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  اكادمي علوم دولت جمهوري اسالمي افغـانستـان
  ريــــوم بشـــــــش علــت بخـاونيـــمع
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:ياد داشت   
اً از آدرس مشخص با ذكر نام، تخلص، رتبه علمي، نمبر تيلفون و ايميل مقاله رسم  - 

  .آدرس نويسنده به ادارة اكادمي علوم فرستاده شود
  .  تحقيقي، بكر و مطابق معيارهاي پذيرفته شدة علمي باشد- مقاله ارسالي بايد علمي  - 
  .ري چاپ نگرديده باشدمقاله بايد قبالً درجاي ديگ  - 
 كلمه بوده، گوياي اصلي 200 الي 80عنوان مقاله بايد داراي خالصه و حداقل حاوي   - 

همچنان بايد به يكي از زبانهاي . پرسشي باشد كه مقاله در پي پاسخ دهي به آن است
  .يونسكو ترجمه شده باشد

، روش تحقيق، نتايج به مقاله بايد داراي مقدمه، اهميت، مبرميت، هدف، سؤال تحقيق   - 
  .دست آمده و فهرست منابع بوده و در متن به منبع اشاره شده باشد

مقاله بايد بدون اغالط تايپي با رعايت تمام نكات دستور زبان و تسلسل منطقي   - 
  . تنظيم شده باشدword در برنامة A4 موضوعات دريك روي صفحة كاغذ

 تايپ شود، 13حه معياري بوده، با فونت سايز  صف15 و حد اكثر 7حجم مقاله حد اقل   - 
  .باشد و به شكل هارد و سافت كاپي فرستاده شود) single(فاصله بين سطرها واحد

هيأت تحرير مجله صالحيت رد، قبول و اصالح مقاالت را با درنظر داشت اليحة نشراتي   - 
  .اكادمي علوم دارد

ظريات محقق و نويسنده بوده،  الزاماً ربطي به تحليل ها و انديشه هاي ارائه شده بيانگر ن  - 
  .موقف اداره ندارد

  حق كاپي مقاالت و مضامين منتشره محفوظ بوده، فقط در صورت ذكر مأخذ از آن - 
  .استفاده نشراتي شده مي تواند

  .  مقالة وارده دوباره مسترد نمي گردد- 
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  عات و ارتباط عامة اكادمي علوم افغانستانرياست اطال: ناشر
    معاون سرمحقق علي شير رستگار:مدير مسؤول

   محقق برهان الدين نظامي:متهمم
 : هيأت تحرير

  اكادميسين سليمان اليق
  پوهاند دكتور عبدالقيوم قويم

  معاون سرمحقق محمد فاضل شريفي
  معاون سرمحقق علي شير رستگار

  محقق مارينا بهار
   علي شير رستگار :ديزاين
   نسخه500  :تيراژ
  .اكادمي علوم افغانستان شهرنو، ،كابل :آدرس
  0707105942   - 0778209685   - 0202201279:  تماسهاي شماره 

    informationasakabul@ gmail.comايميل رياست اطالعات و ارتباط عامه
  com.yahoo@2014Khurasan :ايميل مديريت مجله

  :اشتراك ساالنه
   افغاني300: كابل

   افغاني500 :واليات
   دالر امريكايي100 :كشورهاي خارجي

  :قيمت يك شماره دركابل     • 
   افغاني70: براي استادان و دانشمندان اكادمي علوم    • 
 افغاني40: براي محصلين و شاگردان مكاتب  
 افغاني80: براي ساير ادارات  
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  رسمحقق سید علیشاه روستایار 

   
  عامیانههای دوبیتیمختصات

 
 خالصه
هـای ادبیـات شـفاهی بـوده و توسـط هـای عامیانـه، شـامل ترانـهها و دو بیتیرسوده

این ژانـر ادب عامیانـه سـابقهء تـاریخی  .گوینده نا معلومی از میان مردم ایجاد گردیده است
هـا، دو از میان این رسوده .نهد شفاهی را بنیاد میطوالنی داشته و بخش با اهمیت ادبیات

ّها از ژرفـای روان جامعـه نـشات دو بیتی .ایدیی را احراز میهای عامیانه جایگاه ویژهبیتی
. دهـدوده، خصایل، عادات، رسوم، ذوق، ذهنیت و همه خصایص جامعـه را بـاز تـاب مـی

یـق عاشـقانه رعایـت خـدا پرسـتی، احساس عـشق و عال :هاموضوع و مضمون این دو بیتی
ن نـوازی، وصـف زیبـایی ـا داری، مـیه ایل صوفیانه شـکوه از غربـت و ن هـای گرایش به 

ردی و امثال آن   .طبیعت، وطن دوستی، صلح خواهی، در وصف جوا
های زبان فارسـی دری، کالمـی اسـت مـوزون، و مقفـا، بـا زبـان و ها و دو بیتیرسوده

عـد از گـسرتش دیـن مبـین اسـالم در خراسـان زمـین وزن و قواعـد علـم افاده عوامانه، که ب
ـود همـین گونـه قافیـه در دو بیتـی، بیـشرت در مـرصاع  .عروض را جانشین اوزان هجـایی 

ها قافیـه بـه شـیوهء مثنـوی در برخی از دو بیتی .شده استنخست، دوم و چهارم رعایت می
 .استدر مرصاع اول و دوم و سوم و چهارم آورده شده 

 مقدمه 
- یی است که توسط گویندهء نا شناختههای عوام، کالم منظوم عامیانهها و دوبیتیرسوده

 از میان مردم ایجاد گردیده و بعـد از راهیـابی و نفـوذ آن در بـین مـردم جایگـاه خـود را از یی
کـه های ذهنی و عاطفی عـوام اید این فرآوردهلحاظ پذیرش و کار برد، تعیین و تثبیت می
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هـای رس سـبز و شـاداب، در هـای کوهـساران در درهتوسط اشـخاص نـا معلـومی در دامنـه
هـا و ها و جنگـلهای پر طراوت، در کنار دریا در لب پلوان مزرعه، در زیر درختان باغدهکده

هـا و احـساسات منـزه کـسی تـراوش هـا، از زالل جویبـار اندیـشهدر سایه ساررسد تاکستان
ـوده و در وده است، بعد ازگ سرتش آن در میان مردم، از تصفیه گـاه اذهـان عامـه عبـور 

صورت لزوم، بعد از تصحیح و تنقیح کسانی، مورد پذیرش عموم قرارگرفته و متعلـق بـه همـه 
هـای هـای مردمـی، کـار مـا در رابطـه بـه دو بیتـیۀهـر چنـد صـاجنظران گذشـت. گرددمی

- بهای ادبیات عامیانه کارپ و نرش این ژانر گرانارزشمندی را انجام داده و به گرد آوری و چا

هـای فـورانی آفرینـشگری های در خور ستایش را انجام داده اند؛ مگر از آنجایی کـه چـشمه
ی و کار در مورد این ژانر ادبیات مردم، انقطاع  پذیرد و روند ایجاد گری آنها ادامه دارد؛ ازی

یـی ن رو روند تحقیق پیرامون این موضوع نیز پروسهعامه نیز پایان نا پذیر خواهد بود از همی
  .ها ادامه خواهد یافتاست، دایمی و در تداوم حیات نسل

  هدف تحقیق
هـای عامیانـه و آشـنایی هـای دوبیتـیگـی هدف از تحقیق این موضوع شناخت ویژه

  .باشدگان با این ژانر ادبیات فولکلوریک میبیشرت خواننده
  مربمیت تحقیق

های عامیانه، به منظور حفـظ ایـن فـرآوردۀ ذهنـی  و تحقیق پیرامون دوبیتیگرد آوری
  .رسدهای فرهنگ عوام رضوری به نظر میمردم و حراست از ارزش

  ارزش تحقیق 
تواند سـهم های عامیانه به حیث یکی از ژانرهای ارزشمند فولکلوریک می این دوبیتی

ایدها موثری را در شناخت فرهنگ، عنعنات، اندیشه   .و عواطف مردم ایفا 
  روش تحقیق

ـاس و  -  این موضوع ، روشی خواهد بـود تحلیلـی  تـرشیحی کـه هـردو روش منطقـی، قی
ـای عـوام و این تحقیق فرشده با هدفمندی شـناخت بهـرت و بیـشرت ترانـه .استقرا را در بر دارد ه
  .استهای عامیانه و ارزش و اهمیت آن به رشتۀ تحریر در آمده باالخص دوبیتی
ها که در مقاطع مختلف تاریخی توسط افـرادی از جمـع عـوام رسایـش یافتـه دوبیتی

هـا، عالیـق، رسـوم، گـی مـردم، خواسـتهاست، در واقع انعکاس دهنـدۀ همـۀ مظـاهر زنـده
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های آنان است که توسـط برخـی افـراد عنعنات پسندیده مردمی و عواطف انسانی و اندیشه
اینده  آنان در قالب دو بیتی اظهارگردیده و توسط دیگران سینه به گی از همۀناشناخته به 

وده و تا زمان ما رسیده است   .سینه از نسلی به نسلی دیکر انتقال 
هـای عامیانـه در ایـن اسـت کـه محتـوی و مـضمون آن منحـرص و جامعیت این ترانـه

ور طبیعـی محدود به مطالبه و نیاز رصف، فردی نیست که ویژه فرد مشخص باشد، بل به طـ
عی افراد عامه منوط است به خواست هـای گـانی و نیـازها  و عالیق همـهبنابرموقعیت اجت

ن ها، جامع تر و فراگیربه هر اندازه که موضوع و مضمون این رسوده. جمعی تر باشد، به ه
 .بوداندازه، مورد پذیرش بیشرت قرارگرفته، استفاده و کاربرد آن در بین مردم افزونرت خواهد 

های باستان، حتا از عهد آریانای قدیم، در کـشور مـا رایـج های عامیانه، از زمانهرسوده
تـوان مـشاهده هـا را در ریکویـدا و کتـاب اوسـتا مـیهای این گونه رسایشونه. بوده است

های این زمان به وزن هجایی در اواخر این عهد و قرون نزدیک  به ظهور اسالم، رسوده .ود
های بدوی که حاوی وزن هجایی می باشد، در واقـع مبـدا و این رسوده .یافته استرسایش 

هـای ادبـی شـعر هـا در بحـور و اوزان عروضـی و در مکتـبمنشاء ه شاعری است که بعـد
ل، پختهفارسی دری به اوج قله در کنـار ایـن نـوع . گی و زیبایی رسیده استهای شامخ ک

های عوامانـه ها و دو بیتیت عامیانه و از آن میان، رسودهادبیات اختصاصی و مسلکی، ادبیا
ق حیات پر جنب و جوش مردم به هستی خویش ادامه داده است دوبیتی کـه آن را . در اع

های، فلک، سنگ گردی ، یا رباعی نیز خوانند، در مناطق مختلف کشور ما به نام چهاربیتی
ونـهشـود و و نظایر آن نیز یاد مـیکی، تکی، کوچه باغیسیغانی، کیانی ، بیت کرده هـای  

ت وجود داردۀآن در ادبیات عامیان های اخیر در کشور مـا، در رساج در سده.   تاریخی به ک
االخبار که ستونی را برای نرش ادبیات فلکلوریک اختـصاص داده بودنـد و در مجلـهء کابـل ، 

.  عرصـه صـورت پذیرفتـه اسـتارگان نرشاتی انجمن ادبی کابل، فعالیت ارزشمندی بر ایـن
همین گونه در اکادمی علـوم و ریاسـت ادب و فرهنـگ وزارت اطالعـات و فرهنـگ و مجلـهء 

همچنان طی مدت بیـشرت از  .گیری را در این زمینه انجام داده اندمربوطه آن خدمات چشم
و های آگاه کشور، در مورد ادبیـات شـفاهی یی از دانشمندان و شخصیتنیم قرن اخیر عده

ر بخشی را انجـام داده انـد از زمـرۀ  .از آن میان در رابطه به دو بیتی های عامیانه، کارهای 
ـاه  این صاحب نظران، از استاد عبدالغفور برشنا، پوهاند دکتورعبداالحمد جاویـد، پوهانـد ش
علی اکرب شهرستانی، پوهانـد محمـد رحـیم الهـام ، پوهانـد عبـدالقیوم قـویم پوهانـد سـید 
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م، اسد هللا شعور، پوهانـد نگهـت سـعیدی، پوهانـد محمـد حـسین یمـین، سلطان شا ه ه
عنایت هللا شهرانی، اعظم سیستانی، حسین نایـل، نـیالب رحیمـی، ظریـف صـدیقی، نثـار 
احمد بهین، پاییز حنیفی، علی محمد منگل، پویا فاریابی، محمد نارص نـصیب، حبیـب هللا 

ریگانه، شمس الحق آریا نفر و دیگران، میتوان نام رفیع، عبدهللا بختانی خدمتگار، غالم حید
- ادب عامیانه که ساخته و پرداختۀ همه مردمان یک جامعه است معرف واقعی زنـده) ١.(برد

ن مردم می باشد و زنـده ن  .ایـدگـی آنهـا را بـه وجـه نیکـو رشح و بیـان مـیگی ه هـ
اینده ست یـک جامعـه در یـک وقـت گـی از احـوال و طـرز زیـطوریکه ادبیات و هر جز آن 

گـی و رسگذشـت های برازندۀ ادبی بـه طـور کـل تـاریخ زنـدهکند و همه آن پدیدهمعین می
حیات یک قوم است؛ همچنان ادب عامیانه نیز در پهلوی ادبیات، ارزش خاص را دارا اسـت 

یـت اجـت ع و از این که اینگونه ادب به زبان عامه مردم تبارز کـرده و در حقیقـت زبـان اک
ع و ارايۀ خصایل، عادات، رسـوم، ذوق، ذهنیـت و همـه می باشد؛ بنابر آن و در ترشیح اجت

باشد؛ زیـرا زبـان عامیانـه، از احـساس اصـلی تر میگی مردم آن گویاخصایص و کوایف زنده
ع برخاسته، تاریخ خود را به زمان پیدایش برشی می  .رسانداجت

های رنگارنگ و جالب را دسته بندی ین همه گلگی اچنانکه گردش زمان و سیر زنده
کرده از نسلی به نسل دیگر دست به دست گردانیده است، تا اینکه امـروز آنـرا بـه مـا سـپرده 
عـی دسـته هـای دیگـر  است و همین قسم هر وقت و هر روز نظر به تغییـر و تحـوالت اجت

 .گیردگان قرار میشود و به دسرتس آیندهها در آن افزوده میازگل
 ادب عامیانه در اک جوامع راه خود را در قطار سایر شقوق ادبی باز کـرده اسـت و در 
جامعه خود ما نیز در این اواخر توانسته اسـت کـه مقـام ارزنـدۀ خـود را در عـا ادب احـراز 

گان ما در راه معرفی ادب عامیانـه دری، بـا اید؛ چنان که از چندی است، بعضی نویسنده
جداگانه قدم گذاشته کار مفید و مهم را رشوع کرده اند و بـدین  هایها و رسالهالهنوش مق

های ادبی را برای یی از ادبیات کهن دری را روشن ساخته، راه این گونه، کاوشطریق گوشه
 ) ٢.(دیگران باز کرده اند

ق روان مـردم مـا نـشات رسوده ـوهای عامیانه که از تـار و پـود هـستی و از اعـ ده  
نـد ها و حاالت افراد جداگانه و در کلیت آن تـوده، در واقع نجوای خواستهاست هـای ناکرا

آوردنـد های حیات جامعه را به حرکت در میجامعه است که با کار و تالش روزمرۀ شان چرخ
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های ذهنی مردم است، که هـم گـونی فکـری و عـاطفی و ادراک حقـایق، کـه با این فراورده
باشد، میان افراد جامعه بر قرار میگردد؛ زیرا فراینـد ذهنـی عـوام ی جمعی میگمستلزم زنده

یی در بر دارد که ضمن دلنـشینی در هر ژانری که ارایه گردیده باشد، بیان حقایق را به گونه
ی وگـاهی هـم بـر بنیـاد اسـتدالل عقلـی اسـتوار مـی  .باشـدآن، بربنای نوعی منطـق هـ

هـای ادبیـات شـود کـه فـرا آورده، از این واقعیـت ناشـی مـیادبی فولکلوریدلنشینی پدیدۀ 
ی و ادبی، که ویـژههافولکلوریک، اندیشه گـی  و حاالت عاطفی انسان را با کیفیت ساده ه

- های ادبی با همه اجزا و ظرافـتهای فنون و ارایهسازد؛ زیرا مایهزبان عامه است، مطرح می

ز ساده و دور از هر نوع تکلف و تصنع به مشاهده عوام، در کلیت آن به طرهای آن در زبان 
ی مـیهاگیاین ویژه .رسدمی -  یعنی فنون و صنایع بدیعی که موجد زیبایی و کیفیت هـ

بـا وجـود   .گان آثـار ادبـی بـه عـالیرتین شـگرد آن تجلـی داردباشد، در کالم شعرا و نویسنده
ـال هریـک از های فولکلومیان دو بیتی و سایر ژانروجوه مشرتکی که  ریک وجود دارد در عین ح

به بـاور فولکلـور شناسـان،  .باشد ویژۀ گرد آوری و تحقیق خود را دارا میهایها روشاین ژانر
های فولکلوریک در رسارس جهان به شیوۀ علمی و هم آهنگ برای اینکه مطالعات و پژوهش

ـوده و  مختلف دسته بندیهای پیش برده شود، الزم است تا ادبیات عامیانه را به کتگوری
امی کشور اینـددر مطالعه و تحقیق آن در  آنهـا  .های جهان از یک روش معین استفاده 

فولـک (ها را به نـام های جداگانه دو بیتیهای فولکلوریک به بخشضمن تقسیم بندی ژانر
وده و برای جمع آوری و تحقیق آن، روشیا ترانه)سانگ  یـیی ویژههاهای عامیانه، مس 

وده اند  )٣.(را مطرح 
ــرهــا، و دوبیتــیبهــرتین شــیوۀ گــردآوری رسوده ــه؛ ماننــد ســایر ژان هــای هــای عامیان

هـای عوامانـه این ترانـه .باشد حصول آن از منبع اصلی، یعنی از میان مردم میفولکلوریک،
نـدۀ ایـن گـرد آور .در بین مردم که خـود موجـد آن انـد، بـه منـزه تـرین شـکل آن وجـود دارد

فـورم گـرد (ها را با ثبت شهرت و آدرس مـشخص نقـل دهنـده آن در ورق مخـصوص دوبیتی
بدون تصحیح، ترصف و تغییر،  .باشدکه حاوی جدولی در قسمت فوقانی آن می )آوری مواد

هـای عامیانـه ادامـه اید به این ترتیب روند گرد آوری دوبیتیدر آن ورق مخصوص درج می
های ادبـی عامیانـه یی است دایمی و انقطاع ناپذیر؛ زیرا جریان آفرینشوسهیابد و این پرمی
های مختلف آن به طور ناگسستنی، میان مردم ادامه دارد، بنابر آن عملیـۀ جمـع آوری و ژانر

 .گی و متداوم ادامه یابداین مواد از میان مردم نیز باییست به طور همیشه
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هـای عـوام، حـایز اهمیـت ز آن میان در دو بیتـیآنچه درگرد آوری مواد فولکلوریک و ا
مواد از میان مردم از حافظه آنانیکـه  .باشدگی آن میگی و دست ناخوردهفراوان است، سچه

. شوندآن را حفظ دارند به صورت اصالح ناشده، که قبال انتشار نیافته باشند، جمع آوری می
مر مشکل و حتی نـاممکن بـود؛ امـا در ها اتثبیت مساله، مواد چاب و نرش ناشده، درگذشته

هـا را از رس راه پژوهنـده عرص حارض، استفاده از تکنالوژی معارص و کامپیوتر، ایـن دشـواری
ودن همۀ دوبیتی .برداشته است - های مطبوع و انتـشار یافتـه در کـامپیوتر، مـیجاگزین 

های گرد آورده شده نـو وبیتیگی دتواند زمینۀ پرسش در مورد انتشار یافته و یا انتشار نایافته
اید شـود کـه ایـن مـواد جدیـد در نتیجه، طرح پرسش از کامبیوتر معلوم می .وارد را فراهم 

شامل مواد چاپ و نرش شده است ویا نه ؟در صورت عدم چاپ و انتشار قبلی، ایـن مـواد بـه 
  .های آرشیف فولکلور افزوده میشودگنجینه دوبیتی

ها، درگام بعدی، پژوهش ایـن مـواد جمـع آوری شـده مطـرح پس از گرد آوری دوبیتی
هـای مخـتص بـه خـود را روند پژوهش در رابطه به این مواد جمـع آوری شـده روش .میگردد
مـواد جمـع آوری شـده  .گـرددو شامل تصنیف، تحلیل، تنقیح، نقـد و نظـایر آن مـی .داشته

یق را سپری نکرده باشد از اهمیت و ها تا زمانی که پروسه تحقفلکلوری و از آن میان دو بیتی
ی هـای عامیانـه، موضـوع بررسی روند پژوهش دو بیتـی .باشداصالت فلکلوریک برخوردار 

هـا باشد و در این مبحث جامع پیرامون رسودهدامنه دار بوده و مستلزم  مقالت جدا گانه می
یو دو بیتی هـای طه به دو بیتـیهدف ما درین بحث فرشده در راب .گنجدهای فلکلوریک 

هـا ها و دو بیتـیمردمی این است تا خاطر نشان گردد که دو بعد اساسی کار در مورد رسوده
 نهد را، نخست گردآوری این مواد و در گام بعدی تحقق روند پژوهش بر این مواد، بنیاد می

، های موزون و مقفا پرداخته شـده اسـتهای عامیانه فارسی دری که در قالبدو بیتی
هـا، دردهـا و دامنه نهایت گسرتده داشـته و بهـرتین معـرف افکـار، حـاالت، عواطـف، آرمـان

هـای احساسات صادقانه مردم مـا بـوده و در تقـرب و همگونـه سـازی حـاالت انـسانی تـوده
این چکامۀ ذهنی و ذوقی مردم از نظـر موضـوع  .ایدگسرتدۀ عوام، نقش موثری را ایفا می

گـی خـود را داشـته و حـاالت مختلـف مربـوط بـه حیـات افـراد سرتدهو مضمون، نیز پهنا وگ
اگـر بـه تـذکر فـرشده ، پیرامـون برخـی از وجـوه ایـن موضـوعات  .دهـدجامعه را بازتاب مـی

 :بپردازیم، آن مطالب ازین قرار خواهد بود
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  حاالت عشقی و عاشقی - ۱
ـوده اسـ این نوع دو بیتی ـاب دهنـدۀ ها که بیشرت آن از طبع جوانان تراوش  ت، بازت
گی این نسل توام با شور وجد و شادمانی و زمانی هم محزون از یاس حال عشق و دل باخته

 .و نا امیدی در رسیدن به آرزو ها می باشد
 مانند  

ــوگــان تــه قربـد بـــار آمــبه ــهالک ج ردم           ـــ ــ ــ  وگردم ــان تــوره زلفـ
ن ت )آد( دایــف    ردی          کـا داری نــوردی وفــقسم خ  )۴ (وگردمــــــــو پی

 :ویا این دو بیتی
ــــترا دی ــ ــ  دم          د میخواست که دنبالت بگردم ــان کشت گنـــدم میــ

 )۵(ال مردمـصدا کردی که هستم م        د میخواست که چند بوسه بگیرم    
 و یا 

ــم که غـــی تان ــ  ازم دور منزل ـــانم بســــــی ت         از دل       م وردارمــ
ــرسم مث ــ ــ ــ یت می     ل شرت در زیر بار اس         ــ  )۶ (زلـکشم منزل به منغ

- دل باختـه: عشق و عاشقی، حاالت، احساسات و پیش آمد های گوناگون دارد؛ ماننـد

یی، رنج و تعـب دوری، درد از انـدوه های شیرین رویا نا قراری، هجر وصال، فراق، لحظهگی،
ایی رقیب، حرست ناکامی از ناداری، شکـست از نـا تـوانی،  یار سفر کرده، مباهات و خود 
رد تقاضای عاشق دل داده از سوی خانواده معشوق و بسا حال و احوال گوناگون دیگر؛ این 

 آن، متاسـفانه بـار یی که بیـشرتتنوع حاالت و وقایع سبب پرداخت هزاران دو بیتی عاشقانه
 .سنگین، رنج شکست و نا کامی را بر دوش می کشد، گردیده است

 :وفا داری در عشق راه و رسم مردان و زنان آگاه و پاک طینت است
ــوا کبــستاره در ه  ن استــارم نگیـــــی ریــخودم انگشت       ک زرین است      ـ

ــخ ــــکه ی       دار       ــو نگین را نگهـــدا تــداونـ ـــ ــرم ایــــار اول و آخــــ  )۷(ن استـ
  حفاظت ناموس - ۲

ــرج بلنـــــارقچین رست یک شار چین است            دمو ب  ن است ـازنیــک نــد یـ
 )۸(ل زمین استــدو چشمش قیمت کاب        شم      ه میــامش بگیرم کشتــاگر ن
  اشتیاق خدا پرستی - ۳

ــت     دایا           ـــ و کم دارم خچه غم از بیش ــــ  دایا ــــه غم دارم خـــورا دارم چــ
ــدو چش       ان        ـه گریــمن از رشم گناه هستم ب ــم پـ ــ   )۹(دایاــم دارم خــــر ز نــ
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ایل صوفیانه گرایش- ۴   به خاکساری و 
ــه شهر عشــب  دایا ـــگر دارم خــــون جـــــ دل خبه   ـــدایا         ق سفر دارم خـــــ

ـــم دیـــببست ـــــده را از هر دو عــ ـــــــر دارم خـــترا من در نظ  ا          ـ ـــدایــ  )۱۰(اـ
  شکوه از ناداری و غربت - ۵

ــک بـفلر داره             ـــــــدلگی )مـــــغ(ا ــــهیــغریب ــــم زنجیـــــا گردنـ ــ  ر داره ــ
ــفل ــک از گردنـ ــم زنجیــ ـــر بکشـ ــاک دامن گیــــــــغریبی خ     ا       ـــــ  )۱۱(ر دارهــ
ن نوازی - ۶   مه

ــاز ش    دارم          ــو جان نــــان که بی تـــاال یار ج ن نـــام شــ ــد میه  دارم ــ
ن عاشق      ــــــاگر یکشب ش ـــبه در ب        وی میه ــدا ارمان نــــار خـــــ   )۱۲(دارمـ

  وصف زیبایی های طبیعت - ۷
 ه رنگین ـوش الله صحرا گشتــــزج  رو سیمن            ــــــا ای ســد بیـــار آمـــــبه
ـــــی داره حـــر از سوسنــمگ ـــ ــکایت             که بلبـ  )۱۳ (د آواز شیرینــــــــکنل میـ
  وطندوستی - ۸

ن خوشرت        بلبل ب ــخار وطن از الله  و ریح      ه وطن تخت سلی  ان خوشرت ـ
 )۱۴(شد به کنعان خوشرتکاش گدا میدص      کرد       یوسف که به مرص پادشاهی می

    صلح خواهی- ۹
ـــوطن آزاد گشت ــی شـ ــزج   اش            ـــادمان بـ ـــور روزگـ  اران در امان باش ـــ

ــان کشـــــــمی ــــــوران صـ  )۱۵(ان باشــلح خواهی قهرمــرور               براه صــلح پـــ
ردی - ۱۰   در وصف جوا

ــغریبی چن  غم و درد و مشقت دارد ای دوست     د عادت دارد ای دوست           ـ
ــج ردی فتـ ــــــوا  )۱۶ (دوستنه قدر اب و عزت دارد ای               یــــــاده در غریبــ

های عوام زبـان فارسـی دری، در قـدیمرتین صـورت آن کالمـی بـوده ها و ترانهرسوده
است موزون و مقفا؛ اما این وزن در بدو پیدایش ایـن ژانـر ادب عـامی بـه طـرز وزن هجـایی 

کـه در  )رسوده معبد کرکویـه سیـستان(ونۀ بارز این کالم موزون فولکلوریک از .بوده است
  :آن رسوده چنین است .توان یاد کرد اسالم رسایش یافته است، میسالیان قبل از

 خنیده گرشاسپ هوش   اداروش              ــــــرخت بــــف
ــن      همی پراست از جوش            وش ــی نـوش کن مـ
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ــــــدوست ب  وش ـاده گـبه آفرین نه   وش            ـدا کـ
 ذشت و دوش ـــدی گ   کی کوش             ــهمیشه نی

 )۱۷(خدایگانا بافرین شاهی !شاها
 شعرفارسـی ۴ و۳بعد از ظهور دین اسالم و گـسرتش آن در خراسـان زمـین، در قـرون 

دری با تاثیر پذیری از اوزان اشعار عربی، وزن عروضی که دسـت آورد ادبیـات عـرب دانـسته 
 آمد از زمره این قوالب متقدم های مختلف فارسی پدیدشود، در شعر دری راه یافت قالبمی

های عامیانـه  و تکـوین سـاختاری شعری پیدایش قالب شعری رباعی در پدید آمدن دوبیتی
هـای بـاز مانـده از آن از لحاظ وزن و قافیه اثر مشهود داشته اسـت هرچنـد برخـی چهارپـاره

ونهزمان ل این واقعیت را کـه ممکـهای پیدایش قدیمرتین  ن اسـت های شعر دری احت
یرباعی خود زاده همین دوبیتی  . ایدهای ساده عوامانه بوده باشد از حقیقت بعید 

ها معموالً توسط اشخاص عامی پدید می آید، آفرینـشگر آن بـه طـور عمـوم از دوبیتی
ـان ایـن نـوع وزن عروضی و قافیه و فنون و صنایع بـدیعی آگـاهی ندارنـد و حتـی گوینـده گ

یفرآورده عامیانه قوا گیرند با آن هم ملکه رعایـت وزن عد و اصول شعرهجایی را نیز مدنظر 
این قواعد وزن عروضـی . آوردتعداد بیشرت این نوع اشعار را تحت قاعدۀ اوزان عروضی در می

های ادبی به طور ساده و دور از تفنن به کیفیت زیبایی و های فنون و آرایهگیو برخی از ویژه
 .افزایدها میودهاثرگذاری این نوع رس

هـا در بحـر هـزج مـسدس محـذوف تا جایی که دیـده میـشود تعـداد بیـشرت دوبیتـی
 .رسایش یافته است )مفاعیلن مفاعیلن فعولن(

ــاگر ی  بگو یارت سالمی میرسانه    ه             ــه خانـدی بـــــار مرا دیــ
ــ تو رسخداوندم مرا با       همی باشه دعای من شب و روز           )۱۸(انه ــ

 تقطیع
   نه    دی    دی    به    خا    را    ر    م     یا     گر     ا   
     ا         ا              .   ا       ا       ا           .  ا          ا     ا         .

   لن    لن    ف   عو   عی    لن   م     فا     عی  م    فا  
  

  می     ر    سا    نه   ال    می      یا    رت     س  گوب     
 ا       ا        .     ا     ا      ا             . ا       ا           ا            .
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  عی     لن    ف   عو   لن م      فا     عی    لن      م     فا  
  :به همین وزن است این دوبیتی

زمان کشت و کار آمد گل من          ل من  ـد گـــار آمــبهار آمد به
ر آمبیا یار جان که در باغا براییم  )۱۹(د گل من ــ  که گلها بیش

مفـاعلین مفـاعلین (هـای عامیانـه در بحـر هـزج مـسدس مقـصور تعدادی از دوبیتـی
 :رسوده شده مانند) مفاعیل

ال        دو دستم خم زده با گردنت یار سفر در بیش دارم دل به دنب
 )۲٠(ارــــــدل پر غصه رفتم از برت ی   نشد فرصت که راز دل بگویم   

 تقیطع 
 ل  دن   با     س   فر   در   پی   ش   دا   رم   دل   به  

.       ا     ا       .  ا           ا    ا           .  ا         ا    ا           .
  ل    عی    فا   عی   لن   م    فا  م    فا   عی   لن    م   

 .دو بیتی زیر نیز به همین وزن است
ـــرسراهت گ  مه کی از تو جدایی می کنم یار      دایی می کنم یار      ــ
ــبه پاس خ ــ ــاطر تو ای نـ ــ  به دشمن آشن      گارم    ــ  )۲۱(ایی می کنم یارــ
- یی که منبع و منشا پیدایش وزن و اوزان عروضی بوده، تا کنون در دو بیتـیوزن هجا

تعـداد  .گیـردها به طور طبیعی شکل میها تساوی هجاهای عوام رایج است، در این رسوده
- باشد؛ مانند این دو بیتی که عدد هجاها در هر مرصاع آن از یازده تا سیزده هجا میسیالب

 . رسد میهای هر مرصاع آن به سیزده
ــدنیا گ ــه همـذرانـ ــه ما درگــ ــروزا و شب     ذریم      ـــــ ـــا در طلب سیـ  م و زریم ــ

ن اس که بریم یا نربیم   چند گز کفن اس        )که(رسمایه عمر ما  )۲۲(آن هم به گ
ها در مصاریع اول و سـوم در دو بیتی زیر که به وزن هجایی رسوده شده تعداد سیالب

 .باشدهای دوم و چهارم دوازده، دوازده هجا مییازده هجا و در مرصاع
  در خانهء بیگانه چرا روانم کردی        مادر مادر چرا کالنم کردی؟       

)۲۳(ــومر شـبا پای خود آمده و زنجی       وم           ـدر خانه بیگانه دلگیر ش

ACKU



 
 
 
 
 
 

 

  هاي عاميانهمختصات دوبيتي
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١١ 

شود، در برخی ول، دوم و چهارم رعایت میمرصاع های اها معموال درقافیه در دو بیتی
- ها به طرز مثنوی مرصاع اول و دوم و همین گونه مصاریع سوم و چهارم مقفا مـیاز دو بیتی

 :باشد مانند این دو بیتی
  علی شیر خدا را یاد کردم      اد کردم         ـــد فریـــرس کوه بلن

 )۲۴(اد گردانــاد مارا ش دل ناش    علی شیر خدا یا شاه مردان         
رعایت قافیه در مرصاع های اول، دوم، چهارم زیاد مروج بوده و در مـرصاع سـوم قافیـه 

 :باشد؛ مانند این دو بیتیآزاد می
    پیچیده به گردنت چو طومار شدم   امشب چه شب اس همرۀ تو یار شدم    

ــبیدار ش ـــر بیه خدا ز ع وهللا ب     الی بود       ــرم خــه بستــدم کـ  )۲۵(ــــدمزار شــ
های عامیانه، مستلزم بحث گسرتده بـوده و در ایـن های زبانی و ادبی دو بیتیگیویژه
ی اییمگنجد بنابر آن میمقاله   . کوشیم تا به تذکر فرشده این مطالب اکتفا 

- های فولکلوریک که ساخته و پرداخته اشخاص عامی کـم سـواد و حتـی بـیدو بیتی

باشد نسبت به مختصات زبانی و فنون و صنایع بدیعی کامالً نا آشنا بـوده وخـود را سواد می
ی مسالۀ اساسی و انگیزۀ رسایش این ابداعات عامه در این اسـت  .دانندملزم به رعایت آن 

که کسی فکری و یا سخنی برای گفـ دارد، بـرای او مطلـب اساسـی در ایـن اسـت کـه او 
ایـدمقصد خود را به ز ن افـاده و تلفـظ عامـه اسـت بـه دیگـران ارایـه  . بان خودش که ه

ن زبان محاورۀ روزمرۀ عوام می های باشد تفاوت زبان این دو بیتیبنابرآن زبان رسایش او ه
عامه با زبان اختصاصی ادبی، موضوع مورد بحـث مفـصل ومبـسوط بـوده ایجـاب تحقیـق و 

 .ایدنگارش مقالت جداگانه را می
یی در زبـان عـوام های آن به نوع ویژهمین گونه کاربرد فنون و صنایع بدیعی که مایه ه

های عامیانه بازتاب یافته اسـت پیرایه در این دو بیتیوجود دارد باظرافت عاطفی ساده و بی
تـشبیه، اسـتعاره کنایـه و مجـاز بـه طـرز سـاده و آوردن  :های ادبی؛ مانندد فنون و آرایهکاربر

انـواع تجنـیس، سـوال و جـواب، تـضمین، عکـس و تبـدیل و : یعی لفظـی؛ ماننـدصنایع بد
تضاد، ایهام، تلمیح، مبالغه، اغراق، غلو، حسن تعلیل، ارسال املثل و  :صنایع معنوی؛ مانند

  .شودهای مردمی مشاهده مینظایر آن به شیوۀ عامیانه، بدون تعقید در رسوده
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  نتیجه
هـا و رسوده هـای عـوام بـوده و سـابقۀ تـاریخی انـههای عامیانه بخش مهـم تردوبیتی

از این رو آن را مربوط بـه همـۀ . ها نامعلوم استگان این دوبیتیگوینده. نهایت طوالنی دارد
هـا و شود، اگر با خواسـتدانند؛ زیرا زمانی که یک دوبیتی توسط کسی رسوده میمردم می

-  به نوبۀ خود درتکمیـل آن سـهم مـیشنودآرزوهای عموم موافق باشد، هرکس که آن را می

ع مـی. گیرد بنـابرآن ایـن میـراث . داننـداز این رو آن را متعلق به همۀ افـراد عـامی در اجـت
  .ارزشمند مردمی باید گرآوری و حراست گردد

دوبیتی های عامیانه در موضوعات مختلف مربوط به احوال مردم رسوده شده و آیینـۀ 
ای زنده   .شودعوام دانسته میگی توده های ام 

 
 منابع و یادداشت ها

ـاور  :دوبیتـی هـای شـیرین، کابـل - گرد آورنده محمدنارصنـصیب  - ۱ موسـسۀ انتـشارات خ
 .، ص مقدمه م۱۳۸۴

ره اول، سـال دوم،  .محمد حسین یمین  - ۲ ادب عامیانه دری پـروان، مجلـۀ فولکلـور، شـ
 .۷۹، ص ۱۳۵۳جوزا و رسطان 

ره اول، سال دوم، جـوزا و رسطـان، مطال. نثار احمد بهین  - ۳ عۀ فولکلور، مجلۀ فولکلور، ش
 .۲۸، ص ۱۳۵۳

ترانه های کهسار، جلد اول، کابل نرش آمریت فولکلـور و ادب . اسد هللا شعور : گرد آوری  - ۴
  .۱۷۲، ص ۱۳۵۳وزارت اطالعات و کلتور، 

ن کتاب ، ص    - ۵  .۱۷۳ه
ن کتاب ، ص    - ۶   .۱۶۳ه
های شیرین، کابـل موسـسۀ انتـشارات صالح محمد دردمند باطنی دو بیتی :هگرد آورند  - ۷

 .۲۶، ص ۱۳۸۵خاور، 
 .۴۲های کهسار، ص گرد آوری اسدهللا شعور، ترانه   - ۸
 .۴های شیرین ، ص دو بیتی .گردآورنده صالح محمد دردمند   - ۹
ن کتاب ، ص   - ۱۰  .۵ه
 .۱۰۴مکتبه علم و فرهنگ، ص  :بل، نرشمجموعه از فولکلور عامیانه زبان دری کا  - ۱۱
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انتشارات موسـسۀ دانـش،  :یک دسته گل ، کابل .گرد آورنده محسن حسن سمنگانی  - ۱۲
 .۸۹، ص۱۳۸۷

ن کتاب ،  - ۱۳  .۹۸ه
 .۷۱مجموعه از فولکلور عامیانه زبان دری، ص   - ۱۴
 .۱یک دسته گل ، ص  .محسن حسن سمنگانی : گرد آورنده- ۱۵
انتـشارات سـعید،  :هـای مردمیـی غـور، کابـلدو بیتـی .بـی سـاقین :گرد آورنـده - ۱۶

 .۳۳  - ۳۲، ص ۱۳۸۸
انتـشارات پـوهنزی ادبیـات،  :متنهای قدیم فارسی، کابل . محمد نسیم نگهت سعیدی- ۱۷

 .۱۸ - ۱۷،ص ۱۳۴۲
 .۲۸۸های کهسار، جلد اول ، ص ترانه .اسدهللا شعور : گرد آوری - ۱۸
ن کتاب ، ص   - ۱۹  .۲۳۴ه
 .۱۱۲ن کتاب ،ه  - ۲۰
ن کتاب ، ص   - ۲۱  .۱۱۶ه
ن کتاب ، ص   - ۲۲  .۲۰۸ه
ن کتاب، ص   - ۲۳  .۳۵۶ه
ن کتاب ، ص  - ۲۴  .۳۵۳ه
ن کتاب ، ص   - ۲۵  .۱۷۴ه
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  رسمحقق رشیف هللا رشیف

  
  وصف طبیعت در شعر حافظ

  
  خالصه

گان یکی از موضوعات بسیار دلچسپ وصف طبیعت در آثار شاعران و نویسنده
 در غـزل و قـصیده پـیش از آن کـه بـه وصـف و ً بدین معنـا کـه شـاعران غالبـا،است

، مهتـاب،  از مظـاهر مختلـف طبیعـت چـون آفتـابستایش ممدوح خـویش بپـردازد
ایند و با استفاده از آن کالم ، آبشاران و امثال آن یاد میهاها، دریاگان، بحررهاست

 لهـذا  بازتـاب مظـاهر گونـاگون طبیعـت در افکـار و اشـعار .دنسازخود را رنگین می
 .ن یکی از موضوعات قابل توجه استشاعرا

ـود بـه نحـوی حافظ که هم در محیط سبز و گوارا و شاداب زنده از گـی مـی 
گـان و حیوانــات هـا ، پرنـده، میـوهانحـاء در شـعر آن انـواع گیاهـان، گلهـا، درختــان

رشین کالم به انواع گلهـا و  مختلف بازتاب یافته است که در این نبشته بیشرت شاعر
هـا و ها پرداخته و در ابیات آن انواع گلها و مناظر طبیعـی بـا نـازک خیـالیروییدنی

ایانگر تحسس و تلطـف حـافظ نـسبت بـه عواطف مختلف انعکاس یافته ا ست که 
 میتوانند با گان محرتمگلها و گیاهان مختلف بوده است که خوانندهها به ویژهپدیده

برند و دانس پیـداوار طبیعـی های طبیعی پیخواندن م مقاله بر اهمیت پدیده
م بوده زیرا کشت و زراعت و باغداری بسیار مه، گیاهان و انواع درختان درچون گلها

هـای گونـاگون در طبیعـت هـستی دارنـد کـه هـر یـک بـا انواع گلها و گیاهان با نام
گردد و این موضـوع مختصات ویژه از طرف متخصصین زراعت مطالعه و پژوهش می
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، لهـذا شـوددر بخش زراعت منحیث علـم بوتـانی یـا نباتـات بـه مطالعـه گرفتـه مـی
معلومـات و فهـم ادبیـات بـه ویـژه شـعر در طریـقمطالعه انواع نباتـات در طبیعـت از

  .گان بسیار مؤثر استخواننده
  مقدمه

افظ یکی دیگر از زیبایی و لطافـت کـالم آن محـسوب وصف طبیعت در شعر ح
 بدین معنـا کـه حـافظ مظـاهر مختلـف طبیعـت چـون زمـین، هـوا، کـوه، .می گردد
ها گان، انسانندهرها، درختان، پشب، گیاهان، گل گان، آفتاب، مهتاب، روز وستاره

وده و از اوصاف هریک سخن رانده است و  و جانداران مختلف را در شعر خود یاد 
گر افکـار و معـانی باشد، چنانکه اها خیلی بلند میزبان توصیف آن نسبت به پدیده

ایید به طور قطع همهبلند پایۀ شعر ح یـی طبیعـت و مظـاهر آن را افظ را مالحظه 
مندانه میبیش از هر چیز د یابیم، باید گفت که ه حافظ در آن یگر در شعر او ه

ژ خویش بافـت یی پدیدهاست که او با دقت و ژرف نگری ویژه ها را با احساس و ای
جویـد کـه داده و از آن برای بیان عارفانه و عاشقانه و هر اندیـشه دیگـری سـود مـی

  :ًواقعا حیرت انگیز است، چنانکه گوید
  ـن و صلــم ز نسیـمش بشـــگفتغنچــه گلب

          مرغ خوش خوان طرب از برگ گل سوری کرد                                      
  )٩٣دیوان حافظ، ص    (                                                                              

،  نسیم، مرغ، برگ، گل در بیت فوق مظاهر مختلف طبیعت یعنی، غنچه گل
ن طوری کـه گفتـیم  طبیعی به کار برده است؛ البته آسوری را در کنار هم چه زیبا و

توجه شاعر به طبیعت، عالوه برآن که معلول ذوق شاعر و مطالعـه فـراوان او اسـت و 
هم آگاهی حافظ را از امکانـات لفظـی و تـأثیر بخـشی مظـاهر طبیعـت در شـعر آن 

افظ در محیطی میزیسته که آن محیط سـبز و خـرم و شـاداب دهد؛ زیرا حنشان می
  .بوده و آب و هوای گوارای آن بر افکار و اذهان شاعر بی تأثیر نبوده است

چنانچــه عــالوه بــر بیــان طبیعــی هریــک از موجــودات طبیعــت و اراده معــانی 
نگـرد گشاید، به اطـراف و جوانـب خـود مـیتصاویر گوناگون را در برابر خواننده می
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١٦ 

ران در روح و ها و آبشاکند و سبزهبیند و گیاهان را مشاهده میهای شیراز را میباغ
  :گذار بوده که میخوانیمثیرروان آن چنان تأ

  یی صبا همراه بفرست از رخت گلدستهباد
      بو که بویی بشنـوم از خــاک بستان ش                                                     

  ) ٩دیوان حافظ، ص    (                                                                                   
ۀ ترکیبـاتی گونـاگون و کالمش نام بـاغ اسـت بـه همـرابدین صورت همه جا در

پردازد حاالت وصفی، استعاری و اضافی می چه در در معانی حقیقی ومتنوع که چه
بـاغ : یـی لغـات زبـان فارسـی دری ایجـاد میکنـد؛ ماننـدمنـهو نوعی گسرتش در دا

جنان، باغ دهر، باغ دیده، باغ خلد، باغ نعیم، بوستان سمن، حـسن بـستان، طـرف 
بستان چمن دهر، چمن الله، چمن ناز، چمن نزهت، مرغ چمن، چمن آراء و امثال 

در سـخن بـدین ترتیـب شـود گـانی در اشـعار آن دیـده مـیاز این نوع ترکیبـات واژه
خدمت همه چیز است و همه چیز با مظهـری از مظـاهر طبیعـت و حافظ طبیعت در

  .محسوسات آن سخن می گوید که ارزشمندی آن به چنین منوال بیان می شود
  ارزش تحقیق

  . شناسایی خواننده به مظاهر مختلف که در طبیعت وجود دارد
  روش تحقیق

یــی ه اســت بــه گونــه روش پــژوهش کــه در ایــن مقالــه در نظــر گرفتــه شــد
  .ترشیحی و تحلیلی می باشد

  هدف تحقیق
ثیر طبیعت و محیط ماحول شـاعر بـاالی افکـار و اذهـان وی نـشان داده  تأ

ی چگونه تبارز یافتـه اسـت و شده که پدیده های اطراف و اکناف آن در کالم ه
  .ورت  مرشح خواهیم دانستـکالم آن به صبه مطالعه م اهمیت طبیـعت را در 

  یتمربم
ی  شناخت طبیعت از دیدگاه شاعران و نویسنده گان ارزش و اهمیت خاصـی هـ

ی بازتاب میگیا ویژهها را ب بدین معنی که بیان پدیده،دارد   .دهدهای ه
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١٧ 

های پژوهشی اگر بخواهیم در باره اتـساع گیهذا با در نظر داشت این ویژهل
عر حـافظ سـخن بگـوییم کـافی گانی ناشی از نفوذ طبیعـت در شـو گسرتش واژه

توجـه کنـیم و اسـت، ن ن مظهـر طبیعـت در دیـوان آزیباتریکه است فقط به گل 
-حافظ به بیست و دو نوع گل و گیاه به طور مختلف در دیوان خویش اشـاره مـی

ونه از بعضی آن یادآور می شویم   :کند که به طور 
  آب حیوان تیره گون شد خرض فرخ پی کجاست

       گل بشگفت از رنگ خون بـاد بهـــاران چه شد                                     
  ) ١١٢دیوان، ص             (                                                                        

  بــاغ شود سبز و شاخ گل به برآید  واه که آخرـبلبل عــاشق تو عمر خ
  )١٥٤دیوان حافظ، ص  (                                                                         

  آید نسیــم و هردم گرد چمن برآید     بربوی آن گه در باغ بایدگل چو رویت
ت مرکـب دیگـر نیـز در مـوارد ی اضـافی وحافظ واژه گل را در صورت هـا کلـ

ل می  گـل، لستین گل، احـواآبروی گل، آتش رخسارگل، آ: کند نظیربسیار استع
گل، حلقه گل، دفرتگـل، رخ ل، بوی گل، تبسم گل، تخت گل، چرتایام گل، برگ گ

ن گل، عطر گـل، فـیض گـل، گل، روز گل، رساپرده گل، رسگل، سلطنت گل، سلی
گل، مقدم گل، همدم گل و امثال آن که بعضی از ابیات آن را بـه طـور گردکف گل، 

ونه می ـاییم؛ ) گـل(گانی واژه ن این ترکیبات واژهآوریم تا در آالگو و  را مالحظـه 
  :مثال

       ان ما را بســـگلعــذاری ز گلستـان جه
  فکر بلبل همه انست که گل شد یارش                                                     

  )١٦١ شناسی، ص دیوان حافظ(                                                            
  ا نیست در تبسم گلــنشــان عهــد وف

  بنال بلبل عاشق که جای فریــاد است                                                    
  ) ٢٥دیوان حافظ، ص (                                                                           

  ز برطـــرف چمنگر بهــار عمر باشـــد بـا
  چرتگل بررسکشی ای مرغ خوش خوان غم مخور                                                            

  )١٦٩دیوان حافظ، ص (                                                                         

ACKU



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٨ 

  د کالله یی سنبلــنسیم دررس گل بشکن
  ه برآیدــچو در میان چمن بوی آن کـالل                                                        

  )١٥٥دیوان حافظ، ص (                                                                              
  حشمت مبین و سلطنت گل که بسپرد

  فراش بـــاد هر ورقش را بــه زیــر پی                                                            
  )٢٨٤دیوان حافظ، ص (                                                                             

  برکش ای مرغ سحر نغمه یی داو و دی باز
ن گــل از                                                             وا بــاز آیدــبـــاد هکه سلی

  )١١٥دیوان، ص (                                                                                       
همین گونه در ترکیبات اضافی و وصفی که در لفظ گل مقدم است به 

گل بی خار، گل : سازیم؛ مانندترکیبات و اوصاف زیر توجه تان را معطوف می
، گل سوری، سی، گل خمری، گل خندان، گل خوش نسیم، گل رعنا، گل رسخپار

  :؛ مثالگل سیراب، گل نوخاسته
  د آریــدر این چمن گل بی خار کس نچی

  رار بولهبی ستــوی را شـــچراغ مصطف                                                      
  )٤٣دیوان، ص (                                                                                          

  انیــذا دجله بغداد و می ریحــحب               از گل پارسی ام غنچه یی شگفت
  )٣١٥دیوان حافظ، ص (                                                                               

   بلبل مستشگفته شد گل حمری و گشت
  ان باده پرستــوش ای صوفیـصدای رسخ                                                   

 )١٧دیوان حافظ، ص (                                                                                 
  دان دریابـرا ای گل خنــچشمۀ چشم م

  وش آب روانی داردـــد خـــه امیـــکه ب                                                            
 )٨٣دیوان حافظ، ص (                                                                                  

  ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوز
  دق می کند شب همه شب دعای توـــکز ص                                                  

 )٢٧٢دیوان حافظ، ص (                                                                               
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١٩ 

  آه ز آن روز که بادت گل رعنا بربد                 زان خربت می بینمــانا ز خـــباغب
 )٨٥دیوان حافظ، ص (                                                                                   

  ا گل نوخاسته گفتـــدم مرغ چمن بـــصبح
  نازکم کن که در این باغ بسی چون تو شگفت                                                

 )٥٤دیوان حافظ، ص (                                                                                  
ت مرکب نیز به صورت های زیر در شعر حـافظ بـه کـار رفتـه در» گل«واژه  کل
گالب، گل اندام، گل بـرگ، گـل بیـز، گـل چهـر، گـل رسخ، گـل ریـز، : است، چون

گلستان، گلشن، گل گـون، : همین گونه به نوع ساختار های مشتق نیز آمده، چون
ونه از  اییمکه به طور    .آن، ابیات ذکر می 

  دــا لطف عرق دیــر رخ رنگین تو تــگل ب
  وق از غم دل غرق گالب استــدر آتش ش                                                      

  )٢٠دیوان، ص (                                                                                            
  اده حالل است و لیکنـــذهب ما بـــدر م

  دام حرام استـل انــبی روی تو ای رسو گ                                                     
 )٣١دیوان حافظ، ص (                                                                                 

  گ رحلت ساز کردــناب آهـــاگشوده گل نقـــن
  ناله کن بلبل که گلبانک دل افگاران خوش است                                          

 )٢٩دیوان حافظ، ص (                                                                                 
  همچو گل برگ طره ی هست وجود تو لطیف 

  ای تو خوشـــهمچون رسو چمن خلد رسا پ                                                  
 )١٩٠دیوان حافظ، ص (                                                                             

  اقی گل عذارــد ســـگل بن عیش می دم
  ار می وزد باده یی خوش گوار کوـاد بهـــب                                                    

 )٢٧٤دیوان حافظ، ص (                                                                            
  اد گل بیز استـاگر چه باده فرح بخش و ب

  به بانگ چنگ مخور که محتسب تیز است                                                    
 )٢٨دیوان حافظ، ص (                                                                                

ه اسـت کـه از ـار رفتــــوان حـافظ بـه کــدر دی) گل(انواع واژه . رددفراموش نگ
دهـد و از جانـب دیگـر عالقـه منـدی یکطرف شناخت آنرا نسبت انواع گل نشان می

  :و پیرایش طبیعت بازتاب میدهد؛ مثال، ارغوان را در آرایش شاعر
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٢٠ 

    ور ز آنکــو را نیست در خـــبیاض روی ت
  وادی از خط مشکین بر ارغون داریــس                                                      

  )٢٩٥ظ، ص دیوان حاف(                                                                            
  بنفشه

گـی و گر زلـف و مـوی رخـسار و افـرسدهبنفشه در نظر حافظ بـیش تـر تـصویر
های رس بـه سـجود، بنفـشه سـیاه، به صورت طره مرغول و بنفشه گی است وخمیده

  :بنفشه زار، بوی بنفشه، خط بنفشه، زلف بنفشه در کالم او به کار رفته است؛ مثال
  ند دماب دارم که ز زلف او زــز بنفشه ت

  تو سیاه کم بها بین که چه در دماغ دارد                                                     
 )٧٧دیوان حافظ، ص (                                                                              

  چنین که در دل من داغ زلف رسکش توست
  ذرمــــود تربتم چو در گـــه زار شـــبنفش                                                    

  کنــه پر شــچون ز نسیم میشود زلف بنفش
ی کندـه د چه یاد آن عهد شـوه ک                                                   کن 

 )١٢٧دیوان حافظ، ص (                                                                           
  کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود

  اد رس به سجودـدم او نهــــه در قـــبنفش                                                   
  )١٤٥دیوان حافظ، ص (                                                                          

  ارغوان
  ور ز آنکــورا نیست در خــبیاض روی ت

  وادی از خط مشکین بر ارغوان داریــس                                                    
 )٢٩٥دیوان حافظ، ص (                                                                            

  سمن
ـاد مـیگل یاسمن در تصاویر مختلف ب گـردد و بـه صـورت ُر حسن و زیبایی 

های چون روی سمن، بوستان سمن، زلف سمن بـو و سـمن زار بـه کـار رفتـه ترکیب
  :است، چون
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٢١ 

  ا ز تو پر نقش و نگارــان خیــهم گلست
  هم مشام د از زلف سمن سای تو خوش                                                       

 )١٩٠دیوان حافظ، ص (                                                                                
 سنبل

ردهـای مجـازی، بـه ویـژه گل سنبل عالوه بر معنای حقیقی و وصـفی، در کارب
گری زلف و حاالت آن مورد توجه حافظ است و بدین گونه ترکیب هـا بـه برای تصویر

 مشکین، سایبان سنبل، زلف سنبل، گیسوی سـنبل کار می رود سنبل زلف، سنبل
ونه   :به طور 

    گرــالله نـل کـــا گرد گــز دستربد صب
  ل به روی سمنـــوی سنبـــشکنج گیس                                                     

 )٢٥٧دیوان حافظ، ص (                                                                           
  ان مارا بسـذاری ز گلستان جهـــگل ع

  ۀ آن رسو روان ما را بســزین چمن سای                                                      
 )١٧٧دیوان حافظ، ص (                                                                           

  گل ز سنبل سایبان داردبتی دارم که گرد 
  ون ارغوان داردــبهار عارضش خطی به خ                                                  

  )٧٩دیوان حافظ، ص (                                                                             
  واـو از لطف هـان آرم دوش چـــدر گلست

  ری می آشفتـل ز نسیم سحـــزلف سنب                                                   
 )٧٥٠حافظ رشین سخن، ص (                                                               

  سوسن
گل ده زبانی ولی بی زبان و خموش غزلیات حافظ است که آزاده است و زبان 

های ترکیبی های بسیط و حقیقی به صورت صورتعالوه بر» سوسن«چون تیغ دارد 
  .و وصفی در شعر حافظ به کار رفته است

  اغ می بری حافظـچون گل به دامن از این ب
  ان داریـــاد باغبـــریـاله و فـــچه غم ز ن                                                       

 )٢٩٥دیوان حافظ، ص (                                                                             
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٢٢ 

  لـجهان چو خلد برین شد به دور سوسن وگ
  ه در وی نه ممکنست خلود ــولی چه سود ک                                                    

  »٢«)١٨٤حافظ شناسی، ص (                                                                        
  به گونه وصفی

 سوسن آزاد، سوسن آزاده، سوسـن ده زبـان، سوسـن سـجاده بـه دوش، زبـان 
  :سوسن، عارض سوسن، زبان چون تیغ سوسن؛ مثال

  ان شود حافظـان سوسن اگر ده زبـــبه س
   دهن باشدچون غنچه پیش تو اش مهر بر                                                       

 )١٠٦دیوان حافظ، ص (                                                                                
  ه کنمـبی تو ای رسو روان با گل و گلشن چ

  زلف سنبل چه کشم عارض سوسن چه کنم                                                   
 )٢٢٩دیوان حافظ، ص (                                                                                

  زبان کشیده چون تیغی به رسزنش سوسن 
  ردم ایغاغــایق چو مـــاده شقـــزبان گش                                                         

 )١٩٥دیوان حافظ، ص (                                                                                
  ه گوش ـد بـــمـــن آزاده ام آان سوســـاز زب

  کهن کار سبک باران خوش است   کاندرین دیر                                            
 )٢٠٤دیوان حافظ، ص (                                                                              

 غنچه
در موارد متعدد در معانی حقیقی و مجازی کـار برداشـته، غنچـه شـعر حـافظ 

  :مهر بر زبان و لبخند بر لب جلوه می کند؛ چنانکه گوید
  ه در باغ نظرـــاد کـــدای دهنش بـــجان ف

  از این غنچه نیستچمن آرای جهان خوشرت                                                    
 )١٧دیوان حافظ، ص (                                                                                   

  تاب بنفشه می دهد طره ی مشک سای تو
  ای توـــپرده غنچه می درد خندۀ دل گش                                                       

 )٢٧٢دیوان حافظ، ص (                                                                               
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٢٣ 

 گلنار
  رانــوش مــباغبان همچو نسیمم ز در خ

  ارین استـزار تو اشک چو گلنــکه آب گل                                                         
  )٣٠٢دیوان حافظ، ص(                                                                                 

 نرگس
گیـرد در نرگس که پیوسته برای تصویر چشم مورد اسـتفاده شـاعران قـرار مـی

نـرگس بـاغ نظـر، نـرگس : دیوان حافظ با این ترکیبـات و اسـتعارات ارایـه مـی شـود
رعنـا، نـرگس جـادو، عربده جو، نرگس مخمور، نرگس فتـان، نـرگس مـست، نـرگس 

نرگس مستانه، نرگس خود فروش، شوخی نرگس، نرگس ساقی، شاخ نرگس، نرگس 
ش   :دان و نرگس ج

 الله
گل الله بیش از هرگلی مورد عالقه حافظ است و به صورت کلمه های سـاده و 

اللـه داغ دار، : مرکب و ترکیب های اضافی و توصیفی کاربرد آن دیده میشود؛ مانند
ر دست، روی الله گون، الله عـذار، اللـه صـفت، قـدح اللـه، آبـروی اللـه، الله جام د

رنگ الله، الله زار عمر، الله دمیدن که به طور الگـو از یـک دو بیـت آن یـاد آور مـی 
  :شویم

  من چو از خاک لحد الله صفت بر خیزم 
  دا باشدــــرس سویودای تو ام ـــداغ س                                                       

 )١٠٤دیوان حافظ، ص (                                                                           
  دــوش نباشـــذار خــی الله عــب  انـــواف بوستــرف چمن و طــط

 )١٠٨افظ، ص دیوان ح(                                                                          
 نسرتن

  ان بگذشتـــاز این سموم که برطرف بوست
  گ نسرتنیــوی گل هست و رنـعجب که ب                                                

 )٣١٨دیوان حافظ، ص (                                                                         
 نرسین

ـیم عالوه بر معانی حقیقی ل را تشکیل میدهد، آن را برای ترس  که بیش ترین موارد استع
  :گی، لطافت، سفیدی و زیبایی چهره نیز به کار می برده است، چونتازه
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٢٤ 

  خط سبز عارضت بس خوب و دلکش یافتم
  ان از گرد عنرب گرد نرسین بسته اندــسایب                                                    

ر عاشقـــبه ب   اـان چو صبـــوی او دل بی
  ارض نرسین و چشم نرگس شدـــفدای ع                                                       

 )١١٠دیوان حافظ، ص (                                                                               
 یاسمن

 که شاعر مردم را به دیدار لـذت آفـرین آن یکی از مظاهر زیبایی طبیعت است
  .فرا میخواند

 ریاحین
  :این واژه نظیر رونق و رس سبزی طبیعت است؛ چون

اشای ری        چون صبا گفته حافظ بشنید از بلبل   احین آمدـعنرب افشان به 
 )١١٦دیوان حافظ، ص (                                                                                 

عالوه بر گلها از درختان چون، درخت دوستی، درخت عدل، دل فریبان نبـات 
و درخت سور که بیش از هر درختی مورد عالقه حافظ است، هـم درمعنـای موضـوع 
ُله به طور مجرد و هم در موارد ترکیبی بسیار و در معانی وصـفی و اسـتعاری فـراوان 

ن، رسو چمـن، رسو بر می خوریم چون رسو بلند،  رسو باال، رسو پای بنـد، رسو چـ
  .خرامان، رسو دل جو، رسو روان، رسو سهی، رسو قد، رسو گل اندام  و امثال آن

ی کندـــان من چرا میــرسو چم   ل چمن 
ی شود یـــهم دل گ                                                     ی کندـل    اد سمن 

 )١٢٦دیوان حافظ، ص (                                                                                 
  همچو گل برگ طرهی هست وجود تو لطیف 

  ای تو خوشـرا پـــهمچو رسو چمن خلد س                                                    
 )١٩٠دیوان حافظ، ص (                                                                               

  ان ما را بسـان جهـــذاری ز گلستــــگل ع
  رو روان مارا بســـزین چمن سایه یی آن س                                                  

 )١٧٧دیوان حافظ، ص (                                                                             
مضاف بر این گیاهان، نباتات و درختان، تـاک، انگـور، عنـب، طـوبی در همـه 
جای گلزار شعر حافظ با شاخ و برگ هـای گونـاگون شـاداب اسـت کـه بـرای جلـوه 
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ثیلی بازتاب یافته و در مجاورت  گری احساس شاعر و مقاصد تشبهی و استعاری، 
ها و محصوالت چون پسته، سیب، بادام، گنـدم، جـو در هها و گیاهان به میواین گل

  :ابیات آن به اوصاف معانی حقیقی و مجازی بسیار بر می خوریم؛ چنانکه گوید
  ک توـحافظ چه طرف شاخ نباتی ست کل

  کش میوه دل پذیر تر از شهد و شکرست                                                         
 )٢٧دیوان حافظ، ص (                                                                                  
  دیث قندــده زده بر حـه تو خنـــای پست

  کر بخندــدا یک شـاقیم از برای خــمشت                                                        
 )١١٩دیوان حافظ، ص (                                                                              

  چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر
ی ارزد                                               که یک جو منت دو نان به صد من زر 

 )١٠٠دیوان حافظ، ص (                                                                              
غیر از گلها از آب، چشمه، جوی، جویبار، حباب، دریا، بحر، سحاب، شبنم، 

  :رساب و امثال آن در شعر حافظ دیده می شود؛ به طور مثال
 آب

  ار و لب جویـــه ابر است و بهـــساقیا سای
  ه کن از اهل دلی خود تو بگویمن نگویم چ                                                    

  )٣٢٣دیوان حافظ، ص (                                                                                 
  بحر
  زد هیهاتــه بحر می پـــال حوصلـــخی

  چه هاست در رس این قطرۀ محال اندیش                                                     
  )٢١٢دیوان حافظ، ص (                                                                             

  حباب
  ی به جام ما افتدـاگر روزی تو عکس         دازم از نشاط کالهـاب وار بر انـحب

  )٥٧دیوان حافظ، ص (                                                                                 
 :جوی

  ازه ترستـــه از آن تــرد لبت بنفشـــگ
  ار حسنـکه آب حیات می خورد از جویب                                                    

  )٢٦٢دیوان حافظ، ص (                                                                           
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   بدان ترک سمر قندی دهیمخیز تا خاطر
  د همیــکز نشمین بوی جوی مولیان آی                                                         

  )٣١٣دیوان حافظ، ص (                                                                                
 دریا و شبنم

  ی دوستگریه حافظ چه لبخند پیش استغنا
انـــکان                                                       د هفت دریا شبنمیــدر این دریا 

 )٣١٣دیوان حافظ، ص(                                                                                 
  
  

  نتیجه
مختلف طبیعـی، از در فرجام سخن این که حافظ رشین سخن عالوه از مناظر 

اهین، شـهباز، بلبل، تذرو، باز، خفاش، زاغ، زغن، سیمرغ، شـ: گان چونانواع پرنده
، کبوتر، مرغ، آهـو، غـزال و غیـره هـم نـام مـی بـرد و همـین گونـه طاووس، عندلیب

اجسام فلکی در آن اشعار چون ماه، خورشید، مهتاب، سـتاره گـان، پـروین، سـپهر، 
همـه  مثال آن بازتاب یافته است کـه شـناخت عمیـق و اقمر، دهر، ناهید، مشرتی و

دهد، البته ترکیب و تلفیق کالم حـافظ در جانبه وی را از طبیعت و جهان نشان می
توصیف از مظاهر طبیعت از نگاۀ زبانی نیز با اهمیت است بدین معنا که حـافظ بـه 

هـا را ه سـازیهای گوناگون پرداخته است که این نـوع واژتخلیق و تزیین واژه سازی
های مختلف تشبهی، استعاری، اضـافی و توصـیفی نگریـستیم وشـاعر بـا در ترکیب

خیال بلند خویش به آفرینش همچو ترکیب هـا کـالم خـویش را زیبـا سـاخته اسـت 
ت مـشتق، مرکـب یـا استفاده از ونـد هـای واژهمین گونه با  ه سـاز بـه ترکیـب کلـ
ایانگر طرز فکر و های تازه را در اشعار آن مالآمیخته واژه اما  اییم که  ًحظه می 

  .بینش شاعر را نسبت به طبیعت و فطرت زبان فارسی دری نشان میدهد
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عی روزگار هاتفی خرگردیتاملی در او  ضاع اجت

  شاعر روزگار تیموری و اوایل صفوی
  

   خالصه
 از اواخر قرن هـشتم تـا سـیزدهم ییهرچند در تاریخ ادبیات فارسی دری دوره

 جالب شاعران هجری به دلیل رواج سالیق خشک و سطحی و تقلیدهای نه چندان
گان، محروم از تاللو و درخـشنگی اسـت؛ امـا بـا ایـن وصـف انـدک نـور و هو نویسند

جنبشی در طول این قرون به خصوص در رسزمین خراسان مـشاهده شـده کـه آن نیـز 
عی منجر به چنین وضعیت . دیری نپاییده و استمرار نیافته است اینکه چه رشایط اجت
  .ست که در این مقاله بدان پرداخته شده استفرهنگی گردیده است، موضوعی ا

  مقدمه
 موالنـا ش خـواهر زادۀبه اذعان خود) خرجردی(موالنا عبدهللا هاتفی خرگردی

 شـعر فارسـی دری اسـت کـه و غـزل رسایـان مـشهورپردازان  قصیده جامی از جملۀ
طریقت و تـصوف کرباویـه نیـز در عـرصی کـه عرفـان و تـصوف از جملـه همزمان در 

عی آن محسوب میهویژگی   پیـران و مرشـدان برجـستۀشد، از جمـعای مهم اجت
  .رفتطریقت مذکور به حساب می

پـرس سـلطان ( هاتفی که در دربار تیموریان هرات به ویژه از سوی مظفر میـرزا
و امیر علی شیر نوایی وزیر دانشمند دوره تیموری مورد احرتام فراوان ) حسین بایقرا
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اض سلسله مذکور، صفویه نیز او را گرامی داشـتند و گوینـد قرار داشت، پس از انقر
عیل صفوی در پیشگاه او زانوی ادب و ارادت زده است -ًاتفاقا هاتفی هم. شاه اس

رنامه یا ظفرنامه در رشح فتوحات تیمور صاحب قران را به  چنانکه برای تیموریان، 
ن حــال فتوحــات شــاهی یــا شــاهنامه در ذکــ ر فتوحــات شــاه نظــم درآورد، در هــ

ود که به رسانجام نرسید عیل صفوی را نیز آغاز    .اس
عی و تاریخی روزگاری که هاتفی در آن زیـست ،بنا براین مطالعه  رشایط اجت

سـازد کـه در خـالل آن، باشد که ما را با وضعیتی آشنا مـیود از آن حیث مهم می
-ما را متوجه این امر نیز مـیشاعران و مدیحه رسایان ظهور یافتند و از جانب دیگر 

عـی و  اینده و آیینۀ بخش مهمـی از وضـعیت اجت کند که شعر شاعر امکان دارد 
فرهنگی آن عرص نیز باشـد و از ایـن نظـر شـاید بتـوان مقالـه حـارض را گـامی بـرای 

  .زیستندشناسایی هاتفی و نیز دیگر شاعرانی دانست که در آن زمانه  می
  مربمیت موضوع

عی برخاس شـاعران و سـخنمینهدانس ز رسایـان بـزرگ کمـک های اجت
براین بنـا. ایـدشایانی به فهـم نحـوۀ شـعررسایی و مـضامین شـعری آنـان نیـز مـی

عی زمانه  فرهنگـی در آن سـعی بـه یی که یـک نخبـۀشناخت و بررسی اوضاع اجت
وده است، مـی وان توانـد بـه عنـتراوشات فکری خویش به خصوص در قالب شعر، 

ًخـصوصا آنکـه بـا . تـاریخی بـه حـساب آیـد  -امری مربم و مهم در یک تحقیق ادبی
توان دیـدگاهی را تقویـت کـرد کـه در تبیـین وقـایع تـاریخی در چنین رویکردی می
عی اسـت کـه وقـایعصدد شناخت زمینه ـوده اسـت و های اجت  مزبـور در آن رخ 

های معرفتی ما در بـاب ز رضورتتوان گفت انجام چنین تحقیقی یکی ابراین میبنا
هـایی نظیـر چرائی پدیدآمدن چنان وضعیتی که موجب ظهور و برخاس شخصیت

  .سازدگردد را برآورده میهاتفی خرگردی می
  هدف تحقیق

عی است که در اواخر روزگار تیموریـان و  ِ تبیین بخشی از رشایط خاص اجت
ویژه در هـرات وجـود داشـت؛ یعنـی به ) افغانستان( اوایل عرص صفویان در خراسان

لق و گزافـه گـویی در ادب فارسـی منجـر شـد و بـه رشایطی که به مدیحه رسایی، 
  .خصوص حقیقت گویی شاعران را زیر تاثیر قرار داد
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  شیوه و روش تحقیق
 با رویکـرد تحلیـل )HistoricalResearch Method(  در این تحقیق، روش تحقیق تاریخی

عـی بـه تاریخی مورد استفاد ه قرار گرفته است؛ به این معنی که سـیر تـاریخی تغییـرات اجت
ِ حضور ترکان در خراسان با محوریت عرص زیـست هـاتفی خرگـردی خصوص از حیث

مدنظر نویسنده بوده است و برای تبیین همین موضوع، روش و رویکرد مذکور را بـه 
  .کار گرفته است

  م
ــا خــارگردی، ــد مت هــاتفی خرجــردی، خرگــردی ی در همــین شــهر . ق٨٥٨ول

 از تاریخ خراسـان و ایـران اسـت کـه متاسـفانه بـه دالیـل ییخرجرد، متعلق به دوره
های اقوام بیابانگرد، فرهنگ اندازیها و دستمختلف از جمله به دلیل دست درازی

دن این رسزمین گـی و تاللـو هها دستخوش رکود و خمـود گردیـد و از درخـشندو 
 همچـون فردوسـی، یـیهـای فرزانـهواندیشی و نـوگرایی شخـصیتافتاد و به جای ن

کـه تـاکنون جهانیـان نـسبت بـه ... نارص خرسو، سنایی، نظامی، حـافظ، سـعدی و
هـایی ایند، کسان و شخصیتدهند و بدانان مباهات میایشان فروتنی نشان می

ودند که دیگر به دشواری می گـان هسـطح فرزانـتوان آنـان را همـسان و هـمظهور 
  .نامربده دانست

در تاریخ ادبی، این دوره که از اواخر قرن هشتم تا اوایل سده سیزدهم به درازا 
گـانی را هتـوان شـاعران و نویـسندکشید، چندان جالب نیست و در آن به ندرت مـی

  .ها رهانیده باشندها و خامیرساغ گرفت که خود را از کج اندیشی
ها و مردمان یکجا نـشین خونریزی و تاراج رسزمیناین دورۀ دراز که با غارت و 

یافت؛ اگر چه در ابتدا امید به ایجاد حکومتی متحد و متمرکز را به وجـود آورد؛ آغاز 
گان او از فارس در ایران تا هرات درخراسان را هاما به ویژه پس از فوت تیمور، بازماند

مـوارد فقـر، بـدبختی و های خویش قرار دادند و در بیـشرت محل اختالف و کشاکش
  .ویرانی را بار آوردند

شـاهدان آن روزگـار در ضـمن رشح وقـایع سـال  معین الدین محمد زمچـی از
ام بـه احـوال خراسـان راه یافـت و در «:  قمری می آورد٨٦١ در این سال اختالل 

هرگوشه مفسد و متغلب رس برآورده، خیال استقالل در رس انداخت و در هر ناحیتی 
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 مفتنـی خـروج کـرده، سـودای اسـتقالل در دمـاغ آورده؛ و بـه سـبب عـدم رشیری و
ایـد، در پادشاه ذی الشوکت که به دفع مضار اخطار و انزجار فجـار و ارشار اقـدام 

هـر خـود بینـی از خـود نـوبتی . اطراف مملکت سلب و نهب و هرج و مرج ظاهر شد
واالخـوان بـه الزمـانبرساخت و هر خصیصی خود را رئیسی تصور کرد و فحـوای تغیر

ن  ظهور پیوست و آن خلل و آفات و فتنه و فرتات که مردم از واقع شاهرخ میـرزا گـ
  )١.(آن از صورت بابر میرزا حادث گشتبردند، به اضعاف می

ها های حضور صحراگردان در خراسان و ایران از مدتباید اذعان داشت که زمینه
عت های مذکور  به طور .موریان تشدید یافتپیش فراهم گردیده بود؛ اما از دورۀ تی ج
گـی در صـحرا و اقامـت در هیکی، بـه دلیـل زنـد: کلی از دو ویژگی مهم برخوردار بودند

مناطق خشن از حیث آب و هوا، مردمان جسور و چاالک و از نظر نظامی توانا بـار آمـده 
ر تاخت و تازها که بودند و دیگر آنکه، پرداخ به امور نظامی و کسب قدرت و مهارت د

تازی که معادل خشونت و تندی بود وارد فرهنگ فارسی شد، آنـان بعدها اصطالح ترک
- ِرا از قلمرو فرهنگ دور ساخت و از ترکان مردان سلحشور شمشیر به دست ساخت هم

چنانکه قبایل یکجانشین تاجیک و پارس نیز به قلم و فرهنگ نسبت داده شدند و امـور 
ودند و به طبقۀ دیواندیوانی و دفرتی    .ساالر اشتهار یافتندرا قبضه 

- هرچند این دو طبقه در هرات دورۀ تیموری در کنار هم و در رقابت با یکدیگر می

زیستند، به نحوی که امور دیوانی و دفرتی در دست تاجیکان و پارسیان و قوۀ نظامی و 
ت تیمـوری هـرات نزدیـک  ولکن هرقدر که به پایان حکوم،انتظامی در دست ترکان بود

می شویم رقابت مزبور شدت اختیار کرده و عنارص ترک کـه حـاال بـا تربیـت پـذیری در 
- دورۀ تفوق سیاسی خویش در امور فرهنگی و قلمی نیز صاحب اقتدار شده بودند مـی

اینـد وده و در عرصۀ قلـم نیـز بـا تاجیکـان برابـری  . کوشیدند تا دست رقبا را کوتاه 
بینیم که در رأس امور دیوانی شیر نوائی میاین تالش را در تکاپوهای علیونۀ روشن 

چنان که در زمینۀ ها کرد همو دفرتی تیموریان هرات، برای پایداری نظام تیموری سعی
ود و به همین جهت او را بنیانگذار ادبیـات ترکـی فرهنگ و ادب ترکی نیز کوشش ها 

  ) ٢.(دانندجغتائی می
یگری از اقوام آسیای مرکزی و این دفعه به نام ازبکان به خطه خراسان ورود گروه د

و به خصوص هرات موجب عواقب بس خطرناک دیگری گردیـد؛ تـا جـایی کـه بـه سـیه 
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  . روزی خراسانیان و به ویژه هراتیان منجر شد
از سوی دیگر صفویان را نیز باید امتداد غلبۀ ترک نـژادان دانـست؛ زیـرا دودمـان 

الدین اردبیلی از سادات موسوی آذربایجان از طریق پیوند فامیلی با ترکمنان صفیشیخ
ر رفتند تا جایی که زبـان شـان بـه زبـان  آق قویونلو درآمیختند و کم کم جزء آنان به ش

عیل صفوی اگرچه زبان پارسی  می دانست و بـدان شـعر ترکی تبدیل یافت و شاه اس
 زبان مادری یاد داشت و دیوان اصلی او بـدان زبـان رسود؛ اما ترکی را به عنوانهم می

رسخ کـاله (و وقتی علیه رشوان شاه دسـت بـه قیـام زد، قزلباشـان ) ٣(تنظیم یافته بود
یت کردند و تحت پرچمش گرد آمدند، از ایالت و قبایل ترک بودند و ) داران که از او ح

و، اسـتاجلو، روملـو، تکلـو، بعدها نیز نیروهای اصلی سپاه قزلباش مرکب از ایالت شـامل
افشار، قاجار، ذوالقدر، بیات و کرمانلو همه ترک نـژاد بودنـد و بنـابراین سـلطۀ آنـان بـر 
ِخراسان و مرکز آن هرات به معنی دوام سلطۀ ترکان نیز بود کـه زیـر نـام و عنـوان کلـی 

و در هـا و طوایـف بزرگـی از آنـان وارد هـرات شـدند شدند و بارهـا گـروهقزلباش یاد می
اینکه حضور آنان تا همین حاال نیز  ترکیب جمعیتی این ایالت تغییراتی پدید آوردند ک

  .مشهود است
های صفویه به هرات و خراسان کفه را به نفع ترکان سنگین کـرد و بنابراین یورش

طوایفی از آنان مانند شاملوها، بیات ها و افشارها این بار به این خطه کوچیدند و هرات 
  .گاه و وطن خویش برگزیدندون غنیمتی گران بها به عنوان سکونترا چ

شـان در خراسـان و گاه به رضب شمـشیر و قـدرت بـازواناز چندازبکان نیز که هر
ـوده، کـر و فـری  هرات حضور به هم رسانیدند، هر بار سعی در ایجاد  اداره و نظـامی 

هـا بـر رس تـصاحب و در کـشاکشمـدار ِاند؛ اما در میدان رقابت با صـفویان دیـن کرده
رسزمــین خراســان، بــا آنکــه بارهــا متحمــل خــسارات و تلفــاتی شــدند؛ امــا  در هرحــال 

اینـد و بـا اجـازه و یـا بـدون اجـازۀ اند که بخشتوانسته هایی از خراسـان را تـصاحب 
  .شان را بگذارندگیهصاحبان قبلی، بنای زند

ع این  عرص، مذهب و تبعاتی اسـت کـه در این حال جدی ترین موضوع در اجت
در پی استیالی افراطیون مذهبی اعم از سنی و شیعه در خراسان و بـه خـصوص مرکـز 

  .آن در دیار هرات و نواحی اطراف آن به میان آمد
در این خصوص قابل یادآوری است که تعصب و افراطیت مذهبی در خراسان و به 
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ود و در عهد ملک نشاندکرت که دستویژه مرکز آن هرات از عهد آل ۀ مغول بودند رخ 
معزالدین حسین کرت، روند رو به گسرتش مذهب شافعی متوقف شـد و در بـارۀ شـیعه 
ری فقهای متعصب مذهبی، اقداماتی انجـام  نیز این پادشاه کرتی با گرف فتوا از ش

ام شد؛ زیرا تیمور جهانگشا با بهرهداد که در مجموع به رضر سلطۀ آل  گیری کرت نیز 
های کرتيان در نیشابور و سبزوار، آنان و نیز رسبـداران را از از همین اختالفها و درگیری

  ) ٤.( برانداخت و زیر فرمان خویش گرفتقدرت
ـیهفرزندان و شاهزاد رود کـه گان تیمور که خود بر مذهب حنفی بودند، تـصور 

هـایی کـرده باشـند و حتـی قرینـهپیروان سایر مذاهب را به پیروی از مذهب خود وادار 
گان تیمـوری در هموجود است که از آزادمنشی و آزاداندیشی بعضی از شاهان و شاهزاد

ری از پیـروان مـذاهب دیگـر از ایـن فرصـت  امر مذهب حکایت دارد، تا جایی کـه شـ
 )٥.( را انجام دادنـدالیت دینی و مذهبی، اقدامات زیادیاستفاده کردند و در عرصۀ فع

 با ورود صفویان به خراسان و به خصوص به هرات تعصب مذهبی از زاویه دیگری رخ اما
ود و این امر در جای خود به نوشته اسـتاد ذبـیح هللا صـفا باعـث سـستی و انحطـاط 

  . زبان و ادب پارسی گردید
- زبان فارسی در این دوره مانند عهد تیموری راه سستی می«: به عقیده دکرت صفا

در . افـزود خاص صفویان به زبان ترکی بر میزان این ضعف و سـستی مـیپیمود و توجه
عوض رسزمین پهناور هندوستان در این عهد جوالنگاه بزرگی برای زبان و ادب پارسـی 

    )٦(».شده بود
عیل به هنگام اقامتش در باغ جهـان آرای هـرات، پیوسـته  نقل است که شاه اس

الدین احمد بن د و چون از حضور موالنا سیفکرهای مذهبی را با عل دنبال میبحث
ــود و  یحیــی بــن موالنــا ســعدالدین تفتــازانی در هــرات اطــالع یافــت، وی را احــضار 
هـا مشاجراتی چند در باب مسایل مذهبی با وی انجام داد و در یکی از همین مشاجره

قـه یگانـۀ ِدستور قتلش را صادر کرد و شیخ تفتازانی را که در علـم تفـسیر و حـدیث و ف
روزگار بود و سی سال امور رشعیۀ کل خراسان را بر عهده داشت، در چهارسـوق هـرات 

ی شیعه محکـوم گردیـد و ،به قتل رسانیدند ن ایام، این قتل از سوی عل  ولکن در ه
املجتهدین شیخ قلی بن عبدالعالی که بعد از حادثۀ مزبـور وارد هـرات شـد بـرآن خاتم

عیل از روی تعصب دسـتور داد چنانهم) ٧.(تاسف خورد  گفته شده است که شاه اس
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 که هر جا نام شیخ عبدالرحمن جامی در کتابی دیـده شـود نقطـۀ جـیم را تراشـیده بـر
در همین حال هاتفی خواهرزادۀ جامی از این . خوانده شود» خامی«باالی آن گذارند تا 

عیل فرستاد   :قضیه متأثر گشته و دو بیت زیر را برای اس
 ه کشورگشایــاف شـــس عجب دارم ز انصب

  آنکه عمری بردرش گردون غالمی کرده است                                                 
 د ناتراشـکــــز برای خــــاطر جمعی لــون

  ) ٨(رده اســتطۀ جامی تراشیده و خـامی کنق                                                   
عیل پرداختـه و او را مـرد ه مین هاتفی در جای دیگر به مدح و سـنای شـاه اسـ

  : مردان و فرازنه دوران نامیده است
  ردی و مردانگیــه مــه بــــرسشت     گی ــــه فرزانــــه بـــــــل در زمانـــمث

  ودـــد ازو در وجــامــر زن نیـــدگ     چه مردی که هرکس که نامش شنود
  مریـن پیغــدش آئیــر جـــو بـــچ     روریـــــد آیت ســــم شـــخترو ـــــب

  ت کرمـایـــی نهـــهی بــــدرم منت     ش درمـذلــــاب بــــــــی آورد تـــ
  )٩(وا شد سیاهـزمین گشت رسخ و ه     اهــرد سپـــــران و گـــون دلیــــخ ز

ضی از شـاهان صـفوی بـه هرچند این شیوۀ دولت صفوی بعدها تعدیل شـد و بعـ
ایل نشان دادند ن )١٠.(آزادی مذهبی  ننـد مهـاج  ولکن سپاهیان ایـشان کـه ه

ماوراءالنهری، دید قرشی و سطحی نسبت به دین و مـذهب داشـتند بـه عنـوان ارکـان 
بـاقی ) ق٩٩٦  –١٠٣٨(اصلی قدرت نظامی صفوی حداقل تـا عهـد شـاه عبـاس اول 

 امور به حـساب مـی رفتنـد و ایـاالت را ملـک اختـصاصی ماندند و همه کاره و گردانندۀ
ن می   . کردندخویش قرار داده و هرچه دل شان می خواست، ه

اما ازبکان نیز در این عرصه چیزی کمرتی از صفویان نداشتند و اینان نیز، به آزار 
و اذیت و حتی کشتار مخالفان مـذهبی دسـت زدنـد و در طـی دورۀ اسـتیالی خـویش 

 را به تهمت رفض و تشیع گرفتار کردند و با شهادت دو نفر از افراد مغرض یا خلقی کثیر
التـسنن و از سـنیان راسـت نادان به قتل رسانیدند، و در این میان چه بسا افـراد یقـین

مذهب نیز به طمع مال و به بهانۀ رفض و تشیع جان خود را از کف دادند؛ هم چنان که 
  )١١(.تۀ خطۀ هری اتفاق افتاددر مورد موالنا هاللی شاعر برجس

بـرده، بـه همین زمینه یک شاهد عینی که خود در آن ایام در هرات به رس مـی در
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وجهی نیکو، وضعیت حاکم روزگار فرمانروائی ازبکان را براین شـهر ضـبط کـرده اسـت، 
  :می آورد
ت در آن اوقات در دارالسلطنه هرات به رس می« ل از قبایح افعـا. بردراقم این کل

عبیدخان و عبیدیان آنچه مشاهدۀ او شد آن بود که رشیری از ارشار بلوکات شخصی را 
حـال آنکـه آن » تو را مذهب رفـض اسـت« :نشست، گرفت کهکه نزدیک به این فقیر می
وده، می گوید. مرد از این کار بری بود که بر ثبوت این «: و در این دعوی کاذب ارصار 
همـی کـه بـرآن مـرد و  و از وفـور و. این سخن نیز کاذب بودو در . »دعوی، گواهان دارم

زنش راه یافته بود، نزد آن جغـول گریـه و زاری کـرده، او را بـه خانـۀ خـود در بردنـد و از 
پـس . جنس خوردنی آنچه در خانه حارض داشتند نزد وی آورده، فکر طعام دیگر کردنـد

ام تنکجه  دردمند به آن حیز لوند داده به آن ای چند، آن مرداز خوردن طعام به مبالغۀ 
قرار یافت که در وقت صباح آن مرد از شهر برون رفته به جانب والیت فوشـنج و غوریـان 

صباح بـه مـوجبی کـه مقـرر . رود؛ اما زن و فرزندانش در منزل خود بوده به جایی نروند
القـات بـا زن با دو دخرت بکر که قابلیـت م. شده بود به جانب والیت مسطور روان گشت

شوهر داشتند و با پرس صغیری در خانه نشسته به امر درویـشی کـه داشـتند مـشغولی 
چون قریب به چاشت شد، همین جغول بلوکاتی با دو سه جغول دیگر و ترکـی . ودند

به خانۀ همین مرد آمده، زن و فرزندانش را گرفتـه، آغـاز ایـذا ... که مالزم عبیدخان بود 
دخرتانش را گرفـت و در و پنجـرۀ ... جنس آنچه داشت از او ستانید از نقد و ... ودند 

القصه در ایام سلطنت آن خان دور از ... منزلش را برکنده خانۀ آن فقیر را خراب ساخت 
انصاف، بی گزاف هر روز پنج و شش کس به دعوی رفض به اغوای جهـال بلوکـات، بـه 

 حال آن بود که از روسـتاییان گشتند و حقیقتغیر حق در چهار سوق هرات کشته می
بی دیانت و شهریان با خیانت هرکس به نسبت شخصی سوء مزاجـی یـا اعتقـاد بـاجی 

» این مرد در زمان سلطنت قزلباش سب کرده«: داشت، او را گرفته نزد قاضی می برد که
قاضی مداهن بـی . و براثبات این دعوی دو شخص باطل جاهل به ادأ شهادت می آورد

ن حکم کرده، او تفتیش حال  گواهان و تحقیق عدالت ایشان، در حال به قتل آن مسل
را کشان کشان به چهار سوق می بردند و به قتل می رسانیدنداز جملۀ مقتوالن بی گناه 

  ) ١٢(»...میر منشی است که از انسب سادات والیت سبزوار است و... 
عی و به خصوص مـسایل مر بـوط بـه حـوزۀ امـور خالصه، این دوره به لحاظ اجت
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٣٦ 

نی ترین دوره های تاریخ خطۀ هری است که هرچند زمینه های آن از دینی یکی از ظل
الواقع بذری بود که در این عرص بـه بـار تلـخ نشـست ها سال پیش فراهم آمده و فیده

ولکن استیال و حضور دو دستۀ مذهبی متفاوت و متعلق به دو شاخۀ افراطی دو گرایش 
عـی مـردم را گسـست و مهم عا اسال م در این مرحله در خراسان، شیرازۀ حیات اجت

نفرت و انزجار را جایگزین محبت، صمیمیت و اخـوتی سـاخت کـه جامعـۀ اسـالمی بـر 
ـی تـوان کـسانی را بـی تقـصیر  بنیاد آن بنا یافته بود و در این بلیۀ ویرانگر، همچنین 

اران تاختنـد و فجـایع هولنـاکی دانست که در جامـۀ دیـن و دینـداری بـر دیـن و دینـد
ـایش . آفریدند این همـه در جـای خـود بـاز مرتبـۀ دیگـری از انحطـاط و تنـزل را بـه 
  .گذاشت

در چنین فضا و رشایطی بود کـه شـاعر مـورد نظـر مـا عبـدهللا هـاتفی خرجـردی 
وده و نفس می ایه جنـاب زیست  کشید و شاید دور از حقیقت نباشد که محقق گرا

  )١٣(. را شاعر متوسط که سخنش ساده و روان است به حساب آوردصفا ایشان
   

  نتیجه
عـی کـه  رشایط ناپایدار سیاسی و اوضاع متالطم و مملو از کینـه و حقـد اجت
ن حـال در  نتیجه و پیامد تسلط قبایل و گروه های متعصب و غیر مدنی بود در هـ

عــی ســاکنان ایــن مــرز و بــوم نیــ ز تــاثیرات عمیــق عرصــه فرهنگــی و عــادات اجت
اگر از یک سو منجر به روحیه دنیاگریزی و عزلت نشینی شـد و ایـن جـا و . گذاشت

ن حـال شـعر و  آن جا پالس و گلیم پیری و مریـدی پهـن و گـسرتده گردیـد در هـ
شاعری نیز تا حد زیادی زیر تـاثیر قـرار گرفـت و بـه خمـود و جمـود کـشانده شـد و 

-رس برآوردند و تا اندازه... د جامی، هاتفی وهرچند کسان و شخصیت هایی به مانن

 به تب و تالش فرهنگی گذشته، جنب و جوشی دادند؛ امـا هـیچ گـاه شـاعران و یی
این همـه . بزرگانی به مانند فردوسی، مولوی، حافظ، سعدی و سنایی ظهور نکردند

عـی داشـت  نشان از تاثیر وضعیت سیاسی و اقتصادی بر وضـعیت فرهنگـی و اجت
  .ً این مقاله مخترصا به بخش مهمی از آن وضعیت، در خراسان پرداخته شدکه در
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 منابع و مآخذ
مهدی ، فراهانی منفـرد، ، پیونـد سیاسـت و فرهنـگ در عـرص زوال تیموریـان و .  ١

  . ٢٤٥ص  .١٣٨١ظهور صفویان، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، 
ن، صص : نک.  ٢    .٢٠٨ – ٢٠٩ه
عیل صفوی از سوی آکادمی علوم آذربایجـان مجموعه شعره.  ٣ ای ترکی شاه اس

عیل خطائی اثرلری«با عنوان  . م چاپ گردیـده اسـت١٩٩٦به سال » شاه اس
، ٢ذبیح هللا صفا، تاریخ ادبیات ایران، تلخیص محمـد ترابـی، فـردوس، چ: نک

   .٧٢، ص ٤، ج ١٣٧٩: تهران
خارجـه، ، انتـشارات وزارت امورریـا، تهـرانفـاروق، انـصاری، هـرات، شـهر آ: نک.  ٤

   .١٩٦ – ٢٠٣، صص ١، ج ١٣٨٣
عبدالواسع نظامی باخرزی، مقامات جامی، تـصحیح نجیـب مایـل هـروی، نـرش . ٥

   .١٤٨، ص ١٣٧١: نی، تهران
  . ١٤، ص ١، ج١٣٧٦، ٦ذبیح هللا صفا، گنجینه سخن،تهران، فردوسی،چ. ٦
ت دکــرت مفطــر، مرکــز مجهــول املؤلــف، جهانگــشای خاقــان، مقدمــه و اضــافا.  ٧

   .٣٩٥ص  ]بی تا[تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسالم آباد، 
قاضی احمد غفاری کاشانی، تاریخ نگارسـتان، تـصحیح و تـذییل آقـا مرتـضی و . ٨

  .٣٦٢ ق، ص١٤٠٤مدرس گیالنی، حافظ، 
، ٢، ج١٣٨٢، ٢امیـر کبیـر، چ: رضاقلی خـان هـدایت، مجمـع الفـصحا، تهـران. ٩

  . ١٧٢بخش اول، ص 
مرکـز، :راجر سیوری، در باب صفویان، ترجمه رمضان علـی روح اللهـی، تهـران. ١٠

  .٢٤٢، ص ١٣٨٠
ن، تاریخ عا آرای عباسی، امیرکبیر، چ. ١١ ، ١٣٥٠: ، تهران٢اسکندر بیک ترک

   .٥٧ و ٦٢ و ٦٦، صص ١ج
سـب . ١٢ عیل و شـاه طه امیر محمود بن خوانـدمیر، ایـران در روزگـار شـاه اسـ

، ١٣٧٠: ی، به کوشش غالم رضا طباطبایی، بنیاد موقوفات افشار، تهـرانصفو
   . ٣١٨  –٣٢٠صص 

: ، تهران٢ذبیح هللا صفا، تاریخ ادبیات ایران، تلخیص محمد ترابی، فردوس، چ. ١٣
  .  ١٩٢، ص ٣، ج١٣٧٩
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  یفیمعاون رسمحقق محمد فاضل رش

  
  ی معنوی در مثنویدارگری بینوا

 
  خالصه

ن پین محمد بلخیآثار موالنا جالل الد ِن یـی رشح و تبی در راسـتانه کـهی، به ه
ل حق  یگـ در رشـد و بالنـدهیمـی، سـهم عظیدن بـه رمـوز عرفـانی و رسیقیعشق به ج

 او یرامونیط پی و محی ِافکار انسانیبه ژرفا داشته است، از نقطه نظر توجه یعرفان اسالم
  .ن پندارها را در خود نهفته استیاتریز پوین

ام زوایک عارف روشن ضمیموالنا به مثابۀ  ِدا و پنهان جامعه ی پیایِر و انسان آگاه، 
 سمت و سـو ی که در راستایمیقرارداده و با توجه به رسالت عظ ش را مد نظریو عرص خو

نـه یزم  را در هریم ارزشمندی روشن و تعالیهاامیوده است، پیس م جامعه احسایده
وده استیارا   .ه 

پرداخ بـه » ی معنویمثنو«ژه یموالنا به و ار ارزشمند در آثاری از موضوعات بسیکی
  .ق قرار نگرفته استید مورد تحقی که بایباشد که متأسفانه چنانی میدارگریِمبحث ب

 .ی مولویمثنودارگرانۀ موالنا در ی بیِل نواهایتحل وی معرفیا است بریشپژوهش حارضکوش
  مقدمه
ود که از زمـان پی میدیچ تردیبدون ه  یهـاهیـن طالی نخـستییدایـتوان اذعان 

ر ی از تـاثیکـی بـه مثابـۀ  ال،یـشه و خیـن جوهرۀ ارزشمند اندی ما،  ایشعر در حوزۀ فرهنگ
ها دریتر ا ین و  پویگذارتر   .ورد توجه قرارداشته استِخط زمان م ن ه

ـامییِ، بـه صـفت آیشعر، جدا از کارکرد ارزنده اش به عنـوان هـ زبـان  یـا  نـه 
ع ما کاربرد داشـته و بـسرتیت، تاریهو  یهـاشهیـن اندیـی تبی بـراییقابـل اتکـا خ و اجت
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 عاشـقانه، یان شـورهایـخ، بی تـاریهـایدادگریـ، رشح داد و بیمی و تعلیحکم  - یفلسف
ســ ــان یح ــرای و مجــالیو عرف ــت ی نقــدهای ب ــِز شــاعران بی ــه هــدف رهــادارگر،ی  ییِ ب

  .ها، بوده استیها و پلشتیهمنوعانشان از زشت
ام در می دری شعر فارسییِ ژرف به ساحت محتوایبا نگاه م که یابیی با وضاحت 

مـا را ت شـاعران یهمواره خروشان ،  حوزه مسوول بار ن  رودیا ِوسعت دامنۀ رسالت شعر در
  .ر جوامع  گسرتش داده استی شاعر در ساین شده براییز فراتر از محدوده تعین

 انـسان را بـه یی جـوفه برآورده سـاخ حـس لـذتی از جوامع، شعر وظیتیاک در
 یت خلـق آثـار شـعریکنار مسوول  است که شاعران ما درین درحالی؛ ادوش داشته است
، رســالت انیــ ایهــاآراســته بــا الزمــه  و ین انــسانی بــریهــاشهیــم و اندیتقــال و تعلــن هــ

عی مختلف حیهانهی در زمیدارگریب   .عهده داشته اند ز بری را نیات اجت
مند رسالتمند آن را م داریدارگر که تنها روح بیات بیادب  اسـت یاتیـند، ادبیآفریه

 :ان گفتتوی برخوردار بوده و می خاصیش از ارزشمندیدارگرانه خویکه به اعتبار هدف ب
 مهـم یهـا از شاخـصهیکیقت یشه باشد؛ در حقین اندی فارغ از ایی که به گونهیهر اثر«

وده است   )٤٢:١١(».خود را فراموش 
امیات فارسی در ادبیدارگری عنرص بیبا توجه به ارزشمند   شـعریهـا قلهی، آثار 

 یبلـخ در مثنـو ارگ خداونـدیهـایدارگریان بین مین گوهر آراسته شده و در ای با ایفارس
  . باشدی برخوردار میگاه خاصی از جایمعنو

  قیت تحقیمربم
 موالنا وابـسته بـه زمـان و یهایدارگریشود که بیق از آنجا مربم دانسته مین تحقیا

 جامعـه یهـایهنجـار ِ به منظور اصـالح  نـا زمان و ازییبرهه  نبوده و در هریمکان خاص
ودیم   .توان از آن استفاده 

  قی تحقارزش
  کمـرتی از عرصـه هـایکـی باشد که بـه یز ارزش مین سبب حای حارض از اقی تحق

  . در آن پرداخته شده استی معنویافته در مثنویتبارز 
  قیهدف تحق

دارگرانـه موالنـا در یل افکـار بیـتحل ات ویـافـت نظریق دریـن تحقیـ هدف از انجام ا
  . باشدی می معنویمثنو
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  قیروش تحق
ح موارد یترش ل ویبه  تحل  و صورت گرفتهییاده از روش کتابخانهق با استفین تحقیا

  .مورد نظرپرداخته شده است
  قیم تحق
 یک دسته بندیع دارد؛ اما دری جوالنگاه وسیفارس  در شعریدارگریب نکهیبا وجود ا

عـینـی دیهـاکـردیدارگرانـه  را در روی بیهـاشهیـتـوان اندیواحد مـ ، یاسـی، سی، اجت
آنچـه را «با توصل به آن؛  دارگریشاعران ب« به مطالعه گرفت که ی و عرفانیق، اخالیفرهنگ

 رنـد و دریگیان مـیـز بـه بیـد باشـد نیـکنند و سپس آنچـه را کـه بایف میکه هست توص
 یها فهم جامعه را بـه سـوها و نبودبپردازند با رشح بود هادیها و نبادیآنکه به بای بیموارد
  )٤٣:٨(».کشانندیها مدیها و نبادیبا

 یاتیـشان بسرت ح  که شعری دریپرداز شعرفارس  راز آموز و رمزیهار قلهیدرکنار سا
  بـوده اسـت؛ فرزنـد یدارگری و بی انسانی واالیهام و آموزهی پرورش مفاهی براییو ارزنده

ر مین وادیاز قافله داران ا ین محمد بلخیفرزانه بلخ؛ موالنا جالل الد   . دی آی به ش
ث ییزهیموالنا با آم ، ینـیل دین مـسایده تـریـچین و پیق تـریـل،  عمیاز داستان و 

عی، روانی، اخالقیعقالن، ی، فلسفیکالم ک و یـارتباط نزد.  را رشح داده استی و اجت
 آنان را بر عهـده یدارگریم و بیسته و رسالت تعلیزی که با آنان می  با مردمیشانۀ وی آالیب

 یم و انتقال مبانیکرت ساخته و در تفهی آنان نزدیگان موالنا را به زندهیداشته است، زبان ب
ل و اصطالحات و باورها و اعتقادات عـوام،  یث  خود با استفاده از قصه ویدتی و عقیفکر
  )٣٣٨:١٥.(ش داشته استیِ را برمخاطبان خویرگذارین تاثیشرتیب

 خـضوع : چـونی منحرص به فردیاهییبلخ با دارا بودن تواناگارخداوندافزون برآن، 
نهمه جانبه و معرفت یشی، ژرف اندقیعم عـت و یق ازطبیـ، شـناخت دقی به کتـب آسـ

 و ییرهـا انـسان،  ارشاف بـه دغدغـهیهـاق از حاجـتی، شناخت دقیعوامل خرسان آدم
ها  انسان از رنجییک کالم؛ رهای آفات بالقوه، بالفعل و بالطبع و درنجات روح از حصارها و

 در قالـب ی بـرشیها دردها و رنجیابیبه علت) ٦٣:١٤(. قرار داردی وی که فرا روی آالمو
ثیحکا ل ی رسـیهـاش راهیِدارسـاز خـوی بیهـاامیـها پرداخته و با پلیات و  دن بـه کـ
ودهایکوتاه برخ ن جستاریگفته است که در ا   را بازیقیحق  یهـایدارگریـِ بـارز بی از 

ACKU



 
 
 
 
 
 

 

  وی نوای بیدارگری در مثنوی معن                                                                      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤١ 

 شـد، در یاد آوریـ کـه از آن ییهـاگـران ارج را  براسـاس فـرازعـارفوارسـته و  ن سخنوریا
  .میری گی به کاوش می معنوی معنویمثنو

  ینی دیدارگرینخست، ب
 از یکیث ین به حی از دیی از اخالص و سودجویاکارانه و تهی ریهاانتقاد از عبادت

ن مطـرح شـی اندی همواره از سویجوامع اسالم آفات بزرگ در ده اسـت و شمندان مسل
دن بـرش بـه ی رسـیهـار و آگـاه، راهیک عارف روشن ضـمیان، موالنا که به مثابه ین میا در

ل وعلـم و هـ بلکـه  درحق  ی مـینـدارین و جـوهر دیـقـت دیسعادت و اعتال را نه درک
  . ن آفت در رنج بوده استی از ایگریش از هرکس دیب) ٢٢٥:١٢.(ابدی

تواند ین آراسته نگردد؛ هرگز یانسان به جوهرد که ید خداوندگاربلخ، تا زمانیاز د
ایک راه صواب از ناصواب توفیدر تفک   )٢٠١:١١(.دیق حاصل 
 آوردن بـه ین را در رویـدن بـه جـوهر ایدارگر قبل از خود رسی مانند شاعران بیو

بـه تـصور . نـدیبیمـ ن را با هم متضادیو هوا و ا) ٢٨٦: ٦(دانسته اریحق و اعراض از اغ
 ی عمل مبتنـین واقعی ای اصلیهان باشد و از الزمهیتواند فخر دیوالنا ننگ الوده م
  .آن است بر

ابـد، ییا جهان جـان را روان مـیدر عوا باطن و نهان اش«ن عارف روشن روان که یا
 یت شـیـد، بـه ماهیـجوی روان مـیند و در باطن قطره صد جویبید میدر دل ذره خورش

- ی مـیامیـل اسـت و از هـر ذره پیـقا ی هرظـاهر بـاطنیورت آن وبـرانظر دارد نـه بـه صـ
 ه را که تنها بـه حـرف قـران بـسندیزاهدانده و ی را نکوهیستصورت پر )٢٣٤:١٠(»شنود

  :دهدیم ن هشداریران خوانده و چنیکنند رضیم
  ستیاهرـــ بس قیاطنــاهر بـر ظیز  ست  یدان که ظاهرـحرف قرآن را ب

  ا جمله گمـردهــردد خــــه درو گــک  ـوم             ـ بطن سیکیاطن ــر آن بــــیز
  دـیدــن یر بــینظ یـ بیداـــــــجز خ    دـی خود کس ندیبطن چارم از نب

  نیه طـد جز کـــــــنیو آدم را نبــــید    نیاهر مبـر ظــ پسیرآن اــو ز قـت
  ستیکه نقوشش ظاهر وجانش خف    ستیص آدمــو شخـظاهر قرآن چ

  )٤٥٤:٣(ند حال اوی نبییک رس موی    ال اوـــال عم و خــد ســرد را صم
ن مهـم یـبه ذکـر ا) بود دستارش بزرگ و آنکه بر ه با دستاریآن فق( تیحکا  درموالنا

مه بزرگ دال بریم چ کدام از عا یلت هیعامل فضق ویرت عمی بصپردازد که داش ع
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 نش و کـرداریـ؛ ب آن و مهم تر ازینیدانش دق از یست؛ بلکه فهم عمین نیب  ظاهریاها
 ایبـه ظـاهر اشـخاص و اشـ«نکـهید و جان مطلب ایآیلت به حساب میدرست، فض پاک و
  )٨٧:٩(»فته شدید فرینبا

مه خو ودــده بــی ژنده ها در چیهیک فقی   ودــده بـــیچیش در پیدر ع
اـــــتا ش ــ محفید سویچون در آ مید آن عظـــیود زفت و    مـیطـل درحــ
  هـــــار از آن آراستــــــاهرا دستـــــظ هـــــراستیا پـــهامهــا از جــهدهــژن

  وا وزشتـــدرون رســــچون منافق ان ار چون حله بهشتــــــظاهر دست
  نـــید دفــــــه بـامــدر درون آن عم نیوستــق و پنبه و پـــاره پاره دلــپ
  وحــد او فتــابیاموس ــــــن نیا بدــت وحـــــرده صبــ مدرسه کی سویرو

  ر فنــود از بهـــاده بـــــــمنتظر است ه کنـامــ جیک مردــــــیدر ره تار
  ازد کار راـــــــد تا بســـپس دوان ش ار راــــود او از رسش دستــــــدر رب

  گه بربــــــار را آنـــــــاز کن دستـــب    پرسیگ برزدکاـــهش بانیپس فق
  ی بریه را که مــــــــیباز کن آن هد یرـــپیار پره مــــن که چین چنیا
الـازکن آن را به دست خـــب   اللـــــردم حــ برب کیآنگهان خواه   ود 

ــگیچونک بازش کرد آنک م   ختـیدر ره برـ انهدـــــصد هزاران ژن ختیرــ
   در دست اویه اــــگزکهنک یماند  ست اویاــب اـــه زفت نـــامــزان عم
  )٥٣٥:٣( ز کارین دغل ما را بر آوردیز  ارـیعی بیه را کاـــن زد خرقیبر زم

ِ محتـسبان مـردم آزار را بـشکند و قـصد یان تهـیـبـت میخواهد هیموالنا آنجا که م
  :دکشیم رینگونه به تصوی انها راها را دارد، کاکرد آِ مفاسد آنیافشا

  دـیه دــــ خفتیــوار مستــــــیدر بن د  دـی رسییاـــم شب جیمحتسب در ن
  وــن خوردم که هست اندرسبیگفت از   بگوی چه خوردستی مستیگفت ه

  ستین خفیام گفت ا  وردهــگفت از آنک خ  ستیه چـو واگو کـــگفت آخر در سب
  آن ستـیو مخفـآا آـــک درسبــگفت آن  ست آنی آن چیا وردهــــچ خـگفت آن
  البـدر خـون خر محتسب انـــماند چ  وابـن جیؤال و اـــ سنیشد ا یدور م
  گام سخنــو کرد هنــوهـــــــست هـم  نـن آه کــیت او را محتسب هـــــگف

  یو از غم منحنــاد و تــــــگفت من ش  یکن یـو مـــــم آه کن هــــگفت گفت
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  ستیادـاز شوران ـــخ ی میوــ هیهو  ستیدادــــــیم و بــــــــآه از درد و غ
  زین ستیذار اــــراش و بگـــــمعرفت مت  زیز خیم خــن ندانیمحتسب گفت ا

  اــیدان بــا زنــــت زی خیــــــگفت مست  اــکج ا من ازــو از کجــــت رو تــگف
  روـــردن گـــــــوان بـــ تیگهـــــاز برهن  رو  محتسب بگذار ویگفت مست ا

  یدــــ شیکنی ویود رفتمــــۀ خــخان  یدــن بــوت رفتــود قــــــــگرمرا خ
  )٢٤٨:٣...(یدکاان بر رس ــخیو شچهم  یکاـا امـــل و بـــــر با عقــمن اگ

 کـه یز از مـوذن زشـت آوازیت طنز آمیان حکاین را با بی زاهدان دروغیایاو مکر و ر
از گـاه زهـد خـشک و دهـد کـه ین منشاکند و یبرمال م کرده بود، در کافرستان بانگ 

  : شودین میز  از دی و گریِتعصبات نابخردانه موجب کج فهم
  گ زدــانـان بـــــان کافرستــیدرم  دـــــس آواز بـؤذن داشت بــک می

  ا درازــهداوتــــکه شودجنگ وع  ازــگ ـانــدش مگو بــچند گفتن
ازــان بانـــگفت در کافرست  رازـــاحت یزه کرد و پس بـــــیاو ست   گ 

  یا هـ با جامیرــــــامد کافیخود ب  یا امهـۀ عــد ز فتنـــف شیخلق خا
  فیون الـامد چـــــیه آورد و بیهد  فـیۀ لطـشمع و حلوا با چنان جام

ــن مؤذن کوکجیپرس پرسان ک   زاستـف ال و بانگ او راحتــکه ص  استـ
  نشتدرکــگفت که آوازش فتاد ان  ود زان آواز زشتــن چه راحت بیه

  یــؤمنـــــود او رامــــــــب یــآرزو م  یـف و بس سنـی دارم لطیرــدخت
  رشـــافــن کیدـداد چن یپندها م  رفت از رسش یودا ــن سیچ ایه

  ودــن غم من چوعیچو مجمر بود ا هم  ه بودــــــان رستــمیدر دل او مهر ا
  ه دمـــ دم بلۀ اوـــکه بجنبد سلس  دمـه بـــکنجــدر عذاب و درد و اش

  ن مؤذن آن اذانید اـــــتا فروخوان  دانستم در آنــــن یاره مـــچ چــیه
  اردانگــن دو چیکه بگوشم آمد ا  ن مکروه بانگیست ایگفت دخرتچ
  ر وکنشتین دیدم درــیچ نشنیه  تـن آواز زشین چنیمن همه عمر ا
  انـنار مؤمـالم و شعــــــهست اع  گ اذانـن بانیا که اــخوهرش گفت
  درــــ پی ایت آرــآن دگر هم گف  د از دگرـــیرســـد بپـــــــباورش نام

ناز   دــن گشتش رخ او زرد شیقیچون    )٧٤٦:٣(.... دل او رسد شدیسل
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عیدارگریب دوم،   ی اجت
عـیگـ زنـدهیایام زوا ِریتصو از آنجا که  درشـعر موالنـا بـه ی و مـراودۀ طبقـات اجت

 یآگاه  نایانتقاد از اوضاع آشفته و آشکارساز) ١٦٤:٨(افته استیب صورت همه جانبه بازتا
عـ- ی عاطفیر وکمبود هایفراگ ـای روزگـار، را در جـای اجت تـوان بـه مطالعـه ی آن مـی، ج
  .گرفت

عـیهایبه سامان ق نایعمعکاس ژرف و ان  مختلـف آن در یه هـایـ بـا ذکرالی اجت
 باشـد؛ ینکـه ادبـیش از ایذهـن موالنـا بـً آورد کـه اساسـاید مـیـن نگـرش را پدی ایمثنو

ع رد کـه نخـست، موالنـا یـگیدگاه از انجـا قـوت مـیـن دیـدن به ایرس.  بوده استیاجت
.  نـدادان قـراریـ از شاعران شعر خود را درخدمت دربار و مدح درباریگریبرخالف تعداد د

عی و شور و هیگ از زندهیر  روشنیتصو او  شعردوم، - ی دست م عرصش را بهیجان اجت
ک به زبـان ی روشن و سخت نزدیانیباب  داشته ویی همسویخی تاریهاتیدهد که  با واقع

عـز، تـصوفیـند فرامـوش کـرد کـه  تـصوف موالنـا یشود و سوم نبایان میمردم ب  ی اجت
سته و بـا زبـان آنـان سـخن گفتـه یان آنان زیان مردم برخاسته و درمیرا موالنا از میاست؛ ز
  )٣٤:١٣.(است

 است که با یی از جامعۀ بستهیدهد، حاکیه میط ِخود ارایمح  که موالنا ازیریتصو
ع   )١٤٥:٥.(بان بوده استی  دست و گریانحرافات گوناگون اجت

 خـشک بـه ی، آن هـم بـا لحنـی پرداخ در مورد موضـوعات جـددانست کهیاو م
 یهـاقـدر زخـم  هـرِوقوف کامل داشت که گریباشد؛ از جانب دیمزاق عامۀ مردم برابر 

 ین رو بـرایازخواهـد بـود؛ از همـید تـر نیـ موثرتر و ابزار مفیداروق تر باشد به یجامعه عم
عـی ویهار دردها و تناقضیرشح و تصو بـه ی طنـز و مطایانیـ بیهـاوهی از شـیرانگر اجت

  .استمداد جسته است
د یش به تقلی و مردم و گرایموالنا جهل و نادان عرص ب بزرگ جامعه دری از مصایکی

ونـه. استدهیان گردیان و سود جویشرت زورگویِنه ساز سلطه بیبوده که زم  روشـن یهـا 
که م یریم به جستجو بگیتوانی می متعدد در مثنویهاتیها را در حکایدارگرین گونه بیا

- یب میرشاب ترت  آن سفرۀیفروشند و با بهایخانقاه م  که خرش را دریت آن صوفیحکا
ع بریحب خر ندهند و صا  آنکه بداند منظـور یزد ، بیخیم ز غافل و مقلدانه با آنان به س
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جـه ین نتیت چنیان حکایپا درباشد وین شاهد آن میرگذارتریست؟ تاثی آنها چیکوبیاز پا
  :ردیگیم

  د بادین تقلی دوصد لعنت برایا    ان برباد دادــد شـــــیخلق را تقل
  )١٨٧:٣...(انـــد از بهرنــختنیو را رابر     حاصالنین بید چنیخاصه تقل
 یم اند ویای که هست می که دارد جامعه را چنانینه و جذابیان صمیموالنا با ب

 را یات انـسانیـ حیهـاییبـایهـا و زیش باشد و زشـتی جامعه خویفرارو یینهییآ«کوشد 
  )٣٤٤:١٥(».نه نشان دهدیبع

ِ مردم از حیاو برا ن یـم ای تعلـنـت ویس طی ابلـیهـاانل و مکـر انـسیـ آگاه ساخ
  : تلخ  کهقت یحق

  )٣٣:٣(....د داد دستی نشایتسپس به هرد          هستیس ادم روی ابلیچون بس
ا پردازد تای و بقال را میز طوطیداستان طنز آم بـودن  د کـه بـه هـم ماننـدیثابت 

 هردو در ظاهر ن و شور،یریچنانکه آب ش. ستیها نل به هم مانند بودن ذاتیها دلصورت
  ! ت و کارکرد هرکدام  تفاوت از کجا تا به کجاستی در ماهی ولاست؛به هم مانند 
ا یـا و اولین تصور جاهالنه که انبی و با ایکه از رس نادان  رایآگاهان ب او ناین ترتیبه هم

ن کرده بودند و از جهالـیر مردم به خواب و خور نیز مانند ساین ت و ازمند اند به سان خود گ
  :ردی گی منتهاست،  به نکوهش میان آنها بیم دانستند که فرق دریرت یعدم بص
  ییا طوطــیز و گوـــ سبیینوا خوش  یــیوطــــــ را طی و ویالــــود بقـــــب

  وداگرانـــــا همه ســ بیه گفتــنکت  انــان دکـــــــهبـ نگیودـان بــبر دک
  یدـــان حاذق بـــی طوطیواـــدر ن  یدــــــاطق بـــ نیــاب آدمـــدر خط

ودیانــــ نگهبیوطـان طـــبر دک  ودـــــه بـــخانه رفتی سویخواجه روز    
  م جانــیک از بــی طوطیــبهر موش  ه بر دکانــــــاگــ برجست نیا هــگرب

ــجست از س   ختیرـل را بــ روغن گیاــــه شهیش  ختیگریــی دکان سویوـ
  وش هــارغ خواجـبر دکان بنشست ف  اش هــــــد خواجــامی خانه بیوــاز س
ــ کیوطــبررسش زد گشت ط  ربـه چــامــــد پر روغن دکان و جید   ل ز رضبـ

  دامت آه کردـــــــال از نــــــرد بقـــم  اه کردـــــــ سخن کوتیدــ چنیروزک
ــکن یش بر میر ــ   غـــیر مید زـــــــاب نعمتم شـــکافت  غـــی دریگفت ا ید و مـ

ـــدست من بشکست ــه بــ   انـــوش زبــکه زدم من بر رس آن خ  انـ آن زمیودــ
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٤٦ 

  ش رایرغ خوــق مــــــد نطـــابــیتا ب  ش رایر دروـــــداد ه یا مـــــــه هیهد
  دوارــــیومـه بد نــــــبر دکان بنشست  ران و زارـیه شب حــــس بعد سه روز و

  د او بگفتـــیدر آـــــد انـــه باشــتا ک  ون نهفتــــهر گرغ را ــود آن م یم
ــو چــ میبا رس ب  ذشتـــگ یه مــــــر برهنــ سییجولق   و پشت طاس و طشتـ
  النــاقــش زد چون عیگ بر دروــبان  انــ آن زمیـــدر گفت طوطــــــآمد ان

  یـختیروغن ره ــــــشیر از شــتو مگ  یختیالن آمـــــــل با کــ کیکز چه ا
  کو چو خود پنداشت صاحب دلق را  لق راــد خـــده آمـــــاسش خنــــیاز ق
  رــیر و شــیگر چه ماند در نبش ش  ریود مگـاس از خــــــیاکان را قــکار پ

  دـــدال حق آگاه شــــ ز ابیکم کس  دــراه شــــن سبب گمیا زــجمله ع
  دــداشتنـود پنـــو خــا را همچــــیاول  دــــــــا برداشتنــــــــیا انبـــ بیهمرس
  م و خورـیۀ خوابــــــان بستــشیما و ا  ان برشـــــشیک ما برش اــنیه اـــــگفت
  ) ٣٣: ٣(....یمنته یبان ی درمیقست فره  یـان از عمـــــــشید اــدانستنــــن نیا

ن کـردن ایکیر را درتـاری شـییدن روستایداستان خار ز یـ گـاو اوسـت ننکـهی و گـ
 که ی غلط و اشتباهات آشکار برشیهااسی از قی دوری است، برایدارباشی است بیطنز
  :اندازدی غفلت خود را در خطر میاز رو

ــاو در آخـــ گییاــــــروست   ش نشستیاـر گاوش خورد و بر جیش ببست         رـ
  اوـک جــــ شب آن کنجست یاو را مــگ    گاو       یوـــر ســـ شد در آخییروستا

  ریاه زـــاال گـــاه بــــــلو گـــپشت و په          ری شیاــد بر اعضــــیمال یدست م
  )١٨٧:٣(یدـــشدل خون   ویدیاش بدر  رههز              یدــ افزون شیر ارروشنیگفت ش
عیهاشهیشرت در اندیبا تعمق ب ف ن عاریشود؛ که نهاد ای موالنا مشاهده می اجت

 ی مکتبـیتـی و تربی بوده و متـاثر از اصـول اخالقـیت آکنده و نورانیوارسته از فروغ انسان
ننـد اعـضاییکرهی به منزله پید آن جامعه انسانیاست که از د  آن ی واحد و افراد بـرش ه

  .ک باشندی هم رشید در اندوه و شادیکه طبعا با ،باشدیقابل مشاهده م
  یاسی سیدارگریسوم، ب
ر آن، رانگـی ویهـاامـدی مـستبد و فاسـد، جنـگ و پیهـا که استمرار حکومتاز آنجا
ِ از حکـام نـا ی برخـیهـایچپاول و طمـع ورز و ین وکمرشکن، نا امنیات سنگیوضع مال
د آورده بود، موالنـا بـا انتقـاد از ی هفتم و هشتم پدیها را در سدهیییت بحرانیوضع بخرد
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- یدارگریـز، بـه بیان و حکام خرد ستی فرمانروایگستهی و اعرتاض به ناشاییوه فرمانروایش
 بـر یگـهستی که بدون شاید موالنا کسانیاز د«. ده استیازی همت  درجامعهیاسی سیها

غ یـ و شـجاعت تیگـه مردانـیزنند و بدون داشـ صـفات عـالیه می بزرگ تکیهامسند
- دان زنـدهیند، در مشوی مسلح می به سالح رستمیرشمیله و بی بندند و با حیان میبرم

 و یرانـدازیت( و در قـصه ی؛ چنانکـه در دفـرت دوم مثنـو)١٩٦:٤(»گردندی زود رسوا میگ
ایرشح حال ا) رفت، یشه می که  در بیدن او از سواریترس ان  شغاد مـنش ینگونه رستم 
  :ردیگیان مین گونه به بیرا  ا

  بینج یشه بر اسپیدر بـشد ان یم    بی با سالح و بس مهیک سواری
ن را در کش    دــیدــکم او را بـــ بحیدازـــرانیت   دـیپس ز خوف او ک

  ه زفتستم جسدــفم گرچیمن ضع    گ زدــــ سوارش بانیرید تـــتا زن
  رزنـیگ از پــکه کمم در وقت جن     منیان منگر تو در زفتـهان و ه

  شیرس خوـداختم از تـان یبر تو م    شی ورنه نیک گفتیگفت رو که ن
   به مشتیغـیت چنان تی رجولیب    گار کشتیان را کلت پــکسبس 
نــــــ تو سیوشــگر بپ    مرد آنیــاشــرفت جانت چون نب    الح رست

  ن شه برد رسیود ازـ رس بیهرکه ب     پرسیغ بگذار اـیجان سپر کن ت
  د و هم جان تو خستییهم ز تو زا    وستــله و مکر تــیآن سالحت ح

  )٢٧٥:٣(د دولیش آیلت کن که پیترک ح    لین حیز یچ سودی هیچون نکرد
افتــه و ی در-  بنــده نفــس خــود-  را بنــدۀ بنــده خــوددردیدرک و بــیموالنــا شــاهان بــ

 ید آوریـاو بـا با.  فـارغ اسـتی که از جاه و جالل شاه دانستهی را کسیقی حقیفرمانروا
ن نشان داده ی چن مورد عالقه اشیاسیدر باره روش سده خود را ین عقیشیرسم شاهان پ

    :است
  ودـادت بـی ار یاشـــده بـــین شنیا  ادت بودـــان عـــاهان را چنــپادش

  د ببندــ چپ باشیلوـــزانک دل په  ستندیان اـــان پهلوانـــدست چپش
  زانک علم خط و ثبت آن دست راست  لم بر دست راستــل قـمرشف و اه

  دــه بهنــــنیید و ز آـــن جانــۀـنــیکا  دـش رو موضع دهنیان را پـــیصوف
  کرـش بــۀ  دل نقــــنیرد آــــــیتا پذ  ها زده در ذکر و فکرلـــقینه صیس

  )١٣٩:٣(ادــد نهیش او بایپ ه درــــنیآ  رت خوب زادــهر که او از صلب فط
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٤٨ 

چ گونـه رسسـازش نـدارد، از یان مستبد ه شاه ویِفرزند بلند باور بلخ، با استبداد را
، دهـدین موارد به او دست می پرداخ به ای برای فرصتیمثنو  که درییجارن رو در هیا

 کـه ییهاا چهرهیخ یگان تارهل خودکامی اذهان مردم  در باره اوصاف و خصایدارسازیبه ب
هـا و یزیـگان و چاپلوسان عامـل فتنـه انگا فروختهین به دنیت دیحر و یبا زر و روز و تزو

اسـت ی قـدرت طلبـان ری و روحـی عاطفیهایگژهی او و.ردازدپیشوند میها میستمکار
وده و ضمن خواری، را استادانه تحلیجو   یویـ و دنیشـمردن قـدرت و صـالبت صـور ل 

 ییلـرزد، سـی مـیش حکـام سـتمگر عـرش خـداین که بـا سـتایان ایگان و بهخودکام
ابنـد ی ییک خـود رهـا ناپـایهـا را که نتوانسته اند از اسارت هوا و هـوسییشاهان و امرا

  )٣٠٥:٨(: کشدیر مینگونه به تصویا
  اهــیعکس چون کافور نام آن س    اهـد شــران را لقب کردنــیمر اس
  د عامـس را کردنیکبخت آن پین    خوار نام ۀ خونـــید مفازه بادــش

  لـدر اجـــا صــیر یه مـــبر نوشت    لـر شهوت و حرص و امــیبر اس
  الدــدر بــل انــران اجــیام امــن    ام دادــا عل رـــران اجـــیآن اس

  )٥٩٠:٣(مال جاه و یعنیجان او پستست                   صدر خوانندش که در صف نعال
عیموالنا ترو  را درجوامع برخاسـته یج هرج و مرج و درهم و برهم شدن اوضاع اجت
- یه مـی تکیکه رسوریارش، بریاقت خویِداند که خالف استعداد و لی  میاز حضور کسان

 شـان را در دفـرت یهاامد کارنامهی و پهدف قرار دادهر طعن ی با تن نوع حکام رایا او. زنند
شان از تـرس خـود را بـه یده و پریت آن شخص که با صورت رنگ پریحکادر(،یپنجم مثنو

رون یـب:  رست چه واقعه اسـت؟ گفـتید که خی پرس صاحب خانهی انداخت و وقتییخانه
 چـه یستیـن خـر تـو! رنـدیگ یمبـارک خرمـ:  بـه سـخره گفـتخانـهصاحب. رندیگ یمخر 
ز برخاسـته اسـت امـروز ترسـم کـه  مـرا خـر ییـرنـد یگ یخر به جد م:  ؟ گفتیترس یم
  :دیایان مین نحوه  بیبد.) رندیگ

  ختـیــگ رود و رنـــــد رو و لب کبز  ختیگر ی درمیا ه  در خانیکیآن 
  ر دستـیون پــرا چــ لرزد تیکه هم  ر هستـیه بگفتش خـصاحب خان

  یختیون رــن چیاره چنـــرنگ رخس    یختیون بگرــونست چــه چــواقع
  رونـروز از بــــد امــــرنیگ  یخر هم    اه حرونـــــــرۀ شـــگفت بهر سخ

  ست غمین چیرا زـ خر رو تیا چون نه    ان عمـد کو خر جــرنیگ یگفت م
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  گفتـود شــد هم نبــرنیرم گــگر خ    درگرفتـگفت بس جدند و گرم ان
  استستـــم برخـــز هیید ــجدج    د دستــــــ بر آوردنیرــیبهر خرگ

  )٧١٥:٣( خر برندیصاحب خر را به جا  مان رسورند انــیزیی یک بــچون
 مختلـف بررسنوشـت مـردم یهالهی را که با توصل به حین سان، دد منشانیبه هم

ۀ یـدارنـدۀ داع برپا ر ویخود را عامل خت ظاهر، یب مردم و رعای فریبراو شوند یحاکم م
ود مینه ست؛ ید نیر ش امیدهد که ما را به خیم مورد خطاب قرارکنند؛ ی از منکر وا

  :دیرسان رشم
  دارــب و چوبــیزد نق یـلق را مــخ  اریک شهریشد آن  ی جامع میسو
  رهنـــی پیدـــیر را بر درــو آن دگ  زن وبـ چیر شکستــ را سیکیآن 
  رو از راه بردـــه بـــ کیاهـــــگن یب  وب خوردــ ده چیدل یه بــانیدر م

   از نهفتین چه پرسیظلم ظاهر ب  خون چکان رو کرد با شاه و بگفت
  یوــ غیتا چه باشد رش و وزرت ا  یرو یع مــن است جامیو اــر تیخ
  یـ بسیت از وـاقبـــد عـــچیتا نپ  یر از خسی نشنود پیالمـــک سی

  )٨٦٨:٣( را نفس بدید ولــابیک درـزان  ودــه بـــــ را بیــد ولـابـــیگرگ در
  ی فرهنگیدارگریچهارم،  ب

شه و دانـش، ارزش ی موالنا را  پاسداشت اندی فرهنگیهایدارگریِن رکن بین تریرک
د یـ و تاکیدانش سـطح نفس، و احرتاز از فخرکردن به یدادن به مشورت، مبارزه با اژدها

  .دهدیها شکل مان انسانی میبر همدل
ِ عـرص؛  از اسـتبداد خفقـان آور، یت فرهنگـیر واضح از وضـعیه تصویراِموالنا ضمن ا

ِد وبـه ماننـد اسـتاد خـود یـگویبت جنگ، سخن مـی مردم در مصیگرفتارگناهان ویبرنج 
 پـوچ و یدانـش مدرسـ «سـازد،یان را  رسوا مـی از صوفی برخی، جلوه فروشییم سنایحک
نکـه ید مگـر نـه ایـگویمـ. شودی متشبث میکند و به تساهل مذهبیهوده را مسخره میب

ل منازعه آنها  ماننـد آن چهـار همـسفر ی دلیول؛ قت استندیک حقی یایها جوهمه انسان
  )١٥٩:١» مختلفیهاخواهند اما به زبانیم است که همۀ شان انگور

 یگـریز دیـشه چیـشه جـز اسـتخوان و ری اندیِانسان سوان مهم که یموالنا با ذکر ا
 ییهـاشهیـابسته به اندپردازد که منزلت و مقام هرانسان  را وین مهم میست؛  به رشح این
  :پروراندیرس م داند که دریم
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  یا هــشیوان و رـــو استخــــ تیما بق    یا هـشیدــــان انــ برادر تو همیا
  یلخنــگ ۀــمی تو هیارـــود خــور ب    یشنو گلــۀتــــشیلست اندـگر گ
  دـــ برونت افکننیولــو چون بـــور ت    دــبت زننـــی بر رس جیـالبـــگرگ
ــجنس را ب    نیاران ببــش عطیا در پـــه طبله   نیرـود کرده قــا جنس خـ
  هـختیگــ انیـــنتیانس زــــن تجــیز    هــــختیها آمــا جنســــها بــجنس

  گرید کــیک از ـیک ـید ــــــنیبر گز    کرشـــــود و شـد عـــزنیگر در آم
  دــختنیدگر آمـــد درهمـــک و بـــین    دختنیها بشکست و جانها ر طبله

  قـــا را بر طبــه هـــن دانید اـــیتا گز    ا ورقــا را بـــــیاد انبــــحق فرست
  میک و بدیا نه مـ کیدانستـــکس ن    میکسان بدیشان ما همه یش ازیپ

  روان چون همه شب بود و ما چون شب     روانیکو در جهان بودیقلب و ن
ــــر آمــــتا ب   اــی بیافـو صـش دور شــ غیت اــگف    اـــــیاب انبـــــد آفتـ

  گ راــل را و سنــــد لعــــــچشم دان    گ راـرق کردن رنــد فــچشم دان
  )١٨٠:٣( ...هاخلد خاشاک یچشم را زان م                  اک راـد گوهر و خاشـــچشم دان

 یۀ عا را صورت دانسته، باورمنـد اسـت جفـای دانش را جان و بقن عارف بزرگ،یا
شود، به ی به رفتار می عقل است که موجب ارزش دهیعنی جاهل است؛ یعاقل به از وفا

رد ویده ی را پسندیدانشن سبب هریهم کوست که موجب ی نی از نگاه اوتنها دانشش
ل یزه کسب  توجـه عـام و خـاص تحـصی که  به انگی انسان گردد، نه دانشی معنویاعتال
  .شود

ل ی و بد گفتـاری از بد کاریری جلوگیموالنا برا  مـشورت را سـفارش کـرده و احـت
ها به هـم  عقلیزنیار اندک دانسته است چرا که در رای را با مشورت بسی در کارینیپش
  .تند رسان هسیاری

ت را بـه یرد و انـسانیـگی به نکوهش می صورت پرستیی گرایبا ارج نهادن به معن او
ن، ی رنگـیهـابـودن عـشق ، ننـگ آورعـالوه بـرآن. بای زداند، نه صورت آراسته ویرت میس

 از دنیـ رهکـان، وایز از آنها، مصاحبت با کـامالن و نی، و پرهی آدم رویهاسیشناخ ابل
بهره گرف از زبان، فراگرف دانش و حکمـت  کوی، نی از همزبانیلا، بهرت بودن همدیدن

ز از یـگران وگریفته نشدن به سالوس جهان، عربت گرف از رسانجام دیاز لقمۀ حالل، فر
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ش را در بعـد ی خـوی هـایدارگریـ است کـه موالنـا اسـاس بیجاهالن؛ همه و همه موارد
  )٢٨٠:١١(.افگنده استیاد آنها پیبن  بریفرهنگ

، خـود ی سطحی که با کسب دانش های کسانیِ نشان دادن عمق نادانیموالنا برا
رند، حکایچ میگران را به هیگردن باالتر از همه دانسته و د و ک رسیرا   و یت نحـویـشـ

  :دارسازدیِ نگر را از خواب غفلت بیبنندد تا عا سطحیرازه میبان را شیکشت
  پرست بان نهاد آن خودیشترو به ک   در نشستی به کشتی نحویکیآن 

  د در فناـــو شـــــم عمر تـــیگفت ن   گفت الیدــچ از نحو خوانیگفت ه
  امش از جوابـک آن دم کرد خــیل  بان ز تابیه گشت کشتــشکست دل
   بلندیدان نحوـان بـــبیگفت کشت  دـکنـــ فیردابـــ را به گیاد کشتـــب
  رو وبـواب خــج  خوشیایفت نگ  ا کردن بگوـــــــ آشنیــــچ دانـــیه

  استـردابهـن گی غرق ایزانک کشت  استـ فنی نحویگفت کل عمرت ا
  ر در آب رانـخط ی بیوــــگر تو مح  دانـنجا بیو اــد نه نحـــیبا یمحو م
ــا مـــــــیآب در   )١٢٨:٣( رهدیا کیور بود زنده ز در  دـــرده را بر رس نهـ

  ی اخالقیدارگریپنجم، ب
ود بی تریاصل  ج ی تـوان  در انتقـاد از تـروی موالنـا را مـی اخالقـی هـایدارگریـِن 

ـودی و فراخواندن انـسانها  بـه خـود سـازیهوده خواهیابتذال  و ب دگاه یـاز د.  خالصـه 
 در او ببالد ی که مکارم اخالقیدر صورت.  م استیموالنا، انسان اصل جهان و احسن التقو

  :گاهش از همه افزونرت استیو جاگاه یداست که پایو صالح باشد، پ
  ن را بدانیوز صفت اصل جهان ا     فرع جهانیپس به صورت آدم
  )٦١٣:٣(ط هفت چرخیباطنش باشد مح    رخـ آرد به چیا ظاهرش را پشه

 را سـفارش ییک خـویـ و نیکوکـارید؛ نیآیش میش پی که برایتیموقع هرموالنا در 
دن ین مانع رسـیاوحسد را دشوارتر. شناسدی یکار کوی را بهرت از نیتیچ اهلیکرده و ه

 . اهـالن دانـسته اسـتی کـرده و موجـب نـا اهلـی معرفـین کاسـتیک و بدتریرت نیبه س
 م نبودن، حسن خود را در مزاد ننهـادن، رصف مـال در راه حـق،یهمچنان، دربند زر و س

 حـس و پـس ده نه ظاهر، کامل نپنداش خود، دریشکم پرور نبودن، توجه به باطن و عق
ن ی پـ نپـرداخ وگریکدیب یدن، به عیب ناکسان نخوردن، طمع نورزیجسم نبودن، فر

  .باشدی در جامعه می اخالقیردارگی بیِر ارشادات موالنا برایشکن نبودن از سا

ACKU



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٥٢ 

 بـرش ی و موانع آرامـش روحـل عواملیب حاذق، به تحلیم و طبیکک حیاو به مانند 
 انسان از یگهگانیکند و آن بیک اصل خالصه میرا در  همه آنها یپرداخته و رسمنشا اصل

  . به ماده استیگ از دلبستهی ناشی و مستیخودی ب وخود
 از یگهگانیت و با بی انسانی که بدون توجه به گوهرگرانبهایکسان به پنداشت موالنا

ند و شـویا رسـوا مـیکنند، غافلند که هم در دنیاه میت سیخود، نامه عمر را با جرم و جنا
  :دهدی میات آنها گواهیم و جنایشان بر جرای ای بدنهایک از اعضایک یآخرت و هم در

  وا شودـــ رسیرمــهم ز خود هر مج  دا شودــیان پــروز محرش هر نه ....
  عانــــش مستیه پـــــاد او بـــبر فس  انــی با بید گواهـــدست و پا بده

  ام دهـین پرســـید من چنـــیلب بگو  ام دهـین دزدید من چنــیدست گو
...  

  شی خویاــکه دروغش کرد هم اعض  شی خویاـــپس دروغ آمد ز رس تا پ
  انــین بین و عــد گفتـــد اشهـــباش  زبان یپس چنان کن فعل که آن خود ب

  ع و رضـدر نفــد انـــگفته باشد اشه   پرسیوت اـو عضـــتا همه تن عض
   ماستیوالـن میکوم و اـکه منم مح  استوـــه گـــ خواجیده پـــرف بن
  شیو پــ تیتوبه کن زانها که کردست  شیۀ عمر خوــ تو نامیه کردیگر س

  ست یــر او بــش ده اگ هــــآب توب  ن دمستیخش ایعمر اگر بگذشت ب
  اتــا نبـــردد بـــا درخت عمر گــــت  اتــــــیده آب حـــخ عمرت را بـــیب

  )٧٠١:٣....(ن گردد چو قندینه ازیزهر پار  کو شوندـــی ننیا ازــهیجمله ماض
 یهـاگر از ضـعفی دیکیرانگر یشان و ویال پریِب درمانگر، وهم و خین طبیِد ایاز د

ر مـیآفات عقل جزوباشد که از ی برش میروح ن آفتـد، یـآی به ش  کـه فرعـون را یهـ
ن افکند و ادعا   :ت کردی الوهینسبت به خودش به گ

ن را علم را   ناقص آمد ظن به پرواز ابرت است  ر استـک پی دوپر، گ
  ا فزونـــــــی یامــرد دو گــباز برپ  گونــد رسنـــک پر زود افتــــیمرغ 

نیزان مــیُافت و خ ــیبرام  پر،یکیبا     رود مرغ گ   )٣٥٣:٣(....ـانــــیِد آشـ
  :ی عرفانیدارگری بششم،

ان شـهرت پرسـت اسـت یِر صوف وفو شکوه و صاحبیِت علیعرصموالنا عرصحاکم
  .دن به اغراض خود بدل کرده اندی رسی براین را به ابزار رسمی و دکه تصوف
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این طری وارسته و رهروان راستیان و عرفایف ازصوفیتوصاوضمن  ِانـدن یقـت، بـه 
ای صوفیت واقعیشخص  اذهـان عامـه، از یدارسـازیِپردازد و به منظور بیرگر میِان تزوی 

 و یبــاف ، طامــاتیگــر ی، تکــدیگــهشیــپ ، ســالوس، بطالــتیکــار ایــ چــون؛ ریانحرافــات
 شان پـرده بـریـ ایهـازنـد، ازکارنامـهیمـ بـان رسین عـوام فریـ ای از سو کهییا کرامات

اط یـن عرفـان از در اختیِان دروغـی در روابط خـود بـا مـدعیدان و مردم برایدارد تا مر یم 
  )٢٦:٢.(ش روندیپ

شه مفاسـد و یـِافـت ری و درییشناسـای در پـک عارف اهـل عمـل،ینوان والنا به عم
 در ش رایگـان آثـار خـو با آنها است تـا خواننـدهین و مبارزه اساسی دروغی عرفایهایکژ
ایاری از کاذب یز عرفان واقعی   .دی 

 از  کـهی مـوارددر. کنـدیم مـین تقسین و دروغیدسته راست  به دوان رایصوفموالنا 
اند که  بنا بر عدم  یانیآورد مرادش صوفی آنها سخن می و خطای و گمراهیوانصفات شه

ان  ی کـه صـوفیحـال ، در خود را ندارندیوب خواهشات نفسان رسکییصداقت باطن، توانا
قـت، ی طریِ در راه حـق و طـد همچون برف بـوده وی دل اسپیدارار موالنا ین به تعبیراست
  :دن به افالک رهنمودن گردندی رسیبراش را ی خویزنند تا جسم خاکیقدم م

                                                                     ستیِد همچون برف نیِجز دل اسپ                ستی  سواد و حرف نیدفرت صوف
                                                                                                                           )١٧٦:٣(  

  دم ــــــار قآثـست، ی چیِزاد صــــوف                        زاد دانــشمنـــد، آثــــار قلـــم
                                                                                                                 )١٧٦:٣(  

ِکوه طور از نور موس       َد و رست او زنقصــ کامل شیصوف               رقص   شد به یِ
                                                                                                                   )٥٦:٣(  

و  ده انـد و فقـریِ اند که به معرفـت حـق رسـید موالنا، سالکانیدن از یان راستیصوف
ر آنهـا بـسی ی مادی حرص و آزمندۀی خود را مایتنگدست ار یسازند کـه متاسـفانه شـ

اهایان،  صوفیصوفن گونه ازی خط مقابل ااندک است و در  قراردارند کـه بـا تظـاهر یی 
  .شندی اندی یزی به چیبه تصوف و عرفان جز هوا و شکم پرست
حاصـل از دسـت ید بـیـ که خرش را به نسبت تقلییموالنا در در داستان مرد روستا

وده و با نکوهشیان ارایت صوفن دسی از ایر روشنیدهد؛ تصویم  آنـان، ی شکم پرسته 
  :دیرسایسوگمندانه م
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 خوار ارــی بود بسیزان سبب صوف    ارـــ آز از روزگیوفـد صــابیر ید
 ر خورد او فارغست از ننگ دقیس     کز نور حقییفجز مگر آن صو
ــدیز یمان در دولت او یباق    دــنین صوفی زیاز هزاران اندک ــ   )١٨٨:٣(...ن

  
  یریجه گینت

 یـیهیـچ زاویم که هیرسیجه مین نتی بدی معنوی در مثنویدارگری بیبا مرور فرازها
ع عــرص، از د انــده اســت ریدۀ بــصیــاز اجــت  یهــابــا انتقــاد از روش وا. موالنــا بــه دور 

 اوضــاع آشــفته و ی، آشکارســاززیــِان خردگریــ شــاهان و درباریگــ و خودکامــهیاســتبداد
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ع ،ینید  ها را پرداخته است؛ تا بتواند انسانی و عرفانی، فرهنگیاخالق ،یاسی، سیاجت
ر یانتخـاب مـس در ده وی رسـانیاریـ روزگـار یهـایدیها و سـپیاهیِز سییک و یتفک در
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  منابع و مآخذ

انتـشارات  رانفر،یران، ترجمه اسد هللا پـورپیات ای نور و ظلمت در ادب.لییخایزند، میا  - ١
  .ی شاهنشاه٢٣٥٦ام، تهران، یپ
 ی و شـهریی قرآن در داستهان روستایها از قصهی مولویریر پذیتاث. اری، اختیبخش  - ٢

ره ی ادبیپژوهشها، فصلنامه یدر مثنو   .١٣٨٦،تهران، ١٦، ش
کلـسن و ینولـد نیبراسـاس نـسخه ر ،ی معنویمثنو. ن محمدیجالل الد، موالنای بلخ - ٣

  .١٣٨٠انتشارات مهتاب،تهران، ع الزمان فروزانفر،یمقدمه بد
  . ١٣٨٣ران، انتشارات دستان، چاپ اول، تهران،یطنز پردازان ا .نی، حسیبهزاد  - ٤
  .١٣٩٠،انتشارات سمت، تهرانیات فارسی ادبیجامعه شناس.حمدپارسا نصب،م  - ٥
 ، نـرشی معنـویمثنـو  دری کالمـیهـاشهیق اندیل و تطبیتحل. یعلان، محمدی  خالد- ٦

  .١٣٨٨احسان، تهران،

ACKU



 
 
 
 
 
 

 

  وی نوای بیدارگری در مثنوی معن                                                                      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٥٥ 

 جلـد اول و دوم، ،ی نقـد اخـالق اسـالمیتـرازو  دریشـعرکهن فارسـ .نیحس رزمجو،  - ٧
  .١٣٦٩مشهد، چاپ دوم،، یموسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضو

ســب- ٨ ــادی طه ــ. ، فره ــه شناس ــزل فارســیجامع ــشارات علمــی غ ــی، انت ، ی و فرهنگ
  .١٣٩٥تهران،

، یبـی جی کتابهـایرشکـت سـهام جلـد دوم، ،یمثنـو طنـز در .یمحمـد علـ ،ی علوم- ٩
  .١٣٨٦تهران،

  .١٣٨٥ر، انتشارات سخن، تهران،یبالغت تصو .محمود ،یفتوح  - ١٠
  .١٣٨٦مشهد، انتشارات ترانه، ،یدارگری آهنگ ب.بتول فخراسالم،  - ١١
، فـصلنامه یل قـصه ناکجـا آبـاد شـقاوت در مثنـویـ و تحلیبررسـ. ی، مصطفی گرج- ١٢

ره ی ادبیپژوهشها   .١٣٨٦،تهران، ١٦، ش
عـ. ، محبوبهی مبارش٣٦ - ٣٤صص.محبوبه ،یمبارش - ١٣ موالنـا،   عـرصیفرهنگ اجت

  .١٣٨٩انتشارات رسوش، تهران،
  .١٣٨١تهران،  در سپهر جان، نرشنگاه معارص،یریس . یمصطف ن،ایملک - ١٤
  .١٣٨٠ تهران،دانشگاه،، انتشارات یشعر فارس هجو در .نارص نکوبخت، - ١٥
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  علی شیر رستگار

 
ن صلح در شعر ضدجنگ  طرح گفت

  
  خالصه

دی رشایـط دشـوار و بـدی را استکمرتکشوری  ـالیان مـت ننـد افغانـستان؛ س  که ه
تجربه کرده باشد؛ چنانکه روزی نیست که هیوالی جنگ، گلی از گلهای این رسزمین را پرپـر 

ه در مرکـز و ر به گونۀ وحـشتناک چـانتحار و انفجا. نسازد و یا چشمی در سوگ عزیزی نگرید
. سازدخانه و کاشانه میگیرد و تعدادی را هم بی، جان صدها تن را میچه در اطراف و اکناف

ـای  بنابراین در ـا تحلیـل و بررسـی شـعر ضـدجنگ راهکاره این مقاله سعی شده اسـت کـه ب
عـی آنجاییکـه نقـش تـار از. عقالنی برای صلح و ختم جنگ را به مطالعه بگیریم یخی و اجت

پـذیری، بـسیار برجـسته ادبیات در زمینۀ تلطیف اندیشه و ترویج فرهنـگ تـساهل و همـدیگر
عی و  است، روی این ملحوظ فرض ما براین است که ادبیات و شعر به عنوان یک پدیدۀ اجت

نتواند درفرهنگی می ـازی رشایط کنونی، برای صلح گفـت هـای مهمـی را در کنـار سـایر س
، انجام دهد و فـشار سـنگین جنـگ را )طرح آشتی و مصالحه: مانند(ای صلح جویانههتالش

  . کمرت سازد
: ماننــد(یــی خــالی از شــعر جنــگ بــرای صــلحاگرچــه شــعر و ادبیــات مــا در هــیچ دوره

سی و مقاومت و شعر ضدجنگ نبوده است؛ اما این مهم، موضوع مورد مطالعه ما در ) شعرح
ن این نوشته مطرح میپژوهش حارض نیست، آنچه در  شود، راهکارهای عقالنی و طرح گفت

عـی شـعر را در زمینـۀ  صلح و جنگ در شعر روزگار ما است که با رویکرد تحلیلـی نقـش اجت
ن سازی و نهادینه سازی صلح به مطالعه گرفته ایم   .گفت
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  مقدمه
ن  علـوم های مختلـف دانـش بـرشی، ازهایی است که حوزهصلح و جنگ، از جمله گفت

ـایر حـوزه عی و اقتصادی گرفته تا حوزه فرهنگ، ه و ادبیات و س ـا را بـه خـود سیاسی، اجت ه
ر و با هزینهاختصاص داده است و همچنان مباحث و گفت و گوهای بی های کـالن چـه در ش

ـاظرهسطح سیمینارها و کنفرانس ـا و مـشاجرهها و چه درسـطح من ـای تلویزیـونی بـه هـدف ه ه
- صلح و راهکارهایی در زمینۀ تأمین امنیت و شناخت علل و عوامل جنگ صورت مـیرسیدن به 

گیرد؛ اما پرسشی که همواره مطرح می شود، این است که چرا جنگ؟ حال آنکه طرفین منازعـه 
دانند که همه چیز درسایۀ صلح امکان پذیر است و صلح به عنوان مهم ترین ارزش و به مثابۀ می

ـا چـرا . طول تاریخ برشی در ذهن و روان شان پرورانیده اند ها در انسانمهم ترین امیال، همۀ ام
- ها و به خصوص کشورهای درحال جنگ به این مهم دست نیافته است و جنگ با پنجـهانسان

 بلعد؟ پس چه باید کرد؟  هزاران انسان را به کام مرگ فرو می برد و می،های خونین
خـصوص  مقـاطع مختلـف تـاریخی، در و درهرچند پرسش چه بایـدکرد؟ چنـدین بـار 

عی مطرح شده استها، آفات طبیعی و نابسامانیناهنجاری چنانکه؛ کتاب ایلیاد . های اجت
گاهی ایـن » طاعون آمده است و طاعون که آمد چه باید کرد؟«: با همین پرسش آغاز می شود

ـا و آثـار داسـتانی مطـرح شـده اسـت و همپرسش در مورد ماجراهای قـصه ـازمان ه ینگونـه س
بنابراین؛ بی مورد نخواهد بود ) ١.(ائدیولوژیک روسیه نیز با پرسش چه باید کرد آغاز شده است

دی بیداد کرده است  که پرسش چه بایدکرد را در خصوص جنگ که در کشور ما سالیان مت
ری را بـه تـن و روان انـسان ایـن رسزمـینو دردهای از حد افزون و زخم های خونین بی  شـ

وده، نیز مطرح کنیم   .تحمیل 
انی، دربـدریگی، بیهجنگ درکشور ما چیزی جز مصیبت، تاریکی، ویرانی، آوار ، خا

-  به بار نیاورده است که حتا آشوب آن در سطرها و پاره و وحشت و دهشت، درد، سیه روزیرنج

نه کرده اسـت کـه بـه در اوراق تاریخ و صفحات ادبیات معارص ما نیز رخهای شعر و همین گونه 
 از روزن ه به مصایب جنگ و مزایـای گان روزگارما، هرازگاهیههمین دلیل شاعران و نویسند

وده اند که با رسودن شعری فشارسنگین جنگ را کاهش دهند  اما ؛صلح نگاه کرده و سعی 
پرسش مطرح در خصوص مسألۀ جنگ و صلح، این است که آیا کاری از دست ادبیات ساخته 
ـا در  ـا شـعر امـروز م است و شعر در راستای تأمین صلح چه می تواند بکند؟ به بیـان دیگـر؛ آی
زمینۀ نهادینه سازی فرهنگ تسامح و تساهل حرفی برای گف دارد؟ بنابراین خوب است که 

عی شعر روی    .مکثی داشته باشیمکارکرد اجت
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  موضوعمربمیتاهمیت و 
مـصیبت، در جهان معارص و به خصوص برش  مراحل مختلف تاریخ جنگ و خشونت در

 اما.  و سیه روزی های بسیاری را به بارآورده و هزاران انسان را به کام مرگ فرو برده استویرانی
- آواره درد گرایانه، هرازگاهی با لحن انتقادی و رسزنشادبیات و به خصوص شعر معارصه و 

انی، رنج و وحشت جنگ گی، بی  تحقیق و تفحص پیرامـون بنابراین، استرا فریاد کرده خا
ن صلح درضدجنگ  شعر امری است مهم و رضوری کـه معارص ادبیات  و دریافت طرح گفت

ود امکان شناخت عوامل خشونت و جنگ را توان می،آنتحلیل و بررسی با  -  زمینه وفراهم 

ـلح چـهکه  وجود آوردهای جنگ و علل خشونت به مطالعۀ بنیانیی را برای   مزایـای دارد و ص
   .آوردیی را به بار میجنگ چه مصیبت ها

  تحقیق هدف
در پـژوهش موجـود، شـناخت  ضـدجنگجنگ و شـعر هدف از تحلیـل و بررسـی شـعر

 روی. اسـتهای ناشی از جنگ در شعر معارص افغانـستان عوامل خشونت، ویرانی و مصیبت
ن صلح را  انتقادی شعر جنگ و شعرضدجبا تحلیلشود  سعی میاین ملحوظ نگ طرح گفت

عـی و تـرویج فرهنـگ تـسامح و تـساهل  به عنوان راهکاری در زمینۀ تأمین امنیت، رفاه اجت
اییم برجسته  عـی، عـدالت، آبـادی، شـگوفایی و ( که همه چیزو مطرح  برادری، رفـاه اجت
    . درسایۀ صلح ممکن است...) پیرشفت

  روش تحقیق
کتابخـایی اسـت کـه درچـارچوب اصـول و قواعـد پژوهش موجود استوار بر مطالعات  

معارص شـعر روش تحقیق کیفی بـا رویکـرد انتقـادی و تحلیلـی بـه مـسألۀ جنـگ و صـلح در
اثبـات طـرح متناسـب بـه طـرح مـسأله جهـت  و  پرداختـه اسـت)ضـدجنگشعر(افغانستان

ن صلح در آن بـه نحـوی  شعر ضدجنگ نخست اشعاری گـزینش شـده اسـت کـه در گفت
جنگ بازتـاب یافتـه اسـت و بعـد بـا تحلیـل و  و بازتاب ویرانی و وحشت ناشی ازمسأله صلح 

به مثابۀ مهم ترین تلطیف اندیشه در بررسی ابعاد گوناگون دهشت بار جنگ شعر ضدجنگ 
ن صلح مطالعه و بررسی شده است   .زمینۀ طرح گفت
عی شعر   وظیفۀ ادبیات و کارکرد اجت

مند، به هر دلیلی که باشد، کار درسـتی نیـست و تعیین تکلیف برای شاعر در مقام  ه
زیرا آزادی نقش اصلی و مرکزی را در . ه فی نفسه با هر آنچه الزام آوراست، رس سازش ندارد

ی ایفا می ـا ایـن سـخن بـه مفهـوم مهـر.  قلمـرو آزادی اسـت،کند و ه خـودتولید اثر ه  ام
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ع« به معنای تایید دیدگاه و یا هم» ه برای ه«تصدیق گذاش به نظریۀ  » ه برای اجت
ـایی شناسـی دنیـای مـسأله و مـشکل  نیست که امروز در مباحثی مربوط به فلسفۀ ه و زیب

  . ساخته است
» آنچه باید باشد«بل » آنچه  هست«که در ه مسأله مهم نه است، این است مسلم آنچه 

- ام محصول«به این معنا که . کنیم میاست و در ه به مفهوم واقعی کلمه، آزادی را تجربه

ی، منش رویدادی دارند، یعنی محصول زمان حارض هستند، خرب از  های تولیدی جز اثر ه
ـاریخیدهند و نیاز امرزوی را بـا اسـتفاده از تجربـهگذشته می دیـروزی و هـای تجربـه(هـای ت

نند دیگر م) ٢(».کنندبرآورده می) امروزی ی ه حصوالت انسانی محدودیت اما در تجربۀ ه
توانـد بـه کنـد، مـیوقتی نقاشی خوشـۀ انگـوری را ترسـیم مـی: به طور مثال) ٣.(وجود ندارد

ـا قاعده های نقاشی تن دهد و کار خود را مقید به تقلید چیزی که مـی بینـد محـدود کنـد، ام
ینـد رعایـت بهای نقاشی و چیزی را که میهای ناشی از قاعدهها و محدودیتتواند قاعدهمی

نش درست و زیبا جلوه مینکند و خوشۀ انگور را چنانکه خود می کند، ترسـیم خواهد و به گ
ـامان دهـدخواهـد تواند که چنین نکند و چیزی را که خود مـیمیدر ضمن اید و  . رس و س

مند امروز به ویژه پس از تجربۀ کوبیسم می ی را بـا دیگـر محـصوالت ه داند کـه مـا اثـر هـ
یتو یلیدی قیاس  ی  چون در زمینۀ . پردازیمکنیم و از منظر کارکردی به شناخت اثر ه

ی قرار بر این نیست  تا مشخص سازیم کـه آیـا ،بحث و بررسی پیرامون چونی و چرایی اثر ه
عی خود را درست و کامل برآورده کرده است یا خیر؟ هرچند ممکن  ی نقش ویژۀ اجت اثر ه

ی به  رده کردن هدف علمی یا آموزشی چنین کنیم، اما دراست برای برآو این حالت به اثر ه
همچنان ممکن است کسی مدعی شود که . عنوان یک سند علمی و یا آموزشی نگریسته ایم

ی بهرت به هدف اخالقی یا سیاسی خدمت می این صـورت او  در. کنداین شعر و یا آن اثر ه
ی را ابزاری برای رسیدن   غایت و هدفیهدفی قلمداد کرده است و قیاس را برمبنای به اثر ه

مند . کرده است دارد، برقرار نظر که در حال آنکه جهان م و یا جهان اثر دنیایی است که ه
از این ) ٤.(دهدهایش شکل میها و به خواستآزادانه به چیزی که خواهان آن است به آرمان

ی و یا هر نوع تعیـین دیدگاه؛ پیچاندن هرنوع نسخه به منظ ور سمت و سو دادن ه و کاره
تکلیف و وظیفه برای شاعر جهت خدمت به هدفی و یا نکوهش یا توصیف امرخاصی، زیره به 

ی. کرمان بردن است منـد یعنی دیگر همچون افالطون  ـار ه توان برای فعالیـت ادبـی و ک
ی و ادبی را تنها به عنـوان از زاویـۀ » تخنـه« یکـی از انـواع نـازل محدودیت وضع کرد و اثر ه
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ی وظیفه کارآیی و از جهت خدمت به آموزه ود که کدام اثر ه های دینی و اخالقی بررسی 
عی و سیاسی قـرار دارد و کـدام اثـر  اش را درست انجام داده و درخدمت اهداف واالی اجت

ی غیر مفید است که درصورت لزوم از آرمان شهر اخراجش کنیم های گیهاما یکی از ویژ. ه
، عنرص تجسم بخشی آن است یعنی شـعر بـه ) ٥.(بارز ادبیات و به خصوص شعر به منزلۀ ه

ـارص یاری واژه اید و به کمـک عن ها این قابلیت و توانایی را دارد که چیزهای نا مرئی را مرئی 
ذهـن خواننـده های ناگفته و ناشـنیدۀ بـسیاری را درخیال، تصاویری به وسعت جهان و حرف

ـای جلـوه گرشـدن محتـوا و «به باورگادامر قدرت تجسم بخشی در هـ . مجسم سازد بـه معن
ی است ـا» .حقیقتی در اثر ه ه ری، (که این عنرص در اثـر ادبـی، نـسبت بـه سـایر ه معـ

خواننده (شود و نقش وساطت را میان عواتر ظاهر میرنگ و عیان به نحو بارز، پر...) نقاشی
ـارض مـی) نویسنده/ رو شاع اید و گذشته را در زمان حال برای خواننده ح بـه . کنـدایفا می 

ترین حالـت هـ مکانترین و بیزمانادبیات یکی از بی: همین دلیل گادامر معتقد است که
آن قلمـرو هـ و علـم درهـم فـرو  درماهیت پدیدۀ ادبیات این نکته نهفته است که در«است و 
  )٦(».روندمی

عی شعر به میان میبن کنم کـه طـرح آید، تصور میابراین وقتی پرسش از کارکرد اجت
به طورمثال اگـر ایـن قـضیه را ایـن . مسأله به این صورت تأمل برانگیز و حتا گیج کننده است

عی که در  یهـایکند و برای انسانآن جنگ بیداد می گونه مطرح کنیم که ادبیات برای اجت
- گین جنگ همه روزه با فقر، بیکاری و گرسنگی دست و پنجـه نـرم مـیکه در تحت فشار سن

تواند؟ پاسخ اندکی مشکل است و دریافت پاسخ دقیق و سنجیده شـده، کنند، چه کاری می
هـیچ کُـل هـ بـرای سلم است، این است که ادبیات و درکشد، اما آنچه مبحث را به درازا می

ع تزریـق یی نسخهدردی  از قبل آماده ندارد و هیچ گونه داروی شفا بخـشی را در بـدن اجـت
ع و کنـگوید و تجسم مـیکند، بلکه آنچه را که میی ـایی اسـت کـه در اجـت د، واقعیـت ه

  . جهان پیرامون شاعر اتفاق می افتد و یا امکان وقوع آن وجود دارد
هـای سـنتی مـسلط جامعـۀ ش فـرضاگر ازچهاردیواری خانه و جانبدارانه بر مبنای پـی

هـای تری بـه دسـت آوردهـا و ارزشجنگ زده مان قضاوت و داوری نکنیم و با نگاه واقع بینانه
مـسیر  انسان امروزی نظری بیندازیم و شجاعانه واقعیت و تراژیدی جنگ و طراوت صلح را در

عی، ارزیابی و تفسیر کنیم، آنگاه همصهتاریخ و در فرایند زند دا با فردوسی، حافظ و گی اجت
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ن سازی خواهیم کرد که صلح  سایر شاعران بزرگ این رسزمین برضد جنگ برای صلح، گفت
  آورد؟میرد و جنگ چه مصیب هایی را به بار آورده و چه مزایایی دا

  اگر پیل زوری و یا شیر چنگ
  به نزد منت صلح بهرت زجنگ

  )فردوسی     (                          
  آرد دوستی بنشان که کام دل به باردرخت 

ــنهـال دشمنی برکن کـه رنج ب رـ   آرد ی ش
  )حافظ شیرازی         (                                   

عـی شـعر، گیهرسد که یکی از ویژبنابراین به مالحظه می ـارکرد اجت های کـارآیی و ک
نی آن است که از خواننده دعوت به عمـل مـی بـه ) مـ(آورد، تـا آنچـه در شـعرصورت گفت

نی را که در آن مسترت اسـت،  عی بروز یافته است، به فهم در آورد و گفت عنوان واقعیت اجت
عی، چیزی نیست که . دریابد عی و نقش زبان شعر در قبال حیات اجت اگرچه کارکرد اجت

تجـسم بخـشی شـعر ر عنـرص از بیرون قابل تعریف باشد، بلکه چیـزی اسـت کـه بایـد آن را د
ـادین و منطـق شـعری بـه خواننـده . جو کردجست چون این عنرص، همواره چیزی را با زبان 

عـی و تأثیرگـذاری شـعر را درخـصوص  گی درهکند که همین ویژتفهیم می واقع کارکرد اجت
یعنـی عنـرص تجـسم . سـازدتلطیف اندیشه و برانگیخ عواطف نیـک بـرشی مـشخص مـی

ـانی وار بـه دو قطـب ،رامـان نایی را دارد که جهان پیرامون بخشی شعر این توا  )خیـر و رش( م
  . گیرد بگذارد که جانب کدام قطب را میهمنقسم سازد و انتخاب را به عهده خوانند

ـانی،  سـی، عرف تقسیم بندی جهان به دو قطب خیـر و رش بـه نحـوی هـم در اشعارح
امـا آنچـه بـه صـورت مـشخص در . وزاندرزی و حکمی قابل تشخیص است و هم در شعر امـر

سی، مقاومت و شعر ضدجنگ امروز متجلی می ن اشعار ح شود، داعیۀ صلح و طرح گفـت
  . گی عاری از جنگ استهبرای زند

سی، شعر مقاومـت و شـعر ضـدجنگ بـه  البته تفاوتی که در ن صلح در شعرح طرح گفت
سمالحظه می ی و شعر مقاومت تحریک احساس وطن رسد، این است که قریب در اک اشعارح

ـامی جهـت دسـت  دوستی و تشجیع روحیۀ ملی و دینی بیشرت از طریـق بـسیج ملـی و قـدرت نظ
شود؛ اما شعر یاف به صلح مطمح نظر است و جنگ برای آزادی و دست یاف به صلح مطرح می

ن صـلح را بـرای همـه ـت ـا انـسانـام( ضدجنگ با تجسم بخشی ابعاد ویرانگری جنـگ، گف ) ه
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ـازد کـه کند و ذهن خواننده یا مخاطب را متوجه ابعاد وحشتناک هیـوالی جنـگ مـیمطرح می س
ونه دراین ابیات. شوندسوزند و نابود میها درآتش نفاق جنگ میچگونه انسان   :به گونۀ 

  چون که بی رنگی اسیر رنگ شد
  موسیی با موسیی درجنگ شد

  چون به بی رنگی رسی کان داشتی
  سی و فرعون دارند آشتیمو

  )مولوی         (                        
  :و یا هم در این شعر از استاد سخن سعدی

  بنی آدم اعضای یک دیگرند
  که درآفرینش زیک گوهرند
  چو عضوی به درد آورد روزگار
اند قرار   دیگر عضوها را 

  توکر محنت دیگران بی غمی
  نشاید که نامت نهند آدمی

  ن صلح در شعر روزگار ماطرح گفت
بریم، روزگار بدی است که جنگ، فقر، گرسـنگی، کـشتار و زمانی که ما درآن به رس می

. دهـدهای نوشتاری و تصویری را شکل مـیهای انسان بیگاه رسخط گزارش رسانهرسبریدن
ـان حمـالت وحـشتناک انتحـاری در سـایت هـای انرتنیتـی و تصویرهای خونینی که از قربانی

گـی روزمـرۀ هرسند، حکایت واقعـی جنـگ و تفـسیری از زنـدهای فیسبوک به نرش میحهصف
های آتش جنـگ خاکـسرت انسان روزگار ما است که آرزو و امیال بی پایان شان در میان شعله

ـایش  عـی و آس ـاه اجت شده اند و آنهایی را که جنگ مجالی برای زنده مانـدن داده، فقـط رف
- های شان به دنبال تکه نانی بیرون مـیشود که وقتی از خانهمیخاطر شان در این خالصه 

شوند، سا به خانه برگردند و قربانی در یکی از حمالت انتحاری داعش و یا طالبان نـشوند و 
ـان را قطـع نکنـدیا مین بنـابراین؛ در همچـون . های جاسازی شدۀ کنارجاده دست و پای ش

هـای سیاسـی و روایـت عی شعر روزگار ما بازتاب بحران اجتامان، مهم ترین جنبهروزگار بی
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ـانی های تن مادران، به خاک و خون تپیـدنها، پرپرشدن پارهرسبریدن ـان و کودک هـای جوان
  .است که بدون هیچ گونه جرم و گناهی درآتش نفرت جنگ می سوزند

  آتش زدند آنک، در برگ  و بار جنگل
  تاراج گشت ای وای امشب بهار جنگل

  رب به دستان کشتار عام کردندفوج ت
  مردند ایستاده اهل دیار جنگل

  ساران برخاک خون نشستند سوگ رسو در
    خویش و تبار جنگل- الله و پرستو آ

   برباد رفته النه- مرغان پرشکسته
  َخوانی دور مزار جنگل» مخته«دارند

  آتش زنان ندانند آیا؟ که باز روید
  یک کهکشان جوانه از ریشه سار جنگل

  رترب به دستان فردا نگر که رستهبه
  ) ٧(انبوه چوبۀ دار از هرکنار جنگل
عی شعر معارص ما بسیار وسیع است و شاعران اگرچه قلمرو کاربردی و جنبه های اجت
نند شاعران دیروز به حوزه عـی، سیاسـی، اخالقـیامروزما ه جامعـه ... هـای مختلـف اجت
عی و سیاسی سـالافغانستان می پردازند؛ اما چنانکه یادآ - ورشدیم، حکایت غالب شعر اجت

های پسین و به خصوص شعر دهه اخیر افغانستان را بیشرت مسألۀ صلح و جنگ شـکل داده 
است که قریب اک شاعران امروز با تصویر هیوالی جنگ و تجـسم عینیـت انتحـار و واقعیـت 

عی را برای همه شهروندان خ   . واسته اندوحشتناک انفجار، صلح و عدالت اجت
  های رسخ بیابان سوختهمن، ریگ

  من، جنگل صبور درختان سوخته
  من، پیروی مذهب باروت و بوی خون

  ...خیابان سوخته... من، بعد از انتحار
  »چارباغ«من کودکی گرسنه در اطراف 

  ) ٨...(پای برهنه در پی یک نان سوخته
  .سینیهمچنان در این شعر از طاهره ح
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  انفجارشد
  یخواب بود

  ی دانم مست کدام الالیی شبانه بودی و
  که آفتاب از بام کابل طلوع کرد

نت را باز نکرده بودی   و هنوز چش
  که مرده بودی

  چقدر بر رس مزارت مویه کنم
  !برخیز

  کابل عروس شده
  هایش را با خون حنا بستنددیشب رسک
  های سفید تنش راو امروز لباس

  خورشید ذوب خواهد کرد
  !برخیز
   از این فصل خونینبعد

  ها به روی کلکین خانه پرخواهد زدگنجشک
  های شادی به رقص خواهد آمدو با نغمه
  انفجار شد
  خواب بودی

  برخیز و به مکتب برو
  خدا برایت لبخند خواهد زد

   پدرو پا های جاماندۀ
ام ماین   ) ٩(ها برایت امن خواهد کردراه را از 

ـار و انت ـار رشایـط دشـواری را بـه وجـود آورده اسـتهیوالی جنگ توأم با انفج روزی . ح
 سوگ فرزندی و یـا چـشمی در های این بوستان پرپر نشود و مادری درنیست که گلی از گل

چنـین . سوگ عزیزی نگرید و یا از کوی و برزن این رسزمین نالـه و گریـۀ مـادری بلنـد نگـردد
عی کار را به جایی رسانده  ـاد زده رشایط نابسامان سیاسی و اجت ـاعری بـه ناچـار فری کـه ش

ها، و همین گونه شاعر دیگر در شعری؛ دردها، رنج» کند زماهر روز خون تازه طلب می«: است
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ـوده اسـت کـه ایـن گونـه سیه روزی ـار و جنـگ را چنـین تـصویر  ها و تراژیدی انتحار، انفج
  . دوضعیت درواقع برای تاریخ معارص افغانستان عربت بسیار بزرگی خواهد بو

  خون است و خون، وجب به وجب، شهر رسخ رنگ
  مرگ است و برگلوی زن و مرد برده چنگ

  ها به درمادر نشسته غم زده و چشم
  ها به زنگمادر نشسته غم زده گوش

....  
  شهر پر از خون، پر از شهید: گوینده گفت

  )١٠...(ها به زنگمادر هنوز چشم به در، گوش
و » پرسـیمرغ«؛ »بیا تفنگ را فراموش کنیم «:های شعری ضدجنگ مانندمجموعه

و چندمجموعۀ دیگر و همین گونـه صـدها » کند زماهرروزخون تازه طلب می«مجموعۀ شعری 
عی و مطبوعات کـشور  عنوان از شعر جنگ برای صلح و شعر ضدجنگ که در صفحات اجت

عی، سیاسی، اقتصادیبه نرش می  و فرهنگی جامعۀ رسند، حکایت از روزگار آشفتۀ و بد اجت
وده اند، تا به یاری واژهها و مجموعهکند که شاعران به نحوی در این شعرما می ـا ها سعی  ه

ـا تـصویر واقعیـت و ترسـیم  و عنارصخیال، چهرۀ واقعی و وحشتناک جنگ را معرفی کننـد و ب
ات عینیت جنگ، حداقل مفهوم و رضورت صلح را به عنوان مهم ترین ارزش بـرای تـداوم حیـ

ایندانسان   .ها در رس تا رس کرۀ زمین مطرح 
  

  نتیجه
یکی زبان : ًادبیات و شعر ضدجنگ آن طوریکه مطالعه شد، ظاهرا دارای دو زبان است

ی و تخیلی که در هر واژه  و در هر سطر و پارۀ آن به یاری عنـارص خیـال انگیـز واقعیـت و  ه
اضی به جنگ و عنارص زمینه ساز آن، گردد و با لحن اعرتچهرۀ وحشتناک جنگ منعکس می

گری این گونۀ ادبی است که با تلطیف روان دیگر زبان آرمانی و ندای دعوت. شودنه گفته می
کند تا جنگ و همه رفتارهای خشونت آمیـز و جنـگ جویانـه را استیـضاح و جامعه، سعی می

 مدیگرپـذیری را فـراهممواخذۀ کند، تا از این طریق بتواند امکان تـرویج فرهنـگ تـسامح و ه
گـی عـاری از جنـگ در روح و روان ه و صلح را به عنوان مهم ترین ارزش برای تداوم زنـداید

اید  .جامعه نهادینه سازی 
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  منابع و مآخذ
مجموعه مقاالت از لئونوف، آلـن ) وظیفۀ ادبیات(ژان پیرفای، واقعیتی ساخته از سخن،  - ١

نگو، ژان پل سارتر و دیگران، تدوین و ترجمۀ ابوالحسن روب گری یه، ایلیا ارنبورک، برنارپ
  .١٥٧ - ١٥٦، ص١٣٨٩نجفی، انتشارات نیلوفر، چاپ سوم، تهران، 

نرشمرکز، : ، تهران)جستارهای هرمنوتیک و زیبایی شناسی(آفرینش و آزادیبابک احمدی،  -٢
 .١٩٨، ١٣٨٧چاپ پنجم، 

ن اثر، ص  -٣  .١٩٨ه
ن اثر، صص -٤  .١٩٨  - ١٩٥ه
هرمنوتیـک گـادامر، نـرشنگاه معـارص، چـاپ اول،   زیباشناسی دررضا طاهری، -٥

 .١٢٤، ص١٣٨٩تهران، 
ن اثر، ص -٦  .١٢٧ه
ـیم،  - ٧ ـا تفنـگ را فرامـوش کن ـا )مجموعـه شعرضـدجنگ افغانـستان(صالح محمدخلیق، بی ، ب

 .١١٤ - ١١٣، ص١٣٩١مقدمه و کوشش محمود جعفری، انتشارات میم، چاپ اول، کابل، 
 .٦٥، ص١٣٨٩نتشارات بنیاد آرمان شهر، چاپ اول، کابل، سهراب سیرت، پرسیمرغ، ا -٨
، با )شهدای روشنایی ی شعرمجموعه(طاهره حسینی، هرروز خون تازه طلب می کند زما،  - ٩

مقدمۀ و ویرایش دکرت حفیظ رشیعتی سحر، به کوشش علی یعقـوبی، انتـشارات امیـری، 
 .٧٤، ص١٣٩٥کابل، 

ن اثر، ص   - ١٠            .٨٤علی عطایی، ه
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 محقق برهان الدین نظامی
 

های از فراق بدخشیلعل پاره  
 

  خالصه
 یت بـه سـزای الجـورد شـهرداشـ لعـل و های قدیم تا این دم بـابدخشان ازگذشه

ادیبان را پیوسـته بـه خـود جلـب کـرده  داشته، توجه کشور کشایان، سیاحان، محققین و
  وهـاه ها، آبشارها، تنوع میـوهگلستان، کو نای زمان؛ سخن رسایان در سیر در دراز. است
نـ بیـان  های فکری خویش را در قالـب نظـم و زیباترین تراوش، آنجاهوا بودن آب و گورا
ودنداشته ارمغان تاریخ فرهنگی این خطۀد های جیحـون، سواحل دریای.  مینورسشت 

 بـزرگ باصـداهای دلنوازشـان نحـوۀ تـرنم را در  خـورد وصـدها دریاچـۀ سیحون،کوکچه و
گـان ایـن خروش رساینـده الحان به وجود آورده که سبب جوش وهای خوشقنادیل پرنده

  .بوم گردیده است و مرز
ر مـیگـان گـمرساینـدهاز فراق بدخـشی یکـی  رود، کـه نـام ایـن رسزمـین بـه شـ

 ایـن خطـه وقـف  فرهنـگهای حیات خویش را در بسرت خـدمت بـه ادب وبیشرتین سال
 نثـار جامعـۀو تـرین ابیـات را رسوده گان؛ نابه هنگام ترنم پرندهوده در کنار رود کوکچ

 ین مـوارد کـه شـامل شـکایت از بیکـاری، طـراوت و اکه به بعضی ازوده است؛فرهنگی 
عـی هـایناهنجار نیـایش، وضـعیت نـامیمنون و رسسبزی، اظهار عقیده، ستایش و  اجت

  .گرددمیباشد اشاره می و نظایر آنها روزگار
   ملقالملخص ا
ذ عـصور  منـًإکتـسب بدخـشان شـهرتا عاملیـۀ: خشیالبد» فراق«ل من شذارات لع

لذالک اجتذبت انتباه الفاتحین والسیاحین والبـاحثین واالدبـاء .  باللعل و الال زرودۀقدیم
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أهدی الشعراء والکتاب مدائح الجبال الشائقه وشالالتها . الوعره الجبلیۀإلی هذه األراضی 
، حیث تعتـرب هـذه الکتابـات وجودها  وتنوع فواکه ة طقسها ومناخها فی اطار الشعر والن

ًتراثا تاریخیا قی لهذه املنطقه ً وفی خـضم هـؤالء الـشعراء والکتـاب الـشهیره واملعروفـه . ً
ًرغم أنه وقف جزء کبیـرا . ًالبدخشی لیس من الشعراءالذین ذاع صیتهم کثیرا» فراق« یعترب ً

قـام بکتابـه أرقـی وأحـسن انـواع . قافه لهذه البقعـه مـن األرضمن حیاته لنرش األدب والث
تشمل أشعاره عده موضـوعات .  بین تغرد الطیور» کوکچه« ًأشعاره جالسا فی شواطئ نهر

ًمن ضمنها الشکوی من البطاله والفقر، ک تحـدث أیـضا عـن العقیـده والحریـه والحمـد 
  . فی املجمتع الذی کان یعیش فیهک إنتقد األوضاع الجاریه وسوء أحواله. والصلوه

ـت  لیـه التـی   قمنا فی هذه البحث بتحقیق أمثله من أشعاره و صور أشـعاره الج
  ً.ذکرها آنفا

  مقدمه 
فـراق « برومنـدسـخنور فرهیختـه و  فراق بدخشی کیـست؟ ادیـب ارجمنـد، شـاعر و

نی بلبـل طـبعش گی با تـر زبـاهالجورد که تاپایان زند دیار لعل و بزرگ مردی از» بدخشی
  .بود انسانی پویا احساس عالی اش در محیط اصالحی و ح، اندیشه وروگویا 

خردمنـدی بـود کـه  فراق بدخشی نه تنها یک شاعر بلکه یک نویسنده، پژوهـشگر و
به عنـوان یـک  کرده وی های دولتی اش را در مطبوعات سپرمسئولیت نیمۀ از مأموریت و

ویژه اهل فرهنگ جایگاه خاصی به  در میان همه مردم اندیشمند فکر و روشنعنرص آگاه و
  .را به خود اختصاص داده بود

نام این سخنور فرزانۀ روزگار، برات محمد فرزند میرزا گدا محمد خان بود، چون نـام 
بـه )  چتـه( مردم محـل  بدین مناسبت در بین خانواده و،جدش را باالی او گذاشته بودند
ایـن شـهرت  با و. بود» فراق« فرهنگی وی  ا تخلص شعری وبابا جان نیز شهرت داشت، ام

شناخت میهنی به خود گرفته بود که تا اکنون تصویر وی در بخش فرهنگـی  برون مرزی و
فرهنگ بدخـشان بـه همـین تخلـص در سـکوی بلنـد قـرار داده شـده  ریاست اطالعات و

  .است
باشـد؛ دخـشان مـیفیض آباد مرکـز والیـت ب) ٤(ناحیه » چته«زادگاه فراق بدخشی 

گـی پربـار ه سـال زنـد٦٣پـس از  م تولـد و١٩٣٢هــ خ مطـابق ١٣١١موصوف در سـال 
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٦٩ 

ن زاد هـ خورشیدی در١٣٧٤ اسد ٢٥فرهنگی به تاریخ   گی فـروگاهش چشم از زندهه
  !روحش شاد. بست

  تحصیالت فراق
 برات محمد فراق بدخشی به یک خانوادۀ فرهنگی تعلـق داشـت کـه بنـام میرزاهـا 

صنف ششم که باالترین مرحلۀ تحصیلی آن روز  فراق مطابق رشایط زمان  تا. رت دارندشه
وده مسایل دیگر ادبی و اسالمی را نزد برادر بـزرگش میـرزا  گار در بدخشان بود تکمیل 
دینی  غیره در مدارس خصوصی و عبدالطیف خان، دامال خوقندی، قاری حبیب جرمی و

  .گرفت فرا
  وظایف فراق

 منـد ادارۀ مطبوعـات درهــ خ بـه حیـث کار١٣٢٦حصیل در سـال ز ختم توی بعدا
نـدی  داش حـسن خـط، اسـتعداد شـگرف و  فراق با.ذیرفته شدمطبعۀ بدخشان پ توا
ایدگان و شاعرانرا در صف نویسنده فکری توانست خود کانون . والیت بدخشان مطرح 

گـری را داشـت کـه در رشـد تربیتی دی مطبوعات برای فراق حیثیت یک مکتب پرورشی و
  مـأمور تحریـر کمیـساری درواز وهمچنـان. مثبـت گذاشـت نبوغ فطـری وی اثـر فکری و

دام ریاست معـارف، تخاشکاشم، رسحد دار بروغیل، آمرجینایی قوماندانی امنیه، مدیر اس
مـدیر عمـومی اداری وی  آخـرین مأموریـت تأدیات مستوفیت، شـاروال فـیض آبـاد ومدیر 

عی بدخشان ریاست کار و   )١.(باشد میامو اجت
  شخصیت فراق

صداقت در وظیفـه وکـارش  وقار  بود اخالص و با فراق بدخشی مرد موحد، مهذب و
هـا مفتخـر تقـدیر نامـه از آن رو بار بار به دریافت مدال هـا و را شعار زندگیش میدانست و
 ن اقبال چـاپبدخشادر مطبوعات کشور به خصوص های گردید، اشعارش بارها در رسانه

 تـا مانـده  وکه در برگیرندۀ همه انواع ادبی اسـت بـاقیاز فراق دیوان اشعاری . یافته است
- زاد خوانیم که به کـشور واشعار فراق بار بار می  در.زیور چاپ آراسته نشده استهنوز به 

نی  و بالید وبه آن میو  اندیشیدگاهش بدخشان می - گی آن رنج مـیهعقب ماند از پس

هایش داد که در رسودهمرست برایش دست می دید هیجان وبرد، اگر اندک تحولی را می
  .رسدمشهود به نظر می
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٧٠ 

  هدف تحقیق
اعـتالی  قـدرت سـخنوری و هـدف متعـالی وی در مـسیر پیـرشفت وو بیان بررسی 

  .میهن وکشور میباشد
  رضورت تحقیق

ر  فراق بدخشی یکی از سخنوران قابل محاسـبه در حـوزۀ ادبـی  بدخـشان بـه شـ
شـته شـد؛ می ود که کمـرت بـه معرفـی وی همـت گ رفت در رشایط ناهنجاری زیست 

  .مورد بررسی قرار داده شود مکشوف وی را تحلیل و بدین منظور الزم دانسته شد تا زوایای نا
  شیوۀ تحقیق

  .یی و ساحوی فیض برده شده استدر تحقیق مذکور از روش تحلیلی، کتابخانۀ
  حقیقفرضیۀ ت

ی  اگر تحقیق مذکور پیرامون شخصیت و هـای داشتهگرفت، طرز دید وی صورت 
جامعـۀ ادبـی  شد و شخصیت علمی وی کمـرت درسودمند وی به باد فراموشی سپرده می

  .گرفتکشور مورد معرفی قرار می
در نظـر داشـت مـوارد فـوق بـه بیـان رسوده هـای وی کـه حـاوی مطالـب ارزنـدۀ  با

عی، و   .شودهن دوستی وی میباشد پرداخته میمی اجت
  فرصت کار 

    ین فرصت نصیبت ای بدخشان میشودابعد از
  ان میشودــرداز گلستــشوره زارت رنــگ پ                                                                
    د باهم دست کارـکار فـــــرما هرطرف دادن

ای هرکجا معــدن ترا                                                                  ان میشودـباشـــــد 
    ١ور شـــیرزیـشهر عرصی در نظر دارد حض

  کان شهر خمچان میشودـطبق نقشه بعد ام                                                            
    ار کوکچهــبنــــد برق آید به دست اندر کن

  لت چــــراغان میشودــسحر لی ازرسشب تا                                                               
    ادریـا گـهبالعموم راه ترافیـــک پخـته پل

  وجه مــــقا ماتــش به دوران میــشودـاز ت                                                                

                                                 
خشان انسان پركار وبا نثار احمد شيرزي والي بدخشان ميباشد كه حسب روايت اهالي بد:  مراد ازشيرزي- 1

  .احساسي بوده كه اكثرامردم از برنامه هاي وي اظهار خورسندي مينمايند
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    ت ای جــــوانان وطنــت همار اسـنوبت ک
  شودآنچه گفتیم یک به یک از فضل یزدان می                                                                     

  واهد شد فراقــزارش داده خـباقی در آتی گ
ن مید  پیـ عهبین ما وقاریین این                                                                 )٢(شودـ

منزوی  از محرومیت و» خطۀ لعل خیز«همچنان فراق بدخشی ضمن یک غزل دیگر
شـود کـه عـشق  کند که شاید روزی پیدایبودن بدخشان ناراحت شده، اظهار امیدواری م

اید این حالت واژون را تغییر رشف و وطن داشته باشد و به میهن و   :عزت نصیب 
  پایان کار خویش نــدانم که چون شود       ون شود    م واژگــازجوش رنـــج مرغ دل

ن مشت خون شود  دگی سخت کثیف است زنضعیف و زار و   لخت جگر زغصه گ
  ـنون شوده که رفع جــــــراز درون سین          گذرمـنون به سمع اهل خرد گفته بـاک

  نمون شودـره اـباشد کسی که بر رس پ   لعل خیز ض وـــ پرفیۀمخروبه ماند خط
  چون برگ گل به باد خزان رسنگون شود  کف استترسم زبی مکانی عمری که در

  راقــب وطن در دلش فـآن را نیست ح
ــوادث زبون شودا  )٣(ز پافتد به جوش ح

دهد نشان می» خطۀ لعل خیز« و» فرصت کار« غزل فوق تحت عنوان ًحقیقتا این دو
وطن پرستان کـشور بـه مـیهن آزادۀ   وندیشمندانی تاچه حد مانند سایر اکه فراق بدخش

خویش منجمله زاد گاهش بدخشان کـه در دور تـرین نقطـۀ جغرافیـایی کـشور موقعیـت 
 تـوجهی درسـت و در نظام ها و رژیم های زمـان چقـدر  از نظـر هـا بـدور افتیـده و  و.دارد

ی   ارتقـا وجهـت  کـه دربـا انـدکرتین گـام دهـد  وگرفته تـاثر نـشان مـیدقیقی صورت 
- شـده مایـه امیـدواری اش گردیـده دیگـران را بـه آن نویـد مـیشگوفائی آن برداشته مـی

  .بخشید
هــ ش ١٣٤٥ نثار احمد شیرزی حـاکم اعلـی بدخـشان بـود در سـال ی کهدر زمان

بدخشان از نگاه تشکیالت سیاسی به والیت درجـه اول ارتقـا یافـت وحـاکم اعلـی القـاب 
نقطۀ عطف وامیدواری بود به بدخشانیان منجملـه فـراق کـه والی والیت را گرفت این یک 
  .پیامد انکشاف بعدی را داشت

  وزیـر وۀ زغرچـی، درۀدامنـ در آن زمان شیرزی سعی داشت کـه آب جـوز گـون را از
ـدنی در فـیض  گی مـدنی وزنده و خواجه عبداملعروف گذشتانده به دشت قرغ برساند
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ت که میدان هوای فیض آباد برای پرواز ونشست طیاراین وقت بود  اآباد را رونق بخشد، در
راهای ترافیکی به برخی از ولسوالی هـا بـه صـورت   وبه احداث گرفته شد، ملکی رسوی و

  .خامه کشیده شد
ـی را قناعـت  توانـست خـودولی بازهم مرغ دل فراق پرواز واژگونـه ی داشـت کـه 

رنج مـی بـرد انتظـار ) بدخشان( یز لعل خهای خطۀگیهها، عقب مانداز مخروبه بخشد و
 رونقی در  سازندهطرح های سا و با ایستند و داشت که برپا دلسوز را کار فرمایان آگاه و

  )٤.(چهره جغرافیایی شهر وارد آورند گی مردم وهزند
  در بخش وطن دوستی ترحم به مستمندان

- خرابی وطندار بود، هم از دلسوز به وطن و فراق بدخشی انسان وطن دوست، مهربان،

- نا تـوانی بـی ی وبینوای هم از نالید ومی برد وبی تفاوتی اربابان قدرت رنج می ازو های وطن 

  .نوایان
  در راه اعتالی کشور عزیزش

  دانشور است م وـبان کار هرجا عالـصاح   کار و عرص فرحت آوراستعرص ما چون
  اک ابهت آور استـا آزاده وهم خخاک م  اجنـــبی یارب زبزم کـشور ما دور بـاد
  باز عالی مقدر استبهر امن میهنش رس  افتخار ما بود دایم بــه فرزندان خویش

ه نف عع اجـاهل وحدت ا ز رضر دایم ـب   حارض اندر محو جنگ وفتنه وشورو رشاست  ت
  راستــم عا ابتاز نفاق وفــتنه دایم نظ   باشد اساس زندگیگیهوحدت ویک پارچ

  د فـــراق در کار بامردم به پیشــــباشاهل دل 
  )٥(اعتالی کشور است مرامش صلح وامن ودر 

بلند شدن آه مظلوم که چگونه بـه  استبداد، بی عدالتی و همچنان در مذمت ظلم و
  :بار گاه کربیائی خود می رساند وانتقامش را از ظا میگیرد، با دل پردرد چنین میرساید

  پاره کشیدک سوده به زخم دل صد  شیداره کاملی نیش زبان بررس بیچـظ
  دـکباره کشیزتکرببه رخ خسته به یـــ  د وجودداد دشـنام وفضیحت بدم نقــ

  )٦(شیدره کـبه در داد گری دیده ی نظا  آه حرست زلبش ناله کنان رفت به چرخ
  :آوردمیان میه جرب محتکران نیز سخن ب ضعیت نابسامان مستمندان و از جای دیگر او

  دـشم ترننورچشم کل بود هرچند باچــ  ـربندینوایان نیز مخلوق خـدای اکــب
  ذردـگبادو مرتی از کفن پیچیده برتن بـ  مر آخر ازمیاننیــست آدم را بقای ع
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  الش توده ی مشت پرندچون درنده در ت  خون می خورد اماکه خون آدمیمحتکر
  )٧(رشوه خوار تنها که از گوشها کرندمحتکر با           راقا تأثیر بخش سامعان باشد فپنده

 وخشی از جنگ های نامیمون وبی نظمی گذشته از مطالب فوق، رنج دراز فراق بد
وده غصه نفاق او را خسته و نی میافرسده  کند های دلش را درا این ابیات چنین ترج

یت می از و   :ایدداعیۀ صلح ح
  ان ریختـست بــر سـر افغـــانحوادث  داد زمان ریختـــقضــا طرحی ز بیـــ

  ان ریختـــیسموم بـــاد خـزان بر آش  ان سوزــال جنگ خاــبه چار ده س
  فشان ریختبه شاخی خون پاکش پر  شت قمریــــشی گاسیر مرغ وحـــــ
  ادران ریختـم مـشبه دامان خون چـ  ه وکینــــفتن اق ونف بلی جــــــنگ و

  ـتوان ریخت؟ردن که میــــــبــگو بر گ  اد دورانـدـــاه این هــــمه بیـــــــگن
  )٧(اویدان ریـختامیـدی درنهادم جـ   وحدت، خوشا امن و خوشاصلحخوشا

- گاهی هم فراق از وضعیت نـامیمون خـویش در تالطـم روزگـار لـب بـه شـکایت مـی

دشـوار زنـدگی سیاسـی فـراق راکـه در نظـام هـای گذشـته  گشاید،  غزل ذیل رشایط داغ و
ل گردیده وحتـی  ی وبی رسنوشتی را سپری می کرده وبیکار قانون کار زیر پای غداران پای

ی خورده و ی پرداخته اند بازگوی می دارد وباگله منـدی  دوستانش نیز بی ریا به درد او 
  :کندابراز می

  ق دل داغــدار منـصدنیش غم رفی  ود روزگار منـکه سخت تیره بـاز بس
ــرمیقسمت نشد زچرخ مرا ب   ظار منـهرچند بست دیده به راه انت  اب خ

  ار منــون کتثبیت دان به مادۀ قانــ  سینیمی نظر به دفرت عمرم کند کـ
  ار منـه کـآن کیست؟ بی ریا بیاید ب  دــن این دوستان چدر عا مجاز از

  )٨(زر خطاست به کف اعتبار من بی سیم و   سوخت) فراق( آتش رسید و دامن هستی 
نالۀ حرمان وبازتاب وضعیت نامیمنون مستمندان وجفای خفاشان کج رفتار برعالوۀ 

ـوده بلکـه پیوسـته، درآرزوی  چرخ گردون، خویش را تسلیم نابسامانیهای زنده گی نـه 
بـه فکـری معمـوری، بازسـازی ونوسـازی آن کـه همـه . شکوهمندی وطـن خـویش اسـت

 را دردیـگ شود دارد، آرزوهـایامکانات مادی ونیروی برشی وجاذبه هـای طبیعـی را درخـ
نا وده چنین    :ایدمی هوس پخته 

  ه دوران شود آخـــرـــاد بــــآب موره ومعـ  ای کاش وطن رشک گلستان شود آخر
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  وان شود آخرــــۀ از روضۀ رضــیک روض  ردان وطن خواهای کاش که از همت م
  کان شود آخربیرون همگی معدن وهم   وهـن جوانان زدل کای کاش که ازیمــ
  ود آخرــروز وشب این خطه چــراغان ش  گردش فابریکه وهم برقای کاش که از

  )٩(ود آخرــگی چاره ودرمان شدرد همــ  شۀ الفتای کاش که صـلح آید و اندیــ
اشای  وده به  جای هم از طبع سلیم وذوق رسشارش همه ناهنجاریهارا فراموش 

های طبیعیت نشسته، به بهـار وزیبایهـای وطـن مـی بهار، میله دهقان، سیرگلستان وزیبای
بالد وبه شکوهمندی آن مـی نـازد وا زسـالروز نـوروز وجـشن دهقـان کـه سـنت پـسندیده 

  :ایدوجشن فرخنده ودیر پای این رسزمین است بدین گونه استقبال می
ــ ــ ــــد به وطن فصباز آم ــ ـاران امـــ ــ ستـقد بر افراشت دگر رسو ب  روزل به   ان امروزـه ـب

  روزـدشت ودامان وطن گشته چراغان ام  ده استــــکه فروزان شخرمن آتش گل بس
ــــگار است همزرـن ــدامن ابرسـخا گشت زر افشـ  ـرای وطنصح ه وادی وـ ـان امــ   روزـ

لفصل شادی ورسور است ل است وک ـن    وج ــ ــاز زمین تابه س خرم وخـ   دان امروزـ
اـاد بزی رقــکف بزن، خنده بکن، ش ـید میلۀ دهق  ص  ــ ــجشن نوروز رسـ   ان امروزــ

ـتان وبهار آم ــ ــرفت رسمای زمسـ ــسان امروز  ده استــ ــ   )١٠(موقع کار وعرق ریزی اـن
جای دارد درجنب رسوده های بهاری ویاد از زیبایهای طبیعـی، از رسوده هـای وی 

  :بیاوریمدر سیر بهار الله رخان، سیم تنان غزلی را به نگارش 
ــدت قلب پــسته رو که رسو قآهـ   واره کردــه دامن فـخون شد ز راه دیده ب  اره کردـ

  چون من هزار عاشق مسکین اشاره کرد  قفا به رقصزلفت گهی به پیش وگهی در
ــند زد ب  شم منــچشمت به زیر پردۀ چادر به چ ــ ــه نـلبخ   از و زمین را نظاره کردــ

ــ   اره کردـــاندر رهت فتاد و رشوع از سی پ  وز عشقـوز سم چو طفل نو آممرغ دـل
ا که هجـ ــی  نـران ـنلطف ــاندر هوای وص  ده استــ   و دوری شــراره کردـل تـ

  وکب امیدــو ای کــروی ت» راقــف«آری 
  )١١(فکر م ربود وجنبش دل استخاره کرد 

  تی دربخش های اخالصمندی وعقیده
 مسایل عرفانی وتجلیل از عرفـا، نیـایش بـه دربـار ذات گذشته از موارد فوق فراق به

م کامل داشته است موصوف انسان موحد اخالص مند بود، به . الواجب الوجود، نیز اهت
روحانیت پاک آنهـارا مرجـع خیـر دانـسته،  بزرگان واهل تصوف وعرفان ارج می گذاشت و
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ت ذیـل  دربـارۀ مولینـا دعایش را به قرب ایشان محل اجابت پروردگـار مـی دانـست، ابیـا
ل رسـیدۀ شـاه ١٢غیاث الدین غیاثی عارف وصوفی قـرن  هجـری کـه از مریـدان بـه کـ

معصوم ثانی نبیرۀ امام ربانی مجدد الف ثـانی میباشـد؛ مرقـد وی در فـیض آبـاد زیارتگـاه 
  :اهل دل است اخالص مندی فراق را چنین نشان میدهد

ــری غ   ن شمع بسوز وچو پروانه پر اندازچو  یاثی نظر اندازای دل به دری پیـ
ــکن نیز ز دربار ــ ــش اثر ان  این دست دعا کوته م   دازــاز آه سحر بررس خاکــ

  )١٢(درنیمه شبی اشک به پای سحرانداز  تکیه به محراب عمل کن) فراق(باز ای 
  :در نیایش وستایش ذات باری عز اسمه خاضعانه چنین می رساید

  ــید امانـو دارد امــــــت م ازــدل      انـداوند جـازم خــبه نامت بن
  ادر مستعانـو ای قــبه دست ت      ه فلـکـــدرت نــۀ قــبود رشت

  انو دارد امـــــهمه در پنـــــاه ت      ور ومــلخــم ی وزمه تابه ماهـ
  )١٣(هرآنچه که باشد به کون ومکان      به ذکر صفات تورس مانده اند
ین رسوده های مرحوم برات محمد فراق بدخشی، که در بعداز حمد باری تعالی آخر

ری بود درتابستان  توکلش را به خداوند منان سپرد  هـ خ نوشت و١٣٧٤ اسد٢٥بالین بی
ًتربکـا ایـن مناجـات وی را رشف عـزت بـه همـه سـالکان راه . دگر شـعر نـرسود بعداز آن و

ـه بیـان حقیقت ودرس عربت به مدعین بقای حیات در دنیاهستند بـه گونـۀ  حـسن خا
  :میدارم

  دایاــحیرانم خ خجل ازخویش و  اـدایــا غـــرق عصـــــیانم خــســــراپ
  دایاــــاســـــیر بنــــد و زندانم خ  طانـیواو نفــس شــــــزطغـــــیان ه
  دایاــم خــتویی فـــریاد رس، دان  رـیار گـران گـرم بــــــز دوشــــم از ک

  اــدایـــژمانــم خـــپ ـیر وزار وزهــ   دو سه سالصت عمرم شده بـاالزش
نم خ  انیـبه هنـــــگامی که جانم می ست   اـــدایــنــــــگهداری تو ای

نم خ  ویشـدرت خــــبگردان قـرب من از ق   اـــدایــبهشت از نور ایـــــ
  دایاـم خــــتوغفاری مـــــــرشمان  رشرم روز محــــاه حشگدانـــبه می
  دایاــــرسانـــــم خـی ارزد به پ  وـــام رحمت تــــــــاهـــم در مــقگن

  ارــد بسیـــــود امیـــب را» فـــــراقت«
  )١٤(به وصلت کن توشادانم خدایا
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  نتیجه
آنچه از خالل لعل پاره های فراق بدخشی بدست آمده نشان میدهد، که فراق یـک 

 به عمران وآبادی وطـن، حـق شـناس وآدم انسان موحد، یکتاپرست، میهن دوست، عاشق
قــدرت ســخنوری، ترکیــب واژه هــا، بیــان مطالــب محتــوای، اســتفاده . بــه پــاس میباشــد

ازساختارهای متنوع شعر در رسوده های وی به گونۀ برجسته ومبتارز به نظـر میخـورد کـه 
  .ایدنشان از خالقیت های بیانی شاعر می

  
  منابع و مآخذ

 .خانۀ عبدالواصل لطیفی، فیض آباد، بدخشانیاد داشتهای از کتاب - ١
 .٢٣دیوان قلمی فراق بدخشی، به نگارش عبدالواصل لطیفی، فیض آباد، ص  - ٢
ن اثر، ص  - ٣  .٢٢دیوان قلمی ه
 .یاد داشتهای کتابخانۀ لطیفی، چته، فیض آباد - ٤
ن اثر، ص  - ٥  .١٧دیوان قلمی، ه
ن اثر، ص  - ٦  .٣٤دیوان قلمی، ه
ن اثر،ص  - ٧  .٧دیوان قلمی، ه
ن اثر، ص  - ٨  .٩٦دیوان قلمی، ه
تذکره شاعران وسخنوران بدخشان، نگارنده عبدالواصل لیطیفی، غیرمطبوع، فـیض  - ٩

 .٥٤آباد، ص 
دیوان تایپی فراق بدخشی، به خط نستعلیق توسط انجی احمدسـیر بغالنـی، ص   - ١٠

٩. 
ن اثر، لطیفی، ص   - ١١  .٢٩دیوان قلمی، ه
 سالگی تولد خواجـه میـر غیـاث الـدین )٢٥٠(برنامه وآجندای محفل بزرگداشت از  - ١٢

 .غیاثی جرمی، فیض آباد بدخشان
 .یاد داشتهای قلمی عبدالحافظ فراق  - ١٣
ــد   - ١٤ ــرشۀ جری ــی، منت ــراق شناس ــۀ ف ــراق بدخــشی، در برنام ــۀ ف ــی نام ــده گ زن

  ظ.خورشیدی١٣٨٨بدخشان،سال 
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  یعقوب یسنا

  
اساس  بررسی شگردهای داستانی مقامه کوفیه به

  های پسامدرنیسم مولفه
   

  خالصه
و های زبانی، صنایع ادبـی، بینامتنیـت  مقامات چه عربی و چه فارسی، از نظر ظرافت

- هگان ن مقامات بیـشرت چگونـههدف نویسند. ستندلفظ و صورت، خیلی خاص ه توجه به
هایی توجه  شگردها و مهارت به.  پردازی بوده نه بیان معنای خاص استانارایه بیان و دگی 
را  مقامـات» سـاخ«یعنی قصد . گف گف برای آنها مهم بوده نه چه اند که چگونه کرده

ــا چــه شــگردها و مهــارت بنــابراین پرســش اینجاســت. انــد داشــته را  هــایی مقامــات کــه ب
- هکـه نویـسند دادی از شگردهایی پسامدرن اسـتاین مقاله درپی ارایه تع. اند ساخته می

صـورت محـدود در یکـی از  این شـگردها  بـه. اند گان مقامات از آن شگردها استفاده کرده
ونه، بررسی شده به) کوفیه(های حریری  مقامه   . است عنوان 

هـای  کـه در سـاخت مـ هـایی مولفـه. ای اسـت روش گردآوری اطالعات، کتابخانه
تـوان  را مـی های پسامدرنیسم که کدام مولفه است؛ این روند، تهیه شده  میکار پسامدرن به

اسـت؛ بعـد از مقامـه کوفیـه،  هـا فهرسـت شـده از مقامه کوفیـه اسـتخراج کـرد، آن مولفـه
ونه ونه کـه قابـل تاکیـد اسـت،  است؛ آنچه ها تطبیق داده شده  ها با مولفه گیری شده، 
ینی معرفتـی پسامدرنیـسم مطـرح نیـست، بلکـه فقـط ب که در این بررسی، جهان است این

هـای  گـی ارایـه و سـاخت مـهعنـوان شـگرد، بـرای چگونـ که به هایی مطرح است مولفه
روش نوعیت تحقیق بنیادی نظری است، زیرا درپی ارایه حقایق . روند کار می پسامدرن به
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هـا و  گـیهین ویـژچنـ کـه پـیش از ایـن، بـه پردازی مقامات اسـت های داستان تازه از جنبه
  . است حقایق در مقامات پرداخته نشده

ونه هـای پـسامدرن، نتیجـه ایـن  های مـ های مقامه کوفیه با مولفه بنابه تطبیق 
ــوده هــا از شــگردها و  پــردازی در مقامــه  ســازی داســتان کــه حریــری، بــرای غنــی اســت ب
گـان پـسامدرن هیـسندهـا را نو است، که این شگردها و مهـارت هایی استفاده کرده مهارت

هـای  بـازی: های پسامدرن این مولفه. اند سازی ادبیات پسامدرن استفاده کرده برای غنی
؛ بینامتنیت؛ باز بودن آغاز و پایان مقامه خرده  ها؛  زبانی؛ ترکیب و تلفیق ژانرها و نظم و ن

ر مقامه کوفیـه ، د)گی بودن داستانهساخت(ستان اد ها؛ و فرا روایت جای کالن ها به روایت
  . است تطبیق داده شده
  مقدمه
پـردازی مقامـات شـاید غیـر  های پسامدرنیـسم دربـاره داسـتان گف از مولفه سخن
کـه در  ای اسـتند ، نظری و ادبیهای فلسفی زیرا پسامدرنیسم جریان. نظر برسد معمول به

هـا و  ز حضور مولفـهشود از پسامدرنیسم یا ا بنابراین چگونه می. اند  بیستم رواج یافتهسدۀ
پردازی  ها، شیوه داستان شگردهای پسامدرنیسم درباره مقامات سخن گفت و با این مولفه

پـردازی مقامـات از  امـا واقعیـت ایـن اسـت، در داسـتان. را مورد بررسـی قـرار داد مقامات
  . اند کار رفته های پسامدرن نیز به شگردهایی استفاده شده که در ارایه م

های برای ساخ م و  که چگونه در مقامات چنین مولفه ساله این استبنابراین م
. ارداین مساله، بر اسـاس نظریـه جـان بـارت پاسـخ د. است پردازی استفاده شده داستان

منظور جـان بـارت . »گی ادبیاتهشد تهی«نویسد بنام   مییی  مقاله٦٠جان بارت در دهه 
کـار  را در نگارش و ارایه داستان به  شگردهایشنوعی، همۀ ، ادبیات ریالیستی به این است

های  است، که شگردهای ریالیستی تکراری شده، دیگر جذبه و نوآوریی در ارایه م بسته
ی هـای ریالیـستی ازنظـر شـگردهای نوآورانـه دچـار  که م شود؛ یعنی ریالیستی دیده 
سـازی  غنـی«بنـام نویـسند   مـییـی سـپس، جـان بـارت مقالـه. اند  شدهفرسایش و اشباع

تواند موجب نوآوری درنگـارش و  کند که می را مطرح می دراین مقاله، شگردهایی. »ادبیات
را در ساخت  های پسامدرن گی استفاده از روشهاین شگردها چگون. ارایه م ادبی شوند
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ویژه ازنظر نـوآوری در  سازی ادبیات به کند که موجب غنی و ارایه م پیشنهاد و مطرح می
  . شود شگردهای تکنیکی می

پـردازی  تاریخ م عربی و فارسی پیش از مقامـات دقـت کنـیم؛ مـ و قـصه اگر به
ادبیات عرب . است را سپری کرده   چند صد سالهاز تا رویکارآمدن مقامات، دورۀعربی از آغ

نوعی هرچه سخن تـازه و موضـوع تـازه بـرای گفـ داشـت،  دراین رواج چندصد ساله، به
بنـابراین چـه . کـار بـست که داشت، آنها را نیز به های محدودی َو شگردها و تکنیکگفت؛ 
َو چه ازنظر شگردهای محدود نگارشی، تکراری و دچار فرسایش و اشباع » گف چه«ازنظر 

  . سازی شگردهای نگارش و بیان برآمدند گان درپی غنیهکه تعدادی از نویسند شد؛ تا این
گـان، موضـوع و سـخنان تـازه ه درمیان نبود که نویسندچندان موضوع و سخن تازه

سازی کنـد، نـوآوری درشـگردهای ادبـی،  را غنی توانست ادبیات که می پیش بکشند؛ آنچه
را در  هـایی گـان مقامـات، نـوآوریهنویـسند. گـی شـیوه روایـت و بیـان بـودهزبانی و چگون

  . کار بستند شگردهای ادبی و زبانی به
هـای تـازه  وضوع تازه مطرح نیـست، بلکـه شـگردها و تکنیـکدر مقامات، سخن و م

شـود؛ درنتیجـه  های ادبی قبل از مقامات می که موجب تفاوت مقامات با م مطرح است
تفـاوت . شـود پردازی ادبیات عرب و فارسی آغـاز مـی  جدید در ن و قصهاین تفاوت، دورۀ

که در  های جدید است تکنیکهای مدرن نیز در شگردها و  های پسامدرن و م بین م
  . اند های پسامدرن مطرح شده ارایه م

  اهمیت تحقیق
هـای  اند؛ این شگردها از دید مولفه کار بسته را که به ای  مقامات، شگردهایی نوآروانه

درسـت . انـد انـد؛ بنـابراین مغفـول واقـع شـده پسامدرن، مورد توجه و بررسی واقـع نـشده
هـای  است، امـا معمـوال بررسـی ویژگـی مات زیاد پرداخته شدههای مقا گیهویژ که به است

ً طبعـا. اسـت هـای سـنتی بـوده ادبی و زبانی ن مقامات بـر اسـاس بـدیع و بیـان و روش
هـا جایگـاه تحقیقـی و  نویـسی اساس تحشیه، تعلیق و حاشـیه های سنتی ادبی به بررسی

هـای  ردهای مقامـات بـا مولفـهها و شـگ گیهاما مطالعه و بررسی ویژ. آموزشی خود را دارد
را بـر  یـی  انـدازی تـازه باشد؛ زیرا چـشم تهتواند داش پسامدرن، جایگاه و اهمیت خود را می

کـه در مقامـات   هـایی جنبـه گشاید و به های ادبی مقامات می پردازی و جنبه  داستانشیوۀ
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گردهای گـی شـهشـود تـا چگونـ شود و پرداخته مـی است، توجه می توجه و پرداخته نشده
  . پردازی مقامات، بیشرت گشوده شود داستان

  پیشینه تحقیق
هـا را بررسـی   و سـایر مجلـه» ایـران داک«، »نـورمگز«که جـست وجوگرهـای  تا جایی

صـورت خـاص دربـاره  صـورت عـام و بـه کردم، چنین رویکردی پژوهشی درباره مقامات بـه
کــردن شــگردهای  طــرحاســت؛ بنــابراین م مقامــات حریــری و مقامــه کوفیــه مطــرح نــشده

 یــی کــه نوشــ چنــین مقالــه ازایــن. ســتپــرداری مقامــات، تــازه ا پــسامدرن در داســتان
امیـد دارم ایـن . باشد هایی نظری و اجرایی داشته تواند کاستی پیشینه است، طبعا می بی

بحـث کنـونی، بیـشرت در حـد . بحث از طرف پژوهشگران بیـشرت بررسـی و گـشوده شـود
پـردازی مقامـه کوفیـه  شـیوه داسـتان صـورت مقـدماتی بـه که به تکردن موضوع اس مطرح
  . است پرداخته

  روش تحقیق
زیرا . نوعیت تحقیق بنیادی نظری است. ای است  روش گردآوری اطالعات کتابخانه

پـردازی  هـای داسـتان گـیهکردن حقایق تـازه دربـاره ویـژ با بررسی اطالعات، درپی مطرح
اسـت؛  های قابل بررسی فهرست شده مطرح شده، مولفهمبنای نظری . مقامه کوفیه است
هـا  پردازی مقامه کوفیه بر اساس مولفه هایی داستان  تا حقایق و واقعیت بعد کوشش شده

  .دو شگردهای پسامدرنیسم، توصیف و ارایه شو
  مبانی نظری عمومی پسامدرنیسم

ع، گـی، اجـتههـای متفـاوت زنـد کـه عرصـه مدرن، جنبش چند منظوره اسـت پسا
، ادبیـات و کـارکرد معنـا و زبـان آن بخـش پـسامدرن کـه . گیـرد را دربـر مـی فرهنگ، هـ

، ادبیـات و کـارکرد زبـان مـی فرهنـگ،  به . شـود مدرنیـسم یـاد مـی پـردازد، بنـام پـسا هـ
پندارد، اعرتاض دارد  که خود را جهانی می هایی ها و برداشت نگرش پسامدرنیسم نسبت به

  ). ٣٥: ١٣٨٩بیرمی، (
را   بینـی؛ جهـان و معرفـت از جهـان بنابراین پسامدرنیسم از نظـر فرهنگـی و جهـان

ی های  حل گونه رستگاری، راه داند؛ در انتظار هیچ کلیتی بهم پیوسته، منسجم و فراگیر 
ت های قطعی نیست؛ جانب نهایی و پاسخ پـذیر و  های تعمیم نگرش گرایی است؛ به دار ک
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ست؛ و مرشوعیت دانـش، مرجعیـت عقـل، محوریـت انـسان در باور ا عمومی مدرنیسم بی
ی ِجهان و طبیعت و حاکمیت اندیشه مسلط   ). ٦٥: ١٣٧٩نوذری، (پذیرد  را 

توانـد بهـره  پذیر نیست، از امور فرهنگی گذشـته مـی مدرنیسم محدودیت نگرش پسا
و ) ٢٦: ١٣٨٦خلـج، (را ترکیـب کنـد  هـا و امـور گذشـته و اکنـون بگیرد، در ضمن پدیـده

درنیـسم از اعتبـار هـا در پسام روایـت کـالن. های متفـاوت ایجـاد کنـد پدیده یا ژانر و گونه
نـوعی  بـه). ٥٤: ١٣٨١لیوتـار، (گیرند  ها می روایت ها را خرده روایت کالنافتند و جای  می

همیشه بین فرهنگ نخبه و عامه تفکیـک وجـود داشـت، بـر فرهنـگ نخبـه، اعتبـار و ارج 
سـلدن، (شـود  مدرنیسم تفکیک از فرهنگ نخبه و عامه زدوده می  در پساشد؛ گذاشته می

هـای زبـانی برجـسته  جای مطلقیـت معنـا و کـشف معنـا، نقـش بـازی به). ٢٣٤: ١٣٨٤
گـی، تـصادف، چنـدمعنایی و هشود که از نظر معنایی استوار بـر عـدم تعـین، رسگـشت می

شـود کـه اقتـدار و شـالوده  مـی؛ این موارد موجـب )١١: ١٣٨٩آفرین، (انتشار معنا است 
ِایــن چــالش اقتــدار مــ در آرای دریــدا . ســاختاری و معنــایی مــ دچــار چــالش شــود ِ

  . انجامد شکنی و واسازی م می شالوده به
منـد مـی. یابد ساخ بر آفریدن تقدم می کـه  ایـن خواهـد بـسازد نـه نویـسنده و ه

اخ است، حتـا نویـسنده، شـگردهای زیرا اعتبار بر س). ٢١: ١٣٨٩پارسایی، (بیافریند 
که  های زبانی و ادبی است اهمیت ساخ در بازی. دهد را نشان می شدن داستان ساخته

بنـابراین چیـزی بـرای ). ٨٠: ١٣٧٧ایگلتون، (یابد  شگردهای بازی بیشرت از معنا ارج می 
ن(گف و بازتاباندن وجود ندارد  وده است؛ اصالتی  ، همه)٧٩: ه درکار نیست، چه وا

وده، اعتبار ندارد؛ دیگـر ذات رسمـدی و فراتـاریخی هـ  اصوال سخن گف از اصل و وا
منـد و حتـا مـوقتی هـ مـورد اهمیـت قـرار  ظـواهر، تجلیـات زمـانمورد توجه نیست، بلکه 

ــا بــه). ١٢٠: ١٣٨٨ســوانه، (گیــرد  مــی ن ت هــای همــسو پرداختــه شــود،  ِمناســبت گفــت
ن  به کـه متکـی بـر تقابـل اسـت، بـرای شـکناندن سـاخت معنـایی و  هـایی ِمناسـبت گفـت

ن  کـه مـ تر ایـن مهم. شود ساختاری اثر، توجه می هـای پـسامدرن، درپـی حـذف و کـت
هــا در ارایــه مــ متفــاوت، کــه  خواهــد از آن تقابــل هــا در مــ نیــست، بلکــه مــی تقابــل
   ).١٧٠: ١٣٨٢کالر، (بودن آن آشکار است، استفاده کند  واسازانه
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کنـد؛ هـیچ ژانـری از  ها برقـرار مـی ها و موضوع مدرنیسم ادغام بین ژانرها، قالب پسا
بودن، استوار  نسبی  نسبی است؛ رویکرد در اینچیز تقالل مطلق برخوردار نیست، همهاس

، (هـای زبـانی و ادبـی اسـت  هـای بـازی بر ظرفیت و ظرافت از نظـر ). ٢٦٢: ١٣٩٠زیـ
مدرنیسم لذت  رن، لذت در مکاشفه معنای م بود اما در پسامعناشناسی کالسیک و مد

، زیبایی، معنـا و لـذت بـا بـازی رابطـه برقـرار مـی که به در بازی است شـود؛  نوعی بین ه
ثیـل، سـجع،  ویژه در ساخ م استفاده از صـنعت به هـای مجـاز، اسـتعاره، تـشبیه، 

نا نتیجه بازی در مناسبات زبـانی و گیرد، مع بر اساس بازی صورت می... جناس، تلمیح و
  ). ٢١٣: ١٣٩٣ضمیران، (ادبی است 

تواند قابل بحث باشد، زیرا این  مدرنیسم می شمولی پسا گف از جهان اگرچه سخن
پـردازان و  ِهای گوناگون علوم و هـ از نظـر نظریـه اصطالح در مطالعات فرهنگی در حوزه

بـیش کـاربرد مت پژوهشگران این حوزه فـاوت دارد؛ یعنـی توافـق عمـومی همـسان هـا ک
بــا وصــف ایــن عــدم توافــق نظــر، ). ٣٧: ١٣٩٤پاینــده، (باشــد  توانــد وجــود نداشــته مــی
بینـی مدرنیـسم  که از جهـان هایی است بینی بینی یا جهان مدرنیسم برخوردار از جهان پسا

  . متفاوت است
ِ معنـوی هـای عمیـق فلـسفی و مدرنیسم در حقیقت، عـرص هویداشـدن بحـران پسا

مستعلی، (گرایی افراطی است  گرایی و علم برخاسته از عرص روشنگری و عرص رهایی عقل
بـود کـه  را ایجـاد کـرده بینـی بینی مدرن و روشنگری این خوش ؛ زیرا جهان)١٣٥: ١٣٨٧
شـود و ایـن پیـرشفت سـبب رسـتگاری بـرش  گرایی موجب پیـرشفت مـی گرایی و علم عقل
تنها موجب رستگاری برش نشد، بلکه در  گرایی مفرط، نه  و علمگرایی اما این عقل. شود می

  . ساز شد گی برش مسالههبسا موارد بر مشکالت برش افزود و برای زند
مدرنیـسم بـه مقامـات  هـای پـسا توان با مولفه که چگونه می اکنون پرسش این است

س از مدرنیسم یـا مدرنیسم پ پرداخت؛ در آن موقع اصال پسامدرنیسم مطرح نبود، زیرا پسا
مدرنیـسم در  بینـی پـست جدا از بحـث وجـود جهـان. است در تداوم مدرنیسم مطرح شده

مدرنیسم  را در مقامات دید که در پسا توان شگردهایی ویژه در مقامه کوفیه؛ می مقامات، به
نـوعی  را نـدارد؛ بـه مدرنیـسم محـدودیت مدرنیـسم که اشـاره شـد، پـسا چنان. مطرح است

سـنت عبـور کنـد، از سـنت  تواند از مدرن بـه که می مدرنیسم تلفیقی است ساهای پ نگرش
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ِمدرن؛ و فراتر از فهم زمـان به هـای متفـاوت و  هـای بـین زمـان منـدی، پـل منـدی و مکـان َ
را ارایـه کنـد کـه سـنت و تجـدد  هـا و ژانرهـایی هـا، شـکل های متفاوت بزند؛ ترکیب مکان

  . اند درکنارهم آشتی کرده
   محدود برای بررسی مقامه کوفیهمبنای نظری

مدرنیسم مبنای نظری گسرتده دارد؛ بنابراین برای بررسی مقامه کوفیه، مبنـای  پسا
کـه  هایی شود؛ یعنی مولفه مدرنیسم می آرای جان بارت و چند مولفه پسا  محدود به نظری،

  . بتوان در مقامه کوفیه مستند کرد
او در ایـن . »گـیهشـد ادبیـات تهـی«بنام نویسد   مییی  مقاله٦٠جان بارت در دهه 
را در ادبیـات ریالـستی  نویـسی هـای نگـارش و پرداخـت داسـتان مقاله، عدم پویایی شیوه

اشباع  های روایت به این نظر بود که جریان ریالیستی از نظر شگرد و شیوه به. نقد کشید به
است، دیگر  از دست دادهرا که در آغاز مدرنیسم داشت،  هایی است؛ بنابراین نوآوری رسیده

  ). ٢١٥: ١٣٩٢پاینده، (است  چه در ادبیات مدرن تکراری شده جذابیت ندارد و همه
در ایـن . نوشـت» سـازی ادبیـات غنـی«نـام ه  دیگـر بـیی دهه، بارت مقاله بعد از یک

تــوان  هــا مــی را مطــرح کــرد کــه بــا ایــن شــگردها و شــیوه هــایی مقالــه، شــگردها و شــیوه
هـای  گـی بـا شـگرد و شـیوه یافتـه گـی و فرسـایشهشد را از اشباع ادبیاتنویسی و  داستان

هـا تلفیقـی بـود از  این شـگردها و شـیوه). ٢١٦: ١٣٩٢پاینده، (جدید روایتگری، رهانید 
را  هـای خالقانـه پسامدرنیـسمی صناعت پیـشامدرن و مـدرن کـه از تلفیـق بـاهم تکنیـک

  . ساخت می
سـازی جـان بـارت را  گـی و غنـیهشد ه تهیاگر در بررسی شگردهای مقامات، نظری

پـردازی ادبیـات قبـل از  را در تحول داسـتان توان این دو نظریه مبنا قرار بدهیم؛ دقیقا می
کـه قبـل از مقامـات،  پردازیـی گری و داسـتان شیوه روایت. مقامات به مقامات، مطرح کرد

کار برده بـود، کـه  ا بهر نوعی همه شگردهایش درطی چند قرن رواج داشت؛ با این رواج، به
گی ارایه، هدیگر شگرد و روشی برای نوآوری نداشت؛ یعنی از نظر شگردهای بیانی و چگون

شـد،  کـه بیـان مـی هایی مضمون. بود اشباع رسیده گی شده، بهشده دچار فرسایش و تهی
گرفتـه کـار  که برای ارایه نقل و قصه به ها و شگردهایی شیوه. بودند نوعی همه بیان شده به
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٨٤ 

کردند کـه قـصه و  گان چه کار باید میهبودند؛ پس نویسند کار گرفته شده شد، همه به می
  . رهانیدند گی میهشد نقل را از این تهی

گان مقامات انجام دادند، دقیقـا ماننـد پیـشنهادی بـود کـه جـان هکه نویسند کاری
گان مقامـات هنویسند. سازی در ادبیات غرب مطرح کرد  برای غنی٦٠بارت در پایان دهه 

پـردازی ایـن کـار را  سازی و نوآوری در داستان در قرن چهار و پنج هجری قمری برای غنی
های جدید نرفتند،  گان مقامات، دنبال مطرح کردن مضمون و محتواهنویسند. بودند کرده

 گی شگرد، شیوه و روش بیان و زبـان غنـی سـاختند وهرا از نظر چگون پردازی بلکه داستان
سازی و استفاده  پردازی زدند که شامل صناعت نوآوری در ارایه و پرداخت داستان دست به

های بازی در زبان بود که در ن مـصنوع و متکلـف نیـز ایـن شـگردها مطـرح  از گنجایش
ی است«: است که بنای آن بر آرایش سخن و تناسب الفـاظ و  مراد از ن مصنوع و فنی ن

همچون آوردن سجع و موازنه و ترصیع و تضمین مـزدوج و ایهـام و است،  معانی نهاده شده
املثل و حسن تعلیل و مبالغه و اغراق و غلو، و نیز اطناب در  تضاد و مراعات نظیر و ارسال

ل مرتادفات لفظی و ایراد جمل متـوازن و متقـارن و تـضمین آیـه و  وصف به طریق استع
، و اسـتفاده از مـصطلحات علـوم در بیـان حدیث و خرب و شعر و مثـل و استـشهاد بـدانها

تعبیرات و ارصار در آوردن تشبیهات و استعارات بدیع و ابداع کنایات جدید و دیگر بـدایع 
  ). دو: ١٣٩٦یزدگردی، (» لفظی و معنوی کالم

را بـا شـگردهای  پردازی، ن و صنایع زبـانی و ادبـی مقامـات اگر شگردهای داستان
، )مدرنیـسم بینی پـسا جدا از جهان(رت مقایسی درنظر بگیریم صو مدرنیسم به ادبیات پسا

سـازی و  های زبانی بر اساس توصیف، اطناب، جناس شگردهای مشرتک از جمله بازی به
روایـت بـه  سازی؛ ترکیب و تلفیق شـعر و نـ و ژانرهـا؛ بینامتنیـت؛ جابجـایی کـالن سجع
  .  بر ساخ م ادبی، استَها؛ بازبودن آغاز و انجام داستان؛ و قصد روایت خرده

های ادبی پسامدرنیسم مطـرح نیـست، در هـر متنـی حـضور  در هر م همه مولفه
مدرنیـسم  هـای ادبیـات پـسا مدرنیسم متفاوت است؛ از جانب دیگـر مولفـه های پسا مولفه
پـرداز دیگـر  پـردازی بـا نظریـه نظریـه تواند بسیار باشـد، حتـا ممکـن در نظریـه نظریـه می
  . ها تفاوت کند  این مولفهمدرن، پسا

ً های عـام و نـسبتا های توجه شده که از مولفه مولفه بنابراین در این بررسی بیشرت به
ها در مقامه کوفیه  که این مولفه تر این َمدرنیسم است، و مهم نظر در ادبیات پسا مورد توافق
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کـه  هـایی مولفـه. ردها را از م مقامه کوفیـه، اسـتخراج کـ توان این مولفه وجود دارد، می
هـای زبـانی؛ ترکیـب و  بـازی:  برای بررسی م مقامه کوفیه درنظر گرفته شده، این موارد

؛ بینامتنیت؛ باز بودن آغاز و پایان مقامه جای  ها به ها؛ خرده روایت تلفیق ژانرها و نظم و ن
 . ، استند)گی بودن داستانهساخت(ها؛ و فرادستان  روایت کالن

  

 مدرنیسم  رسی مقامه کوفیه با رویکرد پسابر
هـای  مدرنیـسم، مولفـه که اشاره شد، در بررسی مقامـه کوفیـه بـا رویکـرد پـسا چنان

هـای  بینـی کـردن جهـان های پسامدرنیسم؛ زیرا مطرح بینی تکنیکی مطرح است نه جهان
ل های کالسیک و سنتی شاید چنـدان قابـل طـرح نباشـد؛ اگـر قابـ مدرنیسم در م پسا

تواند در مقامات قابـل طـرح و اسـتخراج  که می آنچه. مالحظه، الزم دارد طرح باشد، نیاز به
که این شـگردها ملمـوس و  پردازی پسامدرنیسم است های داستان باشد، شگردها و شیوه

  . اند کار رفته های ادبی پسامدرن نیز به عینی استند، در ساخ و ارایه م
کـردن آنهـا در  ،  از مطـرحنیـسم، بیـشرت ذهنـی اسـتدرهـای پسام بینـی اما جهـان

دسـت  های کالسیک و سنتی، شاید چندان استنباط دقیق و قابل توافق، به ِخوانش م
تـوان بـا  که می پردازی، ملموس و عینی استند شگردهای تکنیکی، روایی و داستان. نیاید
  . دهی، مستند و استنباط کرد ونه

  های زبانی بازی - ١
ــار ــان و ک ــزب ــان در چگون ــلیهکرد زب ــسامدرن نقــش اص ــ پ ــه م ــی ارای را دارد  گ

که هدف نویسنده از نوش تا بیـان معنـا باشـد، بیـشرت  این). ٢٢٢: ١٣٨٤فر،  شایگان(
هـا شـگردهای  ایـن بـازی. های زبـانی اسـت های زبانی بر اساس بازی استفاده از مهارت

... سـازی و  شـگرف، اطنـابهـای سازی، توصیف سازی، جناس گسرتده و متنوع از سجع
صورت گسرتده و متنـوع اسـتفاده  های زبانی به در م مقامات حریری از بازی. باشد می
های زبانی و مهارت نویـسنده  های لفظی، بازی که اهمیت اثر در همین ظرافت است شده

  :های زبانی است در شگردسازی
اخوالی من بنـی اسمی زید و منشای فید و وردت هذه املدره امس مع : فقال

  )٨٢: ١٣٩٢حریری، ... (اخربتنی امی بره وهی کاسمها بره: فقال. ... عبس
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لیله ادیمها ذو لونین و قمرها کتعویـذ مـن لجـین مـع رفقـه غـذوا  سمرت بالکوفه فی
بلبان البیان و سحبوا علی سبحان ذیل النسیان ما فیهم اال من یحفـظ عنـه و ال یـتحفظ 

 یمیل عنه فاستهوانا السمر الی ان غرب القمر وغلب السهر فل منه ویمیل الرفیق الیه وال
   ).٦٦: ١٣٩٢حریری، (روق اللیل البهیم و یبق اال التهویم 

ثم انه نرش من وشی السمر ما ازری بالحرب الی ان اظل التنویر وجرش الصبح املنیـر 
ن انفطـر فقضیناها لیل غابت شوایبها الی ان شـابت ذوایبهـا وکمـل سـعودها الـی ا

  ).٨٦: ١٣٩٢حریری، (وملا ذر قرن الغزاله طمر طمور الغزاله . عودها
ونه ارایه شد، بین کلمه در این م های زید که نام شخصیت داسـتان اسـت،  ها که 

طـور بـین زیـد و  همـین. است با نام پرس خیالی شخصیت داستان، بازی زبانی صورت گرفته
ن بره و بره که بره اول نام زن خیالی ابوزید است و بـره دوم بی. است فید نیز بازی اتفاق افتاده

ونه بعدی، حاوی روپوشی از صنایع ادبی و صـور . است دهد، بازی شده نیکی معنا می دو 
العـاده و شـگرف دارنـد؛ بنـابراین  های زبـانی و بیـانی خیلـی خـارق خیال است که مناسبت

خواهـد نـشان  ا در ساخ مـ مقامـه مـیشود نویسنده، مهارت و توانایی خود ر معلوم می
روپـوش  گیـرد؛ اگـر ایـن ها با شگردهای زبانی و ادبی نوآورانه صورت می بدهد که این مهارت

ـی صنایع ادبی و صورخیال کـه هـست  نچـهمانـد؛ پـس آ را از م کنار بزنیم، معنایی بجـا 
  . است که م بر اساس آن ساخته شده  استیی ورزانه روپوشی زبان

   ترکیب و تلفیق ژانرها و نظم و ن- ٢
کـارگیری شـگردهای گونـاگون از ترکیـب، تلفیـق و  مدرن، ضمن بـه های پست م

در مقامات حریری و ). ١٦٨: ١٣٨٩الج، (کند  ها نیز استفاده می جابجایی ژانرها و روایت
دل، سایر مقامات تلفیق و ترکیب ژانرهای متفـاوت؛ از ادبیـات شـفاهی گرفتـه تـا نـوع جـ

گـویی، نظـم و نـ بـاهم  پردازی و قـصه ، داستان)بالغت و فصاحت(منطق، نجوم، معانی 
، معـانی، داسـتان. است کار رفته به پـردازی و  در مقامه کوفیه بیـشرت تلفیقـی از نظـم، نـ

  . گویی است قصه
 .شـود که ابوزید رسوجی پیدا مـی کند تا این پردازی می حارث، روای مقامه، داستان

پردازی ابوزید  افتد که قصه  دیگر اتفاق مییی کند قصه که حارث روایت می یی  مقامهدرون 
بنـابراین داسـتان، . پردازی، بلیغ و فـصیح نیـز اسـت رسوجی است؛ ابوزید در ضمن قصه
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که در مقامـه کوفیـه  اما تلفیق آنچه. شوند پردازی و فصاحت و بالغت باهم ترکیب می قصه
د است، تلفیق ن و نظـم و شـعر اسـت؛ مقامـه بـا نـ و نظـم خیلی ملموس و قابل استنا

بـار  در این مقامه سه. کند نظم و شعر بیان می را به ابوزید معموال سخنانش. رود پیش می به
  :است از نظم و شعر استفاده شده؛ مقامه با نظم نیز پایان یافته

  ملا رویت الذی رویت/ یا من تظنی الرساب ماء
  وان یخی الذی عنیت/ مکریما خلت ان یسترس 

  ). ٨٨: ١٣٩٢حریری، ... (
  بینامتنیت - ٢

بینامتنیـت حـضور همزمـان دو . ها نتیجه بینامتنیـت اسـت در آرای پسامدرنیسم م
صـورت  کـه بـه). ٢٩١: ١٣٩٦عـزت، (م و حضور بالفعل یک م در متنی دیگـر اسـت 

مـ پـسامدرن، بینامتنیـت دهـد امـا در  هـا رخ مـی صورت ناخودآگاه در مـ خودآگاه و به
نویسنده پسامدرن، معموال آگاهانـه از بینامتنیـت اسـتفاده . گیرد بیشرت خودآگاه صورت می

های قبـل از خـود  ها نتیجه مستقیم و غیر مستقیم م کند، زیرا در آرای پسامدرن م می
  . تهای دیگر اس های م شده از تکه است؛ یعنی هیچ م مستقل نیست، بلکه تدوین

ـان مقامـات هصورت ناخودآگاه دارای فرایند بینامتنیت اسـت امـا نویـسند هر م به گ
تـوان  است؛ بنابراین می کرده ها استفاده می های دیگر در پرداخت م مقامه آگاهانه از م

هـا از ادبیـات  در ایـن بینامتنیـت. هـا اسـت  از بینامتنیتیی ها نتیجه آگاهانه گفت که مقامه
هـا  مقامـه. اسـت دبیات مکتوب نظم و ن و ادبیات دینـی اسـتفاده صـورت گرفتـهشفاهی، ا

از . را دارند، در ضمن از علوم دیگر نیز بینامتنیت دارند های ادبی از نظم بیشرتین بینامتنیت
، زیـرا خیلـی زیادنـد؛ فقـط گـذریم هـای ادبـی منظـوم در مقامـه کوفیـه مـی ذکر بینامتنیت

  :شود ینی ارایه می از بینامتنیت دیی ونه
ان مرامی الغربه لفظتنی الی هذه الرتبه و انـا ذو مجاعـه وبوسـی وجـراب کفـواد ام 

  ). ٧٧: ١٣٩٢حریری، (موسی 
  ها روایت جای کالن ها به ه روایتخرد - ٣
ها و  ها حتا در ارایه قصه معموال ادبیات سنتی، ادبیات عرب و فارسی، درهمه عرصه 
هـا  هـای داسـتانی و قـصه خص دارنـد؛ یعنـی شخـصیتهـای مـش روایت ها کالن داستان
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٨٨ 

هــا و  کــه قــصه... لیلــی و مجنــون، یوســف و ذلیخــا، ورقــه و گلــشاه و: مــشخص اســتند
ها استند؛ فقـط شـیوه بیـان و پرداخـت بیـانی ایـن  ها معموال قصه این شخصیت داستان
گی شیوه هونها اندکی چگ کند، زیرا هر ناظم و نویسنده این داستان ها تفاوت می  داستان

الحال  های معلوم های داستانی، شخصیت دهند، اما شخصیت را تغییر می بیان و توصیف
  . و مشخص استند

لیوتـار، (دهـد  هـا مـی روایـت خـرده ها جـای خـود را بـه روایت در پسامدرنیسم، کالن
گـی ه؛ بنابراین قصه یا داستان تا بر کالن روایتی استوار باشد، استوار بر زنـد)٥٤: ١٣٨٠

الحــال نیــستند؛  مقامــات نیــز  شــده و معلــوم کــه شــناخته هــای معمــولی اســت شخــصیت
. انـد هـای اسـتند کـه سـاخته شـده روایت الحال ندارند، بیشرت خرده های معلوم شخصیت

های مقامات است نه ارجاعی  شدن داستان که در مقامات مهم است، ساخته بنابراین آنچه
  . گی شخصیتی واقعی یا رویدادهای واقعیهزند های مقامات به بودن داستان

شـده نیـستند، بلکـه نویـسنده راوی، حـارث، و  روای و شخـصیت مقامـات، شـناخته
زیــرا قبــل از مقامــات حریــری از روای بنــام حــارث و . اســت را ســاخته شخــصیت، ابوزیــد، 

گـان مقامـات، بجـای هبنـابراین نویـسند. شخصیت داستانی بنام ابوزیـد، خـربی نیـست
انـد کـه ایـن  پـردازی اسـتفاده کـرده ها در داستان روایت ها از خرده روایت ده از کالناستفا
گـی عامـه ههـایی از زنـد های معمـولی و تجربـه سازی درباره شخصیت ها قصه روایت خرده

دهنـده فرهنـگ  هـا و بازتـاب ها معموال قصه شخـصیت روایت که کالن مردم است؛ درحالی
گـی ههـا و فرهنـگ زنـد که قـصه آدم) ١١: ١٣٨٩آفرین، (گی باالدست جامعه است هزند

  . ها اهمیت ندارد روایت دست جامعه در کالن پایین
  ها بازبودن آغاز و انجام مقامه - ٤
که در ادبیـات پـسامدرن وجـود دارد، نقـض همـه اشـکال،  دو رویکرد خیلی تجربی 

ن، اشـکال و قالب و ساختارهای معمول و قبلی است؛ یعنی مانند ادبیـات سـنتی و مـدر
. هـا اسـت هـای مـشخص نـدارد، بلکـه بیـشرت ترکیـب و تلفیقـی از اشـکال و قالـب قالب

هـای  گـی آغـاز و انجـام در داسـتانهگی نگـارش و چگونـهسازی، حادثه، چگون شخصیت
ــابراین منطــق ادبیــات )١٨: ١٣٨٩پارســایی، (زا اســت  پــسامدرن شــگرف و غرابــت ؛ بن

الت استوار است یشقطعیت، غیر قابل پ پسامدرن بر عدم داستان ممکن از . بینی و احت
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در . تـوان گفـت کـه داسـتان آغـاز، وسـط و انجـام نـدارد پایان یا وسط آغاز شود، حتا می
الت در حــوادث داســتانی اســتفاده  هــا نیــز از شــگردهای عــدم مقامــه قطعیــت و احــت
هـای شـب  هنشینی دارنـد کـه در نیمـ در مقامه کوفیه حارث و دوستانش شب. است شده

  :شنوند را می صدایی
مــن امللــم فــی الیــل : ســمعنا مــن البــاب نبــاه مــستنبح ثــم تلتهــا مــستفتح فقلنــا

  ).٦٦: ١٣٩٢حریری، ... (املدلهم؟
ها آغاز و انجـامی چنـدان مـشخص ندارنـد؛ قـرار نیـست داسـتان  در حقیقت مقامه

بینـی   غیرقابـل پـیشگویـد کـه یکبـاره و درباره ابوزید باشد، معموال حارث درباره خود می
که حارث بارها ابوزیـد را دیـده، معمـوال در   است، باوصفی رسد؛ جالب این ابوزید از راه می

ی هـا پایـان  مقامـه. دانـد کـه ابوزیـد اسـت شناسد، بعد از مدتی می دیدار نخست او را 
مانـد تـا  داستانی باز و گشوده دارند؛ یعنی رسنوشت شخصیت داستانی مبهم و گنگ می

ِشـود؛ بـازهم در پایـان مقامـه، ابهـام  هـای مقامـه دیگـر، ابوزیـد پیـدا مـی که در وسط ینا
هـای چنـد الیـه و تـو در تـو  هـا داسـتان شود؛ در حقیقت مقامه رسنوشت ابوزید تکرار می

های  مقامه کوفیه نیز انجامی مشخص ندارد؛ ابوزید نزدیک. که آغاز و انجامی ندارند استند
  :کند صبح حارث را ترک می

ارید ان اتبعک الشاهد ولدک النجیب و انافثه لکی یجیـب فنظـر الـی نظـره : فقلت
ثـم انـه ودعنـی :... الخادع الی املخدوع وضحک حتی تغر غرت مقلتاه بالدموع و انـشهد

رود امـا  کـه ابوزیـد مـی درحـالی). ٨٩: ١٣٩٢حریـری، (ومضی و اودع قلبی جمر الغـضا 
  . است گی بوده را که به حارث گفته بوده نیز ساخته یا رود؛ قصه معلوم نیست، کجا می

  )بودن داستان ساختگی(فراداستان  - ٥
ود مـی  منظور از فراداستان در ادبیات پسامدرن این است شـود،  که در داستان وا

). ٧٥: ١٣٨٩غفـاری، (سـازی اسـت  منظور از داستان واقعیت نه بلکه صـنایع و داسـتان
پردازی و سبک ادبـی مـ جلـب  زبان  توجه خواننده را بهداستان، روکشی از تصنع دارد،

؛ یعنـی )١٩٩: ١٣٨٣وو، (شـود  صورت آگاهانه، قواعد داستانی برمال می کند، حتا به می
 از شـگردها و قاعـده و قواعـد داسـتانی بـرای یـی شود داستان، مجموعه  بر این میتاکید

  . است که ساخته شده است پردازی  بازی و داستان
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هـای  ورزی، شیوه های ادبی، زبان ها نیز کامال روپوشی از تصنع دارند که آرایه مقامه
کــردن افــراد توســط خطابــه و اســتفاده از فــصاحت و بالغــت اســت؛ ایــن  خطابــه، مجــاب

ِکـه خواننـده را مجـاب روپـوش تـصنع خـود  انـد کـاربرده شـده ها خیلی ظریفانه بـه تصنع
شود، این روپـوش موجـب گیرایـی و  مه پیدا میروپوش تصنع مقا خواننده درگیر . کند می

کند که درباره معنای مقامه  شود؛ بنابراین خواننده فراموش می فریبایی ذهن خواننده می
پـردازی خـود نیـز اشـاره  بـودن و داسـتان ها گاهی بـر داسـتان در ضمن، مقامه. فکر کند

گی بـودن هنش، ساختکردن حارث و دوستا کنند؛ در مقامه کوفیه ابوزید پس از مجاب می
بـودن داسـتان و  گـیهنویسنده، حریری، نیـز ایـن سـاخت. کند حارث افشا می را به داستان
  : کند را برجسته می پردازی داستان

  ملا رویت الذی رویت/ یا من تظنی الرساب ماء
  وان یخیل الذی عنیت / ما خلت ان یسترس مکری

  وال لی ابن به اکتنیت/ وهللا ما بره بعرسی
  ابدعت فیها وما اقتدیت/ ا لی فنون سحروا

  حکی وال حاکها الکمیت/  یحکها االصمعی فی
  تجنیه کفی متی اشتهیت/ تخذتها وصله الی ما
  حالی و احو ما حویت/ ولو تعافیها لحالت

  ) ٨٩: ١٣٩٢حریری، (ان کنت اجرمت او جنیت / فمهد العذر او فسامح
  

  نتیجه
هـا و   مولفـه همـه ایـن. ها و شـگردهای زیـاد اسـت مولفه پسامدرنیسم دارای :یافته

ـی های پسامدرن نیز به ها و م شگردها حتا در داستان رونـد؛ معمـوال تعـدادی از  کـار 
کنند که از یک م تا  ها و شگردها در م و داستان پسامدرن، کاربرد پیدا می این مولفه

هـا و  ها نیز، تعدد و انـواع مولفـه در مقامه. کند م دیگر، تعدد و انواع شگردها تفاوت می
کند؛ ممکن در یک مقامه تعدد و انواع بیشرت و در مقامه  شگردهای پسامدرنیسم، فرق می

  . باشد دیگر کمرت داشته
ـیًاسـت، طبعـا در این مقاله که فقط مقامه کوفیه، مورد توجه قرار گرفتـه تـوان از   

مدرنیسم در مقامـات یـا مقامـات حریـری سـخن گی و اندازه کاربرد شگردهای پساهچگون
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توانیم بگوییم، مقامـات عربـی و فارسـی  اگر مبنا را بر مقامه کوفیه، قرار بدهیم، می. گفت
توانند بـا رویکـرد   پسامدرن استند که میها و شگردهای قابل مالحظۀ گیهبرخوردار از ویژ

  . پسامدرنیسم مورد بررسی و پژوهش قرار بگیرند
کـه از جملـه،  ها و شگردهایی نسبتا چـشمگیر پـسامدرن دارد گیهیه، ویژمقامه کوف

؛  بینامتنیــت؛  بــازی«: هــا ایــن مولفــه ــ هــای زبــانی، ترکیــب و تلفیــق ژانرهــا و نظــم و ن
استخراج » ها ها؛ فراداستان؛ و بازبودن آغاز و انجام مقامه روایت جای کالن ها به روایت خرده

ونه ارایه شدشد و برای هر مولفه از مقامه   .  کوفیه، 
هــای  ا و تکنیــکهــا از شــگرده گــان مقامــههتــوان گفــت، نویــسند درکــل مــی

هـای  پـردازی داسـتان کـه ایـن شـگردها در داسـتان اسـت  استفاد کردهیی پردازانه داستان
که ادبیات پسامدرن با استفاده از شگردهای تکنیکی و  چنان. روند کار می پسامدرن نیز به
ها نیز در روزگار خود، بـا اسـتفاده از  سازی و نوآوری ادبیات شد، مقامه  غنیروایی، موجب

  . است پردازانه در ادبیات شده سازی و نوآوری داستان چنین شگردهایی، موجب غنی
  

  پیشنهاد
هـای پسامدرنیـسم، متوجـه شـدم  در جریان بررسی مقامه کوفیـه بـا رویکـرد مولفـه

است؛ بنـابراین  پیرشوانه دارد که مورد توجه واقع نشدههای ادبی  مقامات، ازاین نظر جنبه
مانـده مقامـات،  های ادبی مغفول تواند ازاین رویکرد، مورد پژوهش قرار بگیرند تا جنبه می

های پسامدرنیـسمی از  تر ازهمه، بازخوانی با امکان مکشوف و مورد توجه واقع شوند؛ مهم
  . های ادبی مقامات ارایه شود جنبه

  
 منابع

  .مروارید: تهران. گشودن رمان). ١٣٩٢. (ینده، حسینپا
ن نقد ). ١٣٩٤ (ـــــــــ   . نیلوفر. تهران). چاپ سوم(گفت

). تصحیح امیرحـسین یزدگـردی به(املصدور  نفثه). ١٣٩٦. (الدین محمد زیدری، شهاب
  . توس: تهران
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، پیرتوی ن ویسی حصا. فلسفه نظریه ادبی مدرن). ١٣٩٤. (زی ر و عبدهللا ترجمه رح
  .رخداد نو: تهران. امینی

یی نظریـه ادبـی معـارص). ٢٣٨٤. (سلدن، رامان و پیرت ویدوسون ترجمـه عبـاس . رهن
  .طرح نو: تهران. مخرب

: تهـران. ترجمـه محمدرضـا ابوالقاسـمی. شناسـی مبـانی زیبـایی). ١٣٩٥. (سوانه، پیـر
  .ماهی

  .تاندس: تهران. نقد ادبی). ١٣٨٤. (فر، حمیدرضا شایگان
  .پایان: تهران. فکر فلسفی در گسرته ه). ١٣٩٣. (ضمیران، محمد
  .مرکز: تهران. ترجمه فرزانه طاهری. نظریه ادبی). ١٣٨٢. (کالر، جاناتان

ترجمـه . هـای رمـان از ریالیـسم تـا پسامدرنیـسم نظریـه). ١٣٨٩. (الج، دیوید و دیگـران
  .نیلوفر: تهران). ٢چاپ (حسین پاینده 
  .گام نو: تهران. علی نوذری ترجمه حسین. مدرن وضعیت پست). ١٣٨٠. (پل لیوتار، ژان

: تهـران. ترجمه پیـام یزدانجـو. مدرن ادبیات پست). ١٣٨٤. (مک کافری، لری و دیگران
  . مرکز

هــا و   نظریــه- تعــاریف: مدرنیــسم مدرنیتــه و پــست پــست). ١٣٧٩. (علــی نــوذری، حــسین
  . نقش جهان: تهران. ها کاربست
. مدرنیسم در رمان در مدرنیسم و پست» مدرنیسم و پسامدرنیسم«). ١٣٨٣. (ریشیاوو، پات

  . روزنگار: تهران. ترجمه حسین پاینده
). تـصحیح امیرحـسین یزدگـردی(املصدور  مقدمه نفثه). ١٣٩٦. (یزدگردی، امیرحسین

 .توس: تهران
  ها مقاله

. »مــدرن ی پــستهــای ادبیــات و ســین بررســی ویژگــی«). ١٣٨٩دی . (آفــرین، فریــده
ره . فصلنامه ماه نو   . ١٧ - ١٠. ١٤٩ش
مجلـه . ترجمه اسالمی مازیـار. »مدرنیسم مدرنیسم و پست«). ١٣٧٧بهار . (ایگلتون، تری

ره . سوره مهر   . ٨٢ - ٧٩. دوره اول. ٣٧ش
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مـدرن و اصـالحات برنامـه  پـست«). ١٣٨٩بهـار و تابـستان . (پـور، علـی و دیگـران بیرمی
ره . می و پژوهشی رویکردهای آموزش نوینمجله عل. »درسی   . ٦٤ - ٣١. ١١ش

ــب و ژنــرال اثــر امربتواکــو و «). ١٣٨٩دی . (پارســایی، حــسن نقــد و بررســی داســتان 
ره . کتاب ماه کودک و نوجوان. »ایوجینوکارمی   . ٢٣ - ١٧. ١٥٩ش
اه کتـاب مـ. »مـدرن مدرنیسم و هـ پـست پست«). ١٣٨٦مرداد و شهریور . (خلج، رامین

ره . ه   .٢٧ - ٢٠. ١٠٨ و ١٠٧ش
پسامدرن تصنعی نقد و بررسـی شـگردهای فراداسـتان در «). ١٣٨٩بهار . (غفاری، سحر
ره . فصلنامه علمی وپژوهشی نقد ادبی. »رمان بیوتن   . ٩ش

های ادبیات پسامدرن در  مولفه«). ١٣٨٧بهار . (رضا و مریم اسدیان مستعلی، پارسا، غالم
ره . فصلنامه علمی و پژوهشی نقد ادبی. »یمیآثار نادر ابراه   . ٩ش

ــراهیم و صــغری رحیمــی هــای  تحلیــل مولفــه). ١٣٩٦بهــار و تابــستان . (عــزت، مــال اب
های البحث عن ولید مسعود و  با تکیه بر رمان(پسامدرنیسم در آثار داستانی جربا ابراهیم 

ره . یمجله علمی و پژوهشی زبان و ادبیـات عربـ). یومیات رساب عفان  - ٢٠٣. ١٦٠شـ
٣٠٦ .  
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   1پوهاند فضل الرحمن فقيهي هروي

  
سهم هرويان در شكوفايي دانش و ادب هند در دورة 

  بابريان
  

  خالصه
هـا در تـاریخ ادبیـات، بـسی ارزنـده اسـت و در شـناخت  رابطۀ ادبی و علمی رسزمـین

هـای دانـش و  تـرین دوره دورۀ بابریان هند یکـی از درخـشان. اوضاع ادبیات نقش بسزا دارد
های میان صفویه  هرات بعد از ختم دورۀ تیموریان به دلیل درگیری. زمین استادب این رس

ــود ــش و ادب نب ــل دان ــرای اه ــبی ب ــۀ مناس ــت و زمین ــسامان داش ــع ناب ــیبانیه، وض . و ش
پروری بابریان هند از جانب دیگـر، باعـث شـد کـه  جانب و دانش نامساعدبودن هرات از یک

ر زیادی از اهل ادب و دانش هرات، رهس ایـن دانـشمندان در شـکوفایی . پار هند شوندش
تعـداد آثـاری کـه توسـط ادبـاء و . ادب و دانش هند در دورۀ بابریان سهم ارزنده ایفـا کردنـد

رکز بر فعالیت های شان ارزشـمند  دانشمندان هرات در هند ایجاد شد، چشمگیر است و 
 حدی توانستند در شـکوفایی پروری بابریان تا چه اینکه ادیبان هرات با توجه به دانش. است

. هـای مهـم در حـوزۀ ادبیـات فارسـی اسـت ادب و دانش هند، سهمی ایفا کنند، از پرسـش
گونگی رابطـۀ هـرات و هنـد در حـوزۀ ادب و  تشخیص و تبیین این امر، اهل مطالعه را به چه

یی می ایـن . انـدازد یی از ادبیات این دو حوزه، روشنی می کند و به بخش ارزنده دانش رهن
مقاله برآن است تا سهم ادیبان و دانشمندان هرات در شـکوفایی دانـش و ادب شـبه قـاره را 

بیـان وضـع ادبیـات هـرات و . گیری را ارائـه و تبیـین کنـد به پژوهش بگیرد و معیار این سهم
های کار این دانـشمندان و  دربار بابریان، نحوۀ سهم هرویان در ادب و دانش آنجا، استقامت

                                                 
  .استاد دانشگاه هرات  - 1
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هـای بحـث ایـن مقالـه را تـشکیل  هـای شـان، سـاختار و اسـتقامت  و نحـوۀ فعالیـتادیبان
 . دهد می

  ملخص
مة کثیرا؛ ولها دور هـام یخ األدب قی تاریم فیة لألقالیة والعلمیإن العالقة األدب

 معرفـة االدب والعلـم یعرص البابریة، من أملـع املراحـل فـإن .  فهم حالة األدبیف
ر مـنظم یـًواجه وضـعا غیة، كان هرات یموریة الحقبة التیهابعد ن. فی االرض الهندیة
ًكـن مجـاًال مناسـبا لألدبـاء واهـل یة، و یبانیة والـشین الـصفویبسبب الصدامات ب

ّإن حرمان مدینة هرات من االمن مـن ناحیـة وحـب العلـم و االدب البابریـة . املعرفة
 االدب و العلـم ر مـن اهـلیـة اخـری، أدت إىل ارتحـال عـدد كبیـفی الهند مـن ناح

ء واالدباء، دورا مه فـ. الهرویین إىل ارض الهند ًکان لهؤالء العل  ازدهـار العلـم و یً
ل الت. األدب والكتابة واملعرفة والتألیف، خالل فرتة بابوریان فی الهند  یعدد األع

ءها ف ز عـىل أنـشطتهم یـر لإلعجـاب، والرتكیـ الهنـد، مثیأنشأها ادباء الهرات وعل
مریجد ء األدب فی الهند، من األسئلة املهمة فـی  . باالهت كن عل وبالنظر إىل 

ها؛ و تحدید وتوضیح هذا، ی ازدهار العلم و االدب فیهذا املورد، معیار مساهمتهم ف
 مجـال معرفـة القـراءة ین هـرات والهنـد فـیه العالقة بیّینبه اهل العلم واالدب بتوج

ن یات هـذیـ ملحـة واضـحة عـن أدبیعطـی وسـوف والكتابة واملعرفـة واالدب والعلـم
ء هـرات فـ .نیاملجال  ازدهـار یتهدف هذه املقالة إىل دراسة مساهمة األدباء وعل

وامـا بنیـة هـذه . ار هذه املساهمةیاملعرفة واألدب فی شبه القارة، ویقدم ویرشح مع
 ،ی هــذا العــرص الهنــدی ازدهــار األدب فــید دور األبطــال فــیــتحد: املقالــه، فکــان

 یین املثقفـین فـیوتبیین وضع االدب والعلم  فی الهنـد والهـرات، ومـساهمة الهـرو
  ادب الهند ومعرفتها

  مقدمه
رسزمین هند تاریخ کهـن دارد و ادبیـات و دانـش ایـن رسزمـین بـه دالئلـی، بـا ادب و 
دانش رسزمین خراسان بزرگ به طور عام و هرات باستان به طـور خـاص، پیونـد نیرومنـدی 

ّهای مـروج شـان  این دو رسزمین از نگاه جغرافیایی در پهلوی هم قرار دارند و زبانچه . دارد
  . اند نیز ریشۀ مشرتک داشته

های سیاسی رسزمین خراسان و مـاوراء  یی از خاندان تسلط بابریان در هند که سلسله
هـای هنـد و خراسـان را نیرومنـدتر سـاخت و مـشرتکات  النهر بودند، پیونـد میـان رسزمـین

هنگی بیشرتی را به وجود آورد که مطالعـۀ آن بـرای مـردم هـردو رسزمـین ارزشـمند تلقـی فر
  . شود می
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های علمی و ادبـی رسزمـین هریـوا بـوده و  ترین دوره دورۀ تیموریان هرات، از درخشان
پیموده است؛ بدین سبب تعـداد زیـادی  هرات در این دوره اوج شکوفایی ادبی خویش را می

بعـد از فروپاشـی حاکمیـت تیموریـان . را در دامان خود پرورش داده بـوداز اهل علم و ادب 
پـرور، میـدان تاخـت و تـاز سیاسـت مـداران دو قـدرت  هرات، ایـن رسزمـین ادب خیـز و ه

صفوی و شیبانی قرار گرفت و دچار وضع نابسامانی شد؛ چنان که ادب و فرهنگ هـرات بـه 
  .سختی را در پیش رو داشتندشد و اهل دانش و ادب، روزگار  سقوط مواجه می
هــای سیاســی و آشــفتگی هــرات، باعــث شــد تــا جمــع کثیــری از ادبــاء،  نابــسامانی

پـروری و ادب دوسـتی شـاهان و  دانشمندان و اهـل هـ هـرات رهـسپار هنـد شـوند و ه
یـی داشـته  سالطین بابری سبب شد تا اینان در شکوفایی ادب و رونق دانش، سـهم ارزنـده

ق دانشمندان و ادیبان هرات در هند بـه تـدوین و تـألیف آثـار ارزشـمندی بدین طری. باشند
  .پرداختند و در رونق ادب و دانش آن دیار سهم قابل اعتنایی داشتند

  تحقیقو سوال ارزش 
پژوهش روی سهم ادیبان و دانشمندان هرات در شکوفایی علمی و ادبی هنـد بـدان  

گی این دو رسزمین را برای اهل مطالعـه،  فرهن- سبب ارزشمند است که وجوه مشرتک ادبی
گـران دیگـر  سازد و راه را برای شناسایی بهرت این دو حوزۀ فرهنگی بـرای پـژوهش متبارز می
هـا پاسـخ  گیـری پرداختـه و بـه ایـن پرسـش این مقاله به تبیین این سـهم. گرداند هموار می

  :خواهد داد که
ایی ادبی و علمـی دورۀ بابریـان هنـد اهل ادب و دانش هرات، چه سهمی را در شکوف    - 

  اند؟  ایفا کرده
  ها بوده است؟ ها و کدام استقامت گیری عل و ادبای هرات در کدام حوزه سهم     - 
های ادبی و علمی چه نقشی را در  فعالیت و سهم این دانشمندان و ادیبان، در میراث    - 

  های بعد داشته است؟ دوره
  هدف تحقیق

آن است که رابطۀ ادبی هرات و هند در دورۀ بابریان را برجسته سازد؛ هدف این مقاله  
هـای فرهنگـی  معیار سهم هراتیان در ادب و دانش دورۀ بابریان را تبیین کند؛ ارزش میـراث

ـأثیر آن آثـار در حـوزۀ  اهل دانش و ادب هرات در دورۀ بابریان را واضـح گردانـد و رسانجـام، ت
  .   و هند را آشکار سازدادب و دانش مشرتک میان هرات 
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  بابریان و سلطنت در هند
مؤسـس ایـن . انـد یـی از حکمروایـان و پادشـاهان هنـد بـوده خاندان بابریان، سلـسله

سلسله، ظهیرالدین محمد بابر، فرزند عمرشیخ، فرزند سلطان ابوسعید، فرزند میـرزا محمـد، 
تولـد شـد و در . ق. ه٨٨٨سال بابر در . فرزند میرانشاه، فرزند تیمور صاحب قران بوده است

 سـال بـا ١١وی مـدت . بعد از فـوت پـدرش وارث حکومـت فرغانـه گردیـد. ق. ه٨٩٩سال 
ود، به کابـل  ن ازبک و تاتار به جنگ پرداخت و هنگامی که در آنجا احساس ضعف  حاک

ـود٢٢و قندهار روی آورد و با تسخیر این مناطق، مدت  .  سال در ایـن حـدود فرمـانروایی 
ـود٩٣٢ی که فکر تسخیر هند را داشت، در سـال و بعـد از آن .  ابـراهیم لـودی را مغلـوب 

یی را در هند تأسیس نهاد کـه خـود و  َّموفقانه وارد دهلی شد و دولتی بزرگ و گسرتش یافته
./ م١٥٣٠بـابر در سـال . اش به مـدت بـیش از سـه قـرن در آنجـا حاکمیـت داشـتند سالله
یــون فرزنــد وی وفــات یافــت و بعــد. ق.ه٩٣٧ یــون و بعــد از ه  از وی فرزنــد بــزرگش ه

اکربشاه، سپس جهانگیر شاه و بـاآلخره شـاه جهـان و پـس از وی فرزنـدش اورنـگ زیـب بـه 
نامی در رسزمین هند بـه پادشـاهی  و با عزت و نیک) بابر: ١٣٧٧دهخدا، (سلطنت رسیدند

  .ادامه دادند
یون و نواسۀ  ٩٦٣از سـال .) ق.ه١٠١٤ - ٩٤٩( بـابر جالل الدین اکربشاه، فرزند ه

وی کشور خود را به کمک وزیر خـود ابوالفـضل، . در هندوستان سلطنت کرد. ق.ه١٠١٤تا 
منظم ساخت و توسعه بخشید؛ چنانچه گجرات، بنگاله، کشمیر و سند را به تـرصف خـود در 

 بـا دانـش و ادب حاکمیت بابریان هند همراه. های زیادی را بنیان نهاد آورد و شهرها و آبادی
سلسلۀ حکومت خانـدان بابریـان در . یافت و رونق علم و دانش و ه روز افزون بود ادامه می

پایـان . م١٨٥٧موافـق بـا . ق.ه١٢٧٥هند، رسانجام در شورش بزرگ هندوستان در سـال 
نجا(پذیرفت پرور و دانش دوسـت بودنـد، بـیش از   بدین طریق بابریان، که شاهان ادب). ه
ـد س٣٠٠ ن کهـن ال در هند حکمروایی داشتند و توانستند این رسزمـین را کـه تـاریخ و 

  .داشت، از لحاظ دانش و ادب شکوفاتر بسازند
  فروپاشی تیموریان و انحطاط فرهنگی هرات

لک اطراف آن واقع شد،  از اوایل قرن دهم هجری، حوادث سیاسیی در خراسان و م
ـدن ایـن رسزمـین را متـرض ـلطان حـس. ر سـاختکه فرهنگ و  قرا ین بـایبعـد از وفـات س

 سلطنت نداشـتند و خراسـان چنـد یرین، دیع الزمان و مظفرحسی، پرسانش بد)ق.ه٩١١(
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ع ، محل منازعات شاهیگاه ـان ازبـك بـود و از آن یبك خان و عبی و شیل صفویاس دهللا خ
د از بـدین ترتیـب بعـ). ٤٣٣، ٤: ١٣٨٩صـفا، (جمله، هرات چند بار دست به دست گـشت

پـرور و ادب دوسـت تیموریـان هـرات، حاکمیـت و  مرگ سلطان حسین، دولت دیرپای، ه
طلـب از گوشـه و کنـار، ابـراز  های محلـی و تجزیـه قدرت مرکزی خود را از دست داد و قدرت

ودند و بنای جدال و ناآرامی را گذاشتند   .قدرت 
سلطان حسین بایقرا بـود، آخرین فرد از سالطین تیموری در هرات، بدیع الزمان فرزند 

او بعـد از فـوت . خصوص در هـرات رشوع شـد که بعد از وی دورۀ هرج و مرج در مملکت و به
. پدر خود سلطان حسین بایقرا، برادر خورد خود را در امور مملکت بـا خـود رشیـک سـاخت

ود. ق.ه٩١٣محمد خان شیبانی در سال   بدیع الزمان پس از انهـزام بـه. بر ایشان حمله 
عیل  ّجانب گرم سیر فراری شد و بنا بر مخالفت حکام اسرتآباد، از آنجا به عراق، نزد شاه اس ُ

وده جانب اسرتآباد آمد و از حاکم آنجـا شکـست یافتـه . صفوی رفت سپس هوای سلطنت 
نـی . ق.ه٩٣٠بعد از آن باز به فارس آمد و در سنۀ . جانب هند رفت نزد سـلطان سـلیم عث

ودرفت و بعد از  بـدین ). ٢٦٦: ١٣٨٦ابراهیم صفا، (چهار ماه به سبب مرض طاعون فوت 
  .ُطریق سلسلۀ تیموریان هرات بعد از آن همه شوکت و ابهت، به انقراض دچار شد

همچنــان کــه اشــاره شــد، هــرات بعــد از ســقوط دولــت تیموریــان، مــورد تاخــت و تــاز 
داشت و نتوانست حالـت عـادی و های متعدد منطقه، یعنی صفویان و شیبانیان، قرار  قدرت

در ایــن دوره، هــرات و اهــل آن . قابــل انکــشاف داشــته باشــد و ادب و دانــش آن رونــق یابــد
قـدرت و حاکمیـت گاه، حاکم ادب دوست و فرهنگ پروری را به خود ندیدند تا در سایۀ  هیچ

شـاعر و او به رشد فرهنگ و ادب و دانش قدمی برداشته شود و کسانی به عنوان دانشمند و 
ُّبلکه تعصبات گروهی و مذهبی و سیاسـی، . نویسنده، بتوانند فعالیتی را رس و سامان دهند

 نـدار کـرد کـه دار و ّها به حدی زیاد بود و بیداد می ها و تبعیض بسیار شدید بود و نابسامانی
دن و فرهنـگ آن بـه یغـ مـی هـای معنـوی و علمـی، سـیر  رفـت و داشـته ُّهرات و سابقۀ 

  .پیمود ایی و انحطاط را میقهقر
  پروری بابریان دوستی و دانش ادب

پرورتــرین شــاهان و  معــارص ایــن نابــسامانی در هــرات و خراســان، بابریــان، فرهنــگ
 تـا ۷۴۸پس از خاندان بهمنی، کـه از . مدارانی بودند که در هند حاکمیت داشتند سیاست
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ان خود، باعث بسط و توسعۀ های وسیعی از هند حکومت کرد و در زم بر قسمت. ق. ه۹۳۲
دین اسالم و زبان فارسی و سبب گسرتش شعر و ادب و علم و ه شدند، بزرگرتین خاندان 
شاهی هند، همین خاندان گورکانی یا بابریان هند بودند که در عرص پادشاهان آن سلسله، 

کی بـود، شخص بابر با وجودی که زبان مادری وی، تر. دانش و ادب و ه به اوج خود رسید
او عـا و . مند بود و ارصار داشت که به زبان فارسی شعر برساید به زبان فارسی بسیار عالقه

بـه زبـان ترکـی » تـوزک بـابری«داری خود بـه نـام  ادیب بود و کتابی در بارۀ فتوحات و جهان
که بعد از آن به امر عبد الرحیم خان بـه زبـان فارسـی ) بابر: ١٣٧٧دهخدا، (جغتایی نوشت

  . رجمه شدت
یون فرزندش که مدتی زنـدگانی خـود را در مـرشق گذرانـده بـود،  پس از بابرشاه، ه

بـه . منـد بـود تحت تأثیر فرهنگ مرشق زمین قرار گرفته و بـه زبـان فارسـی بـه شـدت عالقـه
همین گونه بعد از وی، اکرب شاه به زبان فارسی دلبستگی خاصی داشت و دستور داد همـه 

در سـن . ق.ه۹۳۲او که در سـال . دبی قدیم هند را به فارسی برگردانندهای دینی و ا کتاب
ام شبه قارۀ هند، رونـق داد و ۱۴  سالگی به جای پدر نشست، زبان و ادبیات فارسی را در 

به واسطۀ تشویق امرای با فضلش، چون عبـد الـرحیم خـان خانـان، شـعر و ادب فارسـی در 
و رواج پیـدا کـرد؛ چنانچـه در دوران اکـرب شـاه، دو ّرسزمین پهناور هنـد، فـوق العـاده ترقـی 

سۀ بزرگ هندی را به فارسی ترجمه کردند   . دانشمند نامی، ابوالفضل و فیضی، چندین ح
او . ورزیـد نورالدین جهانگیر نیز مانند پدرش اکرب، به زبان و ادبیات فارسی عـشق مـی

 ینّقـاد ذوق خودش شاعر بـود ون اكرب بود، یان و جانشین پادشاه سلسلۀ گوركانیکه چهارم
ت خـود گرفـت و در یـ را تحـت حیادیـ زی شـعرایو. ك استاد بزرگ فن بـودیاندازۀ  او به

 دربـار خـود یی الـشعرا  را به ملـكیطالب آمل) ق.ه١٠٢٨( ن سال جلوس خود، یچهاردهم
گرفـت، در اشـعار  یهـا مـ كـرد و برآنـان خـرده ی دربار خود را نقد می اشعار شعرایو. دیزبرگ
  .داد یكرد و به آنان طرح شعر م ی رشكت میطرح

او نیـز زبـان و ادبیـات . هجری، شـاه جهـان، جانـشین جهـانگیر شـد۱۰۳۷ در سال 
 یو. ا خوانــدفارســی را در هنــد گــسرتش داد و ادبــاء و شــعرای زیــادی را بــه دربــار خــود فــر

 ییالـشعرا  را سـمت ملـكیم همـدانی بزرگ از شاعران در دربار خود فراهم آورد و كلیانجمن
 اکرب، جهانگیر و شاه جهان از خراسان به هند آمده بودنـد های بیشرت شاعران دوره. داده بود

ارسـی، سالطین گورکـانی هنـد، بـه شـعر و ادب ف«بابریان یا . و آثار گرانبهایی را پدید آوردند
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شاعران و ادیبان زیادی بـا تأسـیس حکومـت شـان و . کردند عالقه داشتند و آن را ترویج می
ل و غرب خراسان، به آن دیار پناهنده شدند ادبیات فارسی در هند . نابسامانی وضع در ش

ُّدر دوران اکرب و جهانگیر و شاه جهـان بـه اوج خـود رسـید، دربـار اکـرب شـاه، محـل تجمـع 
یت وی از آنان باعث شـد تـا شـاعران و نویـسندگانی از . ویسندگان عرص شدشاعران و ن ح

و بدین طریق دانش و ) ٨٣ص: ١٣٨٨صادقی علوی، (»سایر مواضع به دربارش روی آوردند
  .ادب در رشد و انکشاف بود

یـون، اکربشـاه،  همه حکمروایان خاندان بابریان هند، همچون خود بابر، فرزندش ه
هان و عاملگیر، بـرعالوه از پـشتیبانی از شـعر و شـاعران، عالقـۀ زیـادی بـه جهانگیر، شاه ج

رو تعدادی از دانـشمندان و نویـسندگان تـاریخ نگـار نیـز در  از این. تاریخ نگاری نیز داشتند
ن(دربار شان جای گرفته بودند   .که آثار ارزشمندی را از خود به یادگار گذاشتند) ٩٣: ه

ن هنـد و عـدم توجـه صـفویان در خراسـان آن توجه به دانش و ادب از ج انـب حـاک
هنگـامی کـه قاضـی . شـود روزگار از نحوۀ برخورد هر کـدام از اینـان مـشخص و روشـن مـی

شود، مورد اعزاز و اکـرام قـرار گرفـت و  محمد اسلم هراتی از هرات به جانب هند رهسپار می
صـد طـال   شش هـزار و پـنجقاضی مقرر شد، و شاه جهان این مرد فاضل را مساوی به وزنش

اما به عکس این عملکرد، امیر خـان، حـاکم صـفوی در هـرات، آگهـی هـروی را بـه . بخشید
سبب هجو و انتقادی که از وضع نامساعد و ناهنجار قزلباشان در هرات کـرده بـود، دسـت و 

 خراسان که در دست صفویان افتاده بود، با هند کـه در). ٣٠٣: ١٣٨٦غبار، (زبانش را برید
ند و  آن روزگار در دست بابریان اداره می شد، این فرق بـود کـه هندوسـتان خریـدار سـخاو

تعصب فضل و ادب و دانش و ه بـود؛ امـا رسزمـین تحـت حکمروایـی صـفویان از ایـن  بی
ـی مزیت بی شـد، بلکـه بـر  بهره بـود؛ یعنـی کـه بـه اهـل دانـش و ادب، نـه تنهـا ارج داده 

دلیل که بر خلفاء و اصحاب پیـامرب و ازواج مطهـرات تـوهین روا سخنوران اهل سنت به این 
شـدند و  گرفت؛ حتی به بدترین وجهی شکنجه مـی داشتند، توهین و تحقیر صورت می ی

  ).٩٦ص: ١٣٥٥گان، گروه نویسند(گردید رسهای شان از تن جدا می
مـراء، در ُداران و ا  از صـوبهیاری، بـسیمـوریدر هند عـالوه بـر شـاهان و شـاهزادگان ت

ل داده بودند و در جذب شـاعران بـه دربـار ی تشكی فرماندهی خود نیز محافل ادبیها حوزه
ن ا ن صوبهین ایتر معروف. دندیكوش یخود م ) ق٩٦٨.م(خان  رمیب: نان بودندیداران وحاك
م یّالـرح خان، عبد رمیگفت؛ پرس ب ی شعر می و فارسیون و اكرب كه به تركی عهد هیاز امرا
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ك یـر كـه در شـهر احمـدآباد، یسـاالر دسـتگاه اكـرب و جهـانگ سپه) ق١٠٣٦٠.م(خانان خان
ـات فارسـی دری در ایـن . س كـرده بـودی تأسـیادبـ یاكادم بـدین طریـق در ایـن دوره، ادبی

ّرسزمین، پیرشفت و ترقی خاصـی داشـت و هـر روز از روز دیگـر رونـق و تعـالی بیـشرت در آن 
  .شد مشاهده می

   و ادبای هرات به هندکوچیدن دانشمندان
ویژه هرات، دانـشمندان و اهـل  بعد از سقوط تیموریان و تسلط صفویه بر خراسان و به

تـوان گفـت کـه  ادب این رسزمین و از جمله هرات باستان به هر طرف پراکنده شـدند و مـی
تعدادی از اهل دانش و ادب به زور بـه مراکـز . مرکزیت ادب و دانش از هرات، رخت بر بست

ری هم توسط شـیبانیان بـرای سـفر بـه مـاوراء حا کمیت صفویان در تربیز برده شدند و ش
یـی هـم خـود شـان نـسبت نامـساعد بـودن  اما در این برابر، عـده. گردیدند النهر مجبور می

 یعنـی بـه جانـب هنـد و مـاوراء النهـر، یـا مواضـع و مراکـز اوضاع، به خارج هرات و خراسان،
مندان خرب چندانی نبود؛ زیـرا د. دیگری رهسپار گردیدند ر این روزگار در هرات از ه و ه

وران هری را به غزوین کوچانید و از آنجا به تربیز برد عیل اول، تعدادی از ه بقیـه . شاه اس
ُّاهل ه و ادب را نیز عبید هللا خان ازبک به تسلط خود گرفت و به زور و جرب به بخـارا کـوچ 

له، استاد میرعلی هروی، سید احمد آهوچـشم و محمـود بـن اسـحاق داد؛ چنانچه از آن جم
  ).٢: ١٣٤٩فکری سلجوقی، (بردند شهابی بودند که در بخارا به دلتنگی به رس می

شـدند،  ترین رسزمینی که ادبای هرات و خراسان بدانجا رهسپار می ترین و وسیع مهم
بـود و از شـعرا و نویـسندگان و هند بود؛ چه آن دربار و رسزمین بهرتین حامی دانـش و ادب 

، پاسداری و استقبال می در همین دوره بـود کـه غیـاث الـدین «. ود اهل علم و ادب و ه
ـاگرد امیرعلـی شـیر خواند میر، تاریخ نگار معروف، تربیت یافتـۀ دربـار تیموریـان  هـرات و ش

ـودنوایی، به هند پناه برد و کتاب معروف حبیـب الـسیر خـود را در آنجـا تکمیـل فخـری .  
هایی چون لطایف نامه، ترجمۀ مجالس النفایس امیر  هروی در هند به تألیف و ترجمۀ کتاب

: ١٣٥٥گـروه نویـسندگان، (علی شیر نوایی، روضة السالطین و تذکرۀ زنان سخنور پرداخـت
تـوان از  از جمله کسانی که از رسزمین خراسان و به ویژه هرات رهسپار هند شدند، می). ٩٦
د بورانی هروی، یاری هـروی، جهـانگیر هـروی، سـاغری هـروی، عـزت هـروی، فخـری بایزی

هروی، فصیحی هروی، فیاض هروی، میـرکالن هـروی، میـرک هـروی، نعمـت هللا هـروی و 
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نجا(دیگران نام برد بدین ترتیـب، جمـع زیـادی از اهـل ادب و دانـش هـرات بـه هنـد ). ه
جید قرار گرفتند و حتـی بـه مناصـب رهسپار شدند و از جانب دربار بابریان، مورد  تقدیر و 

ن و نزدیکان شاهان و کارگزاران سلطنت بابریان گردیدند شته شدند و از ندی   .دولتی گ
  هراتیان و شگوفایی دانش و ادب هند

ری از دانشمندان، شاعران، نویسندگان و اهل ه هرات به رسزمین  بعد از این که ش
ـاگون انجـام دادنـد و در  گیـری را در حـوزه هـای چـشم هند رهسپار شدند، فعالیـت هـای گون

ـامان در چنـد یـسهم هرو. شکوفایی ادب و دانش آنجا سهیم شدند ان در دانـش و ادب آن س
  :حوزه به گونۀ زیر قابل مطالعه و پژوهش است

  در حوزۀ شعر و سخنوری
ـان نیـز در شعر و ادب هند در دوره و دربار بابریان، قدر و منزلت متعـالی داشـت و  هروی

ویژه  قاطعی هروی در دربار بابریان، به. این بخش دست باالیی داشتند و اشعار زیادی رسودند
 مجمـع وی عالوه بـر. های ادبی قابل اعتنا داشت در دربار نور الدین محمد جهانگیر، فعالیت

م و سـید صـدر جهـا«الشعرای جهانگیرشاهی، رسالۀ دیگری در باب  ن ایلچیگری حکیم هـ
: ١٣٩٧قاطعی، (داشته و نیز قصۀ حمزه از تألیفات وی بوده که خودش از آن یاد کرده » بهانی
  .و توسط خوشنویسان هراتی در هند آن دوران، خوشنویسی گردیده است) ٥٤

ونـه از قـصایدش در  قاطعی شاعر توانایی بود که قصاید غرایی را می رسود، چنانچه سه 
 وی .بیانگر استعداد عالی وی در شعر است) ٣٥: ١٩٩٧اخرت، (نور الدین محمد جهانگیروصف 

. داده اسـت های ادبیی را ترتیب می گذاشته و مسابقه اشعاری را در دربار جهانگیر، به اقرتاح می
وده کـه هرکـه برابـر ایـن بگویـد، اسـپ  غزل غچک وی معروف است که با شعراء، اسپ رشط 

  :در زمینۀ این اقرتاح چنین رسوده بود. دهدبگیرد و اگر نتواند، حسب الحکم اسپ ب
ــر یکی اسپ شــاعران دهـبر ش  بستم گرو به گف این شعر چون گهر   اهوارـ

  ...وارـازند گوشــکر بســدر گوش بکر ف  که به انصاف اهل نظمــه رشط آنـاما ب
   ...ام دارـگیرم به حکم شاه یکی اسب ک  ـاه ز انصاف و از حیــکه دور رفتــور زان

  ).٣٧: ١٩٩٧اخرت، (                                                                                                         
وجـود . به تفصیل بیان داشته است» مجمع الشعرای جهانگیری«وی این موضوع را در 

ن است، حضور هرویـان در ایـن این امر، ضمن اینکه بیانگر وجود محافل ادبی در دربار بابریا
  .دهد گزاری آنان به دانش و ادب را نشان می سازد و توجه بابریان و ارج محافل را برجسته می
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موالنا سلطان محمد، متخلص به فخری هروی از شاعران و مؤلفـان معـروف هـرات در 
 سـهم ، از رسآمدان شعر و ادب دربار بابریان بود، که)٨٤: ١٣٨١موسوی، (قرن دهم هجری

او آثار زیـاد و ارزشـمندی را از خـود بـاقی . یی در ایجاد آثار ادبی این دوره داشته است عمده
تحفة الحبیـب از کارهـای ادبـی . گذاشته و دیوان اشعار وی شامل پنج هزار بیت بوده است

کـه ) ٤١٩: ١٣٦٣گلچـین معـانی، (هـای شـعرای آن دوران بـوده فخری هروی، جامع غزل
  . اید وره است و شعر آن دوره را آیینه داری میبیانگر شعر آن د

کین از شاعران هرات، س  و چهار سال در خدمت اكرب و پـنج سـال در یابو القاسم 
او از رسداران حاکمیت بابریان بوده، که جایگاه بلندی در شـعر و ادب . ر بودیخدمت جهانگ
كرس ی را خوب می از انواع شعر، رباعین هرویك. داشته است ن یود و از آثارش منشآت 

ه در سال یاست كه آن را در هشت باب و  ان رساند و به اكرب شـاه یبه پا. ق.ه١٠٠٦ك خا
  ).٢٦٠٣، ٤، ١٣٨٠انوشه، (اهداء كرد

شود، شـاعران زیـادی از هـرات  ها و آثار تاریخ ادبی مشاهده می مطابق آنچه در تذکره
هـای شـعر شـان در دسـت اسـت و یـا در   دیـواناند که یـا در رشد حوزۀ ادبی هند مؤثر بوده

  :توان از شاعران و سخنورانی بدین قرار یاد کرد از جمله می. ها از آنان یاد شده است تذکره
، ٥: ١٣٨٩صـفا، ( بیـت غـزل و ربـاعی٢٢٠٠میرزا میلی هروی بـا دیـوانی در حـدود 

یون پادشـاه و ، شیخ ابو الوجد فارغی هروی از شعرای جلیل القدر هرات در دربا)٧٣٠ ر ه
، عتـاب الـدین منـصور هـروی شـاعر، در خـدمت )٢٧٦: ١٣٨٦ابراهیم صـفا، (اکرب پادشاه

 یك مثنویندة ین اكرب، رسایرستم میرزای مغفور، صلحی هروی خراسانی در دورة جالل الد
ن اكـرب و ی هروی مالزم جـالل الـدی، مال كام)١٦٠٨، ٤: ١٣٨٠انوشه، (به نام وامق و عذرا

ن(ریجهانگ ، رضا هراتـی )٤٢، ٤: ١٣٨٠انوشه، (ی هرویری كشمی، مال آن)٢٠٧١ص: ه
ن(، نجم الدین مـسعود هـروی)٣١٠: ١٣٨٦ابراهیم صفا، ( ، جمیلـه فـصیحی )٢٧٥: هـ

و دیگران که همه از شاعران توانای ) ٧٦: ١٣٩١کبیری، (معارص سلطنت جالل الدین اکرب
انـد کـه آثـاری را در زمینـۀ تـاریخ،  نی بـودهبـه همـین طریـق نویـسندگا. انـد آن سامان بـوده

  .اند ها از خود به یادگار گذاشته نگاری و سایر بخش تذکره
  نگاری در حوزۀ تذکره

هایی است که در دورۀ بابریان رونق بـسزایی داشـته و سـهم  نگاری یکی از حوزه تذکره
ان کارهـای ارزنـده در این حوزه هروی. هرویان در این بخش از ادب و دانش ارزنده بوده است

  .اند اند و آثار ارزشمندی از خود به یادگار گذاشته کرده
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١٠٤ 

ــشعرای  ــع ال ــذکرۀ مجم ــرات، ت ــشمندان توانــای ه ــاعران و دان ــروی از ش ــاطعی ه ق
مجمـع الـشعرای جهـانگیر «جهانگیرشاهی را در دربار جهانگیر در سه جلد نوشت و بـه نـام 

روزگار از بـین رفتـه و فقـط جلـد سـوم آن در با تأسف که دو جلد آن در مسیر . نامید» شاهی
هـای فرهنگـی فارسـی زبانـان اسـت،  یکی از آثار ادبـی و میـراثاین کتاب که . دست است

خصوص در حوزۀ تاریخ ادبیـات فارسـی و ادبیـات هـرات بـه  منبعی برای تحقیقات ادبی، به
ر می هایی از این کتـاب تـا قـرن دوازدهـم  شود که الاقل قسمت از قراین معلوم می. رود ش

وجود داشته و مورد استفادۀ تذکره نویسان از جملـه میـر غـالم علـی آزاد بلگرامـی  نویـسندۀ 
های شاعران در این اثـر  حال رشح. قرار داشته است» لچهمی«و شاگردش » رسو آزاد«تذکره 

ه می ر خیـر مـال مظفـر هـروی بعد از ذک: یابند؛ به گونۀ مثال به دعای خیر بر جهانگیر خا
الهی تا از ظفر نام و نشان است، تیغ و حکم حرضت نور الدین محمد جهانگیر «: گفته است

آنچـه از ایـن کتـاب بـاقی ). ١٣٤: ١٣٩٧قـاطعی، (»پادشاه عادل غازی مظفر و منصور بـاد
 نفـر از شـاعران بـه شـمول خـود مؤلـف و ١٥١مانده و نگارنده آن را دیده است، زندگی نامۀ 

  .جهانگیرشاه را شامل است
جایگاه شاعران و اهل ه هرات در مجمع الشعرای جهانگیرشـاهی، بـسیار برازنـده و 

این بدان دلیل بوده که از جانبی خود نویـسنده هراتـی بـوده و بـا شـاعران . محسوس است
بردند  از جانب دیگر تعدادی از شاعران هراتی در هند به رس می. هرات آشنایی داشته است
 تعدادی از شاعران و دانشمندان هراتی که در ایـن کتـاب .بودند که با وی شاید محشور می

ارشف خـان هـروی، از : ذکر شان در نظـر نگارنـدۀ ایـن مقالـه مـشاهده شـد، عبـارت انـد از
، خواجـه عبـد هللا )٥٣: ١٩٩٧قاطعی، (سادات صحیح النسب و از خطاطان معروف هرات

ن(مروارید هروی ن( صدر حناتراش هروی، مال)٥٤: ه یی  ُ، مال خواجه خرد مکه)٦٠: ه
ن(هــروی ن(، میــر کلنــگ خطــاط)٦٦: هــ علــی رجــایی  موالنــا حــسن ،)٧٤: هــ
ن(خراسی، ن(، مال رجایی رصاف)٧٩: ه ، موالنا فخر الـدین علـی صـفی فرزنـد )٨٠: ه

ن(واعظ کاشفی هروی : نهـ(، مال صالحی، که نسبت تباری به قـاطعی داشـته)٨٩: ه
ن(، شیخ جالل شاعر و عارف)٩٧ ن(، مال فهمی هروی)١١٣: ه ، مـال مظفـر )١١٥: ه

ن(هروی ن(، مال میرک صالحی هـروی)١٣٤: ه ، میـر دوری هـروی خطـاط و )٤٥: هـ
ن(سخنور ن(، مال واقعی هروی، موالنا نوری هروی و میر فیضی هـروی)٧٥: ه ) ٤٦: هـ

 .اند طاطان هرات بودهکه همه از سخنوران و نویسندگان و خ
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١٠٥ 

نویسی در هنـد کارهـای  فخری هروی یکی دیگر از سخنوران هرات است که در تذکره
شیرنوایی، وزیـر نامـدار تیموریـان  او اولین بار، مجالس النفایس امیر علی. ارزنده کرده است

ن نامـه خوانـد؛ هرچنـد کـه بعـد از آ ُهرات را از ترکی بـه فارسـی ترجمـه کـرد و آن را لطـایف
وی ). ی هراتـیفخـر: ١٣٧٧دهخـدا، (. های دیگری از این کتاب صورت گرفته است ترجمه

ـألیف کـرد کـه یی که از قصیده رسایان و شاعران توانا بود، تذكره  در بـارة زنـان سـخنور نیـز ت
در برخی ن اثر است كه یهم). ٤٢٠ - ٤١٩: ١٣٦٣گلچین معانی، (ب نام داردیجواهر العجا
فخـری هـروی، ). ی هراتـیفخـر: ١٣٧٧دهخـدا، (النساء یاد شده اسـتتذكرة منابع به نام 

را برای جیچی بـیگم، معـروف بـه مـاهم اتکـه، » جواهر العجایب«کتاب تذکرۀ زنان سخنور یا 
  :مادر رضاعی اکرب شاه و والدۀ ادهم خان کوکه، با ابیاتی چند تقدیم داشته است

ّ پرورده او را در شاهی در کندـه شـآنک  م بلقیس ماـه ت و دولت ماـگار بخــکام   ارــُ
  آنچنان ماهی که خورشیدش بود آینه دار  امـانی ــابـی ماه تــک رأیــبر سپهر نی

  یی پیش تو باشد یاد گار گفتم از من تحفه  م سخنـــان را در اقلیــاد کردم نازنینــی
یــبن  همچو فخری کار من باری دعای جان تست   ارـ کار و بداند از این به دۀ مخلص 

  )کط ص: ١٣٦٣حکمت، (                                                                                                 
: ١٣٥٥گـروه نویـسندگان، (دیگر از کارهای فخری هروی، نوش روضة السالطین است

ر می این اثر از معروف). ٩٦ ق تألیف شده . ه٩٦٠و در حدود سال رود  ترین آثار این دوره به ش
ـای موضـوعی خـاص بـه حـساب  بندی محتوای خود، جزء تذکره این اثر از حیث دسته. است ه
یــی در ذکــر هــشتاد تــن از  روضــة الــسالطین در حقیقــت تــذکره). ۱۳۹۲: دری، زهــرا(آیــد مــی

بـه ایـن اثـر . دان اند و به رسایش شعر پرداخته بوده است که طبع موزون داشتهسالطین و امرائی 
ـاه بیـگ ارغـون  ـانروای سـند و تتـه، ) ق. ه٩٦٢ - ٩٢٨(نام ابوالفتح میرزا شاه حسین بـن ش فرم

  ).٦٤٤پ: ١٣٦٣: گلچین معانی(توسط فخری هروی نوشته شده است
های شبیه به تذکره، مجمع الشعرای بایزید دوری هروی است،  به همین گونه از کتاب

ونۀ . کش کرده است یده بانو، نوشته و پیشکه آن را برای مادر اکرب شاه، حم در این کتاب 
.  شاعر متقدم و متأخر را به ترتیب الفبایی تخلص شاعران گرد آورده اسـت٤٨٥اشعار حدود 

کتـاب مجمـع الـشعرای ). ٧٩٢ - ٧٩١، ٣: ١٣٧٨انوشـه، (اما فاقد هرگونه رشح حال است
ها به  تواند در جملۀ تذکره  است، میدوری هروی، از آن جهت که یادی از تعداد زیاد شاعران

ر می ر رود، هرچند از نگاه دیگر، از جملۀ آثار ادبی و شعر به ش   .رود نحوی به ش

ACKU



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٠٦ 

  نگاری و جغرافیا در حوزۀ تاریخ
سهم نویسندگان و دانشمندان هروی در شبه قاره در حوزۀ تاریخ و جغرافیانگـاری نیـز 

 به این بخش نیز همت ورزیدند و در این زمینه آثاری را ارزشمند بوده و اینان در دربار بابریان
  . پدید آوردند

م الدین، معروف بـه خوانـدمیر، یکـی از دانـشمندان  موالنا غیاث الدین هروی بن ه
را در آن سـامان بـه » حبیب السیر فی افـراد خیـر البـرش«ورزیده در علم تاریخ و سیره کتاب 

وی . ار از تـصنیفات او هـستندیـ أحوال األخیخبار فپایان رساند؛ همچنان کتاب خالصة األ
 وفات یافت و همچنـان کـه در تعلیقـات الـسنیه آمـده اسـت، جـسد وی را بـه ٩٤٤در سال 

طالبی،  حسنی(دهلی انتقال دادند و در مزار نظام الدین محمد بدایونی به خاک سپرده شد
مـآثر امللـوك و دسـتور : یبه همین گونـه از تألیفـات وی بایـد از کتابهـا). ٣٩٢، ٤: ١٤٢٠

  ).٥٤٥، ٤: ١٣٨٣صفا، (الوزراء نیز نام برد
 یژه در روزگار پادشـاهی که در دربار بابریان، به وین احمد بخشی هرویمیرزا نظام الد

یکـی ). ١٧٦٥، ٤: ١٣٨٠انوشه، (د، آثار زیادی نگاشتی رسیاكرب به مناصب عمدة حكومت
تألیف همین نویسنده است که به نـام طبقـات اكـرب از آثار ماندگار این دوره، طبقات اکربی 

ایـن اثـر در بیـان واقعـات و .  نیز یـاد شـده اسـتیخ نظامیا تاری و یا طبقات اكربی، یشاه
ن سـال ی و هـشتمی تا سـین غزنویخ هندوستان و دیگر مواضع از دورۀ سبكتگیحوادث تار
ـه یـنـه طبقـه و ك مقدمه، یاست كه نویسنده آن را در ) ق.ه١٠٠٢( اكرب یپادشاه ك خا
تاریخ طبقات اکربی نظـام الـدین هـروی، از ). ٢٥٦٣، ٤: ١٣٨٠انوشه، (ن كرده استیتدو

تواند در تاریخ ادبیات فارسـی  آثاری است که هم در تاریخ هند، حایز اهمیت است و هم می
  .ویژه دورۀ بابریان هند، ارزشمند تلقی شود و اهل ادب و دانش از آن استفاده بربند به

دیگر از آثار تألیف شده در این دوره، کتاب مرآت االفاغنـه یـا مخـزن افغـانی اسـت کـه 
ـألیف و نگاشـته شـده اسـتیتوسط خواجه نعمـت هللا هـرو بـه . ق.ه١٠٠٦او در سـال .  ت

در .  داشـتیسیـنـزد او شـغل واقعـه نو. ق.ه١٠١٧ در آمـد و تـا یر گوركـانیخدمت جهانگ
رسدار برجـستة خراسـانی .) ق.ه١٠٤٠ - ٩٨٨ (یبه خدمت خـان جهـان لـود. ق.ه١٠١٧

ت یـ انجام مأموریهمراه خان جهان كه برا. ق.ه١٠١٨در . وستی هند پیتبار دولت گوركان
م كـاكر از یخـان بـن سـل بـتیان هیـن سفر با می رهسپار دكن بود، بدانجا رفت و در ایجنگ

ق او در یبـه تـشوكرد، آشـنا شـد و  یجهان خدمت م ز در دستگاه خانی نیمردم سامانه كه و
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١٠٧ 

ـاریخ عمـومی در تـاریبه نوش كتاب. ق.ه١٠٢٠  و مخـزن یخ خانجهـانی افغانـان بـه نـام ت
). ٢٥٧٧، ٤ج: انوشــه(بـه انجــام رســاند. ق.ه١٠٢١مــرآت االفاغنــه كــرد و آن را در / یافغـان

دانست کـه  هیبت خان از دوستان نزدیک خانجهان خان بود و از رسگذشت او چیزهایی می
او اطالعات فراوانی از اصل و نسب و طرز زنـدگی و وضـعیت . ن اطالعی نداشتنددیگران برآ

عی پشتونها در اختیار نعمت هللا هروی گذاشت امـا تعـدادی از اهـل تحقیـق بـراین . اجت
شـخص شـخیص » مخـزن افغـانی/ مـرآت االفاغنـه«ّنظراند که مشوق اصـلی نوشـ کتـاب 

دلیل، نعمت هللا هـروی کتـاب خـود را بعـد از خان لودی بوده و به اساس همین  جهان خان
ّایـن بـدین معنـی اسـت کـه مـسبب . نـام نهـاد» جهانی و مخزن افغانی تاریخ خان«تکمیل، 

). ٢٠٠٦سیـستانی، . ( تـاریخ، خانجهـان خـان لـودی بـوده اسـت  اصلی به میان آمدن این
ابر روایـات آن بنـخانی به بیـان اسـاس و بنیـاد قبایـل پـشتون پرداختـه و  کتاب تاریخ جهان
پنداشـته ) طـالوت(انـد و در بنـی ارسائیـل از نـسل سـاول  بنـی ارسائیلـی  کتاب، پـشتونها،

روایات مخزن افغانی، بعدها طرفداران و مخالفانی پیدا کرد؛ چنان کـه تعـدادی در . اند شده
زی،  ابـراهیم(بـه تأییـد ایـن نظریـه پرداختنـد» تـواریخ خورشـید جهـان«کتب دیگر از جمله 

. این نظریه تا قرن نوزدهم به حیث یک نظریـۀ مـسلط و قبـول شـده دوام آورد). ٥٢: ١٣١١
ــسته  ــعیف دان ــشمندان ض ــی از دان ــط برخ ــت و توس ــرار گرف ــد ق ــورد نق ــد از آن م ــا بع ام

  ). ٢٠٠٦سیستانی، (شد
تـوان از  در حوزۀ تاریخ، آثار دیگری نیز توسـط هرویـان کـار شـده کـه از آن جملـه مـی

ایـن اثـر فخـری هـروی، ). ٤١٩: ١٣٦٣گلچین معانی، (روی نام بردفخری ه» هفت کشور«
  .تاریخی آمیخته با اخالق و افسانه و داستان است

س بـود ی نویسندگان هراتی فارسیاز دانشمندان و نو) ق.ه٩٤٨(علی طاهری هروی 
وی جلـد دوم . وسـتیپ) ق.ه٩٣٧ - ٩٣٢ (ین بـابر گوركـانیر الـدی به دربار ظهیکه در دهل
 شهرها و یرا كه در معرف) ق.ه٦٨٣م (ینی قزویایر البالد و اخبار املعاد نوشتة زكركتاب آثا
 برگردانـد و بـه نـام تحفـة ین بـابر بـه فارسـیر الدیم است به نام ظهیران قدی ایها تیشخص
هـای هرویـان در هنـد و  این آثار و فعالیت). ١٨٢٠:: ١٣٨٠انوشه، ( كردیب نامگذاریالعجا

ـایش دربار بابریان، جایگـ اه ایـن دانـشمندان در حـوزۀ تـاریخ و جغرافیـای تـاریخی را بـه 
  .رساند گذارد و تأثیرگذاری شان را به اثبات می می
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١٠٨ 

  در حوزۀ خطاطی و ه
منـدان و  در همین دوره، برعالوه از شاعران و دانشمندان و مؤلفان آثار، تعدادی از ه

وضاع هرات، به دیـار هنـد و بـه دربـار اند که نسبت نامساعد بودن ا خطاطان هروی نیز بوده
ی سهم داشته   .اند بابریان رهسپار شدند و در شکوفایی ه و آثار ه

او . نویس بـوده اسـت از جملۀ این خطاطان شاعر، بایزید دوری، فرزند میر نظام خوش
بایزیـد . وفات یافت. ق.ه٩٨٦گویی است که متخلص به دوری بوده و در سال  شاعر پارسی

نویسی را از میرعلی هروی و مال محمد قاسم بن شادی شـاه آموختـه بـود و  ن خوشدوری ف
یـون پیوسـت یـون از . ق.ه٩٦٢ًاو ظـاهرا در سـال . بعد به جمع مالزمـان ه همـراه بـا ه

ـلطنتی اکربشـاه . هرات به هندوستان رفت دوری بعد از آن از جملۀ نویسندگان کتابخانـۀ س
رانـی و خـرضخان،  از جملـه مثنـوی دول. نویـسی کـرد ششد و چند کتاب را برای شاه، خـو

و قصۀ حمزه، تألیف قـاطعی هـروی را بـا مـشارکت . ق.ه٩٧٦رسودۀ امیر خرسو را در محرم 
بایزید در نستعلیق نویسی استاد بـود و از . میر کلنگ هروی و حافظ محمد امین کتابت کرد

، شـاگردانی چـون خواجــه او در هندوسـتان. دریافـت کـرد» کاتـب امللـک«اکربشـاه، لقـب 
به مکۀ مکرمه رفـت و . ق.ه٩٨٥بایزید در . ابراهیم حسین احدی بلوطی الهوری تربیت کرد

ــصادف کــشتی غــرق . ق.ه٩٨٦در بازگــشت در ســال  ــر ت ــه اث در نزدیکــی بنــدر ســورت ب
اند، دوری شاعر نیز بوده و دیوانی به شـعر  چنان که گفته). ٧٩٢ - ٧٩١: ١٣٧٨انوشه، (شد

جهـانگیر در تـذکرة الـشعراء و علـی . یی از آن در دست نیست اما نسخه. بوده استگردآورده 
ُابراهیم خان در صحف ابراهیم و خوشگو در سفینۀ خوشگو، ضمن ستایش شعر وی، ابیاتی  ُ

نجا(اند که او کتاب مجمع الشعرایی نیز داشته است گفته. اند را از او نقل کرده   ).ه
او .  اسـتیسان هـروینو دان و خوش یقیاز شاعران موسبه همین گونه حیدر تونیانی 

نوشـته و شـعر  یكو می نی خطیو.  دانان بنام روزگار خود بوده استیقیاز آوازخوانان و موس
بـه نوشـتة . ان رفته اسـتی نوشته كه از میقینة موسی در زمیا آثاریگو. رسوده است یكو مین

ون یـن هی در بارة ملك املنجمـیی هی هجو،یانیخ، تونی در منتخب التواریونیعبدالقادر بدا
ام یـن رسوده کـه در ای در شـهادت امـام حـسیـی هیـمرث. رسوده و در مقام پنجگاه بسته بـود

.) ق.ه١٠١٤ - ٩٦٣ (ین اكـرب گوركـانیاو تا زمان جـالل الـد. شده است یعاشورا خوانده م
ها  پراكنده در تذكره یاتیش ابیوان بوده از شعرهای صاحب دی شاعریانیتون. زنده بوده است

کـرده، او را بـه  اینکه حیدر، تونیـانی تخلـص مـی). ١٠١٨: ١٣٨٠انوشه، (به جا مانده است
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تونیان یکی از روستاهای رشق هرات است کـه . گرداند یکی از روستاهای هرات منسوب می
ر معروف های بسیا  اوبه قرار دارد و در کنار جنوبی راه واقع است و از قریه- در مسیر راه هرات

ن نام یاد می   .شود است که همین حاال نیز به ه
  در علوم رشعی و معارف اسالمی

هـای خـوبی  نویسندگان هروی در حـوزۀ علـوم دینـی و معـارف اسـالمی نیـز فعالیـت
شـیخ عبـد العزیـز هـروی، از دانـشمندان آن . اند و آثاری از ایشان بـاقی مانـده اسـت داشته

از موصوف آثاری در حوزۀ معارف اسـالمی .  بوده استی گوركانریروزگار بود که استاد عاملگ
ز در اثبـات غـسل ی، رسالة فتح العزیباقی مانده که رسالة كشف الغطاء در علم كالم به فارس

انوشـه، (انـد از آن جملـه اربعـهی در اثبـات واجـب و ثبـوت خالفـت خلفـایی ن؛ رسالهیالرجل
 را ی و نقلــیر ایــن دانــشمند در علــوم عقلــُّایــن آثــار، ضــمن آنکــه تبحــ). ١٧٦٥، ٤: ١٣٨٠
. انـد رسانند، بیانگر رشد علوم رشعی و معارف اسـالمی توسـط هرویـان در دربـار بابریـان می

، ی عربـیها وان اشعارش شامل رسودهیشیخ عبد العزیز هروی در شعر نیز دست داشته و د
بـرادر . دانسته شده اسـتگر انواع شعرش ی نامة او بهرت از دی بوده و نیز ساقی و هندیفارس
ر ی و خواجـه نـصیخ عطاءهللا، صاحب کتاب محاكمه بر رشح اشـارات امـام فخـر رازی شیو

: ١٣٨٠انوشـه، ( فاضـل بودنـدین خان  از علی از فرزندانش به نام فخر الدیكیز یبوده و ن
 ها و آثـار، جایگـاه علمـی و تأثیرگـذاری هرویـان بـر علـوم و وجود این شخصیت). ١٧٦٥، ٤

  .دارد فنون آن سامان را بیان می
س شـبه قـاره ینـو یسندة فارسـیـن احمـد، نوی فرزند خواجه نظام الـدیف هللا هرویس

سندة یـنو) ق.ه١٠٠٣م(ن احمـد یدر ایـن دوره اسـت کـه پـدرش نظـام الـد) ق.ه١٠٢٦ز(
هـای دینـی مطـابق رواج آن روزگـار نوشـته  او آثـاری را در بـار اندیـشه.  استیطبقات اكرب

هـای صـوفیانه نوشـته شـده و   از آثارش یکی مرآت الوحدت است کـه در بـاب اندیـشه.است
 ید عرفـانیـ بـا دیست پرسش و پاسخ فلـسفیدودیگر کتاب جواهر االرسار است كه حاوی ب

دهـی علـوم  وجود این آثار و نویسندگان آنها، بیـانگر رونـق). ١٤٤٥، ٤: ١٣٨٠انوشه، (است
  .ویژه دربار بابریان است در شبه قاره و بهروزگار از جانب نویسندگان هروی 
  در حوزۀ آموزش و تدریس

تعـدادی از . سهم دانشمندان هرات در حوزۀ آموزش و تدریس نیـز ارزنـده بـوده اسـت
ء و مدرسان، جایگاه بلند علمی و سیاسی یافتند قاضی عالمه محمد اسلم حنفـی . این عل
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ده است، در روزگار جهانگیر به آگـره آمـد، هروی که در منطق و حکمت رسآمد روزگار خود بو
هنگـامی . یک بار قضاوت کابل به او سپرده شد و بعد قضاوت معسکر به وی تفویض گردیـد

که شاه جهان بن جهانگیر به قدرت رسید، او را امام پنج وقت و جمعه و عید خـود سـاخت و 
 بود که گفته شـده، جایگاه وی در دانش و علم به حدی. برایش منصب عالی را مقرر داشت

شاه جهان یک بار او را وزن کرد و به شش هزار و پنج صد سکه نقره برابر شد و ایـن مقـدار را 
ود   ).٦٢٧، ٥: ١٤٢٠حسنی الطالبی، (برایش اعطا 

دیگر از رجال برجستۀ هرات در دورۀ بابریان هند، موالنا جالل الدین هروی است کـه 
او بعـد از تحـصیل در پـشاور و . این دوره بوده استاز رجال برجستۀ دانش منطق و حکمت 

محمد پور پنجاب، و آموزش منطق و حکمت در دهلی، در آنجا سکنی گـزین شـده و مـدت 
سـید نـذیر محـدث، از وی علـم آموخـت و . حیات خود را به تدریس و افـادۀ علـوم پرداخـت

ــاب ــای  کت ــوم«ه ــلم العل َّس ــد هللا«و » ُ ــال«و » قاضــی«و » رشح حم ــزدش » عرشح مط را در ن
وی بر اساس تذکرة النبالء در حالی که هفتاد و دو سـال داشـت در دهلـی وفـات . فراگرفت
ن(یافت فخـری . توجه هرویـان بـه آمـوزش شـعر و ادب نیـز سـتودنی اسـت). ٩٤٥، ٧: ه

هروی اثر خویش را به نام صنایع الحسن را که در صنایع و بدایع شعری است، بـرای چنـین 
ــ ــته اس ــدفی نوش ــانی، (ته ــین مع ــن ). ٤١٩: ١٣٦٣گلچ ت ای ــ ــار و زح ــن آث ــود ای وج

ها، بیانگر سهم ارزندۀ هرویان در رشد و شکوفایی علوم و ادبیات در دربار باریـان و  شخصیت
  .هند آن روزگار است

  در حوزۀ طب و ادویه
هرویان در حوزۀ طب و علوم طبابت نیز کارهای ارزشمندی را در دربـار بابریـان انجـام 

ترین آثار در این حوزه از یوسفی هروی است که از پزشکان و ادیبان قـرن دهـم  مهم. اند داده
یوسـف بـن محمـد بـن یوسـف، طبیـب هـروی ). ٣٦١، ٥: ١٣٨٩صـفا، (هجری بوده است

معروف به یوسفی هروی که از هرات به هند آمده بود، توانست چند اثـر فارسـی در ) ٩٥٠م(
بـر . دگار گذارد؛ کاری که دیگر کسی انجام نـداده اسـتطب را از خود به شکل منظوم به یا

؛ )یوسـفی: ١٣٧٧دهخـدا، (انـد،  اساس منابعی که در مورد آثار یوسفی هـروی بحـث کـرده
  : اند از آثار یوسفی در باب طب و طبابت، عبارت) ٣٥٧ و ٣٦١، ٥: ١٣٨٩صفا،(

ری عالج االمراض یا طب یوسفی، که در نشانه. ١ ری هـا و مـداوا های بی ی هـر بـی
های  جامع الفواید که در رشح یکی از منظومه. ٢ رباعی است؛ ٢٨٩رسوده شده و مرکب از 
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. ٣طبی خود یوسـفی رسوده شـده و مـشتمل بـر موضـوعات مفیـدی در بـاب طـب اسـت؛ 
هـا رسوده شـده و بـه نـام رسـالۀ مـأکول و  قصیدۀ حفظ الصحه که در بهداشـت و نوشـیدنی

ریدال. ٤مرشوب هم یاد شده؛  ها به داللـت نـبض، در سـال  یل النبض که در شناخت بی
ری. ٥ق رسوده شده؛ .ه٩٤٢ هـا بـا نگـرش پیـشاب  دالیل البول که در بـاب شـناخت بـی

ری. ٦رسوده شده است؛  هـا بـه اسـاس تجربـه  رسالۀ شناخت قاروره کـه در تـشخیص بـی
. ٨هاسـت؛   و آشامیدنیها ستۀ رضوریه که در تدبیرهای پزشکی از طریق خوردنی. ٧است؛ 

ریاض االدویه که در باب خواص داروها و کیفیت داروسازی به شیوۀ نصاب الـصبیان بـه نـام 
یون رسوده شده؛  هـا و اصـطالحات پزشـکی در سـال  بحر الجـواهر کـه در بیـان واژه. ٩ه

. ١١منظومۀ نام داروها که در شـناخت و معرفـی داروهاسـت؛ . ١٠رسوده شده؛ . ق.ه٩٣٨
بدیع االنشاء کـه آن در . ١٢های پزشکی است؛  د االخیار، در طب و رؤیا و توضیح مسألهفوای

: ١٣٨٠انوشـه، (برای پرسش رفیع الدین حسین رسوده است. ق.ه٩٤٠باب طب، در سال 
م در الهور بـه ١٩٢٤ در یوسفی ی پزشكیها قابل ذکر است که مجموعة رساله). ٥٨١٩، ٤

نجا(دهیچاپ رس   .توانند بدان دسرتسی داشته باشند ه و تحقیق میو اهل مطالع) ه
  

  گیری نتیجه
  :یابیم از آنچه در این مقاله گفته آمدیم به نتایج زیر دست می

رسزمین هرات با شبه قاره از نگاه فرهنگی و ادبـی، پیونـد نیرومنـد و مـستحکم دارد و 
هـای  گـاری، اندیـشهن های شعر و ادبیات، تـاریخ و تـاریخ نگـاری، تـذکره این رابطه در بخش

  . دینی و علوم اسالمی و ه و سایر فنون فرهنگی، قابل مشاهده و مطالعه است
حضور قابل اعتنا و مزید اهل ادب و دانـش حـوزۀ هـرات در هنـد، بـه دو سـبب بـوده 

پروری بابریان در دورۀ حاکمیت شان کـه  یکی آرامش و امنیت رسزمین هند و فرهنگ: است
های هـرات در دورۀ  ساخت و دودیگر نابسامانی لمی و ادبی را فراهم میهای ع زمینۀ فعالیت

بدین اساس، هراتیان دانـشمند . صفویه، که زمینۀ رشد دانش و ادب را کامال نابود کرده بود
  .و سخنور، رسزمین هند و دربار بابریان را اختیار کرده بودند

منـدان هـرات در نگاران و تذکره نویسان، خط شاعران و نویسندگان، تاریخ اطـان و ه
دنی هند، به یـی  ویژه در ادب و دانش دورۀ بابریان، سهم ارزنده ُّشکوفایی حوزۀ فرهنگی و 
. مانده از دورۀ بابریـان هنـد مـشهود و معلـوم اسـت ایفا کردند؛ چنان که این امر در آثار باقی
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و پایگاهی داشتند و در تعداد زیادی از این دانشمندان در دستگاه حاکمیت بابریان جایگاه 
  .اند ایجاد آثار ادبی، علمی و تاریخی، یا خود سهیم بودند و یا اثرگذار بوده

های دیگر فرهنگی، چون علوم اسالمی، فنـون آموزشـی مثـل  فعالیت هرویان در حوزه
رصف و نحو و همچون علم کالم و منطق نیز فراگیر بوده؛ چنان که در این زمینه هم آثاری از 

  .اند جا گذاشتند و هم در آموزش دیگران سهم ارزنده داشته هخود ب
اند و در تاریخ ادبیات  مانده از هراتیان مقیم هند در دورۀ بابریان، بسیار ارزنده آثار باقی

 فرهنگی میان این دو رسزمـین - هرات و ادبیات هند در دورۀ بابریان و نیز در پیوندهای ادبی
ین آثار، پیوندی ناگسستنی را میان رسزمین هند و هرات ایجـاد ا. از اهمیت ویژه برخورداراند

  . کرده که برای همیشه ادامه خواهد یافت
  

  منابع و مآخذ
 بـه فرمـایش رسدار .تـواریخ خورشـید جهـان). ١٣١١. (ابراهیم زی، شیر محمـد خـان  . ١

  .مکتبۀ حقانیه:  پاکستان- محمد حیات خان، پشاور
چـاپ . »مقدمۀ تذکرۀ مجمع الشعرای جهـانگیر شـاهی«). ١٩٩٧. (اخرت، محمد سلیم  . ٢

  .مؤسسۀ تحقیقات علوم آسیای میانه و غربی دانشگاه کراچی:  کراچی- اول، پاکستان
سـازمان : چاپ اول، جلدسـوم، تهـران. یدانشنامه ادب فارس). ١٣٧٨. (انوشه، حسن   . ٣

  .چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد
 جلـد ). در شبه قارهیادب فارس (یدانشنامة ادب فارس.) .ش.ه١٣٨٠(. انوشه، حسن  . ٤

  .سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد: چهارم، چاپ اول، تهران
ــ، ١٤٢٠ (ین بن عبد العلی بن فخر الدی، عبد الحی الطالبیحسن  . ٥ نزهـة ) .م١٩٩٩ ه

  .دار ابن حزم: لبنانروت، یهشت جلد، چاپ اول، ب. الخواطر وبهجة املسامع والنواظر
چـاپ . »مقدمۀ لطایف نامه ترجمـۀ مجـالس النفـایس«). ١٣٦٣. (حکمت، علی اصغر   . ٦

  .کتابخانۀ منوچهری: اول، تهران
ـــرا   . ٧ ـــسالطین فخـــری «). ۱۳۹۲. (دری، زه ـــل موضـــوعی روضـــه ال بررســـی و تحلی

یش بین املللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران،  .»هروی  زنجان، هشتمین ه
-https://www.civilica.com/Paper  انجمــن تــرویج زبــان و ادب فارســی ایــران،

ISPL٠٨-ISPL١٥٩_٠٨.html  
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١١٣ 

ــه دهخــدا.. )١٣٧٧. (دهخــدا، علــی اکــرب  . ٨ ــد، تهــران. لغتنام : چــاپ دوم از دورۀ جدی
  .گاه تهرانانتشارات دانش

ــست    . ٩ ـــانی، محمــسی ـــد اعظـ ـــکت«) ٢٠٠٦. (مـ ــاب کوچـ ـــک، محتــ ــوای بــ . »زرگــ
http://www.payamewatan.com/Articles/a.s=١٣.htm  

). ١٣٨٨). (راندانشجوی دکرتی تـاریخ اسـالم دانـشگاه تهـ(صادقی علوی، محمود  . ١٠
مجلۀ کتاب ماه، تاریخ و جغرافیا، مرداد . »تاریخ نگاری در دورۀ پایانی حکومت بابریان«

ره  پژوهـشگاه علـوم انـسانی و مطالعـات فرهنگـی پرتـال جـامع : ، تهران١٣٥ماه، ش
ــــسانی ــــوم ان -٢٠١٠٠٩٢٥١٩٣٨٢٩/http://www.ensani.ir/storage/Files.عل

٢٤٥.pdf  
انتـشارات : چـاپ سـیزدهم، تهـران. تاریخ ادبیات در ایـران). ١٣٨٩. (صفا، ذبیح هللا . ١١

  .دیبا
). بخـش چهـارم(تاریخ ادبیات افغانستان پـنج اسـتاد ). ١٣٨٦. (صفا، محمد ابراهیم . ١٢

  .مرکز نرشاتی اقرأ: کابل
 ).بخـش پـنجم(تاریخ ادبیات افغانستان پنج اسـتاد ). ١٣٨٦. (میر غالم محمدغبار،  . ١٣

  .مرکز نرشاتی اقرأ: کابل
منـدان). ١٣٤٩. (فکری سلجوقی، عبـد الـرؤوف . ١٤ نـرشات :  کابـل.خوشنویـسان و ه

 .وزارت اطالعات و فرهنگ
ــروی . ١٥ ــاطعی ه ــاهی). ١٩٩٧. (ق ــانگیر ش ــشعرای جه ــع ال ــذکرۀ مجم ــاپ اول، .ت  چ

  .مؤسسۀ تحقیقات علوم آسیای میانه و غربی دانشگاه کراچی:  کراچی- کستانپا
نگــاهی بــه نقــش فرهنگــی افغانــستان در عهــد ). ١٣٥٥. (گــروه نویــسندگان افغــانی. ١٦

  .نرشات مدیریت سالنامۀ وزارت اطالعات و کلتور: چاپ اول، کابل. اسالمی
ــین . ١٧ ــد گلچ ــانی، احم ــین مع ــذکره ). ١٣٦٣.( گلچ ــاریخ ت ــیت ــای فارس ــران، .ه  ته

  .سنایی کتابخانه
، ١٤چـاپ اول،  ج.  دائرة املعارف بزرگ اسالمی). ١٣٨١. (موسوی بجنوردی، کاظم . ١٨

  .سازمان انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: تهران
انتـشارات : چاپ اول، هـرات. های سخن فرشته). ١٣٩١. (کبیری، غالم حیدر. ١٩

  . انکشافی فردا-دماتیگوهر خراسان و نرش موسسۀ خ
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  محقق مارینا بهار

 
  سیر تاریخی ترجمه در افغانستان و دستاورد های آن

  از آغاز تا دهه چهل خورشیدی
  

  خالصه
ـودن موانـع زبـانی و   ترجمه به عنـوان تـالش و فعالیـت هدفمنـد در راسـتای رفـع 

. تمورد توجه برش قرار داشـته اسـکنون به مثابه رضورت گریز ناپذیر، فرهنگی، از دیر باز تا ا
قراری ارتباط میان افراد یا گروه های با زبان، فرهنگ و تاریخ متفـاوت مـا ترجمه نه تنها در بر

را آشنا و در انتشار افکار، عقاید و کسب آگاهی از حوادث و تجارب ملل دیگر ما را یاری مـی 
ی، گــی ارتباطــات فرهنگــی، سیاســعــالوه آن نقــش ترجمــه در راســتای گــسرتدهبــر. رســاند
ع آنهم امروزه در عـرصعلم و تکنولـوژی جهـت کـسب اطـالع از ، ی چشم پوشی نیستاجت

ـایانی برخـوردار اسـتعلوم، فنون،  امـروزه روی ایـن امـر مهـم، . تکنولوژی مدرن از اهمیت ش
شیوه تحقیق محسوب می و  برخوردار از نظر، نظریه ، علمی نوبه عنوان حوزۀ» ترجمه شناسی«

سـیر تـاریخی : اما پرسش اساسی اینجاست که. رسد قرن میآن نزدیک به یکتاریخ شود که 
  ترجمه در افغانستان چگونه بوده است؟

  چه زمانی توجه  اساسی به روند ترجمه در افغانستان شده است؟ - 
  دستاورد های ترجمه چه بوده است ؟ - 

، در این مقاله کوشش شده است تا به دریافت پارۀ از اسناد در قلمرو تـاریخ و ادبیـات 
  .تا حد ممکن به این پرسش ها پاسخ مناسب دریافت شود

  مقدمه
ترجمه سیر شگفت انگیزی دارد چه در مباحث نظری آن چه در حوزه عملی ترجمـه و 

هرچه بیشرت در این فضا سیر کنـیم، کنجکـاوی مـان . رعایت کردن نکات دستوری و زبانی 
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البـا بـه طـور عمـوم، ترجمـه  را غ. انتهاسـت  سـیر بـییشرت می شود و شگفت تر اینکه اینب
فعالیتی خوانده اندکه از زبان مبدا بـه زبـان مقـصد محتـوای متنـی را بـه مخاطبـان زبـان و 

ـانی . فرهنگ دیگر منتقل کند اما ترجمه به معنای حقیقی خود مفهوم فراتـر از مـرز هـای زب
ت، زبانـشناسی چون ترجمه در طول تاریخ متاثر از دیگر رشته ها نظیـر فلـسفه، ادبیـا. دارد

فرهنگ و سایر علوم قرار داشته است، به تناسب نگرش هر حوزه نسبت بـه ترجمـه، تعـاریف 
متفاوتی را داشته است تا آنکه در حدود نزدیک به یک سدۀ اخیر ترجمه شناسی بـا ماهیـت 

صص و ه های گوناگون با بهـره گیـری از تخـو متخصصان رشت. یی ظهور می کندمیان رشته
و در ایـن .  در افزایش کمیت و کیفیت محصوالت در بعد عمل آن کوشیده انـددانش نظری،

 و خواننـده کـه اثـر ترجمـه شـده را - اثـر، مولـف، زبـان مولـف( میان مرتجم چون پلی میان 
   .قرار دارد) دریافت می کند 

 پیشینۀ تحقیق
مستقلی گی سیر تاریخی روند ترجمه در افغانستان تا اکنون رساله ه در راستای چگون
  .به چاپ نرسیده است
 هدف تحقیق

 دریافت آگاهی از سیر تـاریخی ترجمـه و دسـتاورد هـای آن در راسـتای بهبـود وضـع 
  . های علمی و ادبی در سطح کشورترجمه

 روش تحقیق
 .یی نگارش یافته استاین مقاله با رویکرد تاریخی بر مبنای روش کتابخانه

  
  ترجمۀ دقیق، ترجمۀ روان

زیرا برعالوۀ آنکه بـا افکـار، عقایـد، احـساسات و . ند ظریف و حساس استترجمه فرای
از طرف دیگـر .  رس و کار داردسازد یی م را میعواطف و به طور کلی بار معنایی و عاطفی

ارتباط ) زبان مقصد( به زبان دیگر ) ًزبان مبدا( با انتقال همین مشخصه های متنیـ  زبانی 
  .پیدا می کند

 است و آن شامل سه یییی از دیدگاه زبانشناسی، دارای واحد برگزیده شدههر ترجمه
  :مرحله زیر است

  ترجمه تحت اللفظی  - 
   ترجمه جمله- 
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  )١٥: ٤(ترجمه آزاد
. قابل تقسیم استترجمه در نخستین گام به دو گونۀ ترجمۀ شفاهی و ترجمۀ مکتوب 

و ترجمۀ مکتوب طبعا به . مقصد استیی از زبان مبدا به زبان ترجمه شفاهی برگردان گفته«
ن ( »ان مبدا به زبان مقصد باز میگردداز زبم نوشتار و برگردان یک    )١١: ه

: به بـاور وی. استفیلسوف فرانسوی به مسالۀ هم رازی در ترجمه باورمند » پل ریکور«
هنـگ بـه  را از یک زبان یا یـک فری که معنایاید اینستمیآنچه در پدیده ترجمه شگفت «

ی ،کندیک زبان یا فرهنگ دیگر منتقل می - کند و فقط هم ارز میاما این معنا را یکسان 

ترجمه، پدیدۀ هم ارزی بدون یکسانی است و از این لحـاظ در خـدمت پرتابـۀ بـرشیت . کند
ت او ن چهـرۀ. لیۀ برشی را بشکنداست، بی آنکه ک را از  بـرشی اسـت کـه ترجمـه این هـ

ت میگوشۀ   )١٦:٣(»زایاند  ک
توانیم درک و فهم یک چیز و به طور کلی ادراکات انـسانی نیـز در یک کالم، گفته می
  .حاصل فرایند ترجمه است

خصوصیت دقت و روانی در ترجمه، یکی از دوگانه های معروفی است که ترجمه را بـر 
ور شـد چیـزی  باید دقیق باشد، اما باید یـادآطبیعی است که ترجمه. مبنای آن سنجیده اند

. زیرا ساختار زبانها با همدیگر تفـاوت دارنـد. به نام دقیق مطلق در دنیای ترجمه جای ندارد
ن ترجمه یی است که هم صـورت و هـم محتـوا را بـه طـور نـسبی از ترجمۀ دقیق و روان ه

منظور از روانی صوری در ترجمه آن نیست کـه واژه هـا . زبانی به زبان دیگر انتقال داده شود
ن نحو زبان مبدا در جمله های زبان مقـصد بنـشانیم کـه  ًرا یک به یک ترجمه کنیم و با ه

رسیدن به ترجمۀ روان و در عـین حـال دقیـق، مـسیر پیچیـده . این خود کاری است بیهوده
 تـا از دارد و رسیدن به چنین هدفی تنها از طریق ذهن خـالق و ذوق رسشـار ممکـن اسـت

 مـ محدودیت معادل یابی ها با در نظر داشت فضای کلی اثر،گی ها و ورای همه پیچیده
  .خالص و ترجمۀ خالص بدست آید

  نگاهی گذرا بر سیر تاریخی ترجمه
هـا بـه علـت اخـتالف در زبـان، فرهنـگ و شود که انساننیاز به ترجمه از آنجا آغاز می

لـف عـاجز بودنـد و های دیگـر از جوامـع مخترفتار جوامع خود، از درک عقاید و افکار انسان
ـاگون گردیـد در رونـد تـاریخ . ترجمه عامل از میان برداش موانع و پل ارتباطی جوامـع گون
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ن بــرشی هــستند، امــا از  بازرگانــان، جاسوســان، جهــانگردان و ســفیران نخــستین مــرتج
گـان و در انحـصار طبقـه هکه در ادوار گذشته کسب علم و دانش در انحصار فرهیختـآنجایی

بنابرآن ادبـا، فالسـفه و . ها به جامانده است آثار مکتوب از آنً قرار داشته و غالباعهخاص جام
ن کتبی در تاریخ ترجمه شناسی شناخته شده اند   .دانشمندان، به عنوان اولین مرتج

بنابر نظری، قدیم تـرین . گردداز دیدگاه تاریخی، سابقه ترجمه به دوران باستان بر می
هـارم « اسـت کـه در آرامگـاه یـیجم و اهمیت ترجمه اشاره دارد، کتیبـهاثری که به نقش مرت

در این کتیبه، مـرتجم بـه عنـوان رابـط بـین دو  .در ممفیس مرص به دست آمده است» هاب
- و پس از آن کتیبـه. فرهنگ و زبان مختلف در قالب دو نقش متفاوت نشان داده شده است

 مسیح کشف شده اسـت کـه حـاوی ترجمـۀ های دیگری متعلق به هزارۀ سوم پیش از میالد
همچنـان بـسیاری از آثـار ادبـی و . متون مذهبی از بابل باستان به سومری و اکدی هـستند

هـا در هدف اصلی ترجمه. شدفلسفی یونان باستان از طریق ترجمه وارد فرهنگ و زبان می
همچنین تجهیـز آن  این زبان به عنوان زبان ادبیات و درروم باستان غنی سازی زبان التین، 

 مـیالدی ١٩٨٠ن وسـطی و بـه ادامـه آن در دهـه و در قـرًبعدا. های مختلف ادبی بودقالب
ود را به طور آهسته آهسته مباحث نظری مربوط به ترجمه از حوزه زبانشناسی خارج شد و خ

ود» مطالعات ترجمه« مستقل و با نام مشخص تخت عنوان حوزۀ   )٣٧- ٣٥: ٢(.مطرح 
در آن زمان آثـاری از . گرددق بر می.رجمه در جهان اسالم به قرن اول هـ آغاز نهضت ت

از نیمـۀ دوم قـرن دوم تـا قـرن .  آن دوران به زبان عربی ترجمه شـدهای غنیزبان و فرهنگ
چنانکـه آثـاری از نان از اهمیت خاصی برخـوردار بـود؛ سوم هجری قمری، ترجمه نزد مسل

های سوم تا پنجم هجـری قمـری در فاصله قرن. ارسطو و افالطون به زبان عربی ترجمه شد
های رسیـانی، عـربی، فارسـی، التـین، ، آثار متعددی از زبان) دوران نهضت طالیی ترجمه(

نان همچنان تاسیس بیت. هند یونانی به عربی ترجمه شد الحکمه شاهدی بر توجـه مـسل
ر میترجمبه  این نهضت در دورۀ حکومت خلفای عباسـی نیـز ادامـه یافـت، بـه . آید ه به ش
 که سه مرکز ترجمه در آن دوران یعنی اسکندریه، جندی شـاپور و حـران بـه ترجمـۀ ییگونه

نان با اندیشمندان کشور های دیگر آثار مختلف پرداختند و بدین ترتیب زمینه آشنایی مسل
ن(را فراهم کردند   )٤٠٤: ه
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سـامانیان بلخـی و غزنویـان در  های بعدی، چون برمکیـان،در  نهضت ترجمه در دوره
را در کتب ابن سینا و ابوریحان بیرونـی و آن خراسان و افغانستان آن وقت جریان داشت و ما

  .توانیمابوعبید جوزجانی و دیگران دیده می
  های آنترجمه در افغانستان و دستاورد

بـاز تـا اکنـون  از دیـر. سی دری عمر دراز و عنعنه شکوهمندی داردترجمه در زبان فار
چون ترجمه آثـار . های عربی، هندی و پهلوی در این زبان جریان داشته استترجمه از زبان

علمی ابن سینا، البیرونی ، ابویعقوب سکزی، نارص خرسو از کتب و آثار مهم منطق، فلسفه، 
یا از آثار دانـشمندان مدرسـه نـو افالطـونی اسـکندریه طب، الهیات را از روی کتب یونانی و 

 اصطالحات علمی تا حد امکان از ،در اک این کتب کوشش گردیده است. ترجمه کرده اند
توان از حرکت احیای زبـان در عـرص به همین منوال می. تازی به فارسی دری برگردان شود

هـای آثـاری همچنـان از ترجمـه .آور شـد صفاریان سیستان از دربار یعقوب لیـث صـفار یـاد
تاریخ طربی توسط ابوعلی محمد بن محمـد بلعمـی وزیـر سـامانیان، سـواد اعظـم از : چون

تـوان از  آن مـیبـرعالوۀ. سـمرقندی ذکـر بـه عمـل آورداسحاق بن محمد مشهور به حکـیم 
زار و کلیله و دمنه ، اسکندرنامه، لیلی و مجنون ، وامق و عـذرا، هـ: ترجمه آثار داستانی چون

  . گلشاه در درازنای تاریخ نام بردورقه و نامه، یک شب، ویس و رامین، طوطی نامه، سندباد
 علمی زبان دری از عرص غزنویـان و حـدود ول استادعبدالحی حبیبی دورۀ ترجمۀبه ق

های دو دانشمند بزرگ مانند ابن سـینا و ابوریحـان بیرونـی در آثـار  هـ به بعد با ترجمه٤٠٠
  )١٣ :١.(افته استشان آغاز ی

 بنابر قـول با وصف گذشتۀ درخشان ترجمه در گسرتۀ جغرافیای افغانستان امروزی،
 بـوده هم میالدی سرتون تـرین دورۀ ادبیـات فارسـی دری نزدهسدۀ«میر غالم محمد غبار 

 همچنان استاد عبدالحی حبیبی آغاز عرص نوین ترجمه در افغانستان و ایران را )٦:٤(».است
بنابر قول وی، قاضی عبدالقادر در حدود سال  )١٥ص: ٢( .داندمی.  هـ ١٢٥٠ال بعد از س
 هـ در عرص امیر شیر علی خان قواعد عسکری را از انگلیسی به پشتو و فارسـی دری ١٢٩٠

مقارن همین عرص نور محمـد قنـدهاری کتـاب  . کند و در کابل به چاپ می رسدترجمه می
لـک خیرالـدین پادشـاه تونـسی را از عربـی بـه دری اقوام املسالک فی معرفـه احـوال ا مل

رۀ . هـ١٣٠٠سپس در عرص عبدالرحمن خان در حدود . کندترجمه می تا نـرش اولـین شـ
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محمد رسور واصف قندهاری، حاجی باشی غالم نقشبند، عبدالرحمن بیـگ، رساج االخبار، 
ی، انگلیـسی، اردو، هـای عربـهـایی را از زبـانعبدالرحیم بیگ و منشی حیدر علـی ترجمـه

در ایـن عـرص تـالش هـای مجدانـه ) ١٦- ١٥: ١.( ترکی به زبان فارسی دری انجام داده اند
ه در همین عرص برای نخستین بار داسـتان هـای اروپـایی بـ. محمود طرزی قابل قدر است 

ترین و پرکارترین مـرتجم محمود طرزی به عنوان برجسته.زبان فارسی دری ترجمه می شود 
  : کرده است ترجمهره آثار ذیل رااین دو

 مـیالدی از ترکـی بـه فارسـی ١٨٩٧تلخیص حقوق بین الـدول، ایـن کتـاب در سـال  .١
این کتاب تا هنوز چـاپ نـشده و . ترجمه و به دربار امیر عبدالرحمن خان فرستاده شد

  .بعد از عبدالرحمن خان کسی آن را ندیده است
چاپ نشده، ابتدا به زبان یونانی نوشـته مطالعۀ صحیه، این کتاب به گونۀ نسخۀ قلمی  .٢

طـرزی آن را بـه فارسـی برگردانـده . شده و بعد به ترکی توسط یـک تـرک ترجمـه شـد
 .است

 . میالدی١٩٠٧رسالۀ اغذیه، نسخۀ قلمی، سال  .٣
 . میالدی١٩١٢، اثر کادیه مونته پین، فاجعه های پاریس، ترجمۀ رمان .٤
 ١٩١٢مــۀ رمــان، اثــر ژول ورن ، کابــل سـیاحت دورادور کــرۀ زمــین در هــشتاد روز، ترج .٥

 .میالدی
 . میالدی١٩١٣سیاحت در جو هوا، ترجمۀ رمان، اثر ژول ورن، کابل  .٦
 . میالدی١٩١٤بیست هزار فرسخ سیاحت زیر بحر، ترجمۀ رمان، اثر ژول ورن ، کابل  .٧
 . میالدی١٩١٤جزیرۀ پنهان، ترجمۀ رمان، اثر ژول ورن، کابل  .٨
  )٩٩- ٩٨: ٥. ( میالدی١٩١٨، ترجمه از ترکی ، کابل تاریخ محاربات روس و جاپان .٩

ن  را شاهدیم، تعداد فراوان این آثـار ترجمـه  بعد از آن ظهور بالنسبه وسیعی از مرتج
  .شده در عرصه داستان نویسی بوده است

در ایــن عــرص کــارکرد هــای عبدالرشــید لطیفــی در وســعت و تنــوع بخــشیدن رمــان، 
ایشنامه قابل ثیـل در زیرا با استفاده از همین ترجمـه.  قدرستداستان کوتاه،  هـا  هـ 

  )انرتنت. ( گیردصورت می و افغانستان رس
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هـای علمـی  ترجمـه سـایر کتـاببـرعالوۀ) ش. هـ ١٣٥٧- ١٣٤٣(هایدر عرض سال
عی، ترجمه های ادبی بیشرت از رسزمین - های مرشق به ویژه ترکیه ، مرص تـشکل مـیاجت

گیـرد و هـای خـارجی رونـق خاصـی مـیفتم ثـور ،ترجمـه داسـتان از کودتای هپس. دهند
های گونـاگون بـه سـبک ریـالیزم سوسیالیـسی ها و فرهنگبسیاری از آثار فراوان از رسزمین

   .گرددترجمه و چاپ می
  

  نتیجه گیری
ـادهبررسی سیر تاریخی ترجمه در افغانستان و دسـتاورد یـی نیـست و هـای آن کـار س

هـای بجـا مانـده زیـرا دسـتیابی بـه مـواد و ترجمـه. را فـرا راه خـود داردهای فراوان دشواری
 دربارۀ سیر تاریخی ترجمه در افغانستان تا اکنون کار تحقیقـی و .وار اما ممکنکاریست دش

های نگاشته شده در این عرصه فراوان نیست تا بتوان به مستقل صورت نگرفته است و مقاله
هـای ه نایل شد هر چنـد دو سـیمیناری در عـرض سـالهای دقیق تری در این عرصبررسی
چنانکه گفته شد ترجمه در زبان فارسـی  . بود در پوهنتون کابل دایر گردیده١٣٦٥و ١٣٤٥

ن رو بـرو  دری از پیشینه درازی برخوردار است و در عرص معارص هم با تعداد بالنسبه مرتج
ن یکسان نبوده اسـت و ا. بوده ایم  هـای مختلـف سیاسـی، ادبـی، نگیـزهبا آنکه کار مرتج

عی در آن دخیل بوده است اما در مقایسه با امکانـات عـرص امـروزی از رونـق خاصـی  اجت
  . برخوردار بوده است، که باید توجه جدی و اساسی بر این امر مهم صورت بگیرد

  
  مآخذ

وزای   جـ٣٠سیمینار ترجمـه، «نوسایل و رشایط ترجمه و تاریخچه آ«حبیبی، عبدالحی   - ١
ــل١٣٤٥رسطــان٤ ــل، : ، کاب ــرانکلن کاب ــشارات ف ــارف ، موســسه انت ــه مع چــاپ مطبع

 .افغانستان
  .انتشارات امیر کبیر: نظرها و نظریه های ترجمه، تهران ) ١٣٨٦(حقانی، نادر    - ٢
  .نرش افق : در باره ترجمه، ترجمه دریاکاشیگر، تهران ) ١٣٩٢(ریکور ،پل   - ٣
نـرش : بـاره ترجمـه، چـاپ دوازدهـم ، تهـرانهفت گفتـار در ) ١٣٩٤( صفوی، کوروش    - ٤

  مرکز
  .نرش عرفان: ، طرزی و رساج االخبار، تهران)١٣٨٦.( سخاورز، بشیر   - ٥
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مجله آریانـا ، » اوضاع علمی و ادبی افغانستان در دورۀ محمد زایی« میر غالم محمد غبار   - ٦
ره    ) .١٣٢٨(٧، سال ٥ش

های خـارجی در ادبیـات و نقـش آن در تجـدد ادبیـات  داستانروند ترجمه«بیژن، فرید   - ٧
ـایت» داستانی در افغانستان  ـات ایـران ، قابـل دسـرتس در س ـاد مطالع -Fis: نـرش شـده بنی

iran.org.  
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 محقق زحل راد

  
 سیری در نظریات زبانشناسان پیرامون ماهیت زبان

  
  خالصه

ـای آن تـشکل یی در بنیاد خود دارای جوهری میدر حقیقت هر پدیده باشدکه بـر مبن
ها از جوهر و اصالتی برخوردار بـوده کـه مطالعـۀ یافته است،  زبان نیز به عنوان یکی از آفریده

از دیـر . گـرددی ارزشمند در عرصۀ زبانشناسی محسوب مـیماهیت و منشأ آن موضوعی خیل
زبانشناسان به تحقیق و ژرف نگری پیرامـون ) از آغاز پژوهش های زبانشناسی تاکنون(زمانی 

عـی، منـشأ . آن پرداخته اند ـان همچـون پدیـدۀ اجت ـای طبیعـی، زب منشأ الهی، منـشأ آواه
هایی اند، که از آغاز پژوهش ها ن، فرضیهحرکتی بیانی، زبان و ذهن، زبان و سیاست و امثال آ

ـات مختلـف و  تا کنون محققین و پژوهشگران را به خود مرصوف داشته و منجر بـه ارایـه نظری
رسـاند دسـتاورد تحقیقـی از میان این نظریات آنچه ما را بیشرت یاری می. متعددی شده است

- یعنی زبان آنچه را منعکس مـیدهد ها را هدفمند تبارز میاست ،که می پندارند زبان پدیده

- شود بیان مـیبه وسیله زبان آنچه در ذهن ما تداعی می. کندسازد که در ذهن ما خطور می

گـردد  میلمه های مناسب جمالت هدفمند ارایههای مختلف با گزینش کگردد و در موقعیت
ـا بـه جایگـاه مناسـب قـراربه عبارت دیگر به کمک زبان است کـه پدیـده  از طریـق گرفتـه و ه

  .گردداستدالل زبانی بیان می
  مقدمه 

ـا .  انسان از آغاز پیدایش نیازمند تامین روابط با اطرافیان خویش بوده است ـاط بـرش ب ارتب
ـان نقـش ارزنـده و همدیگر باعث ایجاد سهولت در امور زنده گی شده که در تامین این روابـط زب
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ـان اسـت کـه انـسان. باشداساسی  را دارا می ـاری مـیاین زب ـارز دهـد از  را ی ـا خـود را تب کنـد ت
ـام انـسان در نخستین لحظات زنده ـان تعیـین کننـده موقـف و مق گی تا آخرین مرحله حیات زب
ع می گـردد ذکاوت ، هوشیاری و استعداد انسانها به وسیله زبان برمال مـی. باشدخانواده و اجت

ـان هرگاه زبان را از انسان بگیریم به درختی می ماند که  ـا زب ی دهد انسان نیز ب ر و حاصل 
ع تثبیت وده و جایگاه مناسبی در میابدموقف خود را در اجت  .  

افهام و تفهیم نقش عمـده و اساسـی را  لهذا زبان به عنوان یکی از مهرتین وسیله ارتباط و
عی دارا می   . باشددر تعامالت اجت

   تحقیقهدف
مباحـث پیچیـده و قابـل بحـث و تحقیـق در عرصـه دریافت منشأ و ماهیت هـر پدیـده از  

ر می رود ، دانس انشناسان در رابطه به ماهیت زبانتحلیل نظریات زب. مطالعات علمی به ش
هدف از کاربرد زبان، تشخیص معقول ترین نظریه و بررسی کاربردی آن موضـوعاتی انـد کـه در 

  .این مقاله مورد بحث و تحقیق قرار گرفته است
  تمربمی

عـی برجـسته   با تحقیق و پژوهش در رابطه به ماهیت زبان ، نقش زبان در تعامالت اجت
ن زنـی ت و گ ـان از صـداگردیده، از توه ـا زب ـان کـه گوی ـا در مـورد زب ـای اولیـه طبیعـی ، ه ه

یی کـه از موسیقی و یا کالم منظوم و امثال این موارد به میان آمده کاسته شده و با توجه به نظریه
  .گردد علمی  اهمیت و کارایی بیشرت دارد منشا و ماهیت زبان مشخصرت میلحاظ

  ارزش تحقیق
 موضوع ماهیت زبان از دیر زمانی زبانشناسان را واداشته تا به تحقیق و واکاوی پیرامون آن 

ـان . بپردازند لهذا از آغاز تحقیقاتی که پیرامون زبان در زبانشناسی صورت گرفته مسالۀ ماهیت زب
ن زنـیمورد توجـه و تحقیـق پـژوهشنیز  الت و گـ ـوده اسـت، کـه همـین احـت ـای گـران ب ه

ـا درک ایـن زبانشناسان توانسته است موضوع ماهیت و منشا زبان را در روشـنی قـرار دهـد کـه ب
  .گرددموضوع ارزش و اهمیت زبان بیشرت می

  روش تحقیق
کرد کتابخانـه اسـتفاده بـه عمـل یو تحلیلی  و بر مبنای ر  – در این مقاله از روش  تحقیقی

  . آمده است
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  دریافت ماهیت زبان 
تر شدن موضوع بحث را با ذکر مثالی آغاز می کنیم طور مثال یـک قلـم را در جهت روشن

ـینظر می ـایی خـویش  توانـد گیریم تا هنگامی که قلم مملو از رنگ نباشد هیچگاهی بـه تنه
ودی م آنگاه میتوانیم که به وسیله آن نکاتی را به نگارش در بنویسد هنگامی که قلم را پر از رنگ  

  .یی برای  نگارش است آوریم یعنی قلم وسیله
، گفتار و بیان و امثال یی برای خوردن، آشامیدن، تشخیص ذایقهزبان در ذات خود وسیله

ـارآن  می  بپـردازد باشد در پس زبان باید اندیشۀ وجود داشته باشد که بتواند به وسیله آن بـه گفت
ـان مـی آیـد ایـن زبان نیز باید پر از رنگ گردد تا بتواند چیز هایی را بیان کند حاال پر سشی به می

  ؟ هایی را به بیان گیردتوان زبان را رنگ داد تا بتواند حرف؟ چگونه میرنگ چیست
ـاس موضـوع  ـان(  در پرتو این مثال کوچک می پردازیم به اصل و اس ) ماهیـت و منـشا زب

 اصل و گوهر زبان چی بوده ،آیا زبان منشا الهی داشته و یا رسمنشأ آن از طبیعت است و یا اینکه
پـردازیم بـه رسشت زبان از کدام اصل و جـوهری دیگـری مایـه گرفتـه و پدیـد آمـده اسـت، مـی

ـیم جستجو در نظر پردازی ـات آن توانـسته باش ـات و تحقیق ـا از خـالل نظری ـای زبانـشناسان ت ه
اییمماهیت و منشأ ز   . بان که موضوع اصلی و اساسی مقاله را می سازد دریافت 

ـا یکی از دیدگاه ـایر آفریـده ه ها در قرن هژدهم میالدی مبنی بر آن بود ،که زبان همچو س
منشأ در ذات اقدس الهی دارد چنانکه عمر زبان را برابر با عمر بنی آدم و پیدایش هستی و بـرش 

ده بر این بوده که زبان موهبـت الهـی اسـت و از جانـب خداونـد پنداشته اند همچنان باور و عقی
از جانب دیگر پژوهش های علمی مبنی بر آن است که امکان .برای برش اعطا گردیده است ) ج(

ـان را طـوری مطالعـه کـرد کـندارد وسیله ـتگاه  زب ـوان خاس ه از یی بدست آورد که به کمک آن بت
نشناسی جز کهن ترین متـون مکتـوب  بـه مـوادی کـه در زیرا زبا .لحاظ تجربی قابل تایید باشد

  ) ٥:١٨٨.(مطالعات تجربی مفید واقع گردد دسرتسی  نداشت
ودند، که جهت وضاحت موضـوع بنا زبانشناسان فرضیه های  متفاوت را در زمینه تجربه 

  . یپردازیم به نظریات زبانشناسان دراین رابطه
  منشأ الهی    - ١
  بیعی منشا آوا های ط    - ٢
  منشأ حرکتی بیانی     - ٣
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  زبان همچو پدیده خالق    - ٤
عی    - ٥   زبان پدیده اجت
  منشأ الهی  - ١
ـا، : شکی نیست که هر موجودی در جهان هستی، چون  ن، زمین، کاینات، انسان ه آس

میباشـد از ایـن جمـع انـسان کـه ارشف ) ج( یی از خلقت خداوند حیوانات، همه و همه  آفریده
) ج(میـدانیم کـه خداونـد . وقات است با سیستم خیلی پیچیده و مغلق آفریده شده اسـتاملخل

ـارکرد  همه اعضای بدن را برای انسان اعطا فرمـوده کـه هـر عـضوی از اعـضای بـدن وظیفـه و ک
یـی دارد کـه مـستلزم گی کارکرد هـر عـضو بـدن فلـسفهچگونه. باشد مختص به خود را دارا می
ـان افـراد تحقیق و ژرف نگری میبا شد در رابطه به زبان که مهمرتین عضو بدن و وسیله ارتباط می

یـی اسـت است تحقیقات زیادی صورت گرفته که از میان نظریات زبانشناسان یکی هم  فرضـیه
  )٥:١٨٦.(که زبان همچو موهبت الهی نصیب برش گردیده است

 الذی النطق کل شـی قالوانطقنا هللا:  سوره فصلت قرانکریم آمده است ٢١ طوریکه در آیۀ
  ء و هوخلقکم اول مرت و الیه ترجعون                                                                      

ـا گردانیـد و او :  ترجمه گویند جواب خدای که همه موجودات را به نطق آورد و ما را نیز گوی
  .دانیده می شویدش را نخستین بار بیافرید و باز به سوی او باز گر

ن ) ج(در این آیت به نطق درآمدن موجودات به خداند نسبت داده شده اسـت و ایـن هـ
  .فطری بودن و ذاتی بودن زبان را نشان میدهد 

ـاط ) ج(میپذیریم که خداوند  وده تا بتوانند به راحتی بین هم ارتب زبان را برای برش اعطا 
ایند اما خالق هستی حکمت ا در این پدیده  آفریده اسـت کـه بـرش بـه خـصوص های ربرقرار 

نتیجه تحقیقات و . داردمی زبانشناسان را به تحقیق و کاوش به اصل و بنیاد این حکمت الهی وا
ـال پژوهش ـان همـواره در ح ـاکی از آنـست کـه زب های زبانشناسان در رابطـه بـه ایـن فرضـیه ح

اخته و از صحنۀ کاربرد دور می شـوند گسرتش است واژه های کهنه و خشن  به مرور زمان رنگ ب
ـاگوار رنـگ و واژه های جدید و نو جاگزین آن می شوند و نیز  زبان گاهی در اثر اوضاع و رشایـط ن

توان می بازد و با اندک توجه و دقت بر آن غنی گردیده و دامنه آن وسعت و گسرتش میابد بنا می
ن ت اما با مایه گرف از ذهن و اندیشه انساها آفریدۀ ذات الهی اسگفت زبان همچو سایر پدیده
 .یابدرو به تکامل بوده و وسعت می
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 ١٢٦ 

  منشأ آواهای طبیعی - ٢
ودنـد ، گی خود را در طبیعت سپری مـیدانیم که انسانهای اولیه بیشرت اوقات زندهمی 
رۀ درختان تغذیه میهای کوهدر مغاره یدی روز و ودند ، جز سپها می زیستند ، از گیاهان و 

ـان جهـت . سیاهی شب و نیز خوراک و گشت و گذار از چیز دیگری آگاهی نداشتند  ایـن مردم
ـان ایجاد ارتباط با همدیگر از اشاره و عالیم رس و صورت استفاده می ودند، سپس بـه مـرور زم

 های طبیعی دیگـرگان و سایر آوازرش آب ، صدای پرنده متوجه صداهای دور و بر خود چون رش
  .شدند 

ن گونه که انسان های طبیعی به گونه مثال از دیـدن تـصادم ها با دیدن منظرهدرست ه
ـنایی و دو سنگ که  آتش تولید شد دانستند که آتش چگونه تولیـد مـی شـود و از آن جهـت روش

ـا  ودند، با شنیدن آواهای طبیعی هـم دسـت بـه تقلیـد بردنـد طـوری کـه ب پخت و پز استفاده 
ن نام آن پرنده را یاد کردندشنیدن آواز ودند و به ه ن صدا را تقلید  ـین .  یک پرنده ه بـه هم

وده و اندک اندک کلمهگونه سایر حوادثی که در طبیعت رخ میداد انسان ـای ها از آن تقلید  ه
  .مختلف را آموختند

ـام نظریـۀ  ـام آوایـی«این رویداد در زبانشناسی زیر ن مگـذاری یعنـی نا. مطالعـه میگـردد» ن
ت با توجه با آواهای طبیعی    کل

ـوان زبانشناسان با این نظریه کمرت موافقت داشتند،  زیرا با استفاده از این نظریه تنها می ت
ود و چیز ـیموجوداتی را که دارای آواز و صدا هستند نامگذاری  تـوان مـورد های بی صدا را 

های یی منطقی به نظر می رسد زیرا انساندازهبه هر حال این نظریه تا ان) ٤:٩.(خطاب قرار داد
ی   .ودندشناختند از همین  امکانات استفاده میکه جز طبیعت چیزی دیگری را 

  منشا حرکتی بیانی - ٣
بینیم ، با ذهن در حقیقت بین همه اعضای بدن ارتباط مستقیمی وجود دارد با چشم می

ـیم را به وسیله زبان بیان میهای ذهنی خوددرک و تحلیل می کنیم سپس داشته ـات . کن حرک
یـی را بـر اعضای بدن نیز در قسمت گفتار بی تاثیر نبوده، در بسیاری از حاالت بدون اینکه کلمه

  .توانیم برسانیممطلب را به طرف مقابل می... زبان بیاوریم با اشارۀ دست، چشم، رس، ابرو 
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ـان یـک پد: آیـدطوریکه از تعریف زبان بر می ـاریزب ، قـراردادی و یـده صـوتی، رمـزی، اش
عی است ـار محـسوب مـی. اجت شـود با توجه به این تعریف اشاره با اعضای بـدن نـوعی از گفت

تواننـد چنانچه در جامعه انسانی اشخاص کرو گنگ را داریم که با اشارۀ دست به طور مکمل می
انی ،اما در گفتار حرکات اعضای بدن. هدف را به طرف مقابل برسانند ـای سـخ ـارت ه  جـز مه

  .شود این گونه حرکات در جریان صحبت گفتار را جالب تر و ذهنشین تر می سازدمحسوب می
تواند داللت بر تاکیـد، از جانب دیگر حرکات و یا اشاره اعضای بدن در جریان صحبت می

 در یک جمع صحبت: طور مثال  صحت موضوع، عدم صحت موضوع و سایر موارد داشته باشد؛
ـاثیر کمـرت  ـا ت ـیم صـحبت م ـان کن اییم اگر موضوع را طور ساده و بدون اشاره و حرکات بی می 
باالی مخاطب می گذارد اما در صورتی که در جریان صحبت جهت تاکید و یا وضاحت بیشرت از 
ـاییم موضـوع جالـب تـر گردیـده و اسـتفاده بیـشرت از آن  حرکات دست، رس و چشم استفاده 

  .یردصورت می گ
ـانی(بر مبنای یکی از نظریه ها  ـات اعـضای بـدن ) منـشا حرکتـی بی در زبانـشناسی حرک

ـات  ارتباط مستقیم با گفتار دارد هرگاه به عمق موضوع دقت کنیم در می یابیم که این نـوع حرک
ـا بـه صـورت واقعـی از جمله مهارت یتوانـد گفتـۀ م ـاهی  ر رفته و هیچگ انی به ش های سخ
 )٤:١٠.(منعکس سازد

عی - ٤   زبان به منزله نهاد اجت
ـان خـویش   عی است از آوان پیدایش تا آخرین لحظه حیات با اطرافی انسان موجود اجت

ع . در ارتباط میباشد ـاالخره در همـین اجـت ع به دنیا می آید بـزرگ مـی شـود و ب فرد در اجت
  . های بلند آرمان ها و آرزو های خود می رسداست که به پله

ع می آمـوزیم در داب معارشت ، نزاکت، آز برخوردطر عی همه و همه را از اجت های اجت
ع شخصیت ما را مشخص می سازد؛ طور  حقیقت این زبان است که در پیوند با رفتار ما در اجت

نی وارد می کند شوید صاحب خانه شخص نا آشنایی را به ش معرفی میمثال ش به یک مه
عی ما تقاضا م اییم و به عالمـت خوشـنودی رس دست بدهیم کند که با او یرفتار اجت تبسم 

عی مناس ـانی اسـتتکان بدهیم ولی بخش بزرگی از رفتار اجت ـار زب در  .ب در این موقعیت رفت
گـی دارد کـه شـ چـه هواقع تاثیری که باالی این فرد باقی می گذارد در قدم اول بـه ایـن بـست
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 ١٢٨ 

ــی گوییــد و آنچــه را مــیمطــالبی را مــی گوییــد و چــه مطــالبی  - گوییــد چگونــه بیــان مــیرا 

  )٢:٢٠٧.(کنید
عی ما از اهمیت بیشرتی برخوردار می ـان اسـت کـه بنا زبان در روابط اجت باشـد ایـن زب

وده با همدیگر تبادل افکار می و اندیشهاءها با استفاده از آن آرانسان ایند و های خود را بیان 
  .اینده وسیله زبان تثبیت میه بشخصیت خود را در جامع

ـاط اسـت از محـیط ومی ع زاده شده و همواره با محیط در ارتب  پذیریم که انسان در اجت
ـاالی اطرافیان خود مطالب و موضوعات را می آموزد و نیز در بسیاری از موارد با آرا و اندیشه خود ب

ی. گذاردمحیط و اطرافیان خویش تاثیر می ـیم توانیم محیاما  ط را اصل و جوهر زبان تلقی کن
ی شود بلکه زبان در محیط تقویت می گردد   . زیرا زبان در محیط زاده 

  زبان همچو پدیدۀ خالق - ٥
ـاط طوریکه می  دانیم انسان یک موجود تغییر پذیر اسـت ایـن تحـول و تغییـر پـذیری ارتب

ع دارد افکار و اندیشه انسان ـان ها نیز با تامستقیم با محیط و اجت ثیر پذیری از محیط و اطرافی
ع می. شان متحول تر و متکامل تر میگردد ها و تجارب خـویش مـی وختهآموزند و به انداز اجت

  . افزایند
- کند و باعث ایجاد خالقیت  این ذهن است که نوآوری ها و ابتکارات را درک و تحلیل می

تعریف که با توجه به  .گرددن بیان میها به وسیله زباها می گردد سپس این ابتکارات و خالقیت
ـار خـود را «چامسکی از زبان میکند  ایش می گذارد و اعتب زبان جنبه خالقانه ذهن آدمی را به 
چامـسکی .  بلکه از تعامل پایدار و پویایی که با ذهن دارد اخذ کرده اسـت؛نه از مناسبات درونی

رد یعنی دارای سازمان دهی ذهنـی خاصـی باور دارد که نوع انسانی قابلیت منحرص به فردی دا
ی یی اسـت کـه توان آنرا وابسته به اندام ها یا هوش عمومی دانست تجلی آن به گونهاست که 

  )٦:٢١٠(»توان آن را جنبه خالقانه کابرد زبان فرض کردمی
خالقیت زبان بدین معنی نیست کـه انـسان . شود زبان یک پدیده خالق پنداشته میًءبنا
اید و در ها ها و جملهی از کلمهتعداد ـاوردرا در ذهن خود انبار  ـان بی  ؛هنگام رضورت آنرا بـه زب

های  آموزد سپس آموختهبلکه زبان استعداد ذاتی و فطری است انسان قواعد و قوانین زبان را می
» ولیدیت« یا» خالقیت« همین جنبه  . گیردذهنی خود را مطابق قواعد و قوانین زبان به بیان می

ر میرود   .یکی از وجوه اساسی افرتاق و امتیاز زبان برشی از دیگر وسایل ارتباطی به ش
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گی زبان توجه کردند فردینان دوسوسور واضع علـم ه اولین زبانشناسانی که به جنبه دوگان
  .زبانشناسی نوین و چامسکی بودند

یزی . کندگی زبان را بنام کنش و توانش یاد میهچامسکی وجه دوگان یعنی تشخیص و 
ـان . شـودکه بر اثر استعداد ذهنی صورت می گیرد توانش زبان نامیده می آنچـه را کـه توسـط زب

  .شودکنیم کنش نامیده میبیان می
از نظر دستوری مطابق به قواعد » من میخواهم به زبانشناسی می خوانم«طور مثال جمله 
ـبح کـوه قهـوه«ه مفهومی ندارد همچنان جملـ زبان نیست و معنی و یـی رسش را بـه یـک روز ص

ـان » .گی از پنجره بیرون می کردهآهست جمله بـی معنـی اسـت بـه عقیـده چامـسکی تـوانش زب
یز صحیح و غلط موضوع را به عهده دارد و محصول توانش زبان را که با استفاده از  تشخیص و 

  .شودکنیم کنش نامیده میقواعد و قوانین زبان بیان می
ب دیگر  فردینان دوسوسور به این عقیده است که زبان حلقۀ رابط بین صوت و فکـر از جان

اینـد نخـست در مغـز یکـی از آن «است  ـایق «طوری که دو نفر با یکدیگر با هم گفتگو می  حق
اینـده اصـوات این مفاهیم با صـورت. حارض می شوند » مفاهیم« و » ذهنی ـای صـوتی کـه  ه

اهیم به کار می روند ارتباط دارند هـر مفهـومی در مغـز تـصور صـوتی زبانی هستند و برای آن مف
مربوط را بر می انگیزد این پدیده که کامال جنبه روانی دارد یک جریان فیزیولوژیکی را نیز دنبال 

فرسـتد بـه های ایجاد کننده اصـوات مـیمغز تکانه مرتبط به آن تصور صوتی را به اندام. کندمی
ـاط را » . از دهان گوینده به گوش شنونده می رسد دنبال آن امواج صوتی به نظر سوسور این ارتب

  )١:٤٢.(باید اصل و جوهر زبان دانست 
یابیم که زبان جهت برآورده شـدن هـدفی از خالل مطالعات و نظریات زبانشناسان در می

ی ها رصف احساسات خود را بـراخلق گردیده است هدف از خلقت زبان در آن نیست که انسان
های خود را برآورده ساخته و آنچه را بـرای بقایـشان یکدیگر بیان کنند تا بتوانند از این طریق نیاز

  .استدالل هاست بلکه هدف از زبان بیان افکار و عقاید و آگاهی ها و ؛رضوری است فراهم سازند
ـات   –یی کالمیبر اساس نظریه چامسکی زبان گسرته ایش شـور و هیجان صوتی برای 

یزی نیست چه این گسرته در حیونات نیز موجود است زبان اندیشه است این ذهن است کـه غر
  )٦:٢١٠.(کنددر آیینه زبان تجلی پیدا می
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عالوه بر آن در تحقیقات کنونی برخی از متخصصین عرصه زبانشناسی به این باور رسـیده 
ود اند که منشأ زبان برشی را در استدالل این بدین معنی است که های سیاسی باید جستجو 

  .نحوه به کارگیری هر کلمه بار سیاسی خاصی به همراه دارد
ـا وجـود خـویش را در سـطوح مختلـف از سیاست یعنی ما چگونه از زبان بهره می گیریم ت

ـان چگ ـان خانواده تا کشور ازسازماندهی کنیم و ثانیا این نوع بهره گیری از زب ـارا از زب ونـه فهـم م
  )٣:١٦( .شکل می دهد

اییم تا بتوانیم موضوع را واضح تـر  ت باید استفاده  یعنی برای بیان مطلب از چگونه کل
ت خو د بیان کنیم تا از یک طرف به وضاحت موضوع پرداخته باشیم و از جانب دیگر با قوت کل

اییم  .طرف مقابل را بیشرت جذب 
  

  نتیجه
ـات ـدر فرجام بحث خویش را از دو جنبه نتیجـه گیـری مـی ـاظ مطالع اییم یکـی از لح

ـازماندهی  ـار را س زبانشناسی که زبان ارتباط مستقیم با ذهن دارد یعنی ذهـن  در حقیقـت گفت
ـان از ذهـن ) مغز(وده سپس آنچه در ذهن  ـا زب ـان مـی گیـرد بن تداعی می شود زبان آنرا به بی

فـی و درسـت را غلـط است که خوب و بـد را از بـد ، مثبـت را از من) مغز( گیرداین ذهنمنشا می
اید و این محصول به وسیله زبان بیان می   .گرددتفکیک می 

هرگاه به ذهن صدمه وارد شود به نسبت این صدمه فعالیت مغز متزلـزل گردیـده و انـسان 
تحقیـق جداگانـه را گـردد کـه ایـن مـسأله دهد و گفتار نیز ناقص مـیرکز خود را از دست می

  .ایدایجاب می
) ج(ینکه هر پدیدۀ در جهان هـستی آفریـدۀ ذات اقـدس الهـی اسـت، خداونـددو دیگر ا

وده که هیچ ذرۀ از ن  موجودات ناظر و ظارت وی به دور نبوده و بر همۀطوری این نظام را تنظیم 
ـادی بـرایش انسان را آفریده، همۀ) ج(خداونداگر . حاکم است ـاظ جـسمی و م  امکانات را از لح

وده است چشم، گو گـی بـرایش ش، دست، پا، زبان همه و همه را جهت سهولت در زندهاعطا 
  .آفریده است

، ـاییمد آنـرا درک کـرده تحلیـل مـیشنوییم سپس به وسیله ذهن خـواینکه چگونه می
ـان مـی وده ، مثبت و منفی را در موقع مناسـب آن بی  ایـن ـاییم همـۀخوب را از بد تفکیک  
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 بـدن یـی بـر هـر عـضو و تنظیم گردیده اند که با انـدک صـدمهها طور دقیق برنامه ریزیکارکرد
  . گرددگی میهفعالیت آن دچار سکت

ـا تحقیـق و بنا جهت دریافت و حل همچو مسایل بهرتین گزینه قرآنکـریم مـی باشـد کـه ب
 .بیریمتفسیر آیات آن بسیاری از موارد گنگ واضح گردیده و به عمق موضوعات پی می

 
  مآخذ

  .نرش قطره: مقدمات زبانشناسی، تهران). ١٣٨٨.(مهری باقری،    - ١
 .انتشارات آگاه: ، مسایل زبانشناسی نوین، تهران) ١٣٥٤. (باطنی، محمد رضا     ٢
ـام : زبان و سیاست، ترجمه مصطفی شهیدی تبار، تهران ،)١٣٩٥(جان ژوزف،    - ٣ دانشگاه ام

  .                                             صادق
مرکز تحقیق و تحلیل : ، نگاهی به زبان ، ترجمه نرسین حیدری، تهران)١٣٨٩(جورج یول    - ٤ 

  .علوم انسانی
مرکـز : تهـران ، محمد حق شناس، تاریخ زبانشناسی، ترجمه علی)١٣٨٨(ام .سورن، پیرتآ    - ٥

  .تحقیق و توسعه علوم انسانی
  .گاه امام صادقدانش: ، حقیقت و زبان، تهران)١٣٨٨(عابدی، مهدی    - ٦
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   ٢ و علی محمد مؤذنی١محمد عاکف وثیقی

 
  »گریۀ متبسم«

ایه و محتـوای بیان نامۀوارثان «بررسی و تحلیل درو
  با نگاهی به پیشینۀ طنز در ادبیات معارص افغانستان »زمین
  

  خالصه
ـات کالسـیک و  یکی از شاخهطنز  عـی اسـت کـه در ادبی ـادی و اجت های ادبیات انتق

یکهن فارسی به عنوان نو ر  رفته است و مرزهای مشخصی بـا دیگـر  ع ادبی مستقل به ش
معادل  اما امروزه طنز را. آمیز چون هجو، هزل و مطایبه نداشته است مضامین انتقادی و خنده

عی و سیاسی اطالق می التینی می satireواژۀ  شـود کـه بـه قـصد  دانند که به انتقادات اجت
این نوع ادبی، در ایران از زمان مـرشوطیت بـه بعـد در . ددار بیان شو اصالح و به صورت خنده

ـا وجـود . قالب یک نوع ادبی مستقل مطرح شد و تا امروز هم وجود دارد ولـی در افغانـستان ب
طراز با آنچه در ایران رخ داد،   همی فراوان و همچنین داش سابقۀسپری کردن فراز و فرودها

با ایـن وجـود آثـار طنـزی بـسیار . خوردار نشده استمتاسفانه از استحکام و استقالل کافی بر
ن افغانستان آفریـده شـده اسـت کـه گاهپخته و قابل قبولی توسط برخی از شاعران و نویسند

ـارص و از . باشـد یکـی از آنهـا مـی" نامـۀ وارثـان زمـین بیان" واصـف بـاخرتی شـاعر نامـدار مع
ـان رهاو که یکی از چه. آهنگان شعر نو در افغانستان است پیش ـاز در  های مـوثر و جری شـعر س

                                                 
  .دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران  - 1
د گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران استا   -  ٢ 
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ها و وضعیت  اما نابسامانی. کلیت اشعارش، شاعری است جدیباشد، در معارص افغانستان می
ود غم ایـن او در . انگیز کشور در زمان حکومت طالبان، او را به رسودن تنها اثر طنزش وادار 

و نقـاط سـیاه آن رژیـم را بـه هـا  رسـمی صالبت رسوده شده، بـی  بااثر که با زبان پخته و بیان
در این نوشتار ضمن بیان پیشینۀ طنز در ادبیات فارسی در ایـران و . کند صورت طنز بیان می

ایه و محتوای این اثر پرداخته شده که با بیان طتز، وجـوه  افغانستان، به بررسی و تحلیل درو
ـا  هنگستیزی، فر ستیزی، زن تاریک و سیاه حکومت طالبان را از قبیل علم ستیزی، دشمنی ب

ادبیات و شعر، دشمنی با فرهنگ و تاریخ کشور و خشونت وحشتناک آنان در مواجهه با مردم 
  .دهد و جامعه نشان می

  مقدمه . ١
  اهمیت تحقیق.  ١ ـ ١

ـارص افغانـستان  ـاعر نامـدار مع محمد شاه واصف باخرتی ادیب، مرتجم، نویـسنده و ش
 شناخته شده و پر ارج است که قریب به اتفاق شاعران و امستان ندرتاریخ ادبیات معارص افغان

کنند؛ عنوانی که در طول چند دهـه اخیـر یاد می" استاد"گان آن دیار از او به عنوان هنویسند
ع و اتفاق داده شده است   .برای کمرت کسی با این اج

ـان و اد١٣٤٥در سـال .  در بلخ به دنیا آمده است١٣٢١او در سال  ـات  لیـسانس زب بی
را در ) کارشناسـی ارشـد( گـواهی نامـه ماسـرتی ١٣٥٤فارسی را از دانشگاه کابل و در سال 

ـاخرتی درکابـل در . آموزش و پرورش از دانشگاه کلمبیای شهر نیویورک به دست آورده است ب
کـالس  شاعران مطـرح امـروز افغانـستان در شصت لنگرگاه شعر مقاومت بود و بسیاری ازدهۀ

مـدیر  تـدوین کتابهـای درسـی وزارت معـارف تـصحیح و.  و بـه بـار نشـستنددرس او آموختند
گان افغانستان، ریاسـت کـانون فرهنگـی ادبـی ه ژوندون نرشیه انجمن نویسندمسئوول مجلۀ

ـاب و  هایی است که وی در کنار نگارش دهدوستداران موالنا از جمله وظایف و مسؤلیت ها کت
ـابر هـروی، (.اش به آن اشتغال داشته اسـت شعری های ها و مجموعه مقاله علمی و ترجمه ص

به زبانهای عربی، انگلیسی، اردو و روسی آشـنایی دارد و برخـی از اشـعار  او) ٧٥و٧٤: ١٣٨٠
 شاعر از کشورهای مختلف آمریکای التین، عربی، اروپایی و آسیایی به زبان فارسی به ٤٢مهم 

وده است ـا چنـان ) ٥١٢  ـ٣٧١: ١٣٨٨باخرتی، : نک. (شعر برگردان  برگردان این اشعار ب

ACKU



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٣٤ 

مهارت و لطفی صورت گرفته که اگر تذکار آغازین این برگردانها نباشد، خواننده به سختی می 
  .تواند پی به برگردان بودن آنها بربد

واصف باخرتی در تحول و گسرتش شعر نو پارسـی در افغانـستان از جایگـاهی ممتـاز «
ـاثییی ردار است به گونهبرخو ـیکـه ت ـوذ او را در فـضای ادبـی افغانـستان  تـوان انکـار  ر و نف
ـا محزبان شعر) ١٧: ١٣٩٠ثروتی، (».کرد تـوایی  او زبانی است فخیم، فـاخر، متـین و پختـه ب

دستی او در شاعری و دانش  مبتکرانه و خالقانه که نشان از چیره عمیق و بسیار غنی و تصاویر
  . ادبی، تاریخی و فلسفی داردگسرتدۀ
   هدف تحقیق.٢ـ١

در «مــرت بــه رساغ طنــز رفتــه و اگــر چــه واصــف بــاخرتی شــاعری اســت جــدی رسا و ک
به صورت " ب. و"و " یال حافظیدان"یی داشته که با نام مستعار  ها نبشته های طنزگونه جوانی
های  رسانده ولی به گواهی مجموعه می) ٢٩٣: ١٣٨٨باخرتی، (» نده در رسانه ها به نرشپراگ

ی او ،اشعارش در این "  وارثان زمینبیان نامۀ "ولی منظومۀ. عری طنزپرداز دانستتوان شا را 
او در این منظومـۀ ". کم گوی و گزیده گوی چون در"میان استثنایی است ویژه و مصداق بارز 

 صفحه رسوده شده است به وضعیت اسفبار و خفقان زدۀ ٢٥طنزآمیز بلند که در قالبی نو و در 
ـان  ان حکومت سیاه طالبان اشاره میافغانستان در زم ـانی طنـز، پـرده از هویـت آن کند و بـا زب

  .دارد برمی
ـان  ایـه و محتـوای ایـن اثـر فـاخر طنـز و بی هدف این تحقیـق، بررسـی و تحلیـل درو

باشد ولی قبل از پرداخ به اصل موضوع، ابتدا بـه چیـستی و  های آن می ها وظرافت زیبایی
  .شود  شعر فارسی و نیز ادبیات معارص افغانستان پرداخته میماهیت طنز، پیشینۀ طنز در

  پیشینۀ تحقیق. ٣  ـ١
ل تأسف باید گفت تا به حال دربارۀ شخصیت و شعر شاعری به واالیـی و دانـایی  با ک
ـار ارزشـمندش  ـأن او و آث واصف باخرتی، پژوهش و تحقیقات عمیـق و فراگیـر کـه در خـور ش

خالی تحقیقات ادبی جدی و جامع در این زمینه به شـدت باشد، صورت نگرفته است و جای 
ـان ولی با این وجود، برخی پژوهش. خالی است هـای  نامـه هایی در قالـب مقـاالت ادبـی، پای

. دانشجویی و کتاب دربارۀ برخی  از ابعاد شخصیت و شعر واصف باخرتی صورت گرفته است
نامـۀ وارثـان  بیـان"بـه ویـژه منظومـۀ اما به طور مشخص درباره طنز در اشعار واصف باخرتی و 
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ـاب : باشد تا جایی که بنده جستجو کردم، فقط سه اثر تا کنون موجود می" زمین انگبـین "کت
ـارۀ طنزپـردازی " نیشخند و رشنگ نوشخند که توسط منیژه باخرتی دخرت استاد باخرتی در ب

رات پرنیــان در در پهنــۀ ادبیــات فارســی دری در افغانــستان نگاشــته شــده و از ســوی انتــشا
البته دراین کتاب هم فقط در یک قسمت، آن هم .  در کابل به چاپ رسیده است١٣٨٨سال

دومـین اثـر، مقالـه علمـی . به صورت کوتاه و گذرا به این اثر واصف باخرتی اشاره کرده اسـت
ـان" محمد ظاهر فایز است با عنوان پژوهشی دکرت نامـۀ  اندیشۀ انتقادی و بیان آیرونیک در بی
رۀ " وارثان زمین  )١٣٩٥ جدی - قوس( تحقیقی خراسان -  مجلۀ علمی١٣١ و ١٣٠که در ش

سومین اثر هم مقدمه زیبای استاد رهنورد زریاب بر این منظومۀ طنزآمیز . به چاپ رسیده است
ــاب  ــه در کت ــفالینه"اســت ک ــردا س ــورین ف ــشگاه بل ــر پی ــد ب ــی چن ــده اســت" ی ــاپ ش . چ

  )٥٢٠ـ٥١٥: ١٣٨٨باخرتی،(
  )مربمیت( رضورت تحقیق .٤  ـ١

عـی اسـت و امـروزه در میـان  از آن جایی که طنز یکی از شاخه ـات اجت های مهم ادبی
نامۀ وارثان زمین  ام ملل دنیا از جایگاه برجسته و مهمی برخوردار است و از طرف دیگر بیان

ونه جز بهرتین و قوی سـت، لـذا های طنز منظوم در تاریخ طنزرسایـی در افغانـستان ا ترین 
  .رسد تا پیرامون این موضوع تحقیق جدی صورت گیرد رضوری به نظر می

  های تحقیق روش، فرضیه و پرسش. ٥  ـ١
 یـی  اغلـب مطالـب از منـابع کتابخانـهتحلیلی اسـت و _توصیفی روش پژوهش حارض،

هاست که طنز چیست و پیشینۀ  این پژوهش در پی  پاسخ به این پرسش. گردآوری شده است
ایـه و آن در  شعر فارسی دری و نیز ادبیات معارص افغانستان چگونه است و نیز ایـن کـه درو

این پژوهش با ایـن فرضـیه کـه . دهد چه مطالبی تشکیل می" نامۀ وارثان زمین بیان"محتوای 
های زبانی و ادبی آموزنده است و توانـسته بـه   رسشار از ظرافتنامۀ وارثان زمین، منظومۀ بیان

ایی، چهرۀ واقعی رژیم طالبان را به تصویر بکشد و لبخندی تلخ و تبسمی رسشـار خوبی و زیب
  .بنشاندزی واقعی است را بر لبان خواننده از بغض و حرست و نفرت که نشانۀ آثار طن

  طنز و چیستی آن. ٢
 عربی است و در لغت به معنای افـسوس کـردن و مـسخره کـردن، طعنـه زدن، طنز واژۀ

، مسخره، طعنه، رسزنـش و نـاز آمـده اسـتعیب کردن، رسزنش کر . دن، سخن به رموز گف
ــــین، ج( ــــا در ) ١٥٥٣٢و١٥٥٣١: ١٣٧٧، ١٠دهخــــدا، ج( و ) ٢٢٣٧: ١٣٦٢، ٢مع و ام

ـاخه عـی اسـت کـه البتـه در ادبیـات  اصطالح ادبی یکی از ش هـای ادبیـات انتقـادی و اجت
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١٣٦ 

ـی ر  ـای ر کالسیک و کهن فارسی به عنـوان نـوع ادبـی مـستقل بـه شـ فتـه اسـت و مرزه
  .آمیز چون هجو، هزل و مطایبه نداشته است مشخصی با دیگر مضامین انتقادی و خنده

ـوهامروزه منتقدان و پژوهشگران ادبی تعریف ـان  خـی بر. انـد های مختلفی از طنـز بی
در  " satura"و  " satire"اصال از " satira "است و کلمۀ" satire "برابر نهادۀ واژۀ«طنز : اند نوشته

های متنـوع بـوده اسـت کـه بـه یکـی از  زبان التینی اقتباس شده است و آن ظرفی پر از میوه
دکـرت شـفیعی ) ٣٤٠ و ٣٣٩: ١٣٨٥داد، (» .انـد کـرده خدایان فالحـت و زراعـت هدیـه مـی

ع نقیـضین مـی ی اجـت ) ٥١: ١٣٧٤شـفیعی کـدکنی، . (دانـد کدکنی طنز را تـصویر هـ
عی در جامۀرا نوعی ان هم طنز یی عده ـا رعایـت و حفـظ جنبـهتقاد اجت هـای   رمز و کنایه، ب
  طنز را برابر نهادۀ واژه«برخی هم ) ٤٩: ١٣٧٥تنکابنی، (. اند ی و زیباشناسی تعریف کردهه

مـشتق شـده اسـت و در " humeur" فرانسوی  د که از واژهدانن می" humour"انگلوساکسون 
 یـی ل شکوفا شدن پیـدا نکـرده و گریـه است که مجایی خنده" humour:"اند تعریف آن گفته

) ٩٣ - ٩٢: ١٣٨٠نیکوبخت، (» . گوینده نخواسته به آن شکل بدهداست که غرور و خودداری
 خاص بیان ز در اصطالح ادب شیوۀطن«: نویسد جردی در تعریف طنز می وهدکرت بهزادی اند

ـای مفهوم عی، انتقادی و سیاسی و طرز افـشای حق ق تلـخ و تنفرآمیـز ناشـی از های تند اجت
 جـدی ز آنها به صورت عادی یا به گونـۀهای فرد یا جامعه است که دم زدن ا فساد و بی رسمی

هـای  نـدن ریـشهاء و نیشخند به منظور نفی و برافگممنوع و متعذر باشد در پوششی از استهز
  )١٧٤٥ـ١٦٦٧(جاناتان سویفت ) ٦: ١٣٧٩بهزادی اندوهجردی، (» . رسمی فساد و موارد بی

ام تعاریف باال می ـا ایـن مبنای طنز بـر شـوخی«توان پی برد که  از   و خنـده اسـت ام
ـا یـی خنده، خندۀ شادمانی و شوخی نیست؛ خنده  اسـت تلـخ و جـدی و دردنـاک و همـراه ب
بیش زننده و نیش به خطای دار که با ایجاد ترس و بیم، خطاکاران را  رسزنش و رسکوفت و ک

  )٣٦: ١٣٧٢، ٢پور، ج آرین(». سازد میخودشان متوجه 
  طنز در ادبیات فارسی دری. ٣

نگونه که قبال اشاره شد در ادبیات کهن فارسی طنز به عنوان نـوع ادبـی مـستقلی  ه
آمیـز چـون هجـو و  های انتقادی و خنده شناخته نشده است و مرز مشخصی با دیگر مضمون

 معنی لغوی آن مورد نظر شاعران ً طنز غالباۀدر شعر کالسیک از واژ. شته استهزل و غیره ندا
  .گان بوده استهو نویسند
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١٣٧ 

  سخر و طعنه زدن) الف
 د آن جوزاـد خوانـمرا به طنز چو خورشی    ام مهی سی روز ی روزهـتر از مه س ونـزب

  )١٦٥: ١٣٨٧استعالمی، (                                                                                                   
ی  خم به طنز گفت حرام است می مخورشی   کنم گفتم که چشم گوش به هر خر 

  )٣٥٣: ١٣٨٢حافظ، (                                                                                                          
دم یک نشـان   جز که طنز و تسخر این رسخوشان            سالها جستم ندـی

  )٣٩٠: ١٣٨٦مولوی، (                                                                                                         
سخر) ب   تقلید از رس 

ـاز مرد است ــزگ    سایه که نقیضه سـ ــ ــری گـران ـنـدر طن   ورد استــ
ــزی کن ــطنـ ــ ــدارد آزرمد وـ   چون چشمش نیست کی بود رشم     نـ

  )٣٣٧: ١٣٨٢نظامی، (                                                                                               
  دروغ و مسخره) ج

  باره بنگرید  دروغ دگـرآن عشـوۀ         گفت سعدیا من از آن توام به طنزدی 
  )٥٧٢: ١٣٨٥سعدی، (                                                                                               

ل کلمه طنز برای انتقادی که به صورت خنده آور و مـضحک بیـان شـود در   و اما استع
ـار قـدیم زدر" طنز"هر چند که . والنی نداردفارسی معارص سابقه ط ـان تاریخ بیهقی و دیگر آث ب

ل وسیعی به معنای سـابقا در . اروپایی نداشته اسـت "satire" فارسی به کار رفته، ولی استع
 غیر مستقیم تقاد مستقیم و شخصی دارد و جنبۀ انرفته که بیشرت جنبۀ و به کار میفارسی هج

عی هم نیست" ساتیر" انـد  را نیز به کار بـرده" هزل"در فارسی . را ندارد و اغلب آموزنده و اجت
  )١١: ١٣٨٤جوادی، . ( مزاح و مطایبه دارد و بیشرت جنبۀاست" جد"که ضد 
عی چندان همتاسفانه ادب فارسی با آن گسرتد« گی که دارد در طول قرون از طنز اجت

عی در جامۀدر. بهره نگرفته است  هـزل و شـوخی کمـرت تجلـی کـرده  شعر فارسی نقد اجت
ـاه و نیـز از آثار عبید زاکانی از روزگا. است ر مغول و شیخ محمد قارانی از روزگار نارصالـدین ش

عی  برخی سخنان ظریفان که بگذریم، در رسارس ادب فارسی به آثاریکه به قصد اصالح اجت
ی   )٣٥  - ٣٤: تاکاسب، بی(» .خوریم رسوده شده باشند بر
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١٣٨ 

ـایی از طنـز را در شـعر البته ناگفته نباید گذاشت که بـه جـز عبیـد، مـا رگـه  برخـی از ه
شاعران دیگر نیز مانند حافظ، سعدی، موالنا، سنایی، عطار و نیز بخـشهایی از ادب صـوفیانه 

ـار شـعری در طـول قرنهـا و  مشاهده می کنیم، ولی این موارد اوال در مقایسه با حجم وسـیع آث
ـاهد نقـد  ـا ش ـا در ایـن گونـه طنزهـا م دورانهای مورد بحث، بسیار اندک و نـاچیز اسـت و ثانی

عی به معنای آنچاج ـا  طنز مراد است، نیستیم، ه امروز از واژۀت بلکـه بیـشرت افـراد سیاسـی ی
  :مثال. اند دینی و یا برخی مفاهیم فلسفی و اعتقادی مورد نقد قرار گرفته

ــــز نام وقـف نبینی ب       هاست     ه خرقۀ من گر چه رهن میکدهبیا ک ــ ـام من درمیـ   ه ن
  )٤٧١: ١٣٨٢حافظ، (                                                                                                            
  که می حرام ولی به ز مال اوقاف است       وا دادـــه دی مست بود و فتــفقیه مدرس

ن(                                                                                                                               )٤٤: ه
ــوان ــکی دـی ــآن ـی ــ ـد رازهــ   کای فالن حق را شناسی بی مجاز  ای پرسـی

ــزو گشت  گفت چون نشناسمش صـد باره من ــزان کـ ــ   م چنین آواره منـ
رد و م  ان دور کردــهم ز شهر و هم ز خویش ــدل ز من ـب ــ ــور کردرا مهـ   ج

ــروز و شـب در دس ـــت دارد دامن ــجمـله مـن او را شنـ  مــ ـا منـمــ   اسم ت
  )٢٦٤: ١٣٨٣عطار، (                                                                                                  

ش از افـراد متوجـه با پیدایی مرشوطیت، ادبیات طنزی حقیقی، که لبه تیز خـود را بـی«
ـار  ع و معایب عمومی جامعه ساخته بود، پدید آمد و در حقیقت به نفع افک  آزادیخواهانـهاجت

از این زمان به بعد است که طنز ) ٣٩: ١٣٧٢، ٢پور، ج آرین(» . به شعر تغزلی دست اتحاد داد
را به خود جلب گان و شاعران بزرگ هبه عنوان نوع ادبی بسیار جدی، توجه بسیاری از نویسند

ل(علی اکرب دهخدا، سـید ارشف الـدین قزوینـی. کرد اده عـشقی و زیـن ، میـرز)نـسیم شـ
در . باشند  از جمله پیشگامان طنز در ادبیات فارسی در دوران مرشوطه مییی العابدین مراغه

ـاهی در  ، بـه صـورت قطعـات کوت ادبیات فارسی طنز چه در صورت شعر و چه بـه صـورت نـ
فقط در سالیان اخیر و بعد از رواج رمان نویسی است که داستانهای بلند مبتنی دست است و 

  .زاد و برخی آثار صادق هدایت بر طنز پدید آمده است مانند آثار ایرج پزشک
  طنز در ادبیات معارص افغانستان. ٤

ـادی برخـوردار نیـست . طنز در ادبیات فارسی دری در افغاستان از پیشینه و قـدمت زی
ـاي  هاي آفرينش رگهان نخستین پژوهشگر ـان طنزآميـز را در نوشـته ه هاي طنـزي و كـابرد زب
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١٣٩ 

ـ  ـ که از وی به نام پدر ژورنالیزم افغانستان یاد می) م١٩٣٣ـ١٨٦٦(محمود طرزي  و نیز  شود 
 رساج االخبـار در سـال طرزی با انتـشار نـرشیۀ. اند دادهشعر بعيض از شاعران آن دوره نشان 

هللا خان تالش کرد تا با ساده نویـسی و وارد زمان پادشاهی امیر حبیب خورشیدی در ١٢٩٠
ـاوره، زبـان شـعر و  ـان مح کردن اصطالحات روز و روزمره وارد شعر و ن ادبـی و اسـتفاده از زب
ادبیات را به زبان عامه مردم نزدیک کند و ساده نویسی را خالف ن پر از تعقیـدات و مملـو از 

ـارزه علیـه  در مقابـل بـدین وسـیله روح آزادی. ن، رواج دهـدهای عربی آن زما واژه خـواهی ومب
ر و استبداد داخلـی و خـارجی را در جامعـه بدمـد او کـه بـه دلیـل فـضای خفقـان و . استع

ی ـازگو  توانست افکار و آرمانهایش را با رصاحت و بی استبدادی که بر کشور حاکم بود  پرده ب
رساج "، "حی علی الفالح"های   مقالهدر از جمله. زی گراییدکند لذا به بیان کنایی و زبان طن

با زبانی کنایی به ... و" من هیچ فرصت ندارم"، "جنگ و صلح"، "خواهد موذن شود االخبار می
ر و سلطۀها در کشور از  ها و نابسامانی تیعدال انتقاد از بی ـان، رشـوت، ه بیگانـجمله استع گ

ـانونی بـرای تجمـع . پـردازد  مـیکفایتی و عدم کارایی مـسئوالن بی ـار بـه زودی ک رساج االخب
ـان روشـنفکر و ترقـیهخواهان و مرشوطه طلبان شد و شاعران و نویـسند آزادی خـواه ماننـد  گ

ن لودین   بر گرد آن جمع شدند ...، عبدالعلی مستغنی و)کربیت(عبدالهای داوی، عبدالرح
ایـن نـرشیه پـس از مـرگ . ن نرشیه پرداختندو به نرش اشعار انتقادی و افکار خود از طریق ای

ـا امـان هللا خـان کـه رابطـۀخواهش، شاه  امیر حبیب هللا خان و سلطنت فرزند ترقی  خـوبی ب
تغییر نام داد ولی در شیوه و روش کار در واقع ادامـه " امان افغان"خواهان داشت، به  مرشوطه

ن رساج االخبار بود ـادی سیاسـی و اما باید یادآوری کرد که آنچه . ه از اشـعار و مقـاالت انتق
عی که از طرزی و یارانش در این دو نرشیه منترش می ـارصی از طنـز را  اجت شـد، اگرچـه عن

توان آنها را در بسرتسازی شکل گـرف طنـز مـوثر دانـست  توان در آنها مشاهده کرد و می می
ی   .شود بر آنها اطالق کرد ولی به هیچ وجه نام طنز را 

ی اصــالحات شــاه امــان هللا خــان و تــصویب قــانون اساســی جدیــد و دادن بــا اجــرا
عی و فرهنگی، های  هایی در زمینه آزادی - ههـا، نویـسند فضای خوبی برای کـار رسـانه«اجت

عیل سـیاه  ل و اسـ گان، نوگرایان و دگراندیشان به میان آمـد و شـاعرانی چـون شـایق جـ
عیل سیاه با شـعرهای . عبیدزاکانی تجربه کردندهای از طنز  هراتی طنز منظوم را با بهره اس

ل با اشعار طنزی که به صـورت " سگ و شغال"هجوی و هزلی و به ویژه با مثنوی  و شایق ج
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١٤٠ 

ـ رسید، طنز را در چ ها به چاپ می پراکنده در رسانه هارچوب یـک گونـه نـسبتا مـستقل ادبـی 
بتـه در ایـن دوران بایـد از نقـش مـوثر ال   )١٨٢: ١٣٨٨باخرتی، (» .دهند منظومـ  پرورش می

رسـید نیـز یـاد  برخی نرشیات طنز که از برخی کشورهای همسایه یا منطقه به افغانستان مـی
زاده که از قفقاز به   مالنرصالدین به مدیر مسئولی جلیل محمد قلینرشیاتی نظیر روزنامۀ. دکر
مسئولی میرزا جهانگیرخان شیرازی  صور ارسافیل به مدیر رسید، روزنامۀ ن و افغانستان میایرا

ـا نـام مـستعار " چرند و پرنـد"های طنزآمیز عالمه دهخدا را با نام  که نوشته بـه نـرش " دخـو"و ب
ل "رساند، روزنامۀ می  خـودش به مدیر مسئولی سید ارشف الدین قزوینی و اشعار" نسیم ش

 و حاوی مطالب طنز و شد که در کلکته چاپ می" حبل املتین "شد، جریدۀ که درآن چاپ می
عی سیاسی بود   .انتقادات اجت

در این دوره نخستین داستانهای کوتاه در افغانستان نوشته شد که در برخی از آنها مثل 
همچنـین در همـین دوران و در سـال . شـد هایی فراوانی از طنز دیده مـی مایه"تصویر عربت"

ی الـدین انـیس رشوع بـه نـرش به مدیر مسئولی غالم محیـ" انیس" خورشیدی نرشیه ١٣٠٦
این نرشیه نیز در آشنایی و تـرویج طنـز در . کند که در آن ستونی به طنز اختصاص داشت می

  .گان و شاعران بسیار موثر بودهبین جامعه و نویسند
توان گفـت  گان این عرص افغانستان میهبا یک بررسی کلی در مورد شاعران و نویسند«

ـا ژورنالیـستی شـکل به شکل یک گونۀ ماهیت اصلی خود که طنز با  طنـزی مـستقل ادبـی ی
ـاعران دیـده مـیههـای نویـسند هـایی از آن در آفریـده تنها مایه. نگرفته بود ـان و ش شـد کـه  گ

ـا انتقـاد و . کرد های بعدی ایجاد می هایی را برای ایجاد طنز در دوره مایه بن ـازی اساس بیدارس
ـا  داد که گاهی رگه ا تشکیل می ادبیات این دوره رمردم و نوگرایی، هستۀ هایی از طنـز را نیـز ب

ن(» .خود داشتند   )١٨٥: ه
 او کـه حبیب هللا کلکانی و حکومت آشـفتۀپس از دوران شاه امان هللا خان و قیام امیر 

ـــرد ـال دوام ک ــ ـــک س ـــرت از ی ـــپس دوران ) ش١٣٠٧(کم ـــدارتو س ـــص ـــم  محم د هاش
با وجود اینکـه در .  رشد پیدا نکرد و فضایی برای تنفس وطنز مجال) ش١٣١٢ـ١٣٠٨(خان

گان هگردد و شاعران و نویسند همین سالهاست که دو انجمن ادبی هرات و کابل تاسیس می
ـان موجـود در  نامدار و بزرگی در این دو انجمن جمع می شوند ولی با این وجود به علـت خفق

 توان داوری کرد ها، می ورهبا توجه به ادبیات این د« .گیرد ز هم طنز در حاشیه قرار میکشور با
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 مباهـات یی نبود که مایـۀ ز توجه جدی نکرده بود طنز گونه به طنیی که هیچ شاعر و نویسنده
 درجه چندمی بود که پرداخ به آن کـرس های پیشین، طنز، گونۀ مانند سده. نویسنده گردد
ای نویـسندۀ آن بـه یی بـر ان یک کار فرعی، تفننی و حاشیهگردید و تنها به عنو شأن تلقی می

ر می ن(» .رفت ش   )١٨٨: ه
ـاهی محمـد ظـاهر  وضعیت طنز و جایگاه آن در ادبیات افغاستان در سه دهۀ اول پادش

در دهۀ سی با . کم و بیش به همین منوال پیش رفت) ش١٣٤٣تا ١٣١٢بین سالهای (شاه 
عی کم نگاه انتقادی نسبت به اتفاقات و گیری مطبوعات ایدئولوژیک، کم شکل  وضعیت اجت

ـایان . باشیم های آغازین دهۀ چهل شاهد شکوفایی آن میسیاسی به وجود آمدکه در سال ش
ذکر است که در دهۀ سی طنز منظوم در تئاتر افغانستان راه پیدا کرد و کسانی چون ابـراهیم 

ن(.خوانش اشعار طنز به شهرت رسیدندنسیم با    )١٨٩: ه
که به دهۀ دموکراسی مشهور است، ) ش١٣٤٣(هل با تصویب قانون اساسی در دهۀ چ

ـازۀ فعالیـت یافتنـد و . دوران جدیدی در کشور رقـم خـورد در ایـن دهـه، احـزاب سیاسـی اج
از . های غیردولتـی و آزاد بـه وجـود آمـد مطبوعات و رسانه. مبارزات سیاسی به اوج خود رسید

ـای گان افغانستان بـا ادبیـاتهسوی دیگر آشنایی شاعران و نویسند  معـارص جهـان و جریانه
در این دو دهـه . ادبی جدید، سبب به وجود آمدن تحولی در روند جریانات ادبی کشور گردید

برای نخستین بار شعر نو طبق اسلوب و پیشنهادهای نی در شعر و نوش داستانهای کوتاه 
  .رایج گردید

، غـالم علـی امیـد، در این دو دهه، شاعرانی همچون ضیا قاریزاده، عبدالصبور غفـوری
ل، شیرعلی قانون، شایق افندی، طالب قندهاری و  تالش کردند که با انعکـاس ...شایق ج

ـان طنـزی، طنـز همشکالت زند ـا اسـتفاده از زب عـی در شـعر ب گی مردم و ناهنجاریهای اجت
ه بیان داشت و بت آنان در سطح بسیار پایینی قرارولی متاسفانه که انتقادا. منظوم را بیافرینند

خواری مامورین پایین رتبه و مسائلی ازین  سوادی مردم، رشوه مشکالتی مانند گرانفروشی، بی
در دهۀ چهل، کاریکاتور در فضای مطبوعات به وجود آمد البته آن هم نـوک . دست پرداختند

ی های از خودسانسوری و هراس در آنها  شد و سایه پیکانش متوجه مسائل بزرگ و اساسی 
  .رسد  میبه چشم
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ن"گذاری و انتشار جریدۀ  هپای ، نخستین نرشیۀ اختصاصی طنـز در افغانـستان، "ترج
ـا ١٣٤٧در سال  ش توسط نویسنده، مورخ و ادیب شهیر افغانستان، علی اصغر بشیر هروی ب

ـاریخ  همکاری دکرت عبدالرحیم نوین کاریکاتوریست مشهور، نقطۀ عطفـی در تـاریخ طنـز و ت
  .شود لمداد میمطبوعات در کشور ق

ن"« ن مقطع خاص با طنزهای خود، هستۀ طنزنویـسی را در افغانـستان " ترج در ه
ری را در  پی گذاشت و طنزنویسان بی ن(» .دامـن خـود پـرورش دادش مرحـوم ) ١٩٢: هـ

ـا دیـد عمیـق و دانـش گـسرتدههـ بشیر  کـه داشـت سـعی در بـه تـصویر کـشیدن یـی روی ب
عی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگـی جامعـه و کـشور در لبـاس ها و مشکالت اجت نابسامانی

طنز داشت و با همکاری یار و رفیق دانشمندش دکرت نوین بـه خـوبی هـم از عهـدۀ ایـن کـار 
ن به زودی به مرکز تجمعی برای طنزنویسان و عالقمندان به طنز تبدیل شد. آمد برمی . ترج

ن می چـون جـالل نـورانی، نـصیراحمد نـشاط، توان از طنزنویـسانی  از جمله همکاران ترج
نــا، میــر محمــد جــالل نــورانی «. نــام بــرد...  امــین مــشعوف، پــاییز حنیفــی وعبــدالکریم 

هـای کوچـک، طنـز را بـا دیـد   که به تئوری طنز پرداخت و با مقالـهبود یی ترین چهره شاخص
و هدفمنـد اسـت و طنز او عمیق . کارشناسانه و علمی بررسی کرد و ابتذال را از طنز جدا کرد

رچوب بــا شــناختی کــه از طنــز بــه هــم رســاند، طنــز کــامال متفــاوت از نــسل خــود را در چهــا
ن(» .داستانهای کوتاه ارائه کرد ـاب ) ١٩٣: ه ن و رهنورد زری در همین دوره محمداکرم عث

که بعدها دو داسـتان نـویس مـشهور و صـاحب سـبک در افغانـستان گردیدنـد، داسـتانهایی 
از بـیخ "، "گـور مفـت: "داستانهایی ماننـد. توان عنارص طنز را در آنها یافت  که مینوشتند می
ن و " نقطۀ نیرنگی"و " ، مغز متفکر خانوادۀ ما"بته سـاز  ، شـاگرد سـاعت"جنـازه"از اکـرم عـث
چـه در کلیـت خـود طنـز ها اگر این نبشته«. رهنورد زریاباز " مرغی که مرد"و " مقاله"، "شدم

ن نقش مـؤثری داشـته سازی ایجاد ادبیات طنزی بی ر بسرتنبودند، اما د ایـن دوره را . انـد گ
خـالف . گی طنز دانست که در آن ادبیات طنـز شـکل گرفـتهتوان دورۀ شکوفایی و بالند می

ی های قبل، غالبا طنز طنزنویسان دوره نوشتند،  نویسان در این دوره به جز طنز چیز دیگری 
ـاه شـعری مـی ـا داسـتانی مـیرسودنـد  هر گ ـایی و اولـین ی ـان طنز وشـتند، هـدف نه » بـودش

ن( ش به ١٣٥٠است که در سال " شوخک"ازدیگر نرشیات مخصوص طنز، مجلۀ ) ١٩٣:ه
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رسید و در تقویت طنز در ادبیات کشور نقش داشت، اگر  مدیر مسئولی عزیز مختار به نرش می
  .پسند به خود گرفت به مرور رنگ ابتذال و عامه" شوخک"چه 

ش و اعالن جمهوریت نظام ١٣٥٢ رسدار محمد داوود خان در سال به قدرت رسیدنبا 
های اقتصادی و آبادانی کشور، در  هایی در زمینهبه جای سیستم پادشاهی، با وجود پیرشفت

برخی . گرد و حاکمیت مجدد استبداد و سانسور هستیم عرصۀ فرهنگی متاسفانه شاهد عقب
با اینکه در مطبوعات این دوره، جسته «. دانند ا دوره خموشی طنز میاز پژوهشگران این دوره ر

ی و گریخته طنزهایی دیده می ـا عـرض انـدام  شوند اما هرگز  توانند به عنوان یک فراینـد پوی
ر آیندیی بر طنزنو کنند یا حتی دنباله ن(» .یسی دورۀ دموکراسی به ش  )١٩٥  - ١٩٤: ه

ش در کشور ١٣٥٧ آمدن حکومت کمونیسیتی در سال با کودتای هفتم ثور و روی کار
ـان  یت کشور شوروی آن زم ـاق و  که با ح صـورت گرفـت، شـکل جدیـدی از اسـتبداد، اختن

ـاکم گردیـد در . ش بـه طـول انجامیـد١٣٧١در ایـن دوره کـه تـا سـال . سانسور در کـشور ح
 شــاعران هــای بیــشرت ســالهای پایــانی دهــۀ پنجــاه و ســالهای آغــازین دهــۀ شــصت، آفریــده

ـاد شـوروی بـود و آن  زده، سیاست گان شعارهونویسند زده و متأثر از مطبوعـات آرمانگرایانـۀ اتح
ی ـادگرایی و تـصویرسازی در اشـعار و  عده که  خواسـتند بـه ایـن رونـد تـن دهنـد، رو بـه 

ـان گرفتـه شـده «ها دراین سال. هایشان آوردند هنوشت طنزنویسان که مجال آزادی اندیشه ازش
عی پرداختند و طنز سیاسی را به فراموشی سپردندب ن(» .ود، بیشرت به طنز اجت  و ١٩٥: ه

گان شوروی هها ترجمۀ آثار ادبی بسیاری از ادیبان و شاعران و نویسندالبته در این سال) ١٩٦
شد که در بین آنها آثاری در طنـز هـم از قبیـل برخـی  چاپ و به افغانستان ارسال و پخش می

 وجود داشت کـه اگـر ... و" حربا"، "مالک دوننامۀ یک "، "ماسک"های چخوف مانند داستان
  . ولی مبلغ نوع خاصی از طنز بود؛چه در معرفی و شناخت نظریۀ طنز و طنز جهان مفید بود

عی و فرهنگی به وجود آمـد از نیمۀ دوم دهۀ شصت برخی گشایش . ها در فضای اجت
ـانهش انجمن نویسند١٣٦٦در سال  ن، بخـش گ  افغانـستان بـه مـدیریت دکـرت اکـرم عـث

آشنای کشور زنده یـاد جـالل  طنزنویسی را بنیان نهاد که مسئولیت آن به عهدۀ طنزنویس نام
هـای مختلـف ادبـی بـه نـرش   اثر در زمینه٢٥٠این انجمن توانست حدود . نورانی قرار داشت

دهۀ «. باشد فانی و هارون یوسفی میق برساند که از جملۀ آنها کتابهای طنز جالل نورانی، راز
توان فوران ادبیات طنز و دگرگونی طنز دانست و در این دوره طنز منثور بـر طنـز  شصت را می
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ود یافتمنظوم پیشی گرفت و طنز بیشرتینه در  ن(» .چهارچوب داستان کوتاه  ) ١٩٧: ه
 طنزپـرداز در ایـن دوره هـای ترین چهره ظاهر ایوبی، هارون یوسفی و جالل نورانی از برجسته

در . کردند بودند که دو نفر اخیر برعالوه طنزنویسی، طنزهایی از سایر کشورها را هم ترجمه می
  .گیرد این دوره است که طنز، شکل یک گونۀ ادبی مستقل را به خود می

 و استقرار حکومت مجاهـدین، کـشور دچـار حکومت داکرت نجیب هللاپس از فروپاشی 
انجنگهای داخلی  گـی و مهـاجرت خیلـی از شـاعران و هسوز گردیـد کـه سـبب پراکنـد خا

ـای افغانـستان «. گان گردیدهنویسند نند مردم این دوره بـه بیـرون از مرزه طنز افغانستان ه
ن(» . های ایران و پاکستان با پویایی شکل گرفت کوچید و به ویژه در حوزه   )٢٠٣:ه

 نیز در کشور های آزاد ش آخرین روزنه١٣٧٥ل  سابا روی کار آمدن حکومت طالبان در
" رشیعت"و روزنامۀ " رشیعت"ها مسدود و تلویزیونها تعطیل گشت و تنها رادیو  رسانه. بسته شد

و چند نرشیه معدود دولتی دیگر اجازه فعالیت داشتند که آن هم خالصه شده بـود در پخـش 
ناگفته پیداسـت کـه در چنـین . البانهای امارت اسالمی ط ها و اطالعیه برخی اخبار و فرمان

انده بود، وضعیت طنز باید به چه منوالی  وضعیتی که رمقی برای دیگر گونه های ادبی باقی 
  .باشد

ـ   ن " زنبیل غم"فقط یک نرشیه به نام  طنز در این زمان متوقف شد توسط محمد عـث
مد ضیا کوشا در ایـن اکرم و چند طنزنویس دیگر مثل نصیراحمد نشاط، مسعوده خزان و مح

زمان به صورت پنهانی و زیرزمینی و به شکل سیاه و سفید و کوپی، آن هـم بـه صـورت بـسیار 
د توزیع می محدود نرش می ولی به موازات آن در بیرون  شدـ   شد که فقط بین افراد قابل اعت

استاد . مه دادگان مهاجر این گونۀ ادبی حیات خود را اداهاز کشور به همت شاعران و نویسند
هللا  را رسود و نجیـب" نامـۀ وارثـان زمـین بیـان"واصف باخرتی در این زمان منظومه طنـز تلـخ 

ـان را  گـی شـکلهقصۀ پر غـصۀ چگونـ" تولد هیوال" دهزاد با نوش طنز سیاسی گیـری طالب
ـا نـوگرایی«. روایت کرد ـاظمی ب ـایی کـه در  پرتو نادری، افرس رهبین، سمیع حامد و کاظم ک ه

خنــد و  عر دارنــد، طنــز سیاســی را بــا رویکــرد جدیــد وارد شــعر کردنــد کــه پیامــد آن تلــخشــ
های  جنگی ها و خانه سمیع حامد جدال. نشیند های خوانندۀ شعر میزهرخندیست که بر لب

نویـسانی  داسـتان. گرفـت و سامانۀ طالبان را به چالش کردمجاهدین را در شعر خود مسخره 
ری از آفریدهچون خالد نویسا و عزیزهللا هایشان به نحوی رویکرد طنزگونه به   نهفته نیز در ش
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ن(» .اند أله داشتهمس ایـۀ رایـج و غالـب آثـار ) ٢٠٥:ه در این دهه، طنز سیاسـی، درو
  .طنز بود

و استقرار حکومت جدید بـا شـعار آزادی، ) ش١٣٨٠(پس از فروپاشی رژیم طالبان
 طنزنویسی در افغانستان جان گرفت و آثار طنزآمیز آزادی بیان و دموکراسی، یک بار دیگر

ایــشنامه، برنامــه هــای تلویزیــونی و رادیــویی و در  در قالــب داســتان، شــعر، کاریکــاتور، 
: ١٣٨٨بـاخرتی، :نـک. (شـود های نوشـتاری و فـضای مجـازی نـرش و پخـش مـی رسانه
  )٢١٢ـ٢٠٦

د سـال اخیـر کـه طنـز در صـتوان گفـت  بندی می به صورت خالصه و در یک جمع
، برخالف شعر و داستان، رشد و شکوفایی الزم و طبیعی خود را نداشته است و افغانستان

 دچار فراز و فرودهای فراوان بوده است و علیـرغم اینکـه دهـۀ شـصت، هفتـاد و هـشتاد را
ها هم درگیـر  توان دوران اوج طنز پردازی دانست ولی با این وجود، طنز را در این دوره می

این امر البته علل و عـواملی دارد کـه بـه صـورت خالصـه . بینیم ها و چالشهایی می آسیب
  :توان به موارد زیر اشاره کرد می
. رفتـه نـشده اسـتطنز هیچ گاه در افغانستان به گونه یک نوع ادبی مـستقل پذی    .الف

رسا  چنانچه ما به ندرت و خیلی کم رساغ داریم کسانی که فقط طنزنویس یا طنـز
انـد و  دلیل این امر هم شاید نگاهی است که جامعه و مردم به طنز داشـته. باشند

  .دانند های رسگرمی و فکاهی می آن را چیزی در مایه
هـای مـستبد بـوده لـذا   و حکومـتجامعۀ افغانستان غالبا تحت فرمان زمامـداران      .ب

طبیعی است که طنز و طنزپردازی که لبۀ تیـز آن بـه طـرف حکومـت و زمامـداران 
  . برای جوالن و شکوفایی نداشته باشدیی ت، در چنین فضا و اوضاعی زمینهاس

عدم شناخت کافی از ماهیت و چیستی طنز نیز سبب شده که بسا اوقات گروهی        .ج
 افغانستان به جـای آفـرینش طنزهـای جـدی و جـاودان، دچـار از طنزنویسان در

  .تقلید و هجاگویی یا مسخرگی شوند
ار طنز یکی از علـل ـساخت شنــاخت کامــل از زبان و نقش آن در آشنایی و عدم نا        .د

هـای نادرسـت و  ساخت ترکیـب. باشد رضبه پذیری طنز در ادبیات افغانستان می
و فرهنگ نازل کوچه و خیابان بدون آن که از این کار هـدفی نازیبا، رجوع به زبان 
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داشــته باشــد و رصف بــه خــاطر جلــب و جــذب مخاطــب عــام از جملــه مــصادیق 
های مختلف بـا مفهـوم ونقـش زبـان در  ناآشنایی گروهی از طنزنویسان ما در دوره

  )٢١٨  ـ٢١٣: پیشین: نک. (باشد ساختار طنز می
  "نامۀ وارثان زمین بیان"ایۀ بررسی و تحلیل محتوا و درو. ٥

ن گونه که در آغاز نیز یاد کردیم، بیـان نامـۀ وارثـان زمـین تنهـا اثـر طنـز واصـف  ه
طنزی تلخ و رسا حاوی زهرخندها و نیشخندهای فراوان که در عـین حـال . باخرتی است

ق قلـب مخاطـب آشـنا بـه وضـعیت افغانـستان در زمـان حکومـت  که می خنداند، در اع
نامۀ وارثـان زمـین بـه راسـتی  بیان. سازد ن، آتشی از حرست و درد و نفرت روشن میطالبا

 کـه یـی طنـز یعنـی گریـۀ متبـسم، گریـه«: تمصداق این توصیف زیبا و دقیق از طنز اسـ
هـق بلنـد  تواند بنابر حاکمیت استبداد، انحطاط و نابسامانی جامعه را آشکارا در هق ی

ن خون گـان را در جامهـای بلـورین هق خـون فقیـران و سـتمدیدپـاال، شـف بریزد و باچش
یاند؛ در چنین حالتی که هر نوای عـدالت ستمگران زر ای درگلـو خفـه  خواهانـه اندوز بن

قـاه   ی انـسانی، دسـت افـشان و پایکوبـان قـاه شود، طنز به بلنـدای دردهـای جامعـه می
آرزو، (» .انگارنـد ی نظـران رقـص مـ های بـسملی اسـت کـه کوتـه در حقیقت تپش. زند می

١٧: ١٣٨٠(  
 افغانستان در توصیف و تعریف ایـن اثـر زریاب، داستان نویس و منتقد ادبیرهنورد 

بـا زبـان پـر صـالبت واصـف  نامۀ وارثان زمین منظومۀ طنزآگینی است ـ  بیان« : نویسد می
، به تازیانـۀ یی پر از زشتی و پلشتی را الی آن، دلقکان سیه کردار برهه باخرتی ـ که در البه
خویان را، کـه در یـک شـب سـیاه و  های نهانی آن اهریمن نامه بندد و بزه طنز و تسخر می

 آشـکارا و  نده کرده بودنـد، از زبـان خـود آنـان ـمان، به هرگوشه پخش و پراگ تاریختاریک 
و در ایـن . سـازد گوید و مقاصد راستین و نهانی آنان را ظاهر و هویـدا مـی باز می روشن ـ 

منـد  خوشـایند را سـاز زمینـۀ سـخنان ارجکش و نواز و اثرناک یک طنز دل کار، آهنگ دل
او بـا تبحـری کـه در ادبیـات  «) ٥١٩ و٥١٨: ١٣٨٨بـاخرتی، ( » ...خویش ساخته است

ادها و اشارات تاریخی، رازهای رس  کالسیک و تاریخ آن دارد، در پوششی از استعاره ها، 
در ادامـه بـه ) ٢٩٣: ١٣٨٨بـاخرتی، (» .زنـد سخر میه آن کند و ب فشا میبه مهری را ا

  .شود تحلیل و بررسی این اثر ارجناک پرداخته می
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  عنوان طنزآمیز . ١  ـ ٥
بـه . را انتخاب کرده اسـت" نامۀ وارثان زمین بیان"واصف باخرتی برای این شعر، عنوان 

ـاعر ، انتخـابی اسـت آگاهانـه ویقین  ـا انتخاب این عنوان از سوی ش  هدفمنـد و در تناسـب ب
ـایی و اسـتقرار حکومـت . فضای طنزآگین شعر را مـذهبی از نـوع خـود طالبان که ادعای برپ
خواندند، در عمل، خود را گروهی متحجر، قرشی و  می" امیراملؤمنین" داشتند و رهربشان را 

 از یـی ه پـاره را در رعایت و التـزام بـبیگانه از روح و حقیقت دین نشان دادند که فقط دینداری
ظواهر دین خالصه کرده بودند و در لباس دین، هـر گونـه ظلـم و تبعـیض و جنـایتی مرتکـب 

سخر . شدند می نام " وارثان زمین"از همین رو است که واصف باخرتی، این گروه را به طنز و 
  .نهد تا از این طریق، ذهن خواننده را آماده ورود به فضای شعر کند می

  برتربینی و خودیی خودرا. ٢  ـ٥
نانی کامل ـارت اسـالمی طالبان خود را مسل شـان را حکـومتی بـی نقـص و  العیار و ام

از همین رو خود را خادم کشور و جامعـه، نـه، بلکـه بـادار و رسور جامعـه . دانستند آل می ایده
پنداشتند و از همین رو دستور دادن را حق خود و اطاعت و فرمانربداری محـض را وظیفـۀ  می
  :دهد واصف این روحیه آنان را به این شکل نشان می. دانستند ردم میم

/ ما را بیانی خاص اسـت / ما را زبانی خاص است /   ای عوام کاالنعام /گوش فرا دارید «
  )٥٢١: ١٣٨٨باخرتی، (» ما را بنانی خاص است

ضمن که در چندین جای دیگر شعر هم تکرار شده است، " ای عوام کاالنعام"در عبارت 
شود زیرا بـا وجـود  یی از طنز نیز احساس می بیان طرز نگاه حکومت طالبان به مردم، چاشنی

ـام دانستند؛  ردم را عوام کاالنعام میاینکه طالبان م بـودن و ولی برای اک مـردم، عـوام کاالنع
ن  سطحی ر مینگری آنان از مسل   .رفت  به ش
که تنها ما وارثان / و بدانید و آگاه باشید/ شناسید  ما را به نیکویی ب/ ! ای عوام کاالنعام « 
ـاییم مـا اجابـت معکـوس / الدار و بدون ما لیس فی/ زمینیم  و / کـه گروهـی پـنج بـار /  آن دع

ن(» و قنا ربنا عذاب النار /  خوانند می/ در شبان روزان / ری پنجاه بارش   )٥٣٨: ه
  دشمنی با شعر و ادبیات. ٣  ـ ٥

ـایی بـه " نامۀ وارثان زمین بیان"لبان، یکی از موضوعاتی است که ستیزی طا ادب بـه زیب
  :بیان آن پرداخته است
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ن سو و آن سـو در مـ شـعرها و تصویرهای ای/ های تابناک شسته ان باد از واژهپرهیزم«
 تـشبیه بـه چـه کـار آیـد / اسـتچون دانیم که تصویرگری همسایۀ دیوار به دیوار رشک / رسته

هـایی  را به یاد عاریتزیرا ما / آید  و از استعاره عارمان می / ه ظاهر اهل تشبیه نییمکه ب/ مان؟ 
ن(» و آنها را هرگز بدیشان باز نخواهیم داد/ ایم  که از خلقان گرفته/ اندازد می   )ه

ن گونه که می ـا  ه ـات و زبـان ب بینیم در اینجا شاعر دشمنی این گروه را با شـعر و ادبی
کـه " ما اهل تشبیه نیـستیم"دار  استدالل خنده. دارد  و زبانی آیرونیک بیان میبیانی طنزآمیز

اشــاره بــه گــروه مــشبهه دارد کــه خداونــد را در ذات یــا برخــی از صــفات شــبیه بــه مخلوقــات 
دانستد و یا تصویرگری را همسایۀ رشک شمردن و نیز عار شـمردن اسـتفاده از اسـتعاره آن  می

ر ثـروت و داریـی های بـی  چپاولهم به دلیل یادآوری چور و هـای کـشور و مـردم توسـط  شـ
او در ادامـه . باشـد خودشان، همگی بیان طنزآمیز حقیقت تلخ ادب ستیزی گروه طالبان مـی

  :گوید می
آن / ه ستایش فردوسی و سعدی بیـاالییمکه لب ب/  نه از آن دست شاعران ژاژ خاییم ما«

طوسی و روسی یک میزان رصفـی  دیگر دانیم که و از سوی/ خوان گربان بود   طوسی مدیحه
ـ/ و کاشـف کنـوز نهـان/ دی آن گونه که شیخنا فریـدالزمان و سع / دارند ـاری از رس  سخر ب
وشی گویا عتیقه فر/ به خاک سوده   / و پارسی دانان/  خوانان و پشت همۀ پارسی /  بود فرموده

ـا خدعـه /  یهودی بوده است در دیار بکر نـه در  / رابعـه سـزاوار رجـم بـود/ و مکـر و الجرم رساپ
ـام و/ انـد  خوانده" مشنوی"را " مثنوی " نیاکان ما.../ ... سپهران دانش نجم ـافظ را از و خی  ح

ن( »  همه جا رانده   )٥٣٣ ـ ٥٣٢و ٥٢٢: ه
بخردانـۀ طالبـان را در برابـر شـعر و  شاعر در این بند، با نیشخندی تلخ رفتار زشـت و نـا

دهـد، نـشان   مهمی از تاریخ و فرهنـگ رسزمـین افغانـستان را تـشکیل مـیادبیات که بخش
هـای نامـدار عرصـۀ شـعر و ادب  دهد و سپس با بیان زاویۀ نگاه آنان به بزرگان و شخصیت می
ـان زمامـداری آنـان چگونـه اسـتهخواهد بگوید که وضعیت شاعران و نویسند می . گان در زم

ـاعران ناگفته پیداست زمانی که فردوسی و سعد ی و موالنا و حافظ و خیام که از بـزرگرتین ش
ـانوی  ام دنیا هستند، سزاوار نفرین و نکوهش باشند و رابعۀ بلخی، نخستین ب زبان پارسی و 

ـان و قلمـرو حکومـت هبلندآوازۀ شاعر مستحق رجم باشد، شاعران و نویسند گان حـارض در زم
  .کنند طالبان چه وضعیتی پیدا می
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، خلیلی، شاملو نام برده مـیدر ادامه، از شا شـود و  عران بزرگ دیگری نیز هم چون نی
  :شوند آور سزاوار طرد و لعن دانسته می هرکدام را با استداللی پوچ و خنده

ـا / اسـت" نی مـا"که او در اصل /  سخن گوییم" نی" پرستیم که از نه بیگانه یعنـی از م
ـا چـه !  / یاللعجب/  :فتیمگ / آن روز که شاملو را پا بریدند / ...نیست  ـان بـی در این دنی جراح

ی/ کنند  گی میهمعرفتی زند ن(دانند  که فرق پا و رس را    )٥٢٥: ه
زیرا اوال خلیلی نـام / نیز ما را پسند نیفتاد  / که گویا از پروان بوده است" یلیخل"و این « 

ن (الخبائث سازند  که از آن ام/ نوعیست از عنب    )٥٢٦و ٥٢٥ه
ـان در طـول هبه راستی هم وضعیت شعر و ادبیات و نیز شاعران و نویسند گان و فرهنگی

گوید آرزوی بزرگ این گـروه ایـن   میباخرتی. انگیز بود سالهای حاکمیت طالبان اسفبار و غم
  :است

کـه / کنـیم  شان دعا می در حق/ خورندهای همۀ شاعران را ب دیوان/ ها اگر روزی موریانه
ن. (ما مستجاب الدعواتیم / مان مبدل شوند  های د به پیل   )٥٣٥: ه
  علم ستیزی. ٤  ـ ٥

نامۀ وارثان زمین در  علم ستیزی یکی دیگر از وجوه نامیمون حکومت طالبان بود که بیان
 نفـر ٢٧٠٥٤ق از تشکیالت معـارف کـشور . ـه١٤١٩در سال « . پی فریاد کشیدن آن است

نام لیـسه و مکتـب از قـاموس و فرهنـگ .  و اخراج شدندمعلم و کارمند معارف نامطلوب اعالم
طالبـان تقـویم « ) ١٤٦: ١٣٨٨مـسعود، (» .ایگزین آن شـدمعارف حذف گردید و مدرسـه جـ

» هاست تقویم رایج افغانستان است به هجـری قمـری تغییـر دادنـد هجری شمسی را که قرن
آمیـز متفـاوتی یـاد هـای طنز واصف باخرتی از این نکته شکل) ١٢٩و١٢٨: ١٣٩٥صفاری، (

  :کند می
ـا سیال/ از آن رو / اند  آراس جهان را بسنده/ ها  ها و شبستان رسداب ب آتـش خـشم م
بــرای / بــه پــا برخیــزیم  /  هــیچ کــسی گهــواره برتاشــد دیگــر نبایــد/ هاســت  تــشنۀ دبــستان

  )٥٢٩: ١٣٨٨باخرتی، ! (سازان داشت تابوت گرامی
 برگ و گیاه که یادآور کتاب و دفـرت و قلـم اسـت، او سپس با استفادۀ کنایی و استعاری

  :کند ستیزی این گروه را این گونه با زبانی آیرونیک و طنزآمیز، حکایت می دانش
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یپهنۀ زمین را / با تصحیف / زیرا گیاه را / مگر گیاه و درخت / اید   هیچ چیزی زشت 
ی/ ن شنودن نام آ/ رگ اگر زیبا بود و ب/ خواند " گناه"توان  می سالم بـر / آورد   مرگ را به یاد 

ن! (های یخ زده و کرخت بیابان   )٥٣٠: ه
 عروضیان متاع«کند که در نظر طالبان،  ادامه به صورت طنزگونه یادآوری می در باخرتی

ابـن عربـی، ابـن «و نیـز » قراط از صدر نشینان سـقربقراط، بقر است و س«و » نیرزد یی حبه به
» دار خرد بوده و ابن حاجب، فرزند یک پـرده سیبویه، بی« . »حان، مجوسابوری«و » غربی است

/  بر عارفان و فیلسوفان تاختهو/ اند های خون جاری ساختهدریا /  نیاکان ما... «ولی در مقابل 
ا و هزاران مـرد جنگـی ر/ حالج را آویخته / القضات انداخته  ن سهروردی و عینو طناب بر گرد

به پشتیبانی سنایی برنخاسته بود / گری از دارالخالفه   و اگر بریان/ برانگیخته در نربد با پورسینا
ن. (کردنـد و بریـانش مـی / کـشیدند به سیخش می/ در غزنین / یی  چونان بره/   ــ ٥٢٦:هـ

٥٣٢(  
  زن ستیزی و تبعیض علیه زنان.  ٥  ـ ٥
ار دادند و نه تنها امکان طالبان از ابتدای به قدرت رسیدن، زنان را مورد ستم و تحقیر قر«

ا بدون همرس  بلکه بیرون آمدن از خانه ر؛تحصیل و کار در بیرون از خانه را از آنان سلب کردند
ـادری نویـسنده و داسـتان» ٦٠: ١٣٨٦قراگوزلـو، (» .و محـرم، جـرم شـمردند نــویس  حمیـرا ق

ـاره مـی ـان سـ«: نویـسد افغانستان در همین ب ده افغانـستان تمديآنچـه كـه در ايـن دوره بـر زن
ـا و خـاطره یی شد براي ديگر ملت گذشت، افسانه ـان رنـج كـشيده در یـی ه  تلخـرت از آنچـه زن

حـضور طالبـان در هـر شـهر، چـون جغـد . هاي قبل از رسگذارنده بودند، براي خودشان دوره
ِترتيب دل زن ه شومي بود كه بر رس هر ويرانۀ به جامانده از روزگار پيش نشسته بود و بدين ر ِ

شان و گورسـتان  خانه زندا شد براي درهم شكس استخوانهاي به جامانده. خانه را لرزاند
. ترين زن دنيـا ترين زن دوران جنگ افغانستان بوده و بدبخت پناه زن اين دوره . ام آرزوها

  )٣٨: ١٣٨٧قادری، (» 
برای کار در خانـه گوید از دیدگاه طالبان زنان فقط  واصف باخرتی با بیانی طنزآمیز می

اند و لذا برای در خانه ماندنشان باید بـه زنجیـر کـشیده شـوند و اگـر حتـی بـرای  آفریده شده
م و نظافت پای از خانه بیرون نهد، نه تنها جایز نیست بلکه مردش نیـز  رضورتی چون استح

  ! :کتاش برادر رابعۀ بلخی باشدی چون بمستوجب عقوبت و حد است حتی اگر مرد
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ـا " روب"نـه چـرا ور / و چنـد سـوزن / یک جاروب داشـته باشـد / اید تنها زن ب " خـوب"ب
ـاید / ؟ رسد به پایان می" زن"و چرا سوزن با / آواست  هم کـه بـر دیـدگان زن، / خردمندان را ش

" جیـر"کـه / انـد  و نحویـون گفتـه / ز شده استبدانید که زنجیر هم با زن آغا/ برند   سوزن فرو
ل  یعنی باید زن به زنجیر کشیده  / دهد زن، همسایۀ زنجیر معنی می/ فتأمل  / است" جار"م
سـزاوار / بـرادر مهـرت او حـارث / دانش نجـم نه در سپهران / رابعه سزاوار رجم بود  .../ ..! شود

خـواهر گیـسو / و نگذاشـت / کـه حمیـت مردانگـی داشـت/ اندک سـپاس و سـتایش اسـت 
ـا هـم   / اسـتاو را بر ذمت مانده  / اما وامی از ما / زیندخود شوهرگبه دلخواه / اش  بریده دریغ

زنـان بـه گرمابـه / انـد کـه دردوران او نیـز  یرا گفتـهز/ دیم ز که او را تازیانه می/ روزگارش نبودیم
م رف/ اند رفته می   )٥٣٢ـ٥٢٢ :١٣٨٨باخرتی،(» . از قباحت تهی نیست  / و خود نفس ح

  ی و تحجرنظری، تعصب دین تنگ. ٦ ـ ٥
طالبان دانش ناچیزی از تاریخ اسـالم و افغانـستان، رشیعـت و قـرآن و حتـی تحـوالت «

یکالیـسم اسـالمی با آن کـه راد. سیاسی و تئوریکی جهان اسالم در طول قرن بیستم داشتند
ـان نـه   مکتوب و طوالنی و بحثقرن بیستم، تاریخ ـاره دارد، طالب های عاملانۀ فراوان در ایـن ب

یانیـۀ اسـالمی و هـیچ طالبان هـیچ ب. طراز با آن ی معادل آن دارند و نه تاریخی همانداز چشم
  )١٢٧: ١٣٨٣رشید، ( ».اند ز تاریخ اسالم ارائه نداده ایی تحلیل ویژه

ـالف  این امر سبب شد که طالبان درکی بسیار سطحی، سختگیرانه و در بسا اوقات مخ
ـسک مم. های دینی داشته باشند با روح حقیقی آموزه نوعیت آموزش و تحصیل برای زنان، 

عـت، داشـ  ـاز بـه ج بیش از حد به برخی ظواهر دین مانند داش ریـش بلنـد، ادای 
مه(مندیل  همگـی ریـشه در . . . برای مردان، ماندن زنان در خانه، ممنوعیت تلویزیـون و) ع

ن درک نادرست از دین و قرشی ـانی واصف باخرتی . گری این گروه دارد ه به زیبایی و بـا بی
  :نامۀ وارثان زمین بیان کرده است رسشار از طنز، این مطلب را در بیان

که /  و چه خوشرت  /گاهی نباید؟ گناه را زیس ای بیه آیا شپش/ یز باید دادگر بود و ن«
ن/ و لحیه و سبلتان آدمی باشد / جامه و پیکر / گاه  این زیس د سالم بر آن که میزبان سخاو

  )٥٢٣: ١٣٨٨باخرتی، (» گناهست صدها شپش بی
های سخت و هولناک به  و نسبت دادن بی احرتامی به دین و مقدسات و مجازات تکفیر

هـای واهـی و  آنان به بهانـه. نگری و تعصب طالبان بود این دلیل یکی دیگر از تبعات سطحی

ACKU



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٥٢ 

های  گرفتند، مانند زندان میهای سنگینی برای برخی افراد در نظر  دار، گاه مجازات گاه خنده
ـاه مـی درازمدت برای مردانی که ریش خود را می ـا کوت کردنـد و شـالق زدن بـرای  تراشیدند ی
عت حارض نشوند و از ج   . . .کسانی که به 

روســتایی را / کــه در شــهر آنــان   / گــان ایــن اســتهزاد دیگــر از گناهــان الیغفــر کابــل«
 فرهمندی بر ما هیچ / بر دار آویزیم/ و کبار کابل را   اگر صغار /و به این گناه / گویند " ریشخور"

ـ خاک بر دها ـ    /و دیگر این که ما ندانستیم/ خرده نیارد گرفت  مگر کابل بهشت /  ن زندیقان 
ن(نامند؟ " شیر جوی"که در آن بلده، محلتی را / است   ) ٥٢٥و ٥٢٤: ه

بـرداری و   شـان فـیلم در دوران حکومـتلذا . دانستند طالبان عکس گرف را حرام می
. از همین رو از رهربان و فرماندهان طالبان به ندرت تصویری وجـود دارد. عکاسی ممنوع بود

ی   :کند واصف باخرتی، این مسئله را نیز فراموش 
ـ  " تجلی خدا در آفاق و انفس"آن که  ـ  / "سلجوقی"با  / نـده بـودی  نیز اگـر ز/ را نوشت 

ی /  و مواساتراه مواخات و  / ا منکوحۀ خویش عکس یادگاری گرفتهزیرا ب/ گرفتیم   در پیش 
ن! (ریب آیینۀ اعتقاد او را غبار گرفته بودهبال   )٥٢٨و ٥٢٧: ه

ر مـی اجـرای . رود تعصب مذهبی طالبان از دیگر وجوه ناروا و ناپسند این گروه، به شـ
 مذهبی و قومی و صـوفیان و رسکـوب و های های خشن و سختگیرانه در قبال اقلیت سیاست

شان، از مصادیق این تعصبات است که  شکنجه و کشتار اینان در مقاطع مختلفی از زمامداری
  .پرداخ به آن، از حوصلۀ این مقال بیرون است

کان پاکیزه زیرا نیا / آیین تقیه است / اتان ر  سالطین /که مپندارید/  این از آن گفتیم و باز
و علی / ـ آشکارا  / وحتی شافعی و حنفی را  / ان هزار رافضی و باطنی و معتزلی هزار/  بنیان ما

ـ   نه/  و آن اعاظم قبیله و اکابر عشیره /اند   بی دریغ از دم تیغ کشیده/ رؤس االشهاد  یی  به پی
ن خویش / اند  مدبر بوده به دست و  / اند  یکی از این مهرها را کوبیده/که برجبین بسا از خص

زمـین / و نشان پدر داریم / و بر سیرۀ سلفیم / فرزندان خلفیم  وما که ...  / ...دژخیمش سپرده
ـاکیزه خـواهیم / و صـوفی و شـطاح / ادری  هـزاران هـزار شـکاک ال/ شتیرا از نحوست و پلـ پ

ن(ساخت    )٥٤٠و ٥٣٩: ه
  ستیزی دشمنی با فرهنگ و میهن. ٧ ـ ٥

شان به همه جهانیان   البان در مدت پنج سال زمامداریداری ط عملکرد و شیوۀ حکومت
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گی به هدوستی و دلبست و مردم افغانستان ثابت ساخت که در رسشت و منطق طالبان، میهن
ـان ها و کنش ز سیاستفرهنگ و تاریخ کشور وجود ندارد، بلکه در بسیاری ا ، های سیاسـی آن

نابودی و تخریب آثـار . آید ه چشم میستیزی ب ستیزی و میهن های غلیظ و شدید فرهنگ مایه
باســتانی و فرهنگــی غیــر منقــول، قاچــاق و فــروش آثــار باســتانی منقــول، گــسرتش کــشت 

م به کارهـا و پـروژه ـا  خشخاش، عدم اهت ـایی، تخریـب وجهـۀ کـشور ب هـای اساسـی و زیربن
 ...ن بـود واملللی که افغانـستان متعهـد بـه آ های بین ها و کنوانیسون زیرپاگذاش توافقنامه

سـتیزانۀ ایـن گـروه محـسوب  سـتیزانه و مـیهن هـای فرهنـگ مشتی از خروار خـروار سیاسـت
ر ها و آثا وحید مژده از آگاهانه مسائل سیاسی افغانستان درباره برخورد طالبان با موزه. شود می

 مسئولین وزارت امر به معروف، فرمانی به امضای مـال محمـد«: نویسد باستانی افغانستان می
نشان دادند که در آن به رصاحت دستور داده شده ) معین وزارت اطالعات و فرهنگ(عمر را به 

ام مجسمه ثیل بود تا  ـابود شـودی از موجود ذیروح را در خود دارد، ها و هر آنچه که  ایـن . ن
  )٦٢: ١٣٨١مژده، (». شد های موزه نیز می امل مجسمهفرمان ش

مندان نیز طادر  ـایش گذاشـتندمقابل ه و ه نه از خـود بـه  ـاری خـص . لبان رفت
ام مجسمه تخریب و انفجار بت ی  های تاریخی بودا در بامیان، تخریب و نابودی  ها و آثار ه

واصف باخرتی در اشاره به همین نکته . باشد  مشتی از خروار می...از قبیل مینیاتور، نقاشی و
  :گوید می

ـان / اند و دیگر اینکه چرا ندانسته ـان کینـه / ما را از این نقاش کـه  /  اسـتیـی در دل چن
بر آن خط / آید  " بهزاد"ای که نام  که در هر سفینه/ ایم  و ما فرمان داده/ گرگان را از گوسفندان

ن(» ! بد ذات/ و به جایش بنویسند  / ترقین کشند     )٥٢٤: ه
  گیهدشمنی با آزادی و آزاد. ٨  ـ ٥

ـا آداب و طالبان و رهربان آنان ا ا برخاسته از منـاطق روسـتایی افغانـستان بودنـد و ب ک
از طرف دیگر آنها غالبا در مـدارس دینـی . رسوم حاکم بر جامعۀ شهری فاصلۀ زیادی داشتند

ی اسالم در پاکستان تحصیل علوم دینی کرده بودند که محتوا و مواد جمعیت  درسی آن العل
رسافـراز، . (داد  و افکار افراطی دیوبندیه تشکیل مـیسوم یی از آداب و ر مدارس را بیشرت آمیزه

١٨٤: ١٣٩٠( 
ـاهیمی از ایـن  عـی و سیاسـی و مف از همین جهت آنان درک درستی از آزادیهای اجت
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ام توان سعی در سلب و محدودیت . دست نداشتند لذا زمانی که به قدرت دست یافتند، با 
ودند و در این ک ام آزادی ار تا بدانجا پیش رفتند کـه بـه بهانـۀ اجـرای احکـام ها از جامعه 

ـا نگذاشـ را هـم از مـردان گرفتنـد ـام بعـضی از ! دینی، حتی اختیار ریـش گذاشـ ی انج
 واصـف ... ممنوع اعالم کردند و...و بازی  ودکان را از قبیل کاغذبادکهای رایج و محبوب  بازی

نشاند،   تلخ و گزنده بر لبان انسان مییی طنزی بسیار تأثیرگذار که خندباخرتی این مطلب را
  :کند بیان می
" دی"بدانید کـه / یابند  پایان می" دی"که به / های پارسی   خوش نیاید بسا از لفظما را

/ رادی/ شادی  / آبادی / آزادی / ها  پس زدوده باد از قاموس/ یکی از حروف الفبای کافرانست 
ـادر والنـادر کاملعـدوالـزیـرا  / استثناسـت" بربـادی"لبته و ا ـادی/ "م شاذ کالن را در همـۀ " برب

و کلمـۀ پـر معنـایی هـم / کـه فارسـی نیـست " گادی"و / با خط جلی باید نبشت / ها فرهنگ
ر اسـب/که در قلمرو خویش / زیرا آرزوی ماست / هست  چـه / هـای گـادی بیفـزاییم   بر شـ

ـا را مـی/ های گـادی  بنجیبند اس ـاخرتی، (ذیرنـد پ و آدمیـانی کـه خـوی آنه  ٥٣٦: ١٣٨٨ب
  )٥٣٧و

ـا از زبـان طالبـان بـا ایـن اسـتدالل خنـده از حـروف " دی"دار کـه چـون  شاعر در اینج
تی که با این حرف پایان می انگلیسی است و انگلیسی پذیرند، باید از  ها کافر هستند لذا کل

ـان دو  ولـی ؛ها و به طریق اولی از قاموس ذهن مردم جامعه پاک شـود فرهنگ واژه در ایـن می
چـون کـار اصـلی خودشـان اسـت و " بربادی. "را بسیار دوست دارند" گادی"و " بربادی"واژۀ 

چون وسیلۀ سواری است که کنایه از این است که بر مردم ) واژۀ اردو به معنی درشکه" ( گادی"
  .سوار شوند و اسب قدرت خود را بتازند

ام  الف بودند لذا در طول حکومتخواهی مخ گی و آزادیهطالبان با روحیۀ آزاد شان، 
ـا . نظیـری رسکـوب کردنـد خواهانه را با شدت و خشونت بـی های آزادی تحرکات و فعالیت آنه
کردنـد،  خواستند و کسانی کـه رس بلنـد مـی گان، مطیع و فرمانربدار میهمردم را همچون برد

ـام " قوق برشح"طالبان به مفهومی به نام  .کردند البته بر رس دار، باال می اعتقاد نداشتند و 
ی ها و قوانینی از این دست را کاغذپاره اعالمیه ر    .آوردند هایی بیش، به ش

چـون دانـستیم نـه / غرس کرده اسـت" دانیال" نهال را نخستین/ پنداشتیم ها می سال
که با اندک / م  داری یم پرده را از آن دوست / فرمودیم همۀ آنها را از پا دراندازند   / چونین است
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و مگر نه این است که ما را هزاران هزار برده باید؟   / دهد تغییر سی می" برده"به / کاری  دست
/ گذارنـد  یی چـرکین ارج مـی پاره رقبه و/ ا ایم که ابلهان دنی  شنوده.../ ...ها  ستربتر باد پرده/ 

ـاز   /شـود  اعالمیۀ حقوق برش نامیـده مـی/ کاغذ شیطانی گویا این سـخت از آن دوری / در آغ
ن(چه چیزی بهرت از آن استرباءمان را؟ / ولی اندیشیدیم  / جستیم    )٥٣٥ ـ ٥٣٤:ه
  خشونت. ٩  ـ ٥

ر  ترین حکومت رحم ترین و بی حکومت طالبان، یکی از خشن های قرن بیستم بـه شـ
 نداشت و هر حکومتی که برای کش و شکنجه و غارت، نیاز به هیچ دلیل و مجوزی. رود می

ـادی، بـدون هـیچ تـرس و پروایـی بـه خـود اجـازۀ همچـو  فرمانده طالب و حتی یک طالـب ع
طالبان که معروف به ادارۀ امر به معروف و نهی پولیس مذهبی رفتار خشن . داد کارهایی را می

هـای  هـا و خـشونت اخبـار جنایـت. از منکر بود، بین مردم، تبدیل به رضب املثـل شـده بـود
جمعی و گروهی گرفته تا اجرای حدود رشعی  ها و کشتارهای دسته البان، از اعدامهولناک ط

های  های ورزشی و شکنجه همچون سنگسار و قطع دست و تیرباران کردن افراد در استادیوم
. وحشتناک به زودی از مرزهای افغانستان فراتر رفت و رس و صدای جامعۀ جهانی را بلند کرد

  :گی حکومت طالبان نیز اشاراتی طنزآمیز داردهژواصف باخرتی به این وی
آن را / ر نه چرا شاعران پیش از کشف آتـش و/ ید در رسارس گیتی فرمانروا باشدشالق با

/ ن واژۀ جهان با رشاب هم وزن اسـت تری این زشت/ ها را بشکنید  رباب/ اند  با آفاق قافیه بسته
 از لبان و اگر/ بیند  مرگ بر چشمی که می/ الکن و زنانی / تی را مردانی نابینا سزاوار است گی

در روزگار طالیی ما بایـد همـه ... / ... مرگ بر سخن / مرگ بر واژه / و دهان خودمان برنخیزد 
 شاید نخستین بار /چه واژۀ زیباییست /  مثال ساطور /چیزها وجه تسمیۀ درستی داشته باشند 

 و دانـشمندان آن را /باشـد " ساخت طور"واژۀ زیبا اصال  یا شاید این /آن را از طور آورده باشند 
ن(اند  مرخم ساخته   )٥٣٣ ـ ٥٣١: ه

  
  گیری نتیجه

داننــد، روایتــی اســت انتقــادی از  التینــی مــی satireطنــز کــه امــروزه آن را معــادل واژۀ 
. آور با هدف اصالح دهد با بیانی خنده هایی که در یک جامعه رخ می رسمی ها و بی نابسامانی

در ادبیات کهن فارسی طنز به عنوان نوع ادبی مستقلی شناخته نشده است و مرز مشخصی 
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در شـعر . شـته اسـتآمیز چون هجـو و هـزل و غیـره ندا های انتقادی و خنده با دیگر مضمون
سخر و عیب کسی را گف و مفاهیمی ازیـن کالسیک از واژۀ  طنز غالبا معنی لغوی آن که 

طنز به عنوان نوع مستقل ادبی، . گان بوده استهظر شاعران و نویسندباشد، مورد ن دست می
ولـی در ته اسـت؛ در ایران از زمان مرشوطه به بعد مطرح شد و پس از آن همـواره وجـود داشـ

های مستبد در اک مقاطع تاریخی و همچنین نگاه منفـی  افغانستان به دلیل وجود حکومت
ـا یی جود داش سابقهنوع ادبی، با ومردم و جامعه به این   به موازات آنچه در ایـران رخ داد، ام

بندی  صورت خالصه و در یک جمعبه . هنوز از استحکام و استقالل الزم برخوردار نشده است
توان گفت که طنز در صد سال اخیر افغانستان ، برخالف شعر و داستان، رشد و شکوفایی  می

راز و فرودهای فراوان بـوده اسـت و علیـرغم اینکـه الزم و طبیعی خود را نداشته است و دچار ف
ولی با این وجـود، طنـز را در اوج طنز پردازی دانست؛ توان  دهۀ شصت، هفتاد و هشتاد را می

  .بینیم های جدی میها و چالش ها هم درگیر آسیب این دوره
ر ترین شاعران معارص و از جملۀ پیشگامان شعر نـو د شده واصف باخرتی که از شناخته

ر می ـاعر افغانستان به ش ام آثار شعری و ادبی فراوانش، تصویر ش ی آید، با وجود آن که در 
ـایش گذاشـته؛  ـان و بـا دیـدن و شـنیدن  ولـی در جدی را از خود بـه  ـان حکومـت طالب زم

را کـه طنـزی " نامۀ وارثان زمین بیان"ها و رفتارهای نابخردانۀ فراوان آنان، ها و جنایت رسمی بی
نظیر، تـشت رسـوایی   تلخ و تأثیرگذار، با زبانی باصالبت رسود و با این منظومۀ طنزی کماست

ـاریخ آن دارد، در پوشـشی از . طالبان را از بام افکند ـات کالسـیک و ت او با تبحری کـه در ادبی
ادها و اشارات تـاریخی، رازهـای رس بـه مهـر آن گـروه را افـشا مـی استعاره کنـد و بـه آن  ها، 

ایۀ این اثر را بیان وجوه تاریک و سیاه حکومت طالبان از قبیـل . زند میسخر  محتوا و درو
ستیزی، دشمنی با ادبیات و شعر، دشمنی با فرهنگ و تاریخ  ستیزی، فرهنگ ستیزی، زن علم

  .دهد کشور و خشونت وحشتناک آنان در مواجهه با مردم و جامعه، تشکیل می
  

  پیشنهاد
این نوشتار پیرامون پیـشینۀ طنـز در افغانـستان و بررسـی طنـز در با توجه به آن چه در 

 جا دارد پیرامون طنز در شعر وکند  نامۀ وارثان زمین آمد، نویسندۀ این سطور پیشنهاد  می بیان
ونه و ادبیات فارسی دری در افغانستان، تحقیقات جدی هـای متعـدد  ها و شاهد مثـال تر با 
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ـان ارجمنـد و پژوهـشگران هشود تا نویسند از فراوان دیده میصورت بگیرد و از طرف دیگر نی گ
ام آثار طنز منظوم و منثور که طی سال های قبل به صورت  ها و دهه گرانقدر در پی گردآوری 

 یا به صورت جزوه و کتاب نرش شده؛ ولی اینک پراکنده در نرشیات و جراید کشور چاپ شده و
ونه این کار مهم ارزشمند بـه دو دلیـل بایـد صـورت .  برآیند از آنها در دست نیست،یی هیچ 

پذیرد؛ نخست به خاطر حفظ و جلوگیری از نابودی آثار ادبـی پیـشینیان و دودیگـر بـه خـاطر 
میرس شدن تحقیقات ادبی دقیق از سوی پژوهشگران ادبی، زیرا تا منابع اولیه بـرای تحقیـق 

  .وجود نداشته باشد، تحقیقی هم صورت نخواهد گرفت
  

  منابع
  .دلیل مانرش،  : قمای،  ، ترجمۀ مهدی الهی قمشه)١٣٨٢(قرآن مجید،     - ١
  .ترانهنرش، : ، سیاه سپید اندرون، مشهد)١٣٨٠(لغفور آرزو، عبدا    - ٢
، جلد دوم، تهران، )١٣٧٢(پور، یحیی  آرین   - ٣   .زوارانشتارات ، از صبا تا نی
  . زوارانتشارات،: قصاید خاقانی، جلد اول، تهرانح ، نقد و رش)١٣٨٧(استعالمی، محمد    - ٤
  .پرنیاننرش، : بین نیشخند و رشنگ نوشخند، کابل، انگ)١٣٨٨(باخرتی، منیژه    - ٥
ــدوهجردی، حــسین    - ٦ ــز )١٣٧٨(بهــزادی ان ــردازی در ادب فارســی، تهــران، طن : و طنزپ

  .صدوقانتشارات 
  .جهان کتابانتشارات،  : پ اول، تهران اندیشه و کلیشه، چا،)١٣٥٧(تنکابنی، فریدون    - ٧
 انتــشارات،: احــوال و آثــار واصــف بــاخرتی، تهــران، نگــاهی بــه )١٣٩٠(ثروتــی، بهــروز    - ٨

  .امیرکبیر
  . کاروانانتشارات،: اریخ طنز در ادبیات فارسی، تهران، ت)١٣٨٤(جوادی، حسن     - ٩
 نـرش:  غنـی، تهـرانو، دیـوان، تـصحیح قزوینـی )١٣٨٢(الدین محمـد  حافظ، شمس  - ١٠

  .آروین
  .مرواریدانتشارات، :  اصطالحات ادبی، چاپ سوم، تهران، فرهنگ)١٣٨٥(داد، سی    - ١١
دانـشگاه انتشارات، : نامه، جلددهم، چاپ دوم، تهران ، لغت)١٣٧٧(اکرب  دهخدا، علی  - ١٢

  .تهران
 هـوای انتـشارات: نان، ترجمۀ گیلدا ایروانلـو، تهـرا، کابوس طالب)١٣٨٣(رشید، احمد   - ١٣
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  .رضا
 . رسوشنرش،: ش طالبان از ظهور تا افول، تهران، جنب)١٣٩٠(رسافراز، محمد      - ١٤
ـاهر مـصفا، تهـران، دی)١٣٨٥(الدین  سعدی، مصلح     - ١٥ انتـشارات، : وان، به کوشش مظ

  .روزنه
  . سخننرش،: ، مفلس کیمیا فروش، تهران)١٣٧٤ (کدکنی، محمدرضا شفیعی     - ١٦
  .وندانتشارات می:  شعرای عرص حارض افغانستان، کابل،)١٣٨٠(صابرهروی، جلیل     - ١٧
  .سازان نور مؤسسه مطالعات اندیشهنرش، : هران، طالبان، ت)١٣٩٥(صفاری، غالمعلی     - ١٨
  . سنایینرش: نامه، تهران ، مصیبت)١٣٨٣(الدین عطار، فرید    - ١٩
ـان زمـین،  نتقادی و بیان آیرونیک در بیان، اندیشۀ ا)١٣٩٥(فایز، محمدظاهر    - ٢٠ نامۀ وارث

ره   .١٦٣ـ١٤٣، صص ١٣٩٥، زمستان٣٦فصلنامۀ علمی پژوهشی نقد ادبی، ش
نـرشف : سـتان نویـسی در افغانـستان، تهـران، بررسی روند دا)١٣٨٧(قادری، حمیرا     - ٢١

  .روزگار
ــو، محمــد     - ٢٢  نــرش: ، تهــران)تانافغانــس(وط بنیــادگرایی، ظهــور و ســق)١٣٨٦(قراگوزل

  .رسا قصیده
ـا درشـعر هـای زمینـه(انداز تـاریخی هجـو  ، چشم)١٣٦٦(   کاسب، عزیزهللا- ٢٣  طنـز و هج

  .جا  بی:، تهران)فارسی
  .میوندانتشارات، : ان و پنج سال سلطۀ طالبان، کابل، افغانست)١٣٨١(مژده، وحید     - ٢٤
  . فرهنگانتشارات،: دوم، کابلپشت پرده کسی هست، چاپ ، )١٣٨٨(مسعود، سید     - ٢٥
  . امیرکبیرانتشارات،: ، فرهنگ فارسی، جلد دوم، تهران)١٣٦٢(معین، محمد     - ٢٦
ـانی، ، بر لب دریای مثنـو)١٣٨٦(الدین محمد  مولوی، جالل    - ٢٧ م کـریم زم ی، بـه اهـت

  .نامکانتشارات، : تهران
  . قطرهنرش،: یان، تهرانسه، به کوشش سعید حمید، خم)١٣٨٢(نظامی گنجوی،     - ٢٨
  .دانشگاه تهرانانتشارات، ، هجو در شعر فارسی، تهران، )١٣٨٠(نیکوبخت، نارص     - ٢٩
:  بلـورین فـردا، کابـلای چند بر پیـشگاه ، سفالینه)١٣٨٨(واصف باخرتی، محمدشاه    - ٣٠

  . پرنیاننرش

 

ACKU



 
 
 
 
 
 

 

   مامی هروی شاعر عرص ایلخانیان ملک الشعرا ا
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٥٩ 

  

  
  محقق لینا روحی نائیب خیل

  
  امامی هروی شاعرعرصایلخانیان ملک الشعرا

  
  خالصه

 هجـری حکومـت کردنـد و ٧٥٠ تـا ٦٥٤سـال  اسـت کـه از مغولایلخانیان نام سلسله
آسیای صغیر و زبان پارسـی دری  همچنان پیرشفت زبان پارسی دری در رسزمین های هند و

عـرص ایلخانیـان بـه  رخـداد هـای مهـم در  یکـی ازهـامغـول مپراتورمنحیث زبان رسمی ا
 .حساب میآید

زمان ایلخانیان شاعران  زیادی زیست داشتند کـه میتـوان از سـعدی هـروی، نظـام  در
ـامی هـروی نـام بـرد اصفهانی، ابو میـان   کـه از.نرص فراهی، افضل کاشانی، مجد همگـر و ام

ن هروی از جمله  شاعران برجسته الشعرا  رضی الدین ابوعبدهللا محملک مد ابی بکربن  عث
ر می   .رفتعرص خود به ش

ا شهر امامی هروی با آنکه از . خویش را در اصفهان گذرانیده اسـت عمرً هرات بود، اک
ی برجسته زمانش به حساب میرفت این شاعر فرهیخته یکی از   .شاعران معروف و از عل

آنچه در دسـرتس اسـت بـه دو هـزار و  بیت گفته اند،  هزار تعداد اشعار امامی را تا چهار
های قصیده، قطعه، غزل، رباعی، ترجیع بند رسوده شـده رسد که در قالبصد بیت می چهار
ابوالحارث غیالن بـن عقبـه کـه در آن لطـایف نکـات  باییه ذوالرمه از گذشته از دیوان از.است

  .ادبی، نحوی و لغوی قصیده را رشح کرده است
 در دیوانش عـالوه بـر اشتهار خاصی  برخوردار بوده و سعدی از های وی پیش ازودهرس
  .های مسایل عرفانی نیز دارداشعاری در زمینه مدایح ،
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 مقدمه
- حمالت مغول رویداد هجوم و  که بای استجمله قرون هفتم هجری از های ششم وقرن

  در امور سیاسـی وومت ایلخانیانبا شکل گیری حک؛ اما تاریخ به وقوع پیوسته است  درهایی
ـاز . امنیت توجه نسبی صورت گرفتنظم ودر زمینۀ نیز اقتصادی و  ـان عـالوه برنی هـا و ایلخانی

شاعران  و ادبی نیز داشتند حظات درعرصه های فرهنگی و توجه و مالرضورت های سیاسی،
- تانه تک نگاریفرهنگی مرصوف  بودندکه خوشبخ های ادبی واین عرص به فعالیت زیادی در

ـاعران  سـخن و پژوهشگران در راسـتای شـعر و طرف دانشمندان و های زیادی از  در مـورد ش
عـرص ایلخانیـان   و از جملۀ این شاعران یکی هم امامی هروی است که درصورت گرفته است

حتا از زبان  از جمله شاعرانی بزرگی است که  از شیوه شاعران  مرشق و زیست داشته است و 
ا شاعران، مداح زبر ضامین شعری را در نظم قصاید خود م کیبات وو تر حفظ کرده و مانند اک

، غزلرسای خوش سخنی است که در دیوانش اشعاری در زمینه دست و های عرفان، لغز، مع
ـات و رباعیـات و در همچنان در قالب خورد وبه چشم می های قصیده، غزل، ترجیعات، مقطع

ـاعر معـروف عـرب،  یی به زبان عربـی در رشح یکـی ازعر رسالهنهایت امر از این شا قـصاید ش
  .ابوالحارث غیالن بن عقبه مشهور به ذالرمه در دست است

  مربمیت موضوع
ر توانایی عرص  و جملۀ شاعران برجستهازیکی  امامی هروی  . رودمـی ایلخانیان به ش
ـاهمه جانبه به دس این مورد معلومات بنأ الزم است؛ تا در ـاعر ت آید؛ ت  آشـنا بیـشرت بـا ایـن ش

  .شویم
  هدف تحقیق

ـان مـورد امـامی هـروی  ، از یکطـرف در نوش این مقالـه هدف از شـاعر عـرص ایلخانی
هـای ادبـی گردد و از طرف دیگـر بـا تحقیـق وپـژوهش در راسـتا داشـتهمعلومات حاصل می

  .برغنامندی ادبیات دری افزوده می شود
  روش تحقیق
یی همچنان با روش کتابخانه علمی و - های تحقیقیته با اسلوب روش مقاله دست داش

  . تنظیم گردیده است ترتیب و
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  زیستنامه
ن هـروی مـتخلص بـه  ملک الشعراء رضی الدین ابو عبدهللا محمد بن ابی بکر بن عث

ـانی مـی زیـست ـام و نـسب . امامی  از سخنوران زبان فارسی است، که در اوایـل عـرص ایلخ ن
ـاال امامی در ً منابع گوناگونی که از وی سخن به میان آمده، مجموعا به همین شـکل کـه در  ب

ـاریخ گزیـده . آورده است ذکر کردیم، ابـو عبـدهللا ابـن محمـد ابـی بکـر بـن «از جمله مؤلف ت
ن   . مؤلف حبیب السیر امامی را به همین نحو معرفی کرده اند» خواند میر«و » عث

ـات  ل یک شعر از فخرمحمد بن بدر جاجرمی، ضمن نق اصفهانی که راجع به تـاریخ وف
خوانده و خـودش نیـز در » ملک الشعرا رضی الدین امامی الهدوی«یی او را موصوف دررسوده

  : های خویش همه جا تخلص امامی را به کار برده است، مانندرسوده
ــخس ــرو شـ ــاها امامی آنــ ــ ــکه کـ ــفخ  رد ـ ــ ــر ز آب شعـ ــ ــ ــخرا و ـ ــ   رات ــاک هــ

***                                                   
  دین و دنیا روز و شب هم یار باشد هم ندیم ا            تر  تاای امامی مدح آل مصطفی گو،

  ) ٥٤٧ص : ٣(                         
سـالطین این سخنور برجسته اهل هرات، از زمرۀ عل و شعرای فاضل آن دیار بوده، که 

ود و به ستایش امرای آن محل؛ یعنـی  کرت را مدح کرده و سپس مدتی را در کرمان سپری 
ـامی هـروی . پادشاهان قراختـایی پرداخـت ـاام ـانی در نـزد مـصاحب شـمس الـدین ت زی زم

گوی،کار گزار شمس الدین محمد صاحب دیوان بود، سپس به اصفهان رفت و بقیه عمرش را 
نجا سپری کرد   . در ه

که این شاعر بـه آید می ز قرار معلومات که از حال و احوال امامی به دسرتس است، برا
افر و تسلط کامل بر زبان و ادب عربی و فارسی و به موجب اطالع کافی سبب فضل و دانش و

صـدد مقایـسه او بـا شـیخ  ها دراز علوم مختلف  شهرت به سزایی کسب کرده، چنانکه بعضی
حمـد هللا . دادنـدرا، بر بسیاری از سخن پردازان معارصش ترجیح مـیسعدی برآمده و امامی 

ـامی : از شیخ اجل سـعدی پرسـیدند :مستوفی در تاریخ گزیده چنین آورده است کـه شـعر ام
  : بهرت است یا از مجد همگر؟ استاد سخن جواب داد و گفت

از     رسدشک نیست که هرگز به امامی ن               همگر که به عمر نکر دست 
  )٧٥٢ص  :٥  (                                                                                                           
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١٦٢ 

های دیگری که موالنا شمس الدین کاشی و شهاب الدین  باال و پرسشبه هر حال شعر
ـان توده پیشتی و دیگران از امامی پرسیده اند، همه و همه دلیـل ق بـول شخـصیت وی در می

  . شودبزرگان عرص شاعر شمرده می
 زیر نیز برهان  معلومات و نشانه از شخصیت این سخن رسای نکته سنج در دانش قطعۀ

  : و ادب است که یکی از وزرای فارسی به امامی فرستاده است
ــشای ــ  غاـیت اندی   رامیـ    می بوسم و می دارم چون جان گ  ـت را ه، داـنش ســخـنــ
د ــ کـه بینزیـب ــی  اتــد کمـر از لطـف سخـنهــ       جان سخن و جان و سخنگو به غالم

میمعلوم شد این حـ      تو خرضی و لطف سخنت آب حیات است ــ   رف د را به ـت
  المیــو سلطان کــ   در دور توکس را که ت  ختم است سخن برتو و یارای سخن نیست

ـام ــ ــیـن ــر لفظ و مـع     ام ـــ زیبدت این ن تو امامیست بـل ـامیـانی چو امیـب ــ   ری و ام
  ) ٨٨٠ص :١(                         

خیلی به جا فرمـوده و » لطایف الطوایف«   موالنا فخر الدین علی صفی در کتاب نفیس 
ـا بـوده و  از درست گفته است که امامی هروی، در علوم عقلی و نقلی مردی زبـر دسـت و ع

  ) ٢٦٨: ٤(.یخ سعدی می باشدنزدیکان ش
مجد همگـر شـعر امـامی را، برسـخن حـرضت سـعدی تـرجیح نهـاده و ربـاعی بـدین 

  : مضمون دارد
ــته ه  ماگرچه به نطق طوطی خوش نفسیم   ای سعدی مگسیم برشکر گف

ــر شید ــ ع امــ ــ ـاعری به اجـ ــ   هرگز من و سعدی به امامی نرسیم  موۀ ش
                                                                  )٢٦٩: ٤ (  

ًرباعی فوق، بنابر روایت مشهود و ظاهرا مجعولی که دولتشاه، در تذکره الشعرا بدینسان 
- خواجه شمس: در جواب سوال قطعه گونۀ چهار تن از فضالی وقت هر یک. نقل کرده است

موالنا نور الدین » ونس االحرارالدین محمد صاحب دیوان، ملک معین الدین پروانه مؤلف در م
  : رصدی و ملک افتخار الدین کرمانی رشوع شده و آن قطعه چنین است

  : پروانه گفت
ــکنسوالی می    ز شمع فارس مجد ملت و دین     ۀ رومــد پروانـ

  : ملک افتخار الدین و نور الدین رصدی گفتند
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  م ور مظلوــار و نــرهی و افتخ    ز شاگردان تو هستند حارض 
  : صاحب دیوان گفت

ــاحب دیآ دعا گو ص  چو دولت حرضتت راهست الزم                 زومــوان ملــ
ــدی و ام ــعر تو سع ــ ــز شـ   کدامین به پسندند اندر دین بوم؟  ی             امـ

                                                                                                                   )١٦٧: ٢(  
 کـاربرد صـنایع مامی نسبت داده انـد، ممکـن در شـیوۀاین فضل  را، که در حق شعر ا

ـان هویداسـت ورنـه بدیعی بوده باشد، زیرا درایت و صالبت و شیرینی سخن سعدی به همه گ
ی و ادبی نباشـدخیر این قلۀهرگز کسی را یارای تس و تـرجیح داوری مجـدهمگر .  شامخ ه

 شـاعری بـه شـیوۀ دادن کالم امامی بر سعدی ممکن از آن سبب باشد کـه امـامی بیـشرت در
ـا قدمای خراسان نظر  ـانی اسـت، طبع ًداشت و مجدهمگر که خود نیز از پیروان مکتب خراس

 یافت، ورنه هیچ ذوق سلیمی منکر گفتار شیخ سعدی بـرشعر امامی به مزاق خود خوشرت می
ی توانمعا   . د، باشدرصان 

  . گویند امامی جهت ادای مجدهمگر در پاسخ او این رباعی راساخت
  در عا نظم ارچه مسیحا نفسم                 ا دسرتسمـدر صدر بالغت ارچه ب

  نرسم     گرـهم سحبان زمانه مجد    دانم که به خاک در دستور جهان
                                                                                                            )     ١٨٥: ٢(  

  : صواب مجدهمگر را، بدینگونه جواب گفت و سعدی شیرین سخن قضاوت نا
ــاه سامــی نرس ــی  د ـهرکس که به پا یگ ــدــاز بخت بد س   اه کامـی نرس

از      آری چه عجب گر به امامی نرسد   همگر که به عمر خود نکردست 
                                                                                                                   )٤:٢٦٠(  

 ، امامی از قطار سخنوران بزرگیست که در سـدۀ هفـتم هجـری ، شـیوه شـعرای مـرشق
گرفـت و خـود بـه کـار مـیترکیبات، عبارات و زبان آنان را، در مضامین شعری و قـصاید  حتی

گان، مداح زبر دست و غزلرسای خوش کالمیـست کـه گـویی سـبقت از گویندهمانند بسیار 
گان عرص خود ربوده و در عین حال؛ بنابه ذوق اهل زمان بـه بیـان خـویش بسیاری رساینده

کـرد و در طریقـه فقـر دهد، زیرا خودش در مراحل شکوه سیر و سفر مـیچاشنی عرفان می
   .الدین پیرهندار، پیروی می کردلطان اولیا زینروش س
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١٦٤ 

از دیوان شعری امامی که حاوی ستایش امرا و سالطین و وزاری زمان در هرات کرمان و 
های به دسرتس است که حدود دو هزار بیت یا بیـشرت اعـم از قـصیده، اصفهان است، نسخۀ

یی به عربی رشح قـصیدۀ او رسالهاثر دیگر . ترکیب بند دارد غزل، رباعی، قطعه و ترجیح بند و
  . ذوالرمه می باشد

  : ونه کالم امامی هروی
  گر استـــــکفرت اندر زلف دینی دی  ـت گر اســـز لفت اندرتاب چینی دی

ــم از زمـ ـاـت ــ ــعــرد خ ــل ــ ــ ــ ــــگینی دیـتا خط آوردی نی    ــرال تـــ   گر استـ
ــردم ا  کو دلی دیگر که دست عشوه است  ــهـ ـــدر آستین دیـن   ر استگـــ

ــشم س ــکوز نوجانی که چـ   گر استـمست حسن اندر کمین دی                  ـاحرتـ
ــهانی کامثاب حسن توست ــ                  در جـ ــان آنج ــــآسم ـــا زمین دی   گر استـ

ــه چینی دـی        ا خرمـن زدی           ــگرد ماه از مشــک ت   گر استـــآفتابت خوش
ــی ز آف ــبر امام ــان ـ ــت هر  زمـ ــرین دی     رین ـــرینش آفــ ـــز آف   گر است ــ

                                                                                                                      )٥٥٥: ٣(  
-  و رباعیات او نسبت بـه پرداختـهباید گفت که درمیان رسوده های امامی هروی قصاید

هـا منـرصف های دیگرش جلوۀ خاص دارند که ما به سبب مطول بـودن قـصاید او از ذکـر آن
  : گردیده و دو رباعی شاعر را ذیالً نقل می کنیم

ــقل آب رخ مل ــ ــع ــ   دلـاتست ایــعشق آفت علت نج  اتست ایدل ـک ثبـ
  ل ذات است ایدلجان آیینۀ ج  دل قابل صورت حیات است ای جان

                 )٨٨١: ٣ (  
ــای ــ ــت ـد زــ مطلع خورشی ــتــشب در شکن ط     پیرهن   رۀ عــنرب شکن

  دیدی که چو صبح اول آمد سخنت   گفتی شب هجر تو کنم روز وصال  
                                                                                                                        )٥٥٧:  ٣(  

مقطعات، غزلیات، قـصاید طبـع خـود را آزمـوده : های شعری، مثلامامی در اک قالب
ونه اشعار این شاعر را می   : آوریماست، که اینک یکی دو 

نند شعرای قصیده رسا، قصایدی زیادی رسوده است که ناب ترین  امامی همچنان ه
ـاد رسوده، که در م قصیده وی را جلس بزمی که شمس الدین فخرامللک به خاطر یکی از اعی

  : آوریمقسمتی از آن را می
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١٦٥ 

ــترکیبی زی ک چوـبرکف هر ی       د روان ها کرده از یاقوت میـساقیان قص   اقوت روانـ
انـعق       اغـان پرمرغ درد مـانوش ترکــک نوشـبان   ل را برهم زدی هر ساعت از نو خا

ــخس      ای دلنوازــهدر پردهــاخر انـــان فــمطرب   روانـگ نوای خســروانی گو، از آهنـ
  ان ــجزوه های شعرشان بر دست و جانها درمی       شاعران صف برکشیده چون ستاره برسپهر

  ن و در زیر ران    ــکی را در برو در دامــهر ی       وارــپ راهـرخ و اســا و زر ســخلعت دیب
                                                                                                                                      )١٩: ٦ (  

قابل ذکر است که شعرش نوعی خاص از سبک عراقی است، ساده گویی وی را از دیگر 
  .کندشعرای معارصش مشخص می

ن انــکه روز من به شب تی        داختـان انـیبه روز ساــه بـر چــشبت ز به   داختــره در گ
ــان روز شبـــز رخ و زلف نشــکه داد ج ــکه آن برین شکن و این گره بر آن ان       یــ   داختـ

ــان انــره در شبی چنــبه نیم روز گ         شگفت مانده ام از چشم جادوی تو که چون   داختـ
  وان انداختــوان تــاتــه بر آن نــنگفت سای        ه رختـ غمت کا که روز و شب کردم ازـبس

                                                                                                                              )٢٣٢:  ٦(  
دین محمـد جـوینی الالدین علمی، نظام الدین، خواجه شمسضیاء: و از شاعران چون

ـلطان رشف الـدین یوسـف، ظهرالـدین  صاحب دیوان، رشف الـدین مظفـر، عـضدامللک، س
 در مـورد ایـن امللک صاحب دیوان منحیث ممدوحین شاعر یاد کرد و قـصایدی زیـادینصیر

  ) ١١: ٦(.ممدوحین رسوده است
ب خـاک گی را وداع گفت و رخ در نقـا هـ  زنده٦٨٦امامی به تاریخ هفدهم محرم سال 

  . یی تاریخ وفات او را، چنین آورده  استکشید فخری اصفهانی در قطعه
ــا ــدهم ماه محرم فسوس ک   دو ششصد و هشتادو شش آن ذات مکرم   ـه در هف

ـانون هن ــ ـــقایققـ ـاب ح ــمل و اعلم ــده امامی بــبگزی  ــر زبدۀ ارـب   ه سخن اکــ
ــخص هناز رف  در شهر النجان ز جهان رفت و بپوشید ــ ـــر جامــ او ش ــ   ۀ ماتم ــ

ــت ایــبا تربت او ب ــرین رحم ــــو ز روح پیمرب م  ــزد اد ق ــ ــددش بـ ــادمـ   اد د مـ
                                                                                                                                )  ٥٥: ٣(  
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١٦٦ 

  نتیجه
  یکـی ازویکـه  گـردد،ایـن نکتـه  واضـح مـی ،امامیمورد  باتوجه با موارد ذکر شده در

ی برجستۀ شاعران و ر میرود عل  حمـالت مغـول در بـا آنکـه هجـوم و .عرص ایلخانیان به ش
؛ اما شکل گیری حکومت  عمیق گذاشتفرهنگی تأثیرات - حیات علمی درخراسان رسزمین 

رکز و به نظم و امور سیاسی و ن درچناایلخانیان  هم  وآورد امنیت نسبی به وجود  اقتصادی 
 شاعران  امامی یکی از. توجه صورت گرفتهای فرهنگی نیزعرصه عالوه برمسایل سیاسی در
الت علمی و  به سبب فضایل وعرص ایلخانیان است که احـرتام  مورد سـتایش واش ادبی  ک

ـا سـعدی مقایـسه و تعداد دیگری از مگر وگرفته است؛ ولی آنچه مجد ه قرار  شاعران، وی را ب
ـامخ چنین نیست؛ زیرا سعدی یکی از ،دانندگاهی همپایه به سعدی می تـرین سـخنورانی ش

تاریخ ادبیات پارسی بی نظیر است؛ ولـی  سخن در و در شعر ژرف نگری است،که با توانایی و
امامی گفته اند، دلیل مورد دیگران در   که موالنا شمس الدین کاشی، شهاب الدین ونیسخنا

ـا جـای یکـه یکـی از وزرای  شود؛ وی در میان بزرگان عرص شاعر شمرده میقبول شخصیت ت
  :فارس قطعه شعری را به امامی فرستاده است به این مطلع

   می بوسم ومی دارم چون جان گرامی           ای غایت اندیشه دانش سخنت را          
 شـیوه شـعر جمله سخنوران قرن هفتم هجـری بـوده، وانیم ،که امامی ازتپس گفته می

 ، قصاید خود به کار برده اسـتزبان آنان را در مضامین شعری و عبارات و ، ترکیباترشق را در
 ربـاعی نیـز آزمـوده و مقطعات، ترجیعات، های غزل،قصیده در قالب را عالوه بر وی طبع خود

  . در مسایل عرفان، لغز نیز قابل مالحظه است مدایح اشعار وی عالوه بر.نیک به در آمده است
 

  منابع
ـالح طبیعـی، جلـد دوم، . جاجرمی - ١ م میـر ص محمد بدر، تذکرة مونس االحرار، بـه اهـت

  .١٣٣٧: تهران
م ادواود بـروان، . سمرقند - ٢ انتـشارات : ، تهـران١٢٨٢دولتـشاه، تـذکرة العـرشا، بـه اهـت

 .   اساطیر
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١٦٧ 

: ، تهران١٣٨٦ریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پارسی، جلد سوم، ذبیح هللا، تا. صفا - ٣
 .انتشارات فردوس

ـاپ نهـم، . فخر الدین. علی صفی - ٤ م احمد گلچـین معـانی، چ لطایف الطوایف، به اهت
١٣٣٩. 

ـاپ سـوم، تهـران. مستوفی - ٥ م عبدالحـسین نـوایی چ ـاریخ گزیـده بـه اهـت : حمد هللا ت
 . یالن استقاللموسسه انتشارات امیر کبیر م

ـاهر مـصفا، جلـد اول، . هدایت - ٦ ، ١٣٣٦رضا قلیخان، مجموعه الفصحا، بـه کوشـش مظ
 . موسسه مطبوعات امیر کبیر: تهران

ـاپ انتـشارات علـی  - ٧ یون شـهیدی، چ هروی، امامی، دیوان کامل امامی، به کوشش ه
 . ١٣٤٣اکرب علمی، سال 
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  دکتور دینا محسنی 

  
   استقالل تاجیکستاننگاهی به ادبیات دورۀ

  ) تا امروز١٩٩١از(
  

  خالصه
تاجیکــستان پــس از اســتقالل .  رشــد و تحــول قــرار داردادبیــات تاجیکــستان در مرحلــۀ

آنچـه قابـل . هـای داخلـی را متقبـل شـدهای سنگینی ناشی از جنـگسیاسی خویش، هزینه
هــا و ی میباشــد و آن اینکــه ادیبــان تاجیــک از بــار محــدودیتاهمیــت اســت، دســت آورد معنــو
  . سانسورهای حزبی، رهایی یافتند

ـاگون را انعکـاس مـی شـاعران . دهـدشعر و ن تاجیک از لحـاظ محتـوا؛ موضـوعات گون
شـعر . کننـدهای متنوع، محتوای گوناگون را طبع آزمایی میتاجیک از گذشته تا امروز در قالب

   .باشدحقیقت انعکاس و استقبال شعر رودکی و پس از آن میامروز تاجیک در 
گان معارص تاجیک بیشرت به تضادهای معنوی انسان، مـی پردازنـد و نـ اخالقـی هنویسند

  . مشخص سازندییتوانستند راه های رشد و توسعۀ ن بدیعی را؛ تا اندازهگان هنویسند. آفرینندمی
  .دارندشش و رشد، گام های استوار برمی درخامروز ادبیات تاجیک در آستانۀ

  مقدمه
ننـد دیگـر جمهـوری هـای سـابق با فروپاشی اتحاد شـوروی، جمهـوری تاجیکـستان ه

  . شوروی به استقالل دست یافت
ـان عـی و ادبیات شوروی تاجیک در دورانی شـکل گرفـت کـه جری هـای سیاسـی، اجت

ه طور خالصه چنـین دسـته بنـدی شـده تاریخی در پیدایش آنها نقش تعیین کننده داشتند و ب
  :است

 

ACKU



 
 
 
 
 
 

 

  نگاهی به ادبیات دورۀ استقالل تاجکستان
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٦٩ 

  .)م١٩٢٩(  روسیه تا تشکیل جمهوری تاجیکستان١٩١٧از انقالب اکترب 
 )رشوع جنگ جهانی دوم ( ١٩٤١تا ١٩٢٩    از - 
  )دوران جنگ جهانی دوم(١٩٤٥  تا ١٩٤١    از - 
  )پایان دوران استالین (١٩٥٦ تا ١٩٤٥    از - 
  )ن آزادی بیانآغاز دورا(١٩٨٥ تا ١٩٥٦    از - 
  )فروپاشی شوروی و استقالل تاجیکستان(١٩٩١ تا ١٩٨٥    از - 
  ).۴۲۵، ۱۳۹۱امام، (  دوران استقالل افغانستان-  تا امروز١٩٩١  از - 

ادیبان تاجیک در زمان  .در اوایل استقالل تاجیکستان، واقعه جنگ شهروندی اتفاق افتاد
ـار سـال. نـستندداجنگ شهروندی خود را غم رشیک مـردم خـویش مـی هـای بعـدی مـومن آث

ـلیم ختالنـی، فرزانـه خجنـدی،  ل نرصهللا، س قناعت، اورون کوهزاد، عبدالحمید صمداف، ک
  .گواه این مدعا میباشد ...عطا همدم و

از این پـس .  تنگ حزبی بودپس از استقالل رهایی از چارچوبۀیکی از دستاورد تاجیکان 
ـا، محـدودیتتواگان و شاعران تاجیک میهنویسند هـای نستند بدون در نظر داشـت دیـدگاه ه

  .خواستند بگویند و بنویسند حزبی آنچه میتنگ نظرانۀ
- با اینکه پس از استقالل، تاجیکستان ادبیات به طرف مسایل خودآگاهی ملی ژرفرت مـی

ـا جنـگرا هـا نگریست و میدان ادبیات فراخ شد و ادیبان مجال نگارش در این زمینه  یافتنـد، ام
ها طول کشید تا شـاعران شهروندی و معضالت اقتصادی دامنگیر چاپ و نرش نیز گردید و سال

  . گان آثار شان را به چاپ رسانندهو نویسند
  هدف تحقیق

  . باشداین تحقیق بررسی وضع ادبیات تاجیکستان از دوره تشکل دولت مستقل تا امروز می
  اهمیت تحقیق

- رسود. ی و شکل گیری محتوای شعر این دوره اسـتگی خودآگاهی ملهمبتنی بر چگون 

های ادبی به سمت فضای نو چرخـشی آهـسته های میهنی و نگرش تازه سبب میگردد تا سنت
ید   . کندهمپای آن ن ژورنالیستیک نیز رشد می. بن

  روش تحقیق
  . نوع کتابخانه یی بوده، به گونۀ تحلیلی و ترشیحی میباشداز
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 ادبیات را به مطالعه دو بخش جداگانهبی این دوره تاجیک، آثار ادبه منظور شناخت بهرت 
  :میگیریم

  

  شعر            - 1
. ه دمیـد به اهل ادب روح تاز،فرا رسید.) م١٩٩١(استقالل سیاسی تاجیکستان که سال 

ـام قاسـم، : هـای شـاعران چـوندر رسوده.  شعر را غنامند سـاختکالم  این شاعران، عرصۀ نظ
ـان، فرزانه خجندی،  ـار، نـذرهللا عزیزی سـیاووش، عطـا میـر خواجـه، سـلیم ختالنـی، صـیاد غف

  ).۳۶۰، ۱۳۹۰شعر دوست،(عبدالقادر رحیم و دیگران متانت اصلی سخن شاعرانه برقرار است
مـضامین . از جهت موضوع و محتوا، شعر تاجیکی دوران بعد استقالل بـسیار متنـوع اسـت

عی، سیاسی، فلسفی، عشقی، عرفانی، ا ـارز آن خالقی و پند و حکمـت، از مشخـصهاجت ـای ب ه
  .است

 و برادرکـشی گـیهـای خانـه بیـشرت روی موضـوعات رنـج١٩٩٧ تا ١٩٩٢شعر سالهای 
عی و معنوی و خود آگاهی ملی هنـوز وطن: موضوعات. معطوف شد ، ملت، خودشناسی اجت

  . هم از موضوع های اساسی شعر تاجیکی است
بیستم، مخصوصأ در غزل مواد فرهنگی قدیمی، سی ها و  در ادبیات تاجیک اوایل سدۀ«

ـاجیکی تجربـه   - ادیبان از مکتـب قـدیم کـالم فارسـی. رمزهای سنتی بسیار فراوان وجود دارد ت
ـان پیـشین بـه اندوخته مهمرتین جنبه ـایی ادیب ـأثیر اثـر غن های سخنوری را از بر کرده، تحت ت

ن اف، .(»میدان ادبیات وارد گشته اند   )۱۲۵، ۱۳۸۸رح
ـان رسوده ـاهی ویـژه دارد و قالب غزل در می در هـای شـاعران معـارص تاجیکـستان جایگ

  . شعر تاجیکی امروز در غزل بهرت و روشن تر منعکس گردیده استبسیاری از موارد، ماهیت تازۀ
کـه در سـال » فریاد بی فریاد رس«به نام.) م١٩٤١ - ٢٠٠٠(علی مجموعۀ شعر الیق شیر

غزل .  بحران شدید و خود شناسی معنوی ملت تاجیک استعکاس دهندۀان چاپ شده ١٩٩٧
 بیست و تعامل پـر وت با غزل کالسیک و حاصل اندیشۀ سدۀالیق را باید غزل نو خواند که متفا

  .ر شاعر با ادبیات کشور های رشق و غرب و از جمله با ایران و افغانستان میباشد
  اشتاال شعر عجم فردا مرا تو زنده خواهی د

  اال شور دل دنیا مرا تو زنده خواهی داشت
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  اال دیوان حافظ حافظم باشی زهر مرگی
  ).۱۳۹۱،  ۱۹۵شیر علی،( اال دیوان موالنا مرا تو زنده خواهی داشت

ـای شـعر . آثار الیق از لحاظ قالب و محتوا متنـوع اسـت اشـعار او از نظـر فـرم در قالـب ه
یی، شعر سفید و ع ـامل موضـوع سنتی، شعر نو، شعر نی روض آزاد میباشـد و از نظـر محتـوا ش

او در .  اصـیل مهـم میباشـدبرای او بیشرت درون مایـۀ. ی استهای سنتی و مدرن رشقی و غرب
نش این  برتری الیق نسبت به دیگر هم. های نو و قدیم استفاده میربدرسودن شعر از سنت قل

، ادبیـات روس،  تاجیکی، ادبیات فارسیبود که او به تحقیق در زمینه های شعر گذشته  و امروز
  .، فرهنگ و تاریخ، داشتادبیات جهان، زبان

هنگامی که روز نامـه نگـاری از وی پرسـیده  .رسالت شعری الیق دعوت به انسانیت است
. آدمیان را هوشیارتر، بیدارتر، زیباتر کردن«  جواب داد که ؟بود که مرادش از گف شعر چیست

ش قرار دادن، باطنش را در ندن آدمی به خودش، او را در روبه روی خودشناخ آدمی و شناسا
  : و این معنا را در قالب شعر هم در آورده است»  تصویر نشان دادنآیینۀ

  ).۴۶۳، ۱۳۹۰شعر دوست،(قدر خود را درست بشناسید/ شعر گفتم برای آنکه ش 
ـایت( )۱۹۶۴متولـد (جوان تاجیک، فرزانـه خجنـدیدر میان نسل نو و  ) Wikipedia س

بـه چـاپ .  م١٩٨٢ال نخـستین اشـعار او در سـ. یکی از رسشناس ترین شاعران تاجیک است
  .به خط فارسی در ایران به چاپ رسید» پیام نیاکان« دیگرش به نام مجموعۀ. رسید

گی در اشـعار بعـدی وی ه پخترا به عنوان شاعر مطرح که نشانۀتجارب فرزانه به تدریج او 
سبک فرزانه تلفیقی از سبک های مختلف سنتی است که رسشار . کند مبدل میمشهود است،

ونـۀ. و هـم محتـوای شـعر دارداو توجـه بـه سـاختار . از مضامین معارص میباشـد  کالمـش از 
  :میخوانیم

  کاش مثل شبنمی بودم
  که شب با گل به رس میربد

  صبحدم را  ز عمر کوتاهش میمرد
  کاش همچو سبزه ی بودم

  صبح نوشش بودکه شیر 
  با لب جوی گفتگو های خموشش بود
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  ...کاش همبال صبا بودم
  )فسبوک فرزانه...( بر رس خود من خدا بودم

  :و یا در غزل دیگر چنین بیان میکند
  زنور صبح می یابیم طریق پاک دامانی،

نا خوی شیطانی،   ولی چون تیره شب دارم ه
  من نازکرت از شبنم به کام شب نخواهم شد

  ).۱۴۸،۱۳۷۶شعر دوست،(ورشید را شاید چنین نوشاب رضوانیفقط خ
ـابر از رسآینده ـازار ص ـایی او رساینـدۀ.  اسـت.)م١٩٣٨(های معارص یکـی هـم ب  شـعر غن

های انـسان ام موضوع های اشعارش به عا احساسات، شعور، جهان بینی و معیار. میباشد
  : شناختی قهرمان غنایی شعر سخت وابسته است

  یاووشیمس  از خون
  هم خون سیاووشیم

ی   پوشیم از جامه سفیدانیم، هر جامه 
  همسان اوستاییم، هم آتش زردشتیم

ی   کشتیم ما آتش زرتشتی ناکشته 
عیل سامانی دیوار بخارا بود   اس

  ما هموطن اوئیم، او هموطن ما بود
  ما هم کوی خارائیم، دیوار بخارائیم
  دیوار بخارائیم، ما هم کوی خارائیم

  کاهی عجم کوه هست، در موری عجم میراستدر 
  در شعری عجم شیر است، در شعری عجم شیر است

  شعری که در انبوه ِ نیزار قلم خوابست
  ) بازار صابر سایت اینرتنت،(شیر نر ِ شعرش را دشمن نتواند بست

بازار صابر با اشعار آزادی خواهانه و وطن دوستی در میان خواننده گـان تاجیـک شـهرتی 
  .داردخاص 
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ـابر عنـارص . آثار صابر در شکل گیری شعر معارص تاجیک نقش بارز دارد در شـعر بـازار ص
ـازار . رمانتیسم احساس می شود که باعث گوناگونی تابش های سـبکی آثـار او گردیـده اسـت ب

ونـه هـای  صابر در قالب های سـنتی بـه اصـول عـروض آزاد و شـعر سـپید رسوده اسـت کـه 
  .یگر ترجمه شده استاشعارش به زبان های د
  ده سال گل نچیدم

  از پشته های قشالق،
  آب و هوا نخوردم
  از آب و از هوایش،
ن ندیدم   در آس
  ارغمچین دراز و
  غربال ترنه هایش
  بگذار پا گذارم

  در فرش سایه سازش،
  دست و بغل گشایم

   )۲۰۶، ۱۳۹۱صابر،( چنارشبا کندۀ
اشـعار لیریـک . ه هـای غنـایی داردوطنی . شاعر غنایی است.) م١٩٤٧(گلرخسار صفی 

ـلح و محکـوم ) عشقی( او آرمانهای وطن دوستی شوروی و اومانیسم و انرتناسیونالیسم و تـرنم ص
  . گی داردگل رخسار به شعر بیدل دلبسته. ودن جنگ، جایگاه ویژه در اشعار او دارد

ایشنامه و آثار پژوهشی داردگلرخسار کتاب  که بـه زیـور چـاپ های زیاد در شعر، رمان، 
  .های جهان ترجمه گردیده استاشعارش به برخی زبان. آمده است

  مگو که دیر شد خوشبخت بودن، ...
  یی در لحظه داریممن و تو لحظه

ریم   بیا آن لحظه را با هم ش
  بیا تقدیر را تحریر سازیم،
  !..بنای عشق را تعمیر سازیم
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ـا شـعر رای مدرن و نوگرایی است شاعر تاجیک که از جمله شع.) م١٩٤٦(دارانجات کـه ب
ـا مطالعـۀ. تان را باال بربد خود توانست ظرفیت شعر تاجیکسسپید و قالب شعر ویژۀ  اشـعار وی ب

او با کمک . کالسیک و معارص جهان، توانسته است به زبانی مستقل و سبکی مدرن دست یابد
ـا  ت ب ت و اشیا و زنده کردن نوین کل طبیعـت و خلقـت بـه وحـدت تصویر و جانبخشی به کل

  :شوندمیرسد و انسان و طبیعت زبان حال یکدیگر می
   توحید،سپیده

  به انبوه برگهایم تور تنیده
  من به شباهت مجنون بیدی خود آشنا شدم

  در وسط کوهی،
  که قبل از میالد انسان

  با خرقه ی علفین
  و دستاری برفین

از ایستاده بود   به 
  و هنوز

از دریا   روی جا
  عبادت استدر 

 )۴۷۹ ،۱۳۹۰شعر دوست،(...  موج می زند در آیینه ی امواجسجودش
او عـالوه بـر سـبک خـاص خـود، مـضمون . دارا نجات بنیانگذار شعر سپید تاجیک است

یی استکند که بیان کنندۀآفرینی می   .  درک عمیق او از شعر سپید و شعر نی
کـریم رحـیم، آتـه : ان از اینها نیز نـام گرفـتتعداد زیاد شاعران در این دوره تا امروز را میتو

ن بختی، شیرین بنیاد، حق نظر غایب، جوره هاشـمی،  خان سیف هللا اف، آزاد امین زاده، مه
نیـان، عبـدهللا  ل نرصهللا، زلفیه عطایی، اسکندر ختالنی، محمد علـی جنیـد، دولـت رح ک

، برنا قادری،   .، مهر النسا و دیگراننظام قاسم، دارا نجات، عبدهللا رهن
شعر امروز تاجیکستان برآمده از هزار سال تاریخ شعر فارسی است و شناخت آن، افزودن «

ـال فرهنـگ  بر درک موقعیت امروز زبان و ادب فارسی در این رسزمین، ما را بـا بـیش از هـزار س
ل الدین،(»دهدنوشتاری پیوند می   ).۱۳۸۹،۱۳۹ک
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ـاس و اسـتقبال شـعر رودکـی و پـس از آن میباشـدشعر امروز تاجیـک در حقیقـت انع . ک
ـای گونـاگون طبـع شاعران تاجیک با درک رسالت شان از گذشته ها تا امروز با فرم ها و محتواه

  .آزمایی کرده اند
 ن - 2

 رشـد و تحـول قـرار دارد کـه ادبیات امروز مثل خود جامعۀ تاجیکستان در مرحلۀ نو و تازه
گی گذشته و امروز جامعـه از مهمـرتین ه شناخت و تصویر زندزۀها و معیار های تاجستجوی راه

ـار جالـب و گان معارص طـی سـالهنویسند. خصوصیات آن میباشد هـای اخیـر یـک سلـسله آث
ـا  ن بدیعی را درهای اساسی رشد و توسعۀخواندنی آفریده اند که راه  ادبیات تـاجیکی امـروز ت

 .کند مشخص میییاندازه
ـار نویـسندنه دار دو دهـۀتحلیل عمیق و دام ـان چـونه اخیـر تاجیکـستان در آث اورون : گ

کوهزاد، ستار ترسون ساربان، عبدالحمید صمداف، بهمنیار، سیف رحـیم و دیگـران بـه تحلیـل 
عی و فردی معارصان بیشرت گرایش دارند  .واقعی آالم اجت

ـاز های برادرکشی پس از استقالل در تاجیکست جنگهای ناشی از فاجعۀزخم ان تا دیر ب
بعد از چند سال فرتت وکرختی در ادبیات، به . در دل و اذهان جامعه و به ویژه ادبیان باقی ماند

ـا و عگان به درک و معرفت و تحلیـل زمینـههتدریج نویسند  ملـی اقـب ایـن فاجعـۀوهـا، علـت ه
  .دادپرداختند و تا ده سال پس از جنگ شهروندی موضوع ادبیات را تشکیل می

ودن حرص و ما»در جلد آدم« سار در داستانگلرخ ل پرستی، نزول انسان را ، با برجسته 
ی قهرمان داستان نشان مـیتا درجۀ یـک « همـین مـسأله در داسـتان . دهـد حیوانی در سی
دهد که آدمـی اگـر از از ساربان با تصویر مناظر جنگ شهروندی به خواننده هوشدار می» گوشه

شـود و از هـیچ کـار ت انسانی تهی گردد، مانند حیـوانی وحـشی مـیمهر و شفقت و دیگر صفا
ی   .تابدزشت و قبیح رو 

گان با رو آوردن به ادبیات ژورنالیستی و با درج مقاله های مردم را به هدر این راستا نویسند
هـای مـؤمن قناعـت، گلنظـر، روشـن تـوان از مقالـهکردند که مـیاتحاد و آشتی ملی دعوت می

  .و دیگران نام گرفتیارمحمد 
 اسـتقالل بـه ریخی که از انواع ن فعال دورۀگان معارص تاجیک در قالب رمان تاهنویسند
ر می - رود، به تحقیق بدیعی مسایل وحدت، صلح و آسایش در کشور از دیـدگاه شخـصیتش

ر می روع در ن امروز تاجیکی یک پدیدۀهای تاریخی پرداختند که این موضو   .د ادبی به ش
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ـان تاجیـک هنویسند.  استقالل رشد کرد، قصه نویسی استیکی از انواع ن که در دورۀ گ
عی، حوادث تاریخی دور و نزدیک، مسایل اخالقی از امکانات ادبی در تصویر واقعیت های اجت

ی این نوع ادبی فراوان استفاده می های اخیر در ن تاجیک بـه قصه در طی سال. ایندو ه
ـودحرکت آ اثـر سـتار تورسـون . ه اسـتمده، به رنگین گردیدن ادبیات داستانی معارص کمک 

ونه» حرست«نویسنده قصۀ .  شـودهـای اخیـر نـ تاجیـک شـمرده مـیل سایی قصهبهرتین 
سبک قصه پردازی به صورت قصه در قصه در ادبیات فارسی تاجیکی تاریخی قدیمی دارد، می 

 اده باشـد ایـن اصـول تـصویر در قـصۀد تفکر بـدیعی مـورد اسـتفهای کنونی رشتواند در مرحله
هـای نامربده ضمن نگارش بدیعی، شخصیت سازی، منظره پردازی و پیگیـری هـدف و اندیـشه

  ).۳۲۷،۱۳۸۹صالح ،(خالق سازگار آمده است
ـا و نابـه  ـاری ه ادیبان این دوره بیـشرت بـه تـضادهای معنـوی انـسان کـه از برخـی ناهنج

از این رو . پرداختندگرفت، میقی ناشی از سؤتربیت نسل جوان رسچشمه میهای اخالسامانی
 اثـر عطـا» زن دوم«در ایـن رابطـه داسـتان . نامیـد» ن معارص اخالقـی«توان ن این دوره را می
دهیم که نویسنده با تصویر رسنوشت زنانی که شوهر شان را بر اثـر مـشکالت همدم را مثال می

 امروز تاجیکستان را فرستند، بخش از مشکالت جامعۀرآمد به مسکو میاقتصادی برای کسب د
  .سازدایان می
 ننگین قاچاق انسان به ویژه زنان و دخرتان، یکی دیگر از معضالت کشورهای فقیـر پدیدۀ

  .         آسیای میانه است که تاجیکستان نیز شمول آن می باشد
ز رسنوشت فاجعه بار دخرت جوانی را که با ا» درکوچه های قسمت« عطا همدم در داستان 

  .کندفریب و نیرنگ به دام قاچاقچیان انسان می افتد، حکایت می
و حکایه نویسی یکی از قـدیمرتین ژانرهـای داسـتان نویـسی نـ ) داستان کوتاه(حکایه 

- هزند ها بیشرت به وقایع روزمرۀنویسنده.  پند و اخالق داردفارسی تاجیکی است که بیشرت جنبۀ
ع می  پوالدتـالس، اورون :توان از اینها نـام گرفـتهای این ژانر میاز نویسنده. پردازندگی اجت

  .کوهزاد، ستارتورسون، ساربان، بهمن یار، سیف الرحیم و دیگران
ـا اسـتعداد در کنار ادیبان صاحب تجربه، گروه. م١٩٩٠ های دهۀدر سال ی از جوانان ب

علی سعید، سپهر حسن زاد، سلیم زرفشان فر، سید: شدند؛ مانندتان نویسی وارد  داسدر عرصۀ
ـا، . کـه امـروز در رشـد نـ تـاجیکی سـهم خـود را دارنـد. یونس یوسفی و دیگران ـار اینه در کن
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سـاربان، سـتار تورسـون، کرامـت هللا میرزایـف، اورون :  تاجیـک؛ از قبیـلگان با تجربۀهنویسند
    ). ۳۶۹، ۱۳۹۰شعر دوست،( می نوشتند، نیز رمان.کوهزاد، اعظم صدقی و غیره

گان دوران هگروه دیگر نویسند. شد استقالل نوشته میهای ریالستی نیز در دورۀداستان
گی انسان از دیدگاه تاریخی توجه داشـتند تـا بـه خودشناسـی و رشـد هاستقالل به واقعیت زند

ل معنوی جامعه برسند   .ک
نـدی ه استقالل یک ویژ در دورۀگان تاجیک به تاریخهرو آوردن نویسند گـی مهـم و قانو

است که انسان از طریق مراجعت به گذشته، آشنایی با رسگذشت اشخاص تاریخ سـاز، رسـالت 
ایندانسانی خویش را در پیوند زمان   . ها درک 

ی امیـر » دیوار خراسان« مثال در رمانبه گونۀ ـان صـالح بازتـاب بـدیعی سـی ، محمد زم
عیل سامان گیـرد؛ زیـرا ی از واقعیت روزگار ابتدای دوره استقالل تاجیکستان رسچشمه میاس

  نـو دولتـداری،لـۀ مرحران دولـت ملـی بودنـد و در آسـتانۀدولت سامانیان و امیران آن پایـه گـذا
  . اجداد خود نیازمند شدندتاجیکان بار دیگر به این تجربۀ

ـارۀز منابع تاریخی اطالعاتنویسنده در تألیف این اثر ا ـار و  در ب  دولتـداری سـامانیان و ک
عیل سامانی به دست آورده است و در کنـار آن نویـسنده الزم دانـسته کـه بـرای  پیکار امیر اس
عیل سامانی بـه صـفت یـک شخـصیت سیاسـی و نظـامی، شـاه عـادل و  ی اس آفریدن سی

ی از تـاریخ فرهنـگ و باتدبیر، برادر و پدر سختگیر و مهربان، انسان دانشمند، حکیم، طرز آگاه
ـازندۀ...مذهب باستان و اسالم ی زنـده و  پیش از همه، از تخیل س  خـود اسـتفاده کنـد و سـی

  ).۳۰۸، ۱۳۸۹نبوی، ( طبیعی و خاطر مان؛ بلکه دوستداشتنی او را به وجود آورد
های مختلف روزگار گان تاجیک بوده، تضاده نویسندضوع دیگر که مورد توجه و اندیشۀمو

ـاریخ گذشـته،د.  بیستم استان، حوادث گوناگون انتهای سدۀرصمعا ـایع ت  نـه ر اثـر کـوهزاد وق
- ها و شباهتوی توسط دریاف مانندی. شودچندان دور در قیاس با زمان به تصویر گرفته می

هـای ملـی و گـیسازد که بر ویژهها بین حوادث ابتدا و انتهای سده بیستم، خواننده را وادار می
اینـدروانی خلق  طـوالنی تـاریخ ملـت را تـشخیص هـای یـک دورۀکـوهزاد درد.  خود اندیشه 

باید در دل هر یکی آرزو جای بگیرد که بـرای دیـار و ملـتش « :دهدوده، به خواننده اشاره می
ــد ـاری بکن ــو. کـ ــه ســخن راســت بگ ــیم از آن ک ــأل رشوع کن ــب دار ســخنان حــق . ییماق جان

  ).  ۲۷۶، ۱۳۸۹صالح،(»باشیم

ACKU



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٧٨ 

ـار و های مذکور معاندر رم های تاریخی و معارص و حوادث و وقایع گونـاگون در پرتـو ک
ـات تاجیـک از آثـار گی اشخاص عادی نگاشته میهزند شود که این سبک رمـان نگـاری در ادبی

های بعدی رشد ن تاجیکی به یک رونـد سـبکی گیرد و در دورهصدرالدین عینی رسچشمه می
  .تبدیل یافته است

  
  نتیجه

وده اسـتس از استقالل تا امروز با دامنۀادبیات تاجیک پ ایی  .  فراخ موضوعی جلوه 
در اوایل استقالل تاجیکستان و آغاز جنگ داخلی، ادیبان تاجیک با درک احوال و اوضاع کشور 
شان آثاری پدید آوردند و پس از آن زمان ادبیات تاجیک بیشرت به طرف مسایل خودآگاهی ملی 

  .        اردقدم می گذ
ـا . شودشعر تاجیک با پذیرش محتوای جدید غنامند می ـاز اسـتقالل ت موضوع شـعر از آغ

عی، سیاسی، فلسفی، عشقی، عرفانی و اخالقی که بیشرت در قالب : امروز عبارت است از اجت
ـا شـعر از آغـاز . یابدغزل، شعر نو، سپید و شعر عروض آزاد انعکاس می همـین گونـه نـ همپـا ب

عی، سیاسـی و فرهنگـی مـیتاجیکستان تا امروز حکایت کنندۀتقالل اس . باشـد مسایل اجت
عنارص رمانتیسم در بیشرت آثـار . بیان چنین احوال در قالب رمان تاریخی منعکس گردیده است

  . گیر استهم از شعر و ن تاجیک چشم
-  و همه جانبه می استقالل فراخوضوعی و مطالب رمان تاجیکی دورۀ مبه طور کلی دایرۀ

- گی او و بحرانههای زندگیهتوجه عمیق و فراگیر به دنیای واقعی و باطن انسان، پیچید. باشد

عی حیات شخصیت ـان معـارص وارد های اخالقی و اجت های داستانی، تغییرات جـدی در رم
  .ایدمی

 ادبی به گذشته ۀذشته روی آوردند و با نگرش تازگان به تاریخ گدر دوره استقالل نویسنده
ـان توان به حیث مرحلۀو حوادث و وقایع آن مراجعه کردند که این روند را می ـاریخ رم  جدید در ت

ر آورد   . نویسی تاجیک به ش
های نو در قلمرو ادبیاتی انـد  گشودن پنجرهگان تاجیکستان در آستانۀشاعران و نویسنده

عـی و  شکسته شدن دورۀ. شودکه با عرص درخشان آغاز می فتور و اسـتقالل ملـی بـسرت اجت
  . دالیل فلسفی این فرایند بالنده است
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١٧٩ 

  رسچشمه ها
الحـق برگردان شـمس. تاریخ بیداری ملی و استقالل تاجیکستان). ۱۳۹۱.(امام، رشاف الدین     - ۱

 .نرش تاجیکی: آریانفر، دوشنبه
ن اف، عبدالجبار    - ۲ رسایـی در ادبیـات شمس الدین شـاهین و سـنت غـزل ).۱۳۸۸( .رح

 .تاجیکی - پژوشگاه فرهنگ فارسی: دوشنبه .تاجیک
انتـشارات : تهـران. تاریخ ادبیـات نـوین تاجیکـستان ).۱۳۹۰( .شعر دوست، علی اصغر       - ۳

  .علمی و فرهنگی
انتـشارات  :تهـران. چـشم انـداز شـعر امـروز تاجیکـستان ).۱۳۷۶( .شعر دوست، علی اصـغر       - ۴

 .الهدی
ـاجیکی و دیـدگاه  ن). ۱۳۸۹(صالح، شمس الدین      - ۵ ـارص ت . واقعیـت گرایـی نویـسندهمع

ره های مۀنامجله    .، سال نهم۲۳  - ۲۴ پژوهشگاه، ش
ل الدین، سید محمد باقر    - ۶ ـای شـعری فرزانـه  ).۱۳۸۹( .ک بررسی مـضامین و اندیـشه ه

ره . خجندی عی روانشناختی زنان، ش  .هشتمسال  ،۳مجله مطالعات اجت
ـاجیکیگذر به مرحله» دیوار خراسان«ن رما ).۱۳۸۹( .بدالخالقنبوی، ع     - ۷ . یی نو در رمان ت

ره های مجله نامۀ  .، سال نهم ۲۳  - ۲۴ پژوهشگاه، ش
 farzonakhujandi :آدرس فسبوک فرزانه خجندی      - ۸
       fa.wikipedia.org: سایت انرتنت     - ۹
۱۰ -   tajik ghazal.blogfa.com   ۱۳۹۲شعر بازار صابر برگرفته از نوشته فردوس اعظم.  
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١٨٠ 

  

  
  رشیف هللا دوستمعاون محقق

  
ت دری در زبان عربی   کل

  
  خالصه

 بعــد از فتوحــات اســالمی وقتیکــه فــاتحین عــرب تــا فــارس، روم و افغانــستان رســید، 
رفـت در ایـن فرصـت  گَبسیاری از اعراب با غیر عربها خلط شد ، داد و ستد بین شان صورت

اس داشتندزبان فصیح عربی هم تأثیرات خود را بر زبانهایی ک علـی . ذاشـت گه با ایشان 
ت غیـر عربـی داخـل یگزاری، زبان عربی هم از د گالرغم این تاثیر ر زبانها متأثر شـد و کلـ

ت معـرب هـم اصـل  گزبان عربی ردید، تا اینکه این باور در میان عربها رواج یافـت کـه کلـ
رفت مختـرص سـعی بـه در این مقاله . اما حقیقت مسلم چنین نیست. عربی هستند شکل 

ت معرب و دخیل مورد تحقق ت کـه  گعمل آمده که کل رفته شود، تا اصل و ریشۀ این کل
ت دری در زبـان . معرب دری هستند روشن و معلوم شود قابل یادآوری است کـه فقـط کلـ

ی باشد گعربی زیر تحقیق ـأثیر . رفته شده، وسایر واژه های معرب در این مقاله مورد نظر  ت
 در زبان یک امر قبول شده است، در این تحقیق به یافته های بعضی از اساتید و زبـان و تأثر

ت معرب دری را از زبان عربی جـدا کـرده و بـه  شناسانی اتکا شده است که یک عده از کل
ت، تاریخی و معارص. باور شان اصل و ریشۀ دری دارند  زنده اند که اکنـون هـم در - این کل

ل ت .  دارد، چه در شهرها و چه در اطرافجوامع عرب استع این اسـت در زیـر ده هـا کلـ
  .آورده شده که در اصل ریشۀ زبان دری دارد

   ملخص املقال
بعد الفتوحات اإلسالمية التي تجاوزت بالد فـارس والـروم و افغانـستان أتيحـت للكثـ 

خالطـة العـر, من قاطني تلك البالد الهجرة للدولة اإلسالمية آنذاك  هم مـن كثـ و ب لغـ
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١٨١ 

من األجناس الوافدة للدولة اإلسالمية شابت لغتهم العربية الفصحى نوعا من التغ أو حتـى 
التبديل لكث من مفـرداتهم ملفـردات غـ عربيـة األصـل ومـع التـزاوج والرئاسـة والخدمـة 

رور ت الغ عربية األصل و ل هذه الكل  الـزمن والعمل أو حتى مجرد الجوار انترش استع
اعتقدنا بأنها باتت عربية األصل وبعضها عامي أيضا و نكن ندرك مـا مـصدر هـذه الفظـة أو 

ء العربيـة فيهـا  ـا جميـع األسـ ّ ا هذه العبارة ليست بليغة، إ ّتلك ر أصـلها دری، فكانـت   ّ
ــن ــو  تك ــة، ول ــ متبادل ــ اللغت ــأثر ب ــأث والت ــة الت ّعملي ّ ــا  ّ ــة، وعــىل إثره ــد  متوازي ّيق م ُ

ّاللغويون ات التي يعتقد بأن أصلها دری وليس عر  ّ ّالعرب بعض الدالئل والتفس  تعد اللغة .ُ
ت  دریة من أقدم اللغات التي أثرت يف اللغـة العربيـة ولهجاتهـا، هنـاک عـرشات مـن الکلـ

  . العربیة معربة من اللغة دریة
  مقدمه

زبـان هـای اجنبـی مـربی در جهان هیچ زبانی وجود ندارد که صد فیـصد از تـأثیرات 
بوده و عاری از دخیل ها و عاریتها باشد، بالخصوص زبان هایی که باهم از لحـاظ سیاسـی، 

ما شاهد زبان هایی هم . تجاری، فرهنگی و مذهبی و در کل قربت جغرافیایی داشته باشند
هستیم که اکنون در جهان از لحاظ ادبی، سیاسـی، تجـاری و تکنولـوژیکی جایگـاه مرتفـع 

ت رایـج د ت زبانهای حتا کوچک ناگزیرند، حت یک عده کل ًارند، اما بازهم از پذیرش کل
ت دخیل معـرب دری کـه از طـرف اسـاتید و . و مفید را به عاریت میگیرند در این مقاله کل

ت .زبانشناسان عرب هم پذیرفته شده با نشان دادن مآخذ و منابع مستند مورد تحقیق کلـ
تی گفته می  یعربی با ریشۀ در ت معرب از دری به کل شـود کـه در زبـان و ادبیـات  یا کل

ُهـر کلمـۀ کـه در زبـان عربـی، ریـشه و بـن . شوند اما ریشۀ دری دارنـد عربی بکار گرفته می
تعریـب آن اسـت کـه کلمـۀ . گوینـد یا تعریـب مـی) معربات(عربی نداشته باشد به آن معرب 

ن شـکل اصـلی بیـان کننـدغیرعربی را به شـکل عربـی درآورنـد؛ یـا سـیبویه .  آن را بـه هـ
ة التعریب هو أن تتکلم العرب بالکلمة األعجمیة مطلقا، فهـم تـارة یلحقونهـا بأبنیـ: " گوید می

یعنی معرب آن است که اصالً عربـی نباشـد امـا اعـراب آن را " کالمهم، وطورا ال یلحقونها بها
ل میکند ت بی. استع ری و در زبان عربی کل ت دری ش جود دارد که تغییر یافته از کلـ

  .باشند یا یکی از زبانهای هندوآرین می
ت etymology یدر کُل ایتمولوژ به مبحث تغییرات و ریشه یابی معنی و مفهـوم کلـ

ت را در انتقـال شـفاهی و کتبـی از  های مختلف تاریخی می در دوره پردازد و تغییـرات کلـ
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١٨٢ 

ها متقابل است و دراین میان تأثیر زبانهای  تأثیر زبان. کند دیگر بررسی می زبان  یک زبان به
ر قابـل یـادآوری مـی باشـد، زیـرا زبـان دری و عربـی بـا هـم نزدیـک یگدری و عربی بر همد

 هزار کلمـۀ عربـی کـه از ۳،حدود )ت الفارسیه فی املعاجم العربیهالکل( در کتاب. هستند
قـبالً . اسـت به عربی راه یافته اند را به همراه توضیحات برای هر کلمۀ ذکـر شـده  دری  زبان

ـاب املنجـد  کلمـۀ و ۸۳۸نیز جوالیقی  هـای  واژه( کلمـه و ادی شـیر، در کتـاب ۳۲۱در کت
هـزار  ۳دریـن کتـاب  .  اسـت را توضـیح داده) دری( واژه فارسـی۱۰۷۴، )فارسی عربی شده

جهینـه نـرص   ٔنویسنده این کتاب دکـرت. ٔکلمۀ عربی اصالً از ریشه دری را توضیح داده است
  ) ٢ص: ١( منترش شد۲۰۰۲ است که اثر وی در سال علی

  مربمیت
ت عربـی در یکـی از زبـان هـ ای ملـی مـا ما نوشته های زیادی داریم کـه اثـرات کلـ

در آن مورد توجه قرار گرفته، اما برعکس به واژه های دری که در زبان عربی هم وجود ) دری(
  .دارد توجه خاص نه شده است

  هدف
ـأثیر آن در عرصـه  روشن ساخ تأثیر زبان دری بر زبانهای بـزرگ همچـون عربـی و ت

  .های مختلف؛ تاریخ، ادب و محاوره عام
ت دری در عربی   کل

  خندق
ن ک لمــۀ خنــدق کــه در زبــان عربــی رایــج و مــستعمل اســت، اصــل و ریــشۀ آن هــ

اهی بـرای جلـ- ، کنده)کندک( ـرد شـهری یـا لـشکر ردا یـری حملـه و گ کنده شـده، کـه 
در زبان پشتو در لهجـه قنـدهار هـم ) ډب= کنده (این کلمه به شکل. دشمن یا سیل بکنند

 فارسی میانـه – رایج بوده و در دری معمول است و همچنان کلمۀ خندق در زبان پهلوی هم
ل داشت   .هم استع
  الشطرنج

تختـه  - شـرتنگ( رنج که فعالً هم در زبان دری شکل معرب آن رایج است، اصل شـان
) گ(تبدیل شده، زیرا در زبـان عربـی ) ج(شان در زبان عربی به ) گ(دری است، که ) بازی

ء .  می کنـدتبدیل) غ(گاهی هم به ) ج(را به ) گ(وجود ندارد و  مثـال دیگـر آن مـا در اسـ
: ماننــد. تبــدیل کــرده) ج(جغرافیــایی افغانــستان داریــم کــه جغرافیــه دانــان عــرب آن را بــه 
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) یکی ولـسوالی هلمنـد و بدخـشان(تبدیل کرده و گرمسیر) زرنج(را به ) نیمروز کنونی(زرنگ
   )٣ص:٢.( استرا به جرم و جرمسیر ثبت کرده

  برزخ
ری است و در لغت یک چیز که بین دو چیز واقع شود برزخ گفتـه ریشه و اصل برزخ د 
 تا زمان قیامت باشد و کسی که می رگآخرت و آن زمان از زمان م حایل میان دنیا و .میشود

  .ددگریمیرد داخل برزخ م
  البستان

به معنای بوی کـه در عربـی ) بو(این واژه در زبان دری، بوستان است که از دو مورفیم 
  )١ص: ٣.(به معنای جای و محل است) ِستان(ته می شود و فه گرائح

  دفرت
کلمۀ دفرت در زبان عربی رایج و مستعمل است و درآنجا هم به معنای کراسة یا کتابچه 

ریشۀ . مخصوص، که در آن معلومات شخصی و رسمی نوشته می شود، به کار برده می شود
  )  ٣ص: ٢(.این کلمه دری است

  باذنجان
  .بادنجان، نباتی که در بین عوام معروف استمعرب از دری 

  برنامج
ّفته استاد عرب ریان رشاره که دربین عربها که برنامج عـام اسـت اصـل و بـن ایـن به گ

ن برنامه، دری است   .واژه ه
  آهو

دری است و در زبان عربی مرتادف شان الغـزال هـم معمـول اسـت کـه در سـعودی،  
لک عربی مشهور می یگسوریه و د ل زیـاد ر م باشد اما ایـن کلمـه درلهجـۀ عراقـی اسـتع

  ) ٧ص: ٢.(دارد
  التخت

ن   ل زیاد دارد کـه اصـل شـان هـ این کلمه هم در محاوره های روزمرۀ عربی استع
تخته چوبی دری است، یعنی از تخته هـای چـوبی بـرای خـواب، جـای میـساخت کـه آن را 

ی شود، و به زبان عربی هـم راه پیـدا خوانده م) کت(تخت می نامید این کلمه در زبان پشتو
  ) ٣ص: ٣(.کرده است
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   بلور
ر شان الزجـاج یعنـی چـراغ یگکلمۀ بلور هم ریشۀ دری دارد و در زبان عربی مرتاف د 

  .های قدیم است
  روزنامه

کلمۀ روزنامه دربین عرب ها مخصوص عراقی ها رونق زیاد دارد که همه ما خوبرت می  
پ(به معنی اخبار روزمره کـه در زبـان پـشتوفهمیم که اصل شان دری است  خوانـده ) انـهور

  .  استNewspaperلیسینگمی شود و در زبان ا
  أبریق

اصل آن دری بوده که از دو مورفیم . کلمه ابریق در زبان عربی به معنای چاینک است 
یعنی ظرفـی کـه از دهـن شـان آب مـی .  أبریق ساخته شده- آبریز  -  آبریخت - ریخت + آب : 
. در فقه اللغة معمول است بخاطریکه هـر دو حـروف حلقـی هـستند) ق(به ) خ(ابدال . زدری

از ایـن کلمـه ذکـر کـرده و آن را ) کتـاب الزینـة(الثعالبی در فقة اللغـة و ابوحـاتم اللغـوي در 
سـاخته شـده و )  آبریز- ریز+ آب( ویند که این کلمه از دو کلمهگیدری دانسته و م  –فاريس 

-  تلفـظ مـی-Abreqaان هم ایـن کلمـه مـروج اسـت و  آن را بـه شـکل ابریقـا دربین رسیانی

   )٦٥ص: ٤.(کند
  الخیار

هم خوانده می شود و در زبان پشتو هم به همین نام اسـت در اصـل نگ خیار که بادر
  .کلمۀ دری است که در عربی هم مستعمل است

ن ســنگ ســنگ : الزمــرد در قیمتــی زمــرد کــه قیمتــی اســت، اصــل شــان دری و هــ
  ) ٦٦ص٤(.افغانستان پیدا می شود

  یاسمین، نرسین، السوسن
ل می شـود، اصـل   ت استع کلمۀ یاسمین، نرسین، سوسن که در زبان عربی به ک

ل می شودزگآن دری است و اکنون به همین شکل معرب به زبان دری با   .شته و استع
  الکرخانه

یعنـی جـایی کـه در آنجـا . دهکلمۀ دری است که از دو مورفیم کار و خانه سـاخته شـ 
بـه زبـان عربـی راه یافتـه اسـت و . ران بـه منظـور سـاخ چیـزی مـرصوف مـی باشـدرگکا

ل می شود ل می شود، در زبان عربی مرتادف شان، مصنع هم استع   ) ٥ص: ٣(.استع
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١٨٥ 

  الجرم
  .رم و تود خوانده می شود گاصل دری گرم، در زبان پشتو هم 

  ساذج
  .گل و بی تزئیناصل دری ساده چیز بی 

  عسکر
  ) ٤ ص:٣(.از لشکر زبان دری گرفته شده؛ یعنی ریشۀ آن دری است 

  الطست
  .اصل دری تشت، ظرف که در آن آشیای خانه می شویند 

  الیاقوت و الفیروز
  .ه و یاقوت استر افغانستان فراون است، اصل پیروزهای قیمتی که دسنگ 

  الجلنار
در آریانای  قدیم اسـتفادۀ دارویـی .  داردنگل آنار است که رسخ ر گاصل دری گلنار؛ 

  .داشته است
  ابریسم

  ) ١ ص٥(.اصل دری تار ابریشم، برای دوخ و باف 
  جوهر

  . قیمتی مثل املاس و لعل و مروارید و امثال آنها، سنگاصل دری گوهر 
  زنجفیل

بـوی . ستفاده میـشوداصل دری زنجبیل، یک نوع گیاه داوریی است که تر و خشک ا 
  .زنجبیل قوی و معطر و مطبوع و طعمش حاد و سوزان است

  قرطاس
  .کاال ساخته می شد و اصل دری است که از آن چادر وکرباس، یک نوع تیکه 

  بابا
ل میـشود ؛ لقبـی   به معنای پدر، در پشتو هم به همین شکل برای پدر کالن اسـتع

ن بابا، خوشحال بابا و:  مثلان داده میشود؛رگبه بزدر زبان پشتو که  کلمۀ اسـت کـه ...رح
در همه زبانهای هندو اروپایی بالخصوص هندو آریایی رایج است، اسـتاد خلیـل البـدوی در 

ت أجنبية دخيلة عىل اللغة العربية(مقاله خود این کلمه نام رئیس و بزرگ یـک طایفـه ) كل
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١٨٦ 

 التینی بودن پاپا را مناسب نـه مـی  دانسته، اما من توجیهPapaخوانده و اصل شان التینی 
  .ها استدانم، بلکه یک کلمه و لقب مشرتک بین آریایی

  َالرصم
 رصمايـة در - ِکـرسه الـرصم در زبان عربی بـه فتحـه و . ست استاین کلمه به معنی پو 

ن چرم دري است    ) ٢ص: ٥(.بین عوام مستعمل است که اصل شان ه
  بابووج

ن پاپوش اس  یک نوع چپلی مخـصوص کـه سـابق از چـوب و . تاصل شان دری ه
فتـه مـی شـود، کـه مـردم آن را در هـر  گهـم) نعلة الخشب(خاشه ساخته میشد و در عربی 

  . موسم پای می کردند
  الجام

ظرف کود کوچک دیواره دار از چینـی و بلـور و جـز آن . در اصل جام کلمه دری است 
جام لقب حکـام والیـت هنـد و سـند . ی شودکه معموالً برای مایعات و نوشیدنیها استفاده م

  . جمشید، پادشاه افسانوی آریانا بود - جام. هم بود
  الفالوذج

ریشۀ این کلمه پـالوده بـه معنـای حلـوای مخـصوص و شـیرین کـه از عـسل، بـادام و 
خوردند و به معنـای پـاک شـده و صـاف شـده کردند و با رشبت قند مینشایسته درست می

  ) ٣ص: ٦(.هم است
  رسخالف

ن پرسخ است که ریشۀ شان فرسنگ    پرسنگ ، پارسـنگ  زبـان دری - اصل شان ه
  ) ٤ص: ٦(.می باشد که در همه جغرافیایی تاریخی عرب معرب شان  فرسخ است

  التنور
. موجـود اسـت) aronat tanora(این کلمه در زبـان اوسـتایی هـم بـه همـین شـکل  

ی عرب از جمله ابن درید، الجوالیقی و ال ایـن .  دری خوانده- ثعالبی این کلمه را فارسیعل
.  بـو تنـورو، معمـول اسـت-  bot+Nuroکلمه در زبان آرامی هم موجود اسـت و  از دو کلمـه 

ـان عربـی و فـاريس ) دري(ابومنصور الثعالبی در کتـاب خـو فقـة اللغـة ایـن کلمـه را بـین زب
  ) ١٢٣ص: ٩(.مشرتک می داند
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  الكيزان
) إعداد لطفـي الياسـيني(این کلمه را دانشمند عرب مثل َ مفرد شان کوز است، ریشۀ 

ن کـوزه  آرامی دانسته، به فکر من این توجیه مناسب نیست، به باور من اصل این کلمـه هـ
  .پشتو و دری است) وه(

  النارجيل
  .اصل این کلمه هم نارگیل دری است 

  النموذج
ل می شـود) المث(دری است که در زبان عربی به معنای ) ونه(اصل شان   . استع

  ) ٨٠ص: ٤(. خوانده می شودExample و sampleلیسی  نگدر زبان ا
  الصكوك

ن سکوک   زبـان دری اسـت بـه معنـی نامـه، قبالـه، در ) صـکوک(اصل این کلمه ه
  .می باشد) کتاب االقرار(عربی 

  بیع
ایـن ) املذهب فی وقع فی القـرآن مـن املعـرب(جالل الدین سیوطي درکتاب خود 

  .د که بیه و بیانیه شاید شکل اصلی آن باشد گویکلمه را معرب و غیر عربی خوانده و می
  الدهليز

نجا: ٤(.اصل دری، دهلیز خانه    ) ه
  الشمعدان

 قنـدیل و کبـه دان هـم. اصل دری شمعدان، ظرفی که در آن شمع گذاشته می شود 
  .ته شده استگف

  الطاق
 و شـشک کـه معـرب ایـن کلمـه در دری  این کلمه در اصل دری است به معنی قوس

  .رایج شده
  الطنبور

و  نـاک ماننـد ارای دسـتۀ بلنـدتر از تـار و کاسـۀد. اصل دری تنبور آله موسیقی است 
  .شت نواخته می شودچهار سیم که با انگ

  القرطق
  ) ٧ص: ٦(.دپوشننوعی واسکت و جاکت که بسیاری از مردان آن را می) کرتی(کلمۀ دری 
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١٨٨ 

  القند
ر ساخته میشود، فعالً همین کلمه بـه یگرشینی که از شکر و مواد د) کند(ی اصل در 

  .شکل قند در زبان دری مستعمل است
  اللكن

که برای شـست وشـو ... اصل دری لگن، ظرفی معموالً گرد از جنس فلز، پالستیک و 
  ) ٢٥١٨ص ٢ج: ٧(.استفاده میشود
  طازج

  .ود که اصل شان تازۀ دری استدر زبان عربی به معنی جدید و تازه استعال می ش
  چ و ص

تی که از زبان دری  لیسی به عربی داخل شده و در آن حـرف ، پشتو و انگدر اک کل
  .چین در دری و صین در عربی: چ باشد، در زبان عربی به ص تبدیل شده؛ مانند

  املهرجان
نای وفـا، به مع) مهر.(ان ساخته شده  گ- جان + اصل دری است که از دو مورفیم مهر  

پسوندی است که دال بر نسبت و نسبت مـی سـازد؛ ) نگا(محبت و روشنایی آفتاب است و 
. ان و این دال بر جشنی است که نام ماه با نـام روز تطبیـق مـی شـودوگر گان،یگخدا: مثال

ان مـی شـد آن روز تگدر آریانای قدیم هر روز ماه را به نام خدا یا یکی از  امشاسپندان یا فرش
ن نام ماه و روز به عالوه گن میرا جش در . ان بـوده اسـت گًرفتند و نام جشن مزبور غالبا ه

ن(.ان، احتفال و جشن معنی شده گزبان عربی هم   ) ٢٣٩٤: ٢ج: ه
  بس

کلمۀ بس هم در زبان عربی رایج است که در عربی به معنی کفی اسـت، اصـل شـان 
  ) ٦ص: ٣(.دری بوده، به معنی قدر کافی، مقدار الزم و بسنده

  بغداد
دان به روایت بعـض مـؤرخین کـه نـام پایتخـت عـراق + داد، و بغ + بغداد، معرب باغ  

  .بغداد هم در اصل دری به معنای اهدای باغ و بوستان  است
  برقع

  .زبان دری است) پرده(اصل شان  
  خنجر

  .ر است، اما حاال معرب شان خنجر در زبان دری رایج استنگ در اصل خو
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  األرسب
ین وزن، از قدیم شناخته شده و همیشه در کان به نگاصل آن دری رسب است فلز س 

  .صورت سلفر می باشد
  االنجر

آلتی آهنین پیوسته  که به عقـب کـشتی آویختـه اسـت و . ر دری استنگاصل شان ل 
  ) ١١ص: ٨(.اه که بخواهند کشتی را متوقف می کنند و در آب می اندازندرگه

  البارجاه
ران را بـه ن سـلطنتی، جـای کـه پادشـاه در آن دیگـایوا. اه، دری استگراصل شان با 

 .حضور خود می پذیرد
  کهرباء

  ) ١٢: ٨(.اصل شان دری است، در زبان عربی به معنای برق است 
  الباشق
  .اشه عقاب، و در پشتو، ب–" باشه"در دری 
  البد

 شـان بـوډۍ و کـالن سـن و مؤنـثرگ به معنای بز) بت و بوډ(در دری بت، در پشتو  
  .این کلمه ریشۀ تاریخی در زبان شتو دارد. یعنی پیرزن

  البنفسج
  .اصل شان دری بنفشه است 

  استاذ
نجا: ٨(.اصل شان دری است و به دال ، استاد   ) ه

  التباشیر
  .اصل شان دری است، به معنای سفید مثل شیر 

  التوتیاء
  .اصل دری توتیا ماده کیمیاوی

  جناح
  .ناه اصل دری گ

  موسالجا
  اومیش اصل دری گ
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١٩٠ 

  الجربان
ل کـرده ) جریر(ریبان،  اصل دری گ إذا قيـل هـذا البـ : "این کلمه را چنین استع

  ."البنيقـة واكف) بجربـان( لها - راجعت عربة 
  الجل و جالب

  ) ٥ص: ١(.در دری و پشتو گل و گالب 
  .تویند اصل دری اسهم می گ) رأس املال(رسمايه که عربها به آن : رصمايه
  طرب

  .الفأس من السالح معرب، ترب اصل دری است 
  فرمان

یعنی به معنای امر پاچـاه . محض وهو عهد السلطان للوالة ومعناه األمر) دری(فارسی  
نجا: ١(.و ملک، دری است   ) ه
  فهرست

ء، کـه در آن : ویند اساتید عرب می گ الفهرست وهو الکتابـة الـذی تجمـع فیـه األسـ
ء کتا   .ب جمع شوند اصل دری استعناوین واس
ِكشمش ِ  

  ) ٧ص: ٢(.ر نبت معروف به خراسان، عنب صغار، اصل دری است، پشتو ممیز 
  

  نتیجه
در مجموع  گفته می توانیم که ما در جهان حدود هفت هزار زبان داریم که یک زبـان 

همینطـور . ًهم صد فیصد خالص نیست حت از زبان هـای دیگـر عاریـت هـای لغـوی دارد
ان عربی که از چهارده قرن به این طرف زبان قرآن، حدیث نبوی و رشیعت اسالمی اسـت، زب

ت  بر زبان عربی تاثیرات زیاد از ین طریق گذاشـته اسـت و بـرعکس از زبـان دری هـم کلـ
زبان دری که از زبان های هندو آریایی اسـت . رفته شده وجود دارد گبه عاریت معرب دری و

ًداد و ستد لغوی دارد که در فوق تقریبا ده ها کلمۀ جمـع شـده ) ربیع(باز هم با زبان سامی
 درین بـاره تحقیقـات و سـیع و با مثالهای زنده آن آورده شده است این کار فقط یک آغاز بود

  .ر هم نیاز استدیگ
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١٩١ 

  پیشنهادات
ت عربی در زبان دری جا ـان بـه هـزاران مـی یگ کل اه بازر دارد، تا ایـن کـه تعـداد ش

ایم که در این موضوع به سطح پـروژه علمـی کـار شـودفل. رسد ر اگـ. هذا من پیشنهاد می 
امکان داشته باشد، یک سیمینار علمی درین بـاره دایـر شـود تـا دانـشمدان در ایـن عرصـه 

مقاالتی که دریـن بـاره نوشـته میـشود بـه . تحقیق فراوان کند و نتیجه خوبی به دست بیاورد
  .یردس عالقه مندان  قرار گاپ و به دسرتشکل یک مجموعه چ

 
  مآخذ و منابع
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١٩٢ 

  

  
   امید افغاندکتورپوهنمل 

  
  ١تأملی بر رویکرد زبان شناسی ساختارگرا

  
  خالصه

سـاخت . ساخت گرایی نخست درفرانسه و بعد در کـشورهای دیگـر رواج یافـت
گرایی بیشرت بر بررسی های نظام مند ارصار می ورزید و تالش داشت تا نقـد ادبـی 

سـاختارگرایی . دیل کنـدرا به یکی از شاخه های نیرومند پـژوهش هـای علمـی تبـ
. بیشرت به  مکتبی ذهنی و محافظه کارانه مطرح است و انسان را نادیده مـی گیـرد

روابط را رصفا در سطح کالن تحلیل می کند، بیشرت از وضع موجود دفاع می کنـد، 
عــی را بــی اهمیــت قلمــداد  بــیش از حــد کــل گراســت، و جنبــه هــای تــضاد اجت

  . کندمی
  مقدمه

یـی درعرصه های مختلف دانش و فرهنگ برشی کاربرد گسرتدهساختارگرایی 
دارد و امروز تنها به عنوان یک نظریۀ ادبی مطرح نیست، بلکه به عنـوان یـک شـیوه 

بنابراین بـرای روشـن . های مختلف دانش و علوم کارآیی خاص خود را دارددرعرصه
های زبان حثنخست، درب: بینم که چند نکته را تذکر بدهمشدن بحث، مناسب می

هـای ذهـن انـسان بـه عنـوان سـاختارهای شناسی، قواعد حاکم بر زبـان و توانـایی
-حاکم تلقی گردید است که در دنیا امروز زبان از آن به عنوان دستور زبان یـاد مـی

                                                 
نت جامعه شناسی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی  - ١   .استاد دیپار
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 ساختارها، مجموع قواعد حـاکم بـر جامعـه  های جامعه شناسی،دوم، در بحث. دکن
نا هنجارهای فرهنگی حاکم    باشـد،مـی) ارزشها، اخـالق و قـانون داب و رسوم،آ(ه

عی ریشه گرفته انـد و در طـول تـاریخ بـه نظـام هـای که از نظام های متفاوت اجت
سـاخت (که در این مقاله نخست نگاهی به مفهوم سـاخت است مسلط تبدیل شده 

 و در قــدم بعــدی بــا رویکــرد جامعــه شناســانه بــه بحــث ســاختگرایی زبــان  ،)گرایــی
  .ی، خواهیم پرداختشناس

  اهمیت و رضورت
رکز بر رس ایـن  یکی از بنیادی ترین مباحث پیچیده و مهم درجهان معارص، 
مسایل است که آیا انسان در دنیای فعلی وابـسته بـه دنیـای ذهـنش هـست یـا کـه 

فهم این مسأله برای مـا . کندهستی خارجی برای جهان درونی وی بسرت سازی می
  :دالیل متعدد ما را وادار می سازد تا. ردار می باشداز اهمیت والی برخو

غلبه رویکرد ساختار گرایی حاکم بر حوزه زبان شناسی و ایجاد فهـم نادرسـت در  -
هـای سـاختارگرایی در حیطـه عمـل باب اینکه هیچ قلمرو دیگری معرفتی از بحـث

ی  .کنندخود، از آن استفاده 
های زبـان فهـم بخـصوص خـود را دارا توضیح این امر که هر حوزه معرفتی، قالب -

 .شودباشد که منجر به خلق فهم ساختار مند میمی
عنوان معرفت مستقل از یک طرف و رابطه عمیـق آن بـا قلمـرو ه جامعه شناسی ب -

اید تا بـرای خلـق فهـم از ایـن دو  معرفتی زبان شناسی از طرف دیگر ایجاب می 
 .قلمرو اقدام صورت گیرد

  اهداف
هـای مـشرتک جامعـه شناسـی و زبـان شناسـی در اسـتفاده از شناخت زمینـه -

 .رویکرد ساختارگرایی
 .های حاکم بر حوزه ساختارگراییدست یابی به نظریه -
ـودن بـسرتهای تـاثیر پـذیری حـوزه معرفتـی جامعـه شناسـی و زبـان  - روشن 

 .شناسی از یک دیگر
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  روش تحقیق
 مقالـه روش مناسـب پرداخ به این مسایل و پاسخ دادن به پرسش های این

طلبد؛ بنا در ایـن تحقیـق از روش تحلیـل محتـوا اسـتفاده را برای دریافت نتایج می
نگاه محقق به مطالب و محتوا از نوع تحلیل مـروری بـه اسـناد و نظریـه . شده است

  .باشدهای موجود در قلمرو زبان شناسی و جامعه شناسی می
  تعریف ساخت

 به معنی Struere و از فعل Stractura التین از واژه) Structure(کلمه ساخت 
ری بـه ۱۷این کلمه قبل از قرن . ساخ و بنا کردن گرفته شده است  تنها در معـ

در قـرن . ًرفت، اما بعدا در کالبد شکافی و دستور زبان نیـز بـه کـاربرده شـدکار می
عی نیز به کار برد،  اگرچه اسپنرس نوزدهم، هربرت اسپنرس این واژه را در علوم اجت

ـایز قائـل شـد، ولـی قیـاس میـان سـاخت  عـی  میان اندام زیـستی و انـدام اجت
عی نتایج روش شناختی مهمی به بار آورد، چرا که در هر دو  اندامی و ساخت اجت

کـه در کـل  هـای مـشاهده پـذیرمورد ساخت عبارت شد از سازمان و ترتیبات بخش
عی وجود دارد    ). ۱۴۵-۱۲۴، صص ۱۳۸۳توسلی، (ساخت اجت

اصطالح ساختارگرایی امروز درحوزه های مختلف علوم، بیشرت بـه دو معنـا بـه 
یک مورد شیوۀ خاص و تحلیلی در علوم انسانی و بـه خـصوص در . شودکار برده می

جامعه شناسی، انسان شناسی، زبان شناسی و دیگری بـه مفهمـوم فلـسفی و وجـه 
ن   اسـت و سـاخت هـم چیـزی نیـست جـز »سـاخت«اشرتاک دو معنی فوق نیز ه

گی اجـزای یـک مجموعـه بـرای منظـور معـین، مثـل سـاخت ترتیب خاص همبسته
شـیبانی، بـی تـا، ص (کننـد یی که این اجزا با هم همکاری مـیاجزای بدن وطریقه

هـا سـاخت چیـزی نیـست جـز مجموعـه قواعـدی کـه رابطـه«: به عبارت دیگر). ۲۸
)Rapports( ارتباطات ،)Communications( ایـن . کنـدها را توجیـه مـیوموقعیت

عی به تحلیل ساخت شبکهمکتب به جای پرداخ به رویداد های روابط های اجت
معتقـد اسـت کـه مجموعـه ایـن روابـط دارای نقطـه تقـاطع و  رویدادها می پردازد و

ام ایهسته ن، ص (.گیرنـدن روابط نسبت به آن شکل مییی هستند که  ) ۳۳هـ
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هـا، انـسان جـز بازگوکننـده سـاخت«گاه مکتب اصالت سـاخت یـا سـاختگرا،از دید
ن، ص (».چیزی نیست   ).۳۶ه

  رویکرد زبان شناسی
ساخت اصطالحی است که به توالی واحدهای زبانی کـه در ارتبـاط خـاص بـا 

 ١).۱۴۴۶، ص ۱۳۸۶فرهنگ لغـات النـگ مـن، (کند یکدیگر قرار دارند، اشاره می
ی ساختارگرا، نگرشی به زبـان شناسـی اسـت کـه بـر اهمیـت براین مبنا زبان شناس

کند و جایگاه واحدهای زبانی، نظیـر صـدا، واژه زبان به مثابه یک سیستم تأکید می
ن.(و جمله را در درون این سیستم مورد بررسی قرار می دهد   )ه

زبان شناسی ساختارگرا در اوایل قرن بیستم توسط فردینان دوسوسـور کـه در 
زیست مطرح شد و نظریات او پس از مرگش درکتـابی  می١٩١٣ -١٨٥٧ هایسال

نام دورۀ زبان شناسی عمومی منترش شد که درشکل گیری نظریۀ ادبی معارص تأثیر 
یــی از عمیقــی گذاشــت؛ چنانکــه تــا آن موقــع زبــان بــرای زبــان شناســان مجموعــه

ز رخدادهای شد و اغلب این فرض مطرح بود که هریک ارخدادهای زبانی تصور می
-یی هستند کـه بـه صـورت جداگانـه مـورد بررسـی قـرار مـیزبانی دارای اصل ویژه

اما دوسوسور با مطرح ساخ ایـن پرسـش ) ١٩-٢١٨ص: ١٣٨٩برناموران، (گرفت
و بـا » گان و اشیا چگونه اسـت؟رابطه میان واژه«و» هدف بررسی زبانی چیست؟«که 

ایز بنیادین میان زبان و گف یعنـی میـان نظـام زبـان کـه مقـدم (تـارپیش گشیدن 
برمصادیق واقعـی زبـان وجـود دارد و گفتـار فـردی کـه تحقـق فـردی ایـن نظـام در 

رامـان سـلدن، .(راه نـوینی را در زبـان شناسـی گـشود) مصادیق بالفعل زبان اسـت
  )١٣٥ص: ١٣٨٤پیرتویدوسون، 

باید آن را یی به هم بافته است که از دیدگاه دوسوسور زبان و نظام زبان شبکه
 کـرد کـه توصـیفسوسـور بـه ایـن بـاور تأکیـد مـی. به عنوان یک کل در نظر گرفت

ـی -دستورهای سنتی، بریده بریده و جزئی است و از زبان تصویری یکجا بدسـت 

                                                 
1- Dictionary of language teaching& Apllied linguistics. Jack C. Richands, John 

platt, Heidi platt, New Edition Longman Dictionaries, Longman Group. UK 
Limited. 1992, p. 358. 
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یـی از روابـط ها نیست، شـبکهیی از صداها و واژهبه باور سوسور زبان مجموعه. دهد
 را به وجود می آورد تا آنرا از صورت که جـوهر است که بر روی هم نظام یا سیستمی

یز کند   ) ۱۰۸ – ۷۷، صص ۱۳۵۶باطنی، (مادی زبان است و جزو زبان نیست، مت
ایز قایـل شـده،  سوسور پس از اینکه بین زبان شناسی همزمانی و در زمانی 

، گفتـار langueزبـان : های زبان شناسی را به سه مقوله متفـاوت تقـسیم کـردداده
parole و قوه منطق ،Faculte de langage . ایز زبـان قـوه تولیـد و گفتـار در این 

سوسور همچنین با نگاهی نشانه شناسـانه، زبـان را دسـتگاهی از . قوه کاربرد است
های دال عالئم می دانست که هرعالمت و ترکیب از دو جزء تجزیه نا پذیرست به نام

  ). ۳۳ – ۲۶، صص بی یرویش، بی تا(و مدلول تشکیل شده است
هایی در باره زبان شناسی همگانی همه جا از اصطالح نظـام سوسور در درس«هرچند

به جای ساختار استفاده نکرد، اما پـس از او زبـان شناسـی روسـی نـیکالی تروتـسکوی واژه 
ن، ص (» ساختار را به کاربرد افزون بر این، بحث ساخت و ساختارگرایی مـشابهت ). ۱۶ه

زبـان، نظـام یـا سـاختاری اسـت : ها سوسور چنـین نـشان مـی دهـدثار و نگرشخود را در آ
در زبان هیچ مـوردی وجـود : گویدسوسور می. متشکل از واحدهایی که باهم مناسبت دارند

ن، ص (ندارد که مستقل باشد    ).۱۹ه
های فرهنگی بدان تعلق دارند، یعنی باور اسرتاوس به وجود نظامی که پدیدار

ـاس ) قابـل قیـاس بـا سـاختار ذهـن آدمـی( دگرگون ناپذیر است ساختاری که و 
عنــارص و اشــکال فرهنگــی و مناســبات میــان آنهــا در دل آن جــای دارنــد، یکــی از 

اســرتاوس گفتــه اســت شــاید روش . مهمــرتین پیــشنهادهای ســاختارگرایی اســت
ر به تالش برای یاف عنرص دگرگونی ناپذی: ساختارگرایی چیزی بیش از این نباشد

ایزهای سـطحی اسـرتاوس از . بیان دیگر شناخت عنرص دگرگونی ناپذیر در میان 
کند که در ساختار فیزیکی ناخودآگاه چیزها یا انجام شناسی ناآگاهانه ذهن یاد می

عی سـاخته انـسان نهفتـه انـد نـاخود آگـاه، اصـول سـاختاری . پس نهادهای اجت
ن(بنیادینی است که بر زبان حاکم است    ). ۱۸۵ – ۱۸۴، صص ه

بستۀ اجـزای یـک مجموعـه اسـت از دیدگاه اسرتوس ساخت ترکیب خاص هم
از نظـر او سـاخت شـیئی، محـسوس، درجهـان . کنـد معینی را تعقیب میکه هدف
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رمی آیـد او بـرای چنـین سـاختی . خارج نیست، بلکه امری ذهنی و اعتباری به ش
 :سه خصلت قائل می شود

ست که دگرگونی هر جز آن موجب دگرگونی دیگـر همچون منظومه یا نظامی ا .١
 .اجزا می شود

ونه های فـراوان دیگـری از نـوع خـود تجلـی  .٢ هر ساختی می تواند به صورت 
 .کند
ساخت،خاصیت پیش بینی دارد، یعنی بر این اساس میتوان پـیش بینـی کـرد  .٣

ن، ص .(عنارص ساخت، تغییراتی پدید آید که اگر در یک یا چند عنرص از  )۱۴۱ه
میشل فوکو فیلسوف فرانـسوی بـا تأثیرپـذیری از سـاختارگرایان، مفـاهیمی را 

حال آنکه سوسور سخن را کـارکرد بیـانی زبـان مـی . تحت عنوان سخن به کارگرفت
امـا در نـشانه شناسـی . خواندنـددانست و سایر زبان شناسان نیـز آن را جملـه مـی
رت دیگر روح زبـان کـه بیـان در مدرن، سخن، تبدیل جمله ها به یکدیگر و یا به عبا

این اشکال گوناگون تحلیل که به شکل هایی ضـد اومانیـستی و ضـد . آید استمی
هـای تحلیـل سـاختارگرا تبلـور شد، در نهایت در قالـب شـکلعینی گرایی ارائه می

هــای فرهنگــی و یافــت و بــه عنــوان مثــال نگــرش ســاختارگرایانه بــه مطالعــه پدیــده
عـی  بـا ایـن هـم فوکـو، بـا تـأثیر کـه از ). ١٦ .p ,١٩٨٥ ,Smart & Foucalt(اجت

ریتـزر، (شناسند ساختارگرایان پذیرفت ولی اکنون او را بیشرت یک فراساختارگرا می
  ).۵۵۵، ص ۱۳۸۳

ن و همچنـین در  فوکو در بررسی دانش، افکار و شیوه هـای مباحثـه یـا گفـت
. پـردازد شناسـی دانـش مـیآثار اولیه اش پیرامون روش شناسی به یک نوع باستان

کند کـه دانـش مولـد کند و سپس اعالم میعبارت شجره شناسی قدرت را طرح می
او در مـسیر . کنـدقدرت است و سپس به خصلت سلسله مراتبـی دانـش انتقـاد مـی

او تـاریخ را چـرخش . کند تا به مناسبات میان دانش و قـدرت دسـت یابـدتالش می
دانـد کـه ایـن چـرخش نیـز بـر پایـه دانـش گر مییک نظام سلطه به نظام سلطه دی

ن پزشکی هـم عالقـه منـد بـود و معاینـه را . گیردصورت می فوکو همچنین به گفت
دانست و به بررسی سـاختار عمیـق و ژرف ایـن زبـان هـم یک زبان بدون واژگان می
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شت او در چارچوب فوق الـذکر نیـز از نگـاه سـاختارگرایانه پیـروی کـرده . همت گ
ن، صص (.است   ). ۵۶۱ – ۵۵۹ه

هـای  اندیـشهۀس فرانـسوی هـم کـه از پیـروان برجـستروالن بارت، نشانه شنا
زیـرا او هـم عالئـم را جـدای از  دانـد، ها مـیسوسور است، نشانه شناسی را علم فرم

یی زند که برای فرد مورد عالقهاو مثال دسته گل را می. کندمحتوای آنها بررسی می
گلها نشانه عالقه و پایبندی هستند، ولی معنی آن : گوید بارت می.شودفرستاده می
از دیدگاه بارت فرم هـای زبـان چنـان فراگیـر و قـوی . گلها و احساس: جفتی است

-او هم حرف سوسور را تکرار می. دهندهستند که جوهره خود و جامعه را شکل می

حـسب آنچـه مـردم بـا نـه بر. زبان تحلیل کـردتوان برحسب خود د که زبان را میکن
ـایز میـان دال . دهنـدزبان در گویش روزمره انجـام مـی و ) کلمـه(در واقـع بـارت 

 ,Inglis(را بـر مـی دارد و آنهـا را بـه معنـی و فـرم مبـدل مـی سـازد) شیئی(مدلول 
١٩٩٠, pp. دهد از دیدگاه بارت ارتباطی که نشانه شناسی نشان می). ١٠٩ – ٩٢
گیریم، در حالی با معنی را در نظر می) شیئی(طه مدلول مهم است، زیرا ما فقط راب

که عوامل تأثیرگذار دیگر نظیر روان شناسی، جامعه شناسـی و موقعیـت فیزیکـی را 
ی گیریم در حالی کـه بایـد رابطـه همـه ایـن عوامـل تأثیرگـذار را در نظـر  در نظر 

  .گرفت
  های ساختارگراییویژگی

ر خصوصیات زیر با یکدیگر به طـور کامـل اگر چه همه نحله های ساختارگرا د
: هـای کلـی سـاختارگرایان بـه قـرار زیـر اسـتهـا و ویژگـیمشابهت ندارند، اما رگه

 : ساختارگرایان معتقدند که
یی برای بازسازی مجدد بـه عنـارص تـشکیل دهنـده آن خـورد شـود، اگر پدیده -1

-له نظام سازمان یافتهاجزای آن نباید بطور جداگانه مطالعه شوند، بلکه باید به منز

 .یی از عنارص و اجزای مربوط مد نظر قرار گیرند
عی است و باید کشف شود -2  .ساخت در پس واقعیت اجت
ـایز قایـل ) توانـایی زبـانی/کاربرد زبـانی(باید بین کنش زبانی و توان زبانی  -3

 .شد
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عی نیز بهره گرفت و با استف -4 اده از روش های تحلیل زبان باید در فعالیت اجت
عی پرداختاز آنها به نقد و بررسی فعالیت  .های اجت

 .ها بهره گرفتتوان در تحلیل ساختاز مکتب پراگ نیز می -5
از زبان شناسی سوسور یعنی از تقسیم بندی در زمانی و همزمـانی او نیـز مـی  -6

  .توان استفاده کرد
  نقد ساختارگرایی

ذیرش همگـانی قـرار ساختارگرایی علی رغم دامنه وسـیع خـود، هنـوز مـورد پـ
  :نگرفته است و انتقادات که در ارتباط با ساختارگرایی مطرح است، به قرار زیر است

 هــای مکتبــی ذهنــی اســت و علــی رغــم اینکــه اســرتاوس، تحقیــق را از پدیــده
  .کندکند، رس انجام ماجرا را به ذهن انسان ختم میفرهنگی آغاز می

  ،رات ریشه یی کمـرت سـخن بـه میـان چون از تغیی مکتبی محافظه کارانه است
  .می آورد
  ــدگاه ــسان از دی ــرا ان ــارد، زی ــی انگ ــده م ــروی او را نادی ــژه نی ــه وی ــسان را ب ان

  .ها نیستساختارگرایان چیزی جز بازتاب ساخت
 کنــد و از تحلیــل روابــط بنیــانی روابــط را رصفــا در ســطح  خــورد تحلیــل مــی

عی عاجز است   .اجت
 کند و کمرت در فکر تغییرات بنیادی استبیشرت از وضع موجود دفاع می.  
 بیش از حد کل گرا است و پرداختی موهوم از کنش دارد.  
 عی را بی اهمیت قلمداد میجنبه   .کندهای تضاد اجت

  نتیجه گیری
در درون . جهان در کل از نگاه ساختارگرایان به تخته بـازی شـرتنج مـی مانـد

 کـه از یـک سـمت بـه عـدد و از سـمت تخته شرتنج هر خانه از خود یک قاعده دارد
هر دانه در درون تختـه شـرتنج دارای یـک نقـش . دیگر به حروف نشانی شده است

ایدکلیدی می ام قواعد حاکم بر بازی را رعایت    . باشد، که می باید از 
جامعه ما انسان ها نیز ماننـد تختـه شـرتنج هـست، کـه هـر انـسان در پایگـاه 

در درون هـر . باشـدسب و نقش مورد انتظار را دارا مـیمشخص، دارای موقعیت منا
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ی تواند از آن بـه راحتـی رسپیچـی  عی مجموعه قواعد وجود دارد که  پایگاه اجت
  کـشاند،ها را به طرف خود میهای وجود دارد که انساندر هر پایگاه موقعیت. ود

زد که از این قوانین ساها است که انسان را در بند یک نقش وادار میو این موقعیت
اید   .اطاعت 

ن ساخت عی مـا هـستند، ههای حاکم بر زندتخته بازی شرتنج، ه گی اجت
عی به چهار نوع تقسیم شده اندکه در خرده نظام خرده نظام فرهنگـی، : های اجت

عـی و خـرده نظـام اقتـصادی در هـر نظـام . خرده نظام سیاسی، خـرده نظـام اجت
ن نظام ) شگر یا انسانکن(هر عنرص ) ساخت( قرار گیرد، باید از قوانین حاکم بر ه

عی تلقی می گردد اید در غیر از آن به عنوان منحرف اجت   .اطاعات 
هـا را مـی سـازد و هـم انسان هم در ساحت ذهن و هم در قلمرو عین سـاختار

ها نه به این معنی است کـه از سـاخت و سـاخت ویران کردن ساخت. کندویران می
های جدیـد خواهد برای ساختمندی خسته شده است بلکه برای این است که می

چیدمان روابط انسانی، فهم انسانی و زیست انـسانی در . تولد دوباره و دوباره بدهد
حوزه معرفت جامعه شناسی و زبان شناسی همیـشه بـا . باشدها میگرو این ساخت

. رتبـاط معنـی دار بـه رس مـی بـردرویکرد دو سویه تاثیر گذار ولی نـا همـسنگ در ا
های گوناگون حاکم بر قلمرو زبـان شناسـی و جامعـه شناسـی متـداوما بـرای نظریه

رشد و دگروگونی فهم شکل گرفته در این دو حوزه فعال بوده و در راستای گـسرتش 
  .کنندیکدیگر نقش عمده را بازی می
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A coutribution to strurctural linguistic  
Approach 

 
Dr. Omid Afghan 

Abstract 
With a deep study on thought schools, the active mind 
will be understand that these schools play more 
differently for our growth of knowledge from which we 
think; but with all efforts, mankind is bond whit existed 
dominated roles which s/he can’t survive her/his self 
from those roles. The structuralism is known as a 
conservative and subjective school and they avoid the 
human role. They analyze the relation in macro level, 
they defend from existed situation,consumedly totalistic 

and they give less value to social conflicts. 
 

 
A look at the literature of the period of  

independence of Tajikistan… 
 

Dr. Dina Mohseni 
 
Abstract 
The literature of Tajikistan is in the second stage of growth and 
transformation. After political independence Tajikistan took 
heavy cost caused by the Civil War destruction. What is 
important, is that they got spiritual achievements, it means that 
the got rid of restrictions and censorship party. 

Tajik Poetry and prose in terms of content reflects various 
issues. 
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The Tajik poets have tried the various contents and genres 
from the past up to now. In fact today's Tajik’s poetry reflects the 
poetry of Roaddaki and poets after him. 

Tajik contemporary authors work on human spiritual 
conflicts and they write ethical prose. The authors were able to 
specify the way to grow and develop exquisite prose. Today, 
Tajik literature took a step forward to shininess and 
development. 
 
 

Prince of poets Imami Hirawi A poeter 
from Ilkhanian Age 

 
Assistant Professor Lena Nayeb khel 

 
Summary: 
The Ilkhanis is the name of the Mongol Dynasty, which ruled 
from 654 to 750 AH. The development of the Persian language 
of the Dari in the lands of India and Asia Minor, as well as the 
official language of the Mongolian Emperor, is considered one 
of the most important events in the era of the Ilkhianis. 

At the time of the Ilkhani poets lived such as Sahadi, 
Nezam Isfahani, Abu Nasr Farahi, Afzal Kashani, Majed 
Hamgrow Emami Heravi. But Imami Herwi was one of the 
most outstanding poets of his time. 

Imami Heravi, although he was from Herat, spent most of 
his time in Isfahan. This well-known poet was one of the 
outstanding scholars of his time. 

The number of poems of the Imami has been given up to 4 
thousand poem, what is available is two thousand four 
hundred poem which have been written in the form of Qasida, 
Qatah, Ghazal, Ruba'i. Aside from the Divan Azyaye 
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Zolarmah from Abolhars Ghalyan bin Aqaba, in which the 
pleasures of the literary points are explained in verse. 

His poetry was preceded before Sahadi by special 
characteristics in addition to the Divan in mystical fields 
 
 

"Cry smiling" 
analysis of  themes and content, "Bayan 

name_ye_ varesan_e_ zamin" 
 

Ali Mohammed Mo'azzeni/Mohammad Akef Wasiqi  
 

Abstract: 
Humor is a branch of critical literature and social in classical 
literature and ancient Persian to as an independent literary genre is 
ethnic and clear boundaries with other critical themes and 
Khndhamyz as satire, parody and humor is not. But today Ramadl 
humor satire Latin word know that the social and political criticism 
refers to reform and expressed as funny. This type of literature in 
Iran since then as an independent literary genre was introduced to 
the Constitution and to this day there. In Afghanistan, despite 
spending a lot of ups and downs as well as having a history on par 
with what happened in Iran, unfortunately not enough strength and 
independence. The humor works very mature and accepted by 
some of the poets and writers who created Afghanistan "Byannamە 
inherit the earth" is one of them. West descriptor contemporary poet 
and scouts poetry in Afghanistan. He is one of the important figures 
in contemporary poetry Afghanistan and create a stir in the whole 
poem, the poet seriously. But turmoil and tragic situation of the 
country under Taliban rule, he will be forced to compose only Tnzsh 
effect. He composed this work in a language that is cooked and 
proud expression, Byrsmyha and the black regime says jokingly. In 
this article, the word history of satire in Persian literature in Iran and 
Afghanistan, to study and analyze the themes and content of this 
work dealt with the expression Ttz, funds dark Taliban rule such as 
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Lmstyzy, sexism, Frhngstyzy hostility to literature and poetry, 
culture and history of enmity with the terrible violence in their 
country and community in the face of the show. 

 
 

The Essence of the Language 
 

Assistant Professor Zuhal Rad 
Abstract: 
In fact, every phenomenon has its own foundation that has an 
intrinsic basis which is built upon that principle. Language as 
one of the main senses of human being having authenticity 
and originality that the study of its essence and origin are very 
worthy and valuable issue in linguistic arena. Since late times, 
linguists have been searching and scrutinizing it. Language is 
the divine origin, the origin of natural sounds, the language of 
social phenomena, the origin of speech, the loss of mind, 
language and politics and the like are assumptions that have 
been presented since the beginning of research. Among these 
perceptions, what helps us more is the achievement of the 
same research that reflects the language as a thematic 
phenomenon, in the sense that whatever is haunting in our 
minds reflects by the language. Through the language, we can 
assert what we have in our minds and in different situations 
and by choosing the right words we can assert the thematic 
sentence and we can also argue with the strong reasoning of 
our language treatise. 
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In the court of translation history in 
Afghanistan and it is achieve ments from 

beginning up to fifty decate 
 

Assistant Professor Marina Bahar 
 

Abstracts 
Translation focus as an aimful efforts and activities to wards 
remove obstacle of cultural and linguistic from past till now as 
an inescapable.Translstion not only mainten ance of 
relationship between linguistic group but it inform as form 
different culture and different history in spreading of thought 
and acquiring of information and helping us from national 
happens and experiments of others. In addition the role of 
translation in towards of spreading relationship of cultural, 
political, social it is not unignorable. But in this era it has 
remarkable importance in science and technology for 
acquiring of information and other sciences technology. For 
this important point today translation studies considerable as a 
new district of scientific from view point of idea , manner of 
researching which it is close to one century, but the basic 
question is, how has the translation history in Afghanistan 
been? 

When was the main focus on translation process in 
Afghanistan and what has been it is achievements? 

In this article, we try to get the answer to these question as 
much as possible to get the trash of documents in the domain 
of history and literature. 
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The study of Kofi's monumental narrative 
techniques based on postmodernism 

 
Yaqub yasna 

 
Abstract 
The authorities, whether Arabic or Persian, are very 
specific in terms of linguistic delicacies, literary industries, 
intertextuality, and facial expressions. The authors of 
prose writers are more concerned with how to express 
and narrate, not to express a particular meaning. They 
have taken note of how well they are important and not 
to talk about. That is, they have intended to "build" their 
authorities. So the question is, with what techniques and 
skills the authorities are building. This article is based on a 
series of postmodern exercises that authors of the 
authorities have used. These experiments are limited in 
one of the Hariri dialects (Kufi) as an example. 

The method for collecting information is a library. The 
components used to construct postmodern texts are 
prepared; which postmodern components can be 
extracted from the Kofi form; those components are listed; 
after the Kofi sample, the samples are matched with the 
components; what is to be emphasized is that in this The 
study, the epistemological worldview of postmodernism, 
is not merely the components that are used as a tool for 
how to present and construct postmodern texts. The 
method of research type is theoretical, because it is in 
response to new truths about the aspects of the 
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storytelling of the authorities. As before, there are no such 
features and facts in the authorities. 

Following the implementation of the Kufi prototype 
with the components of postmodern texts, the result was 
that Hariri used the techniques and skills to enrich 
storytelling in the dialects, which used these techniques 
and skills as postmodern writers to enrich the 
postmodern literature. These postmodern components: 
language games, the combination and combination of 
genres and discipline and prose; intertextuality; the 
openness of the beginning and end of the dialects; minor 
narratives instead of the general rules; and the metadata 
(the fictitiousness of the story), have been adapted to the 
Kofiyah statue. 

 
Planning the peace discourse in anti- 

war poem 
 Alisher Rastagar 

 
Abstract 
There are few countries similar to Afghanistan in all over the 
world being in lasting disasters. The prolonged war inflicts 
heavy casualties every day in this country. Suicide attacks and 
bomb blasts kill hundreds of people and take off some others’ 
home and assets both in the capital and rural areas. Therefore, 
after analysis of the anti-war poem, this paper suggests 
solutions how to terminate the war. As literature has had its 
historical and social role in polishing and softening human’s 
thought and promoting the culture of tolerance and best of my 
inference, literature and poem as social and cultural 
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phenomena can develop some serious discourses to reduce the 
pressure of the war. 

Although there are a tremendous number of anti-war and 
for –the- peace works in our literature such as epic and 
resistance poems, I do not specifically focus on that part in this 
paper; instead, what matter to me here are the rational 
solutions and suggesting the peace discourse in our era that 
investigates the social role of poem in creating discourse and 
institutionalizing peace in an analytic manner. 

 
 

The voice of awakening in Masnavi 
 

Associate Professor. M. Fazil Sharifi 
 

Summary  
The works of Mawlana Jalaludin Mohammad Balkhi, as much 
as they are contributed on the growth and rising of Islamic 
mysticm and analysising of love to real beauty it also from the 
point of view of attention to the depths of thoughts lies in his 
work. 

Mawlana as an open minded mystic and conscious man 
has considered all of his societys visible an invisible aspects 
and due to the huge apostolate which he felt in the way of 
positioning his society has presented really valuable teachings 
in every aspect. 

One of the most important issues in Mawlanas works 
especially in “Masnawi Manawi” is polishing the topic of 
awakening which unfortunately it has not been resereched as 
much as it had to. The present research is an effort for 
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introducing and brief analysis of awakening messages of 
Mawlana. 
 
 

A research on the social situation of the 
Hatefi Khargerdi period, the poet of the 

Timurid and early Safavid times. 
 

Ansari Farooq, Associate Professor, PhD 
 

Abstract 
In the history of Persian (Dari) literature, the period from late 
٨th century to the ١٣th century is deprived of sparkle and shine. 
It has happened due to the prevalence of rough, superficial, 
and shallow styles and also not much interesting imitates of 
the Poets and Writers.  Nevertheless, throughout these ages, a 
very limited number of hopeful movement has also been 
observed, especially in the land of Khorasan which 
unfortunately did not last too long. This research is going to 
address what social situations have led to such a cultural 
condition throughout these ages. 

 
Description of nature in Hafez poetry 

 
Professor Sharifullah Sharif 

 
Abstract 
Description of nature in poets’ and writers’ works is an 
attractive topic i.e. before praising the objects the poets 
frequently resort to description, they reminisce different 
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aspects of the nature as sun, moons, rivers, waterfalls and 
other. Doing so, they make writings attractive. Therefore, 
expression of natural objects in the though and poems of 
writers is interested topic in literature. 
Hafez have been living in green and fresh environment in one 
way or another mentioned different kinds of plants, flowers, 
trees, fruits, birds, and animals in his writings.  He mentioned 
different kind of flowers and growing plant, reflect them in his 
poems with specter and sentiments that represent his 
sensitivity and kindness toward natural phenomena especially 
flowers and plant. The reader will realize the importance of 
natural phenomena including flowers, plant and that different 
kind of plant and trees are very important and agriculture and 
husbandry , because different kind of flowers and plant are 
known  in nature by different names being studied by the 
agronomists. This field of agriculture is studied under the 
name of botany, therefore, study of plant in nature through 
literature especially in poems play role in the information and 
understanding of 

 
peculiarities of popular couplets 

 
Prof.Sayed alishah rostayar 

 
Abstract 
popular songs and couplests include songs of oral literature 
and is created bu unknown narrator from among the popular 
literary genre has long historical record and constitutes 
important part of verbal literature of theses songs, the popular 
couplets are of a special attention the couplets are arisen from 
the deeps of society soul and reflects, habhits, customs, 
traditions, tastes, mentality and all social peculiarities. 
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couplets subject matter and the content feeling of love and 
lovely desires piety observation sufi inclination complaints 
from poverty and remonteness hospitality praise of natural 
beauty patriotism pacifism generosity and etc. 

the songs and couplets of persian dari, is the elegant and 
rhymed apeech of ordinary language and expression that 
replaced the alphabetical rhythm by prosody rhythm and 
grammar . likewise the rhythm in couplet, is mostly observed 
in first , second and forth hemistiches. in some couplets the 
rhythm is take place like in distich in first , second , third and 
fourth hemistiches. 
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