزء یا اجزائي از یك 
زنجیرة زباني، واحد 
یا اجزاء دیگري را 
نشاند، بدون اینكه 

معني زنجیره اي تغییر 
یابد، چنین عناصري با 

یكدیگر در حالت ترادف 
قرار دارند یا هم معنا 

هستند
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جواهر مؤذنی

اشاره
نام علی اکبر کمالی نهاد، به عنوان معلم 
موسیقی  مقاله های  نویسندة  و  نمونه 
شعر حافظ، سخنی تازه در باب سخن 
تازة موالنا و...، برای خوانندگان مجله 
آشناســت. او که دانش آموختة دورة 
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 
از دانشگاه شیراز است، احراز رتبة اول 
آزمون دکتری دانشگاه اراک در سال 

1389 را نیز در کارنامة خود دارد.
این پژوهشگر برگزیده که اکنون در 
می کند،  تدریس  فرهنگیان  دانشگاه 
مســئولیت دبیرخانــة راهبری زبان 
و ادبیات فارســی و ریاست اتحادیة 
معلمان  آموزشی  ـ  علمی  انجمن های 
زبان و ادبیات فارســی کشور را نیز 

عهده دار است.
کمالی نهاد که از سال 1375 تا 1385 
دوره های  )در  آموزش وپــرورش  دبیر 
راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی( 
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 
دارد،  خالقانه ای  روش های  فارســی 
می گوید: »معلــم ادبیات باید خودش 
را بــه روز نگه دارد و با اســتفاده از 
فناوری های نوین، کالس درســش را 

برای دانش آموزان جذاب تر کند.«
کمالی نهاد صاحب ده ها عنوان مقاله 
چاپ شده و مؤلف کتاب های بسیاری 

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

معلمی که ســابقة طوالنی در تدریس 
دارد نیز جذاب باشــد. آنچه در ادامه 
می آید، مشروح گفت وگوی مدیر داخلی 

مجله با ایشان است. 

é لطفًا بفرماییــد که معلم موفق از 
نظر شما چه کسی است.

کمالی نهاد: به نــام خداوند جان آفرین؛ 
ضمن تشکر و تقدیر از تالش های 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 
به روز کردن اطالعات و دانســته های خود 
بــا هدف کارآمدی بيشــتر و تأثيرگذاری 
بيشــتر بر دانش آموزانش پيوسته بکوشد. 
به عبارتی، با شــور و نشاط باشد و ضمن 
تالش بــرای ارتقــای علمــی و اخالقی 
خویش، این خصيصــه را به دانش آموزان 

نيز منتقل نماید.
é در توصیف معلم نمونه و موفق به 
نکات کلیدی و مهمی اشاره کردید. 
بایستة  ویژگی های  است  ممکن  اگر 

یک دبیر ادبیات را نیز بفرمایید.
و  ادبيات شــکل هنری  کمالی نهــاد: 
کاربــرد خالقانة زبان اســت و مســلمًا 
کاربرد آگاهانــه و دقيق آن در امر تربيت 
و آمــوزش، موفقيــت و بهبــود کيفيت 
ادبيات  را تضمين می نمایــد.  آموزشــی 
از  و گســترده  درهم تنيده  مجموعــه ای 
فرهنگ، باورها، عواطف، عالیق، اعتقادات 
و... را در خود دارد که با ابزار زبان می تواند 
به دانش آموزان منتقل شــود و آنان را در 
جهت رشد و تربيت بهتر پيش ببرد. دبير 
عمومی  مســئوليت های  بر  عالوه  ادبيات 
معلمی، وظيفة خطير دیگری نيز دارد که 
همانا انتقال فرهنگ و گذشــتة پر افتخار 
ادبی و دنيایــی از آموزه های ارزشــمند 
اخالقی اســت. این فرد باید نمونة کاملی 

شکل هنری و 
خالقانة زبان است

علی اکبر کمالی نهاد 
در گپ وگفتي با مجلة رشد آموزش زبان 
و ادب فارسی:

معلم موفق کسی 
است که عالوه بر 

داشتن عالقه، تخصص 
و تعهد شغلی، پویا 

باشد و پیوسته برای 
به روز کردن اطالعات 
و دانسته های خود، 
با هدف کارآمدی و 

تأثیرگذاری بیشتر بر 
دانش آموزانش بکوشد
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از یک شخصيت محبوب با اطالعات کافی 
در رشــتة شــغلی خود و بــا ویژگی های 

مطلوب انسانی باشد.

é شــما بــرای ایجــاد عالقه در 
دانش آمــوزان و کارآمدتر شــدن 
تدریــس چه روش هــای خالقانه و 

بدیعی داشته اید؟
کمالی نهــاد: هميشــه ســعی من بر 
ایــن بوده اســت که ضمــن تدریس، در 
دانش آموزان عالقه و ميل ادبی ایجاد کنم 
و تدریســم از روی صدق و اشتياق باشد؛ 
چرا که دانش آموز تا اعتقاد قلبی و صدق 
گفتار معلم را احساس نکند، با دل و جان 

به او گوش نمی سپارد.
ـ نکتة دیگر اینکه با جمع آوری مجموعة 
نســبتًا کاملی از نرم افزارهای آموزشــی، 
فيلم های مختلف از شــاعران و ادیبان و 
مسائل آموزشی ادبيات، بازخوانی اشعار با 
مختلف  اسالیدهای  صدای خود شاعران، 
آموزشــی و... در ایجاد تنــوع و عالقه در 
مجموعه  )این  کوشــيده ام.  فراگيرندگان 
حاوی نزدیک بــه 3000 عنــوان فيلم، 
دیوان شاعران، آثار ادبی، عکس شاعران، 
اسالیدهای آموزشــی و... در حال تبدیل 
شدن به یک مجموعة کامل برای معلمان 

ادبيات است.(
ـ در کنــار این موارد، از مطالعه و تقویت 

بنية علمی خویش غافل نبوده ام.

سابقة زیاد شما در تدریس حتمًا   é
اســت  همراه  زیادی  خاطره های  با 
مجله  خوانندگان  برای  می تواند  که 
جالب و شــنیدنی باشــد. لطفًا از 
خاطرات به یاد ماندنی دوران تدریس 

خودتان نمونه ای را ذکر بفرمایید.
کمالی نهاد: به خاطر دارم که در ســال 
1383 مقالــة من با عنوان »معلم ادبيات، 
زمزمه کنندة محبت« در ماهنامة صحيفة 
پاکدالن اســتان مرکزی چاپ شــد. من 
در آن مقاله، ضمن دســته بندی معلمانی 
که ادبيات تدریس می کنند، به دســته ای 
از همکاران اشــاره کرده بودم که برای پر 
شدن ساعات درسی شــان، به زعم آسان 
بودن ادبيــات و فارســی زبان بودن خود 

گاهی بــه تدریس ادبيــات می پردازند و 
اشــاره کرده بــودم که ایــن نکته گاهی 
موجب ایجاد ضعــف در دانش آموزان به 

علت غيرتخصصی بودن دبير می گردد.
از قضا در همان مدرســه ای که تدریس 
می کردم، موردی از این دســته همکاران 
وجود داشــت. ایــن نکته بــر آن همکار 
بزرگوار گران آمده بود و مدعی بود که من 
از بســياری از معلمان ادبيات بهتر درس 
می دهم. ایشــان به رغم توضيحات من که 
می گفتم در اینجا من دسته ای از معلمان 

را نــام برده ام و توهين یا نکته ای منفی را 
ذکر نکرده ام، همچنان عصبانی بود و این 
موضوع را بی ادبی و توهين می دانســت. 
حتی تا مدتی ميانه اش با من شکرآب بود.

é بــا توجه بــه اینکه ســال های 
زیادی در کلیــة دوره های تحصیلی 
تدریس داشته اید، لطفًا بفرمایید آیا 
کتاب های درســی تنوع و جذابیت 
بــرای دانش آموزان دارند؟  را  الزم 
آیــا از نظر علمی به انــدازة کافی 
غنی هستند؟ مهم ترین شاخصه ها و 
محاسن و معایب کتاب های درسی از 

نظر شما چیست؟
امروز  آموزش وپــرورش  کمالی نهــاد: 
بيش از هر چيز برنامه ریزی و حســابگری 
آموزشی است. مطالعه و پژوهش در مورد 
نظام های آموزشی موفق، توجه به نيازهای 
اجتماعی، فرهنگی و علمی دانش آموزان، 
بهره گيری از نيروهای انسانی متخصص و 
متعهد در تمام قسمت های چرخه آموزش 
و... باید به خوبی و دقت پيگيری شــوند 
تا گام های مؤثری در این حوزه برداشــته 

شود.

پاسداری و صیانت از 
زبان و ادب فارسی، 
نیازمند عزمی ملی 
و وظیفة خطیر همة 

فارسی زبانان و تمامی 
دست اندرکاران آموزش 

و ترویج آن است
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ایجاد تنوع در مطالب، به روزرسانی محتوا 
و تغيير در ساختار از نقاط قوت ستودنی 
کتاب های تازه تأليف حوزة زبان و ادبيات 
فارســی اســت. رویکرد مهارتی، آموزش 
عملی، توجه به متــن، ایجاد کارگاه های 
متن پژوهــی و تمرین آن هــا در کالس و 
ایجاد التذاذ بيشتر از اهداف اصلی و مهم 
این کتاب هاســت؛ به گونه ای که به اذعان 
محتوای  دانش آمــوزان،  و  اکثر همکاران 
کتاب های درســی جدیــد از این جهات 
تازگی، تنوع و جذابيت دارد. ســعی شده 
است با استفاده از تجربه و مطالعه، تا حد 
امکان انتظارات برآورده شود و کتاب هایی 
غنی و مطلوب تأليــف گردد. هرچند که 
هــر کار تازه ای خالی از اشــکال و انتقاد 
نيست و مسلمًا با صيقل انتقاد و سمبادة 
تحليل، در آینده بر جــالی آن ها افزوده 

خواهد شد.

é لطفًا نظرتان را درباره مجلة رشد 
آموزش زبان و ادب فارسی هم بیان 
مجله چه  این  نظر شــما،  به  کنید. 
محاسن و معایبی دارد و اصاًل تا چه 
زبان  ترویج  به  است  توانسته  اندازه 

و ادبیات فارسی و آموزش روش های 
نوین تدریس در سطح دبیران ادبیات 

کمک کند؟
کمالی نهاد: پاســداری و صيانت از زبان 
و ادب فارســی، نيازمنــد عزمــی ملی و 
وظيفة خطير همة فارسی زبانان و تمامی 
دست اندرکاران آموزش و ترویج آن است. 
تقویت و غنی ســازی زبان و ادب فارسی، 
تحليل و بازکاوی جنبه ها و ســاحت های 
عميــق و دقيق و زیبــای آن و صيانت و 
نگاهداشــت این ميراث جاودان، موجبات 
رشــد و تعالی ایران اسالمی را در جهات 
دیگر نيز فراهــم می نماید. پس می طلبد 
که با اهتمام ویژه و دغدغة عمومی دنبال 
شود. در این ميان، نقش آموزش وپرورش 
خطيرتــر اســت و هجمه ها و اســتعمار 

 این مجله بهترین و 
تخصصي ترین مجرای 
انتقال و ثبت ایده  ها، 
تحلیل ها و نقدهای 

همکاران است

فرهنگــی و ارتباطات آســان فرهنگ ها و 
زبان هــا با یکدیگر، اهميت و حساســيت 
آمــوزش و برنامه ریزی در آن را بيشــتر 

می کند.
در این حوزه، نقش و تأثير مجلة »رشــد 
آموزش زبان و ادب فارســی« در راهبری 
آموزشــی، تحليل و نقد آثــار ادبی، ارائة 
شــيوه های نوین تدریس، راهبری دانشی 
دبيران و دانش آموزان، اطالع رســانی های 
علمی و ادبی، ایجاد هماهنگی و همسویی 
در آموزش هــا و... در حــدود ســه دهه 
فعاليت، بســيار مؤثر و قابــل تقدیر بوده 
اســت. به جرئت می توان گفــت که این 
مجلــه بهتریــن و تخصصی ترین مجرای 
انتقــال و ثبت ایده  ها، تحليل ها و نقدهای 
همکاران بوده و ظرافت ها و ابهام ها و نکات 
قابل بحث کتاب های درسی با قلم ساده و 

شيوای دبيران در آن بيان شده است.

é از آنجــا که بر شــمردن تمامی 
تألیفات شما در این مجال نمی گنجد، 
لطفًا یکی از آثــار تألیفی تان را که 
به  بقیه شاخص تر است،  از  معتقدید 

خوانندگان مجله معرفی کنید.
کمالی نهاد: کتــاب »مهارت خواندن 
در آموزش زبان فارســی« که ناشــر 
آن »نگار کمال و روزگار« اســت. این اثر 
انجمن های علمی  اتحادیــة  با هماهنگی 
معلمان ادبيات کشور و مرکز برنامه ریزی 
آموزش وپرورش  وزارت  انســانی  منابــع 
به عنوان منبع هماهنــگ برای دوره های 
آموزشی کشوری مهارت خواندن در سال 
1396 معرفی شــده است. نظر به اهميت 
مهارت خواندن در آموزش زبان فارســی 
و نقش خواندن در ســایر یادگيری ها 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 می تواند 
برخی از دانش هــای الزم در این حوزه را 
بــه خواننــده منتقل کند. در ســه فصل 
ابتدایی مفاهيم و دانش های مقدماتی در 
این حوزه را ارائه کرده ام. سپس، مباحث 
مرتبط با آموزش این مهارت، اختالل های 
خوانــداری، مراحــل آمــوزش خواندن، 
خواندن در کتاب های درســی و ارزشيابی 
از خوانــدن را مطرح کــرده ام و در فصل 
ســوم، با ارائة شواهد شــعری و متن های 
خوانشــی، به ذکر عوامل زبانی، فرازبانی، 
زبان بــدن، گونه های لحن، مکث، درنگ، 
آهنــگ کالم و نقش عالئم نوشــتاری در 

خوانش پرداخته ام.

دارید،  اگر مطلــب دیگری  لطفًا   é
به عنوان سخن پایانی بفرمایید.

کمالی نهاد: از تمامی عزیزانی که در راه 
شــکوه و عظمت ایران اسالمی، با تالش 
و همت، از جان خویش مایه گذاشــته اند 

سپاسگزارم.

é من هم به نمایندگی از مجلة رشد 
آمــوزش زبان و ادبیات فارســی و 
برای  شما  از  گرامی مان  خوانندگان 
شرکت در این گفت وگو سپاسگزارم.
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میترا احمد خمسه
کارشناس ارشد زبان و ادبيات پایداری، دبير ادبيات منطقه 4 تهران

چکیده
زنده نگه داشتن نثر ادبيات پایداری مدیون 
افرادی اســت که آن را پرورانده و به خود 
اختصــاص داده اند. پس ضروری اســت با 
مطالعــة زندگی و آثار این افــراد، با آن ها 
آشنا شویم و با بررسی و تأمل، از آن ها الگو 

بگيریم و شيوة صحيح زندگی را بياموزیم.
سيدمرتضی آوینی، پس از پيروزی انقالب 
اســالمی در مکتب امام خمينی)ره( زانوی 
شاگردی به زمين زده و روح و جان خویش 
را پــرورش داد. این مقاله کوشــش دارد با 
معرفی زندگی شهيد آوینی و گذری بر آثار 
مکتوب او، زمينة ارتباط دبيران با آثار این 

نویسندة منحصربه فرد را فراهم کند.

کلیدواژه هــا: ادبيات پایداری، شــهيد 
آوینی، امام خمينی)ره(، آثار مکتوب

مقدمه
ســيدمرتضی آوینی از جمله نویسندگان 
معاصر ادبيات پایداری اســت که در ميان 
آثــارش، کتاب گنجينة آســمانی »روایت 
فتح« زبانزد شــده است. ســادگی و روانی 
این کتاب و پاکيزگی کالم آن، بهره گيری 
نویسنده از عرفان و عناصر ادبی و نيز تسلط 
او بر قرآن و احادیث و... مرا بر آن داشت تا 
این نویسندة نه چندان آشنا را معرفی کنم.

مؤلفــان کتاب های درســی )ادبی( نيز به 
دالیل پيش گفتــه توجه ویــژه ای به این 

نویسنده و کتاب داشته اند و در فصل ادبيات 
پایداری ســال ســوم راهنمایی )درس 3( 
»دروازه ای به آسمان« و سال اول دبيرستان 
)درس 9( »دریادالن صف شــکن« را از او 
گنجانده اند. اميد اســت در تغييرات کتب 
درســی از این اثر بی بدیل بيشتر استفاده 

شود.
بدون تردیــد، هدف مؤلفــان از این کار، 
معرفی نمونه هایــی از فصيح ترین نثرهای 
ادبيات پایداری است که دانش آموزان را با 
شيوة صحيح نویســندگی آشنا می سازند. 
نکتة حائــز اهميت این اســت که به رغم 
امتيازات ویژه ای که این آثار داشــته است، 
تاکنون نه کســی به  معرفی شهيد آوینی 
پرداخته و نه دالیل گيرایی این کتاب مورد 

بررسی قرار گرفته است.
عالوه بر این، بســياری از دانش آموزان و 
حتــی همکاران فرهنگی از این نویســندة 
مستندســاز، که به حق در حــوزة ادبيات 
گمنام اســت، شــناخت کافی ندارند. این 
مقاله می کوشد به معرفی شهيد آوینی اقدام 
کند و در حد حوصلة نشــریه و با توجه به 

محدودیت های آن، آثارش را تبيين نماید.

زندگی نامه
»زنده ترین روزهای زندگی یک »مرد« آن 
روزهایی اســت که در مبارزه می گذراند و 

زندگی در تقابل با مرگ اســت که خودش 
را نشان می دهد«

ســیدمرتضی آوینی )ســایت شهيد 
آوینی(

سيدمرتضی آوینی در 20 شهریور 1326 
در جوار معنوی حضرت عبدالعظيم حسنی 
ـ شــهرری ـ به دنيــا آمــد. در خانواده ای 
متوســط و پرجمعيت، و در خانه ای چشم 
گشــود و قد کشــيد که به قول خودش، 
»به هر ســوراخش که ســر می کردی به 
یک خانوادة دیگر برمی خوردی« )ســایت 
فرهنگی هنری شهيد آوینی، زندگی آوینی 

از زبان خودش(.
شــيطنت های کودکانه  اش را در کوچه و 
پس کوچه های شــهرری، پرسشگر و جویا، 
پشت سرگذاشــت. سپس با خانواده، بنا بر 
شرایط کاری پدر ـ که کارمند معدن بود ـ 

به شهرستان خمين رفت.
در سال 1333 )ه.ش( کالس اول ابتدایی 
را پشــت سرگذاشت. دو سال بعد، به دليل 
موقعيت شــغلی آوینی بزرگ بــا خانواده 
از شــهر خمين به زنجان رفــت تا مرحلة 
جدیدی از زندگی اش را آغاز کند اما در آن 
شهر مدرســه ای نبود و با همت و تالش و 
پيگيری 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 

درآمدی بر 
زندگی و آثار 

مکتوب 

سيدمرتضی آوینی
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و تعــداد دانش آموزان زیاد، معلم از ســيد 
مرتضی خواســت تا به دانش آموزان کالس 
اول و دوم درس بدهــد و او شــد معلــم 

کوچولوی مدرسه!« )کاظمی، 41:1392(.
انسان هميشــه در فراز و نشيب ها ساخته 
می شود و سيد با توجه به استعداد و همت 
پدر بزرگوارش توانســت بــا تجارب دوران 
کودکی و نوجوانی، خــود را برای آینده ای 

درخشان آماده سازد.
»درست در ســال 1338)ه.ش( مطابق با 
1956 ميالدی، در کالس ششــم ابتدایی، 

در آن ســال ها کــه انگليس و فرانســه به 
اســرائيل کمک می کردند و بــه مصر نيز 
حمله کردند، بنده هم به عنوان یک پســر 
بچة 13-12 ســاله تحت تأثيرات تبليغات 
آن زمان کشــورهای عربی، یک روز روی 
تخته نوشــتم: »خليج عقبــه از آن ملت 
عرب اســت«. وقتی زنگ کالس را زدند و 
ما بچه ها ســرجایمان نشستيم، اتفاقًا آقای 
مدیر آمد تا سری به کالس بزند. وقتی این 
جمله را روی تخته سياه دید، پرسيد: »این 
را که نوشته است؟« صدا از کسی درنيامد 
من هم ساکت، اما با حالتی پریشان سر به 
زیر نشسته بودم. ناگهان یکی از بچه ها بلند 
شد و گفت: »اجازه آقا ما بگيم؟ 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: »بيا دم دفتر تا پرونده ات 

را بزنم زیر بغلت و بفرســتمت خانه.« البته 
وساطت یکی از معلمان کار را درست کرد 
و من فهميدم که نباید وارد معقوالت شد.« 

)سایت فرهنگیـ  هنری شهيد آوینی(
»آقا سيد دورة دبيرستان را هم در کرمان 
و در رشــتة ریاضی طی کرده و پشت سر 
گذاشــت. ســپس خدمت ســربازی را در 
نيــروی هوایی همراه بــا فعاليت هنری به 
پایان رساند. در سال 1344 وارد دانشکدة 
هنرهــای زیبای دانشــگاه تهران شــد و 
دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد را 

در رشتة معماری به پایان رساند. 
در دوران دانشجویی نسبت به مسائل روز و 
هنر پيگير بود؛ از کودکی با هنر انس داشت. 
شعر می سرود، داستان و مقاله می نوشت و 
نقاشی می کرد. تحصيالت دانشگاهی اش را 
نيز در رشــته ای به انجام رساند که با طبع 
هنری او سازگار بود. البته آقا مرتضی بسيار 
تالش می کرد که هر مسئله ای را در ارتباط 
با خودش دریافت کند و بهتر است بگویيم او 
در معماری و ادبيات به دنبال معنای واقعی  
هنر بود. در عين حال، به فلســفه و ادبيات 
نيز عالقة فراوان داشت. به گفتة بسياری از 
هم دوره ای هایش، از جمله عطااهلل اميدوار، 
هنرمند برجستة کشــورمان، آوینی دارای 
نبوغ ویژه ای در فلســفه و ادبيات بود. او به 
نقاشی و شعر نيز گرایش کم نظيری داشت 
نقاشی هم می کشيد و شعر نيز می سرود« 

گذر زمان و تغييرات نشــانة رشــد انسان 
است و آوینی در هر مرحله ای، تغييری در 
باورهایش ایجاد شد که برایش آینده ای پر 

بار را به همراه آورد.
 یکی از دوستان هم دانشگاهی آقا مرتضی، 
می گوید: »او یــک دوره تجربة متفاوت با 
زمانه اش داشت؛ به قولی با زمانه اش پيش 
می رفت. آزمون و خطا می  کرد یا جوانی! تا 
سال 56 که به وادی عرفان و ادبيات عرفانی 
وارد شد و دیگر هيچ!« )باشگاه خبرنگاران، 

.)1391/1/22
خــود آوینی می گوید: »تصــور نکنيد که 
من با زندگی به ســبک و سياق متظاهران 
به روشنفکری ناآشــنا هستم، خير. من از 
یک راه طی شده با شما حرف می زنم. من 
هم ســال های سال در یکی از دانشگاه های 
هنری درس خوانده ام، به شــب های شعر 
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و گالری هــای نقاشــی رفته ام، موســيقی 
کالســيک گوش داده ام، ساعت ها از وقتم 
را به مباحثات بيهوده دربارة چيزهایی که 

نمی دانستم، گذرانده ام.
من هم سال ها با جلوه فروشی و تظاهر به 
دانایی بســيار زیسته ام، ریش پروفسوری و 
ســبيل نيچه ای گذاشته ام و کتاب »انسان 
موجــود تک ســاحتی« هربــرت مارکوزه 
را بی آنکــه خوانده باشــم، طوری دســتم 
گرفتــه ام که دیگران جلــد آن را ببينند و 
پيش خودشــان بگویند: »عجــب! فالنی 
چه کتاب هایی می خواند؛ معلوم اســت که 
خيلی می فهمد«، اما خوشــبختانه زندگی 
مرا به راهی کشــانده است که ناچار شده ام 
رودربایستی را نخســت با خودم و سپس 
با دیگــران کنار بگذارم و عميقًا بپذیرم که 
»تظاهر به دانایی« هرگز جایگزین »دانایی« 

نمی شود.
حتی از این باالتــر، دانایی نيز با تحصيل 
فلسفه حاصل نمی آید.باید در جست وجوی 
حقيقت بود و این متاعی است که هرکس 
به راستی طالبش باشد، آن را خواهد یافت 
و در نــزد خویش نيز خواهد یافت... و حاال 
از یک راه طی شــده با شما حرف می زنم« 

)بهنود، 80:1387(.
آقا ســيد در زندگی نامه بــه زبان خودش 
می نویســد: »این جانب دارای فوق ليسانس 
معماری از دانشکدة هنرهای زیبای دانشگاه 
تهران هســتم اما کاری را که اکنون انجام 
می دهم نباید با تحصيالتم مربوط دانست. 
حقيــر هرچه آموخته ام از خارج دانشــگاه 
اســت. بنده با یقين کامــل می گویم که 
تخصص حقيقی در ســایة تعهد اســالمی 

به دست می آید و الغير.
قبــل از انقالب بنده فيلم نمی ســاختم؛ 
اگرچه با سينما آشــنایی داشتم. اشتغال 
اساســی حقير پيش از انقــالب در ادبيات 
بوده اســت. اگر چه چيزی اعم از کتاب یا 
مقاله به چاپ نرســانده ام. با شروع انقالب 
حقير نوشته هایم را اعم از تراوشات فلسفی، 
داستان های کوتاه، اشعار و .... در چند گونی 
ریختم و ســوزاندم و تصميم گرفتم دیگر 
چيزی که »حدیث نفس« باشــد ننویسم 
و دیگر از خودم ســخنی بــه ميان نياورم. 
هنر امروز متأســفانه حدیث نفس اســت 

و هنرمندان متأســفانه گرفتار خودشــان 
هســتند. به فرمودة خواجه شــمس الدین 

محمد حافظ شيرازی، رحمئ اهلل:
»تــو خود حجاب خــودی حافظ از ميان 

برخيز« )دیوان حافظ، 1365، غ 266(
ســعی کردم که خــودم را از ميان بردارم 
تا هرچه هســت خدا باشــد و خدا را شکر 
بر این تصميم وفادار مانــده ام. البته آنچه 
انســان می نویسد، تراوشــات درونی خود 
اوســت: »همة هنرها این چنين اند. کسی 
هم که فيلم می ســازد اثر تراوشات درونی 
خود اوســت، اما اگر انســان خــود را در 
خدا فانی کند، آنگاه این خداســت که در 
آثار ما جلوه گر می شــود. حقير این چنين 
ادعایی ندارم اما سعی ام بر این بوده است« 

)سرهنگی، 81:1387(.
انسان اگر رشد صعودی داشته باشد انسان 
اســت و اگر درجا بزند و در تکامل روحی 
قرار نگيرد، نمی تواند با خدا شــود و با خدا 
باشد. ســيدمرتضی به مرحلة انسان شدن 
رسيد و روحش در کنار جسمش رشد کرد 

و خدایی شد.
»در ســال 57 پــس از بازگشــت امــام 
خمينــی)ره( از تبعيد و پيــروزی انقالب 
شکوهمند اســالمی ایران )آقا مرتضی( به 
فرمایشات رهبر کبير به دقتی گوش می داد 
و به آرمان های امام و انقالب به شدت گره 
خورد و راه حقيقی را یافت.« )خانم امينی، 

باشگاه خبرنگاران. 1391/1/22(.
خانم مریم امينی، همســر شهيد آوینی: 
»چند سال از انقالب گذشته بود که مرتضی 
سيگارش را ترک کرد. دليلی 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 می توانم در حضور 
ایشان ســيگار بکشــم؟« آوینی بعدها با 
اندیشه های امام آشنا شد و در ساليان بعد 
به یک انقالبی بدل شد و مسير زندگی خود 

را تغيير داد« )سرهنگی، 70:1387(.
»شــهيد آوینی فيلم ســازی را در اوایل 
پيروزی انقالب با ســاختن چند مجموعه 
دربارة غائلة گنبد )مجموعة شــش روز در 
ترکمن صحرا(، ســيل خوزســتان و ظلم 
خوانين )مجموعة مســتند خان گزیده ها( 
آغاز کرد. با شــروع کار در جهاد سازندگی، 

ســال 1358 به روستاها رفت تا برای خدا 
بيــل بزند. بعدهــا ضرورت هــای موجود، 
رفته رفته او و دوســتانش را به فيلم سازی، 
به جای جهاد ســازندگی کشاند. در سال 
1359 به عنوان نمایندة جهاد سازندگی به 
تلویزیون رفت و در گروه جهاد ســازندگی 
تلویزیون، که پيش از آن توســط کارکنان 
خود سازمان صدا و سيما تأسيس شده بود، 

به جای آن ها مشغول به کار شد.
نيت آن ها از شــروع فيلم ســازی در گروه 
جهاد این بود که نسبت به همة وقایعی که 
برای انقالب و نظام اســالمی پيش می آید، 
عکس العمل نشــان دهند؛ مانند فيلم هایی 
که در اوایل پيروزی انقالب اسالمی ساخته 

بودند.« )سایت شهيد آوینی(
»همان گروه بعدها مجموعة »حقيقت« را 
ساختند که درواقع جزء اولين کارهای گروه 
جهاد به حساب می آمد. غائلة خسرو، ناصر 
قشــقایی که پيش آمد، گروه به فيروزآباد 
در مناطــق درگيری رفتند و به ســختی 
خود را از محاصــرة فيروزآباد نجات دادند. 
درواقع، اولين صحنه های جنگ را در آنجا 
یعنی جنگ با خوانين تجربه کردند و فيلم 

گرفتند.
گروه جهاد اولين گروهی بود که ســریع 
بعد از شروع جنگ به جبهه رفت؛ در همان 
روزهای اول جنگ »حســين هاشمی« که 
فوق ليســانس سينما را از کانادا گرفته بود، 
به ایران آمد تا برای سازندگی کشورش در 
روســتاها بيل بزند، اما تقدیر بر آن شد که 
بيــل را کنار بگذارد و دوربيــن را بردارد و 
در قصرشيرین به همراه برادر جهادگرمان 
»محمدرضا صراطی« اســير شود. نفر سوم 
در حالی که تير به شــانه اش خورده بود، از 
حلقــة محاصره گریخت و گــروه بار دیگر 
تشکيل شد و در روزهای محاصرة خرمشهر، 
که هنوز خونين شهر نشده بود، برای تهية 
فيلم وارد این شهر شدند« )سایت فرهنگی، 

هنری آوینی(.
عشــق به ميهن و استقالل باعث می شود 
انسان دســت از عالیق خود بکشد و برای 
رسيدن به اهداف متعالی قدم در معبرهای 
عاشــقی بگذارد. نــه تنها ســيد مرتضی 
بلکه همة شــيفتگان عدالت قــدم در این 
راه گذاشــتند تــا برای خدمت به کشــور 
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جان فشــانی کنند و چه عاشــقانه در این 
مسير پروانگان بسياری پرکشيدند.

»وقتــی بــه خرمشــهر رســيدیم هنوز 
خونين شهر نشده بود. شهر هنوز سرپا بود، 
اگرچه احســاس نمی شــد این حالت زیاد 
پردوام باشــد و زیاد هم دوام نياورد. ما به 
تهران بازگشتيم و شبانه روز پای ميز موویال 
کار کردیــم تا اولين فيلم مســتند جنگی 
دربارة خرمشهر از تلویزیون پخش شد؛ فتح 

خون.
کار  یازده قســمتی »حقيقت«  مجموعة 
بعدی گروه محســوب می شــد که یکی از 
اهداف آن ترسيم علل سقوط خرمشهر بود!

یک هفته ای نگذشــته بود که خرمشــهر 
سقوط کرد و ما در جست وجوی »حقيقت« 
ماجرا به آبادان رفتيم که سخت در محاصره 
بود. توليــد مجموعة حقيقت این گونه آغاز 
شد.« )سایت فرهنگی هنری شهيد آوینی(

»بچه هــای گروه جهاد مصمم شــدند تا 
زنده اند کار فيلم ســازی با جهــاد را ادامه 
دهند؛ بنابراین، کارگروه جهاد در جبهه ها 
پایدار ماند و با شروع عمليات والفجر هشت، 

شکل کاماًل پيوسته ای به خود گرفت.
آغاز تهية مجموعة زیبا و ماندگار »روایت 
فتح« که بعد از این عمليات تا پایان جنگ 
به طــور منظم از تلویزیون پخش شــد، به 
همان ایام برمی گردد. شــهيد آوینی دربارة 
انگيزة گروه جهاد در ساختن این مجموعه، 
که نزدیک به بيش از هفتاد برنامه اســت، 

چنين می گوید:
»انگيــزش درونی هنرمندانی که در واحد 
تلویزیون جهاد سازندگی جمع آمده بودند، 
آن ها را به جبهه های دفاع مقدس می کشاند 

]نه[ وظایف و تعهدات اداری....« )همان(.
»اولين شــهيدی که دادیم، شــهيد علی 
طالبــی بود که در عمليــات طریق القدس 
به شــهادت رســيد و آخرینشــان مهدی 
فالحت پور اســت که همين امسال 1371 
در لبنان شــهيد شد و خوب، دیگر چيزی 
برای گفتن نمانده است؛ جز آنکه ما خسته 
نشده  ایم و اگر باز جنگی پيش آید که پای 
انقالب اسالمی در ميان باشد، ما حاضریم. 
می دانيد! زنده ترین روزهــای زندگی یک 
»مرد« آن روزهایی اســت کــه در مبارزه 
می گذراند و زندگی در تقابل مرگ است که 

خودش را نشان می دهد.
اواخر سال 1370 مؤسسة فرهنگی »روایت 
فتح« به فرمان مقام معظم رهبری تأسيس 
شد تا به کار فيلم سازی مستند و سينمایی 
دربارة دفاع مقدس بپردازد و تهية مجموعة 
روایت فتــح را، که بعد از پذیرش قطعنامه 

رها شده بود، ادامه دهد.
شــهيد آوینی و گروه فيلم برداران روایت 
فتح سفر به مناطق جنگی را از سرگرفتند 
و طی مدتی کمتر از یک ســال، کار تهية 
شش برنامه از مجموعة ده قسمتی »شهری 
در آسمان« را به پایان رساندند و مقدمات 
تهية مجموعه های دیگری را دربارة آبادان، 

سوســنگرد، هویزه و فکه تــدارک دیدند« 
)سایت شهيد آوینیـ  همان(.

»شــهری در آسمان که به واقعة محاصره، 
سقوط و بازپس گيری خرمشهر می پرداخت، 
در ماه های آخر حيات زمينی آقا ســيد از 
تلویزیون پخش شــد، اما برنامة وی برای 
تکميل این مجموعه و ساختن مجموعه های 
دیگر با شهادتش در روز جمعه 20 فروردین 

1372 در ميعادگاه فکه ناتمام ماند.
ســيدمرتضی در مناطق جنگــی با گروه 
تفحص نيز همراهی و همکاری داشت و شب 
قبل در معراج الشهدا تا صبح همدم عاشقان 
و معشوق الهی خود بود. او که سال ها شور 
حســينی و روح خليفة الهــی را با زمزمة 
عاشقانه اش در روایت فتح نجوا می کرد، به 
اصل خود رسيد و با رضای الهی در آرامش 

ابدی ماند. رهبر فرزانة  انقالب در تشــييع 
پيکر شهيد آوینی شرکت کرده و فرمودند: 
»از قول من به خانوادة شهيد آوینی تسليت 
بگویيد؛ هرچند خود بزرگ ترین داغدار این 
مصيبت هستم« )ســایت فرهنگی هنری 

شهيد آوینی. زندگی نامة شهيد آوینی(.
یادش گرامیـ  قلمش سبز، هدفش پررهرو 

باد

سال شمار زندگی سیدمرتضی 
آوینی

1. 1326/6/20: زادروز ـ شهر ری
2. 1333: ورود به مدرسه ـ اول ابتدایی

3. 1338: ورود به سال ششم ابتدایی
4. 1342: خدمت سربازی در نيروی هوایی

5. 1344: ورود به دانشکدة هنرهای زیبای 
دانشگاه تهران

6. 1350: فارغ التحصيل از دانشگاه تهرانـ  
در دورة کارشناسی ارشد معماری

7. 1357: آشــنایی بــا مبانــی فکری و 
شخصيت امام خمينی)ره(

8. 1358: آغاز فعاليت در جهاد سازندگی 
ـ آغاز فيلم سازی در بخش فيلم گروه جهاد

9. 1361: ساختن فيلم مستند هفت قصه 
از بلوچســتان، بشــاگرد؛ از آغاز این سال 
فعاليت مطبوعاتی خود را آغاز کرد؛ از جمله 
نگارش مقاالتی در ماهنامــه »اعتصام« و 

ساختن فيلم های مستند.
10. 1367 ـ 1364: آغــاز مرحلــة اول 
مجموعة مستند »روایت فتح« از عمليات 

خيبر تا عمليات مرصاد
11. 1365: نویسندگی در قالب مجموعه 
مقاالت تا پایان این سال ادامه داشت؛ تهية 

مجموعة روایت فتح و نگارش متن آن
12. 1366: نــگارش کتــاب فتح خون ـ 

روایت محرم
13. 1367: تدریس در مجتمع دانشگاهی 
هنر بــه مدت یک ترم، نوشــتن مجموعه 
مقاالت ســينمایی در ابعاد مختلف که در 

ماهنامة هنری سوره منتشر شد.
14. 1372ـ 1368: دوران اوج فعاليــت 

مطبوعاتی
15. 1369: جــدا شــدن از گــروه جهاد 
تلویزیون و پيوستن به حوزة هنری به عنوان 

سردبير )سوره مهر(

انسان اگر رشد صعودی 
داشته باشد انسان 

است و اگر درجا بزند 
و در تکامل روحی قرار 
نگیرد، نمی تواند با خدا 

شود و با خدا باشد. 
سیدمرتضی به مرحلة 
انسان شدن رسید و 

روحش در کنار جسمش 
رشد کرد و خدایی شد
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16. 1370: آغــاز مرحلــة دوم فعاليــت 
مؤسســة فرهنگی روایت فتح در پی تأکيد 

مقام معظم رهبری
17. 1370: آمــوزش هنــر و نقد فيلم و 
سينما بر مبنای اسالم به گروهی از طالب 

مشتاق حوزة علمية قم
18. 1371: توليد فيلم مســتند خنجر و 
شقایق )مستند ده قســمتی دربارة جنگ 
مسلمانان بوســنی عليه متجاوزان صرب، 
محصول مشــترک نادرطالب زاده و شهيد 

آوینی(
19. 1372/1/20: عروج ملکوتی سيد اهل 

قلم در منطقة جنگی فکه

گذر و نظری بر آثار شهید 
مرتضی آوینی

شخصيت وجودی شــهيد آوینی با همة 
وجوه و ابعادی که داشت، بيش و کم در آثار 

برجای مانده اش متجلی است.
»آثار شــهيد آوینی را در یک دسته بندی 

کلی می توان بر سه قسم تقسيم کرد:
1. نقد و بررســی آثار و جریان های هنری 
و ادبی؛ او در این گونه نوشــته ها از مواضع 
آگاهــی، دیــن داری و دردمندی ســخن 
می گویــد و در البه الی مطالــب، زوایای 

فکری اش را نيز ترسيم می کند.
2. نوشته هایی که اغلب یا مستقيمًا نمودی 
از آرا و آفاق فکری او هستند و نظریه پردازی 
در آن ها بارز و غالب است. مسئلة مهمی که 
در این نوع نوشته ها وجود دارد، روش ارائة 
مباحث اوست که به شيوة مرسوم مؤلفان، 
مترجمان و تحليلگران نيست و حتی گاهی 
به شيوه ای طعنه وار، از آن ها انتقاد می کند.

می توان گفت: هم در مبانی فکری و آرای 
شــخصی و هم در طراز طرح و شيوة ارائة 
آن ها، پيرو وضع جاری نيست. با این حال 
می توان شگرد او را تا حدودی با شيوة اهل 

فلسفه و حکمت، همانند دانست.
3. دســتة دیگــر آثــار مکتــوب آوینی، 
نوشــته های خالق ادبی اوســت؛ از قبيل 
گزارش ها، یادواره ها، قطعات ادبی و نثرهای 
ضميمة روایت فتح. در همة این نوشته ها، 
مادة شــعری حضوری پررنگ و جدی دارد 
و این نشــانه و دليل دل بستگی او به شعر 
به عنوان مصداق و معرف تام ادبيات است« 

)کمری، 11:1387(.
»این قسم از نوشته ها را از جهاتی می توان 
مورد دقت قرار داد، کــه در اینجا به چند 

جنبة آن ها اشاره می کنيم:
نيســت  قافيه اندیش  آوینی  الف. هرچند 
و به صورت کالم مجزا از معنا، دل بســتگی 
ادیبانه )به معنی امروزی( ندارد، در کاربرد 
واژه هــا و تعابير تا حدی وســواس از خود 
نشان می دهد و به داللت و معنی راستين 

)نه شایع( کلمات اهتمام جدی می ورزد.
ب. آنچه در نوشــته های آوینــی فراوان 
می توان یافت، نشــان می دهــد او به یک 
مشــخصة زبانی دست یافته بود، این سبک 
مشــخصة زبانی را از آن جهــت که بيان 
فی ضمير او نيز هست، می توان مورد توجه 

قرار داد.
در اینجا سبک صوری نوشتار آوینی صرفًا 
مراد اصلی من نيست، گرچه همين ویژگی 
با معيارهای نقــد ادبی امروز، او را به عنوان 
یک نویســنده و حتی ادب شــناس به ما 
معرفی می کند بلکه باید توجه داشــت و او 
را یک متفکر دانســت؛ زیرا زبان در معنای 
هستی شناسی و دقيق آن معرف معرفت و 
نشان دهندة عيب و نقص آدمی است و زبان 

عين تفکر است.
ج. این تفکر را نمی توان از نوع خردورزی و 
عقل مندی و تعقل مجرد و حتی ارسطویی 
دانســت. تصور من از نــوع تفکر یا ماهيت 
اندیشــة او، همان اســت کــه در کلمات 
)حکمت( قابليت فهم پيدا می کند. رسيدن 
به این منزلت و مرتبت، تنها با علم حصولی 
در مدرسه به دست نمی آید؛ نيازمند سلوک 
و مراقبه اســت و می دانــم آوینی اهل این 
معانی بود: نماز شــب، دعای سحر و ... به 
همين ســبب رقت قلب عجيبی پيدا کرده 

بود« )کمری، 12:1387(.
»این گونه است که در نوشته های او در جایی 
می بينيم که در دفــاع از بدفهمی  و اغراق 
بی وجه در معرفی حکيم طوس، فردوســی 
بزرگ که یکی از بزرگان ادب معاصر مرتکب 
شده و قرآن را با شاهنامه برابر دانسته بود، 
از موضع متألهانــة غيرتمندانة خود، بر آن 
بزرگ خرده می گيرد. او شاهنامه را »صورت 
اسطوره ای حکمت معنوی ایرانی« می داند 
و حافظ را از »پاسداران عهد ازلی و توليت 

حقيقی این قوم« می خواند.
این اندیشــة خاص فکری، حکمی که بر 
زبان آوینی جوشــيده است و او را به عنوان 
نمونــة عالــی ادب انقالب اســالمی به ما 
می شناساند در جاهایی به جوشش و فيض 
الهی می رسد، چون امام خمينی)ره( و جای 
دیگر به ميدان دفاع از انقالب اســالمی و 
شــرح حال رزمندگان و آنچه متعلق به آن 
دوران و هنگامة شــگفت است« )کمری، 

.)12:1387
»اینجاست که تا حدی بی قراری و شيفتگی 
آوینی آشکار می شود و به زبان گویا و محرم 
راوی فتح، زبان حال و ترجمان جان نه تنها 
رزمندگان، که جماد و نبات می شود و او از 
در و دیوار دوکوهه، آســمان خونين شهر و 
جای جای جبهه های جنگ آن چنان سخن 
می گوید کــه گویی »یوم تبلی الســرائر« 
)طارق، 9:591( را به چشــم مکاشفة خود 

مشاهده کرد« )کمری، 13:1387(.

»آوینی« را بخوانیم تا 
نوستالژی نشود1

حســن رحيم پور ازغدی، گفت: »مرتضی 
آوینی به عنــوان دیده بان نظری و تئوریک 
انقالب، دو دهه پيش مطالبی نوشــت که 
اگر همان موقع خوانده می شدند، بسياری 
از اتفاقاتی که در دهة دوم و ســوم انقالب 
در کشور رخ داد، پيش نمی آمدند. 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 باشــيم آوینــی تبدیل به 
نوســتالژی نشــود« )1389(. این اســتاد 
دانشــگاه جهت گيری آوینــی را نياز امروز 
کشور دانست و گفت: »وی دو دهه پيش، 
تفکر پيشــرو انقالب پس از درگذشت امام 
خمينــی)ره( را پيش بينی کرد که این نوع 
تفکر آوینی را به حاشيه راند. او در سال های 
پيش از شهادتش یک تنه به نقد مقاالت و 

مجالت پرداخت« )1389(.
رحيم پور ازغدی اضافه کرد: »آوینی روی 
ميدان مين  خطرناک تر از فکه راه می رفت. 
شــما نگران قطع پای وی هستيد، اما این 
قلم هایند که می شکنند و به زمين گذاشته 
می شوند.« وی با اشــاره به اهميت کتاب 
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مقاالت  شامل  خانه به دوش«  »حلزون های 
شــهيد آوینــی و بازخوانی مقالــة »کدام 
عرفــان؟« گفت: »شــهيد آوینــی در این 
مقاله آورده، از کــی می گویند جوانانی که 
در مناطق عملياتی جنگ، دست  و پایشان 
قطع شــد، عرفانی قدیمی دارند؟ از کی تا 
به حال معنای عرفان تغيير کرده اســت؟ 
تنها کســی که در تاریخ ایــران به نتيجه 
رســيده و می گفت ما مأمور به تکليفيم نه 
نتيجه، کسی نيست جز امام خمينی)ره(« 

.)1389(
ـ چرا خواندن آثار »ســيدمرتضی 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 اســالمی و جنبه های معنوی 
حرکت هــای انقالبی را در قالب هنر )متن، 
صدا و تصویر( ارائــه کند و در این کار هم 
موفق بوده است. او الگوی کامل و تمام عيار 
از تجربــه ای موفق در حوزة نویســندگی، 

مستندسازی و مطبوعات متعهد است.
2. نــگاه تمدنی و نقادانه ای کــه در برابر 
غــرب در آثار او وجود دارد و تبيين جایگاه 
انقالب اسالمی به عنوان آغازگر دوبارة دوران 
شکوفایی تمدن اسالمی و مقابلة تمام عيار 
آن با غرب و لوازمش و تزلزل تمدن غربی، 
بيش از هر زمان دیگر الزم و ضروری است.

3. آثار او با رشد سطح فکری مخاطب، او 
را از مســائل جزئی عبور می دهد و به یک 
نظرگاه کل نگری می رساند و او را از انفعال 
به در می آورد و به یک مخاطب فعال تبدیل 

می کند.
4. دربارة ماهيت غرب و لوازم آن )فناوری، 
سينما، رمان و...( نگاهی عميق به خواننده 
می دهد و به او کمک می کند که با شناخت 
ماهيت آن ها، از نــگاه ابزاری رهایی یابد و 
بتواند مانند خــود آوینی از آن ها در جهت 

مطلوب بهره ببرد.
 همة دالیل باال و خيلی جنبه های دیگری 
که پنهان اســت و با مطالعة کتاب های او 
کشف می شود، دنبال کردن و بررسی آثار را 
بر ما واجب و ضروری می کند که او به حق، 
»سيد شــهيدان اهل قلم« است« )ازغدی، 

.)1389

متن های انتخاب شده در کتاب های درسی 
ادبيات فارســی در فصل ادبيات پایداری از 
کتاب گنجية آســمانی شهيد آوینی بود و 

در این جا به معرفی این کتاب می پردازیم.

کتاب گنجینة آسمانی »روایت 
فتح«

»از ما برمی آید که روایت فتح را به دیگران 
بشناسانيم؛ چرا که روایت فتح چنان شفاف 
و خالص است که خود دليل خویشتن است 
و اکنون که چنين است، دیگر چيزها را باید 

با آن شناخت« )آوینی، 154:1371(.
این کتاب از 456 صفحه و هفت مجموعهـ  
اولين مجموعه با عنوان »شب عاشورایی« و 
آخرین مجموعه »با من سخن بگو دوکوهه« 
می باشدـ  تشکيل شده است. آیات و روایات 
و تعابير، تشــبيه ها، اســتعارات و اعالم در 

انتهای کتاب آورده شده است.
»صدای لطيف و آرامش بخش راوی روایت 
فتح را یادتان هست؟ اگر مجذوب جمالت و 
ادبيات به کار رفته در آن هستيد می توانيد با 
ورق زدن کتاب »گنجينة آسمانی« با آن ها 
دیداری تازه کنيد. شهيد آوینی قریب 170 
اثر مستند ساخته که 63تای آن ها مجموعة 
روایت فتح اســت اما  گنجينة آسمانی، که 
متن گفتــار فيلم های مجموعة روایت فتح 
اســت، متن گفتارهای چند برنامة دیگر را 
نيز در خــود دارد. این برنامه های مرتبط با 
جنگ از اواخر سال 1370 و پس از فرمان 
مقام معظــم رهبری مبنی بر تأســيس 
فتح، ســاخته  روایت  فرهنگی  مؤسســة 
شدند و سيدمرتضی آوینی حين ساختن 
یکــی از همين برنامه ها بود که در فکه به 

شهادت رسيد.
شــاید اگــر راوی روایــت فتــح هم در 
برنامــه اش فقط به توصيــف صحنه ها و 
بيان ارتباط آن ها با یکدیگر پرداخته بود، 
خواندن دوباره شــان لطفی نداشــت، اما 
این چنين نيســت. راوی سعی می کند با 
ذکر ماهيــت تاریخی اتفاقات و ارزش آن 
در جهت اقامة قســط و عدل در سراســر 
جهان، عمق تاریخی صحنه ها 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 خوش خوان ترین 
و ســاده ترین کتابی باشــد که با نام سيد 

شهيدان اهل قلم منتشر شده است.
روایت  گفتارهای  آسمانی، همة  گنجينة 
فتح را از نخستين برنامه تا هنگام شهادت 
راوی فتح، دربر می گيرد. دربارة گفتارهای 
روایت فتح، کيســت که چيــزی نداند یا 
از پس ســال های  صدای ســيدمرتضی، 
جنگ در گوشــش زنگ نزند؟ در کلمات 
این متون و در زیر و بم این عرفان سيال 
نهيب زننده، »آنی« هســت که از اینجا و 
متعلق به خاک نيســت. این »آن«چنان 
عيان و جلوه گر اســت کــه حتی آنان که 
در روزمرگی خویش غرق اند و جانشــان 
چنگال هــا در زميــن زده اســت، هنگام 
گوش ســپردن یا خواندن ایــن گفتارها، 
نســيم بهشتی اش را بر روح خویش حس 

می کنند:
دل نشان شد سخنم تا تو قبولش کردی

آری! آری! سخن عشق نشانی دارد
)جعفریان، 21:1389(

بنابر آنچه گفته شــد، می توان آوینی را 
یکی از مستندسازان هنرمند اهل ادبيات 
دانســت که برای نســل جوان می تواند 
الگوی مناسبی باشــد؛ چون خصوصيات 
معنوی و فرهنگی شــهيد، نــوع تفکر و 
چگونگی تحولش باعث سعادتمند شدن و 
به رســتگاری رسيدن او شد و آن به علت 
تفکر و خصوصياتی بود که در طول حيات 

خود با تالش و خودسازی به دست آورد.
و  مــدارس  کتابخانة  اســت،  شایســته 
کتابخانه های عمومی در ســطح شهر، از 
کتاب ها و منابع معتبر در رابطه با شــهيد 
آوینــی و ادبيات دفاع مقدس )داســتان، 

شعر، خاطره و...( بهره مند شوند.
نبایــد فراموش کرد متن نوشــتة کتاب 
گنجينة آســمانی بهترین رابط بين نسل 
دانش آموز و دوران دفاع مقدس است که 
باید در کتب درســی از آن بيشــتر، بهتر 
و هدفمندتر اســتفاده کرد؛ چرا که متن 
ســاده، روان و پرفراز و نشيب این کتاب 
روح و روان آدمــی را با فضای آن دوران 
همــراه، و از آنچــه در آن زمان می گذرد 

آگاه می سازد.
ادامة مطلب در صفحة 75
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عزیز آذین فرد
مدرس دانشگاه جندي شاپور دزفول 

چكیده
هنر ســبكي و روایت پــردازي كه آویني 
در آثــارش به كار برده، آن هــا را به عنوان 
یكي از نثرهاي شــاخص عصــر انقالب، 
به خصــوص ادبيات عرصــة دفاع مقدس 
ممتاز كرده اســت. در این مقاله، ســعي 
نگارنده بر این بوده اســت كه هنر سبكي 
و روایت پــردازي او را از حيث لفظ و معنا 
در ارتبــاط با توصيفــات كتاب »گنجينة 
آسماني« بررسي كند. »استشهاد به آیات 
از »تشــخيص«،  بهره گيري  احادیث«،  و 
»تلميــح«، »ســجع«، »مراعــات نظير« 
و انواع »تشــبيهات« نيز از شــگردهاي 
مختلــف بياني و ســبكي آوینــي براي 
پرداخت توصيف هاســت كه در این مقاله 

به آن اشاره اي خواهد شد. 
ســؤال اصلي پژوهش حاضر این اســت 
كــه آوینــي بــا به كار گيــري نمودهاي 
و  بالغي  روایــي،  تكنيك هــاي  زبانــي، 
پویایي  موجبات  اســت،  كوشيده  سبكي 
و زیبایــي توصيفاتــش را فراهم ســازد. 
نگارنده كوشيده است این نكات سبكي و 
روایــي را در این مورد، با ذكر شــواهدي 
از كتاب »گنجينة آســماني«، پيش روي 

پژوهندگان و عالقه مندان قرار دهد. 
سبك شناســي،  توصيف،  كلید واژه ها: 
ادبيــات دفاع مقدس، گنجينة آســماني، 

سيد مرتضي آویني

1. مقدمه 
»هر موضوع و فكر، شــكل و قالبي براي 

تعبيــر الزم دارد. خواننــدگان یــك اثر 
ادبي از روي مطالعه و آشــنایي با شــكل 
اثر، معني مورد نظر گوینده را مي فهمند؛ 
به عبارت دیگر، فكر در قالب جمله مستتر 
اســت و جداگانه بيان نمي شــود« )بهار، 
1373: 17(. كتاب »گنجينة آســماني« 
نيز از این امر مســتثني نيست و آشنایي 
با شــكل و قالب آن پي بردن به اندیشــة 
مورد نظر گوینــده اش را به صورت توأمان 

ميسر مي سازد.
كتــاب مذكــور كــه گفتار متــن همة  
فيلم هاي مستند »روایت فتح« را، از اولين 
برنامه تا شهادت راوي فتح، در برمي گيرد، 
اثر خامة ســيد مرتضي آویني، از متفكران 
نواندیش اسالمي و نویســندگان معاصر، 
اســت. مجموعة تلویزیوني روایت  فتح به 
نافــذ و تأثير گذار،  دليل به كارگيري قلم 
تصویر پردازي هــاي بدیــع از ایثار گري ها 
و جانبازي هــاي رزمندگان و بســيجيان 
سلحشور توانست به پربيننده ترین برنامة 
دفاع مقدس  عرصــة  تلویزیوني  مســتند 

مبدل شود. 
همان گونه كه پيش تر عنوان شــد، سؤال 
اصلي پژوهش حاضر، اســتفادة آویني از 
نمودهاي زباني، تكنيك هاي روایي، بالغي 
و سبكي براي پویایي و مانایي توصيفاتش 
اســت. تاكنون مقــاالت زیــادي دربارة 
منحصر به فــرد بودن برخــي از توصيفات 
این نویسنده نوشته شده اما هيچ پژوهش 
علمي به واكاوي مختصات سبكي و زباني 

در آن ها نپرداخته و این اولين گام در این 
مسير است. ســبك آویني سبك انحراف 
از هنجــار  موجود در نثــر روایي رایج در 
ویژگي هاي سبك  اســت.  معاصر  ادبيات 
روایي او شامل: كلمات مورد عالقة آویني، 
مضامين، فكر و اندیشــة غالــب در آثار 
آویني، نحوة بيان روایت ها، تركيبات ویژه 
و خاص، آشنایي و تسلط كافي بر ادبيات 
كالســيك، استشــهاد به آیــات قرآن و 
احادیث، استفاده از »تشخيص«، »تشبيه« 
و تمام مختصات زباني اســت و آویني در 
این مختصات سبكي  تمام  توصيف هایش 

را به كار برده است. 

1-1. بیان مسئله
هــدف این مقالــه پرداختن به مســئلة 
توصيف و انواع مختلف آن، شامل توصيف 
توصيف  توصيف حــاالت،  آغازي،  خوش 
شــخصيت ، توصيف شخصيت هاي مثبت 
فــردي، توصيــف شــخصيت هاي مثبت 
جمعــي در نثر روایي آویني و بيان ميزان 
گنجایش معنایي این ســبك در رساندن 

معناي مورد نظر است.
پرســش هایي كه ایــن پژوهش  در صدد 
پاســخگویي به  آن هاســت عبارت اند از: 
چگونه توصيف به عنوان ســبكي برتر در 
نثر روایي مرتضي آویني به كار رفته است؟ 
ميزان تأثير پذیري آن در شــاخص شدن 
یكي از نثر هاي موفق ادبيات دفاع مقدس 
چگونه تجلي مي یابد؟ چگونه این ســبك 

 در توصيفات گنجينة آسمان 
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كــه بــر پایة توصيف اســتوار اســت در 
غني ســازي معنایي آثــار مرتضي آویني 

مؤثر بوده است؟ 

1-2. ضرورت و اهمیت تحقیق
بررســي توصيفات در آثار نویســندگان 
دفاع مقــدس به عنوان یك ســبك پویا 
بــر اهميت این پژوهش افزوده اســت. به 
ویــژه اینكه مرتضي آویني این ســبك را 
با تكنيك هاي روایي به شــكل كم نظيري 
تلفيق داده اســت. این پژوهش به ارتقاي 
سطح شــناخت بافت و ســاختار الفاظ و 
معناي نثــر ادبيات دفــاع مقدس كمك 
شایاني مي كند و بســتر مناسبي در این 

زمينه فراهم مي آورد. 

1-3. پیشینة تحقیق
از  برخي  دربــارة  پژوهش هاي چنــدي 
زوایــاي دیگر آثار آویني انجام شــده اما 
تاكنون پژوهش  جامع و مســتقلي درباره 
توصيفات ایشــان صــورت نگرفته و این 
اولين گام در این مسير است. این پژوهش 
مي تواند با پر كــردن این خأل تحقيقاتي 
براي فهم نویســندگان دفــاع مقدس و 
ترسيم هنر ســبكي ایشــان براي ایجاد 
مقایسة با نویســندگان دیگر كشورها در 
این حوزه به كمك دانشجویان و محققان 

بياید. 

2- بحث
ما در ادامة مقالــه، توضيحات »گنجينة 
آســماني« را از نظرگاه موضوعي و سپس 
نــكات ســبكي و روایي، با ذكر شــواهد 

بررسي و تحليل مي كنيم. 

2-1. توصیف خوش آغازي 
بي تردیــد خوش آغــازي در هــر اثر از 
نویســنده اي  هر  دغدغه هاي  مهم تریــن 
اســت. براي آشنایي بيشــتر خوانندگان 
با اهميت این نوع توصيــف، ناگزیریم به 
كوشــش هاي وســواس گونة نویسندگان 
بزرگ ادبيات جهان در این زمينه اشــاره 
صفحة  افالطــون،  »مي گوینــد  كنيــم: 
اول كتــاب جمهوریت را یكصد وســي بار 
پاك نویس كرد. ارنست همينگوي، كتاب 

»پيرمرد و دریا« را قبل از چاپ ســپاري 
دویســت بار به دقت خواند« )ســنگري، 
1386 : 67(. البته ما از دلبســتگي آویني 
به این مسئله بي اطالعيم اما هرچه باشد، 
نبایــد از ایــن هنر مثال زدني ایشــان به 
راحتي گذشــت؛ چون توانســته است در 
این بخش، باور عاشورایي خود را به شكل 
زیبایي به روش براعت استهالل بيان كند. 
آویني در این قطعه، به جاي ذكر روایت و 
ستایش جهاد در راه خدا، از گره خوردگي 
گذشــته و حال به خوبــي بهره  مي گيرد؛ 
یعني فریاد برداشــتن سيد الشهدا )ع( در 
شــب قبل از عزیمت به ســوي كربال را 
طنين انداز شدن همان فریاد حسيني در 
قرن پانزدهم هجــري مي داند. او با دقت 
تمام دریافته اســت كه وقایع محرم سال 
)61 ســال هـ .ق( را نه به عنوان اتفاقاتي 
در گذشــتة دور،  بلكه به مثابه نمادهایي 
از یك حقيقت هميشــه زنده باید دید و 
به  این ترتيب، مي تــوان از دریچة روایت 
عبرت هایي مانا از آن هــا دریافت كرد. از 
چنين نظرگاهي اســت كه آویني قطعاتي 
این گونــه را پيش چشــم مخاطبش قرار 
مي دهد. او معتقد اســت كه تاریخ كربال، 
تاریــخ مصرف نــدارد و به هميــن دليل 
مي كوشــد كربالي )61 سال هـ .ق( را با 
كربــالي )1361 هـــ . ش( در ایران گره 
بزند و نوعي »این هماني« و وحدت در دو 

حادثه بجوید. 
به یاد داشته باشيم آویني این متن ها را در 
زماني نگاشته است كه نه تنها مردم ایران 
دین داري خود را با محك آتش جنگ به 
خوبي آزموده اند بلكه امام و مقتدایشــان 
بارها فرموده اند كه شــما دین خود را به 
اسالم و انقالب ادا كرده اید، و مورد تكریم 

و تحسين ایشان قرار گرفته اند. 

براي نمونه
علي )ع(،  حسين بن  سيد الشهدا،  حضرت 
شــب پيش از هجرت به ســوي كربال در 
پایان خطبه اي بلند فرمودند: »آگاه باشيد، 
هر آنكه مي خواهد خونش را در راه ما اهل 
بيت، كه راه حق اســت، نثار كند و خود 
در بهشــت لقاء اهلل منزل گيرد، با ما راهي 
كربال شود. من فردا صبح ان شاءاهلل به راه 

مي افتم«. اكنون بــار دیگر بانگ الرحيل 
برخاسته اســت و همان فریاد در آسمان 
بلند تاریخ طنين انداز گشــته است، و این 
بار راهيان كربال، این راحالن قافلة عشق، 
بدان لبيك گفته اند )آویني، 1381 : 91(.

2-2. توصیف حاالت 
شــهيد آویني مهارتي خاص در شــكار 
آموزه هاي ناب عرفاني دارد. نوشته هاي او 
تا حدود خوبي از كشــف برخوردار است؛ 
كشــف حالت هایي كه یا بار عارفانه دارند 
و یا ارزش توصيفــي ویژه. این توصيف ها 
غالبــًا تازه اند و به نحوي خوب با تشــبيه 
یــا همســان انگاري گــره مي خورند. به 
با  واقع، پيوند كشــف حالت هاي عرفاني 
همسان انگاري پيوندي مبارك و ستودني 
اســت؛ آنجا كه نویســنده توانسته است 
عزلت گزیني رزمنــدگان را به یك قاضي 
وسواس تشــبيه كند كه به تفحص كردار 
پيشين خویشتن مي پردازد و اندرز نامه اش 
را به تحریر درمي آورد. از قضا این تشبيه 
بســيار زیبا و ملهــم از آموزه هاي عرفاني 

است. 
در كنــار این توصيف نيرومند، بایســته 
و شایسته اســت به برداشت هاي عرفاني 
آویني از وقایع جبهه و حاالت رزمندگان 
اشاره كرد. او معتقد است كه عرفان اصيل 
اســالمي، زندگي ساز است نه زندگي سوز. 
این 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 طاهرین)ع( 
جلوه گر است. از دیگر ویژگي هاي سبكي 
آوینــي در توصيفاتش، پــروردن حاالت 
شــخصيت هاي مثبت با اســتناد به آیات 
قرآن، احادیث و روایات اســت كه بر غنا 
و تأثير آن بــر خواننده مي افزاید. تفحص 
وســو اس آلود در كردار پيشين رزمندگان 
به ســان قاضي اي دادگســتر و حسابگر و 
بررسي سراپاي دقایق زندگي شان، از این 

دست است. 

استشهاد به آیات قرآن مجید
اشــاره اســت به آیة »َیا ایَُّها الَّذِین آَمنُوا 
َمت لَِغٍد  اتَّقــُوا اهلَل َولَتنُظــر َنفٌس َمــا َقدَّ
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َواتَّقــُوا اهلَل إنَّ اهلَل َخبيرٌ  ِبما َتعَملُوَن«؛ »اي 
كساني كه ایمان آورده اید! از مخالفت خدا 
بپرهيزید، و هر انســاني باید بنگرد تا چه 
چيز را براي فردایش از پيش فرســتاده، و 
از خدا بپرهيزید كه خداوند از آنچه انجام 

مي دهيد آگاه است« )حشر، 18(.

استشهاد به روایت یا حدیث 
مي فرماید:  عليه الســالم-  علــي-  الف- 
»ِعباَد اهلِل ِزنُوا َأنُفَسُكم ِمن َقبِل أن توزنوا 
وا  و حاسبوها من قبِل أن ُتحاَسبُوا َو َتنَفسُِ
َقبَل ِضيِق الخنــاِق و اِنَقــاُدوا َقبَل ُعنِف 
ياِق و اعَلمُوا اِّنُه من لم ُیَعن َعَلي َنفِسِه  السِّ
حّتــي َیُكوَن َلُه ِمنَها واِعٌظ َو زاِجر َلم َیُكن 

َلُه ِمن َغيِرَها اَل زاِجٌر َو اَل َواِعٌظ«؛ 
»بندگان خــدا! - كردار و گفتار- خود را 
بســنجيد، پيش از آنكه آن را بسنجند، و 
حســاب نفس خویش را برسيد، پيش از 
آنكه به حسابتان برسند. فرصت را غنيمت 
دانيد؛ پيش از آنكه مرگ گلویتان را بگيرد 
و نفس كشيدن نتوانيد. رام و گردن نهاده 
به راه راست روید؛ پيش از آنكه به سختي 
رانده شــوید. و بدانيد آن كس كه نتواند 
خود را پند دهد تا از گناه باز دارد، دیگري 
را نيابــد تا این كار را براي او به جاي آرد 

)علي بن  ابيطالب، 1379:  73(. 

ب. امام صادق-  علیه الســالم - در 
این روایت به ابن جندب مي فرمایند: 
»یا ابَن جنــدٌب، حٌق علٍي كلَّ ُمســِلٍم 
َیعِرُفنا َان ُیعرُض َعَمِلِه في كلِّ یوم و ليلٍئ 
علي نفِسِه َفَيكوُن ُمحاِسٌب نفِسِه، َفاِن راَي 
حسنٌئ استزاُد منها و ان راَي َسّيئًئ َاستغِفُر 
منها لئاّل َیخزُي یوَم القيمِئ« )مجلســي، 

.)279 /78 :1361
»اي پســر جندب، بر هر مسلماني كه ما 
را مي شناســد الزم است كه در هر روز و 
شــب، اعمالش را بر خود عرضه بدارد و از 
نفس خود حساب بكشد. اگر كار خوبي در 
آن  ها یافت، بر آن بيفزاید و اگر كار زشتي 
یافت، طلب بخشــایش نماید تا در قيامت 

دچار رسوایي نگردد«. 

براي نمونه
خلوتــي  گوشــة  بچه هــا  از  »بعضــي 

یافته اند و گذشــتة خویش را با وســواِس 
یك قاضــي مي كاوند و ســراپاي زندگي 
خویش را محاسبه مي كنند و وصيت نامه 
مي نویســند. حــق اهلل را خدا مي بخشــد 
امــا واي از حق الناس! و تــو به ناگاه دلت 
پایين مي ریزد: آیا وصيت نامه ات را تنظيم 

كرده اي؟« )آویني، 1381: 4(

2-3. توصیف شخصیت 
توصيف درســت ویژگي هاي شخصيت ها 
بــه ما در شــناخت دقيق تــر آنان كمك 
مي كند؛ به ویژه اگر ایــن توصيف بتواند 
به آن شــخصيت براي ما نوعي تجسم و 
تمثل ببخشد. به نظر مي رسد دستگيره اي 
كه آوینــي براي ایــن كار انتخاب كرده، 
خيره شدن در جوانب مختلف پدیده  هاي 
طبيعت اســت، تــا بتواند روابطــي تازه 
ميانشــان برقــرار ســازد. تشــبيه جان 
رزمندگان بــه رود و اتصال آن به دریاي 
شــوق انگيِز ارادة آهنيــن، صبر جميل و 

پایان ناپذیري آن از این جمله است. 

براي نمونه 
»تو گویي جان آنان رودي اســت كه به 
دریاي عظيمي از شــور و اشتياق، اراده و 
عزم و تصميم و صبر وصل است كه تمامي 

ندارد« )آویني، 1381 : 63(.

2-4. توصیف حاالت/ شخصیت 
از شاخصه هاي بارز و مهم سبكي شهيد 
آویني در نوشــته هایش، توصيف حاالت 
و تفحص در ضمير پنهان شــخصيت ها و 
خلقيات آن هاست. این تصویر سازي ها در 
باب پيراستگي و تواضع سربازان امام زمان 
)عج( و همراهي آنان با پدیده هاي طبيعي 

جهت ستایشگري 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 جبهه هاي 
نور به عنوان وارثان مكتــب پيامبر )ص( 
و اهل بيتش مؤید آن اســت كه نویسنده 
به جمال شناسي و رســانگي توجه دارد. 
توانمندي وي در توصيف توكل حزب اهلل 
بــر قدرت بي كــران خداونــد و الگو قرار 

گرفتن ابوالفضل العباس )ع( در حياتشان، 
فرمان پذیري حــزب اهلل و مأموریت یافتن 
آنــان بــراي دیگرگون كــردن معادالت 
جهاني و بنيان نهادن این تشــكل مبارك 
و مقــدس به دســت امــام خميني )ره( 
چشمگير اســت. از موارد قابل توجه دیگر 
مي توان به معرفي خصوصيات برجســتة 
دالورمردان عاشــورایي ماننــد دلنوازي، 
دشمن گدازي و گریه چشمي اشاره كرد. 
چنان كــه مي بينيم، این اشــارات زیبا در 
نمونه هایــي كه در ادامــه  مي آ ید، نمود و 

كاركرد یافته است. 
حاالتشــان  و  شــخصيت ها  پــروردن 
بــا اســتفاده از آیــات متعــدد، عــالوه 
بــر تأثيرگــذاري بــر خواننــده، تحليل 
روان شــناختي حاالت دروني شخصيت ها 
را موجب مي شود. از سوي دیگر، فراموش 
نكنيم كه این آیات دیده نمي شــوند مگر 
به مــدد رهيافت هاي شــخصي مخاطب، 
كه یگانه پل ارتباطي نویســنده با اوست؛ 
یعني با استفاده از شيوة مضمون سازي به 
عناصر توصيف، حيات بخشيده است و در 
حقيقت، خواننده از نحوة سخن نویسنده 
با شــخصيت و الیه هــاي پنهاني روان او 
آشــنا مي شــود. از ابتكارات آویني براي 
مضمون سازي  توصيف هایش،  غني سازي 
از طریق »آیات قرآن« است؛ آن هم بدون 
به كارگيــري آن ها، و مــا از این ابتكارات 

پاره اي را نقل مي كنيم. 

الــف-1/ وارد شــدن بي قيــد و بنــد و 
ســرافرازانة بســيجيان در نماز به شيوة 
آزادمردان براســاس آیه 23 سورة مباركة 

معارج )الذیَن ُهم علي صالِتهم دائمون(؛

الف- 4/ ایســتادگي مردان حزب اهلل در 
برابر تند باد عواصف براساس آیة 22 سورة 
مباركة یونس )ُهَو الذي ُیســيُِّرُكم في البّر 
و البحــِر حتي اذا كنتم في الفلِك و َجَریَن 
بهم بریحٍٍ طيبًئ و َفرحــوا بها جاَءتها ریٌح 
عاصــٌف و جاَءُهُم الَمــوُج من كلِّ مكاٍن و 
ظّنوا انَُّهم ُاحيَط بِِهم َدَعُو اهلَل مخلصيَن َلُه 
الّدیَن َلئن اَنجيتنا من هــِذِه لنكوَننَّ ِمَن 

الشاكریَن( و ابراهيم، 28؛
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ج-4/ بي باكــي و بي پروایي مجاهدان راه 
حــق در هنگامة جهــاد در راه محبوب، 
براساس آیة 30 ســورة فصلت )ِإنَّ الَِّذیَن 
ُل َعَلْيِهُم  َقاُموا َتَتَنزَّ ـوا َربَُّنا اهلُل ُثمَّ اْســتَ َقالـُ
وا  اْلَماَلئَِكــُئ َأالَّ َتَخاُفوا َواَل َتْحَزُنوا َوَأْبِشــرُ
ُتوَعــُدوَن( آل عمران،  الَِّتي ُكنُتْم  بِاْلَجنَّــِئ 
170 و 175/ مائــده، 23 و 54/یونــس، 
62/  بقره، 262و 274 و 277/طه، 112/ 

زخرف، 68/ احقاف، 13/ جن، 13؛ 

د-4/ سرسپردگي رزمندگان جهان اسالم 
به توانایي خداونــد در ميدانگاه نبرد حق 
عليه باطل براســاس آیة 89 سورة اعراف 
ـا ِإْن ُعْدنَا ِفي  )َقِد اْفَتَرْیَنــا َعَلي  اهلّلِ َكِذبـً
ئَنــا اهلل ِمْنَها َو َما َیُكوُن  ِملَِّتُكم َبْعَد ِإْذ َنجَّ
َلَنــآ َأن نَُّعــوَد ِفيَها ِإالَّ َأن َیَشــآَء اهلل َربَُّنا 
ْلَنا  ٍء ِعْلًما َعَلي اهلِل َتَوكَّ َوِسَع َربَُّنا ُكلَّ َشــيْ
َربََّنا اْفَتْح َبْيَنَنــا َو َبْيَن َقْوِمَنا بِاْلَحقِّ َو َأنَت 
َخْيُر اْلَفاِتِحيَن( و آل عمران، 122 و 159 و 
160 و 173/مائده، 11 و 23/ اعراف، 89/ 
انفــال، 2 و 46 و 61 /توبــه، 51 و 129/ 
یونــس، 71 و 84 و 85/ هود، 56 و 88 و 
123/ یوسف، 67/ رعد، 30/ ابراهيم، 12/

نحل، 42 و 99/ فرقان، 58/ شــعرا، 217/ 
نمل، 79/ عنكبوت، 59/ احزاب، 3 و 48/ 
زمر، 38/ شوري، 10 و 36/ مجادله، 10/ 
ممتحنــه، 4/ تغابن، 13/ طالق، 3/ ملك، 

29؛ 

و-4/ نيك فرجامي و ظفرمندي مجاهدان 
راه حق، به عنوان نتيجة پافشــاري آنان بر 
استقرار عدل الهي بر اساس آیة 128 سورة 
مباركة اعراف )َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه اْسَتِعيُنوا 
بِاهلِل َواْصِبُرواْ ِإنَّ اأَلْرَض هلِلِ ُیوِرُثَها َمن َیَشآُء 
ِمْن ِعَبــاِدِه َواْلَعاِقَبئ لِْلُمتَِّقيَن( و هود، 49/ 

طه، 132/ قصص، 83؛ 

ل-4/ بعثت دیگربارة حزب اهلل و شيفتگي 
آنان به محبوبشــان و در نتيجه، شيدایي 
حضرت محبوب به ایشان براساس آیة 54 
سورة مباركة مائده )َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنواْ َمن 
َیْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِدیِنِه َفَسْوَف َیْأِتي اهلُل بَِقْوٍم 
ٍئ  ُیِحبُُّهْم َو ُیِحبُّوَنُه َأِذلٍَّئ َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َأِعزَّ
اْلَكاِفِریَن ُیَجاِهُدوَن ِفي َسِبيلِ اهلِل َواَل  َعَلى 
َیَخاُفوَن َلْوَمٍئ آلِئٍم َذِلَك َفْضُل اهلِل ُیْؤِتيِه َمن 

َیَشاُء َواهلُل َواِسٌع َعِليٌم(؛ 
ص-4/ خوشــدلي مجاهــدان راه حــق 
نســبت به مالمت كشيدن در راه استقرار 
حاكميت احكام قرآن و اسالم براساس آیة 

54 سورة مائده كه پيش تر آمد؛ 

الف-5. سرســپردگي مردان حزب اهلل به 
آستان والیت اهل بيت )ع( و فرمانبرداري 
قدرشناســي آنان نســبت به این نعمت 
پربركت براساس آیة 3 سورة مباركة مائده 
)اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم 
نِْعَمِتــي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْســاَلَم ِدیًنا َفَمِن 
ِْثٍم َفِإنَّ  اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصٍئ َغْيَر ُمَتَجاِنٍف إلِّ

اهلَل َغُفوٌر رَِّحيٌم( و مائده، 7 و 20؛

ج- 5/ سرســپردگي بســيجيان جهان 
اســالم به احكام الهي و فرمان گزاري آنان 
نســبت به دســتورات پيامبر اعظم )ع( و 
اهل بيتش )ع( بر اســاس آیة 59 ســورة 
نســاء )َیا َأیَُّها الَِّذیــَن آَمُنــواْ َأِطيُعواْ اهلَل 
ُســوَل َو ُأْوِلي اأَلْمِر ِمنُكْم َفِإن  َوَأِطيُعــواْ الرَّ
ُسوِل  وُه إَِلي اهلِل َوالرَّ َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّ
ِإن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن بِــاهلِل َواْلَيْوِم اآلِخِر َذِلَك 
َخْيٌر َوَأْحَســُن َتْأِویاًل ( و آل عمران، 32 و 
132/ مائده، 92/ انفال، 1 و 20 و 46/ نور، 
54 و 56/ محمد )ص(، 33/ مجادله، 13/ 

تغابن، 12 و 16؛ 

الف-6/ آميزة شــدت و رحمت در ضمير 
مؤمن براســاس آیة 29 سورة مباركة فتح 

اء َعَلى  ٌد رَُّسوُل اهلِل َوالَِّذیَن َمَعُه َأِشدَّ )مَُّحمَّ
ًدا  ًعا ُســجَّ اْلُكفَّــاِر ُرَحَماء َبْيَنُهْم َتریُهم ُركَّ
َیْبَتُغوَن َفْضاًل مَِّن اهلِل َو ِرْضَوانًا ِسيَماُهْم ِفي 

ُجوِد ( و مائده، 54. ُوُجوِهِهم مِّْن َأَثِر السُّ

براي نمونه
1. »و اینــك آنان آمده اند، با ســادگي و 
تواضع، بي تكلــف 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 كــرده اي و به یك باره 
خود را در ميان ایــن بندگان مطيع خدا 
یافته اي، حس مي كني كه به بركت آنان، 
با همه چيز، آب و درخت و آسمان و خاك 
و باران و پرندگان و دیگر انســان ها پيوند 
خــورده اي و بين تــو و رب العالمين هيچ 
چيز نمانده اســت و دائم الصلوئ شده اي« 

)آویني، 1381:  3(.

2. بعضي  ها وضو مي گيرند و بعضي دیگر 
پيشاني  بندهایي را كه رویشان نوشته شده 
است »زائران كربال« بر پيشاني مي بندند. 
در اینجا و در این لحظات، دل ها آن چنان 
صفایــي مي یابــد كه وصــف آن ممكن 
نيســت. گفتم كه هيچ چيز در ميانة تو و 
رب العالمين باقــي نمي ماند؛ خود تو، آن 
كه به او مي گویي مــن، و در اینجا دیگر 
مني در ميانه نيست. من مي ميرد و همه 
به هم پيوند مي خورند. آن گاه دست ها در 
هم گره  مي خورند و دیگر رها نمي شوند« 

)همان، 4(.

3. »از همان روز اول هرجا  كه مي رفتيم 
حضور روحانيون بــا رایحة گل  محمدي 
همراه بود. آن ها با عطر و قرآن مي آمدند 
و این هر دو رایحة بهشــتي است. یكي از 
برادران رزمنده مي گفت: »حضور طلبه ها 
در ميان ما یاد خدا را زنده مي دارد« و در 
دل این حقير گذشت كه »آخر آن ها ورثة 

انبيا هستند«. )همان، 17(.
4. »حزب اهلل، مرداني كه تندباد عواصف 
آنــان را نمي لرزانــد، از جنــگ خســته 
نمي شــوند، ترســي به دل راه نمي دهند، 
بــر خدا توكل مي كنند و عاقبت نيز از آن 

متقين است. 

شهید آویني مهارتي 
خاص در شكار 

آموزه هاي ناب عرفاني 
دارد. نوشته هاي او تا 
حدود خوبي از كشف 
برخوردار است؛ كشف 
حالت هایي كه یا بار 

عارفانه دارند و یا ارزش 
توصیفي ویژه
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طریق نشان دادن روحيات و حاالت آنان 
است. 

در نخستين صحنه پردازي به موضوعاتي 
همچــون بي قــراري و شــوخ طبعي هاي 
رزمندگان در شب عمليات و بي باكي آنان 
از كارزار با دشمن، مانستگي ملت مسلمان 
ایران به آیينه و آراستگي آسمان تاریخ به 
حضور پربركت آنان در صحنه هاي مختلف 
ایثار و شــهادت، و آموختگي جان نثاري و 
جانبازي از مكتب  سيد الشــهدا )ع( اشاره 

شده است. 
در صحنه پردازي هاي دوم، ســوم و چهارم 
نگاه تيزبينانة او را در بي تكلفي و آزاد مردي 
عشــایر و خشــكيدن تاالب هاي عفن در 
وجودشــان به علت كوچيدن نباید از نظر 
دور داشــت. وصف هم جواري شهيد ربيع 
نتایج با دریا و زدودن شوره زار دل به واسطة 
سرشك و دریادلي او و حيات انگيزي آدميان 
از دریا به طور خيره كننده اي باعث ظرافت، 
زیبایي و شكوهمندي شده اند. عنصر خيال 
در اینجا اغلب، استعاره هاي مصرحه هستند؛ 
مثل: »جان نثاران سيد الشــهدا«، »شــير  
شكار افكن«، »رودخانه« و »همسفران بهار«. 

براي نمونه
1. هر چه به پایان روز نزدیك تر مي شویم، 
شــكوفه هاي شــوق در دل بي قرارشــان 
بيشــتر و بيشــتر شــكفته مي گــردد و 
به شــوخي هاي لطيف متمایل  طبعشان 
مي شــود و از جان نثاران سيد الشهدا )ع( 
جز ایــن نيز انتظار نمي رود. ترس روبهانه 
نه شایستة شير شــكار افكن است. منافق 

است كه همچون موش كور به تاریكي خو 
كرده است و از روبه رویي با ما مي هراسد« 

)آویني، 1381: 68(.
2. »ملت مســلمان ایران اكنون آیينه اي 
است كه نور حق در آن جلوه كرده است و 
همين نور مي رود تا از مشرق وجود طلوع 
كند و آسمان تاریخ را به جلوة عدل بياراید. 
ما آیينگي را از سيد الشهدا )ع( آموخته ایم 
و هرچــه داریم، از حيات طيبة شــهادت 
اســت. آیينگي نه كار هر شيشة شكستة 
غبارگرفتــه اي اســت؛ از خود گذشــتن 
مي خواهد، كه تا از خود نگذري نور خدا در 

تو جلوه نمي كند« )همان: 106(.
3. »عشــایر همســفر بهار هستند و این 
حركــت دائم، از آنــان مردمــي آزاده و 
بي تكلــف ســاخته اســت. رودخانه هایي 
هســتند كه حياتشــان در تــرِك ماندن 
اســت؛ اگر نه، عادات و تعلقات آنان را به 
بند مي كشد و از ظلمات درونشان مردابي 
عفن ظاهر مي شود. پيوندي كه همسفران 
بهار با طبيعت بسته اند، آنان را روشني آب 
و طراوت شبنم، لطافت گلبرگ و آزادگي 
كوهسار، رقت نســيم و صالبت  صخره ها، 
صميميت آفتاب و وسعت دشت بخشيده، 
و هجرت دائم، مرداب هاي عفِن وجودشان 

را خشكانده است« )همان: 213(.
4. »دریا، دل اوست؛ وسيع و عميق كه باد 
عشــق در آن امواج اشتياق برمي انگيزاند. 
دریا شور است، به شوري اشك؛ اشكي كه 
شوره زار دل را مي شــوید و آن را مستعّد 
باروري مي ســازد، و »من  الماء كل شيٍء 
حّي«. دریا منشأ حيات است و این صفت 

را از ِقَبل شهيد دارد« )همان: 255(.

2-5-1. توصیف شخصیت هاي 
مثبت فردي 

از خصوصيات بارز سبكي شهيد آویني در 
توصيفاتش، به تصویر كشــيدن شخصيت 
مثبت فردي است. او نيك مي داند توصيف 
موفق و به تصویر كشاندن شخصيت هاي 
ممتاز و تأثيرگذار باعث شناســاندن آنان 
به آیندگان مي شــود. بــه همين دليل، با 
بهره گيري از »ســجع« یــا »هم آهنگي« 
به شــكلي كاماًل طبيعي و زیبا نمونه  هاي 
مذكور را پویا و دلپذیر كرده اســت. براي 

اسوة حزب اهلل ابوالفضل العباس )ع( است 
و درس وفاداري را از او آموخته اند. وقتي 
با این جوانان ســخن از عباس مي گویي، 
در دل خــود جراحتي هــزار و چند صد 
ساله را باز مي یابند كه هنوز به خونِ  تازه 
آغشته اســت؛ جراحت كربال را مي گویم. 
اكنــون وعدة خداوند تحقق یافته اســت 
و قومــي را مبعوث ســاخته كه محبوب 
او هســتند و او نيز محبوب آن هاست، و 
چه چيــزي خوش تر از مالمتي كه در راه 
محبوب كشــند؟ آماده شو برادر، جراحت 
كربال هنوز هم تازه است و تا آن خون خواِه 
مقتــول كربال نياید، ایــن جراحت التيام 

نمي پذیرد«. )همان، 27 و 28(. 

5. »حزب اهلل اهل اطاعت و والیت اســت 
و قدر نعمت مي شناسد. فداكار است و از 
مرگ نمي ترسد و گوش به فرمان »اطيعواهلل 
و اطيعوا الرسول و اولي االمر منكم« سپرده 
است و این چنين، تو گویي خداوند وظيفة 
تحقق اهداف الهي همــة انبيا را بر ُگردة 
صبور و پرقدرت آنان نهاده اســت، و چه 
شرفي از این باالتر؟  حزب اهلل از جانب خدا 
مأمور اســت كه انســان و جهان را تغيير 
دهد؛ انســاني كه امروز بيش از هر زمان 
دیگر گرفتار ظلمت شــرك و بت پرستي 
اســت. در این چنين دنيایي كه بشر امروز 
بِت خویشتن را مي پرستد، ظهور حزب اهلل 
معجزه اي اســت كه از نفحات قدسي دم 
مســيحایي امام امــت برمي آید« )همان: 

 .)55

6. نازك دلِي آزادگان چشمه اي زالل است 
كه از دل صخره اي ســخت مي جوشد. دل 
مؤمن را كه مي شناسي؟ مجمع اضداد است؛ 
رحم و شدت را با هم دارد، رقت و صالبت را 
نيز با هم. زلزله اي كه در شانه هاي ستبرشان 
افتاده اســت از غليان آتِش درون اســت. 
چشمة اشك نيز از كنار آن آتش مي جوشد 

كه این همه داغ است. )همان: 297(.

2-5. توصیف شخصیت/ حاالت 
از ویژگي هاي ســبكي شــهيد آویني در 
توصيفاتش، به تصویر كشيدن شخصيت ها 
و معرفي چهره هاي ماندگار و تأثيرگذار از 

پروردن شخصیت ها و 
حاالتشان با استفاده از 
آیات متعدد، عالوه بر 

تأثیرگذاري بر خواننده، 
تحلیل روان شناختي 

حاالت دروني 
شخصیت ها را موجب 

مي شود
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مثــال، در توصيــف شــخصيت علي ابن 
ابي طالب )ع( و دل انگيزي ایشان در مصاف 
با نادوستان و ناراســتان، مي توان صحنة 
دیگــري از خالقيت و كشــف جنبه هاي 
تيمم  كــرد.  را مشــاهده  زیبا شناســانه 
رزمندگان بر خاك مقدس جبهه به نشانة 
كمال عبودیت و اظهار شكسته نفســي در 
برابر پروردگار، همچنين معرفي شهيدان 
حاج همــت و عليرضــا آملــي به عنوان 
مبشران حيات تازة انسانيت نشانگر سبك 
مســتقل ایشان از هم نسالنش است و هم 
از نظرگاه جهان بيني و هم ســاختار زبان 
توصيف امروز كمترین شباهتي به دیگران 
نــدارد. در نمونه هاي زیر، این خصوصيات 

زیبا و خواندني جلوه گر مي شوند. 

براي نمونه 
1. اما مگر نشــنيده اي كه آن اســداهلل 
الغالب، آن حيدر كــرار صحنه هاي جهاد 
كه چــون فریاد به تكبير برمي داشــت و 
تيغ برمي كشــيد، عرش از تكبير و تهليل 
مالئك پر مي شــد و رعد بر سپاه دشمن 
مي غرید و دروازة خيبر فرو مي افتاد، او نيز 
شب كه مي شــد... چه بگویم؟ از چاه هاي 
اطراف كوفه بپرس كه هنوز طنين گریه ها 
و ناله هاي او را بــه  خاطر دارند« )آویني، 

.)5 :1381
2. آن گاه كه مجاهد ســبيل اهلل، درســت 
در گرما گــرم جنــگ، خاك تيمــم را به 
نشــانة كمال عبودیت بر چهره و دو دست 
مي كشد و تكبيرئ الحرام مي بندد، تو  گویي 
آفرینش به آن نقطــة غایي كمال خویش 
دست یافته و كار جهان به سرانجام رسيده 
اســت؛ مگر نه اینكه خداوند انسان را براي 
عبودیــت خویش آفریده اســت؟ و تو نيز 
همة این راه را آمده اي تا بدین جا برســي  
و تصویرگر 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 یافته و 
این چنين، همــة قدرت هاي ظاهري را در 
برابر خویش به خضوع و خشــوع كشانده 
است. فتح الفتوح اینجاست و پيروزي ما در 
جبهه هاي جنگ جلوة كوچك تري از این 

فتح بزرگ دروني است« )همان: 166(. 
3. »كجاست آن چشم حق بيني كه ببيند 
كه چگونه نور والیت از دریاي مّواج اشتياق 
عليرضا، ابرهاي رحمتي را برمي انگيزاند كه 
با بادهاي هدایت تا آســمان سرزمين هاي 
كویري ســفر مي كننــد و مي بارند و آن 
بــالد مرده را به حيات طيبة عشــق بارور 
مي ســازند؟ اینان مبشــران حيــات تازة 

انسانيت هســتند و خود، این همه مدیون 
شمس والیت اند« )همان: 17(. 

4. »من هرگز اجازه نمي دهم كه صداي 
حاج همت در درونم گم شود؛ این سردار 
خيبر قلعة قلب مرا نيز فتح كرده اســت« 

)همان: 381 و 382(.

2-5-2. توصیف شخصیت هاي 
مثبت جمعي 

یكي از شــاخص ترین ویژگي هاي سبكي 
شهيد آویني در توصيفات، ارائة تصاویري 
زنده و نو از شــخصيت هاي مثبت جمعي 
اســت؛ به ویژه اگر این تصاویر بتوانند از 
زبان روان و شــيوا، بهره مند شوند. آویني 
در اینجا، آنگاه كه از شخصيت هاي مثبت 
چــه به صورت فــردي یا گروهي ســخن 
مي گویــد، نگاهي روان شناســانه به نحوة 

خلق شخصيت ها دارد. 
دلباختگــي  دوم،  و  اول  قطعــات  در 
بســيجيان جهان اســالم به حــرم حق، 
عزیمت راهيــان كربال به جبهه هاي نور و 
مهيا شــدن جهان براي ظهور امام مهدي 

)ع( نمود یافته است. 
در قطعة ســوم، پاك دلــي رزمندگان به 
واســطة نورافشــاني والیت اهل بيت )ع( 
و توفيق شــرفيابي آنان به محضر مقدس 

حضرت بقيئ  اهلل )ع( مشاهده مي شود. 
پنجــم،  و  چهــارم  نمونه هــاي  در 
حيات انگيزي شهيد به پدیده هاي آسماني 
و اثربخشــي او در نيك فرجامي انسان ها 
یكي از درخشان ترین نمونه هاي این بخش 
به شمار مي رود. در اینجا نویسنده توانسته 
است به زیبایي هر چه تمام تر، ميان واژه ها 
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 فوق العادة او در 
ایجــاد ارتباط و پيوســتگي ميان لفظ و 
معنایي،  چارچوب  كه  به ویژه  معناســت؛ 
پایــداري و مقاومــت باشــد. همچنين، 
این  تكرار  به هنگام عنصــر  به كارگيــري 
حقيقت را هویدا مي  سازد كه تكرار نه تنها 
حشو و زیاده گویي به شمار نمي رود بلكه 
از آن مي توان ابزاري ساخت براي باروري 

هر چه بيشتر معاني پایداري. 
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پرهيز از پيچيده گویي در بيان تشبيهات، 
به توصيفات آویني فضایي ممتاز بخشيده 
است. شــاید هيچ گزافه گویي نباشد اگر 
تشبيهات آویني را از خوش ساخت ترین و 
شفاف ترین نمونه هاي این حوزه بشماریم 
كــه در این كتــاب با آن هــا روبه رویيم. 
تشبيه نفاق به موشــي كه ضمير سست 
بنياد منافق را آســيب پذیر مي ســازد یا 
تبدیل شــدن عادات سخيف به منجالبي 
كه ساكنان آن قبرستان نشين هستند، به 
راستي زیباســت. منظور از شفافيت این 
اســت كه توصيفش نه ابهام صوري دارد 
و نه رازوارگي معنایي. از اســباب و عوامل 
پيچيدگي، مثل نارســایي زبــان، تزاحم 
تصویرها، انتزاعي بودن مضامين، و غرابت 

فضا تقریبًا در اینجا خبري نيست. 
نكتة قابل تأمل در قطعه هاي ششم و هفتم، 
جامعيت صحنه سازي هاست. به بيان دیگر، 
مخاطب به همان اندازه كه از صورت آن ها 
غافلگير و شگفت زده مي شود از سيرتشان 
نيــز مطالب زیادي دریافــت مي كند؛ زیرا 
آن چنان كــه انتظار مــي رود، هدفمند و 
عميق به نظر مي رسند. گویا نویسنده هم 
به دنبال زیبا نگاشتن است و هم انتقال یك 

سلسله احساسات و اندیشه ها. 
اما در قطعــة پایاني به این مهم دســت 
مي یابيم كــه وقتي ســاختاري، بتواند با 
اســتخدام ســاده ترین واژه هــا ناب ترین 
آموزه هاي وحي آســماني را منتقل كند، 

جبراً و ذاتًا زیبا و پذیرفتني خواهد بود. 

براي نمونه
1.» بســيجي ها دلباختــة حق انــد و ما 
دلباختة بسيجي ها هستيم. آن ها سربازان 
امام زمان و پيوســتگان به او هستند و تو 
اگر در جست وجوي موعود خویش هستي، 
او را در ميان ســربازانش بجوي« )آویني، 

.)85 :1381
2. »راهيان كربال را بنگر. آنان بال در بال 
فرشــتگان و در فضایي آكنده از تسبيح و 
ســالم و صلوات و بوي گالب و دود اسفند 
و در زیــر باراني از نقل و نبــات و در پناه 
ســورة توحيــد و دعاي خير امــام امت و 
فرشتگان به سوي جبهه ها روان اند تا دنبالة 
باطل را قطع كنند و ریشــة شجرة خبيثة 

فتنــه را بركنند و جهــان را آمادة ظهور 
موالیمان ســازند، و این چنين چه عجب، 
اگر پيشاني بندهاي آنان را وسيلة تبرك و 
تقرب ســازند و از آن شفا بجویند؛ مگر نه 
این اســت كه اینان راهيان كربال، اصحاب 
آخر الزماني سيد الشهدا هستند و از همين 
است كه نام خود را راهيان كربال نهاده اند؟« 

)همان: 53 و 54(.
3. رزمندگان ما در ظلمت كدة این سيارة 
خاكي، مبشران نوري هستند كه از شمس 
والیت در آیينة صافي وجودشــان تابيده 
است. امروز آنان در مدار كهكشاني خویش 
بــه منزلگه قرب رســيده اند؛ یعني توفيق 
دیــدار یافته اند و منتظرند تا چشمشــان 
به جمال نایب والیت كليه روشــن شود« 

)همان: 179 و 180(. 
4. اگر شــهيد نباشــد، خورشــيد طلوع 
نمي كند و زمستان ســپري نمي شود. اگر 
شهيد نباشد، چشمه هاي اشك مي خشكد، 
قلب ها ســنگ مي شود و دیگر نمي شكند، 
و سرنوشت انســان به شب تاریك شقاوت 
و زمســتان سرد قســاوت انتها مي گيرد و 
اميــد صبح و انتظار بهار، در ســراب یأس 
گم مي شود. اگر شهيد نباشد، یاد خورشيد 
حق در غــروب غرب فرامــوش مي گردد 
و شــيطان، جاودانه كرة زمين را تســخير 

مي كند )همان: 207(. 
5. آنــان همچون نور، دیگــران را ظاهر 
مي كننــد و خــود را نمي بيننــد و اگــر 
این چنين نبود، لياقت سربازي امام زمان 
)عج( را نمي داشــتند. عجب و كبر، انسان 
را به جبهة شيطان الحاق مي كند اما شرط 
حضــور در این معركه از خودگذشــتگي 
است. آنان در ظلمات آسمان دنيا همچون 
راه شيري كهكشان قبله را نشان كرده اند 
اما در این جهان، راه حق از كربال مي گذرد. 
اگر كسي پنداشته است كه مي توان ایمان 
آورد و پاي در بيابان بال گذاشــت، سخت 
در اشتباه است. او بداند كه زمين دلش از 
سوراخ هاي پنهاني موش هاي نفاق سست 
اســت و در خاكي این چنين، بذر حيات 

نمي روید« )همان: 222(. 
6. پندار ما این اســت كه مــا مانده ایم و 
شهدا رفته اند، اما حقيقت آن است كه زمان 
ما را با خود برده اســت و شهدا مانده اند« 

)همان: 359(.
7. »اي شــهيد، اي آنكه بــر كرانة ازلي و 
ابدي وجود بر نشســته اي، دستي برآر و ما 
قبرستان نشينان عادات سخيف را نيز از این 

منجالب بيرون كش« )همان: 372(. 
8. »شب هنگام بار دیگر ابرها همة منطقه 
را پوشــانده بودند و انتظاري اشتياق آميز 
آن همــه درون ما را گرم داشــته بود كه 
ســرماي هوا را احســاس نمي كردیم. ما 
هم مثل ابرها جنوِد مطيع خدا هستيم و 
مشــيت مطلقة او بر این قرار گرفته است 
كه اراده اش با دستان ما تحقق پيدا كند. 
خداونــد ما را هم مثل ذرات ابر از اینجا و 
آنجا، از شهرهاي دور و دهكده هاي دورتر 
در این نقطه جمع  آورده اســت تا بر ظلم 
و كفر بتازیــم و باران رحمــت بر زمين 

بباریم« )همان: 93(.

2-6. توصیف خوش فرجامي
 در قطعــة زیر، شــهيد آویني با توصيف 
درست خوش فرجامي، فرجامي خوش را در 
پایان هر نوشته اش به ثبت رسانده است. او 
با بهره گيري مناسب از پيام هاي عاشورا و 
گره زدن آن با زباني معنوي و لطف آميز، بر 
زیبایي و دلپذیري توصيفاتش افزوده است. 
قطعة دلدادگي بسيجيان به كربالي معلي 
و مزار مطهر اباعبداهلل الحسين )ع( شاهدي 

بر این ادعاست. 

براي نمونه
»بسيجي عاشق كربالســت و كربال را تو 
مپندار كه شــهري است در ميان شهرها و 
نامي اســت در ميان نام هــا. نه كربال حرم 
حق اســت و هيچ كس را جز یــاران امام 
حسين)ع( راهي به سوي حقيقت نيست« 

)آویني، 1381: 8(.

نتیجه گیري
همان گونه كه بررسي»گنجينة آسماني« 
مشــخص مي نماید این هنر سبكي آویني 
اســت كه از تمام ابزارهاي سبكي، زباني و 
بالغي براي پرداخــت توصيف هایش بهره 
مي گيرد و همين ویژگي ها نثر روایي ایشان 
را به عنوان یكي از نثرهاي شــاخص عصر 
انقالب، برجسته كرده است. روایت شناسي 
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آویني، انس وي با قرآن و نهج البالغه، 
و همچنين آشنایي و تسلط كافي وي 
بر ادبيات كالســيك مجموعه عواملي 
هستند كه در شاخص بودن نثر ایشان 
تأثير شــگرف و شــگفتي داشــته اند. 
كالبد شــكافي  روان شناســانه دقيق و 
عميق شــخصيت هاي مثبت و منفي، 
قدرت تعميــم در ژانر پردازي تركيبي 
و ســرانجام افزودن بر غناي درون مایه 
با استشهاد بي شــمار به آیات قرآن را 
مي توان از مختصات برجســتة سبكي 

آویني در روایت پردازي دانست. 

معرفی آثار مکتوب سیدمرتضی 
آوینی

1. گنجينة آســمانی )متــن گفتارهای 
مجموعه مســتند روایت فتح(. )1376(. 
تهران: کانون فرهنگی و هنری ایثارگران 

مؤسسة فرهنگی روایت فتح.
2. فتح خون ـ روایــت محرم. )1374(. 
تهران: مؤسســة مطالعات و پژوهش های 

بازرگانی.
3. توســعه و مبانــی تمــدن. )1376(. 

تهران: ساقی.
4. آینة جادو )جلد 1، مقاالت سينمایی(. 

)1377(. تهران: ساقی.
5. آینة جادو )جلد 2، نقدهای سينمایی(. 

)1377(. تهران: ساقی.
6. آغــازی بر یک پایان. )1378(. تهران: 

ساقی.
7. آینــة جــادو )جلــد 3: گفت وگوها، 
سخنرانی ها و مقاالت سينمایی(. )1378(. 

تهران: ساقی.
8. امــام)ره( و حيــات باطنی انســان. 

)1378(. تهران: روایت فتح.
9. فردایــی دیگــر )مجموعــه مقاالت(. 

)1378(. تهران: برگ.
10. حلزون هــای خانه به دوش. )1379(. 

تهران: ساقی.
11. رســتاخيز جــان. )1379(. تهران: 

ساقی.
12. فتح خون )روایت محرم(. )1379(. 

تهران: ساقی.
13. یک تجربة مانــدگار )روایت فتح به 
روایت شــهيد آوینــی(. )1379(. تهران: 

روایت فتح.
14. با من سخن بگو دوکوهه )گفتار متن 
به روایت فتــح(. )1380(. تهران: روایت 

فتح.
15. مرکز آسمان. )1380(. تهران: روایت 

فتح.
16. حکومت فرزانگان )مروری بر مبنای 
 .)1382( اســالم(.  در  سياسی  حاکميت 
تهران: مؤسســه فرهنگی و هنری شهيد 

آوینی. تهران: نشر غنچه.

پی نوشت
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دکتر علی اصغر فیروزنیا
بجنورد

چکیده
نویسنده با اســتناد به متون کهن فارسی، 
معنای مهجور »زلف گشودن« یعنی گيسو 
بریدن را مطرح کرده است. گيسو بریدن یکی 
از رســوم عزاداری در قدیم بوده است. این 
نوشتار در پيوند با اصطالح »درخت گيسو« 
در درس سووشون )مندرج در ادبيات فارسی 
2( است. برخی نویسندگان »درخت گيسو« 
را با »درخت مراد« یکی می دانند ولی راقم 
این ســطور، این نظر را با اســتناد به منابع 

مردود دانسته است.

کلیدواژه ها: زلف گشودن، گيسو بریدن، 
درخت گيسو، درخت مراد

آیا معنــای اصطالحات و لغــات، پایدار و 
هميشگی است؟

نه معنای واژه ها ابدی است، نه خود آن ها. 
این امکان هست که در گذر زمان، واژه ها و 
اصطالحات متروک شوند و در معنی آن ها 

تحول پيش بياید.
در این نوشتار با عنایت به آیين سوگواری 
در قدیم، به معنای کهن »زلف گشــودن« 
پرداخته شده است. همه می دانيم که ادبيات 
هر ملتی آیينة تمام نمای فرهنگ و آداب آن 
ملت است. شعر فارســی نيز همانند اشعار 
ملل دیگر، گنجينة باورها و رسوم ایرانيان از 

روزگاران دور تا به امروز بوده است. 
آیين عزاداری نيز در ادب فارســی بازتاب 

یافته است.

بازتاب یکی از سنن 
عزاداری در شعر و نثر 

فارسی
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خواجه حافظ در غزلی چنين گفته است:
»نامة تعزیت دختر رز بنویسيد

تا همه مغبچگان زلف دوتا بگشایند«
)حافظ، 274:1364(

خطيب رهبر در شرح بيت مذکور، نوشته است:
»سوک نامة دختر تاک را بنگارید تا شاهدان در عزای 

او گيسوی شکن بر شکن را پریشان سازند.«
)همان: 275(

عبدالعلی دست غيب هم دربارة همين بيت از حافظ 
چنين گفته است:

»این بيت به آیينی اشارت دارد که در آن سوگواران در 
مرگ قهرمان بی گناه زلف باز می کرده اند«.

بهاءالدین خرمشــاهی نيز با آنکه در شرح این بيت 
حافظ نکات ارزنده ای را مطرح نموده، به معنای کهن 

»زلف گشودن« تصریح نکرده است.
اگر به متون ادبی رجوع کنيم، در می یابيم که با التفات 
به سنت عزاداری در قدیم، زلف گشودن در بيت حافظ 
به معنایی دیگر به کار رفته کــه از نظر پنهان مانده 

است.

قاسم غنی در این باره می نویسد: »در عزا رسم بوده که 
زنان گيسوی خود را می بریده اند.«

حافظ ابرو در ذیل »جامع التواریخ« رشــيدی )چاپ 
دکتر بيانــی: 70( در ذکر وفات اولجایتو می گوید: 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 خواتين مجموع سياه و کبود پوشيده روی ها 
می کندند و موی ها می بریدند و فریاد نوحه و زاری به 

فلک اثير رسيد« )خرمشاهی، 1385، ج1: 736(.

خاقانــی در رثای پســرش، رشــيدالدین، این گونه 
می سراید:

»ای نهان داشتگان موی ز سر بگشایيد
وز سر موی سر آغوش به زر بگشایيد«

)خاقانی، 160:1373(

عباس ماهيار دربارة بيت باال چنين توضيح داده است: 
»موی از سر گشادن: موی سر باز کردن، گيسو بریدن« 

)ماهيار، 52:1371(.

حافظ نيز در همان غزل به رسم گيسو بریدن در ماتم 

اشاره کرده است:
»گيسوی چنگ ببرید به مرگ می  ناب 
تا حریفان همه خون از مژه  ها بگشایند«

)حافظ، 274:1364(
پيش از حافظ، خاقانی گيسو بریدن را برای چنگ به 

نظم درآورده بود:
»گيسوی چنگ و رگ بازوی بربط ببرید

گریه از چشم نی تيزنگر بگشایيد«
ر.ک. )خرمشاهی، 1385، ج736:1(

فردوسی در سوگ سياوش این چنين فرموده است:
»ز خان سياوش برآمد خروش
جهانی ز گرسيوز آمد به جوش

همه بندگان موی کردند باز
فری گيس، مشکين کمند دراز
برید و ميان را به گيسو ببست

به فندق، گل و ارغوان را بخست«
)فردوسی، 1369، ج206:2(

حال ببينيم 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 بيت، که ماتم زده است، معنای دیگری 

را می رساند:
»مو گشادن: رسم است در ماتم موها را وا می کنند و 

پریشان می سازند.«
مرده همه شياطين از زندگی شرعش

ابليس کنده سبلت، بگشاده موی ها را امير خسرو
کنون که روز سيه، خلق را به پيش آمد

 تو هم به ماتم عشــاق خویش، مو بگشــا »ســراج  
ا لمحققين«

)بهار، 1380، ج1958:3(
اما در »لغت نامــه« دهخدا معنای دیگر آن هم آمده 

است:
»موی باز کردن: تراشيدن موی، موی سر باز می کنند 
تا آنگه که گوسفند بکشــند )کشف االسرار، ج1، ص 

527(« )دهخدا، 1372، ج19306:13(.
مثال اول از ناصر خســرو: »موی سرباز نکرده بودیم: 

موی سر نتراشيده بودیم، نزده بودیم«
)ناصر خسرو، 109:1366(

مثــال دوم از ابوبکر عتيق نيشــابوری مشــهور به 
سورآبادی: »چنين 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 این طور آمده است:
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»باز کردن موی ســر: کوتاه کردن موی سر« )همان: 
)494

در »نفحات االنس« نيز عبارت زیر آمده است:
»شــبی وقتی شــارب وی باز کرده بــود« )جامی، 

)324:1386
در تعليقات همان کتاب، چنين آمده است:

»باز کردن شارب: کوتاه کردن« )همان: 1060(
پس با توجه به شــواهد مذکور و آیين سوگواری در 
گذشــته های دور، اصطالح »زلف گشودن« در ابيات 
نقل شده همچون معادل خود )یعنی موی باز کردن و 
گيسو گشودن از سر( به معنای »گيسو بریدن« است، 

نه در مفهوم امروزی آن.

کمال الدین اســماعيل با اشــاره به رســم چهره 
خراشيدن و گيسو بریدن در عزاداری ها می گوید:

»بشخوده اند چهره و ببریده طره ها
از جورها که بر گل و شمشاد می کند«

ر.ک. )خرمشاهی، 1385، ج735:1(
بيت زیر از سلمان ساوجی، در همين باره است که 

مو باز کردن در آن معادل گيسو بریدن آمده است:
»ای صبح دم، چه شد که گریبان دریده ای

وی شب، چه حالت است که گيسو بریده ای
ای پرچم، از برای چه مو باز کرده ای

وی سنجق، از عزای که گيسو بریده ای« )همان(
با توجه به بيتی از »نزهت المجالس«، معلوم می شود 
که زلف را در عزا از بن گوش می بریده اند. این رسم، 

رفته رفته مفهوم کنایی نيز به خود گرفته است:
»گيسو بریدن: کنایه از عزاداری کردن.

شب گيسوی خویش می برید از بن گوش
چون دید که جان روز برمی آید

نزهت المجالس/ 604«
)ميرزانيا، 725:1382(

چنين می نماید که موی بریدن، شکل متعادل تر از 
موی کندن بوده که با چهره خراشــيدن در عزاهای 

بسيار قدیم رسم بوده است:
»همی گفت و می خست و می کند موی

همی زد کف دست بر خوب روی«
)فردوسی، 1369، ج96:2(

سيمين دانشور در داستان »سووشون« به درخت 
گيسو اشاره کرده است:

»زری احساس می کند پلک هایش داغ شده، نزدیک 
است دست در گردن زن ميان سال بيندازد و همپای 
او گریه کند اما دیگر به درخت گيســو رســيده اند« 

)ادبيات 2، 57:1392(.

و نيز در جای دیگر: »زری بلند شد و نشست و گفت: 
زیر درخت گيسو ایستاده بودم و برای سياوش گریه 
می کــردم. حيف که من گيس ندارم وگرنه گيســم 
را می بریــدم و مثل آن های دیگــر به درخت آویزان 

می کردم« )دانشور، 276:1352(.
نویســنده در رمان »سووشــون« دربــارة »درخت 

گيسو« نوشته است:
»درخت گيسو در تمام گرمسير معروف است. اول بار 
که درخت گيســو را دیدم، از دور خيال کردم درخت 
مراد است. نزدیک که رفتم دیدم گيس های بافته شده 
به درخت آویزان کرده  اند؛ گيس های زن های جوانی 
که شوهرهایشان جوان مرگ شده بود« )همان: 277(

 »)2( فارســی  ادبيــات  »خودآمــوز  کتــاب  در 
)متناسب ســازان با رویکرد آمــوزش از راه دور( در 

توضيح »درخت گيسو« آمده است:
»درخت گيســو: نام درختی کــه زنان فارس به آن 

دخيل می بستند تا حاجت هایشان برآورده شود.«
)فعال عراقی نژاد و دیگران، 78:1387(
همان طور که مشاهده می شود مؤلفان خودآموز، بر 
خالف نص کتاب »سووشــون« نظر داده اند و چنين 
می نماید که نویسندگان خودآموز، »درخت گيسو« را 

با »درخت مراد« اشتباه گرفته  اند.
در کتابی دیگر نيز همين خطا عينًا مشاهده می شود:
»درخت گيســو: نام درختی است که زنان فارس به 
آن دخيل می بستند تا حاجت هایشان برآورده شود.«
)ملک محمدی، 92:1393(
در پایــان رمان کليدر چنين می خوانيم که زنان در 

سوگواری قهرمان داستان، گيسوی خود را می برند:
»بلقيس به آرامی سربند باز کرد، آنچه گيله و گيسو 
که داشــت به دور دست پيچيد و به گزليکی از بيخ 
بریدشان و بر گور پاشــيد« )دولت آبادی، 1380، ج 

.)2518:10
البته رسم گيسو بریدن یک گونه از مجازات زنان نيز 

بوده است که در شعر عطار مشاهده می شود.1
با پيدایش سبک هندی طبقات گوناگون مردم که 
عمدتًا تحصيالت ادبی نداشــتند، به شعر رو آوردند. 
به همين سبب، بسياری از لغات و اصطالحات ادبی 

قدیم از صحنة شعر رخت بربست.
»یکی از علل محو مختصات سبکی زبان قدیم در آثار 
این دوره، حمالت پی درپی بيگانگان از قبيل مغوالن 
و تيموریان و ازبکان به ایران مخصوصًا نواحی مشرق 
بود که باعث نابــودی کتابخانه ها و از بين رفتن آثار 
کهن شده بود و فضال دیگر با کتب قدیم و در نتيجه 
با زبان قدیم مأنوس نبودند« )شميسا، 195:1372(.

برخی از اصطالحات قدیم هم  معنای گذشــته را از 
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دســت داد. یکی از این تعبيرات، اصطالح 
»زلف گشودن« بود که در معنای »پریشان 

کردن زلف« معمول گردید.

از شعرای عارف مسلک  طغرای مشهدی، 
سبک هندی در قرن یازدهم هجری است. او 
در یکی از ترکيب بندهای خود با این مطلع:

»ماه محرم است، فغان را خبر کنيد
وز بهر سرور شهدا، گریه سر کنيد«

)قهرمان، 49:1384(
که در رثای امام حســين)ع( و ایام محرم 

سروده است، می گوید:
»بگشود موج، گيسوی خود در مصيبتش

بی اختيار گشت خراشيده روی آب«
)قهرمان، 53:1384(

گفتم در فرهنگ »بهار عجم« به رسم مو 
گشادن در عزا اشاره شــده اما این مفهوم 
به طور دقيق معنا نشــده است. در موردی 

هم با تعبير »سر وا کردن« آمده است:
»سر وا کردن: پریشان کردن زنان موی در 

ماتم.
نی همين در ماتم دل ناله غوغا می کند

داغ می پوشد سياه ]و[ زخم سر وا می کند 
»باقر تبریزی«

)بهار، 1380، ج1292:2(
دقت در کاربرد تعبير »سر وا کردن« ما را 

به برداشتی نو می رساند:
»از ســر وا کردن : از ســر باز کردن، دور 
کردن به لطایف الحيــل.« )معين، 1371، 

ج218:1(
»از ســر باز کردن: آدم مزاحمــی را دور 

ساختن.« )جمال زاده، 124:1382(
در فرهنگ »چــراغ هدایت« که همراه با 
»غياث اللغات« به طبع رســيده، کنایه ای 

شبيه به آن آمده است:
»وا کردن از چيزی: فارغ نمودن چيزی را 

از چيزی. سعيدی ایزدی گوید:
دل غير 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 نيز آمده. شهرت گوید: 
سير و دور چرخ فرزند از پدر وا می کند

آب گــردش طفل اشــک از چشــم تر وا 
می کند

)رامپوری، 1250:1363(
با تأمل در موارد یاد شــده در می یابيم که 
حرف اضافة »از« در تعبير »از سر وا کردن 
زلف«، به مرور متروک شده و همين، باعث 
کج فهمی 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 
می گردد کــه اصطالح »زلف گشــودن« 
در شــعر و نثر دوره های مربوط به ســبک 
خراســانی و عراقی، در معنای بریدن زلف 

کاربرد داشته است.

با تحــوالت ادبــی و اجتماعــی که در 
روزگار صفویه در ادبيات پيدا شد، واژه ها 
و اصطالحات دشــوار قدیمــی کم کم در 
شــعر سبک هندی معنای دیگر و ساده تر 
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.
همچنين، درخت گيسو را نباید با درخت 
مراد اشتباه کرد. دانشور در متن سووشون به 
صراحت این دو را از هم تفکيک کرده است.

مؤلفان خودآموز 
ادبیات فارسي، 
بر خالف نص 

کتاب »سووشون« 
نظر داده اند و 

چنین می نماید 
که نویسندگان 

خودآموز، »درخت 
گیسو« را با »درخت 

مراد« اشتباه  
گرفته اند

پی نوشت
1. »مــو بریدن: ظاهــراً نوعی تنبيه بوده اســت زنان را. 
اصطالح گيس بریده که صورت دشــنام و توهين دارد، از 

همين جا ریشه گرفته است:
اگر تو توبه نکنی ز آرزویت
بگویم تا ببرد شاه، مویت 

خسرونامه، 82«
)اشرف زاده، 593:1374(

»گيسو بریده: زن بی حيای هرزه چانه.
پوشيده جامه دختر رز ته نما ببين 

مستوری لباسی گيسو بریده را 
واله هروی«

)بهار، 1380، ج1844:3(
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فاطمه رضایی

مرد نقال از صدایش ضجه 
می بارید ...

معلمی از آن شــغل هایی است که اسير 
تکرار نيســت؛ حتی اگــر مطالب کتاب 
تکراری باشد و معلم روش تدریسش را در 

طول سال ها تغيير ندهد!
سال ها در هر کالسی پيش از »وصف ابر« 
فرخی، از بچه ها خواستم ابر را به هرآنچه 
دوست دارند، تشبيه کنند؛ ميان »کویر« 
شریعتی خواستم »رنِگ ُگِل خيال«شان و 
دليل انتخاب آن را بگویند و... هيچ روزی 
تکراری نبود، چون حس ها به تعداد آدم ها 
متفاوت بــود و گل های خيــال به تعداد 
انســان های خيال پرداز متنــوع، اما اصل 

معادله یکی بود!
بــه »آخر شــاهنامه« که می رســيدیم، 
می گرفــت:  قهوه خانــه  هيئــت  کالس 
نيمکت ها ِگرد، »به کــردار صدف برگرد 
مروارید« چيده، یکی راوی می شــد و من 
نقال، تا در »صحنه ميدانک خود« حامل 
»پيغام آتشين« باشم. حس وحال کالس ها 

متفاوت، اما معادله یکی بود!
این  نرجــس«  نابينایــان  »مجتمــع  و 

معادله ها را بر هم زد!
توصيفــات از ابر متفاوت شــد و »وصف 
ناملموس و ســرد. تشبيهات  ابر فرخی« 
کاماًل حســی او به خصوص برای نابينایان 
مطلق چندان خوشایند و زیبا نبود. تصویر 
»فيل هــای پراکنده در صحــرای آبی« یا 
»گرد زنگار بر آیينة چينی« برای کســی 

که هيچ کدام را ندیده قابل درک نيست.
در مقابل، چقدر ســاده و دلنشــين شد 

»بوی جوی موليان«! می گفتند: بی شــک 
رودکی هنگام سرودن آن نابينا بوده، زیرا 
اغلب توصيفات و تشــبيهات آن با حواس 
توانای یــک نابينا دریافت و بيان شــده 
اســت؛ از همان مصرع آغازین شــعر که 
»بوی« جوی موليان به مشــام جان شاعر 
می رسد تا حّس »ریگ آموی« زیر پای او.
در کویر شریعتی، رنگ »گل های خيال« 
بــا خاطــرات ســال های دور و نزدیــک 
دانش آمــوزان پيوند خورد؛ با شــکلی از 
آخرین تصاویر رنگی که به خاطر داشتند: 
گل خيال یکی آبی بود؛ تصویر به جامانده 
از دمپایی آبی کودکی اش. سبز خنک ترین 
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 تير و کمان به ميدان کالس وارد شدم.

زه )کش( کمان پالســتيکی را ســخت 
کــردم و کوتاه، تا »بــه زه کردن کمان«، 
زور بازوی بيشــتر بخواهد. پس، خواستم 
انتهــای تير بر زه بنشــانند، بازو باال برند 
و شســت از پهنای گوش بگذرانند؛ تا آن 
هنگام که »پهلو گشــاده کردند« تا نوک 
تير به ميان کمان برســانند، مفهوم بيت 
زیر را در رویارویی گردآفرید با ســهراب 

دریابند:
کمان را به زه کرد و بگشاد بر

نبد مرغ را پيش تيرش گذر
دقایقی ميان معرکه گفتند و خندیدند و 

به هدف های خيالی تير گشودند.
....

و آخر این تفاوت ، در »آخر شــاهنامه« 
بود. گفت می خواهد نقال باشد و به ميدان 
کالس رفت. »ليال« عاشــق شاهنامه بود، 
نابينای مطلق اما بينای هفت خوان رستم! 
شــاهد مرگ ســهراب، ناظــر خون پاک 
سياوش و آگاه از غرور غالب بر اسفندیار. 
ليال آشنای پيچ و خم راه دماوند و حافظ 

بيشتر ابيات این داستان ها بود.
... »صحنــة ميدانک خــود را تند و گاه 
دســتش  حالی که  در  می پيمــود«،  آرام 
نه »َمنتشــا« که بر نقطه های خط بریل 
می لغزیــد. »همگنان را خون گرمی بود«. 
همه ســاکت و مبهوت، مسحور خوانش 
و اجــرای او بودیم، که اجــرا نبود، گویی 

»اخوان« در کالس بود!
خوانــدم: »مرد نقــال از صدایش ضّجه 

می بارید/ و نگاهش مثل خنجر بود«
با گریــه خواند: مرگ بود این یا شــکار 

آیا؟...
و من همچنــان در حفره آخرین عبارت 
خود، درگيــر که برایم چالشــی بود: »و 
نگاهش مثل خنجر بود«. نگاهش؟... نقالی 
که نفوذ نگاهش در صدایش بود و جمعی 
کــه بی نيــاز از خيرگی نــگاه او، با پيغام 

آتشينش داغ و پرحرارت بودند.
و مــن... چطــور از نگاه بی نورشــان نور 
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گرفته بودم؟
من که بيش از بيست سال عادت داشتم 
تأثير کالم و فهم درسم را از نگاه و چهرة 
دانش آموزان تشخيص دهم، توقع داشتم 
زمــان تدریــس حتمًا نگاهشــان به من 
باشد، امروز دانش آموزم صورتش را از من 
برمی گرداند تا با گــوش قوی ترش حرف 
مرا بشنود. من امروز نيازمند اشارات نگاه 

نيستم که نگاهی تازه یافته ام!
مگر نه اینکه گفته اند:

ذات نایافته از هستی بخش
کی تواند که شود هستی بخش؟

اینان اگر چشــم ندارنــد، چگونه به من 
نگاهی تازه بخشــيده اند؟ اگر دیدشــان 
تاریکی اســت، چطور به روشنایی اطراف 
و دیدگاه من وسعت داده اند؟ نمی  گویم به 
بينشی عارفانه دست یافته ام یا شعارهایی 
مثل این! فقط همين قدر می فهمم که اگر 
تا پيش از این، تا دو وجب مقابل صورتم را 
می دیدم، حاال چند متر فراتر را می بينم. 
مــردم کوچه و بازار که تــا دیروز تصاویر 
امروز وضوحی  بودنــد،  نگاهم  پس زمينة 
یافته انــد که بی تفــاوت از کنار هيچ کس 
و هيچ چيز نمی توان گذشــت. به صداها، 
بوها... به جریان هوایی که نفس می کشم 
حساس تر شــده ام. امروز سلو ل های بدنم 
می بينند؛ حّس آغاز صبح، آغاز روشنایی.

پدر
تصویر ستاره هاي آسمان

در بركه
مرا به یاد

چشم هایت
مي اندازد

هر گاه دست دراز مي كنم
تا به یاد نگاهت
ستاره اي بچينم

ماه مي شكند
و هزار تكه مي شود

مانند بغض من...
سمیرا معتمد جاللي
دانشجوي رشته ویراستاري 
از دانشگاه علمي كاربردي واحد 1 تهران

پیامك
و تقدیر وهمناك من، دلتنگي است

تنهایي و هميشه تنهایي
در ميان انبوه جانداراني كه دوره ات كرده اند

و در فضاي پر ازدحام بي حقيقت
در ميان ارتباط هاي پوشالي مجازي
و ناگزیر از گردش انگشتاني دردمند

بر صفحــه كليد عاصي این ابزار وقت كش 
و خنياگر

آه ... من وقت هایم را ـ طالهایم را ـ
گم كرده ام 

و خودم را نيز ...
در ميان موج خيز هجوم آساي پيامك ها.

دخترم! 
برف  مي بارد ...

به من زنگي بزن ...
منیرالسادات هژبر

معلمان  شاعر
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 انتخاب: جواهر مؤذني  

كسادي بازار
یكي از فرزندان شــيخ رجبعلــي خياط مي گوید: 
»روزي مرحوم مرشد چلویي معروف، خدمت جناب 
شيخ رسيد و از كســادي بازارش گله كرد و گفت: 
»داداش! این چه وضعي اســت كه مــا گرفتار آن 
شــدیم؟ دیر زماني وضع ما خيلي خوب بود. روزي 
سه چهار دیگ چلو مي فروختيم و مشتري ها فراوان 
بودند اما یك باره اوضاع زیر و رو شــده، مشتري ها 
یكي یكي پس رفتند، كارها از سكه افتاده، و اكنون 
روزي یك دیگ هم مصرف نمي شود.« شيخ تأملي 
كرد و فرمود: »تقصير خودت است كه مشتري ها را 
رد مي كني.« مرشــد گفت: من كسي را رد نكردم؛ 
حتي از بچه ها هــم پذیرایي مي كنم و نصف  كباب 
به آن ها مي دهم.« 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 یافت و از او پوزش 
خواست و پس از آن، تابلویي بر در مغازه اش نصب كرد 
و روي آن نوشــت : نسيه داده مي شود، حتي به شما. 

وجه دستي هم به اندازه وسعمان پرداخت مي شود. 
]تجارت بهشــت صفحة 20، به نقــل از كيمياي 

محبت صفحة 139-141[

عابد مغرور و عاصي توبه كار
روزي حضرت عيسي )ع( از صحرایي مي گذشت. 
در راه بــه عبادتگاهي رســيد كه عابــدي در آنجا 
زندگي مي كرد. حضرت با او مشــغول سخن گفتن 

شــد. در این هنگام، جواني كه به كارهاي زشت و 
ناروا مشهور بود، از آنجا گذشت. وقتي چشمش به 
حضرت عيســي )ع( و مرد عابد افتاد، پایش سست 
شــد و از رفتن باز ماند. همان جا ایســتاد و گفت: 
»خدایا، من از كردار زشت خویش شرمنده ام. اكنون 
اگر پيامبرت مرا ببيند و ســرزنش كند، چه كنم؟ 
خدایــا، عذرم را بپذیر و آبرویــم را مبر.« مرد عابد 
تا آن جوان را دید ســر به آسمان بلند كرد و گفت: 
»خدایا، مرا در قيامت با این جوان گناه كار محشور 
نكــن.« در این هنگام، خداونــد به پيامبرش وحي 
فرمود كه به این عابد بگو: ما دعایت را مســتجاب 
كردیم و تو را با این جوان محشــور نمي كنيم؛ چرا 
كه او به دليل توبه و پشــيماني اهل بهشت است و 

تو به دليل غرور و خودبيني، اهل دوزخ! 
]برگرفته از حكایت كوتاهي از كيمياي سعادت، ج 

1، محمد غزالي[ 

حق مادر
مردي مشــغول طواف خانة خدا بود و مادرش را 
نيز بر دوش گرفته بــود و طواف مي داد. در همان 
حــال، حضرت پيامبــر )ص( را دید. از آن حضرت 
پرسيد: »آیا با این كار، حق مادرم را به جا آورده ام؟ 
آن حضرت فرمودند: »خيــر! تو با این كار، جبران 
یكــي از ناله هاي او را )به هنــگام وضع حمل( هم 

نكرده اي.« 
]تفسير نمونه، جلد 12، صفحه78[

داستان هاي كوتاه كوتاه
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نرگس فیض اللهي
كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي دزفول

در ادبيات فارسيجایگاه كتاب 

تعریف اصطالحي خاطره
در تعریف و تفسير اصطالح خاطره نظرات 
گوناگوني بيان شده اســت. بعضي از این 

نظرات چنين است.
1. »خاطره، رویدادي است كه شایستگي 
ثبت و ماندگاري در ذهن را یافته اســت« 

)كمري، 1389: 29(.
2. »خاطره، گونه اي از روایت و روایتگري 
است كه راوي،  رویداد و رویدادهایي را بيان 
مي كند. خاطره،  بازگویي، بازنویســي وگاه 
بازآفریني دیده ها، شــنيده ها و كرده هاي 
زمان گذشته است. در نتيجه خاطره، یافته 
اســت نه بافتة ذهــن و تخيل و به همين 
سبب باید مستند باشد« )سنگري، 1389: 

.)133
3. »خاطره رویدادي اســت كه در ظرف 
زماني و مكاني خاص صــورت پذیرفته و 
از روزنه دید روایتگر آن عنوان مي شــود؛ 
بنابراین، یك خاطرة واحد را راویان متعدد 
با عنایت به زوایاي متفاوت نگاه شــان در 
برجســته تر و یا كم رنگ تر نشــان دادن 
عناصر حاضر در رویداد،  گونه هاي متعددي 
نقل مي كنند امــا آنچه در این ميان حائز 
اهميت مي باشد، حفظ استناد واقعه است« 

)ميركاظمي، 1389: 201(.
بازمانده هــاي ذهني یك  4. »خاطــره، 
یا چند نفــر در مورد ســوژه یا موضوعي 
خاص اســت كه بــه روایــت در مي آید« 

)حسيني، 1387: 5(.

با هدف دفــاع در برابر جنــگ نرم ادامه 
یافتند. جنگ نرم نبردي بسيار سخت تر و 
خطرناك تر از جنگ سخت است و ابزار آن 
فقط آثار ادبي مي باشد. یكي از مهم ترین 
قالب هــاي ادبي كه به دفاع مقدس كمك 

شایاني مي كند خاطره است. 
خاطرات بسياري در موضوع دفاع مقدس 
به چاپ رسيده است كه پرفروش ترین آن ها 
كتاب دا مي باشــد. با توجه به موضوع این 
كتاب كه خاطره اســت، ابتدا معاني لغوي 
و اصطالحي خاطــره را توضيح مي دهيم. 
ســپس ســعي مي كنيم به این پرسش ها 
پاســخ گویيم كه كتاب دا جزء كدام نوع 
از خاطره نگاشــته ها به شمار مي آید، علت 
اعتبار و ماندگاري این اثر چيســت و چه 
جایگاهي در ادبيات فارسي دارد. كتاب دا، 
عالوه بر ویژگي هــاي خاطره،  ویژگي هاي 
برخي دیگر از انواع ادبي را نيز داراست كه 

در این باره توضيح خواهيم داد.

تعریف لغوي خاطره
معنــي واژة »خاطره« در فرهنگ لغت به 

شرح زیر است:
»خاطره،  اموري كه بر شــخص گذشــته 
باشد و آثاري از آن در ذهن شخص مانده 
باشد، گذشــته هاي آدمي، وقایع گذشته 
كه شــخص آن را دیده یا شــنيده است. 
یا شنيده هاي گذشته«  دیده هاي گذشته 

)دهخدا، 1373: 8191(.

چكیده
در ایــن مقالــه، ضمن ارائــة تعاریفي از 
معاني لغوي و اصطالحي خاطره و نيز بيان 
جایگاه خاطره نگاشــته ها در ادب تاریخي، 
تالش شــده اســت كه براي این پرسش 
كه كتاب »دا« چــه جایگاهي در ادبيات 
فارسي دارد،  پاســخي ارائه گردد. با توجه 
بــه موضوع این كتاب كــه حوادث دوران 
جنگ تحميلي است، این اثر جزء خاطرات 
ادبيات دفاع مقدس محســوب مي شــود. 
مقدس  دفاع  ادبيات  خاطره نگاشــته هاي 

انواع مختلفي دارد. 
كتاب دا جزء خاطرات ویرایشــي تدویني 
اســت و اعتبار و ماندگاري این اثر بعد از 
چاپ و انتشــار كتاب نمایان شــده است. 
ایــن كتاب عالوه بــر ویژگي هاي خاطره، 
ویژگي هاي بعضي دیگر از انواع ادبي مثل 
زندگي نامه، تاریخ، رمان خاطره و داستان 
را نيز داراست و جزء گونة خاطره داستان 

یا داستان خاطره به شمار مي آید.

كلیدواژه ها: ادبيات دفاع مقدس، 
خاطره، دا

مقدمه
با شروع جنگ تحميلي،  دفاعي همه جانبه 
و مقدس در برابر تجاوز و تهاجم دشــمن 
شــكل گرفت. ادبيات فارسي نيز همچون 
دوران هاي گذشته به یاري اهداف ارزشمند 
ملي، مذهبي و مردمي شــتافت. بنابراین، 
آثــار ادبي با موضوع دفــاع مقدس با آغاز 
جنگ، پدید آمدنــد و بعد از اتمام جنگ 
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خاطره نگاشته ها در ادبیات و تاریخ
خاطره نگاشــته ها بــه دليــل دارا بودن 
ویژگي هــاي ادبي بــه علم ادبيــات و به 
دليل داشــتن اطالعات تاریخــي به علم 
تاریخ تعلق دارند. به همين دليل، معمواًل 
خاطره نگاشته ها در ادب فارسي و نيز ادب 

تاریخي به سه شكل نمود مي یابند:
»1. در شــكل نخســت، غلبة اطالعات 
تاریخي و شــرح حوادث و رخدادها، وجه 
ادبي اثــر را فرو پوشــانده اســت؛ مانند 
تقي  اثر ميــرزا محمد  »ناســخ التواریخ« 

سپهر...
2. در 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 پدیدآورنده آن را مستور كرده است؛ 

مانند »گلستان« اثر سعدي.
3. در شــكل سوم، تركيب صورت و بافت 
بيرونــي و دروني اثر، یعنــي وجه ادبي ـ 
تاریخي آن، چنــان درهم تنيده و عجين 
شده اســت كه برخي اثر به وجود آمده را 
ادبــي و بعضي تاریخي و بعضي اثري ادبي 
ـ تاریخي محســوب مي دارند؛ مانند تاریخ 

بيهقي« )كمري، 1381: 20 ـ 19(.
براســاس ایــن دســته بندي، مي توان از 
خاطره نگاشته ها نكات زیر را برداشت كرد:

1. خاطره نگاشــته بــا توجه بــه زبان و 
محتوایش گونة مستقلي از ادبيات تاریخي 
به شمار مي آید. »زبان و آرایه هاي ادبي در 
خاطره نگاشته ها آن ها را به سمت یك اثر 
ادبي سوق مي دهد. از سوي دیگر، خاطرات 
یكي از منابع كشف حقایق تاریخي است؛ 
یعني ویژگي هــاي ادبــي و تاریخي را با 
هــم دارد. از این رو، خاطره نویســي گونة 
مستقلي از ادبيات تاریخي به شمار مي آید 
كه باعث تقویت و گســترش انواع ادبي در 
زبان فارسي شده است« )ایرواني، 1386: 

.)73
2. تاریخ، علمي ميان رشته اي است. مورخ 
براي مطالعه و شــناخت تاریخ ، الزم است 
ادبيات هر دوره را بداند. »اساسًا علم تاریخ 
تا حدي علمي ميان رشته اي است. محقق 
و مورخ باید تــا حدي ادبيات بداند؛ یعني 
مثالً  اگر مي خواهد تاریــخ دورة غزنویان 
را بنویسد، باید با ســبك عراقي، هندي، 

دورة بازگشت و... آشــنایي داشته باشد« 
)جوان بخت و دیگران، 1386: 7(.

3. سبك نگارش خاطرات براي اهل ادب 
اهميــت دارد. خاطره نيز مانند دیگر انواع 
ادبي داراي زبان و متن مخصوص به خود 
اســت و همواره مورد توجه اهل ادب قرار 
گرفته است. »ســبك نگارش خاطرات و 
ميزان توانایي نویسنده در بيان موضوعات 
و تصویر كــردن صحنه ها، از جمله نكاتي 
است كه توجه اهل ادب را به خود معطوف 
مــي دارد. از آنجا كه برخي نویســندگان 
خاطرات، دانش و تجربة بسياري در عرصة 
نویسندگي داشــته اند، نوشتة ارزشمندي 
از خود به یادگار گذاشــته اند كه خواننده 
را مسحور مي ســازد. ادبا حتي گاهي این 
نوع نوشته ها را یك سبك ادبي مي دانند و 
تقليد و الهام گرفتن از آن ها را به دیگران 

توصيه مي كنند« )جوادیان، 1376: 32(.
علــت این توجه، ویژگي هــاي ادبي متن 
خاطره است كه آن را به اثري ادبي تبدیل 
كرده است: »روایت خاطرة فالن شخصيت 
في نفســه به قصد خلق ادبيات یا اثر ادبي 
نيســت بلكه مقصود از ایــن روایت، بيان 
واقعه اي تاریخي اســت امــا در عين حال 
مي تواند داراي ویژگي هاي ادبي نيز باشد« 

)حسيني، 1387: 4(.
4. ویژگي هــاي ادبــي باعــث جانداري، 
زیبایــي و پرمخاطــب  شــدن خاطرات 
مي شوند: »اصل دیگري كه مي تواند خاطره 
را به یك اثر ادبي تبدیل كند، ســادگي و 
شفافيت، تخيلي و استعاري بودن، ایجاز و 
فشــردگي و آهنگ و رواني خاطره  است،  
این  ها عواملي هستند كه حس برانگيزند و 
باعث تقویت و جانداري یك اثر مي شوند. 
چون خاطــره در یك فراینــد و آفرینش 
ادبي ظهور مي كند، باید همراه با مقایسه، 
تشــبيه و توصيف اســتعاري باشد؛ چون 
تنها احساس اســت كه مرتبة زیبایي هر 
اثر ادبي را نشــان مي دهد. اگر هدف این 
است كه یك تجربة ناب و تازه توليد شود، 
ناچاریــم از زبان معيار عادي به زبان ادبي 
گریز بزنيم. براي توليد و بازسازي خاطره 
و اینكه نوشــتاري زیبا و پرمخاطب باشد، 
ناگزیریم دســت به دامن زبان ادبي و ابزار 
فرم گرایانه و ســاختاري باشــيم« )ارجي، 

.)47 :1386
5. تاریــخ فقط با كمــك ادبيات ماندگار 
مي شــود. وقایع تاریخي فقــط با مكتوب 
شــدن و در قالب اثري ناب و جذاب قرار 
گرفتــن، پایدار مي مانند. ایــن امر تنها از 
عهدة ادبيات برمي آید. »بدون شك، زماني 
ماندگار شــده اند  تاریخ  از  قســمت هایي 
كه ادبيات به كمك آن ها آمده اســت. به 
محض اینكه یك واقعة تاریخي به دســت 
یك هنرمند رســيد و او از روح خویش در 
آن دميد، آن واقعه جاودانه شــد و از محو 
و فنا نجات یافت. در واقع، قالب و ساختار 
داســتاني قابليت آن را دارد كه یك واقعة 
تاریخي را به یك حادثــة ماندگار تبدیل 
نماید. این یكي از ویژگي هاي مهم ادبيات 
است كه وقایع تاریخي را ماندگار و جاودانه 
مي سازد« )اميري خراساني، 1387: 281(.

خصوصیات ماندگاري و اعتبار 
خاطرات

خاطره پدیده اي كهن است. »عمر خاطره 
به عمر انســان مي رســد.« )حسيني نژاد، 
1387: 8( اما همان طور كه از تعریف خاطره 
دریافتيــم، همة خاطرات و پيشــامدهاي 
زندگي،  قابليت و ارزش ماندگاري در ذهن 
را ندارنــد. براي ماندگاري اهميت و اعتبار 
خاطــره، باید یكــي از خصوصيات زیر در 
واقعه وجود داشته باشد: » یا واقعه بسيار 
مهم و حياتي باشــد یا فردي كه در واقعه 
حضور دارد، شخص مهمي باشد« )فروغي 

جهرمي، 1386: 95(.

علت ماندگاري و اعتبار كتاب 
»دا«

كتاب »دا« فقط ویژگــي اول ماندگاري 
و اعتبــار خاطــرات را دارد؛ زیرا راوي آن 
فردي گمنام است. زندگي یك فرد گمنام 
و معمولي به خودي خود در ســطح ملي 
اهميت چنداني ندارد ولي چون خاطرات 
ایــن كتاب، حقایــق جنــگ تحميلي و 
رنج هــاي مــردم جنگ زده را بــه جامعه 
مي نمایانــد، راوي بعــد از چــاپ كتابش 
اعتبار پيدا مي كنــد و خاطراتش ماندگار 
مي شود. »زماني راوي یك خاطره، فردي 
عادي است و لو اینكه فراز و نشيب حوادث 
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نقل كرده اش براي مخاطب جذاب باشــد، 
اما در سطح بندي راوي به آن راوي عادي 
مي گویند كه اعتبــارش را پس از نقل آن 
روایات كســب كرده است. راوي »دا« یك 
فرد عادي از اهالي خرمشهر بوده است. آیا 
جایگاه راوي در روایت وي تا قبل از اینكه 
كتــاب بيرون بياید، اعتبــار قابل توجهي 
داشته است؟ به اعتقاد من نه، یعني حرف 
او جزء اسناد و مســتندات قابل توجه به 
شمار نمي آمده است ولي وقتي كتاب نشر 
یافت تازه راوي اعتبار پيدا كرد« )نظري، 

.)51 :1389

كتاب »دا« جزء آثار ادبیات 
دفاع مقدس

موضــوع این كتاب كه جنــگ تحميلي 
اســت، این اثر را جزء ادبيات دفاع مقدس 
قرار مي دهــد. »ادبيات دفــاع مقدس به 
مجموعة نوشــته ها و ســروده هایي گفته 
مي شــود كه درون مایه و موضوع آن ها، به 
مسائل هشت  سال دفاع مقدس و پيامدها 
و تبعات آن بازگردد« )ســنگري، 1385: 
15(. آثار ادبي با مضمون و درون مایه هاي 
جنگي تحت عناوین ادبيات دفاع مقدس،  
ادبيات مقاومت و پایداري شناخته شده اند. 
این آثار، حماســه هاي دوران ما هســتند 
زیرا حماســه، توصيف پهلواني ها و اعمال 
دالورانه پهلوانان اســت: »حماسه در لغت 
به معني: »دالوري، دليري و شــجاعت« 
است و در نوع ادب حماسي یا آثار منظوم 
و منثور حماســي، از رخدادهاي پهلواني 
و اعمــال دالوري و مردانگــي قهرمانان و 
پهلوانــان یك ملت یا یــك آیين و كيش 
گــزارش و توصيف مي شــود كــه در راه 
استقالل كشور یا تكوین حكومت و حفظ 
آیين خویش مي كوشــند و با دشمنانشان 

مي جنگند« )رزمجو، 1381: 23(.
ادبيات دفــاع مقدس، مقاومت و پایداري 
نيــز داراي ارزش هاي معنوي و حماســي 
و ذكر سلحشــوري ها و از خودگذشــتگي  
رزمنــدگان در راه آرمان هاي ارزشــمند 
و دفــاع از وطن اســت. »ادبيات مقاومت 
و پایــداري مــا،  در عصر حاضــر داراي 
ارزش هــاي معنــوي و حماســي  فراواني 
مي باشد؛ زیرا كه مقاومت و مبارزه مردمي 

ملت ایران در جنگ تحميلي، براي دفاع از 
آرمان هاي دیني، حفظ نظام اسالمي، دفاع 
از عزت  ملي و وطن خود بود و بسياري از 
جوانان و رزمندگان ما نيز براي تحقق آن 
آرمان ها در رویارویي با دشمن به شهادت 
رســيدند« )بارونيان، 1387: 135(. روح 
حماسي در سرتاسر ادبيات كهن و معاصر 
فارســي موج مي زنــد. »در گنجينة ادب 
پارســي هم ما حماسه ســرایي ها یي نظير 
شــاهنامه فردوســي داریم كه سرشار از 
حكمت و حماسه است. البته روح حماسي 
منحصربه شــاهنامه فردوسي نمي شود و 
در سرتاسر ادبيات كهن و حتي معاصر ما 
هم مــوج مي زند« )مركز فرهنگي تبليغي 

آینده سازان، 1392: 44(. 
علت پرداختن به حماسه در آثار ادبي این 
است كه بالغت همواره مكمل حماسه است 
و باعث ماندگاري و اثرگذاري آن مي شود. 
»حماسه همواره دوشادوش بالغت حركت 
مي كنــد و هيچ حماســه اي بدون بالغت 
شكل نمي گيرد. حماسة حسيني با بالغت 
خورشــيد آن، حســين ـ عليه السالم ـ و 
یاران باوفایش، شــكل مي گيرد و بالغت 
زینب ـ سالم اهلل عليه ـ در كنار شجاعت و 
صبر و استقامت آن بانوي بزرگوار، حماسة 
دیگــري را خلق مي كنــد. آري، بالغت از 
اركان اساسي حماسه ها و عامل ماندگاري 
و اثرگذاري آن هاست« )همان: 86 ـ 85(.

كتاب دا جزء ادبيات خاطره اي شــفاهي 
محســوب مي شــود. ادبيــات خاطره اي 
شــفاهي: به آن دســته از خاطراتي گفته 
مي شــود كه خاطره گو زبان دارد اما توان 
یا امكان نوشتن ندارد؛ از این رو به صورت 
شفاهي حوادث را توضيح مي دهد و سند 
آن،  نوار گفت وگوست كه مؤسسات تاریخ 
شــفاهي یا مصاحبه گــر آن را به  صورت 
نوشــتاري در مي آورند و براي چاپ آماده 
مي ســازند. ادبيات خاطره اي شــفاهي به 
چند نوع تقسيم مي شود كه عبارت اند از: 

1. خاطرة شفاهي خام: كه عبارت است از 
خاطراتي كــه مصاحبه گر  بدون هر گونه 
ویرایشــي آن را به چاپ مي رســاند و با 

اغالط و ابهامات بسيار همراه است.
2. خاطرة شــفاهي ویرایشي: در خاطرة 
شــفاهي ویرایشــي،  نویســنده خاطرات 

شفاهي را ویرایش مي كند و ادبيات آن را 
براي خواندن مهيا مي سازد.

3. خاطــرات شــفاهي تدوینــي: كه به 
خاطراتي گفته مي شــود كه نویسنده در 
آن، بــه دليل پراكنده گویــي خاطره گو و 
بهبود ساختار خاطرات، مطالب خاطره را 
به شكلي متفاوت از فرایند خاطره گویي و 
اغلب با هدف تســهيل در خواندن و ایجاد 

كشش در متن تدوین مي كند.
4. خاطــرات شــفاهي تلفيقــي: در این 
نوع خاطره، نویســندگان و مصاحبه گران 
براســاس  را  افــراد  متعــدد  خاطــرات 
تقســيم بندي مورد نظر خویــش تلفيق 
مي كنند تــا موضوع مورد نظــر آن ها به 
دســت آید« )ميركاظمي، 1389: 238 - 

.)237
بابانظر جــزء خاطرات  كتاب هــاي دا و 

شفاهي تدویني هستند.
»از اینجا به بعد ســومين مرحلة تدوین 
مطالــب آغاز شــد و بــه انجام رســيد« 

)حسيني، 1389: 14(.

ویژگي هاي دیگر آثار ادبي در 
كتاب »دا«

در ادبيــات گاهي گونه هــاي ادبي با هم 
تركيب مي شوند و گونه اي جدید را به وجود 
مي آورند. »قاعده اي در ادبيات داریم كه از 
تركيب گونه ها، گونه هــاي دیگري متولد 
مي شوند. مي شــود خاطراتي وجود داشته 
باشــد كه ساختار داســتاني پيدا كنند و 
نيز داســتان هایي كه ساختار آن ها بر پایة 
خاطره استوار باشد، در ادبيات به فراواني 
دیده مي شود« )شاكري، 1385: 28(. در 
كتــاب دا، عالوه بر گونه  خاطره، گونه هاي 
دیگــري نيز مانند داســتان و زندگي نامه 

دیده مي شود.

1. ویژگي هاي زندگي نامه در 
كتاب »دا«

در ایــن اثــر، بســياري از ویژگي هــاي 
زندگي نامه به چشــم مي خــورد. »راوي 
كتــاب »دا« خاطرات خــودش را از تولد 
تا انتها تعریف مي كنــد« )بابایي، 1393: 
42(. در این كتاب حوادث واقعي هستند؛ 
بنابرایــن، كتاب ویژگي هــاي زندگي نامة 
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غيرداســتاني را داراســت. »زندگي نامــة 
غيرداســتاني، وقایع را منطبق با حقيقت 
ذاتي مي نویسد و در كنار آن، از پيرایه هاي 
ادبي استفاده مي كند« )اميرخاني، 1388: 
37( اما »در تعریف زندگي نامه، هم عنصر 
داستان وجود دارد و هم عنصر تاریخ. این 
تعریف مي گوید زندگي نامه اثري است كه 
براســاس تاریخ و با استفاده از شگردهاي 
داستاني نوشته مي شود. حال ما هر تعریف 
دیگري هم از زندگي نامه بكنيم، باید بدانيم 
كه نوعي داســتان و روایت و تاریخ هم در 
آن هست« )فروغي جهرمي، 1388: 44(. 
كتــاب »دا« هم حــوادث تاریخي را بيان 
مي كند و هم از عناصر داســتان بهره برده 
است كه در این موارد توضيح خواهيم داد.

2. ویژگي هاي رمان خاطره در 
كتاب »دا«

كتــاب »دا« حاوي حــوادث مهم جنگ 
تحميلي اســت كه به همة مردم كشــور 
مربوط مي شــود. رخدادهاي جنگ باعث 
مي شــود راوي كتاب كه فــردي گمنام و 
عادي اســت، اســتعدادهاي نهفته اش را 
آشكار سازد و به قهرمان ملي تبدیل شود. 
این ویژگي  كه در كتاب دا دیده مي شود، 
مهم تریــن ویژگــي  رمان خاطره اســت: 
»مهم تریــن ویژگي  رمــان خاطره، خاص 
بودن خاطره یا خاطراتي اســت كه آن را 
به وجــود مي آورد. طبيعي اســت كه هر 
خاطــره اي نمي تواند تمام یا بخش زیادي 
از عناصــر یك رمان را در خود جاي دهد. 
رمان با تخيل ناب و هنرمندانه نویســنده، 
به وجــود مي آید و یك خاطــره معمولي 
نمي تواند شــبيه و همپاي آن شــود؛ اال 
خاطراتي از حوادث خاص، یعني حوادثي 
كه آدم هــاي خاصــي در آن نقش دارند: 
خاطراتــي كه به تودة مــردم برمي گردد، 
حوادثي كه پيروزي یا شكســت در آن ها، 
پيروزي یا شكســت یك ملت یا گروهي از 
مردم اســت و در زمان وقوع آن حوادث، 
دل و ذهن گروه زیادي از مردم متوجه آن 
حادثه است؛ حوادثي مثل حوادث انقالب 
آزادي بخــش، جنگ هــاي رهایي بخش و 
ضدسلطه یا دفاعي، بعضي حوادث بزرگ 
طبيعــي مثــل زلزله هاي وحشــتناك و 

گسترده...
طبيعي است كه وقتي جنگي در مي گيرد 
و دشــمني به كشور و ســرزميني حمله 
مي كنــد، ذهــن و فكر بيشــتر مردم آن 
ســرزمين معطوف به آن جنگ مي شود. 
همه با دغدغه و نگراني حوادث آن را دنبال 
مي كنند و دلشان مي خواهد بدانند كه چه 
مي گذرد. بسياري از مردم در دفاع شركت 
مي كنند. بسياري از آدم هایي كه زندگي و 
كار ساده اي دارند، در گيرودار این حوادث 
تغيير مي كنند و بعضي استعدادهاي نهفتة 
آن ها شكفته مي شود و به قهرمان هاي ملي 
تبدیل مي شوند. شنيدن جزئيات ماجراها 

و چگونگي تغيير و تحول ها براي بسياري 
از مــردم جالب اســت« )فتاحي، 1386: 

.)247
ویژگي هاي رمان كه در كتاب »دا« وجود 
دارد و نيز حجم زیاد این كتاب باعث شده 
اســت كه بعضي ها این اثــر را »رمان« یا 
»رمان خاطره« به شــمار آورند. »كتاب دا 
به رغم بعضي از ادعاها، رمان نيست و تنها، 
خاطره اي اســت كه به دليل آشــنا بودن 
تدوینگــر كتاب بر فنون نویســندگي در 
سطح باالیي از روایت  قرار دارد. با این حال، 
داستان نویسي،  به  تدوینگر خاطرات  ميل 
در بخش هــاي مختلف كتاب به روشــني 
قابل مشــاهده است. او با به كارگيري قابل 
توجه عناصر و شگردهاي داستان نویسي، 
سعي كرده است كتابي با این حجم وسيع 
را تا پایان، براي خواننده جذاب و خواندني 
نماید. با اینكه تمام شخصيت ها و حوادث 
در »دا« واقعي هســتند اما تدوینگر كتاب 
در پردازش و ارائة آن ها در مقياس وسيع 

به شيوة داستان نویســي عمل كرده است. 
اگر چه این كار موجــب جذابيت هر چه 
بيشتر خاطرات شده اما از طرفي نيز باعث 
شــده است كه »دا« در بخش هایي، با نوع 
ادبي رمان، خلط پيــدا كند و در مواقعي 
ســندیت روایت در ســایه قــرار بگيرد« 

)صفایي و دیگران، 1392: 119(.

3. ویژگي هاي داستان در كتاب 
»دا«

ویژگي هــاي گونــة ادبــي »داســتان« 
بيشترین كاربرد را در كتاب دا دارد. كتاب 
»دا« از نظر گسترة زماني بسيار محدودتر 
از رمان است؛ به طوري كه گاهي خاطرات 
و حوادث یك روز در دو فصل بيان مي شود 
و به همين دليل، كتاب ویژگي »  داســتان 
بلند« یا »رمان كوتاه« را دارد. »داســتان 
بلند )رمان كوتاه(: نوعي اثر داســتاني كه 
از رمان، كوتاه تر و از داســتان كوتاه بلندتر 
اســت. در این نوع داستان، ایجاز داستان 
كوتــاه و تفصيل رمان، هشــيارانه به هم 
آميخته مي شــوند. به نحوي كــه تعداد 
شــخصيت ها، گســترة زمانــي و زنجيرة 
حوادث آن،  از رمــان كمتر و كوتاه تر و از 
داســتان كوتاه، بيشتر و گسترده تر است« 
)روزبــه، 1388: 31(؛ بنابراین، كتاب دا از 
گونه »داستان  خاطره یا خاطره داستان« 
به شمار مي آید: »داستان خاطره و خاطره  
داســتان: گاه طرح خاطرات چنان به هم 
پيوســته و پركنــش و روایتگرانه اســت 
كه زنجيــره اي از حوادث، شــخصيت ها، 
كشش ها و كشــمكش ها آن را به داستان  
نزدیك مي كند. هر چند تعریف داستان و 
مقوله ادبيات داســتاني با خاطره در وجه 
روایت قرابت مي یابند اما تلفيق و تركيب 
این دو باعث مي شــود كه تا حدي مرزها 
فرو بریزد و با هم همســایه شــوند. كتاب 
»دا« از ســيده اعظم حســيني ... در این 
حوزه قرار مي گيرد« )ميركاظمي، 1389: 

.)17
ویژگي هاي داســتان در این اثر به قدري  
قوي اســت كه روایــت داســتاني اثر بر 
روایت تاریخي آن غلبــه دارد. باید توجه 
داشت كه اســتفاده از قالب داستان براي 
بيان خاطره به معني تخيل نيســت بلكه 

ویژگي هاي داستان 
در این اثر به قدري  

قوي است كه 
روایت داستاني اثر 
بر روایت تاریخي 

آن غلبه دارد
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اســتفاده از جذابيت هاي داســتان براي 
معرفي شــخصيت ها و توصيــف حوادث 
اســت؛ بنابراین،  این قالب اســتناد اثر را 
كم نمي كند. با وجود این، ســطح تاریخي 
كتاب »دا« بســيار ناچيز اســت. »دو نوع 
روایت برجســته در كتــاب خاطره وجود 
دارد. یكــي »روایت داســتاني«، دیگري 
»روایــت تاریخــي«. روایت داســتاني به 
خاطره نگاري ها  در  داستان پردازي  معناي 
نيست. روایت داستاني یك روایت انساني 
اســت كه خاطره نگار به خلوت هاي ذهني 
صاحب خاطــره راه پيدا مي كند. در واقع، 
به زندگي عــادي و اجتماعي عامه مردم 
راه پيدا مي كند و كاركرد تاریخي ناچيزي 
دارد. اگر از من بپرســيد چقدر در كتاب 
مشهوري مثل »دا« روایت تاریخي وجود 
دارد، مي گویــم كمتر از پنــج درصد. این 
كتاب یك اثر خاطره نگاري موفق اســت. 
خاطرة عامه مردم است. خاطرات مشاهير 
نيســت. در برخي از كتاب هــاي خاطره، 
روایت  تاریخي به روایت داستاني مي چربد 
و در برخي دیگر بالعكس. حواسمان به این 
باشد كه قبول كردن این مسئله، بسياري 
از مسائل پيرامون خاطرات را حل مي كند 
و ما ناچار مي شویم روایت هاي خواندني و 
جالب را در اولویت نشر قرار دهيم. از طرف 
دیگر دقت مي كنيــم كه با پيش بيني ها و 
پيشــگيري ها،  اسبابي فراهم آوریم كه اگر 
خاطره نــگار، یك روایت داســتاني یا یك 
روایت انساني و اجتماعي از زندگي صاحب  
خاطــره ارائه مي كند، از تخيل اســتفاده 
نكنــد و بــا هنرمندي خــود، در صورت 
وجود ظرفيت مناسب در اطالعات صاحب  
خاطــره، فــرد راوي را در موقعيت هایي 
قرار دهد كه بتواند بــه جزئيات و حاالت 
و خلوت هاي ذهني وي دســت یابد، با او 
همراه و هم نشين  شود، اعتماد او را جلب 
كند تا شــخصيت  واقعي یك انسان ایراني 
در خاطره شكل  بگيرد« )بابایي، بي تا: 30ـ 

.)29
استفاده از قالب داستان براي بيان حوادث 
جنگ تحميلي امري بســيار پســندیده 
اســت و باعث ماندگاري این آثار مي شود. 
»حوادث مهم و سرنوشت سازي چون فتح 
خرمشهر مي طلبد با قالب داستاني مطرح 

گردند. البتــه در اینجا نوع پژوهش، نحوة 
جمــع آوري اطالعات و نوع شــكل گيري 
ساختار و بافت داســتان بسيار مهم است 
و در مانــدگاري اثر نقش ایفا مي كند.  در 
این گونه آثار، مستندسازي و بيان حقایق 
جنگ آن هم در قالب كاماًل داستاني امري 
پسندیده و حائز اهميت است. لذا مي طلبد 
نویسندگان این حوزه بدون غرض ورزي و 
اعمال نفوذ در كالم راوي و شــخصيت ها، 
رویدادهایــي را در كنار هم قرار دهند كه 
نمایندة جنگ واقعي هشــت ساله باشد. 
در آن شــرایط، پژوهشــگران و مورخين 

مي تواننــد به اطالعات ریز و در عين حال 
مهمي كه تاریخ توانایــي بازگویي و ثبت 
آن هــا را ندارد، دســت یازنــد.« )فروغي 

جهرمي، 1389: 100 ـ 99(.

4. ویژگي هاي تاریخ در كتاب 
»دا«

همان طور كــه گفتيم، روایــت تاریخي 
در كتاب »دا« بســيار كم است؛ با وجود 
ایــن، موضوع این كتاب كه حوادث جنگ 
تحميلي است، جزء مستندات مهم تاریخي 
محسوب مي شود كه هدف از نگارش این 
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خاطرات نيز همين مســئله اســت. »در 
دوره اي شــرایط به گونه اي پيش رفت كه 
همة آن هایي كه بــراي حفظ و صيانت از 
ایــن آب و خاك و نظام مقدس جمهوري 
اسالمي از همه چيز خود گذشتند،  متهم 
به جنگ طلبي شدند. اینجا بود كه مصمم 
شدم از دفاع مقدســمان دفاع كنم و این 
ممكــن نبود جز با نگارش واقعيات و ثبت 
خاطــرات آن روزها« )حســيني، 1389: 
11(. در هر صورت، »جنگ هشــت سالة 
ایران و عراق یكي از مهم ترین داشته هاي 
تاریخي مردم و ملت ایران است. آیندگان 
حق دارند بدانند بر پدران و گذشتگانشان 
چه رفته اســت و این همه،  صرفًا از طریق 
ضبط و ثبت تاریخ ـ كه یكي از مهم ترین 
و مطرح ترین آن ها در سال هاي اخير شيوة 
»تاریخ شــفاهي« است ـ ميسر مي شود« 

)فروغي جهرمي، 1389: 99(.

نتیجه گیري
روشن شــد كتاب »دا« خاطرات شفاهي 
سيده زهرا حسيني است كه به قلم سيده 
اعظم حســيني مكتوب شــده است. این 
اثر در شــمار خاطره نگاشته هاي ویرایشي 
تدوینــي ادبيات دفاع مقدس مي باشــد و 
محتــواي آن، خاطــرات راوي از حوادث 
جنگ تحميلي اســت. بنابراین، عالوه بر 
ارزش ادبي، ارزش تاریخي نيز دارد. سطح 
تاریخي این اثر بسيار پایين است اما سطح 
داســتاني و روایي باالیــي دارد؛ به طوري 
كه عنــوان پرفروش ترین كتــاب ادبيات 
دفاع مقدس را یدك مي كشــد. راوي این 
خاطرات نيز فردي گمنام و عادي اســت 
كه بعد از چاپ و انتشــار خاطراتش اعتبار 
مي یابد. كتــاب »دا« عالوه بر ویژگي هاي 
خاطــره، ویژگي هاي بعضــي دیگر از آثار 
ادبي مثل زندگي نامه، تاریخ، رمان خاطره 
و بيشــتر از همه ویژگي هاي داســتان را 
در خود دارد و به همين دليل، در شــمار 
داســتان خاطره و خاطره داســتان قرار 
مي گيرد. دفــاع مقدس و آثار آن ـ به ویژه 
خاطرات رزمندگاني همچون ســيده زهرا 
حســيني ـ به كمك ادبيات دفاع مقدس 

شناخته و ماندگار شدند.
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چكیده
نثر معاصر انواعي دارد كه یكي از شاخص ترین 
و كاربردي ترین آن ها نثر داســتاني است. در 
آثار داستان نویسان، به علل متفاوت ویژگي ها 
و شاخصه هایي دیده مي شــود كه مي توان 
از آن به عنوان ســبك فردي، در كنار سبك 
داستان نویسي معاصر به عنوان سبك دوره اي، 
یاد كــرد. از بين داستان نویســان، گروهي 
داستان نویس زن با توجه به سليقه ها و عالیق 
و عواطف خود، شاخصه هاي زباني خاصي را 
در داستان معاصر به كار گرفته اند كه مي توان 
از آن به عنوان سبك زنانه یاد كرد. این مقاله 
مي كوشد با تكيه بر رمان سووشون سيمين 
دانشور، به بررسي سبك زنانه بپردازد و با ارائة 
ویژگي ها و مختصات سبك ایشان، راه را براي 

مباحث دقيق تر سبك شناسي بگشاید.
كلیدواژه ها: ادبيات معاصر، ادبيات داستاني، 

سبك زنانه، سيمين دانشور

مقدمه
به نظر مي رسد كه شــيوة نگارش زنان با 
مــردان در بيان مطالب و مســائل متفاوت 
است. از بررسي اجمالي متون داستاني معاصر 
ایران چنين برمي آید كه بين شيوه و سبك 
نگارش نویســندگان زن و مرد تفاوت هایي 
وجود دارد. در آثار سيمين دانشور، به ویژه 
سووشون، عناصر زنانه اي به كار رفته كه آن 
را از آثار نویسندگان مرد متمایز كرده است. 
جزئي نگاري، پرداختن به مسائل عاطفي و 
خانوادگي، با عشقي مادرانه به اشيا و طبيعت 
و مردم نگاه كردن، هویت بخشيدن به اشيا، 
گریز از مستقيم گویي، به بند كالم كشيدن 
اشيا و با ســليقة زنانه در كنار هم جا دادن 
آن ها، متعالي دیدن عشق و پيوند دادن آن 

با عنصر خيال، پرداختن به امور خانه داري، 
بچه داري، پخت و پز و به طور كلي پرداختن 
به اموري كه كانون توجه زن هاست، برخي 
از ویژگي هاي آثار ســيمين دانشــور است. 
این مقاله درصدد اســت با شيوه اي علمي 
به بررسي ســبك زنانه در رمان سووشون 
سيمين دانشور بپردازد. دربارة سبك شناسي 
و نيز سبك داســتان معاصر ایران، به ویژه 
سبك برخي از نویسندگان برجسته مانند 
هدایت، علوي، جمال زاده، سيمين دانشور 
و جالل آل احمد تحقيقاتي انجام شده، اما 
در این باره كه ســبك زنانه چه ویژگي هایي 
دارد و تفاوت آن با ســبك نویسندگان مرد 
در چيست، تحقيق مستقلي صورت نگرفته 

است.
سيمين دانشور از نخستين نویسندگان زن 
است كه داستان نویسي را به طور جدي آغاز 
كرده است. داستان هاي دانشور، بيشتر حول 
و حوش زنان و مشكالت آنان است. دانشور 
سعي كرده اســت به عنوان یك زن، ظلم و 
ســتمي را كه بر زنان مي رود، در آثار خود 
منعكس كند و از جهل و خرافه گرایي آنان 
بنالد. او در اغلب آثارش به این نكته اشــاره 
مي كند كه استقالل فكري، مهم ترین بخش 
وجود زنان اســت. »بيشتر شخصيت هاي 
داستان هاي دانشور را زنان تشكيل مي دهند. 
دانشور اگر به مردان بپردازد، به آن ها بيشتر 
از دریچة چشم زنان مي نگرد. مردان در آثار 
او در ارتبــاط با زنــان معني پيدا مي كنند. 
زنان خانه دار، كلفت هــا، معلمان مدارس و 
دانشگاه، هنرپيشــه ها و... زنان داستان هاي 
دانشــور را تشكيل مي دهند« )عبداللهيان، 

.)73 :1378

بررسي سبك زنانه در رمان 
سووشون

الف. ویژگي هاي صرفي )نظام 
واژگان(

در آثار ســيمين دانشــور به ویــژه رمان 
سووشون، جنسيت در انتخاب واژگان تأثير 
بسزایي داشته است. واژگاني چون بچه، چادر، 
زیورآالت، نخ و سوزن و غيره با بسامد باالیي 
به كار رفته كه حاكي از نگاه زنانة او به دنياي 

اطراف است. براي نمونه:
1. كاربرد واژة بچه:

واژة بچه در رمان سووشون، 147 بار به كار 
رفته است. با توجه به اینكه سيمين دانشور 
صاحب فرزند نيســت، شاید این بسامد باال 
بتواند از منظر روان شناسي قابل تأمل باشد. 

براي نمونه:
é بچه از دست من مي باشد. )سووشون: 6(

é پستانك بچه هنوز مي باشد؟ )سووشون: 6(
و نمونه هاي دیگر در صفحات 59، 60، 61، 
 76 ،75 ،73 ،72 ،71 ،70 ،69 ،68 ،67 ،63

و... .
2. كاربرد وسایل آشپزخانه:

از ویژگي هاي دیگري كه در این كتاب به وفور 
به چشــم مي خورد، بهره برداري نویسنده از 
وسایل آشپزخانه است. سفره، سيني، سماور، 
قدح، قاشــق، قوري، ظرف، قندان، چنگال، 
كبریت، انبر، كاسه و جز این ها وسایلي است 
كه در این رمان به كار رفته است. براي نمونه:

é سفرة قلمكار را كنار زد. )سووشون: 1(
é خانم فاطمه پشت سماور كه مي جوشيد 

نشسته بود. )سووشون: 21(
و نمونه هاي دیگر در صفحات 32، 33، 159، 

162، 163، 167، 170، 171، 177 و... .

شهین یزدان پناه
كارشناس ارشد رشته زبان و ادبيات فارسي

بررسي سبك زنانه در 

اثر سيمين دانشور
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3. كاربرد وسایل و لوازم خیاطي:
از شــگردهاي دیگر دانشــور در سووشون، 
به كارگيري اسباب و لوازم خياطي است كه 
آن ها را در قالب كنایه و مجاز و گاه به معني 

حقيقي به كار گرفته است.
é در نخ این خيال ها بود. )سووشون: 6(

é در اطاق جاي سوزن انداز نبود. )سووشون: 9(
و نمونه هــاي دیگر در صفحات 9، 28، 41، 

73، 106 و... .
4. كاربرد مواد غذایي:

مواد غذایي در داستان نویسي دانشور از جمله 
سووشون، جایگاهي خاص دارد. براي نمونه:

é آش خودشان را مي خورند و حليم دیگران 
را به هم مي زنند. )سووشون: 26(

é شيربرنج نمي خواهم. )سووشون: 67(
و نمونه هاي دیگر در صفحات 32، 33، 159، 

162، 163، 167، 170، 177، و... .
5. كاربرد زیورآالت:

é از كجــا گوشــواره زمــرد او را دیده اند؟ 
)سووشون: 8(

é یوسف گوشــواره ها را به دست خودش به 
گوش او كرده بود. )سووشون: 8(

و نمونه هــاي دیگر در صفحات 8، 23، 78، 
 ،283 ،175 ،166 ،130 ،129 ،91 ،90 ،88

285 و... .
6. جمالت با الفاظ و بار عاطفي زنانه:

é زیر لحاف ســنگين آسمان خوابشان برده 
بود. )سووشون: 118(

é در كشوي قفسه به دنبال ميل كرك بافي 
و كرك گشت تا اضطراب و دل زدگي خود را 

الي كرك ها ببافد. )سووشون: 242(
é دل آدم عين یك باغچه پر از غنچه است. 
اگر با محبت غنچه ها را آب دادي باز مي شوند، 
اگر نفرت ورزیدي غنچه ها پوسيده مي شوند. 

)سووشون: 30(
7. به كار بردن نام گل ها و درختان:

در رمان سووشــون نام گل هــا و درختان 
با بســامد باال به كار رفته كــه بيانگر روحية 
لطيف و عاطفي ســيمين دانشور و نشانه اي 

سبك شناسانه از نثر زنانه است. براي نمونه:
é گل هاي مریم و ميخك و گالیول بود كه 
در گلدان هاي بزرگ نقره در گوشه و كنارها 
از ميان دامن هاي خانم ها پيدا بود. )سووشون: 

)9
é براي شــهر همســایه بهارنارنج آورده اند. 

)سووشون: 28(
و نمونه هاي دیگر در صفحات 20، 45، 163، 

179، 262، 290، 302 و... .
8. واژگان و اصطالحات زنانة شیرازي:

é یك مادیان باتجربه هم به عنوان ماماچه1 
پهلوي مادیاني كه درد مي كشــيده ایستاده 

بود. )سووشون: 31(
é از كي تا حاال جي جي باجي2 دختر حاكم 

شده بود. )سووشون: 37(.
é بعدازظهر در تاالر ُحرمي3 پهن كرد. خانم 
فاطمــه روي ُحرمي دیگر كنــار او خوابيد. 

)سووشون: 88(
و نمونه هاي دیگر در صفحــات 95، 106، 

107، 108، 137 و... .
9. نام زنان تاریخي:

é دور تا دور سفره سيني هاي اسفند با گل و 

نقش ليلي و مجنون قرار داشت. )سووشون: 
)5

é مرهب و شــمر و یزیــد و فرنگي و زینب 
زیادي و هند جگرخوار و این آخري هم فضه. 

)سووشون: 9(
و نمونه هاي دیگر در صفحات 70، 78، 160، 

214، 215 و... .
10. ك تحبیب و تصغیر:

دانشــور از »ك« تحبيب و تصغير بســيار 
استفاده كرده است. این ویژگي به دليل روحية 
رمانتيك و زنانة وي است؛ یعني روحيه اي كه 
همه را با نگاهي عاطفي و تا حدي ترحم انگيز 

مي بيند.
é پســرك زیر ابرو برداشته اي گلم، گلم، یار 

گالبتون را خواند و رقصيد. )سووشون: 11(
é اگــر این طفلك روي دســتم بميرد، چه 

خاكي به سرم كنم؟ )سووشون: 150(
و نمونه هاي دیگر در صفحات 11، 18، 19، 
 ،259 ،122 ،120 ،116 ،101 ،83 ،82 ،72

.303
11. دل و كاربرد هنرمندانة آن:

دل مرکز احســاس و عاطفه و کانون توجه 
زن هاســت. سيمين دانشــور از این کلمه با 

بسامد باال استفاده کرده است.
é عمه گفت: تو دلت شــور نــذرت را نزند. 

)سووشون: 22(
é دلم مدام ریش ریش بشود. )سووشون: 66(

é خون به دل بی بی کرد. )سووشون: 72(
و نمونه های دیگر در صفحات 23، 28، 30، 
37، 40، 42، 44، 47، 50، 53، 58، 59 و... .

ب. مالحظات دیگر
در ساختار غيرنحوی زبان مواردی نيز هست 
که به نظام معنایی زبان مربوط می شــود و 
جنبه های صرفی آن مورد نظر نيســت؛ این 

موارد در رمان سووشون عبارت اند از:
1. ضرب المثل های زنانه:

زنانــه،  ضرب المثل هــای  از  مقصــود 
ضرب المثل هایی است که به نوعی مسائلی 
زنانه در آن ها مطرح اســت؛ اعم از مســائل 
عاطفی، شغلی، وسایل خانگی، مواد غذایی 

و.. .
é آش خودشان را می خورند و حليم دیگران 

را به هم می زنند. )سووشون: 26 و 39(
é خودت بریــده ای و خودت هم دوخته ای. 

)سووشون: 61(
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é تــو که الالیی بلدی، چرا خوابت نمی بره؟ 
)سووشون: 64(

و نمونه های دیگر در صفحات 23، 36، 52، 
90، 122، 123، 143، 144، 150، 231 و... .

2. سوگندهای زنانه
é ملک رســتم گفت: به موهایت قسم چيز 

مهمی نبوده. )سووشون: 5(
é جواب داد: به سر خودت گرگ خورده، به 

موهایت قسم. )سووشون: 114(
é تو را به جان بچه هایت، مرا بفرست پيش 

ننه ام. )سووشون: 147(
و نمونه هــای دیگر در صفحات 211، 242، 

257 و... .
3. آداب و رسوم زنانه:

سووشون را می توان آیينه دار آداب و رسوم و 
سنت های ایران، به ویژه شيراز و برخی مناطق 

اطراف آن دانست. برای نمونه:
é در رمان سووشون به رسم سایيدن قند بر 
سر عروس و داماد و دوختن زبان یاران داماد 

در مراسم عقدکنان اشاره شده است.
»عروس روي زین اســب جلو آینه نشست 
و عزت الدوله روي ســرش قند سایيد. زني با 
سوزن و نخ قرمز زبان یاران داماد را دوخت«. 

)سووشون: 9(
در شــيراز رســم اســت كه اگر عروس 
هنگام عقد لباس سبز بر تن داشته باشد 
یا ابریشم ســبزي دور گردن بسته باشد، 
خوشبخت خواهد شد )همایوني، 1353: 

.)89
»مامانــم مي گوید لطفًا گوشــواره هایتان 
را بدهيد. یك امشــب به گــوش عروس 
مي كنند و فردا صبح زود مي فرســتند در 
خانه تان... تقصير خانم عزت الدوله اســت 
كــه یك كالف ابریشــم ســبز آورده و به 
گردن عروس انداخته. مي گوید سبز بخت 

مي شود«. )سووشون: 8(
4. باورها و خرافات:

در ایــن رمان به برخي باورهــا و اعتقادات 
كه بيشــتر در ميان زنان شــيراز رایج بوده، 

اشاره هایي شده است. براي نمونه:
é عجيب 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(

é یك تخم مرغ برایتان شكستم به اسم آقا در 
آمد. خودشان چشمتان زده بودند. )سووشون: 

)227

ج. ویژگي هاي نحوي )نظام 
دستوري(

1. توصیفات دقیق زنانه:
سيمين دانشــور به توصيف ســوژه هایي 
پرداخته اســت كه به نحوي با زندگي زنان 

ارتباط دارند. براي نمونه:
الف. توصیف حمام:

é ســربينة حمام كه رفتند، دده سياه كنار 
یك گرامافون بوقي سگ نشــان نشسته بود 
دیوارهاي سربينه تا نيمه مرمر سفيد بود و 
روي نيمه دیگر و حتي ســقف، نقاشي شده 
بود... سرتاسر سقف ارسي با تصویرهاي سر 
یك زن و یك مرد در كنار هم نقاشــي شده 

بــود. زن ها دهاني به اندازة یــك حبه انار و 
چشــم هایي آهووش و گيســویي زنجيروار 
داشتند و مردها شبيه زن ها بودند؛ منتها با 

كاكل و بي گوشواره. )سووشون: 161(
ب. توصیف تخت

é عصر مهمان هــا روي تخت دوازده پارچه، 
روي حوض نشســته بودند. روي تخت قالي 
فرش بود و روي قالي حرمي هاي خنك راه راه 
و مخده هاي گل و بته دار به سرتاسر دیوارهاي 
مشبك و نسبتًا بلند تخت تكيه داده شده بود. 

)سووشون: 164(
ج. توصیف دسته گل:

é یك دسته گل مخصوصاً نظرش را گرفت. 
در وســط، چند شــاخه گل هاي خودروي 
بنفش بود كه لب جوي باغ ها یا در گندمزارها 

مي روید و دور تا دور آن ها یك ردیف غنچة 
گل محمدي محكم بسته بودند و دور تا دور 
غنچه ها، ردیفي از گل هاي سرخ شكفته قرار 
داشت و دور ردیف گل ها و غنچه ها با نخ قند 

محكم بسته شده بود. )سووشون: 219(.
د. توصیف بساط پذیرایي:

é این بــار در یك قــدح چيني گل مرغي 
برایشان افشــرة ليموترش آورد. یك قاشق 
چيني گل مرغي هم با همان نقش قدح در 
قدح بود. قدح را به احتياط جلو عزت الدوله 
گذاشت. دده سياه پير ليوان هاي بلور تراش دار 
را كه در یك ســيني نقره گذارده بود آورد و 
كنار قدح افشره جا داد. عزت الدوله با ظرافت، 
افشره را در ليوان ها ریخت. )سووشون: 159(

5 توصیف بساط عصرانه:
é دده آمده و عصرانه آورد و روي تخت چيد. 
انواع ميوه هاي فصل و چند جور بيســكویت 
فرنگي و بعد منقل پر آتشي آورد كه در یك 
سيني مســي كنگره دار گذارده بود و جلوي 
عمه گذاشت. در یك قوري قرمز گلدار چاي 
دم كرد. حقة وافور چيني گلدار از نوع قوري 
بــود و گل هاي حقه و قوري گل كوكنار بود. 
انبر و سيخك برق طال را داشت اما طال نبود. 

)سووشون: 167(
2. اشاره به رنگ در توصیفات:

é زني با سوزن و نخ قرمز زبان یاران داماد را 
دوخت. )سووشون: 9(

é داخل كالسكه با متن ساتن صورتي انباشته 
از نقل و سكه بود. )سووشون: 9(

و نمونه هاي دیگر در صفحات 1، 8، 9، 10، 
11، 12، 13، 19، 23، 24، 28، 35، 36 و... .

3. اشاره به جنس اشیا در توصیفات:
é از كجــا گوشــوارة زمــرد او را دیده اند؟ 

)سووشون: 8(
é اما دیگر نه كالف ســبز ابریشم به گردن 

داشت و نه تور عروسي. )سووشون: 11(
و نمونه هاي دیگر در صفحات 7، 8، 9، 13، 

14، 33، 52، 72، 77، 95، 105، 113 و... .
4. جمالت توصیفي زنانه:

é از ميان اشک ها نگاه کرد به عمه  با صورت 
گل انداخته، چشم های تر، گيس های بافته و 

سربند قرمزش. )سووشون: 59(
é موهایش فلفل نمکی می زد. )سووشــون: 

)107
و نمونه هــای دیگر در صفحات 124، 240، 

261، 271 و... .

دانشور سعي كرده 
است به عنوان یك 
زن، ظلم و ستمي را 
كه بر زنان مي رود، 

در آثار خود منعكس 
كند و از جهل و 
خرافه گرایي آنان 
بنالد. او در اغلب 

آثارش به این نكته 
اشاره مي كند كه 
استقالل فكري، 
مهم ترین بخش 
وجود زنان است
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5. ترکیبات وصفی زنانه:
é قالی عروس بافت خودتــان را آورده اید به 

ایلخان پيشکش کنيد. )سووشون: 46(
é زری چشم هایش پر از اشک شد. از ميان 
اشک ها نگاه کرد به عمه با صورت گل انداخته، 
چشــم های تر، گيس های بافته و ســربند 

قرمزش. )سووشون: 59(
é چشم های ســورمه کشيده و گيس بلند 

داشت. )سووشون: 73(
و نمونه های دیگر در صفحــات 11، 110، 

196، 207، 242، 244، 261، 264 و... .
6. قیدهای زنانه:

é سوراخ حقه را به ظرافت با سوزن پاک کرد. 
)سووشون: 76(

é زری آرام و مادرانه گفت... )سووشون: 128(
و نمونه هــای دیگر در صفحات 159، 185، 

227، 269 و... .
7. کاربرد واژة »دوختن«:

دوختن از جمله واژگانی اســت که به صور 
مختلف در رمان سووشون به کار رفته است. با 
توجه به مفهوم دوختن که در آغاز، دوخت و 
دوز را به خاطر می آورد، می توان بسامد قابل 
توجه این واژه را حاصل نوعی ميل و گرایش 
زنانه دانســت. در اینجا نمونه هایی از کاربرد 
فعلی، اسمی و کنایی دوختن را ذکر می کنيم.

الف. به صورت فعل:
é زنی با سوزن و نخ قرمز زبان یاران داماد را 

دوخت. )سووشون: 9(
é خانم حکيم هر شب که دست به چاقویش 
خوب بود، می برید و می دوخت. )سووشون: 

)21
ب. به صورت اسم

é گل دوزی و شــبکه و چيــن دوقلــو یاد 
دخترهای مردم می داد. )سووشون: 6(

é تنبــان چين دار اســکاتلندی پایش بوده 
و دور تا دور دامن را گل دوزی کرده اســت. 

)سووشون: 240(
ج. ترکیب کنایی:

é )چشم دوختن(: نگاه جویایش را به زری 
دوخت. )سووشون: 25(

é چشم به آسمان می دوخته و عقيده داشته 
که خدا روی پشــت بام منتظرش نشســته. 

)سووشون: 104(
9. کاربرد واژة بافتن:

واژة بافتن نيز در این رمان به صور مختلف 

فعلی، اسمی و کنایی به کار رفته است. برای 
نمونه:

الف. به صورت فعل:
é مادرت داشته جوراب پشمی لوزی لوزی 
برای پسرش در جبهه می بافته. )سووشون: 

)13
é می دانسته که مادرش داشته برای پسرش 
که در جبهة جنگ است، جوراب پشمی لوزی 

لوزی می بافد. )سووشون: 14(
ب. به صورت اسم:

é از زیــر آوار کــه درش آوردند، هنوز ميل 
کرک بافی دستش بود.

é در کشوی قفسه به دنبال ميل کرک بافی 
و کرک گشت تا اضطراب و دل زدگی خود را 

الی کرک ها ببافد. )سووشون: 243(
ج. به صورت صفت:

é از ميان اشک ها نگاه کرد به عمه، با صورت 
گل انداخته، چشم های تر، گيس های بافته و 

سربند قرمزش. )سووشون: 59(
é با آدم های خيال باف مثل خودش هم قسم 
شــده که آذوقة شــهر را در دســت بگيرد. 

)سووشون: 64(
د. ترکیب کنایی:

é در غربت یادم است دربارة ایرلند افسانه ها 
می بافتی. )سووشون: 14(

é این همه شــر و ور بافتم که تو نرم شوی. 
)سووشون: 15(

و نمونه های دیگر در صفحــات 75، 108، 
115، 160، 156، 176، 178، 186 و... .

د. ویژگی های آوایی
1. توجه به اصوات

معمواًل توجه بــه کم و کيف صداها در آثار 
زنان بيشــتر از مردان است. سيمين دانشور 
نيز از این قاعده مستثنی نيست و در آثار او 
اصوات با بســامد باال به کار رفته است. برای 

نمونه:
é مــک ماهون ایرلندی تریک تریک عکس 

برداشت. )سووشون: 7(
é افســرهای خارجــی کرکــر خندیدند. 

)سووشون: 9(
é پاهایش را به هم جفت کرد که درق صدا 

داد. )سووشون: 11(
و نمونه های دیگر در صفحات 202، 203، 

206، 207، 256، 258 و... .

ه. جنبه های بالغی و ادبی متن
1. تشبیهات زنانه:

é دلم را مثل یک کاســة چينی می شکند. 
)سووشون: 77(

é دلش مثل ســير و سرکه شــروع کرد به 
جوشيدن )سووشون: 144(

و نمونه های دیگر در صفحات 21، 49، 52، 
149، 150، 176 و... .

2. تشخیص های زنانه:
é بهار که می شد، بنفشه های سفيد و بنفش، 
نجيبانه به آب گذرا سالم و عليک می کردند و 

هيچ توقعی نداشتند. )سووشون: 57(
é یاد زمستان به خير، لب جوی ها نرگس ها 
باز می شدند و عکس خود را به آب یادگاری 

می دادند. )سووشون: 57(
نمونه های دیگر در صفحات 55، 117، 229، 

232 و... .
3. کنایات زنانه:

é در نخ چيزی بودن: در نخ این خيال ها بود. 
)سووشون: 6(

é دامن گير شــدن: از همه بدتر، احســاس 
حقارتی بود که دامن گير همه تان شده است. 

)سووشون: 16(
é نان و نمک کســی را خوردن: نان و نمک 

همدیگر را خيلی خورده ایم. )سووشون: 49(
و نمونه های دیگر در صفحات 22، 28، 42، 

26، 47، 55، 59، 66، 79، 98 و... .
4. جناس زنانه

é مينا و مرجان پــی مادر از بوته ای به بوتة 
دیگر، از حاشيه ای به حاشية دیگر می رفتند و 

جيک و پيک می کردند. )سووشون: 57(
é زری اتوی پيراهن و شلوار کهنه خسرو را 
که برای کلو، دراز و گشــاد و درز و دوز کرده 

بود، تمام کرد. )سووشون: 138(
é بــرو ببينــم چطــور درز و دوز می کنی. 

)سووشون: 142(
و. درون مایه ها و مضامین زنانه:

درون مایة اصلی رمان سووشــون سياسی و 
اجتماعی و فرهنگی است اما سيمين دانشور 
در خالل آن ها، به مسائل زنان نيز توجه خاصی 
داشته است. برخی از این درون مایه های زنانه 

عبارت اند از:
همسر  یک  عاطفی  دغدغه های  الف. 
وفادار برای جلوگیری از رخنة مسائل 

سیاسی به درون خانه:
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آموزشي-تحلیلي
تجلی کعبه در شعر سنایی

دکتر نصراهلل امامی
عضو هيئت علمی دانشگاه چمران 
اهواز
دکتر فرزانه یوسف قنبری

عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد دزفول
سهیال فضیلت راد

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد دزفول

چکیده
کعبه، مقدس ترین معبد الهی، که عمری 
به درازای حيات این جهان دارد، همچون 
نگينی بر تارک هســتی می درخشد. این 
بنای ارزشــمند و آیين مقدس حج، در 
شعر و ادب فارسی، جایگاهی ویژه و بس 
واال دارند و سخنوران و ادیبان، هر یک از 
زاویة خاص خود به آن ها توجه کرده اند. 
در این ميان، ســه شــاعر بزرگ و عارف 
ادب فارسی یعنی سنایی، عطار و مولوی 
بنا به دید عرفانی خود بدان نگریســته و 
در این باره آثار ارزنده ای از خود به جای 

نهاده اند.
کعبه در اشــعار این سه تن با مفاهيمی 
تقریبًا یکسان جلوه می کند که اهم آن ها 
عبارت اند از: خانــة دل، کعبه در مفهوم 
مجازی شــرع، برتری کعبة دل بر کعبة 
گل، برتری حج باطن بر حج ظاهر، کعبه 
در معنای حقيقــی و در معنای مقصود 

واال.
قصيده،  کعبه،  ســنایی،  کلیدواژه ها: 

شعر، حج

آموزشي-تحلیلي
تحلیل نمادین نگاره و رنگ 

درفش ها و سراپرده ها در 
شاهنامه

شهرزاد بهمني، مدرس دانشگاه 
پيام نور دورود

چكیده
در مقالــة حاضر، نگاره و رنگ درفش ها 
و سراپرده ها در شاهنامه بررسي و نشان 
داده شــده كه نقــش و رنگ درفش ها و 
ســراپرده ها با توجه به شخصيت دروني 

چکیده
ادامة مطالب در وبگاه

زری که در دنيای پرآشوب جنگ جهانی دوم 
زندگی می کند، نگران به هم خوردن آرامش 
خانوادة خویش است و دلش نمی خواهد که 
جنگ به خانه و کاشانه اش کشيده شود اما 
احســاس می کند که اوضاع حاکم بر شهر، 
امنيــت و آرامش زندگی او و خانــوادة او را 

تهدید می کند.
»هر کاری می خواهند بکنند اما جنگ را به 
النة من نياورند. به من چه مربوط که شــهر 
شده عين محلة مردستان... شهر من، مملکت 
من، همين خانه اســت اما آن ها جنگ را به 

خانة من هم می کشانند«. )سووشون: 19(
در جایی، ابوالقاسم، برادرشوهر زری، از مادیان 
خسرو، سحر، نزد حاکم شيراز تعریف می کند 
و دختر کوچک حاکم شــيفتة اسب می شود. 
ژاندارم برای بردن اسب به در خانة یوسف می رود. 
زری ابتدا قصد دارد در برابر او ایستادگی کند اما 
برای جلوگيری از به هم خوردن آرامش خانواده، 
ســکوت می کند و به غالم دستور می دهد که 

سحر را به ژاندارم بدهد.
»به غالم دســتور می دهد: برو ســحر را از 

طویله در آر«. )ص 86(
ب. بیداری و تحول زری به عنوان یک 

زن ایرانی:
زري در آغاز داســتان فقط به فكر آرامش 
و امنيت خانوادة خویش اســت. زني ترسو و 
محافظه كار است اما در پایان داستان متحول 
مي شود و مي خواهد ترس و محافظه كاري را 
به كناري نهد و تفنگ به دست خسرو بدهد.

»مي خواستم بچه هایم را با محبت و در محيطي 
آرام بزرگ كنم اما حاال با كينه بزرگ مي كنم. به 

دست خسرو تفنگ مي دهم«. )ص 254(
ج. ظلم و ســتمي كه بــه زنان وارد 

مي شود:
در داســتان سووشون مي بينيم كه به زنان 
ظلم شده اســت. زنان مظلوم واقع شده اند 
و قانون هم بــه مظلوميت آنان كمك كرده 
اســت. آن ها به جاي احقاق حق، به راحتي 
از حقوق خود گذشــته و تنها بــه فرزندان 
خویش، دل خوش كرده اند. عزت الدوله یكي 
از شخصيت هاي داستان است كه همسرش 
اموالش را مي فروشــد تا خرج عيش و نوش 

خود كند.
»عزت الدوله گفت: در این غروب عزیز، خدا 
نيامرزدت مــرد! چه ملك و امالكي؟ بنچاق 

ملك هایم را مي دزدید، چادر مي انداخت سر 
خواهــرش و خواهره را به اســم من، مي برد 
محضر آقا شــيخ غيب علــي، ملك هایم را 
مي فروخــت و خواهرش رویــش را محكم 
مي گرفت و انگشت مي زد پاي سند معامله. 
بعد پولش را پاي زن هــا مي ریخت...« )ص 

)168
پدر یوســف نيز عاشــق رقاصه اي هندي 
مي شود و همسرش به همين دليل، به عراق 
مــي رود و در آنجا كلفتي مي كند و در فقر و 

بي كسي مي ميرد.
»یك ماه بعد، كاغــذش آمد كه من كربال 
مجاور قبر امام شده ام، دلواپسم نباشيد... اما 
مادرم در كربال به كلفتي افتاده بود؛ كلفتي 

خانم فخر الشریعه«. )ص 78(

نتیجه گیري
با بررسي سبكي و تحليل محتواي سووشون 
مي تــوان دریافت كه نثر این اثر بدون تردید 
نثري زنانه است كه نویسندة آن خودآگاه یا 
ناخودآگاه در سبك نوشتن و نگارش از مواد 
و دست مایه هاي زنانه به وفور استفاده كرده 
است. هيچ اثري را در ميان آثار نویسندگان 
زن و مرد نمي توان یافت كه ذهن و زبان زنانه 
به این وسعت و گستردگي در آن رسوخ كرده 
باشد. از بررســي هاي به عمل آمده مي توان 
نتيجه گرفت كه قدمت اثر، محيط جغرافيایي، 
اوضاع خانوادگي و شغلي و نيز موقعيت هاي 
سياسي، اجتماعي و تاریخي حاكم در زمان 
تأليف این اثر در خلق آن با ویژگي ها و سبك 
زنانه مؤثر بوده اســت؛ موقعيت هایي كه در 
روزگاران بعد همراه با تحوالت علمي، سياسي 
و اجتماعي ایران و جهان، دگرگون شده و به 
تبــع آن، نقش و جایگاه زنان را تغيير داده و 
آن ها را در موقعيتي هم ســطح با مردان قرار 

داده است.

پي نوشت ها
1. ماماچه: قابله

2. جي جي  باجي: خواهرخوانده
3. ُحرمي: پارچة كتاني
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و خصوصيــات رواني صاحبان آن ها انتخاب گردیده اســت. این 
تحقيــق به روش توصيفي- تحليلي و بــر پایة منابع كتابخانه اي 
نوشــته شــده اســت و بنا به یافته هاي آن مي توان گفت كه در 
شاهنامه، هر یك از شــاهان و پهلوانان درفش ویژه اي دارند كه 
با تصویر و رنگ روي آن شــناخته مي شــوند. نقوش، خورشيد، 
ماه، گاو و شــير عالمت بزرگي و اقتدار و منسوب به خاندان هاي 
برتر و ممتاز ایراني اند. در مقابل، رنگ ســياه، نماد دشــمنان و 
اهریمنان است كه بارزترین نمونة آن درفش سياه افراسياب است 

كه نشان دهندة نژاد نيراني و خوي اهریمني اوست. 
كلید واژه ها: فردوسي، شاهنامه، درفش، نماد، تحليل

آموزشی ـ تحلیلی
آهو در بره

محمد هنري، دكتراي زبان و ادبيات فارسي، دبير 
آموزش وپرورش داراب
مهدي ممتحن، دانشيار دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
جيرفت
ملیحه جعفري، دبير ریاضي آموزش وپرورش داراب

چكیده
نام دو نقطة مشــترك بين استواي سماوي و دایر ئ البروج وجود 
دارد كه در این 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 پایيزي )آغاز مهرماه( تقســيم مي شــود. 
بسياري از شــاعران، از جمله خاقاني و ســنایي در ادب فارسي 
به این مبحث اشــاره كرده اند اما نكتة مهم این اســت كه بحث 
اعتدالين را نخســتين بار چه كســي به حوزة ادبيات وارد نموده 
اســت. این امر در این مقاله به صورت تطبيقي مورد بررسي قرار 

گرفته است.
كلیدواژه ها: نجوم، اعتدالين، نوروز، مهرماه، بروج

آموزشی ـ تحلیلی
تك گویي در شاهنامة فردوسي و انواع آن

دكتر محمدصادق خادمي
استادیار زبان و ادبيات فارسي پردیس امام خميني)ره( 
دانشگاه فرهنگيان
سمیرا ساماني
دانشجوي كارشناسي زبان و ادبيات فارسي پردیس امام 
خميني)ره(

چكیده
گفت وگو یكي از عناصر و ابزارهاي اصلي داستان پردازي است كه 
اغلب در بين شــخصيت هاي داستان شكل مي گيرد، اما گونه اي 
دیگــر از گفت وگو نيز وجود دارد كه بــه گفتارهاي یك طرفه اي 
كه در ذهن شــخصيت یا قهرمان داســتان جاري است، مربوط 

مي شود.

این نوع گفتار كه در قالب »تك گویي« بيان مي شــود، تحليلي 
همه جانبه از كردار قهرمانان اســت كه بــا ایجاد تنوع در روایت 
داســتان و خلق شور و هيجان بيشــتر در خواننده، موجب رونق 
داستان مي شــود. تك گویي از نگاه ساختار، شكل زباني و هدف 
نویسنده، به سه نوع 1. دروني، 2. حدیث نفس یا خودگویي و 3. 

نمایشي تقسيم مي شود.
در این مقاله، نویســندگان نمودهاي تك گویي در شــاهنامه را 
بررسي مي كنند و آن را به عنوان یكي از روش هاي داستان پردازي 
موضوعي نوین با رویكرد ساختارگرایي، مورد تحليل قرار مي دهند 
تا از این طریق، بخشــي از ظرفيت ها و توانایي هاي فردوسي، این 

بزرگ مرد احياگر زبان فارسي را به نمایش بگذارند.
كلیدواژه ها: تك گویي دروني، تك گویي نمایشي، حدیث نفس، 

گفت وگو، شاهنامة فردوسي

آموزشی ـ تحلیلی
گوته، مرید حافظ

فرزانه شجاعي
دبير ادبيات دبيرستان هاي اصفهان
 دانشجوي دكتري ادبيات فارسي

چكیده
آثار گوته از نازك اندیشــي هاي وي آكنده و لبریز اســت. هرچه 
هســت با مطالعة آثار گوته نظير گوتر، ورتر، ایفي ژني، اگمونت، 
نغمه هاي رومي، فاوست، دیوان شــرقي و غربي، خواننده مكرراً 
او را تحســين خواهد كرد. روح و روان گوته با »یاد حافظ« اوج 
مي گيرد، ژرفا مي  یابد و هر لحظه بر گسترة آن افزوده مي شود. با 
این حال، بيش از پيش ناآرام و متالطم مي شــود و لحظاتي بعد، 
آرامش مي پذیرد و از نو براي ســيري صعودي، دوباره ناآرامي و 

تالطم آغاز مي كند.
گوته توانســت حافظ را از وراي ترجمة هامر بشناســد؛  چرا كه 
جادوي ســخن حافظ ترجمه پذیر نيســت. از این جهت، ترجمة 
هامر نارسا و غلط بود اما مانعي در راه شناخت گوته دربارة حافظ 
پدیــد نياورد. گوته از وراي این الیه هاي ضعيف، نارســا و غلط، 
شــكوه خارق العادة حافظ را درك كرد و اندك اندك راه خود را 
به اندیشــة وي هموار ســاخت. حافظ براي گوته »روحي تازه«، 
»دنيایي تازه«  و شور و شــوقي تازه به ارمغان آورد. چه، او را با 
روح واقعي شــرق، با زیبایي فلســفه و ذوق و حكمت ایران آشنا 
كرد. گوته در دیوان شرقي از دو حافظ یاد مي كند: حافظ شاعر و 
حافظ عارف و روحاني، و براي حافظ عارف و روحاني ارج و قرب 
بسيار قائل اســت. گوته هيچ گاه شعر حافظ را تفسير نمي كرد و 

مي گفت باید از اشعار حافظ لذت برد و در اشعار او ذوب شد.
كلیدواژه ها: گوته و شــيفتگي وي بــه حافظ، تقليد از حافظ، 
درخواســت گوته از حافظ، ارادت ورزي به حافظ، آشنایي گوته با 

حافظ، تحسين ایرانيان، تأثيرپذیري از حافظ
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آموزشی ـ تحلیلی
چگونه مشارکت دانش آموزان را در 
فعالیت های کالسی افزایش بدهیم؟

پروین تاج بخش
کارشناس ارشد آموزش زبان انگليسی دانشگاه فردوسی 
مشهد

چکیده
مشــارکت فعال دانش آموزان در فرایند یاددهی و یادگيری یکی از 
مباحث اساسی است که توجه بسياری از محققان را به خود جلب کرده 
است. مشارکت فعال دانش آموزان در فرایند تدریس موجب درگيری 
ذهن آن ها و افزایش ميزان یادگيری شان می شود. تحقيق حاضر در 
سال تحصيلی 96-95 در کالس 463 )پيش دانشگاهی(، دبيرستان 
دخترانه صيرفی، ناحيه 7 مشهد و با فراوانی 32 نفر دانش آموز انجام 
شده است. مسئلة موردنظر، مشــارکت نکردن کلية دانش آموزان و 
کم کاری برخی از آنان در فعاليت ها و مباحث کالس به ویژه در بخش 
تدریس متون خواندنی کتاب بوده و هــدف از این پژوهش، افزایش 
مشارکت و تعامل بين دانش آموزان پایة چهارم در بخش درک مفاهيم و 
متون خواندنی بوده است. بر این اساس، نگارنده با استفاده از روش های 
علمی از منابع گوناگون تحقيق، مانند همکاران، دانش آموزان، مقاالت 
و اینترنت به تجزیه و تحليل آن ها برای شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد 
مسئله و یافتن راه حل های پيشنهادی پرداخت. سپس چندین راهکار 
عملی را از ميان راه حل های پيشنهادی انتخاب و پس از اعتبار بخشی 
توســط گروه پژوهش، به اجرای آن ها اقدام کرد. این راهکارها عبارت 
بودند از: استفاده از دیتاپروژکتور، پخش کليپ های مربوط به موضوع 
درسی، تشویق آن ها به جست وجوی مطالب مربوط به مبحث متون 
خواندنی کتاب در اینترنت، استفاده از کارگروهی، جمله سازی توسط 
خود دانش آموزان و دادن امتياز و نمرة بيشــتر به دانش آموزان فعال. 
بعد از اجرای راه حل های فوق، این نتيجه به دست آمد که استفاده از 
روش های نوین و متنوع تدریس و توجه به نياز و عالیق دانش آموزان 
در باال بردن تمایل آن ها به مشارکت همگانی در فعاليت های کالسی 
مؤثر بوده است. با مقایسة فيلم ضبط شدة جلسة اول با جلسات بعدی 
)پيوســت شــمارة 8( و نيز برگ ریزنمرات نوبت اول و دوم )پيوست 

شمارة 9( این پيشرفت محسوس است.
کلیدواژه ها: مشارکت فعال دانش آموزان، تعامل کالمی معلم و 
دانش آموزان، گفتار محدود دانش آموز و پيشرفت تحصيلی، درس 

زبان انگليسی، عالقه مندی، پایة چهارم )پيش دانشگاهی(

آموزشي- تحلیلي
عوامل تأثیر گذار »داستان كباب غاز« بر ذهن 

مخاطب
دكتر رضوان رحیمي

چكیده
داستان یكي از بهترین گونه هاي نثر است كه از طریق آن، مي توان 
به شيوة غيرمستقيم بر ذهن مخاطب تأثير گذاشت. داستان كباب غاز 
بهترین مثال براي این منظور است كه در این مقاله كوشش شده است 

دليل هاي تأثيرگذاري آن، سواي داستاني بودنش، بررسي شود. در این 
داســتان كه از نوع واقع گرا و به طنز اســت، نویسنده با زباني ساده و 
عاميانه با استفاده از ضرب المثل ها و باورهاي مردمي تالش كرده است 
در حين ایجاد التذاذ براي مخاطب، ذهن او را به چالش كشد و بسياري 
از معضالت اجتماعي را هر چه برجسته تر نمایان كند. شيوة پردازش 
داســتان و درون مایة آن همراه بــا كاربرد زبان صميمي و كاربردي و 
انتقال حس به شيوة طنز از عوامل قابل توجه متن این درس اند. در این 
پژوهش كه به شيوة تحليلي- توصيفي انجام شده است، ضمن اشاره 
به دالیل تأثيرگذاري این داستان هم از نظر سبك و زبان و واقع گرایي 
و طنز و هم از نظر عناصر داستاني، در پایان گفتار چنين نتيجه گيري 
شده كه داستان كوتاه با شخصيت پردازي واقع گرایانه و بيان رویداد هاي 
رایج در زندگي معمولي بسيار بر ذهن مخاطب تأثير مي گذارد به عالوه، 
كاربرد زبان خودماني و طنز، ساده ترین  شيوه براي آموزش یا هشدار 

ناهنجاري هاي اجتماعي است. 
كلید  واژه ها: داســتان كوتاه، عناصر داستان، طنز، واقع گرایي، 

درون مایه، كباب غاز

آموزشی ـ تحلیلی
فعالیت ادبی نشریة سروش

در زمينة شعر )1367 ـ 1359(
ژیال محمدی، کارشناس ارشد ادبيات پایداری

چکیده
شعر دفاع مقدس از جمله جریان های شعر معاصر محسوب می شود 
که حول محور جنگ عراق عليه ایران شکل گرفته است. تأثيرپذیری 
ادبيات معاصر، به ویژه شــعر، از موضوع جنگ و ظهور و بروز جریان 
شاخص شعر دفاع مقدس از یک سو و انعکاس این جریان برجسته 

در رسانه های مکتوب هميشه مورد توجه بوده است.
مطبوعات به عنوان در دســترس ترین رسانه های مکتوب همواره 
مــورد توجه مردم بوده و در بحبوحة جنــگ عراق عليه ایران نيز 
پيوسته مرجع آنان برای کسب آگاهی به شمار می رفته اند. نشریة 
ســروش که نشریه ای منتسب به سازمان صدا و سيماست، هم به 
سبب اعتبار در امر اطالع رسانی و هم شروع فعاليت ادبی از روزهای 
آغاز جنگ مورد وثوق مخاطبان فراوان بوده است و دست اندرکاران 

مجله هم اهداف ویژه ای برای فعاليت نشریه ترسيم کرده اند.
کلیدواژه ها: نشــریة سروش، شعر دفاع مقدس، سال 1367 ـ 

1359

آموزشی ـ تحلیلی
موضوعات شعر مقاومت و پایداری ایران و 

جهان
علی خوشه  چرخ آرانی
مدرس دانشگاه پيام نور آران و بيدگل

چکیده
ادبيات پایداری و مقاومت شــاخه ای از ادبيات فارســی است 
و به اشــعاری اختصاص دارد کــه نتيجة مقاومت و دالورمردی 
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قهرمانــان یک قوم یــا ملت در برابر هرگونــه تجاوز و خصوصًا 
جنگ های ناخواسته اســت. اگرچه جنگ امری ناپسند در نظر 
تمام ملل و جوامع انســانی اســت، چنانچه ســرزمين، شرف و 
حيثيت جامعه و یا ملتی مــورد هجوم قرار گيرد امری ضروری 
و واجب محســوب می گردد. با نگاهی گذرا بــه آثار ادبی جهان 
و موضوعات مشــترک شــعر پایداری ایران و جهان، درمی یابيم 
که ادبيات مقاومــت و پایداری نزد تمام ملل، عمومًا، و نزد مللی 
که دچار جنگ ناخواســته و اشغال ســرزمين شده اند، خصوصًا، 

جایگاهی ویژه دارد.
در این مقالة کوتاه، نگارنده بر آن اســت که با بررســی تطبيقی 
این بخش از ادبيات در آثار شاعران ایران و جهان به سه موضوع 
کلی شــامل بيان اهداف آرمانی، و توضيحات شجاعانه و تمجيد 
پيروزی ها، و مرثيه ها و ســوگواری هایی برای دالوران بپردازد و 
در قالبی جزئی تر، به موضوعات مشترک ادبيات پایداری ایران و 

جهان در قالب شاهد مثال هایی اشاره کند.

کلیدواژه ها: مقاومت، پایداری، جنگ، صلح، شعر، شاعر

آموزشی ـ تحلیلی
نثر قابوس نامه از منظر سبک شناسی

علی خوشه چرخ آرانی
مدرس دانشگاه پيام نور آران و بيدگل و دبير مدارس 
شهرستان آران و بيدگل

چکیده
کتــاب ارزشــمند قابوس نامــه معروف بــه »النصيحــه« اثر 
عنصرالمعالی، عالوه بر دربرداشــتن اطالعات وســيع و معلومات 
ژرف، به ســبب نثر ساده و شــيوة دل انگيز و لطف ذوق و حسن 
تعبير نویسنده درخور توجه است. عنصرالمعالی کوشيده است با 
بيانی ســاده و موجز و به دور از هرگونه ترادف، سجع و اطناب و 
با کالمی روان و طبعی لطيف، فصيح و ســليس در قالب کتابی 
ماندگار با موضوع حکمت، اخالق و تعليم، مخاطبان را به فضایل 

دعوت کند و از رذایل باز دارد.
در این مقاله با عنوان »نگاهی سبک شناسانه به نثر قابوس نامه«، 
پس از بيان وضع نثر در قرون پنجم و ششم به بررسی ویژگی های 
نثر مرســل پرداخته و آثار مشهور منثور در قرون یاد شده ذکر و 
در پایان اختصاصات ســبکی، نوادر لغات، ترکيبات و افعال و .... 

قابوس نامه را همراه با شواهد مثال ذکر کرده است.
کلیدواژه ها: قابوس نامه، عنصرالمعالی، نثر مرسل، قرن پنجم

آموزشي-تحلیلي
نقد و تحلیل كتاب فارسي دهم

مرضیه احمدیان
 كارشناس ارشد ادبيات فارسي و دبير ادبيات فارسي و 
سرگروه ادبيات متوسطة دوم دهاقان

چكیده
درس زبان و ادبيات فارســي در نظام آموزشــي، حافظ ميراث 
فرهنگي و از ابزارهاي مؤثر انتقال ارزش هاي دیني و ملي است. به 
همين دليل، تقویت مهارت هاي زباني، ادبي و فكري دانش آموزان 
به منظــور درك و دریافت مفاهيم ژرف و گســتردة آن از اهداف 
مهم آموزشــي كتاب اســت. در این تحقيق، پژوهنده سعي دارد 
بــا توجه به اهدافي متعالي كه براي این كتاب پيش بيني شــده 
اســت، هر یك از دروس را بررسي كند و ميزان موفقيت آن ها را 
در رســيدن به هدف مورد نظر بســنجد. در نگارش این تحقيق، 
از منابــع مذكور در پایان كتاب فارســي 1 پایة دهم و تحقيقات 

كتابخانه اي استفاده شده است. 
كلیدواژه ها: كتاب فارسي1، پایة دهم، ادبيات، اهداف آموزشي

آموزشي- تحلیلي
نقدي بر واژه هاي هم آوا)1( و )2(

در كتاب زبان فارسي )3(، سال سوم آموزش 
متوسطه ادبيات و علوم انساني

حبیب اهلل جمشیدي نژاد
كارشناس ارشد زبان شناسي، دبير دبيرستان هاي ایذه، 
خوزستان

چكیده
نوشتة حاضر بخشــي از پژوهشــي در باب پدیدة هم آوایي در 
زبان فارسي اســت كه در قالب رسالة كارشناسي ارشد در رشتة 
زبان شناســي در دانشــگاه عالمه طباطبایي تهران به راهنمایي 
دكتر كوروش صفــوي در تير مــاه 1391 تحت عنوان »آموزش 

واژه هاي هم آوا در نظام نگارش فارسي« از آن دفاع شده است. 
به نظر مي رســد پدیدة هم آوایي در كتاب زبان فارســي )3( با 
پدیده هاي دیگري به نام »هم نویسي« و »هم نامي« خلط گردیده 
است. از این رو، مقالة حاضر با هدف رفع ابهام و روشن سازي این 

مفاهيم تهيه و تدوین شده است. 
روش مورد استفاده كتابخانه اي- توصيفي بوده است؛ به  این معنا 
كه واژه هاي هم آوا از فرهنگ فارسي دكتر محمد معين به عنوان 
داده هاي تحقيق اســتخراج و بدون تجویز شــخصي و سليقه اي 
توصيف شــده و از طریق مشخص كردن بافت و محيط كاربرد با 
واژه هاي دیگر تجزیه و تحليل گردیده اند. در پایان، به این نتيجه 
رسيده ایم كه هم آوایي در تمام زبان ها وجود دارد و دو خاستگاه 

عمده دارد. 
1. تحول درون زباني یا تغييرات صوتي،

2. تحول برون زباني یا تماس  زباني.
بيش از 90درصــد هم آوایي ها در زبان  فارســي به اختالف در 

ارزش واجي نویسه ها )= برون زباني( بر مي گردد. 
كلید واژه ها: هم آوایي، هم نامي، هم نویسي، واج ، نویسه، بافت، 

هم نشيني
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