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   اسکیلیز"درآمدي به فلسفه و ادبیات"با تکیه بر پیوند قطبی در آثار غربی

  

  fatemeh.taslimi@yahoo.com *تسلیمیاطمه ف
  انگلیسی ادبیات و زبان ارشد کارشناس

  حماد حسین زاده دیلمی

  یانگلیس ادبیات و زبان ارشد کارشناس

    چکیده 

تی دارد که از جملۀ آنهـا همـان شـیوه اي اسـت کـه      وهاي متفاحقیقی، شیوه نقد آثار نظري و ت 
 »درآمدي بـه فلـسفه و ادبیـات      «کتاب  . نویسنده خود آگاهانه یا ناخودآگاه در پیش گرفته است        

ی از به بررسی ارتباط میان فلسفه و ادبیات پرداختـه اسـت؛ یکـ   اوله مارتین اسکیلیز از دو جهت   
 یا فلسفی بودن متن و ارتباط و تأثیر ایـن دو در یکـدیگر و دیگـري از جهـت            یجهت تفسیر ادب  

ایـن مقالـه بـه نقـد     . کیفیت تفسیر متن که در نتیجـه دو سـاختار متنـاقض پدیـد آورده اسـت          
اصـل  و بـا    انتقـاد مـی کنـد   خـاص ساختاري این دو روش تفسیر می پردازد و از نداشتن روش            

لفت می ورزد و این مخالفت شامل حال فیلسوفان غربـی          مخاگرایش ارتباط کمی    تفسیر متن با    
در پایان به . هستندهاي ادبیات و فلسفه  نند نویسندة کتاب در پی یافتن مرز       که ما  نیز می گردد  

 تبارشناسـی و    -ذات این نتیجه می رسیم که باید از کیفیت پیونـد ادبیـات و فلـسفه بـا مبـانی                  
  . یگر پرداختقطبیت این دو در یکد

  

 

29/3/1398:                                 تاریخ پذیرش مقاله22/3/1398: تاریخ دریافت مقاله   

  

 واژگان کلیدي
   ادبیات و فلسفه*
   تفسیر*
   نقد*
   پیوند قطب*



 ...پیوند قطبی در آثار غربی با تکیه بر              رخسار زبان                      1398هار ، ب8شماره  /       
 

6

  مقدمه        

 و در پـی آن بـه    1اسـکیلیز » درآمدي به فلسفه و ادبیـات     «مقالۀ پیش رو به نقد و بررسی کتاب         
زیـرا کتـاب افـزون بـر اینکـه          . یات است نقدي بر روش فلسفۀ اروپایی دربارة ارتباط فلسفه و ادب         

این کتاب حاصـل  . نظرات نویسنده کتاب را در بردارد، از نظریات فلیسوفان غربی بهره می گیرد           
فلـسفه و   «و  » ادبیـات در فلـسفه    «،  » فلـسفه در ادبیـات    «درسی با عنوان هـاي      یادداشت هاي   

ر به ساختار محتـوایی توجـه      کتاب بیشت  یدر بررس . در گروه فلسفۀ دانشگاه برگن است     » ادبیات
کرده و از مشکالت فنی اثر که کم کشش بودن آن چه بـسا ناشـی از ایـن مـشکالت بـوده و در                  

  . مینتیجه بر ترجمه نیز تأثیر گذاشته چشم پوشی نموده ا

. یم، بهـره مـی گیـر   ه است به کار بردعلی تسلیمیکه در بررسی این متن از مبانی و روش هایی      
پیـام هـدایت و   «که در »  تبار شناسی–ذات «م؛ ی اینجا به کوتاهی یاد می کنرداین روش ها را    

، راهی میانۀ ذات انگاري، که همـۀ حقـایق   گسترده بیان شده است »  غرب شناسی  ونظریۀ شرق   
. داند و تبارشناسی، که هیچ حقیقتی را ثابت و دست یـافتنی نمـی دانـد، قـرار دارد           را ثابت می  

 بـدین  طـرح شـده اسـت،    »  و نظریۀ کیمیت زمانرباعی هاي خیام«ر  نیز که د2»پیوند قطبی «
معنی است که در میان برخی از مفاهیم چنان پیوندي برقرار است کـه جـدایی و حتـی کمیـت            

  . ارتباط و در هم تنبدگی میان آنها دشوار یا ناممکن است

  اثرساختارهاي  

ه با ساختار فـصل هـاي شـش تـا          ساختار فصل هاي یک تا سه ک      . ساختارهاي اثر سه گانه است    
   پایان کتاب همسویی دارد و ساختار میانی کتـاب کـه شـامل دو فـصل چهـار و پـنج اسـت، بـا                   

  . فصل هاي دیگر همخوانی ندارد

  

  

                                                             
1. Ole Martin Skileas  
2. Polarity  
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  مرزبندي ها و تعریف ها :  ساختار نخست-1

 یاد می کند که میان      1 نخست از افالطون   چیست؟» فلسفه و ادبیات  «فصل یک، مقصود از     
د، زیـرا ادبیـات خیـالی و فلـسفه      ه و ادبیات جدایی قایل است و از ادبیات انتقـاد مـی کنـ              فلسف

آنگاه نویسنده مکالمات افالطون را ناقض ایـن مطلـب مـی دانـد، زیـرا افالطـون          .  است سرراست
روش هاي امتناع گرایانه اي را به نمایش می گذارد که با تکیۀ صرف بر استدالل به پیش بـرده   «

  ).10 : 1393اسکیلیز، (» نشده است

      بـا سـقراط   » فـدروس «نیازمندي فلسفه به خیـال پـردازي و روایـت چنانکـه در گفـت و گـوي              
فلـسفه  «پـس از طـرح   نویـسنده   . اسـت » فلسفه همچون ادبیـات   «می بینیم نشان می دهد که       

 خالصـه . با پرگـویی و بـدیهی گـویی رو مـی آورد    » ادبیات همچون فلسفه  «به  » همچون ادبیات 
آنگـاه نـام اسـتنلی    . آنکه برخی از فیلسوفان به رمان رو می آورند و برخی در ادبیات بـه فلـسفه            

بیشتر ایـن   «.  و دیگران را می برد تا مقدمه اي براي نظریاتشان در فصل هاي بعدي باشد               2کاول
  ). 17: همان (» کتاب به فلسفۀ ادبیات اختصاص دارد

 رو مـی کنـد؛ افالطـون در    3ان، بـه افالطـون و ارسـطو   فصل دو، فلسفه و ادبیات در دوران باسـت      
    ی هـا را منطقـی و عقالنـی بـه شـمار مـی آورد و ایـون و         ، سـقراط و آتنـ      4مکالمه کوتـاه ایـون    

اِفِسوسی ها را داراي گرایش هاي شاعري، احساساتی، زنانه و پرت و پالگـو مـی دانـد، زیـرا هـر              
  ). 136: 1363افالطون، . کن(گر دارد  الهام 5)میوز( دختري –خدا ري عشا

 7و نـه اپیـستمه  ) مهـارت عملـی   (6سقراط در رسأله ایون می گوید نقـاالن و شـاعران نـه تخنـه             
البته افالطون در فـدروس افـزون   . دارند، بلکه نیروي الهی روحشان را تسخیر می کند   ) شناخت(

 122: 1362طـون،  افال. نک(بر الهام از چیرگی جن و پري نیز بر عقل و هوش شاعر یاد می کند           
افالطون در جمهوري تا حدي کوتـاه مـی آیـد و    . نی نیستتا بیان دارد که کارشان عقال  ) 128و  

                                                             
1. Plato  
2. Stanly Cavell  
3. Aristotle  
4. Ion  
5. Muse  
6. Tekhne  
7. Episteme  
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شاعران باید از امور جدي و از مردان شریف سخن به میان آورنـد، نـه امـوري سـرگرم      : می گوید 
  . کننده

ــد     ــاي جــدي تقلی ــد از نوشــته ه ــردان شــریف جــدي اســت و بای ــدگی م ــن رو، زن ــرد از ای              ک
ات را مهـارت و تخنـه   یاما ارسطو رسماً ادب. و این گونه تقلید عقالنی تر است     ) 41: اسکیلیز. نک(

وي عاطفی و احساسی بودن شعر  ). 48: همان  (آن می داند    » ابزار کار «و بوطیقا را بحثی دربارة      
         احـساسات بـه عقـل    را طـرح مـی کنـد تـا بگویـد ایـن             1ت را می پذیرد، اما کاتارسـیس      یاو ادب 

ه تعـدیل احـساساتی چـون لـذت و        می انجامد؛ کاتارسیس یا پاالیش و تصفیه چیزي است که ب          
. پردازد تا خواننده به ترس و شفقتی دست یابد که در تراژدي هاي خوب پدید می آیـد               رنج می 

: 1357ارسـطو،   (روایت باید خواننده را بلزراند و بر حال قهرمان داستان رحمـت و شـفقت آورد                 
از ورود بنابراین ارسطو نیز به عقالنیت در ادبیات پافشاري می کنـد، امـا ماننـد افالطـون      ). 136

احساسات در ادبیات بیزاري نمی جوید، زیرا مخاطب فرهیخته تنها در تراژدي خـوب اسـت کـه       
ز مزاحمـت  لذت می برد، اما در جهان واقع از این رخدادهاي تراژیک پرهیز می کند تـا روانـش ا   

. این احساسات رها گردد و این کار از جملـه همـان عمـل عقالنـی کاتارسـیس و پـاالیش اسـت         
بـه واسـطۀ تـرس و    «بنابراین شاعر از دیدگاه ارسطو می تواند از احساسات سـخن بگویـد، زیـرا          

و بـه عقالنیـت   ) 57: اسـکیلیز (» شفقت است که تراژدي کاتارسیس این احساسات را می آفریند  
  .  می رسداخالقی

ارسطو کاتارسیس را طرح می نماید تا نظر افالطون را دربارة احساسات شعري در عین پذیریش              
    یـاد   2»ادیـپ «به کاتارسیس از تـراژدي هـایی چـون          ارسطو براي رسیدن    . عقالنیت او نفی کند   

طـونی  می بینیم تقلید ارسطویی جدي تـر از افال     .  کرد 3»تقلید«می کند و می گوید باید از آنها         
اما نویسندة کتاب بیان نمی کند که ارسطو گاهی به افالطون نزدیک مـی شـود، زیـرا وي          . است

ارسـطو،  . نـک (نیز مانند افالطون پیشنهاد می کند که از زندگی مردان شریف و جدي بنویسید               
1357 :118(.  

                                                             
1. Catharsis  
2. Oedipus  
3. Imitation  



 ...پیوند قطبی در آثار غربی با تکیه بر              رخسار زبان                      1398هار ، ب8شماره  /       
 

9

سـیس کـه   نویسندة کتاب پرگویی هایی دربارة سعادت و میانه روي ارسـطویی دارد تـا بـه کاتار       
این فصل بحثی بود نظري دربارة عقالنیت و . پیچیده و هرج و مرج معرفی اش کرده است، برسد       

  . عاطفی بودن یا فلسفی و غیرفلسفی بودن ادبیات

وان به مباحث بدیهی و غیر ضروري رو مـی آورد تـا ثابـت کنـد                ا، فر فصل سه، تعریف ادبیات   
ی از افالطون و سقراط دربارة عـدالت، شـجاعت و   ابتدا نقل قول های. ادبیات تعریف ناشدنی است  

 1سـقراط بـا هیپیـاس   . رسیده باشد » ادبیات چیست «به  » زیبایی چیست «زیبایی می آورد تا با      
و ) 72: اسـکیلیز (»زیبا دشوار اسـت «گفت و گو می کند و نتیجه می گیرد که     » امر زیبا «دربارة  

 نتیجه می رسد که تعریف ادبیـات نیـز بـه    نویسندة به این.  می رسد  2»بن بست «در این باره به     
  : وي در این باره از نظریاتی نیز بهره می گیرد. بن بست خواهد رسید

، که به ویژگی هاي نحوي، معنایی و یا ساختاري خود متن می نگرد،           نظریه هاي برون گرایانه   
براین شـاید  بنا«: تعریف وي چنین است.  شکل گرفته است  3بر پایۀ نظریات معناشناختی بردزلی    

. »تعریـف کـرد  » گفتمانی واحد معناهاي مهم ضـمنی «با احتیاط بتوان گفت می توان ادبیات را  
چـشمگیر باشـد،   » معناي واقعی« با 4»معناي ظاهري« بر این است که هر جا تفاوت میان         فرض

ریـم  اما این شرط الزمی نیست چرا که آثاري وجود دارد کـه تمایـل دا  . با اثري ادبی رو به روییم   
  ). 78-77: همان(آنها را ادبیات بدانیم حال آنکه این ویژگی ها را ندارند 

 مـرتبط اسـت، بـر پایـۀ آن     6 سوژه باوري5نظریه هاي درون گرایانه، که با اندیشه هاي رمانتیسم        
    امري غیرقابل توضیح نظیر نبوغ مؤلف، یک روایت نوشـتاري را بـه اثـر هنـري بزرگـی تبـدیل               «

: نویـسنده مـی گویـد   . »چنان ارزشی می بخشد که ادبیـات نامیـده مـی شـود          ن  می کند و به آ    
طرفداران نظریه هاي درون گرایانه با واگذاردن حجیت به مؤلف، معناي مورد نظر وي را نـسبت               

، اما هیچ دلیل قابل قبولی ارائه نمی کننـد کـه   به معناي مندرج در اثر در اولویت قرار می دهند        

                                                             
1. Hippias Major 
2. Aporia 
3. Beardsley 
4. Surface meaning  
5. Romanticism  
6. Subjectivis  
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در نظـر   {ونه اي بخوانیم که معناي مورد نظر مؤلف را نه معناي کلمات اثر را   چرا باید اثر را به گ     
  ). 83-82: همان (}داشته باشیم

 بیان می دارد که شعر کوتاه و رمـان بلنـد هـیچ شـباهتی بـا               1 ویتگنشتاین شباهت خانوادگی 
از ان است کـه سـبب مـی شـود بعـضی      از چگونگی کارکرد زبیکدیگر ندارند، بلکه فهمی اشتباه     

  . بنابراین نظریۀ حاضر بیش از پیش تعریف ادبیات را انکار می کند. چیزها را مشابه بدانیم

 دارد، بـه تـأثیر از   5 و گـرایس 4، سـرل  3، آسـتین  2 که صاحب نظرانی چون اولـسن      نظریۀ نهادي 
سرل بر این باور است که گفتار بایـد قابـل     .  را پدید آورده اند    6ویتگنشتاین نظریه کنش گفتاري   

بودن و عملـی بـودن   تقال و داراي معناي فراگیر و همگانی باشد و مخاطب را که منتظر راست    ان
بنابراین شیوة کار این زبانشناسان، خشک       .)see.wardhaugh,2006:287(آن است راضی گرداند     

زیرا خوانندة ادبیات انتظار درسـتی و راسـتی و   . نمی تواند ادبیات را در برگیردو بی روح است و  
ده فهم بودن را ندارد، اما از دیدگاه سلبی می توان با نویسندة کتاب کنار آمد؛ ادبیات با ایـن                   سا

انتظارات کنار نمی آید و باید از آن، انتظارات مخالفی بنـابر وجـود کنایـه، اسـتعاره و ماننـد آن            
  . نهاد ادبیات بر پایۀ این انتظارات متفاوت شکل می گیرد. داشت

یات، باید انتظارات خوانندگان و همچنین سنت ها و قراردادهـاي رهنمـون        براي درك پدیدة ادب   
هاي دخیل در مبادلۀ ادبی را نیز لحاظ کنیم و این همان چیزي اسـت کـه اولـسن      گر همۀ گروه  

نکتـۀ  . آن را تحت عنوان نظریۀ نهادي ادبیات در چندین کتاب و مقاله ارائـه و بـسط مـی دهـد           
باید داشته باشند که متنی را پیش روي خـود  ست که خوانندگانی اساسی در رویکرد او عنایتی ا    

می گذارند و به ویژه اینکه اگر غایت از خواندن یک متن، غایتی ادبی باشـد آنگـاه آن را چگونـه          
  ). 85: اسکیلیز(باید خواند 

وي می گوید بایـد قواعـد بـازي هـر علمـی را      : این سخن با روش ویتکنشتاین ساده تر می شود     
در فلـسفه بایـد   . قواعد بازي فلسفه باید حقیقت باشد و قواعـد بـازي ادبیـات اسـتعاره             . شناخت

                                                             
1.Ludwig Wittgenstein  
2. Ludwig Wittgenstein  
3. S.H.Olsen  
4. John Austin  
5. John Searle   
6. Paul Qrice  
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استعاره را شناخت و تقلیلش داد و در ادبیات تحلیلش نمود وگرنه برایند کار کژ فهمـی خواهـد              
این مسائل و دشواري ها چنان در ما و زبان ما ریشه دوانده است که اهمیت آنهـا بـه انـدازة      . بود

خوانندگان ادبیات ایـن قواعـد بـازي را مـی     ). see. wittgenstein, 1963: 111( ماستبان خود ز
دانند و به گفته نویسنده کتاب، افرادي هستند که می دانند چگونه بایـد آثـار ادبـی را خوانـد و           
نسبت به آن واکنش نشان داد، اما نویسنده بالفاصله می گوید برخی از آثار هستند که به عنوان               

نویـسنده در پایـان   ). 89: اسـکیلیز (یات نوشته نشده اند، اما می توانند چنین خوانـده شـوند        ادب
  . همۀ تعریف ها را مناقشه می کند

حتـی اگـر   . ات بی ثمـر اسـت  پس در این فصل کم فایده به این نتیجه می رسیم که تعریف ادبی     
     لـسفه بـا تعریـف روشـن      پیونـد میـان ادبیـات و ف        زیـرا . ، جایی در این کتاب ندارد     ثمري داشت 

شاعر و رمـان  ، زیرا هیچ  فلسفی و عقالنی و با ادبیات مرتبط نیست     تعریف کاري است  . نمی شود 
آنها ممکن است مفاهیم اجتماعی، انسانی و فلسفی در متن خـود            . نویسی نیاز به تعریفش ندارد    

ا ربطـی بـه فـصل بعـد     از سویی ایـن تعریـف هـ     . داشته باشند اما به تعریف ادبیات نمی پردازند       
نیت  نوسنده کتاب فقط گاهی توانسته است با تعریف و به میان کشیدن خواننده در برابر         . ندارند

 مؤلف و متن یک ارتباط مکانیکی میان فصل هاي قبلی با فصل هاي چهارم و پنجم ایجـاد کنـد    
  . تا زمینه اي باشد که بتواند در آنها از این نظریات ادبی سخن بگوید

           هاي گذشـته بـه حـضور عناصـر فلـسفی در ادبیـات و نیـز شـیوه هـاي ادبـی در فلـسفه                     فصل  
به زبـان دیگـر،     . می پردازد، اما دو فصل آینده اساساً پیرامون حضور خواننده در متن می چرخد             

روش قبلی، تفسیر ادبی یا کمیت فلسفی بودن متن بود، اما روش بعدي تفـسیري اسـت دربـارة          
 و کیفیت آن و این روش خود به خود فلسفی است و نیازي به بحث دربـارة فلـسفی       نحوة تفسیر 

  . بودن آن نیست

  ساختار تفسیر تفسیر 

ه نظر هرش می پـردازد کـه مـدافع        آغاز ب  ، در فروخفته در آرامگاه ابدي   : مؤلففصل چهار،   
خـود نمـی   واژه هـا بـه خـودي        . معنا محصول شعور و آگاهی است نه واژه ها        «: ت مؤلف است  نی

: اسـکیلیز (» توانند معنایی را افاده کنند مگر اینکه ذهنی باشد کـه معنـاي آنهـا را تعیـین کنـد      
در برابر او، بیردزلی به متن نظر دارد، اما کسانی که بـه شـیوه هـاي پسامدرنیـستی و بـا            ). 101
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 و  3» مؤلـف  مـرگ «بـارت در    .  نام دارنـد   2 و فوکو  1جدیت فراوان چشم از مؤلف می پوشند، بارت       
از آن نویـسنده نیـستند و    وارونۀ هرش بـر ایـن بارونـد کـه واژه هـا           4»مؤلف چیست «فوکور در   

        را پـیش  5بـارت مفهـوم نوشـتار   . چنانچه فروید می گویـد در ناخودآگـاه نویـسنده جـاي دارنـد        
  سپرده می شود و بازگشت به او براي رفـع   یمی کشد تا بگوید در فرایند آن نویسنده به فراموش         

بلکـه نوشـتار فـضاي خنثـایی     . مؤلف دیگر وجود ندارد. سوء فهم هاي پیش آمده بی فایده است   
 هویت فرد از دست می رود و کارکرد نمادها که در ناخودآگاه همگانی بـه چـشم      است که در آن   

. مؤلف می میرد نوشتار متولـد مـی شـود   به زبان دیگر هنگامی که . کند  غلبه پیدا می   می خورد 
این حرف نـه تنهـا گـیج کننـده، بلکـه دور از      «: تاب پس از بیان این سخن می گوید       نویسنده ک 

شـکی  «: روشن است که نویسنده با این سخن آشنایی چندان ندارد و مـی گویـد     . »انتظار هست 
نیست که این جمله که عمل نوشتن مؤلف را از میان می برد، معناي مجـازي دارد، امـا بـا ایـن                  

  ). 105(» ستحال در صحت آن جاي شک ا

بیان مجازي بودن مرگ مؤلف که بدیهی است، وي را کم اعتبار می کند، نویسنده در گـسترش                 
 بهره می گیرد تا بیان دارد که حرکت از مؤلف به سوي متن و           6بحث خود از ساختگرایی سوسور    

ان  جا آغاز می شود؛ روند معانی گوناگون واژه هاي متن پایـ     شکنی دریدا از همین   سپس شالوده   
  ). Derrida , 1982: 34(به دست آمدة آن در تعلیق و تعویق می افتد ناپذیر است و معناي 

ت مؤلف در این نوشته هـا بـی فایـده    اهاي متفاوت دارند، جست و جوي نیاکنون که واژگان معن   
است و اساساً مؤلف به گفتۀ فوکو دست پـروردة گفتمـان هـاي اجتمـاعی اسـت و سـخن از آن                     

 ).Foucault , 2000: 186-7(ت و اهمیتی ندارد که چه کسی سخن می گوید شخص خاصی نیس
مهارت کافکا، فردیت او را ناپدید می سـازد، یعنـی وي   «نویسندة کتاب از فوکو نقل می کند که  

بـسیار از  . اما این حرف بر خالف ادراك شهودي ماست «: ، آنگاه می گوید   »را از میان بر می دارد     
بنابراین احساسی که بـه سـبب بهـره         ... . حتی به کار برده ایم      ا شنیده یا    ر» کافکایی«ما صفت   

گرفتن کافکا، به شکلی خاص، از مجازهاي نوشتار پدیـد مـی آیـد، بـه سـادگی خـود وي را بـه               

                                                             
1. Roland Barthes  
2. Michel Foucault  
3. The death of the Author   
4. What is an Author  
5. Ecriture  
6. Ferdinand de Saussure  
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بنابراین می تـوان گفـت   . آورد، تا حدي که نام خود او را بر تأثیر مذکور می گذاریم    خاطرمان می 
) البتـه مجـازاً  (ا به جاي آنکـه فردیـت او را محـو کنـد، نـامیرایی او را              که مهارت نوشتاري کافک   

  ). 110: اسکیلیز (»تضمین کرده است

 پذیرفتنی است، اما استدالل نویسندة کتاب ساده انگارانه است، زیرا           انتقاد از نظریۀ بارت و فوکو     
ي اجتماعی مؤلف، به این یک گمان عامیانه است که به جاي ناخودآگاه ها        : فوکو می تواند بگوید   

   .خود مؤلف توجه کرده ایم

، در بردارندة سخنانی است که از نظر تاریخی بر بارت و فوکـو          فصل پنج، هرمنوتیک و تأویل    
 را بیشتر می پسندد، این فـصل را پـس   1تقدم دارد، اما از آنجا که نویسندة کتاب سخنان گادامر   

هرمان ملویـل داسـتانی سـاده دربـارة     » گ سفیدنهن«وي می پرسد آیا رمان    . از آنها آورده است   
نهنگ نماد چیزي است که منتقدان بر سر آن اختالف نظـر         : شکار نهنگ است؟ سپس می گوید     

دارند و این اختالف نظر در حوزة هرمنوتیک که فرایند رسیدن به درکـی مـسنجم از اثـر ادبـی                   
دریافـت یـک اثـر ادبـی مهـم       از دیدگاه گادامر آنچـه در       ). 131-2: همان(است شکل می گیرد     

، بنابراین نیت مؤلف اهمیتی ندارد، امـا گـادامر   »مواجهۀ متن با ذهن فعال خواننده است     «است،  
ي به پـیش  و. به تعویق هاي بی پایان متن چنانکه پساساختگرایان بدان باور دارند، معتقد نیست 

گـادامر بـه تـأثیر از    . د دهد، اهمیت می ده می ه سر در آن ب  فرض هاي خواننده و زمانی که وي        
با پدیـده هـا     » لوح سفید «ما هرگز همچون    : تا بگوید  را نوشت    2»حقیقت و روش  «کتاب  هایدگر

چه چیزي سبب می شود کـه بـا وجـود ادراکـات     «: رو به رو نمی شویم، اما ممکن است بپرسیم       
ه خـوانش  پیش فهمانه باز هم به خواندن ادامه دهیم؟ نکتۀ کلیدي از دید گـادامر ایـن اسـت کـ     

. متن مکالمه کردن با آن است و در این گفت و گو، متن باید باشد تا بتوان درباره اش حـرف زد                  
متن مدعاهاي خود را بر حقیقت بار می کند و اینکه کسی آن را می خواند، بـدین دلیـل اسـت                 

اً از سوي دیگر خواننده موجودي است فعال و زنده نـه صـرف      . که می خواهد چیزي از آن بیاموزد      
اسـت کـه متنـی     بـدان معنـی       ایـن . نهرگونه تعـی  تابعی از متن یا یک من خود بسنده و فاقد           

 این دو فصل سخنانی است دربارة نقد       ). 146(تاریخی باید از مفاهیم کنونی خواننده سر بر آورد        
  . ادبی و نقد ادبی خود به خود به ادبیات و فلسفه می پردازد

                                                             
1. Hans – Georg Gadamer  
2.Truth and Method  
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  یت ارتباط ها و مرزبندي ها تفسیر متون ادبی با توجه به کم

، ادامه فصل هاي آغازین با تفـسیرهایی دربـارة فـرم، سـبک و      فصل ششم، ادبیات در فلسفه    
کالبدشناسـی سـبک   « می پـردازد کـه در کتـاب    1محتواست و بیش از همه به نظرات برل لنگ     

ف گرایـان   بی طر . تفاوت می نهد  » تعامل گرایانه «و  » بی طرف گرایانه  « میان الگوهاي    2»فلسفی
در منکر این هستند که فرم یا ساختار فلسفه ربطی به محتواي آن داشته باشد و اگر فـرم بیـان             

تعامـل  «امـا در الگـوي   . فلسفه وجود داشته باشد، تزیینی و تصادفی و گاهی مایۀ آشفتگی است        
          فیلسوفان با انتخاب سـبک یـا فـرم بـراي آنچـه مطـرح مـی کننـد، محتـوا را نیـز بـر                     » گرایانه

در این الگو محتوا به جاي آنکه سیالی باشد کـه فیلـسوف بتوانـد آن را در هـر نـوع      . می گزینند 
  فـرم - چنانچه الگوي بـی طـرف گرایانـه چنـین برداشـتی از آن دارد           -فرمی که بخواهد بریزد     

ـ         ).163:همان(دهد   دستکم تا اندازه اي به این محتوا شکل می         ه  نویسندة کتـاب بـا مرزبنـدي ب
وسیله سبک و فرم در برابر محتوا که آن را جدا کنندة ادبیات از فلسفه می داند، از انـدازه هـاي         

ایـن الگـو   . پـذیرد  مبهمی در جدایی آنها یاد می کند و در نهایت الگـوي تعامـل گرایانـه را مـی                  
یـن دو  تعامل ا را نمی پذیرد، ولی با پی گیري در اندازه هاي مطلق میان ادبیات فلسفه مرزبندي  

  .اندازه عناصرشان را نامستقیم در درون یکدیگر می جوید

دروس افالطون می آورد، می خواهد سخن بی طرف گرایانۀ او را دربارة غیـر   وي با مثالی که از ف     
دن روش سـقراطی و سـبک خـاص      ونویسندة پس از بیان امتناعی ب     . ادبی بودن فلسفه نفی کند    

ایی شـناختی، دراماتیـک و گفـت و گـویی افالطـون در      دروس در خطابه و نیز فـرم زیبـ   استاد ف 
دیگران نیز سخنانی دارند که بر درستی سخن نویسندة کتـاب دربـارة         . فلسفه پافشاري می کند   

افالطون از شـعر  «: یا سپرس می گوید.  ادبیات در فلسفه گواهی می دهد -اما نه قطبیت     -پیوند
 ایـن سـخن ایـن       د در تأییـ   ). 70: 1357(»  سود می جوید   تو خیال براي نمایان ساختن حقیق     

؟ افالطـون خـود   ار افالطـون برابـر بـا ادبیـات نیـست         پرسش را طرح می کنیم که آیا تمثیل غـ         
ناخواسته اقرار می کند که هیچ کس نمی تواند بدون آگاهی از این فرم و تمثیل خردمندانـه در                   

   ).Plato, 2000: 39(زندگی خصوصی و سیاسی کاري از پیش ببرد 

                                                             
1. Berel Lang  
2. The Anatomy of Philosophical  
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، ویتگنشتاین نیز یاد می کند    ویسندة کتاب در ادامۀ بحث از گزین گویی هاي فیلسوف امروزي          ن
. تا بگوید که فرم در اثر فلسفی او نیز چشمگیر است تا تعامل گرایی را بیـشتر بـه ثبـت برسـاند                 

ناگزیر بود سبکی مخصوص پدید آورد تا بتواند ماهیت پیشرو دیدگاه هاي خود را              "ویتگنشتاین  
مـی توانـد   طریـق  هـاي گونـاگونی را کـه زبـان از آن      شـیوه  -مچنین در فلسفه متأخر خود و ه 

  ). 178: اسکیلیز ("فعالیت هاي ما را قوام بخشد، برساند

وي است که به غیر حقیقی » بازي هاي زبانی«کوتاهی نویسنده دربارة ویتگنشتاین، از یاد بردن     
البته باز این نظر نویسنده است کـه اسـتعاره و   (بودن و در نتیجه به استعارة زبان اشاره می کند         

 جهت به در تمهید عنوان بعدي مقاله باید بگویم که امروزه زبان از یک      . فرم را ادبیت می پندارد    
کلی استعاره است و حتی همه طرز بیان ها داراي سبک و فرمی است که نمی توان مـرز ادبیـت       

  ). شان را پیدا کرد

، فیلسوف تحلیلی نیمه دوم سده بیـستم نـام مـی بـرد؛              1نویسندة کتاب در پایان فصل از کواین      
 3»رفتـارگرایی  « و2»تجربه گرایی منطقـی «دیدگاه هاي فلسفی وي با جنبش هاي تندرو، نظیر        

  .  در پی بریدن از مفاهیم ذهن گرایانه در روانشناسی و فلسفه ذهن استرفتارگرایی. پیوند دارد

مفاهیم ذهن گرایانه مفاهیمی هستند که منشاء درونی دارند، یعنی نظرگاه هاي منتقل نـشدنی           
  ان تجربـه  یر نیستند و رفتارگرایان این احساسات را کـه نـزد همگـان یکـس            ذشخصی، مشاهده پ  

این اندیشه از آن هیوم و ویتگنـشتاین نیـز بـود امـا کـواین بـا           . نمی شوند، غیر علمی می دانند     
به شمار  » تندرو«داشتن برخی دیدگاه هاي انعطاف ناپذیر سرشناسترین نمایندة فلسفه نحصلی           

از . دمی رود که فلسفه را خدمت گزار علم می داند و پیوندي میـان ادبیـات و فلـسفه نمـی بینـ          
ب، مـرد ازدواج   عز«: هنجارهاي زبانی تصدیق پذیرند   دیدگاه وي حقایق تحلیلی تنها با ارجاع به         

 را کانتی و استعاري می داند، زیرا مـدعی اسـت کـه    یکواین این گزاره هاي تحلیل    . »نکرده است 
ل آنگـاه نویـسنده بـا دالیـ    ). 181-179همـان  (در این تحلیل گزاره در مفهوم نماد مستتر است      

  . ساده اما پذیرفتنی اثبات می کند که کواین داراي منش استعاري بیشتري است

                                                             
1. Willard Van orman Quine  
2. Logical Empiricism  
3. Behaviourism 
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، به اخالق گرایی و شک گرایی در ادبیات مـی پـردازد و آنگـاه            فصل هفت، فلسفه در ادبیات    
طرح میشوند یا نه؟ به زبان دیگر در چـه   ادبیات آیا این دیدگاه هاي فلسفی به واسطۀ  : می گوید 

 1و در چه آثاري فلسفه در ادبیات دیده مـی شـود؟ نـوس بـام         اسطه ي ادبیات    آثاري فلسفه به و   
جایگاهی که تنهـا از آن  . مدعی است که برخی آثار ادبی جایگاهی ویژه در فلسفه و اخالق دارند          

ایـن  . حضور  مؤلف را در نظـر گرفـت  براي دریافت اخالق باید . ادبیات و شخصیت هاي آن است  
 است که می گوید رمان بیانگر زنـدگی اسـت و   2نوي لیویس اخالقیسخن مشابه همان نظر نقد     

  ). 32-30: 1390تسلیمی، . نک(مؤلف باید زندگی را به گونه اي اخالقی رقم زند 

خـود  به همین دالیل اخالقی است که نوس بام وارونه افالطون می خواهد براي رمان در جامعـۀ        
فلـسفه، ادبیـات، نقـد و    : فردیـت اخالقـی  «ا نام  در کتاب خود ب3الدریج. نظر بگیردجایگاهی در  
 و برخالف نوس بام     می خواهد برداشتی روایت گرایانه از فرد و عمل به دست دهد            »خودشناسی

مانند این اشخاص دارد و در پی پاسخ هاي عام تر به پرسش هاي همیشگی است،               کمتر دغدغۀ   
 6 و آسـتین 5 ، کـولریج 4از کنـراد ؟ وي در خوانش هایی که   »چگونه باید زندگی کرد   «پرسش که   

الدریج نیز به فلسفه می نگرد، اما به گفته نویسنده     . دارد، این دل مشغولی ها را نشان داده است        
 واسطه ادبیات، بنابراین بـیش از دیگـران از پیونـد          نه به فلسفه در ادبیات، بلکه فلسفه اخالق به        

  . شود ادبیات و فلسفه دور می

ر شکسپیر رابطه میان فلسفه و ادبیات را نزدیک تر می کند، اما وي به جـاي               با تحلیل آثا   7کاوِلَ
شـاه لیـر از     . گرایش هاي اخالقی و متافیزیکی شک گرایی فلسفی را در ادبیات پـی مـی گیـرد                

 بـه او ابـراز کننـد تـا بخـشی از سـرزمین او را        جمعدر میاندخترانش می خواهد عشق خود را  
ر ریاکارانه ابراز می کنند، اما دختر کوچک با چرب زبانی و رشـوة       دو خواهر بزرگت  . تصاحب کنند 

خواهران معنی وارونه اي ممکن اسـت   مادي به چنین کاري دست نمی زند، به ویژه آنجا که کار        
دختر به عشق پدر یقین ندارد و پدر نمی خواهـد بـا ایـن حقیقـت رو بـه رو شـود                 . داشته باشد 

                                                             
1. Martha Craven Nussbaum  
2. F. R. Leavis  
3. Richard Eldridge  
4. Joseph Conrad  
5. Coleridge   
6. Jane Austin  
7. Stanley Cavell  
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. رهایی یابد، به گونه اي سـاختگی از آن مـی گریـزد   آزارنده انسان براي آنکه از حقیقت و شک        [
، در نتیجـه دختـر   ] خود را فریب نمی دهد،است و دخترپدر مانند مستبدان در پی خود فریبی       

آنگاه نویسنده مـی پرسـد شـک گرایـی در شـاه لیـر شکـسپیر        . از ارث محروم و تبعید می شود    
    ست؟فلسفه در ادبیات یا فلسفه به واسطه ادبیات ا

 بهره گرفته شود تا محتوایی     هاي ادبی  مکه از فر  فلسفه به واسطۀ ادبیات هنگامی رخ می دهد         «
        و فلسفه در ادبیـات هنگـامی مطـرح مـی شـود کـه مـورد بررسـی قـرار                     ... فلسفی منتقل گردد  

ر ، به گمان نویسنده کاول بر این باور است که شکسپیر در پی فلـسفه د      )219: همان(»می دهند 
ادبیات بوده است، اما به گمان من این کنجکاوي هاي فلسفی و زیر ذره بین گذاشتن ها کمکـی        

دسـت  . به ارتباط میان این دو نمی کند و اساساً بسیاري از ریزبینی هاي فلسفی بی فایده اسـت    
تـالش نویـسنده   . شناسان بـا آن گرهـی نمـی گـشایند    کم ادبیات به آن توجهی ندارد و ادبیات      

 به عنوان یک خواننده واکنش وارونـه اي دارد؛          و ادبیات همین جا براي ما       نزدیکی فلسفه  دربارة
چگونه می توان مرزها را به درستی نشان داد؟ آیا محور ادبیات سبک و فرم است و محور فلسفه            
محتوا؟ اگر محور ادبیات نیز محتواست، کجاي شک و تردید در اثر شکسپیر فلـسفی و کجـایش         

به بحث مورد نظر من نزدیک می شود امـا  » مسائل مشترك«نویسندة کتاب با بیان     ادبی است؟   
 بـه  فـصل هـشت  بیان نمی دارد که مسائل مشترك می تواند پیوند آنها را درونـی کنـد و در                 

/ فلـسفه  «صورت شاعرانه و ادیبانه اي این بحث نظري و فلسفی را پایان می دهـد و اصـطالح     
     ر بعـضی از مـسائل طـرح مـی کنـد، نویـسنده بـا گـرایش هـاي                    را بنا بر همـسویی د     » ادبیات

    فلسفی اش گمان می کند که با دیـدگاه نظـري و فلـسفی بـدین بحـث خاتمـه داده اسـت، وي         
  . در همین مسائل مشترك پیوند قطبی شان را بیان داردمی توانست با پی گیري 
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  نقد نظري 

       ه و ادبیـات را بـه فیلـسوفان غربـی نـسبت             نویسندة کتاب جست و جو در ارتبـاط میـان فلـسف           
جـست و  . می دهد، بنابراین نقد این جست و جو در کتاب وي، نقدي بر این اندیشه غربی اسـت       

م و مـسأله دیگـري را   یجو در مرزهاي ادبیات در فلسفه و فلسفه در ادبیات را به یک سو می نهـ       
است که به معنی ناپیدا بودن مـرز میـان   م و آن بی مرزي در ادبیات و فلسفه     یپیش رو می گذار   

فرجـامش  را کـه نویـسنده کتـاب نا   » مـسائل مـشترك   «در اینجـا همـان      . ادبیات و فلسفه است   
ــسلیمی    ــاي ت ــت ه ــا رهیاف ــته ب ــر  گذاش ــی ب ــان م ــه پای ــارت از   . میب ــا عب ــت ه ــن رهیاف                    ای

  . است» پیوند قطبی جنیست«و »  تبارشناسی-ذات «

اتی اشـیا ذاتیـ    ذات تبارشناسی روش در جست و جوي اشیا و دانش هاست؛             :سیذات تبارشنا 
دارند که با گذر زمان و معرفت شناسی هاي هر دوره اي از تـاریخ دسـتکاري مـی شـوند تـا بـا                     

تبارشناسـی را   -ذات . تبارشناسی شان مرزهاي ذاتی و غیر ذاتی آنها دستخوش فروپاشی شـوند    
 تبارشناسـی  -ذات . پیشنهاد شـده اسـت   » شرق و غرب شناسی    پیام هدایت و نظریۀ   «در کتاب   

که همان پسا ذات انگاري است، جانب میانۀ ذات انگاري و تبارشناسی را می گیرد، چرا کـه اگـر     
ذاتی بودن را از بیخ و بن منکر شویم، دانش را بیهـوده دانـسته ایـم و اگـر تبارشناسـی را نفـی                      

سقراط و افالطون امیدوار بودند ذات    . اره اش سخن بگوییم   کنیم، چیز تازه اي وجود ندارد تا درب       
نیچـه از ایـن   . اخالق و حقیقت پس از تردیدها و پرسش هایی چند چهـره خـود را نـشان دهـد         

را که به نفی شناخت حقیقـت پایـانی،   » تبار شناسی«اندیشه هاي ذات انگارانه انتقاد می کرد و   
د، پدید آورد تا ریشه هاي تاریخی و حقیقـت چیزهـا   ذاتی و قانون هاي کلی و جاودانه می پرداز        

این حقایق در هر دوره اي بر پایه گفتمـان       : فوکو می گوید  . را دور از دسترس انسان قلمداد کند      
اخالق سخت گیرانـه ویکتوریـایی برخاسـته از    . رایج و مدِ آن روزگار ساخته و پرداخته می شوند      

ظاهراً باختر زمین در پیـدایش   :  و لذت هایشان است    دست اندازي گونه اي از قدرت بر بدن ها        «
لذت تازه ناکارآمد بود و شکی نیست که ریشۀ تباهی را نمی شناخت، امـا قـانون تـازه اي بـراي         

اما دغدغـه اي در ناخودآگـاه   . )Foucault, 2000: 690(» بازي قدرت ها و لذت ها پیشنهاد کرد
 دسـت کـم در بعـضی    چرا نیچـه تبارشـناس   «: گویدفوکو دیده می شود که او را وا می دارد تا ب           

ایـن سـخن بـدین    ). 161-160: 1390فوکـو،   (» مواقع جست و جوي خاستگاه ها را نمی پذیرد        
    از ایـن سـو،   . معنی است که وي گاهی خاسـتگاه هـا و ذات هـا را نیـز جـست و جـو مـی کنـد               
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ا غریزي، جاودانه و ناخودآگـاه  یونگ نمادها و کهن الگوها ر. اندیشه هاي یونگ ذات انگارانه است  
 بخشهاي هستی طبیعت زنـده بـه   در همۀ «این کهن الگوها    : جمعی قلمداد می کند و می گوید      

همـان گونـه کـه گیـاه     .  تفاوتی میان رشد اندامی و روانی نیستخورد و در بنیاد هیچ     چشم می 
یونـگ در   ).Jung, 1990: 64(» بار می آورد، روان نیز نمادهاي خود را می آفریند گل خود را به 

زیرا در همۀ این موارد تفاوت هاي تبارشناسانه دیده می شـود؛      اري خود تند رفته است،      ذات انگ 
بـسیاري از  خـورد   درخت سرو در غرب نماد مرگ است، زیرا در کنار قبرستان ها بـه چـشم مـی     

گذاري و بگذري و   همه چیز را باید ب    : هوراس می گوید  . شاعران غربی آن را بدشگون می پندارند      
اما سرو در شعر ایرانـی بدشـگون   . )98-97: 1380(» هیچ یک مگر سر و گجسته پی ات نگیرد  «

حتی درختی که در کنار قبرسـتان مـی رویـد نـشانۀ     (نیست و دست کم در قبرستان نمی روید    
سـرو در شـعر صـائب       ). و درخـت آزاد اسـت     » آزاد دار «آزادگی است و نام آن در شـمال ایـران           

، »زیر بار دل سرآمد روزگارم همچـو سـرو        / عقده اي نگشود آزادي زکارم همچو سرو        « : یزيتبر
 مـی دانـد   یشاعر اگرچه از سرو بودن خسته شده اما آن را نشانۀ آزادگی، بی چیزي و بـی کـس                

دل در این شعر هم نشانۀ بی کسی است زیرا دل بدون دلدار خسته کننده اسـت و هـم نـشانۀ                (
حال اگر کـسی  ). وة سرو که نشانۀ بی ثمري و تهیدستی است شبیه دل است     بی ثمري، چون می   

  . خواب سرو را ببیند، تعبیرش در شرق و غرب فرق می کند

روباه در ایران نماد فریبکاري و در آمریکا درستکاري است اما خرگوش در آنجا به تأثیر از آفریقـا     
: 1374پارینـدر،  (وباه را فریب می دهـد   در افسانه هاي آفریقایی خرگوش ر     . نماد فریبکاري است  

حال اگر کسی در خواب ببیند کـه روبـاهی یـاور اوسـت چـه معنـا دارد؟ در آمریکـا کـه              ). 216
 یاري گـر و یـا پیـر فرزانـه مثبتـی       شخصیت اصلی فیلم کارتونی رابین هود روباه است، قهرمان،        

تی خود یونگ نیز براي رهایی    ح(غلباز باشد    د دانسته می شود، اما در ایران ممکن است این پیر         
از این تفاوت ها، گاهی نمادها و کهن الگوها را به خوب و بد بخش بندي می کند، امـا ایـن کـار      

تبار شناسی در سرزمین ها و موقعیـت هـاي    ). نیز او را چندان از ذات انگاري رهایی نمی بخشد         
بـراي  . ه محـو نمـی شـوند    اما چیزهاي ذاتی هـم یکـسر       ها را به چشم می آورد      متفاوت، اختالف 

را میـان  نمونه برخالف میل فمینیست هاي تندرو باید برخی از تفاوت هاي ذات انگارانـۀ یونـگ     
ي را کـم رنـگ مـی کنـد و     ا چیست؟ آیا زن درون مرد این ذات انگاراما آنیم. مرد و زن پذیرفت 

ا بـه گمـان مـن     میان زن و مرد را گم می کند؟ به نظر یونگ مرزها همچنان باقی اسـت امـ          مرز
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زیرا با تفاوت هایی که زن و مرد دارند، ورود عناصر جنسیت دیگـري در زن یـا         . پاسخ آري است  
  . مرد سبب پیوند قطبی می شود

 و  2 در اساطیر یونـانی از پـدر و مـادري بـه نـام هـرمس                1هرما فرودیت : پیوند قطبی جنسیت  
عاشـقش مـی شـود و    واي پریان  فرمانر4اسیسم چشم به جهان گشود و در جوانی سال    3آفرودیت

هرمافرودیت نه تنها مـردي بـود   . دست هایش را دور او حلقه می زند و هرگز از او جدا نمی شود   
بـا زنـی دیگـر    شود، دیگـر اکنـون     می) آنیما(رودیت سبب پرورش درونش     که خون زنی چون آف    

ی ندارنـد، امـا در   این پیوند اگرچه در تصاویر مربوط بـه ایـن اسـطوره قطبیتـ             . پیوند یافته است  
تـصویر  . جهان واقعی قطبیت می یابند، زیرا هویت و انـدازه هـاي زن درون مـرد روشـن نیـست          

تـی دارنـد و   یکی آن که زن و مرد هـر کـدام ذا    : ظاهري این زن و مرد دو چیز را نشان می دهد          
ـ     . ات آنهاست، جدایی و تفاوت شان مـی باشـد          نتیجه ذ  دیگري که  ا امـا آنهـا در جهـان واقعـی ب

         بـه یـاري علـم شـیمی در      تـسلیمی   قطبیـت چیـزي اسـت کـه         .  دارنـد  5یکدیگر پیونـد قطبـی    
؛ آب قطبی ترین ماده اي است که بـه      طرح کرده است  » میت زمان  و نظریۀ ک   رباعی هاي خیام  «

   قطب هاي هم نام خود می پیوندد و با برخی از آنها چون نمک و اسـید پیونـد قطبـی نیرومنـد                
پیوند قطبی یک پیوند مکـانیکی  ). 21: 1391تسلیمی، (ما با بنزین پیوند قطبی ندارد می یابد، ا 

جـدا کـرد و بـه ماشـین دیگـر متـصل        بخش هایی از یک ماشین را بتوان     نیست که براي نمونه   
آیـا آب انگـور   . می و به جاي آب و نمک، آب انگور را مثال می آورما پا را فراتر می گذاریم     . نمود

آب و انگور است؟ بهتر است بگوییم آب انگور را ما در زبان پدیـد آورده ایـم و آن هـا            ترکیبی از   
  .یک چیزند و اگر دو چیز باشند جداسازي شان ناممکن یا دشوار است

آیا می توان مرز ادبیات را در فلسفه و برعکس پیدا کرد؟ در پاسخ آن باز می گردیم بـه آنیمـا و                
 ایـن  رد عقالنی است و زن احـساساتی و مـا   مرد این است که مچیز ذاتی یونگی دربارة . آنیموس

 ذاتی به شـمار رود کـه مرزهـاي آن دو دقیقـاً      حد  آن م، اما نه تا   یآنها می پذیر  دو نشانه را براي     
    . روشن شود، ولی عنصر غالب آنها در زمـان هـا و مکـان هـاي گونـاگون ایـن گونـه بـوده اسـت               

                                                             
1.Hermaphroditus  
2. Hermes  
3.Aphrodite  
4.Salmacis  
5. Polarity  
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م که نمی توان ی احساسات با مرد پیدا می کند، بر این باور    ودست کم در پیوندي که عقل با زن         
آیا کـسی کـه از روي اخـالق و احـساسات انـسانی بـه         . گاهی مرز احساسات را از عقل جدا کرد       

دیگري کمک می کند، کاري غیر عقالنی کرده است؟ اگر جواب آن منفی است، پس این کار تـا          
که افالطـون طـرح مـی کنـد هـیچ پیونـدي بـا               کجا احساساتی و تا کجا عقالنی است؟ اخالقی         

احساسات ندارد؟ نویسنده کتاب از افالطون در رسالۀ ایون و نیز آتنی ها نقل می کند که ایـونی           
آتنی ها منطقی تـر و عقالنـی ترنـد    ها احساساتی، زن صفت و ظاهر بین هستند و در برابر آنها،         

 تبارشناسـی زنـان معمـوالً       -جموعه ذات   این سخن را می توان پذیرفت که در م        ). 36اسکیلیز،  (
بـر ایـن   » تـر «کمتري دارند، اما همین افزودن ت زودگذر  احساساتی تر هستند و مردان احساسا     

خود نشان آن است که صاحبان این باور دسـت  ) منطقی تر، عقالنی تر و احساساتی تر (صفت ها   
داسـتان هـاي   : کسی می تواند بگوید آیا. آنها اعتراف کرده اندمرزي  کم در ناخودآگاه خود به بی    

کافکا دربارة زندگی فاجعه بار انسان ها کجایش فلسفی و کجایش ادبی است؟ ادبیـات تنهـا بـه                 
لذت : ی تواند بگویدمافالطون ن. اند فرم و سبک منتهی نمی شود، حتی فرم و محتوا درهم تنیده      

 و عادت انـسان ارتبـاط نـدارد   مگر لـذت و رنـج بـا سـ    . و رنج به احساسات و ادبیات بر می گردد      
سعادت در فلسفه طرح نمی شود؟ چرا ارسطو تالش می کند با سعادت و نیز کاتارسیس لـذت و     
رنج و ترس و شفقت را به امري عقالنی منتهی کند تا پاسخی مناسب براي افالطون پیـدا کـرده      

را می نویـسد  » هحکمت شادمان«باشد؟ لذت و رنج در اعماق فلسفه نهفته است و نیچه فیلسوف    
مگر افالطون و ارسطو از فلسفه لذت نبرده و عمر خود را بر سر        . را» لذات فلسفه «و ویل دورانت    

فلسفه تلف کرده اند؟ اگر آنان لذات را به زنانه و مردانه هم تقسیم کنند، باز هم نمی توانند مـرز     
 نیـست؟ حتـی   مگـر کاتارسـیس، تـسکین و آرامـش خـود لـذت      . میان آنها را مـشخص نماینـد   

  .جداسازي لذات زنانه و مردانه ناممکن است

این را ذات انگارانه می پذیرم که فلـسفه معمـوالً           . جداسازي آنها مانند جداسازي آب انگور است      
عقالنی تر و ادبیات احساساتی تر است و نیز اضافه می کنم آنیماي فلـسفه، ادبیـات و آنیمـوس                

در دوردسـت اسـت،   ادعا می کنم کـه مرزهایـشان ناپیـدا و    ادبیات فلسفه است، اما تبارشناسانه     
 در متون امروزي چنان در پیوند قطبی با یکدیگرند که می تـوان آنهـا را تقریبـاً         فلسفه و ادبیات  

تنها چیزي که گاه مایۀ تردید است، ژانرهایی چون رمـان یـا رسـاله اسـت     . هرمافرودیتی دانست 
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فه دانسته شده انـد وگرنـه بـراي نمونـه، ادبیـات و فلـسفه        ادبی یا فلس، ذات انگارانه،که از پیش 
  . سارتر با هم یگانگی دارند

.  ادبی نیست و ادبیـات از فلـسفه یـاري مـی گیـرد          گفت که اگزیستانسیالیسم مکتبی   نمی توان   
هـستی  «سارتر ادبیاتی است که فلسفه با آن پیوند خورده و » تهوع«درست این است که بگوییم  

  . فه اي است که با ادبیات چنان آمیخته که مرزهایشان نامشخص استوي فلس» و نیستی

  نتیجه 

     ی و بـی فایـده  مرزبندي هاي نویسنده و بسیاري از فیلسوفان غربی در این باره تالشی است کم .
مـی     ضرورتی ندارد که دربارة تشخیص کمیت وجود ادبیات و فلسفه در متن ها تالش کنـیم،           

همان کاري که در نقد ادبـی صـورت       . پیوند قطبی این دو تحقیق نماییم     توانیم دربارة کیفیت و     
     خودآگاهانـه یـا ناخودآگـاه از ایـن دو سـخن بـه میـان مـی آیـد و اگـر           در نقد ادبـی    . می گیرد 

چنانکه نویسنده کتـاب در فـصل   . دغدغه اي براي محقق وجود دارد، می تواند بدین کار رو آورد   
یـشتر  آنها ب.  کتاب با آن مرتبط نیستندخته است، اما فصل هاي دیگر سه و چهار به این کار پردا      

به پیوند مکانیکی میان ادبیات و فلسفه نظر دارند که از جهت تاریخی و برخی جنبه هاي دیگـر           
کتاب نمایش داده شـده اسـت؛ روش کمـی و      بنابراین دو روش در     . هاي خود است  داراي ارزش   

 به جز فصل سه و چهار بر می گردد و روش کیفی، که بـه    مکانیکی، که به همۀ فصل هاي کتاب      
وي . این دو فصل اختصاص دارد و نویسنده ناخواسته و ناخودآگاه به این روش نظر کـرده اسـت                  

اگر به یک روش به ویژه روش اخیر کار می کرد، بهتر به نظر می رسید و یا اگـر دسـت کـم بـه               
          ی آورد، اثـري ارزنـده تـر   یگـري پدیـد مـ   تفاوت این دو روش اشاره مـی کـرد و فـصل بنـدي د              

   .می آفرید
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  چکیده

در نمایشنامۀ کارنامۀ بندار بیدخش نوشتۀ بهرام  دانش و قدرتعارة لۀ حاضر به بررسی استمقا
 که در این  بر اساس نظریه هاي ادبی مانند استعارهتحلیل عناصر داستانی. پردازدبیضایی می

نخست آنکه نقد ادبی را ، دانستمفید جهت  از چند توانمیرا مقاله به کار گرفته شده است 
     و دیگر آنکه  آورد ارزشیابی متون ادبی را فراهم می امکان بازیابی وکند ومند میروش
 با استفاده از  سعی بر آن است تادر این تحقیق. دکنمیها جایگزین فرضیهرا هاي علمی معیار

  مرکزي بر اساس ایدةبندار بیدخشکارنامه   نمایشنامۀلی دو استعارة اص،روش ساختارگرایی
نتایج به .  شود نقد و تحلیل»گیرد خود می را به خدمت دانش، قدرت حاکمه«یعنی نمایشنامه 

ود را  از خَلقیات ادیب است که با آن کالم خکه استعارهدهند دست آمده از تحقیق نشان می
متن را داراي  و کندگونه متمایز می از زبان گزارش زبان ادبی را کند،انگیز میموجز و خیال

  .سازدمیمعانی گوناگون ادبی 
  
  
  

   29/3/1398:                                 تاریخ پذیرش مقاله22/3/1398 :تاریخ دریافت مقاله
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  کارنامۀ بندار بیدخش*
  نمایشنامه*
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  مقدمه.1
 تحلیـل بـه   هنر را قابـل 2اگر به تعریف میخاییل باختین. ، علم واسط بین فلسفه و هنر است      1نقد

، نر دانست زیر مجموعه ه  به نوعی   ادبیات را نیز   توان می ؛فرم و محتوا بدانیم   ،  ه اولی مادة ءسه جز 
 بلکـه شـرط   ،اما این شرط کافی هنر بـودن نیـست    .  فرم و محتوا است     اولیه که صاحب مادة   چرا

زي در هنر ه بحث خیال انگیمنتقدان زیادي در تاریخ نقادي ب   .  است 3کافی داشتن خیال انگیزي   
که اشاره کرد    4 یاکوبسن توان به رومن  از جملۀ این منتقدان می    . اندپرداختهر ادبیات    د و خصوصاً 

البته این بدین معنا نیست کـه در  . داندمیا از کالم روزمره استعاره شرط جدا سازي کالم ادبی ر  
   دیـده   بـسیار   اسـتعاره  ات نیـز  بلکه در محـاور   شود،  استفاده نمی  5استعارهکالم عادي و روزانه از      

هـا  ه شاعر ک است که گفته می شودشاید بدین دلیل.  هستند ها  ادیب ا خالق استعاره   ام ،شودمی
        مجـازي همچـون   فردوسـی در شـاهنامه بـا عنـوان کـردن             براي مثـال     رسانند؛به زبان سود می   

 در 6 زبان اسـتعاري رسی بر سعی درمقالۀ حاضر. آن را وارد زبان محاوره کرده است » پر سیمرغ «
 پرسـش  . دارد7 بـه روش سـاختارگرایی     م بیـضایی   بهرا  نوشتۀ »کارنامۀ بندار بیدخش  «نمایشنامه

      اسـتفاده از گـونگی چکه نگارنـدگان را بـه نگـارش ایـن پـژوهش ترغیـب کـرده اسـت،               اساسی  
رسـد  ظر میتر ذکر شد، به ن    همانگونه که پیش   .باشد آثار داخلی می   برايهاي غربی   شناسیروش
 باشند  نیزباید فیلسوفانی باشند تا نظام داناییِ منسجمی طرح کنند و در این میان منتقدانی  که  

نـام دوران   صـاحب  از فالسـفۀ  .  ادبیـات و هنـر گرداننـد       تا نظام دانایی فلسفی را قابل انطباق بـا        
در زمان معاصـر  ،  که بگذریمبسیاري دیگرشراق، مالصدرا و سینا، شیخ ا ابنمانند ایران   کالسیک

 و از طرفی منتقدي کـه فلـسفه را      دن که به نظامی مدرن در فلسفه بپردازد وجود ندار         فیلسوفانی
پـس در حـال حاضـر ایـن         .  وجود نداشته اسـت    گاه هیچ ،مند گرداند بیات و یا هنر نظام      براي اد 

 روش نگارنـده  .اجبار حس می شود تا نظریات غربی را براي فهم آثار ادبی فارسی به کار گیـریم          
  بـا اسـتفاده از ایـدة   هبه عنوان اسـتعار ها قد ساختارگرایی است که ساخت  در این تحقیق روش ن    

  .شوند تبیین می استخراجی8مرکزي

                                                             
1 criticism 
2 M. Bakhtin 
3imagination  
4Jakobson 
5 metaphor 
6 metaphoric language  
7Structuralism 
8central idea 
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  پیشینه تحقیق-2
توان در مطالعـات بـسیاري   تحلیل آثار نویسندگان فارسی با تکیه بر رویکرد ساختارگرایانه را می      

ه کرد، و نیز با توجه به تأثیر بسزاي بهرام بیضایی به عنـوان یکـی از    از پژوهشگران ایرانی مشاهد   
هاي خود را هاي ادبیات نمایشی در ادبیات معاصر تعدادي از محققان پژوهش         ترین چهره شاخص

  :توان به موارد زیر اشاره کرد  از میان این مطالعات می.اندبه بررسی آثار وي اختصاص داده
در خـالل  . پـردازد اي کوتاه به نقد و بررسی کارنامۀ بندار بیدخش مـی در نوشته) 1377(کریمی  

دانـی و زیبـایی   هاي این مقالۀ کوتاه به مفاهیم دانش، قدرت و نابودي اشاره شده و سـخن    نوشته
  .کالم بیضایی مورد بررسی قرار گرفته است

ن کریستوف اثـر رومـن   اي ژا رود واره  در رمان    استعاره، اسطوره و نماد را    ) 1389(ناصحی و درپا    
در این مقاله به بررسی مفهـوم اسـتعاري رود کـه در         . دهندروالن مورد تحلیل و بررسی قرار می      

  .شودرمان مذکور بسیار مورد استفاده واقع شده پرداخته می
به بررسی داسـتان ملکـوت بـا تکیـه بـر رویکـرد سـاختارگرایی            ) 1390(پورنامداریان و هاشمی    

ین مقاله به تحلیل داستان مـذکور در دو سـطح سـاختار روایـت و نحـو روایـت                ادر  . اندپرداخته
پذیر، فعل و کـنش  گر، کنشهاي کنشتیپرداخته شده است که در قسمت نحو روایت به شخص  

  .ها توجه شده استویژة آن
هـاي داســتانی را بـر اســاس رویکـرد ســاختارگرایی و    فــیلم) 1394(فـرد  بهمنـی و خوشــگویان 

اند و با بیان اینکه رویکـرد سـاختارگرایی یـا فرمالیـسم روسـی از              رایی بررسی کرده  پساساختارگ
کنند و رویکرد پساساختارگرایی تمرکز بـر روایـت بـه عنـوان             صورت به بطن داستان حرکت می     

  . اندتانی نقطۀ کور پرداختهمتن دارد به تحلیل فیلم داس
نتـایج بـه   . انـد ن شاپور تهرانی بررسی کرده   استعاره را در دیوا   ) 1396(اتحادي، عباسی و اویسی     

هـا را  دهند که شاعر با استفاده از استعاره معانی مجـازي واژه دست آمده از این تحقیق نشان می   
  .گسترش دهد و استعارة ترکیبی را وارد شعر فارسی نماید

یري مسألۀ هویت، قدرت و دانش را در سه داسـتان اسـاط         ) 1396(ترنیان، خسروي و ابومحبوب     
     شـوند بـه تفـصیل مـورد بررسـی قـرار            بهرام بیضایی که تحت عنوان سه برخوانی شـناخته مـی          

گیرند که بیضایی در این سه داستان مفاهیم هویت، قدرت و دانـش         دهند و چنین نتیجه می    می
  .دهداي کهن نشان میمایه در روزگار امروز را با درون
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   چارچوب نظري-3
  ساختارگرایی 3-1

    . نظـام اسـت   کـلّ  در بـا یکـدیگر  ء ارتبـاط اجـزا  ، اسـت حـائز اهمیـت  ختارگرایی  که در سا   آنچه
پـردازد و   هستند مـی ها حاکمها و نیز قوانینی که بر این ساختار   واقع به ساختار   گرایی در ساخت

گرایی به عنوان یک رویکرد ادبی ریشه ساختار. عیت در اشیاي منفرد نیست   جوي واق در پی جست  
 و شـکل اثـر ادبـی     11 ها اهمیت داشت صورت    10آنچه براي فرمالیست  .  روسی دارد  9مالیسمدر فر 

الش کردند از صورت    گرایانه بود؛ ولی ساختار گرایان ت     هاي فرم دار اندیشه بود و ساختارگرایی وام   
  )18:1390،  و هاشمیپور نامداریان. ( دست یابند12و فرم به معنا

 ،گرایـی بـه شـناخت    که ساختار کند   اظهار می  )2009 (13گرینتسر از نقل به)1393(حسنی شیخ
هـدف نقـد   . پـردازد  قواعـد و الگـوي سـاختار بنیـادي مـی     ها بـر اسـاس    مطالعه و بررسی پدیده   

ست که قابـل انطبـاق بـر همـه     ساختارگرایی در تحلیل داستان دست یافتن به الگویی منسجم ا     
مند و قاعدهگرایی به بررسی  ساختار.دهدرا نشان   ها باشد و طرح هر داستان       ها و حکایت  داستان

 هر اثر ادبی دنیایی مستقل است و منتقد بایـد         مند اصرار می ورزد و بر این عقیده است که         نظام
در تحلیـل  . کنـد قوانینی باشد که در آن جهان بر تأثیرات متقابل اشیا حکومت می       در پی کشف    

 و 18، بـارت 17، تـودوروف 16 گریمـاس ،15، اشـتراوس  14آثار روایی منتقدان بزرگـی همچـون پـراپ        
 همچنـین  هـا و بخـش اعظـم دسـتاورد   . ارائه شده اسـت  تاکنون نظریات مختلفی  بسیاري دیگر، 

 پـراپ و اشـتراوس بـراي    هـایی کـه  گرایانه را مـی تـوان در تـالش       محدودیت هاي شیوة ساختار   
چـون  ققـانی  هـا ریـشه در نگـرش مح       این تـالش  . اند مشاهده نمود  مطالعات داستانی انجام داده   

    . و زبان شبیه بـه یکـدیگر اسـت   ت دارد که معتقد بودند ساختار داستان       و بار  19 برمون گریماس،
  )82: 1393شیخ حسنی، (

                                                             
9 Formalism 
10 formalist 
11 form 
12 meaning  
13Grinstser 
14Propp 
15 Straus  
16Greimas 
17Todorov 
18 Barthes  
19Bermond  
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بیستم،  دمان سدة در سپیده 20ی جست که فردینان دو سوسور     گرایی را باید در آرائ    یشۀ ساختار ر
بـا  وي . زبانی داشت، مطرح کرد بی چون و چرا در تحقیقات هنگامی که رویکرد تاریخی تسلطی   

 بررسی کرد و هـم بـه   21زمانی توان به صورت تاریخی یا دراي را هم می  پدیده این تحلیل که هر   
شناسی در داد که زبان تقسیم کار میان این دو را چنین توضیح           22،صورت توصیفی یا هم زمانی    

شناسـی   است؛ حـال آنکـه زبـان   بان در طی تاریخ به خود دیدهپردازد که ززمانی به تحوالتی می  
سوسـور زبـان را یـک نظـام     . کنـد مطالعـه مـی  زمانی، نظام زبان را در یک برش زمانی معین  هم

ها بـه واسـطۀ   شاین ارز.  استشکل گرفتههاي متقابل هایی با صورت که از ارزشداندصوري می 
هـاي ذاتـی   بـانی ویژگـی   به بیان دیگر عناصـر ز  .شوندایی که با یکدیگر دارند تعریف می      هتفاوت

 بلکه فقط به واسـطۀ . تی تعریف شوند ها به طور اثبا    آن شناسانه ندارند که به واسطۀ    اثباتی و خود  
هویتی اثباتی پیـدا  هاي سلبی خود  زبانی دیگر دارند، یعنی به واسطۀ ویژگیتفاوتی که با عناصر   

  ).8: 1382تودوروف، (می کنند 
  شی براي تحلیل  ساختارگرایی به عنوان رو.3-1-1
 یـک شـکل بـه شـمار         بررسی مناسبات درونی عناصـر سـازندة      گرایی را روش علمی     ساختارگر  ا

 علوم طبیعـی و علـوم   ین آیین عمري طوالنی خواهد یافت که پیشینۀ آن گسترة        بیاوریم، آنگاه ا  
وانـدن  تـاریخ خ «اي گرایی در این حالت گونهشرح تاریخی ساختار. خواهد گرفتر  انسانی را در ب   

تار  شـکل یـا سـاخ     اي دربـارة   بلکـه نظریـه    ا اگر این آیین را نه روشی علمـی        امخواهد شد،   »علم
 براي یافتن پایه گـذارانش از نیمـۀ دوم   اش کوتاه خواهد شد و    بشناسیم، آنگاه سرگذشت زندگی   

ادبی نیز بـا چنـین مـشکلی        گرایی  در شناخت تاریخی ساختار   . هیم رفت  نخوا فراتر نوزدهم   سدة
     ،  اگـر آن را روش بررسـی و تجزیــه و تحلیـل متـون هنــري بـه شـمار آوریــم      شــویم؛ وبـرو مـی  ر

اص بـدانیم آنگـاه   اي خترین سند کتاب نظریۀ ادبی ارسطو خواهد بود، و اگر آن را نظریه            قدیمی
یـل دوم از دیـدگاه تـاریخی    بنـا بـه دل  .  بیـستم جـستجو کنـیم     ر سـدة  اش را د  باید آغاز زندگی  

  :ي ساختار گرایی در زمینه سخن هنري را به دو بخش تقسیم می کنندهادستاورد
هـاي روسـی و   مباحثی که در نخستین نیمۀ این سده شکل گرفت و قلب آن آثار فرمالیـست         ) 1

 .  مورد بحث آن شکل هنري اثر بودترین نکتۀمهم

                                                             
20F. de Saussure 
21sychrony  
22diachrony  
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شـد و بـه روشـی    اي منظم و دقیق ارائه  قرن بیستم در فرانسه به گونه    50ه از دهۀ  مباحثی ک ) 2
این روش .   نامیده است»بررسی ساختاري متن «ن دست یافت که روالن بارت آن را         تازه در متو  

ویـژه کـه   به . تقسیم بندي تاریخی بی شک خالی از فایده نیست و نتایج سودمندي داشته است        
، هاي روسی همچون موکاروفـسکی، پـراپ     گرایی و به ویژه فرمالیست    نقش مهم پیشروان ساختار   

دارد و دور نمییولس، باختین و اسپیتز را در دستیابی به روش تجزیه و تحلیل ساختاري از نظر           
تأکید می کند، خصوصاً که هنوز تعریف دقیقی بـه دسـت           بر اهمیت شکل در مباحث جدید      نیز

  )180:1386 ،احمدي(تار تمایزي قطعی و نهایی رسم کند نیامده است که میان شکل و ساخ
 نظـام دارنـد،   اي همبسته با یکدیگر و با کـلّ      است متشکل از اجزایی که رابطه      23امی نظ ،ساختار

 موجـب  ء جـز  یـک عمـل اختالل در  اند؛ چنانچهء سازنده وابسته به کل و کل به اجزا    ءیعنی اجزا 
در کـه   ادبیـات سـاختار گفتـه اسـت      در زمینـۀ سـجودي . اختالل در کارکرد کل نظام می شود     

بـه ایـن   . شناسی اسـتوار اسـت   گرایی بیشتر نظامی است که بر پایه زبانرمنظور از ساختا ادبیات  
) 2 سـاختار اثـر    ءاسـتخراج اجـزا   ) 1: شـود قد ساختاري از سه مرحله تشکیل می       ن ترتیب وظیفۀ 

نـشان دادن داللتـی کـه در کلیـه سـاختار اثـر       ) 3برقرار ساختن ارتباط موجود بـین ایـن اجـزا     
  .)33:1386 ،سجودي(هست

  عارهاست. 3-2
. د بحـث تـشبیه اسـت      شـو شود اولین چیزي که به ذهن متوالی می       وقتی صحبت از استعاره می    

کننـد و سـپس بـا    نظران براي معرفی استعاره ابتدا صنعت تشبیه را مطرح می     بسیاري از صاحب  
  :پردازندنشینی و مشابهت به معرفی آن میاستفاده از آن و همچنین با استفاده از محور هم

ي زبـان از روي محـور جانـشینی بـر حـسب           توان انتخاب دو نشانه    ترتیب، تشبیه را می    به این "
یابد کـه پـس از حـذف     زمانی تحقق می    استعاره .نشینی دانست تشابه و ترکیب آنها بر محور هم      

وجه شبه و ادات تشبیه، یعنی پس از اینکه به تشبیه بلیغ رسیدیم، مشبه را نیز حـذف کنـیم و              
  )1392:264 صفوي، (". به کار ببریمفقط مشبه به را

    افتـد کـه مـشبه بـه     در زبان روزمره، و نه تنها در زبان شعر و ادبیات، به تـدریح ایـن اتفـاق مـی      
در چنـین  ". تواند از روي محور جانشینی به جاي مـشبه اسـتفاده شـود و کـاربرد عـام یابـد          می

. یابدها تحقق میرود و بازي نشانه   میي دیگري به کار     ي زبان به جاي نشانه    شرایطی، یک نشانه  
   کنـد، ولـی مفهـوم      مفهـوم اولیـه خـود را حفـظ مـی     کنـه اي مانند   ي این فرآیند، واژه   در نتیجه 
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بر اساس آنچه گفتیم، این . کند که بر حسب نوعی تشابه انتخاب شده است        اي نیز پیدا می   ثانویه
  )1392:265 ،صفوي. (هاي زبان مبتنی بر جانشینی معنایی استبازي نشانه

براي ارائه یک تعریف منسجم از استعاره از دیدگاه یاکوبسن الزم است یادآور شـویم کـه تعریـف     
شناسـیم  استعاره و همچنین مجاز از دیدگاه یاکوبسن با آنچه که در فارسی با ایـن عنـاوین مـی          

 و ارائـه دیـدگاه    به تبیـین 25 و مجازي24هاي استعاريقطب وي در مقاله اي با نام    .متفاوت است 
  .پردازدخود می

  هاي استعاري و مجازي یاکوبسن قطب.3-2-1
به اعتقاد یاکوبسن زبان داراي نوعی ساخت دو قطبی است که در یک سو قطـب مجـاورت و در                

پریـشی بـه ایـن نتیجـه     با مطالعه انواع مختلفی از زبان     وي  . سوي دیگر قطب مشابهت قرار دارد     
گیرند و در حقیقت با ثابـت مانـدن و   الت در همین دو قطب جاي می رسید که تمامی این اختال    

بـدیهی  ". آینـد استفاده مکرر از یک قطب و فقدان و یا عدم استفاده از قطب دیگر به وجود مـی            
ها است که سخنگوي طبیعی زبان، به هنگام استفاده از این ابزار ارتباطی، از هر دوي این فرآیند                 

. یاکوبسن ناتوانی در کاربرد هر یک از این دو فرآیند اختاللی زبانی است      به اعتقاد   . گیردبهره می 
وي فرآینـد اسـتعاره را قطـب    .  قائـل اسـت    26او به وجود دو نوع اختالل زبانی یـا زبـان پریـشی            

   آن نـوع از    . کنـد نامد و براي فرآیند مجاز از اصـطالح قطـب مجـازي اسـتفاده مـی               استعاري می 
ي دیگـري انتخـاب کنـد؛ یعنـی        اي را به جـاي واژه     ود فرد نتواند واژه   اي که باعث ش   پریشیزبان

 دوم زمـانی  زبـان پریـشی  . دهنده ناتوانی او در قطـب اسـتعاري اسـت   تشابه را درك نکند، نشان 
هـا را نداشـته باشـد؛ در ایـن     پریش توانایی کنار هـم قـرار دادن واژه        شود که فرد زبان   مطرح می 

  )1388:130صفوي،  (".ت ناتوانی در استفاده از قطب مجازي استشرایط زبان پریشی او به عل
یک موضـوع ممکـن   . گیري گفتمان ممکن است به دو طریق معنایی متفاوت صورت پذیرد         شکل
روش اسـتعاري  . ي مجاورت به دنبال موضوع دیگـري بیایـد   ، بر حسب شباهت یا به واسطه      است

ترین برچسب بـراي    توان مطلوب استعاري را می  نماید و روش    ترین نام براي مورد اول می     مناسب
       در . یابنـد تـرین نمـود خـود را بـه ترتیـب در اسـتعاره و مجـاز مـی                  مورد دوم دانست که مـوجز     

پریشی یکی از این دو فرآیند محدود شده یا کامالً از بین رفته است؛ و همین نکتـه مطالعـه     زبان
ي ایـن  در رفتـار کالمـی عـادي، هـردو    . سازدنگر میشناس به ویژه روشپریشی را براي زبان   زبان
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ي آن اسـت کـه تحـت     دهنـده تر مسئله نشان  ي دقیق روند، اما مشاهده   فرآیندها دائماً به کار می    
. شـود تأثیر الگوي فرهنگی، شخصیت و سبک کـالم، یکـی از ایـن دو فرآینـد تـرجیح داده مـی                  

  )1388:122صفوي، (
کـه بـراي زبـان شناسـان     » نشینیمحور هم «و  » جانشینیمحور  «یاکوبسن به جاي دو اصطالح      

و » 27گــزینش«یــا » انتخــاب«گــردد، از مــیآشــناتر اســت و بــه آراي فردینــان دو سوســور بــاز
روي دو محور مـذکور صـورت       کند که در اصل نتیجه عملی است که بر          استفاده می » 28ترکیب«

  .)1388:130صفوي،  (پذیرد-می
  قدرت و دانش .3-3

 و 30، مـارکس  29در آثار بسیاري از اندیشمندان بزرگ مانند فوکو       توان  میم قدرت را    بررسی مفهو 
هاي متمادي است که ذهـن پژوهـشگران       سیاسی سال  -واقع این مولفۀ اجتماعی    در.  یافت 31وبر

  قـدرت را  . شناسان و اقتصاددانان بـه خـود مـشغول داشـته اسـت     را از فیلسوفان گرفته تا جامعه    
دود به بررسـی نظریـات   اگر کار خود را مح   . هاي متفاوت مورد بررسی قرار داد     هتوان از دیدگا  می

آنگاه قدرت را نه به منزلۀ تسلط مرکز سیاسی واحد بلکه به عنوان ابزاري جـاري در  فوکو بکنیم؛  
 کـه قـدرت زمـانی مفهـوم     بر این باور اسـت   فوکو  . ایمهاي اجتماعی در نظر گرفته    تمام مناسبت 

این دو در ارتباط مـستقیم بـا یکـدیگر هـستند و فقـدان      . ومت وجود داشته باشد   مقایابد که   می
فوکو قدرت و  ).57: 1388نوابخش و کریمی،    (مقاومت به معنی طرح نیافتن مفهوم قدرت است         

گیـرد؛  داند و قدرت را منشأ و پایگاه دانش در نظر می   دانش را در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر می       
اش بر ارکـان جامعـه سـایه انداختـه و بـر مفـاهیم        است که سیطرة وجوديدر نهایت این قدرت 

بنابراین مفهوم دانـش   ).1392 به نقل از میلز      1396عاملی رضایی   (دانش و حقیقت حاکم است      
یابد و ایـن دانـش نـه مفهـومی متعـالی در پـی جـستجوي         در پرتو ظهور قدرت امکان طرح می      

هاي متفاوت ارکـان حکـومتی یـک         قدرتی است که الیه    حقیقت، بلکه مفهومی برگرفته از همان     
کـه  آورنـدة دانـش اسـت و هرکجـا       پس قدرت پدیـد    .کنندجامعه در پیوند با یکدیگر اعمال می      

  ).87: 1396عاملی رضایی، (آید  دانش نیز به وجود میاعمال شود،قدرت 
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   معرفی کارنامۀ بندار بیدخش-4
ي بهرام بیضایی است که به همـراه دو نمایـشنامۀ دیگـر او      هااز نمایشنامه کارنامۀ بندار بیدخش    

را براي ایـن  » برخوانی«بیضایی نام  .  آمده است  سه برخوانی  در کتاب    اژدهاك و آرش  هاي  به نام 
گوئی که دو نفر بدون آنکه در یک اتـاق باشـند    .گزیده است؛ برخوانی براي دو نفر     ها بر نمایشنامه

  . شان را به این صورت بیان کنند با خود به صحبت بپردازند و افکار درونی
حـضور داشـته و بـه او انـواع علـوم را      ) جم(که در دربار جمشید شاه بندار بیدخش عالمی است   

ا قـدرت    سازد تا با آن بر مملکت     نمایی می وي براي شاه جام جهان    . آموزدمی حکمرانی کنـد، امـ
جم که قدرت چشمانش را کور کرده از بیم آنکـه در  . فریبنده است و شاه هم در برابر آن ضعیف       

کند؛ زنـدانی  حبس می» روئینه دژ«آینده بندار جام دیگري براي بیگانگان بسازد او را در زندان           
گذرد و بندار کـه حـاال   ها می زرو. که خود بندار آن را ساخته و هیچ راه فراري از آن وجود ندارد             
هـا هـم بـه    اندیشد که کاش آنقـدر در زندانی که به دست خویش ساخته گرفتار است به این می       

شـاه کـه همچنـان در تـرس از دسـت        . شاه خوشبین نبود و راه فراري در این زندان ساخته بود          
        را بـه زنـدان   برد ادیـب خـود را کـه روزگـاري شـاگرد بنـدار بـوده اسـت        دادن قدرت به سر می 

ا ادیـب جـام را                 فرستد تا اطمینان یابد که بندا     می ر در اندیشۀ ساخت جـام دیگـري نیـست، امـ    
شود گروهی را به سمت زنـدان    شاه که متوجه نبودن جام می     . برددزد و آن را پیش بندار می      می
فرستد تـا بنـدار را   ا میاي بعد پشیمان شده و گروهی دیگر ر فرستد تا بندار را بکشند؛ لحظه      می

بندار در جامی کـه ادیـب بـرایش آورده همـه          . تا بتواند براي شاه جام دیگري بسازد      رها ساخته   
شـکند و  پـس جـام را مـی   . داند که گروه نخست زودتر به او خواهند رسید       او می  بیندچیز را می  

  .شودآمادة مرگ می
  دار بیدخش بندر نمایشنامۀ کارنامۀ هاي استعاريتحلیل قطب-5

در نمایـشنامۀ  .  را پیـدا کنـیم  اصـلی مـتن  ش ساختارگرایی در ابتدا باید ایدة براي استفاده از رو  
بـه   را دانـش  ،حاکمـه  قدرت«شود که به این صورت مطرح می   کارنامۀ بندار بیدخش ایدة اصلی      

بـر  هـاي موجـود در آن     طرح ایدة اصلی در یک اثر و اسـتخراج اسـتعاره          . »گیردخدمت خود می  
واقع تبلور مفاهیم استعاري اثـر در    در. سازداساس همین ایده مفاهیم بنیادي اثر را مشخص می        

دانـش و قـدرت دو مفهـوم اسـتعاري شـاخص در             . یابـد پرتو استخراج ایدة اصلی آن امکان مـی       
جمـشید نماینـدة   استعارة مجسم دانـش اسـت و شـاه    بندار .  هستندبیدخشنمایشنامۀ کارنامۀ  
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سازد موسوم به رویینـه دژ؛ جـایی کـه        بندار با استفاده از دانش خویش دژي می       . درتقاستعارة  
  .شودخود در آخر در آن گرفتار می

آن از بلنديِ آن باال، از    ! م، مرا به درودي دریاب    ه خود ساختمت و اینک زندانیِ توا      دژ ک    آه رویینه «
اي  آورند، در ارابه م می که با سوي توا   دام، ان خرد خویشت؛ شکسته و     ستیغِ ابرپوش مرا بنگر در پاي     

درهـاي  . ساختم؛ که از آن جز به مرگ راهی نیـست     مرا که ندانسته زندانی براي خود می      ! خرکـِش
هـایش رو بـه بیراهـه؛ و داالنهـا،      هـاي آن تاریـک، تنگناهـایش تنـگ، راه     آن بر جهان بسته، مغاك  

ر  مـن بـود؛ کـه پیـشت    ینـیِ آن جـام در سـر   ب چیزکی از تیزکاش، آري کاش، ! هاي تودرتو   بست  نب
ـ     . ساختم راهی پنهان از براي خود می دیدم و گریز چنین روز در آن می    ه کیست ایـن کـه بـا مـن ب

 اگـر چنـین بـا مـن بـر      ، مرا در دانـشم بـسیار بایـد نگریـست    بینی من؟ دشمنی برخاسته جز کور   
  ).1394:73بیضایی،(» استجنگ	سرِ

 خویش گرفتار گشته است؛ و این نخستین مطلبی اسـت کـه نمایـشنامه بـا آن         دانشبندار در بند    
.  نـساخته اسـت  تۀ دست خود اوست؛ مکانی که هیچ راه فراري برایش  زندانی که ساخ  . شودآغاز می 

توانـد  ه ذهن او نرسیده بود؛ حال بندار فقط می        چراکه اندیشۀ گرفتار شدن در این زندان هیچگاه ب        
 کـه بـا     یدانـش .  باشد محکوم به نـابودي اسـت       قدرت که در بند     یدانشانتظار مرگ را بکشد، زیرا      

.  و او را به کام مـرگ کـشانده  دهندة بندار نیست که نجات یدانش. خالق خویش نیز در جنگ است     
بندار نیازمند بود؛ از او درخواسـت کـرد جـام     دانشمدتی پیش، آن زمان که جمشید شاه هنوز به      

هـاي سیاسـی و    نمایی براي او بسازد، جامی که اسـتعاري اسـت از نظـارت حاکمـه بـر الیـه                   جهان
هاي شخصی خود به طور مـستقیم بـر         دیکته کردن گزاره  خواهد عالوه بر     شاه می . اجتماعی جامعه 

  سـازد  جـامی کـه بنـدار بـراي شـاه مـی       ت داشـته باشـد؛  هاي مردم هم نظـار    هاي زیرین توده  الیه
گیرد، او هراسان است کـه مبـادا بنـدار          اي آرام نمی  شاه اما لحظه  . از همان نظارت  اي است   استعاره

 .دیوکان بسازد، زیرا قدرت مطلق فقط باید به دست او باشدچنین جامی را براي 

و ما کـه  . ن همه در آن پیدااز او پرسیدم چون این باز توانی ساخت؟ این سخت نیکوست؛ و مردما   «
آیـا چـون   . تـوان برداشـت  خوار جهانیم بادا که در آن به نیکی بنگریم تا چه اندوه از جهان می  اندوه

 ).80: 1394بیضایی، (» توانی ساخت؟این باز 
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اي نیست که در پـی ایـن   قادر به دیدن آیندهدهد؛ چراکه او بندار پاسخ صادقانۀ آري را به او می     
 یدانـش او دانشمندي است که در خدمت مردم است، و جـام او حاصـل          . نتظار او است  پاسخ در ا  

ورده و بندار عالمی است آقدرت شاه دانش او را زیر سلطۀ خود در     . است که در خدمت شاه است     
انـدازد؛   پس شـاه او را در رویینـه دژ مـی   . خویش نبرده استدانشبختی از   اي جز نگون  که بهره 

 او در دانـش دیگر هیچ راه فراري براي بندار نیـست؛  .  خویش ساخته استدانشآنجا که بندار با  
 بندار توانایی محافظـت از او را  دانش. برابر قدرت حاکم قرار گرفته و توانایی مقابله با آن را ندارد    

شاید تراژدي روایت در این باشد که  «.کشاندندارد و در نهایت خود بندار را به پرتگاه نابودي می        
از . آرایـد دار بیدخش دانشمند در زینت عینی بخشیدن به روایت شاه، جهان را به زیبایی مـی           بن

داشـت  داشت دانشورانۀ جهان است به بهاي زندگی و نیز پاس      این رو کارنامۀ بندار بیدخش پاس     
 بـا در دسـت داشـتن        جمشید شـاه  ). 109: 1377کریمی،  (»شاهانۀ جهان است به بهاي جنایت     

کـه خـود را بـا خـداي ایرانیـان      دانش کسی دیگر است چنان بر خود مغرور شده جامی که مایۀ    
چـشمان تیـز    کند چنان در این غرور غرق شده که          مقایسه می  »مهر«یعنی   ماقبل از مزدیسنان  

پس ثروت و ابـزار اگـر در اختیـار حاکمـان        .دانستبین خود را از چشمان تیز بین میترا برتر می         
      شـود و دروغ و تردیـد جـاي آن را    ي و خـرد از نهـاد آن کنـده مـی    نابخرد باشد، عـدل و صـبور    

رسد از مهـر کـه ایـزد روشـنی اسـت      شاه نیز هنگامی که به منتهاي قدرت خویش می      . گیردمی
شـاه کـه اکنـون بـه        ). 62: 1396ترنیـان و دیگـران،      (بیند  پرسش کرده و خود را در برابر او می        

 از  یافتـه اسـت حـال و هـواي سـاختن مکـانی را دارد کـه       تر از گذشته دستقدرتی بسیار بیش 
اي است از آرمانـشهر   استعارهکه»ور«مکانی به نام   زبانزد خاص و عام باشد؛       تجمل و کبریاي آن   

که در آن هیچ پلشتی و زشتی و بیماري نیست؛ ولی شاه هم موفق به رسیدن بـه ایـن خواسـته           
. اده از دانش است هیچگاه به کمال نخواهـد رسـید        شود، زیرا قدرتی که برخاسته از سواستف      نمی
 قدرت او هم خـودش را بـه کـام    .پریشانیشود؛ او محکوم است به  میترروز هراسان شاه هر پس  

پس این کارنامۀ جمشید شاه نیز هـست؛ او و بنـدار هـر دو    . کشاند و هم دانش بندار را    مرگ می 
). 110: 1377کریمـی،   (خویش ساخته اسـت     جهان نمایی که بندار با دانش       اند در جام  محبوس

ام در عاقبت شاه در بیم آنکه بندار نقشۀ ساخت جام دیگري را داشته باشد دبیر خود را کـه مـد           
 دبیـرك  .فرستدخشت است به نزد بندار با سه هیأت متفاوت می     حال نگاشتن شرح حال شاه بر     

ت و جهل بیفتد موجـب ویرانـی   هنگام که دانش در دست قدر  استعارة جهل و نادانی است و آن      
شرح حال شـاه را همیـشه   اه است؛ او  شرازنویس دبیرك  ).64: 1396ترنیان و دیگران،    (شود  می
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رود و دیگر اثري از آن بر تاریخ بـاقی  نگارد زیرا خشت با فرورفتن در آب از بین می         بر خشت می  
 بندار، زندگی مـردم و  دانشورده؛ آ است که همه چیز را زیر سیطرة خود در قدرتپس  . ماندنمی

 .تاریخ بشر

تر از این؛ پس از ایـن   رشت داد که نه شایستهـ چون مرا چنان پاسخ د!  و دست بکش  نه دبیر، بمان  
آیا پیش از این جامی دیگر نساخته، و با وي نیست؟ اي جام بشتاب و او را        ! را گفت نه پیش از این     

دژ و ایـن    و ایـن رویینـه  ایـن کـوه اسـت     !  نیـست  نشان بده در چه کار است که تا ندانم آسودگیم         
مگـر  .  جامی توان سـاخت دژ با وي چندان چیز نیست که بدان  در رویینه! بینم  می! مشدید! اوست

اي دارد؛ ناپیـدا از چـشم تـو اي جـام؛ و او را هرچـه خواسـتی             خانـه    پنهان کرد جادو در آن کالت  
 نگهبانان چیـست؟ و اگـر او دسـت بـه جـادو دارد،      دانیم در سرِ  ما چه می  . بندگان به بندگی ببرند   

ــ آیـا زري بـا خـود     ! هان است زر پن ند گریخت؟ از آن جادو که در تابش       چگونه از جادوي وي توان    
  خـوش راز نـویسِ منـی؛ نوشـتن فـرو       شاگرد وي بودي و امروز از بخت       ـ بیا تو که روزگاري     نبرد؟

 ).86: 1394بیضایی، (» از وي بدانی تا ربگذار و به بندگی وي برو؛ و با وي چندان بتاب

پروارند به شـاه اطـالع   خواهد تا نزد بندار رود و آنچه را که وي در سر می         پس شاه از دبیرك می    
دبیـرك در ابتـدا     .نماي دیگري براي دیوکان داشته باشد     دهد؛ مبادا او سوداي ساخت جام جهان      

» بازرگـان «ت  است و سـپس در هیـأ  »دیناز مجازي «ي دل بریده از دنیا  که     »عابد«ت  در هیأ 
   کـه  »دیـوي نهـان سـم و نهـان شـاخ        «ت   و سـپس در هیـأ      » از مادیات دنیـوي    اياستعاره«که  

 »االترین شهواتب«ي از  ااستعاره که   »زنی زیبا «ت   است و در آخر در هیأ      »دشمن«اي از   استعاره
و بـستاند و راز نهـان    ار دل دارد ازرود تا با این چهار ابزار هر چـه بنـدار د  است، به نزد بندار می    

نخـستین روز چـون موبـدي دل    «. بندار را مبنی بر داشتن جامی چنین بر جمشید عیـان کنـد          
. بنگـرد  درکاهکـشان  آن از بخواهـد  و باشـد  شنیده جام این ةبریده از گیتی نزد وي برو که آواز       

 در این پیداست و بخواهـد بـه          بسیاردار برو که شنیده باشد بازارها همه       بازرگانی چون روز دیگر
سوم روز چون دیوکی نهان سم و پنهان شاخ و مردمخوار نزدیک وي برو کـه وي            . آن را بخرد   زر

 بهر وي پدیـد آرد؛ و بـه چهـارم چـون    را پادشاهی دیوان تاوان کند اگر او جامی چنین خوش از   
 در وي از بهتـر  دانستی تا و باشد شنیده جادو ۀپیال پوشیده چهره برو که از این     زنی افسونساز و    

 شـگفتی  و نبیـنم  ایستاده را پستو. بنماید روي تا بنگرد درآن کرشمه به بخواستی نیست، جهان
 بـر  خون رنگ به درفشی دیدي وي نزد جامی وگر! مگذار فرو ترفند هیچ و برو؛ زودتر و برو! زده



  ...بررسی استعارة قدرت و دانش در نمایشنامۀ        رخسار زبان             1398، بهار 8شماره   /
 

37

 وج از دربـار جمـشید شـاه   دبیرك هنگام خر).86: 1394بیضایی، (»  چاره بنگرم در تا کن دژ سر
اي است از جنـگ را بـر   رود؛ او درفشی از خون که استعارهرباید و به سوي بندار می  جام او را می   

نما در ایـن نمایـشنامه     جام جهان .فهمد که بندار جامی دیگر دارد     افشاند و شاه می   رویینه دژ می  
  هـاي مختلـف   دسـت شخـصیت  جـام در   . نماد آگاهی و دانش است؛ اما همه در دیدن آن کورند          

 بـه  شـاه ). 63: 1396ترنیان و دیگـران،  (ها به دنبال سود خود هستند       گردد و هر کدام از آن     می
آنچـه او    و هـر جامی نیـست  دیگرا رود تا حال دبیرك و بندار در آن بنگرد امسراغ جام خود می  

شان اسـت، دانـشی کـه     شـاه پریـ  .باز طریق جام به دست آورده بود نیز حال از دست رفته است    
پس او لشکري را گسیل کرده تا بندار    . کرد اکنون دیگر از دست رفته است      قدرت او را افزون می    

بینـد؛ او در   نمایی که روزگاري نماد دانش او بود لـشکریان را مـی   بندار در جام جهان    .را بکشند 
در خدمت مردم بـود  شکند؛ زیرا دانش او  پس جام را می.گر مرگ خویش است  دانش خود نظاره  

 بندار در آخـر یـک خواسـته از    .کردو حال شاه از آن در جهت تقویت قدرت خویش استفاده می       
کند و آن ثبت تاریخ بـر پوسـت     دبیرك که روزگاري خود به او خواندن و نوشتن آموخته بود می           

تاریخی کـه در خـدمت دانـش اسـت؛ نـه در خـدمت            . است تا حافظ دانش و آگاهی مردم باشد       
 .قدرت

آري بمان و داستان این جام بر پوست بنویس، و بر مردمان بخوان؛ تا نگویند ما این دانش                […]«
  ).          99: 1394بیضایی، (» .نداشتیم

او را از  بندار توانست او را از بند مرگ برهاند و نـه قـدرت شـاه    دانشو این پایان ماجرا است؛ نه   
هـا  دار را در بند خود کشیده بود و در نهایـت هـردوي آن           بن دانشقدرت شاه   . نابودي نجات داد  

  . نمایی که بندار براي او ساخته بودنابود شدند؛ نه قدرت شاه پایدار ماند و نه جام جهان
  نتیجه گیري-6

گرایی به مثابه روشی براي تحلیل عناصر داستانی با استفاده از استخراج ایدة مرکزي بـه                ساختار
پـردازي  آمده طرح اصلی ایـده  هاي به وجود استعاره.پردازدوجود در اثر می   هاي م  بررسی استعاره 

در اثر را تأیید کرده و به عنوان ابزاري براي بررسی این ایده توسط خالق اثر مورد اسـتفاده قـرار           
 بر دانش است کـه در نهایـت   قدرت سیطرة مۀ بندار بیدخش نمایشنامایۀ اصلی    درون. گیرندمی

سـعی در بـه تـصویر کـشیدن     هـاي اسـتعاري فـراوان       با تصویر این اثر   . شودن می باعث نابودي آ  
 را بـه خـدمت   دانشحاکم مطلق . ها با یکدیگر داردمفاهیم قدرت و دانش و ارتباط تنگاتنگ آن      

 .بـرد  را نیـز از میـان مـی   دانـش گیرد و در نهایت قادر به حفظ این قدرت نبوده،    قدرت خود می  
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بختـی  به خوبی مفاهیم قـدرت و تـرس برانگیختـه از آن، دانـش و نگـون           کارنامۀ بندار بیدخش    
  . اندیشی خود را به تصویر کشیده استعالم از خیرحاصل از آن و نابودي 

هـاي نهفتـه در دل   این مقاله کوششی بود براي نشان دادن تمامی این مفاهیم، و بررسی استعاره  
هـاي  انـست لبریـز از مفـاهیم ارزشـمند، اسـتعاره     توان اثري د  کارنامۀ بندار بیدخش را می    . هاآن

گونه؛ ها، داستان صرفا متنی خواهد بود گزارش        بدون وجود این استعاره    .مایۀ قوي  درون و   عمیق
 معمولی داستانی  صرفاًدون استعاره    بندار بیدخش ب   کارنامۀ. انگیز و کالم موجز   فاقد عناصر خیال  

دهد و مخاطـب را از رویـارویی بـا دالـی کـه       تقلیل می هاي معنایی را تا حد امکان       است که الیه  
هـاي چندگانـه   ها باعث ایجاد فضا و مدلول این استعاره.کنداحب چند مدلول است محروم می  ص

 کارنامـۀ  .کندانگیزي متن منجر شده و کالم را موجز و شاعرانه میشود که در نهایت به خیال  می
هـایی قـوي، متنـی مـوجز و      بیانی شـیوا و اسـتعاره    بندار بیدخش یکی از همین آثار است که با        

انگیز را به وجود آورده است که خواننده را از یکنواختی مـتن بیـرون کـشیده و بـه جهـان          خیال
  .کند وارد میهااستعاره
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  .64-49 سال اول، شمارة سوم، نشریۀ مطالعات سیاسی،

  .انتشارات مرکز: تهران) 1377ي، ترجمه فرزانه طاهر (استعاره) 1972(هاوکس، ترنس
ترجمـه  (ساختارگرایی و پساساختار گرایـی و مطالعـات ادبـی     ) 1989(یاکوبسن، رومن و دیگران   
  .رات پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمیانتشا :تهران) 1388فرزان سجودي و دیگران،
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 »روي ماه خداوند را ببوس«هاي اگزیستانسیالیستی در داستان بررسی گرایش
  

 ir.ac.semnan@hasanzadeh.a*دکتر عبداهللا حسن زاده میرعلی

   دانشیار دانشگاه سمنان 

  پورسلیمی سعیده

  فارسی ادبیات و زبان ارشد سکارشنا

 

 چکیده

در . سخن گفت» اگزیستانسیالیسم«یر کگور از مکتب فلسفی  بار کی در قرن نوزدهم، نخستین
انسان با انتخاب و . این مکتب، اصالت فرد و تقدم وجود او بر ماهیتش اهمیت بسیاري دارد

انی اندیشه و آراي متفکران با مطالعه مب. رسدسازد و به تعالی میگزینش، ماهیت خود را می
روي ماه خداوند را «مکتب اگزیستانسیالیسم، بین این مکتب و اندیشه حاکم بر داستان 

هاي انسان و اهمیت اندیشه و تصمیم. یابیم ، تألیف مصطفی مستور وجوه اشتراکی می»ببوس
با دیگران، او در رسیدن به تعالی و مفاهیمی چون انتخاب و آزادي، ترس و دلهره، ارتباط 

دهند و از شکنی که اساس تفکرات اگزیستانسیالیستی را تشکیل میگریزي و هنجارایمان، عقل
خورند تا جایی که به آیند، در داستان مستور نیز به چشم می شمارمی اصول اولیه این مکتب به

سیالیستی توان آن را در ردیف آثار اگزیستاندلیل وجود پربسامد این مفاهیم در داستان، می
  . قرار داد

   1/5/1397:                                 تاریخ پذیرش مقاله20/4/1397 :تاریخ دریافت مقاله

 

 

  

 واژگان کلیدي
  اگزیستانسیالیسم*
  مصطفی مستور*
  تقدم وجود بر ماهیت*
  انسان*
  انتخاب و آزادي*
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 مقدمه

به  Existetial و واژه انگلیسی  Existenteielاصطالح اگزیستانسیالیسم از مشتقات واژه فرانسوي
این اصطالح، ابتدا ). 48: 1382داد، (است » تقدم وجود«یا » اصالت وجود«و » وجودي«معنی 

تا قبل از قرن نوزدهم، نظریه تقدم ماهیت بر وجود . در فلسفه مطرح و سپس وارد ادبیات شد
. مطرح بود؛ اما در قرن نوزده، مکتب اگزیستانسیالیسم، نظریه تقدم وجود بر ماهیت را ارائه داد

 اوست که با انتخاب و گزینش خود به این معنی که وجود انسان بر ماهیت او برتري دارد و
  . سازدگیرد و ماهیت خود را میتصمیم می

» خود را بشناس« دو بوادفر، اگزیستانسیالیسم با سقراط و گفته معروف او که یربه گفته پی
این مکتب، از . یابدیر کگور ادامه می شود و با اوگوستین قدیس، پاسکال، شلینگ و کیآغاز می

رسد و از جانب دیگر  هاي آلمان؛ مانند هایدگر و یاسپرس می ستانسیالیستیک طرف به اگزی
هایی نظیر لوکاچ و گرامشی و به فالسفه مسیحی؛ مانند آلفونس دوولسن و به مارکسیست

سیدحسینی، (شود رسد و با آثار سارتر و کامو و سیمون دوبووار وارد ادبیات میمارسل می
یر کگور به انسان اصیل توجه ویژه داشته است، او را  تدا کیکه اب آنجا ؛ اما از)962: 1384
  .کنندگذار این مکتب معرفی میبنیان

یر کگور و  کی: شوندمتفکران مکتب اگزیستانسیالیسم به دو دسته الهی و الحادي تقسیم می
 شمار  یاسپرس و مارسل از متفکران الهی و ژان پل سارتر از متفکران الحادي این مکتب به

  .بودن هایدگر نیز تردید وجود دارد  درباره الهی یا الحادي. روندیم

هم اختالف دارند؛ اما وجه اشتراك همه آنها، اهمیت  متفکران این مکتب در برخی موضوعات با
در واقع این انسان است که با آگاهی و انتخاب . دادن وجود انسان بر ماهیت اوست و برتري

. شود هایی نیز مواجه میهرچند در این راه با فراز و نشیبزند،  خود، دست به گزینش می
تقدم وجود بر ماهیت؛ انتخاب : هاي اصلی این مکتب عبارت است ازبرخی از مباحث و گرایش
هاي عقلی؛ هنجارگریزي و دلهره و بودن جهان؛ مخالفت با دستگاه  و گزینش؛ آزادي؛ بیهوده

    مستور که از . خورد نیز به چشم می» بوسروي ماه خداوند را ب«ترس که در داستان 
رو عشق روي پیاده: رود، آثار داستانی زیادي دارد؛ مانندمی شمار  نویسان معاصر بهداستان

هاي خوك و ؛ استخوان)1382(؛ چند روایت معتبر )1379(؛ روي ماه خداوند را ببوس )1377(
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- شین بی قاف بیحکایت عشقی بی؛ )1383(؛  من داناي کل هستم )1383(هاي جزامی  دست
وي در برخی از ). 66: 1390رضی و حاجتی، ) (1387(و من گنجشک نیستم ) 1384(نقطه 

 برگزیده 1379که در سال » روي ماه خداوند را ببوس«خصوص داستان  ها، بهاین داستان
  .اي وي داردهها و انتخاباي به انسان و اهمیت تصمیمجشنواره قلم زرین نیز شد، نگاه ویژه

ادبیات اگزیستانسیالیسم، اعم از نمایش و داستان، بر بیان دقیق آگاهی شخصیت اصلی از 
اي مانند  شدهدر این مکتب، انسان هیچ حالت ازپیش تعیین. حاالت درونی خویش استوار است

در داستان ). 49:1382داد، (رنج و شادي ندارد و همه این حاالت، حاصل آگاهی فرد است 
از جهان پیرامونش، او را ) شخصیت اصلی(نیز آگاهی کامل یونس » ي ماه خداوند را ببوسرو«

کند و در پی آن، دلهره و رنجی دچار شک و تردید و پریشانی و سردرگمی درباره خدا می
هاي داستان نیز نمود این تردید در برخی دیگر از شخصیت. گیردمی سراسر وجودش را فرا

هاي هستی مطرح هاي عمیقی درباره آفرینش و پدیدهشود پرسش میکند و سبب پیدا می
  .کنند

هاي مکتب اگزیستانسیالیسم، در داستان هدف از نگارش این مقاله، بررسی برخی از گرایش
برداري، آوري منابع و فیشدر این پژوهش، پس از جمع. است» روي ماه خداوند را ببوس«

  .فی ـ تحلیلی انجام یافتصورت توصیها بهوتحلیل دادهتجزیه

  پیشینه پژوهش

روي ماه «هاي مستور از جمله کتاب تاکنون مقاالت و تحقیقات گوناگونی در ارتباط با کتاب
هاي مصطفی بازنمایی دین در رمان«: مقاالتی با عناوین .، انجام یافته است»خداوند را ببوس

بازنمایی هویت طبقه «، »ورهاي مصطفی مستچهره قدسی زن و عشق در داستان«، »مستور
هاي ارتباطی برون زبانی در کارکرد کنش«، »متوسط مدرن شهري در آثار مصطفی مستور

رمزگشایی «، »هاي مصطفی مستورجریان سیال ذهن در داستان«، »هاي مستورداستان
د تحلیلی بر رمان روي ماه خداون«، »رفتارهاي غیرکالمی در داستان روي ماه خداوند را ببوس

هاي دو گانه در رمان بررسی تقابل(بوسه بر روي خداوند «، »را ببوس با تأکید بر مسأله معنا
هاي اجتماعی و رهاورد ایدئولوژیک در روي ماه خداوند را پدیده«، »)روي ماه خداوند را ببوس

هاي بررسی و مقایسه شیوه بیان مولفه«: همچنین مقاالت تطبیقی فراوانی مانند. »ببوس
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تطبیق کارکرد زمان روایی «، »هاي فرانی و زویی و روي ماه خداوند را ببوسانی در رمانعرف
بررسی تطبیقی «، »در داستان کوتاه اثر الطیب صالح و مصطفی مستور بر مبناي آراي ژنت

، »»دومه ود حامد«و » بعداز ظهر سبز«: مطالعه موردي(اي زمان و زمانمندي خطی و یادواره
مایه و پیرنگ در روي ماه خداوند را ببوس و ژان  پردازي و همسانی درونتناظر شخصیت«

تحلیل و بررسی آثار مصطفی مستور و ریموند کارور (داستان کوتاه در دو سوي جهان «،»باروا
بررسی «اي با عنوان و موضوع ، صورت گرفته است؛ اما تاکنون مقاله»)با رویکرد تطبیقی

  .انجام نشده است» در رمان روي ماه خداوند را ببوسهاي اگزیستانسیالیستی گرایش

  خالصه داستان

یونس، شخصیت اصلی داستان، دانشجوي دکتري رشته پژوهشگري اجتماعی است که موضوع 
دکتر پارسا، استاد . است» شناختی عوامل خودکشی دکتر پارساتحلیل جامعه«رساله او 

کند که آن نیز نداشتن درك   خودکشی میشود ودانشگاه، عاشق دانشجویش، مهتاب کرانه می
  . درست از عشق بود

ترین آنها  کند، با مشکالتی مواجه است که اصلی اش تحقیق می یونس ضمن اینکه درباره رساله
مربوط به باورها و اعتقاداتش درباره وجود یا نبود خداست؛ اما مشکالت دیگري مانند بیماري 

. نیز دارد... رساندن آن و پایان اش و سعی در به نامهایانشدن از پیگیري موضوع پ مادرش، خسته
رود و در آنجا ازدواج مهرداد، دوست یونس که نه سال قبل عاشق جولیا شده بود، به آمریکا می

شود و به همین دلیل و دالیلی دیگر، او و کند؛ پس از مدتی، جولیا دچار سرطان میمی
کنند؛ مثالً جولیا   و مشکالت در جهان انتقاداتی میهاهمسرش به خدا و چرایی وجود بیماري

وپنج سال پیش به دنیا آمده است؟ اما سایه، نامزد یونس، که  پرسد چرا درست بیست می
رضا، دوست یونس و مهرداد، سعی  دانشجوي کارشناسی ارشد الهیات است و همچنین علی
دلیل تغییرات  به مرور، به. ویق کننددارند آن دو را به وجود خدا و ایمان به او راهنمایی و تش

کند و شود، تصمیم سایه درباره ازدواج با او تغییر می اي که در یونس و ایمان او ایجاد میعمده
 دهد که شک و تردید یونس به وجود در این میان اتفاقاتی رخ می. گیرددر دوراهی قرار می

تواند بیند که نمی  پارك، کودکی را میاما در پایان، یونس در. کند خدا را بیشتر از پیش می
داستان با این جمله به پایان . کندبادبادك خود را به هوا پرتاب کند و یونس به او کمک می
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جایی که . کنمبه آسمان نگاه می! بادبادك من رسید به آسمون، به خدا! هورا! هورا«: رسدمی
  .زگشتگویی یونس به خدا با. »بادبادك رسیده است به خداوند

  درآمدي بر مکتب اگزیستانسیالیسم و مبانی آن

خورد و هایی به چشم میبین متفکران مکتب اگزیستانسیالیسم، در مبانی این مکتب، تفاوت
مایه اصلی همه این تفکرات، انسان و گزینش اند؛ اما بنهریک، از منظري خاص به آن پرداخته

اي وجود ندارد و بشر در وضعیتی شده  تعیینپیش براي انسان هیچ تکلیف اخالقی از. وي است
: 1390احمدي و مرادي، (زند تنهایی دست به انتخاب و گزینش می گیرد که بهخاص قرار می

اي که براي تعیین خط مشی من مسئله«: گویدیر کگور، فیلسوف الهی می ؛ براي مثال، کی)66
وجوي  دن هر حقیقتی ارزش جستخواهد، پیداکرمهم است این است که خداوند از من چه می

همین نگرش و تأکید بر خداشناسی است که او را از نظرگاه ). 80: 1383حلبی، (» آن را دارد
مشغولی اساسی هایدگر، دیگر اندیشمند  اما دل. سازداعتقادي، از دیگر همفکرانش جدا می

. پرسش هستی استطور کلی، مسئله هستی یا  مکتب اگزیستانسیالیسم، در هستی و زمان و به
 واقع این انسان است که به سبب توانایی منحصر چیستی این مسئله مشخص نیست، ولی در

وارنوك، (مجموع نسبتی خاص با هستی دارد  فردش براي طرح پرسش درباره هستی، در  به
1379 :27 .(  

 را برعهده هاکند و همه مسئولیت سارتر که از متفکران الحادي این مکتب است، خدا را نفی می
خواهد همان خالقیتی را که در شأن اوست، بر عهده سارتر با انکار خدا می. گذاردانسان می

از دیدگاه . هاستانسان بگذارد؛ زیرا به نظر او، با وجود خدا، انسان مجبور به تبعیت از ارزش
 سارتر بنابراین). 299: 1386، امیري(سارتر، بشر هر لحظه محکوم به ساختن بشریت است 

هاي اروپایی که گته به اشاعره و جبرگرایان اسالمی نزدیک ها و اسکوالستیکبرخالف کالسیک
  .شوند، معتقد به آزادي و انتخاب استمی

اي خاص از انسان، دهد که هریک از متفکران این مکتب، به جنبه مطالب ذکرشده نشان می
دادن به آنچه خدا از انسان  اهمیتازجمله نسبت خاص انسان با هستی، مسئله پرسش هستی، 

تر مبانی فکري این مکتب و بازتاب آن در در ادامه، به بررسی دقیق. اندپرداخته... خواهد ومی
  .داستان مستور خواهیم پرداخت
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  اصالت فرد و ارتباط با دیگران.1

 بررسی عنوان یک شیء در میان انواع اشیاي دیگرتواند خود را بهدر این مکتب، انسان می 
جوید، هرچند را می» هستی«هاي انسانی این است که یکی از خصلت«. کند و خود را بازیابد

وجوي هستی یا  اگر انسان در جست. ایستدنمی خورد؛ اما از تالش بازدر این راه شکست می
رین تانسان باید همواره به اصیل. دادمی دست بودن خود را ازبود، انسانخود نمی» بودن اصیل«

اي است که باید براي شدن وظیفه بنابراین فرد). 54: 1375نصري، (» من خویش بازگردد
 )44، 1391فلین، .(حفظ آن تالش کرد

تنهایی قادر است هویت خویش را بسازد؛ اما ناگزیر است در این راه با دیگران با اینکه انسان به 
. ن با دیگران اهمیت خاصی داده شده استدر این مکتب، به ارتباط انسا. نیز ارتباط برقرار کند

احمدي و مرادي، (» در خالل چنین ارتباطی حاالت اگزیستانسیال انسان تحقق خواهد یافت«
هاي ضعف و قدرت خود  واضح است که انسان، در ارتباط با دیگران خود را و جنبه). 51: 1390

گر این آینه از دست کسی گرفته شود، ها آینه یکدیگرند و ابه تعبیر دیگر، انسان«. یابدرا درمی
  ).87: 1390غیاثی کرمانی، (» تواند خود را ببیندنمی

  یونس، به وجود خود اهمیت زیادي . پردازدجاي رمان، به موضوع وجود میمستور در جاي
باید قبل از رفتن، «. دهد و از اینکه در آینده کسی از وجود او باخبر نشود، نگران استمی

اگر امروز چیزي از خودم باقی نگذارم، چه کسی در آینده از وجود من در . جا بگذارمخودم را 
گذشته باخبر خواهد شد؟ اگر جاي پاي مرا دیگران نبینند، من دیگر نیستم؛ اما من 

توجهی دیگران نگران است و همواره یونس از بی). 10: 1390مستور، (» !خواهم نباشمنمی
  .به جاي بگذارد تا در آینده دیگران از وجود او آگاه شوندکند اثري از خود  تالش می

دنبال دلیل موجهی براي  کند که همسرش، جولیا، به در بخشی از داستان، مهرداد بیان می
به همین خاطر همیشه ... «. شودزده میگردد و از وجود خود در این زمان، شگفتبودنش می

). 6: همان(» گرده دلیل موجهی براي بودنش میدنبال. زده استاز اینکه وجود داره، شگفت
. براي جولیا قابل تأمل است و همواره در پی آن است که دالیل وجود خود را بیابد» وجود«
پرسه هزاران ساله که جهان وجود داشته؛ اما او نبوده، پس چه دلیلی باعث شده که او می«

در این ). 6: همان(» ی پرتاب بشه؟وپنج سال قبل، وجود پیدا کنه و به زندگناگهان بیست



  ...هاي اگزیستانسیالیستی در داستانبررسی گرایش       رخسار زبان           1398، بهار 8شماره  /        
  

 

46

میان، بیماري جولیا باعث شده است او اشکاالتی جدي از آفرینش، زندگی، مرگ و وجود 
او در تالش است تا ماهیت خود را بسازد که همین موضوع، رنج بیشتر او را . خویش بگیرد

  .شودسبب می

تباط برقرار کرد و براي دیگران یونس معتقد است که براي اثبات وجود خود باید با دیگران ار
آدمی که مشهور نیست، وجود ندارد؛ یعنی وجود دارد؛ اما فقط براي خودش «: هم وجود داشت

» ترسمنه دیگران و کسی که فقط براي خودش وجود داشته باشد، تنهاست و من از تنهایی می
  .او تنها بماند، نگران استآیندگان، او را نشناسند و ؛ بنابراین، یونس از اینکه )11ـ10: همان(

  انتخاب.2

واقع، انسان با انتخاب و گزینش در زندگی،  با توجه به اصل اساسی تقدم وجود بر ماهیت، در
وجود داشتن یعنی انتخاب «: سازد؛ بنابراین ابتدا وجود انسان مطرح استماهیت خود را می

و در پی آن، ماهیت، ) 54، 1391فلین، (».کردن و انتخاب نکردن یعنی از وجود دست کشیدن
تک مواد گزینش دارد؛ انسان در تک«: گویدژان پل سارتر می. گیردبا گزینش او شکل می

تنها هر لحظه یک گزینش، بلکه براي هر لحظه، چند گزینش شکل یعنی براي هر فعل و نه
رمانی، غیاثی ک(» ها گزینش و انتخاب نقش داردزدن پلک چشمهمگیرد و حتی براي بهمی

 .شودگیرد و بشر، محکوم به آزادي میدر پی این انتخاب، آزادي شکل می). 61: 1375

تواند آزادي را از او بگیرد و او داند که هیچ عاملی نمیسارتر انسان را موجودي وانهادي می
جایی که من «: به عقیده او). 66ـ65: 1390احمدي و مرادي، (همواره در حال انتخاب است 

  ).225: 1388احمدي، (» شومرو میام روبه ه هستی خود بیندیشم و بپرسم، با آزاديدربار

البته در . نیز قدرت انتخاب انسان اهمیت زیادي دارد» روي ماه خداوند را ببوس«در داستان 
رضا به یونس  که علی چنان. هاي خوب، مالك سعادتمندي قرار گرفته استاین داستان، انتخاب

 رسه که هر انتخاب مثل خطی است که به صفحه سفید هستی خودموننظر میبه«: گویدمی
اي از هاشون خوب نیست، در طول زندگی، مجموعهها که انتخاببسیاري از آدم. کشیممی

: 1390مستور، (» کنن که هیچ معناي روشنی ندارهوکوله و نامفهوم تولید می هاي کجخط
 آزادي را کنار هم قرار داد؛ زیرا زمانی که انتخاب خوب توان انتخاب ودر این نمونه می). 87
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گیرد و قادر به چیز بر عهده او قرار می یابد و همهگیرد، فرد به آزادي دست میمالك قرار می
. »بخش استساز و آزاديانتخاب و گزینش امري خویشتن« . شودگیري در زندگی می تصمیم

  )53: 1391فلین، (

تودرتو و پر از راز و البته پیچیده، براي درك . س الیه هستی، الیه«: گویدرضا همچنین می علی
ترین کاري که دونه که خوبکنم هرکس در هر موقعیت میمن فکر می... اون باید خوب بود 

تونه حتی یک قدم به جلو شه که انسان نمیتونه انجام بده چیه؛ اما مشکل، زمانی شروع میمی
» کنهگر شما در برابر موقعیتی، خوب رو انتخاب کنید، راه، اندکی وضوح پیدا میاما ا... برداره 

  .داند که در مقابل ما قرار دارندها را مانند داالنی هزارتو میوي انتخاب). 86ـ85: همان(

هاي خوب را پایه و رضا انتخاب شوند و علیها به خوب و بد تقسیم میدر این داستان، انتخاب
: همان(» هاهاست با این انتخابزندگی، مواجهه ابدي آدم«: گویدداند و می میاساس آزادي

هاي ها را انتخاب کند به یکی از کانونکند که هر کس خوبهمچنین وي اذعان می). 86
البته گفتنی . تواند هستی را در سیطره و فرمان خود داشته باشدشود و میهستی تبدیل می

  .نسیالیسم، به چگونگی و نوع انتخاب، چندان توجهی نشده استاست که در مکتب اگزیستا

  دلهره. 3

این . شوددر مکتب اگزیستانسیالیسم، انسان به دالیل مختلف دچار اضطراب و دلهره می
درواقع در پی انتخاب و آگاهی انسان از . اضطراب و ترس، نتیجه انتخاب و گزینش فرد است

گردد؛ زیرا او معیار ثابت و مشخصی ندارد که طبق آن میدلهره و نگرانی پدیدار 	اش،آزادي
 .گیري کندبتواند تصمیم

به اعتقاد سارتر این . شودهنگامی که انسان، سازنده خود و هویت خود است، دچار دلهره می
دلهره و اضطراب ...اي است که نه یک آدم بالتکلیف، بلکه یک آدم مسئول دارددلهره«دلهره، 

در اندیشه هایدگر، این اضطراب با مسئله مرگ  )45: 1389،شریعتی(»  است مسئولیتالزمه
شود، صورت یک واقعیت در زندگی انسان مجسم میازآنجاکه مرگ و عدم، به. نیز مرتبط است

). 35: 1375نصري، (شود طوري که هستی انسان براي مرگ باشد، فرد، دچار اضطراب می
 خود را انتخاب کند و در آن مسیر گام بردارد، براي او تنهایی راهزمانی که انسان باید به
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ها و اضطراب این است که دلیل این نگرانی. کند آید که او را نگران میوجود میمسئولیتی به
  .ها برعهده اوست  مسئولیتهمه

هاي مختلف نشان الي داستان، تشویش و اضطراب را در قالب حوادث و به روشمستور در  البه
هاي داستان و گاهی  صورت سرگشتگی و کالفگی شخصیتاین احساس گاهی به. دهدمی

بیشترین حالت اضطراب و . شود ازطریق وجود نامالیمات در جامعه به خواننده منتقل می
درماندگی در این رمان، در شخصیت یونس نمود دارد و دلیل آن هم، انتخاب و گزینشی است 

که  تا درنهایت، خدا را باور کند و ایمان بیاورد، درحالیتنهایی انجام دهدکه خودش باید به
گاه درباره اي براي او وجود ندارد؛ زیرا اطرافیان او هیچشدههیچ معیار مشخص و ازپیش تعیین

به همین علت است که یونس همواره در جدل با اطرافیانش . اندخدا دچار شک و تردید نشده
تنهایی راه خود را ادامه بدهد و به تعالی برسد و براي ید بهپس با. بوده و از آنها گریزان است

  .شودرسیدن به این هدف دچار دلهره و نگرانی می

کالفه و درمانده «: شوددلیل شرور و وجود نامالیمات در اطراف خود دچار ترس میگاهی او به
 گم کرده باشد، اي که توي خیابان مادرش راکنم و بعد مثل بچهبه دو طرف خیابان نگاه می

-هام را روي هم میاي چشمچسبم و لحظهدو دستی فرمان ماشین را می. داردترس برَم می
: 1390مستور، (» گذارم تا آن چیز نامفهوم شفاف شود و من از خودم بپرسم، خداوندي هست؟

آیا خداوندي «شود که یونس بارها از خود بپرسد  همین دلهره و نگرانی باعث می). 86
  .»هست؟

اي؟ پر از آن هم چه زندگی«: شود، نگران استجولیا نیز از اینکه وجود او به مرگ منتهی می
  ).6: همان(» شهدرد و رنج و فقر و بیماري و اندوه که آخر هم به مرگ منتهی می

زمانی که انسان در . حسی و اخالقی و دینی: یر کگور حیات سه مرحله داردبه عقیده کی
  او در این مرحله دچار دلهره و ترس . برد، سرگرم لذات دنیوي استسرمی مرحله حسی به

تواند به مرحله دینی برسد و از این ترس نجات پیدا درنهایت با انتخاب خود میشود؛ اما می
سهولت ممکن است دستخوش دلهره یا حس برد، بهسرمی کسی که در مرحله حسی به«. کند

به عقیده کر که . اگر این حالت پیش آید، باید امیدوار بود. هراس و احساس خأل و پوچی گردد
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اي است که فرد در موقعیت وجودي قرار نشانه. یش مثبتی استگور، دلهره، احساس کماب
  ).446: 1377گردر، (» تواند جهش بزرگ به مرحله باالتر انجام دهدگرفته است و حال می

  تر نرسیده است و در مراحل پایین) ایمان(یونس نیز به علت اینکه هنوز به مرحله دینی 
شود و پیوسته درباره جهان اطرافش دلهره میبرد، دچار ترس و سرمیبه) حسی و اخالقی(

هایی مانند اینکه چرا در جهان، شرور وجود دارد؟ دلیل پرسش. کندهایی مطرح میپرسش
ها در جهان چیست؟ و چرا خلقت، این اندازه شلوغ است؟ او همواره در پی آن وجود بیماري

ره او در این مراحل، همان دلیل ترس و دله. ها بیابدهایی براي این پرسشاست که پاسخ
انتخابی است که باید انجام دهد و این در حالی است که هیچ الگویی نیز پیش روي خود ندارد؛ 

دادن به ماهیتشان به وجود نیامده است زیرا در اطرافیان وي هنوز حس یافتن حقیقت و شکل
درواقع با طرح همین . تنهایی این مراحل را پشت سر بگذارد و به حقیقت برسدو یونس باید به

  .هایش به تعالی برسدتواند با  انتخابها در اوست که درنهایت می ها و ایجاد نگرانیپرسش

  ستیزي و مخالفت با موانع فکريعادت.4

یکی دیگر از مبانی مکتب اگزیستانسیالیسم، مخالفت با هنجارها و رفتارهایی است که همه 
گیرد که هویت خود را تنهایی تصمیم می انی که فرد بهزم. کنندافراد براساس آنها عمل می

شده و موانع فکري در زندگی را از پیش رو بردارد و با  بسازد، باید همه الگوهاي ازپیش تعیین
 .انتخاب خود، به دیدي تازه و نو درباره خودش و جهان و تعالی دست یابد

هویتی انسان  این رفتار، نشانه بیرنگ جماعت شد؛ چراکه یر کگور معتقد بود که نباید هم کی
انسان ). 33ـ32: 1375نصري، (دهد است و در این صورت، فرد، اصالت خود را از دست می

اش را  گونه زندگی یابد و اینها و هنجارها در زندگی عبور کند، خود را میزمانی که از عادت
  .کندمعنادار می

تنهایی به خدا برسد؛ اما در  دد آن است که بهدر داستان روي ماه خداوند را ببوس، یونس درص
علت این شک نیز نپذیرفتن هنجارهاي جامعه . شوداین راه درباره خدا دچار شک و تردید می

هایی مطرح است؛ این در حالی است که اطرافیان او بدون اینکه درباره خدا و آفرینش، پرسش
در بخشی از داستان، یونس به سایه . بردمیکنند، خدا را باور دارند و یونس از این موضوع رنج 

قبول دارم که زمانی به این چیزها اعتقاد داشتم؛ اما حاال . البته که حواسم هست«: گویدمی
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اي باور هاي دیگه ایمان دارید، ذرهدونم، خیلیتونم به چیزهایی که تو و علی و چه مینمی
خواهد به  دهد که یونس نمی مونه نشان میاین ن). 56: 1390مستور، (» تونمنمی. داشته باشم

درنهایت، . خواهد خود به این باور برسدرضا به خدا ایمان بیاورد، بلکه می پیروي از سایه و علی
شده در جامعه، براي شناخت خدا و  تنهایی و با کنارگذاشتن هنجارهاي پذیرفته یونس به

  .کند رسیدن به تعالی تالش می

چرا سایه به چیزي «.  سایه، به چیزي اعتراضی ندارد، ناراحت استیونس از اینکه نامزدش،
یونس بر این باور است که ). 36: همان(» کندکند؟ حتی در چیزي تردید هم نمی اعتراض نمی
همین اعتراض او به آفرینش، نمودي از اختیار وي است؛ زیرا در . چیز شک کرد باید در همه

هرچند این مکتب، . شدشده میو مشیت ازپیش تعیینغیر این صورت محکوم به پذیرش جبر 
گوید انسان مجبور کند؛ به این معنی که میاختیار و آزادي انسان را نیز به جبر محکوم می

  .است که آزاد باشد

: تازدداند و بر این اندیشه می ها به ماهیت آفرینش را نشان جهل آنان مییونس، یقین انسان
آورد، من به سهم خودم به ن به ماهیت آفرینش، چنین یقینی میاگر ندانستن و فکرنکرد«

ها یونس از اینکه انسان). 37: همان(» فرستمچنینی است، لعنت می هرچه دانستن این
گیرد و گونه اعتراضی ندارند، خرده می پذیرند و هیچچیز را در آفرینش از روي یقین می همه

چنین فردي براساس مبانی این مکتب، اصالت . یردپذداند و نمی این یقین را نشان جهل می
  . شودهویتی میدهد و دچار بیمی خود را ازدست

  گریزي و ایمان به تعالیعقل.5

گریزي در این در حقیقت علت عقل. گریزي استاز دیگر مبانی مکتب اگزیستانسیالیسم، عقل
ه زیادي به عقل و ذهن هاي فلسفی قبل از اگزیستانسیالیسم توجمکتب این بود که مکتب

هاي شدیدي که گاه گرایی پس از مدت زمانی نه چندان کوتاه با واکنشاین افراط«. داشتند
توان به انتقادهاي تند و تیز ها میاز جمله این واکنش. جنبه دینی داشت، رو به رو گردید

البته بین ). 22: 1392خانی، امن(» .اشاره کرد... یر کگارد و هایدگر وفالسفه وجودي چون کی
هایی وجود دارد؛ براي مثال کی یرکگور متفکران این مکتب، درباره درجات اهمیت عقل، تفاوت

» جهش ایمانی«انسان خود باید «. دهدکند و به ایمان اهمیت میطور کلی عقل را نفی میبه
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 دلیل و وجوي برگزیند و نباید در جست) »جهش از عقل«از راه (را » جهشی به ایمان«یا 
 ). 81: 1383حلبی، (» برهان باشد

. خواهد همه واقعیات را بپذیردعقل می. اما افرادي مانند یاسپرس توجه بسیاري به عقل دارند
هاي غیرقابل کنترل و غریزه و اجبارهاي بدون عقل، هستی، مبتنی بر احساس، تجربه، انگیزه

عقل و وجود با یکدیگر . شوددیل میخودسرانه خواهد شد و بدون عقل، ایمان به خرافات تب
اما به ). 125ـ124: 1375نصري، (شود رابطه دارند و هریک با ناپدیدشدن دیگري ناپدید می
معرفت حقیقی نه از راه فهم و عقل به «طور کلی از نظر برخی اندیشمندان اگزیستانسیالیسم 

  ).20: 1392خانی، امن(» آید، بلکه واقعیت بیشتر باید به تجربه زیسته درآیددست می

خواهد همه مفاهیم انسانی را گرا دارد و درواقع میدر این داستان، دکتر پارسا، شخصیتی عقل
. کندشود و خودکشی میبا کمک ریاضیات تحلیل کند؛ اما درنهایت، شکست خورده، ناامید می

سعی کرد . ما نتونستچیز را بفهمد؛ اخیلی سعی کرد تا همه«: گویدمهتاب کرانه درباره او می
چیز رو اندازه بگیره؛ اما ناگهان دریافت که در به کمک فیزیک و ریاضیات، حتی فلسفه، همه
    دیگه ... ها رو اندازه گرفت یا فهمید شه اونهستی، چیزهایی هست که با ابزارهاي او نمی

شده بود که باید جاي اینکه او مسئله رو حل کنه، خودش به پرسش دشوار و بغرنج تبدیل به
  ).102ـ101: 1390مستور، (» پس در خودش فروریخت... کرد کسی خودش را حل می

کنه، قفل کلیدها به همان راحتی که در رو باز می«: گویدرضا در نفی فلسفه به یونس می علی
 یر کگور بر این او همانند کی). 23: همان(» مثل اینکه فلسفه بدجوري در رو بسته. کنههم می

یر  گونه که کیهمان. آوردن به خداست گرایی، مانع فرد در ایمان عقیده است که فلسفه و عقل
باید خودش را درك کند و بداند . تواند و نباید ایمان بیافریندفلسفه نمی«: گویدکگور نیز می

  ).48: 1390احمدي و مرادي، (» وکاست عرضه نمایدکمچه چیزي را باید بی

مرحله : یر کگور سه مرحله براي حیات انسان قائل شده است ره شد، کیطور که اشاهمان
    هر فرد با اختیار و انتخاب خود . شناسی یا حسی و مرحله اخالقی و مرحله ایمانیزیبایی

. عقل در مرحله اول جاي دارد. شناسی به مرحله ایمانی برسدتواند از مرحله زیباییمی
ر صرف براي او کاري ساخته نیست و باید دست به عمل یابد از تفکاینجاست که درمی«

خواهد ازطریق فلسفه به یونس نیز زمانی که می). 44: 1390احمدي و مرادي، (» گزینش بزند
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همچنین دکتر پارسا در ابتدا بر این نظر است که باید . تعالی برسد، در مرحله اول قرار دارد
توان بسیاري از مفاهیم شود که نمیمتوجه میهمه چیز را تحلیل ریاضی کند اما در نهایت 

شود؛ اما در بعد از این مرحله، فرد وارد مرحله اخالقی می. انسانی را با عقل و علم تحلیل کرد
زند و مرحله دینی و کند و درنتیجه دست به گزینش میاین مرحله نیز احساس گناه می

قل در آن، جایگاه چندانی ندارد و آنچه مرحله دینی ساحتی است که ع«. گزیندایمانی را برمی
  ).45: همان(» یابد، عنصر خواست و اراده استتري میدر این مرحله نقش پررنگ

یابد و با برقراري همین ارتباط است که به در مرحله ایمانی است که فرد با متعالی ارتباط می
  .رسدآرامش می

سادگی جایگزین یک قانون کلی و هخصوصیت ویژه این مرحله این است که فرد خود را ب«
واسطه که از راه ایمان تقویت شده، با امري واال کند، بلکه در یک ارتباط بی غیرشخصی نمی
Super subject که مطلق شخصی Absolute1384کاپلتسن، (» یابد یا خدا باشد، پیوند می :

در این مورد حضرت ابراهیم وي . خیزدیر کگور، شور و شوق، از ایمان برمی به عقیده کی). 211
داند که به مرحله ایمان رسیده است و او   اعالي فردي میکردن فرزندش نمونه را در قربانی) ع(

  .نامد؛ چراکه از اخالق به دور بود که پدري فرزند خود را قربانی کندرا شهسوار ایمان می

البته باید اشاره کرد که . یابدنهایت، در مرحله ایمانی است که فرد، خود اصیل را درمی در
، نزد متفکران مکتب اگزیستانسیالیسم، مصداق مشخصی ندارد؛ اما »خدا«و » متعالی«مفاهیم 

درمجموع، همه آنان به امري متعالی و فراتر از انسان اعتقاد دارند؛ مثالً تصویري که هایدگر از 
ارد یا یاسپرس لفظ متعالی را دهد با آن خدایی که در ادیان مطرح است، تفاوت دخدا ارائه می

  .کاربردن لفظ متعالی به مسیحیت نظر دارد یر کگور با به برد و کیکارمیبه

کلنبرگر نیز در کتابش گفته است که کی یر کگور عقیده دارد رابطه انسان با خدا، فرد را به 
کند ا کامل میسازد و درواقع این ارتباط با خدا، انسان روجودي انسانی و ارزشمند تبدیل می

  ).21: 1384کلنبرگر، (

هاي متفاوت در تالش است یونس را که دچار شک و تردید رضا به شیوه در این داستان، علی
چیز را با عقل و توان همهشده است، راهنمایی کرده، ایمان را در او تقویت کند و بگوید که نمی
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در این چیزها . یا حتی توضیح دادشه فهمید یا درك کرد این چیزها رو نمی«. ادراك فهمید
ها رو ها حل شد؛ اما هرگز نمیشه اونها رو حس کرد و حتی در اونشه نزدیک شد یا اونمی

رضا به یونس  یا در جاي دیگر علی). 71: 1390مستور، (» اي درك کرد و فهمیدحتی ذره
 سرد و تاریک، تونه با منطق علمی ثابت کنه که موسی در آن شبکس نمیهیچ«: گویدمی

هیچ ابزار علمی براي اثبات و یا نفی تجلی ... صداي خداوند را از میان درخت شنید یا نشنید 
کردن شک و تردیدهاي رضا براي برطرف علی). 72- 71: همان(» خداوند بر کوه وجود نداره

که انسان باید کند  خواند و بیان مییونس درباره تعالی و آفرینش، او را به مرحله ایمانی فرا می
شده و در یک با استفاده از قدرت اختیار و انتخاب خود، با شکستن هنجارهاي ازپیش تعیین

  .مرحله باالتر؛ با استفاده از ایمان خود به حقیقت دست یابد

گوید که باید اول ایمان بیاورد و بعد رضا درباره کشف و شناخت خداوند به یونس می علی
هاش بعد از آزمایش خداوند، برخالف تجربه طبیعت که قانوندر تجربه «: آزمایش کند

هرچه بیشتر به او ... آد، اول باید به قانونی ایمان بیاري و بعد اون رو آزمایش کنی میدستبه
رضا  در اینجا نیز علی). 73-72: همان(» شهایمان بیاري، وجود و حضور او براي تو بیششتر می

یر کگور، این رابطه، انسان را  که به اعتقاد کی چنان. ت اشاره داردبه نقش ایمان در یافتن حقیق
در حقیقت انسان باید مراحل حسی و اخالقی را پشت سر بگذارد تا به مرحله . کندکامل می

اگر شما نتوانید به این مطلب برسید که امر حسی، اخالقی و دینی را به صورت «.ایمان برسد
  ).59: 1391فلین، (» .شودندگی از معنا تهی میز... پیمان بزرگ ببینیدسه هم

 سوم یا همان ایمان به خدا،  مرحلهدر پایان، یادآوري این نکته نیز ضرورت دارد که در نتیجه
 ببرد و در هستی شرکت کند و در نهایت معجزه تواند به رمزهایی از جهان طبیعت پیفرد می

ها در جهان که شامل خود انسان، هر یاسپرس معتقد است که ما ازطریق رمز. رخ دهد
توانیم به خأل نزدیک شویم؛ اما موجودي در عالم حادث، نظام هستی، اسطوره و ادیان است، می

تر باشد، هرچه انسان، اصیل. کندهر فرد با توجه به مراتب وجودي خود، رمزها را درك می
  ).25: 1375نصري، (کند رمزها را بهتر درك می

تواند حتی صداي ، راننده تاکسی که در مرحله واالي وجود قرار دارد، میدر این داستان
وي توانسته است با رسیدن به مرحله ایمان، به امري محال که شنیدن . ها را بشنودسوسک
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همان که گاه معجزه . اساس دین قبول امر محال است«. صداي سوسک باشد، دست یابد
ننده تاکسی در مرحله ایمان گاه دچار هراس و دلهره را). 54: 1387مصلح، (» .شودخوانده می

حس کردم همین ... چند خیابون که رفتم حس کردم حالم هیچ خوب نیست «. شودنیز می
به گفته  ). 83: 1390مستور، . (»خوادخواد بمیره و داره از من کمک میها کسی مینزدیکی

» انگیز وجود داردمین جاست که هراسقهرمان ایمان تنها خود را دارد و در ه«یر کگارد، کی
  ).156: 1374کگارد، (

هاي جا وجود دارد به گونهسایه نیز در راهنمایی خود به یونس، درباره اینکه خدا در همه
کند؛ براي مثال سایه زمانی را که یونس در خواب به دنبال خدا  مختلف، به این رمزها اشاره می

توي . من توي سفره خالی شما هستم«: گوید به او میکند که صداییگردد، یادآوري میمی
ها، توي توي خدایا چه کنم... توي استیصال ... هاي صورت عزیز، توي سفره مادربزرگ، چروك

توي دل ... هاي بیوه، نشدنی زنها، توي غم تمامها، توي شادي عروسخوشحالی شب عید بچه
» ...گیره وتوي خیابون باهم دعواشون میکن دو تا پسربچه دبستانی که سر یک مدادپاك

رضا به یونس  هاي علی توان از گفتهنمونه دیگر این رمزها را می). 105ـ104: 1390مستور، (
-شوم و دلم شروع میمن گاهی از شدت وضوح خداوند در کودکان، پر از هراس می«: دریافت

دوم تا از الي انگشتان کودکان، میزده تپد که بهتقدر بلندبلند میدلم آن... کند به تپیدن 
بنابراین، ابتدا یونس با تعقل، قصد یافتن خدا را دارد و ). 111: همان(» خداوند را برگیرم

  .بردمیکند؛ اما درنهایت، گویی با ایمان، به وجود خدا پیهاي فلسفی مطرح میپرسش

  گیرينتیجه

از مبانی مشترك . شوندلهی تقسیم میاندیشمندان اگزیستانسیالیسم به دو گروه الحادي و ا
این دو گروه، توجه به انسان است؛ انسانی که براي رسیدن به تعالی، در مراحل مختلف 

روي ماه «رد پاي این اندیشه را در داستان . کند شناخت خود، حاالت متفاوتی را تجربه می
ر کگور، از ی طبق نظر کی. توان یافت می» مصطفی مستور«تألیف » خداوند را ببوس

، ابتدا با شک و تردید در وجود )شخصیت اصلی داستان(اندیشمندان الهی این مکتب، یونس 
وي در این مرحله دچار شک و نگرانی و دلهره در . بردسرمیخدا در مرحله حسی و اخالقی به

هاي گوناگونی درباره جهان آفرینش و متعالی مطرح شود و پرسشارتباط با جهان اطرافش می
طبق (گرا و ملحد توان وي را در این مرحله، عقلطبق مکتب اگزیستانسیالیسم، می. سازدمی
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کند و همواره در تالش براي شمارآورد؛ اما ماندن در این مرحله او را قانع نمی، به)اندیشه سارتر
کند، شکند، شک و تردید میمیاو درهم. است) ایمان(رسیدن به مراحل باالتري از تعالی 

زند، کند، هنجارها و تابوها را کنار میهایی در رابطه با خیر و شر ذهنش را درگیر میپرسش
شود تا اینکه درنهایت، با گذر از موانع رسد، دچار ترس و دلهره میشود، به پوچی میناامید می

ریزي و گهاي آنان و با عقلو مشکالت و با انتخاب و گزینش خود، ارتباط با دیگران و راهنمایی
هاي خداوند در طبیعت  به مرحله ایمان که مرحله واالي هستی و همچنین با مشاهده نشانه

رسد و در واقع به اگزیستانسیالیسم مذهبی که پس از شک و تردید بر تالش انسانیت است می
 آوردن  طور واضح به ایماندر پایان داستان، به. شودورزد، نزدیک میبه سوي ایمان تأکید می

طور غیرمستقیم نشان یونس اشاره نشده است و نویسنده با استفاده از نماد و رمز بادبادك، به
  .اي دست یافت دهد که یونس با قدرت اختیار خود، گویی به ایمان نو و تازهمی

  منابع

  .چ سوم، تهران، نشر مرکزنوشت، سارتر که می) 1388( ابکاحمدي، ب
 .، تهران، علماگزیستانسیالیسم دین و اخالق) 1390 (عیده و مرادي، سریااحمدي، ث

  .، تهران، نشر علمیاگزیستانسیالیسم و ادبیات معاصر ایران) 1392 (یسیخانی، عامن
، فصلنامه علمی ـ پژوهشی »هستی لنفسه در فلسفه سارتر و نقد آن«) 1386 (ضاامیري، ر

  .321- 293، صص32 و 31دانشگاه قم، سال هشتم، ش 
از دوره پیش سقراطی تا پایان عصر (تاریخ سیر فلسفه در اروپا ) 1383(صغرلی اعحلبی، 

 .، تهران، قطره2، ج )روشنگري
 .، تهران، مرواریدفرهنگ اصطالحات ادبی) 1382 (یماداد، س
رمزگشایی از رفتارهاي غیرکالمی در داستان روي ماه «) 1390 (میه و حاجتی، سحمدارضی، 

تابستان، ) 2(، سال پنجم )گوهر گویا( زبان و ادبیات فارسی ، پژوهشنامه»خداوند را ببوس
 88-65صص). 18پیاپی (

 .، چ دوازدهم، تهران، نگاه2، ج هاي ادبیمکتب) 1384 (ضاسیدحسینی، ر
  .، تهران، الهاماگزیستانسیالیسم) 1389 (لیشریعتی، ع

 .مؤلف، اگزیستانسیالیسم فلسفه عصیان و شورش) 1375 (حمدرضاغیاثی کرمانی، م
  .، ترجمه حسین کیانی، تهران، بصیرتاگزیستانسیالیسم) 1391 (وماسفلین، ت
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 .اصغر حلبی، تهران، زوار ، ترجمه علیفلسفه معاصر) 1384 (ردریک چارلزکاپلتسن، ف
 .، ترجمه ابوتراب سهراب و الهام عطاردي، تهران، نگاهکرکگور و نیچه) 1384(ی کلنبرگر، ج

، ترجمه دکتر سید محسن فاطمی، چ دوم، تهران، ترس و لرز) 1374 (ورنیر کگارد، سکی
  .حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی

، ترجمه حسن کامشاد، چ داستانی درباره تاریخ فلسفه: دنیاي سوفی) 1377 (وستینگردر، ی
 . سوم، تهران، نیلوفر

نامه ، پایان»هاي اگزیستانسیالیسم در شعر خیام و حافظگرایش«) 1389(سولرگلپایگانی، 
 .کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان

 .وهشتم، تهران، نشر مرکز ، چ سیروي ماه خداوند را ببوس) 1390 (صطفیمستور، م
، چ دوم، تهران، پژوهشگاه فرهنگ هاي اگزیستانستقریري از فلسفه) 1387(لی اصغر مصلح، ع

  .و اندیشه اسالمی
 .، تهران ، آذرخشدا و انسان در فلسفه یاسپرسخ) 1375(بداهللانصري، ع
 .، ترجمه مسعود علیا، تهران، ققنوساگزیستانسیالیسم و اخالق) 1379 (ريم وارنوك،
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  نامه بر اساس تنها نسخه موجود آني غنایی شوقتحلیل منظومه
  
  

  *Zd_hashemi@yahoo.com زینب السادات هاشمی

  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد دهاقان

 

  چکیده

ی دانشگاه آن در بخش نسخ خطي  است که نسخهاهل پاکستانصادقا ي نامه اثر شاعرشوق
 ،داستان.  و تاکنون تصحیح و چاپ نشده و ناشناخته باقی مانده استشودپنجاب نگهداري می

   مرزاخان و صاحبان را به تصویر هاي اق و عالقه بین دو معشوقه با نامروایتی تغزلی از اشتی
در خالل داستان را قی و حکمی انه و موجز بسیاري از مباحث اخالشاعر با بیانی حکیم. کشدمی
این پژوهش بر آن است تا براي . کندپی عشق و محبت را توصیف میدرپیگنجاند و می

روش تحقیق در این پژوهش به صورت . نخستین بار به معرفی این منظومه داستانی بپردازد
انی نسخه موجود مورد تحلیل و بررسی قرار  تحلیلی است و سعی شده به صورت بازخو-اسنادي

  .گیرد
 

 

29/3/1398:                                 تاریخ پذیرش مقاله22/3/1398 :تاریخ دریافت مقاله   

  

  

  

  

  واژگان کلیدي
  ادبیات غنایی*
  نسخه خطی*
  شوق نامه*
  مرزا و صاحبا*
  احمدخان ابدالی*



  ...نامه بر اساس غنایی شوقيمنظومهتحلیل        رخسار زبان             1398، بهار 8شماره  / 
  

58  

  مقدمه

آشنا هاي بسیاري در خارج از ایران به زبان پارسی به نظم درآمده اند که براي ما ناداستان
ی آنها در حال نابودي است و هیچ تالشی براي شناسایی و معرفی آن گاهی نسخه خط. هستند

یکی ازاین منظومه ها شوق نامه اثر صادق، که به زبان پارسی و مربوط . ها صورت نگرفته است
به حوزه شبه قاره است که فرهنگ و رنگ و بوي آن مناطق از جاي جاي این اثر پیداست، در 

  . ساختار آن معرفی گردداین مقاله سعی شده این منظومه و
هاي نخستین یا شاید بهتر بگوییم با آفرینش بشر و اولین هاي عاشقانه از زمان انسانداستان
. وجود داشته اند و به یک ملت قومی خاص محدود نبوده و در همه جوامع رواج داشته اندعشق 

. یوسف و زلیخا استدر قرآن نیز نمونه هایی از آن اشاره شده که مشهور ترین آن، داستان 
موضوعش عشق است و زندگی، می، منظومه بز« : غنایی آورده شده درباره منظومه هاي بزمی و

زرین کوب، (» .هاي نامراد و همچنین عشق هاي کامیاب اما درآگنده به موانع و رقبت هاعشق
  )139، ص 1381

  :فته شده استزرین کوب عقیده دارد که داستان هاي غنایی از حوادث گوناگون برگر
عران در پدید آوردن این گونه قصه هاي بزمی در شعر فارسی انواع گوناگون دارد و آفرینش شا

بعالوه در . گون را به هم آمیخته استلف الهام یافته است و عناصر گونهها از منابع مختقصه
 عشق بعضی موارد حوادث زنده و جریان هاي نیمه واقعی منشأ الهام شاعران شده چنانکه

  )139همان، . (مشهور محمود به ایاز که در آثار معاصران او نیز بدان اشارت است
  : بخش تقسیم کرده اند3هاي غنایی را از جهت کمیت به رستگارفسایی داستان

استان هاي بلند عاشقی و مهجوري و مشتاقی که براي دو دلداده پیش آمده است و غالباً د. 1
     یی سخنور زیاد است، مانند  می شوند ولی مجال هنرنماحوادث با جزئی تفاوت تکرار

 .هاي ویس و رامین، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، یوسف و زلیخاداستان
هاي متوسط و کوتاه تري که شاعران براي خوش داشتن وقت بر مشتاقان پرداخته استاند. 2

آن هفت داستان متوسط اند، مانند داستان هاي هفت گنبد، یا هفت پیکر نظامی که در 
 .پرداخته شده است

 داستان هاي بسیار کوتاه که عبارت است از داستان هایی که به اختصار با ایراد تمثیالت و .3
کند طول کالم به حدي نباشد که پردازد و سعی مییات مختصر و بیان حوادث کوتاه میحکا

 )169ـ 168همان،ص . ك.ر. (روح خوانندگان را به خود مشغول کند
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  پیشینه تحقیق

تاکنون هیچ پژوهشی روي این نسخه خطی صورت نگرفته و تنها بر اساس تحقیقات انجام شده 
یکصد  و کتاب فهرست نسخ خطی فارسی کتابخانه مرکزي دانشگاه پنجاب الهوردر کتاب 

  . به آن اشاره شده استمنظومهء عاشقانه زبان فارسی

  معرفی سراینده
 از اشعاري که در مدح احمدشاه«.  صادق داشته و از اهالی ملتان استسراینده شوق نامه تخلص

وي مثنوي . درانی، حاکم کابل و قندهار سروده، معلوم می شود در آن دوران زنده بوده است
  )847، ص1392ذولفقاري،(». به پایان برد1201خود را در سال

 و ،کندصاحبان را روایت می  واني عشق دو معشوق بنام مرزاخصادقا داستانی غنایی که درباره
  :رانداتی به کار برده و از عشق سخن میدر پایان هر بخش تخلص صادقا را در بیت یا ابی

 صادق از صدق باغبانش شو بوسه زن را نمک حافظانش شو

   )19بیت(

 صادقا شو غالم آل نبی فرح بخش است قیل قال نبی

  )44ب  (                                                                                               

  صادق از صدق می کند فریاد

  )59ب (

 صادق از صدق می کند فریاد

  

     

 صادقا تو بگو که حصه ي تست هست طبعت به شعر گفتن چست

  )115ب ( 
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 . خوانده است1201 ماده تاریخ آن را سال، که دکتر ظهورالدین احمد،نویسدعارف نوشاهی می
  )996،ص1390نوشاهی،.ك.ر(

 سال تاریخ نطق تو ناطق بشمر آواز ناظم صادق

  )152ب(                                                                                

امامان شیعه را ) ص(حضرت محمدز ستایش پروردگار و نعت صادقا در آغاز منظومه، بعد ا
شود که او شیعه دوازده امامیست چنانچه نام هرکدام را ند و ازین رو فهمیده میکستایش می
  :کندنیز ذکر می

راه من است حب حیدر چو زاد روز و شب دائماً پناه من است  

)43(  

 با تقی عسکري پناهش باد مهدي هادیش بود امداد

)102(  

 :ممدوح

  : است مدح کرده بیت11تیمور شاه درانی را در  صادقا در این منظومه

  والرسول آمده باو همراه      

  وصف تیمورشاه باعث او      

 شد وجودش بحکم حق معبود

  خواندهء آیه اطیعواهللا  

  و اولی االمر امر ثالث او

 زانکه از جود احمدي موجود

)75-77(  

 تخلص درانى ،قدرت رسیدنه که پس از ب) ى خورشیدىهجر1151 - 1101(خان اَبدالی احمد
هجرى 1134 میالدى برابر به 1722وى در سال . شاه درانی مشهور شداحمد خود داد و به به
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خراسان بزرگ آنزمان امروز درحدود هرات هجرى خورشیدى در شهر  1101قمرى برابر به 
قوم  خانواده پدرى اش از. در سال تولد اش پدرش فوت نمود. کنونی به دنیا آمدافغانستان 
 که امروز پس از ،هستند ایرانو پشتونِ ملتان هند هاي   از قبیله-لزائی  شاخه پوپ- سدوزائی 

تاریخ نویسان  ش به قولمادر. پاکستان می باشدخیبر پختونخوا م مربوط استان 1948سال 
دانشنامه برتانیه . کردندهار زندگى میقاخه باریکزى و در ارغنداب از قوم الیکوزى شو پشتون 

شاه وى در جوانی توسط . تاب نموده استنظرات گوناگون باز هم در پیرامون زادگاه هاى شان
در سال نادرشاه افشار  ولی پس از آنکه ،زندانی شدقندهار ، حکمران حسین خلجی

 نادرشاه درآمد و پس از مدتی فرمانده یکی از میالدي، قندهار را تصرف کرد، به خدمت1736
  .لشکرهاي نادرشاه شد

مش داشته باشد میان مرد آسیا حق احترام را در پادشاهی دراگر براستی « : یدگو می سیستانی
  )119،ص1361سیستانی،( ». نیستدیگريجز احمدشاه کسی 

  :اندمی داحمدشاه درانی، حاکم کابل و قندهار  و سبب تصنیف منظومه را 
   قطب زمان جالل سیر سید

 سوي حق می کنند ارشادش

  سید احمد کپسرغوث جهان

 دادشـم امـد دائــجدپا کن

                                                                                                      )92-93(  
  هست در سینه ات ز شعر هنر      

  نو و کهــن بشنـوداستـان از       

  شاه فرمود اي سخن پرور          

 آرزو دارم از سخن بشنـو          

)106و105(  

  :معرفی اثر

ي شوق نامه اثر شاعري بنام صادقا است، که در ایالت الهور پاکـستان روزگـار را سـپري      منظومه
      يمــاره بـا ش  اب  ـگاه پنجـ  ـنـسخه ي خطـی ایـن منظومـه در کتابخانـه ي دانـش              . کرده اسـت  

 صویر آن ي دانـشگاه تـ   تماس و مشورت با مسئول کتابخانهگه داري می شود که با     ن 6506-811
 بیـت نیـز در    10و   اسـت     مربوط به خـود منظومـه         بیت 973اثر این   تعداد ابیات .  شد خریداري
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قالـب ایـن اثـر مثنـوي و در     .  برگ نگارش یافته است43که در   صفحات پایانی آن نگاشته شده      
  . سروده شده است)فاعالتن مفاعلن فعلن(محذوف خفیف مسدس مخبون وزن 

  اثر ساختار

این منظومه همچون دیگر منظومه هـاي غنـایی بـا نـام خـدا و       است وتحمیدیهآغازین  بیت  19
  :مناجات به درگاه باري تعالی و ستایش پیامبر ومدح ممدوح آغاز می شود

  بـســـم اهللافتـتاح کــالم ابتدا می کنم بحمداهللا 

  )2ب(

 آن نشان است این بود القاب بر سر نامه نامش ام کتاب   

  )22ب( 

  دل بدین محمـدي بستم  

  باز عالــم ز نور او معمـور   

 گرد عالم کشید حصن افالك

  هست حبل المتین در دستم

  اول آدم ازو شـــده مامـــور

 عزم بلجزم کرد حضرت پاك

  )33-30ب( 

  : ذکر شده استلتانبیت در وصف م15

  وكـبوسه زن بر آستان مل

  رخ نهند سوي قلعه ي ملتان

 حق درو صد هزار گلها کشت

  هست ملتان ما مکان ملوك

  انـه میوزد بجنـبر نسیمی ک

 این حصاریست همچو باغ بهشت

                                                                                                      )60-62(  
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،  را بیان کردهبیت سبب تصنیف کتاب 38 را مدح گفته و در تیمورشاهدیگر آن بیت  11در 
  .سروده و در بقیه ابیات منظومه به داستان پرداخته است بیت 18شرح حال کتاب را در 

  سبب نظم کتاب

فریدن  توصیف و آ که هدفش از به نظم کشیدن این داستان،کنداز ابیاتی که صادقا ذکر می
 و رود اشتیاق به نزد احمدشاه درانی میعشق و داستانی عاشقانه است، وي بدلیل شوق و

  :شود خلق منظومه اي عاشقانه پذیرا میدرخواست او را براي

 مدتی بود که شوق دلم حق برآورد کام ذوق دلم

)86(  

  هست در سینه ات ز شعر هنر

 وـهن بشنـان از نو و کـداست

  مود اي سخن پرور شاه فر

 آرزو دارم از سخن بشنو

  )106و105                                   (

  ستایش بزرگان کهرل
 عاشقان درباره نخستین بزرگان کهرل کهصادقا بعد از حمد باري تعالی و ستایش پیامبر و ائمه 

  :سرایدحقیقی بودند این گونه می
  رق در بحر و جد از ذوقندـغ

 ال محکم دینسوي عشق کم

  رل از اصل صاحـب شـوقندـکه

 دیده ام من و تو هم به سربن بین

  )154 و 153ب (

  بر سر ملک عشق عامل بود

  هادر جهـانند بس روایت 

  عبد خالق ولی کامل بود

  هااز کرامـات او حـکایت
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 سلسله عشق حضرت بهبل شـد ز نور محمدي اکمل

  )158_156ب (

  : داستانگزارش
نوجوانی صاحب صورت و کند و ، که در دیار ملتان زندگی میاي استگ زادهمرزاخان بزر

شود که در درگاه مرزاخان دو غالم به غاز میآداستان با حکایات و تمثیل هایی  است،سیرت 
 به خنیاگري و مطربی نان با فرزندانشانآي  همه که،کردندنام مغیره و طغیره زندگی می

انشان که چیال نام داشت رو به مرزا خان کرد و او را به ازدواج یکی از فرزند. مشغول بودند
  : کندکردن نصیحت می

  اي فداي رخت همه اعضا

 از گلستان فرح گل چینم

  روزي از لطف گفت مرزا را

 زوجه کن که شادیت بینم

  )207 و 206ب ( 

ن و خوش گفتار رو و لوندي سیم تگوید که طالب معشوقی زیباخان رو به چیال کرده و میمرزا
     چیال را به والیت چناب روانه شود واي او صفات واالیی را خواستار میو سرو قد است و بر

 روزي .کندرود و با او گفت و گو می میسپس به نزد حاکم دیار چناب چیال بدان دیار. کندمی
خرامد و  میچون کبکخورد که  میرویی برگذرد به ماهچیال هنگامی که از درب مسجدي می

  :همتاستدر زیبایی بی
  گر بدیدي برش نهادي سر

 بکشیدي و داشتـی در بند

  صورتش حور عیـن بان بهتر

 خم به خمر زلف او مثال کند

  )244 و 243ب  (                                                                                      

 ،گویدعالم می ؛پرسدو بار و ساخت مسجد می ري کا و از او دربارهد عالم مسجد رفتهچیال به نز
. گون به نام صاحبان استصاحب دختري مهخان عمارت مسجد را بنا کرده است و که کیهو

ن  زیبایی و حس،گرددمیچناب به دیار خود باز  ازشود واز اصل و نسب دختر اگاه میچیال 
  ن یک دل نه صد دل عاشق صاحبان مرزا خا. رساند مه جبین را به عرض مرزاخان صاحبانِ
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نجاي را همانند بهشتی آ. رودی سفر شده و به دیار کیهو میشود و براي دیدن صاحبان راهمی
خان و مرزا. برندن به سر میآي و شادمانی در ي مردم با خیر و برکت و شادبیند که همهمی

    ، در حالی که مرزا خان از درد می افکننده و در انجا رحل اقامت چیال به همان مسجد رفت
  :سرایدقراري کرده و براي صاحبان غزل میبی 

  از وطن نیز بی قرار شدیم

 با غریبی در این دیار شدیم

  اینکه بهر تو بس خوار شدیم 

 دور ماندیم از پدر مادر

  ) 340 و 339ب  (

 دل نه صد دل عاشق مرزا صاحبان یکو رسد یبایی مرزا خان به گوش صاحبان میصفات و ز
سپس مرزا خان و صاحبان به دیدار رود،  خود بیخود شده و از هوش میازو شود  میخان

خبر عشق آن ها به رقیبان رسیده و . شودو مرزاخان خواهان وصل او مییکدیگر نایل می شوند 
کامل گشته  او در تمام علوم کند که پدر صاحبان رفته و به او عرض میمالي مسجد به پیش

خانم از مکتب صاحبان. کند که او دیگر الیق مستوري و پرده نشینی استو تاکید میاست 
صاحبان فائق غم و رنج بر وجود از طرفی دیگر . شودق و جدایی بین آن دو حاکم میفرا، رفته

 و خود را به مریضی شود یار میتحمل درد فراق نکرده و طالب دیداربعد از سه سال شده و 
او آوردن تلخ براي و جادوگر دند تا او را از این مشکل برهاند  پس جادوگري را فراخوان.دنزمی

ود را کند و دلبر خي روغن از در مسجد گذر می بهانه بهدختر. کندروغنی از بازار را تجویز می
 و شودي او میاما مرد بقال با دیدن صاحبان سخت دلباختهرود، ندیده بعد به سراغ بقال می

حال نزار ي شود و صاحبان با مشاهدهاز دستش سرازیر می روغن ظرف پر شده و اچه شدهپدست
   که افسار حیوانش را در دست گرفته و بیند،میحبان در راه دهقانی را صا. گرددبقال باز می

وند  راه تماشاي این لدرمی گذرد و با دیدن صاحبان از حیوان خود غافل شده و حیوان خود را 
ي آفاق  جمال صاحبان به همهوصف. شودمیکند؛ از فرط دل باختگی بیهوش جبین فدا می مه

 این شیفتگان دختر کیهو یکی از، خانشوندن بسیاري خواهان وصال او میخواستگارارسیده و 
ر ي ازدواج دختاجبار را براو  پذیردي او را میي فرستادهته و هدیهخان را پذیرفخود بنام طاهر

مطربه خاتون به نزد حبانصا. زندخود می و مادر صاحبان از ناراحتی بر سربردبا طاهر به کار می
اي براي خواهد تا چارهاز دایه می و گفتهرا براي او تنفر و انزجارِ از طاهر  رفته و راز  خوددایه

کند تا او را عشقش بیاندیشد و مطربه هنگامی که از حال صاحبان آگاه می شود، قسم یاد می 
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جستجوي مرزاخان را در واصل  خود پسر دایه.  را به مرزا خان برسانداین خبر و دکمک کن
و ماجري را رسد واصل بعد از سفر و گذر از راه طوالنی به نزد مرزاخان می. کندروانه سفر می

  وانه شودکه مبادا به سمت چناب رو،  را پند می دهدفرزندمادر مرزا . کندبراي او تعریف می
  ي ناشناس در  هیئت فقیریا درو   از آن دیار گذشت به کیهو خان نزدیک نشوداًاگر احیان

 صاحبان از .رسندشده و به مقصد میراهی سفر واصل و چیال خانزاده با . شوداي پنهان گوشه
ان و از آن طرف صاحب رودمی و مرزا به دیدار صاحبان ه شادمان گشتخبر رسیدن مرزا،شنیدن 

 .دهداي میان آن دو رخ میدیدار دوباره. کنندنیز با یاران و همساالن خود به برکه رفته تا شنا 
مرزا دیگر طاقت دوري صاحبان را ندارد، به نزدیکی عمارت او رفته و تیري را به درون آن 

و افتاده  راز آنها بر سر زبان. شتابدکند، صاحبان تیر را شناخته و به دیدار مرزا میپرتاب می
    او موافقت  و فرستدخود را براي خواستگاري به نزد کیهوخان می ِطاهرخان مطرب خاص

طاهرخان مقدمات ازدواج با صاحبان را فراهم آورده و روز و شب مطربان و مغنیان و . کندمی
رهسپار جنگ با کیهو و  خبر به مرزاخان رسیده و. لولیان مجلس خنیاگري برپا کرده بودند

بسیاري از خویشاوندان مرزاخان او را نصیحت کرده پدر و اهر شده اما چیال او را منع کرده و ط
اندیشد با تدبیر چیالي دانا نیز تدبیرها می .دنشواهان منصرف شدن او از این عشق میخوو 

 صبحگاه .آورد میمرزا خان در آخر صاحبان را به نزد نگهبانان و مطربان،شراب خوراندن به 
 و در راه از با اندوه فراوان در جستجوي او برآمده. بینندبه اتاق صاحبان رفته و او را نمیهمه 

دهد که کنار برگه جوانی را دیده که سر بر ران  مرد پاسخ می،گیرندمردي سراغ آن دو را می
ي  دههمه به سوي برکه حرکت کرده و صاحبان با مشاه. گلعذاري گذاشته و خوابیده است

شود و تیرهایش را بر مرزاخان بیدار می.  فرارسیده است وقت مرگ ما:گویدلشکریان به مرزا می
ناگهان تیري به رقیب خود طاهرخان زده و او را . کشدزمین ریخته و تعدادي از آنها را می

      سپاهیان با مرزا از در آشتی درآمده و او را دعوت به چناب و عقد آن دو .سازدهالك می
او را بر آتش . برند را دستگیر و به سوي چناب می مرزابه عهد خود وفا نکرده،کنند، اما می

  .سوزانندافکنده و می
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  نقد و تحلیل منظومه
داستان میرزا و «.نام این منظومه شوقنامه و داستان عاشقانه اي درباره مرزا و صاحبان است

ستان هاي محلی پنجاب به شمار می رود که صاحبه از جمله زیباترین و مشهورترین دا
، 1392ذولفقاري،(» .روستاییان و آوازخوانان قطعاتی ازین داستان را به فارسی بازگردانیده اند

  )845ص
را به شنیدن این داستان دعوت ناب اتفاق افتاده و صادق مشتاقانِ عشقداستان در کنار رود چ 

  :کندمی
 ز عشق کس باشدکه گرسنه  سوي چناب سیر بس باشد

 )136(  
-  ملتان میياین داستان در ملتان و جیالن از نواحی هندوستان رخ داده است و صادقا درباره

  :گوید
  بوسه زن بر آستان ملوك

 ي ملتانرخ نهد سوي قلعه

  هست ملتان ما مکان ملوك

 بر نسیمی که میوزد بجنان

  )38و37ب( 
  نام عشاق

  .خان و صاحبان نام دارندشخصیت هاي غنایی این داستان مرزا
  رقیب عشقی

ي صاحبان خانم به بهانهدر این داستان رقیبان عشقی براي مرزاخان وجود دارد و هنگامی که 
بقال با دیدن صاحبان سخت رود، مرد و بعد به سراغ بقال میکند روغن از در مسجد گذر می

  :ي او می شوددلباخته
  رازوـه تــت بـد داشــزود آون

 ادراك و فهم رفتش زودعقل و 

  دو ـاد بر تن بنـلرزه افت

 ودـبلکه آوند را وزن ننم

  )474 و 473ب  (
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سار حیوانش را در دست کند که افدهقانی را مشاهده می بازگشت از مغازه بقالی صاحبان در راهِ
  تماشاي اوگذرد و دهقان با دیدن صاحبان از حیوان خود غافل شده و با حیرت بهگرفته و می

کند؛ از فرط جبین فدا میاي که حیوان خود را رد راه تماشاي این مهمشغول می شود به گونه
ي وصف جمال صاحبان به همه. آید شده و بعد از چند روز به هوش میدل باختگی بیهوش

شوند و این رقیبان تگاران بسیاري خواهان وصال او میآفاق رسیده و در این میان خواس
 این  کیهو یکی ازفرستند، خانِي صحبت و خواستگاري به نزد او میخود را برامرزاخان وکالي 

  :پذیردي او را میي فرستادهخان را پذیرفته و هدیهشیفتگان دختر خود بنام طاهر
  خان کیهو بلی نمود بآن

 زد به تقدیر آه سرد گرفت

  پیشتر آمد وکیل طاهر خان

 هدیه ي او قبول کرد گرفت

   )505 و 504ب   (                                                                                       
  دوسویه بودن عشق

عشق در این داستان همانند بیشتر منظومه هاي عاشقانه بین دو شخصیت اصلی آن یعنی 
رزاخان و اما در جریان داستان و حضور رقیبان عشقی م. مرزاخان و صاحبان خانم دوسویه است

 هرگز مورد قبول صاحبان واقع  که،شویمان با عشقی یک سویه نیز روبرو میستگار صاحبواخ
  .شودنمی

  طبقات اجتماعی
اجتماعی هر دو شخصیت اصلی داستان یعنی مرزاخان و صاحبان خانم بزرگزاده و از طبقه 

ر دیار ملتان خان بزرگ زاده اي صاحب صورت و سیرت است که دباالیی برخوردارند؛ مرزا
  . زندگی می کند و صاحبان نیز دختري زیباي پادشاه کیهوست

   
  نوع و جنس عشاق

طرفین داستان ممکن است دو انسان باشند و نوع غالب این دسته آن است که عاشق و «
ها ز این منظومهاي قلیل ای و مجنون، وامق و عذرا و در عدهمعشوق مذکر و مونثند؛ مثل لیل

در دسته ي دوم . ذکر است؛ مثل محمود و ایاز ناظر و منظور، شاه و درویشعشق از نوع م
 عشاق )49، ص1392ذولفقاري،(»طرفین عشق غیر انسان است؛ مثل شمس و قمر، گل و بلبل
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این منظومه انسان و مذکر و مونث هستند، مرزاخان جوانی از دیار ملتان با وصف زیبایی 
  .گردداش می دلباختهصاحبان

  رقه عشقزمان ج
گیرد و هنگامی که چیال درجستجوي همسر براي مرزا به سفر  شکل میاین عشق با توصیف

جبین را به عرض مرزاخان ، زیبایی و حسن صاحبان مهگردددیدن صاحبان باز می رفته و با
  :رساند

 صورت با چنین شمایل خوش   را   خانم ناشنیدم  از کسی 

  ) 307ب  (
 شود و براي دیدن صاحبانن یک دل نه صد دل عاشق صاحبان میخامرزا چیال، با این توصیفِ

خان را شنیده و در دل صاحبان خاتون نیز اوصاف مرزا. رودراهی سفر شده و به دیار کیهو می
  :در بند می شود به محبت او

  یافتـه صاحبان از او حصه

 می کشد درد نظر ندارد ترس     

  دختري هم شنید این قصه

 مسافـر اندر دسکه جوانی 

   )380 و 379ب                                                                                  (
  آزمایش

      اش مورد آزمایش قرار انه، عاشق توسط معشوق یا خانوادهدر بسیاري از داستانهاي عاشق
      ومه آزمودنی از مرزاخان صورت گیرد تا میزان لیاقت وي سنجیده شود، اما در این منظمی

  .گیردنمی
  فرجام داستان

کی عاشقانه بسیار متفاوت است و می توان آن را به غمنامه که در آن مرگ ی هايپایان داستان
 در .نامه که داستان پایان خوشی دارد تقسیم کردافتد و شادياز قهرمانان داستان اتفاق می

به گرچه در راه هاي فراوان و صاحبان پس از تحمل سختیی مرزا شوق نامه قهرمان آن یعن
  .انجامد پایان منظومه به مرگ مرزاخان میاماهم رسیده وصال 
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  غزل گویی بین عشاق
هایی نیز وجود دارد که  غزل؛اندنایی که در قالب قصیده سروده شدههاي غدر بیشتر منظومه

در این منظومه نیز یازده غزل در میانه . رستندفعشاق به صورت نامه یا دلگویه براي یکدیگر می
  .داستان از زبان مرزاخان، صاحبان و چیال بیان شده است

  دسیسه
هایی که در این داستان وجود دارد؛ تدبیر چیال است که لباس زنان را پوشیده و در از دسیسه

راب و دادن رساند و با خریدن کهنه ش خود را به محل اقامت او می، صاحبانيکسوت دایه
 تا بتواند صاحبان را فراري داده و به ،داردسکه نگهبانان را مست و مطربان را راضی نگه می

  .مرزاخان برساند
  بیان امثال حکمی

ضرب المثل گونه اي از زبان است که داستانی در الیه هاي آن وجود دارد و اصطالحات ضرب 
 اما امثال در این منظومه به .واهند داشت با کاربرد در یک جمله معنا و مفهومی خالمثل نیز

بدیع نویسان «. و مدعا مثل بکار رفته اندتمثیل و اسلوب معادله اصطالحات ضرب المثل، شکل 
 به کالمی که از ضرب المثل بهره بگیرد، ارسال المثل و به کالمی که بعداً ضرب المثل شود

  )154،ص1388محمدي،(».مدعا مثل گفته اند
  )122( نمک پخته در طعام من است      این کالم من است                    زانکه پر عیب 

  )123(ت ــ الیق خوردن خواقین اس   ت                        ـصادقا چون طعام نمکین اس
  )130(ن طلعت ــد بنازنیــت                            از تو زیبـی خلعـــدي بپارســبت هن

  )138(ی نیاسودي ـرم کس کسـاز ک     ودي                       ــر نمیبـــم گـــن تکلـای
  )149(  ادــر ران تو بـام زیـق ایــابل         اد                   ــو بـان تــل افالك با نشـفی

  )150(تشَ استر خصم باد رنج کِ         ت                        ـشَر باد گنج کِــتر دهــاش
  )288(اسبک لنگ را کجا راندم            دم                       ــودم و کجا رانـمن کجا ب

  )325(  پیش او آسمان زمین گردد             حسن آنجا که جانشین گردد                   
  )327(   بال قمري به بند میسازد        سازد                        ــسرو چون سر بلند می

  )400( پوستی کیف پوست میخواهد              هر کسی وصال دوست می خواهد            
  )439(میگریزند خویش و بیگانه       د خانه                            ــعشق آنجا که میکن

  )508(  اسب تازي چرا جل خر کرد      لیک از شرم خلق در بر کرد                         
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  )514( مار پرورده به ز دختر بد         مادرش هر دو دست بر سر زد                      
                          چون ببینم که جان در بدن است    دوست نزدیکتر ز من بمن است                        

                                                                                                  )591(        
  )822(  شیر را دید ماده خر لرزید   د                           ـرت اندیشیـدید مرزا ز شه

  منظومهدر توصیف 
گوید که ي مرزاخان میصادقا درباره. شاعر در این منظومه از وصف نیز بهره گرفته است

وري ها و کرده و به انواع دال زندگی میملتانده و در نواحی نوجوانی صاحب صورت و سیرت بو
  :ي عام و خاص بوده استصفات جنگی و شجاعت شهره

  این فلـک تند یار بـود او را

 شب به نغمه طرب ارم کردیم

  کـاربـاري شــکـار بـود او را

 روز عشرت به عیش کم کردیم

  )198 و 197ب  (
 ون به دست دادي پیچنیزه را چ سفتن سنگ سخت پیشش پیچ

  )196ب  (
  :گویددر توصیف صاحبان می

  هفت ساله که اندرون آمد 

   گر بدیدي برش نهادي سر

     بکشیدي و داشتی در بند

  دـدختري دید کز برون آم

  صورتش حور عین بان بهتر

 خم بخم زلف او مثال کمند

 )242-244(  
 کبک رفتار در خرامش میل در تماشایی او نماند دلیل

) 248(  
 ی ـتانـن ملــاش کمـابروان ن جانیـتیر مژگانش دشم  

) 250(  
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  :کندداند و آن را توصیف میوالیت ملتان را نیز چون بهشت می
  بوسـه زن بر آسـتان ملوك

  رخ نهـد سوي قلعهء ملتان

  حق درو صدهزار گلها کشت

  تازه و تر برنگ یاسمن است

   شـاخ تا آسمـان بن بزمین

      ایست قطب زمانکوثرش برکه

  هسـت ملتان ما مکان ملوك

  هر نسیمـی که میوزد بجنـان

  این حصاریست همچو باغ بهشت

  روضهء غوث غرفهء عدن اسـت

  اش خانقاه رکن الدیـنطوبـی

 سلسبیلش ز حوض غوث جهان

) 60 -65(  
  :کندبزرگان و مردم کهرل را چنین توصیف می

  صاحب شوقندکهرل از اصل غرق در بحر وجد از ذوقند

 )153(  
  :کندخان بر آن سوار است را توصیف میصادقا چه زیبا مادیانی که مرزا

  نیلگون چهره اي ز سر تا پا

  تیزي گوش دم بزور نهنگ

     زیر حکم عنان نرم و بدن

   بر ستامش مرصع از گوهر

   مرزا  سواري مادیانه   

  کرك آسا ثمین کمر چو پلنگ

  سر طویل و چو آهوان گردن

 جل زر بفت دو رکاب از زر

) 571-574(  
  مناظره

مکالمه یعنی گفت و شنود «. پاسخ بین دو کس یا دو چیز را مناظره گویند و وگو و پرسشگفت
مواردي هم هست که . ... قصه رزمی و بزمی: هاستثنین ـ در غالب موارد مخصوص قصهبین اال
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 )120- 119 :1381کوب،زرین (».معشوق  باشنودویعنی گفت ،شودتغزل ظاهر میمناظره در شکل 
  :گیرددر این منظومه گفتگوهایی بین مرزاخان و صاحبان شکل می

  اش قریـبـو ببـو دور شـدور ش   

  ر اسـت مهجـوريـگتیـغ قاتل      

  جام پیشش نهاد آن هست کرم    

  دارـطالــب آب نیـسـت اي دلـ   

  امها ترا شنـاختــــنیـن جـدر چ 

  شناخــت تراونه شــه میپس چگ

  این چه شد گرچه دوري از وطن است   

 دـدر پریــدن مـثــال شـهبـازنــ

  صاحبان گفت اي جوان غریب

  گفت خودخوانده را مگو دوري

  تشنـه را آب دادن است کرم

  دارـي دیت مشتاق تشنهگفـ

  وم تاختـه امـگفـت از زاد و ب

  اـگفـت گر من نمیشدم اینج

  ل از من استپیشدستی حب د

 گفـت مردان بقـول جانبـازند

)                                                                                              619 -625(  
  تناقص گویی

هنگامی که مرزا را به : گویدشاعر می بدین گونه که ،شوددر پایان این منظومه تناقضی دیده می
  :خان می افکندبیرون آمده و خود را بر روي مرزاصاحبان از کاخ کشند، میآتش 

  دـبا مجازي درم فروخته ش

 بر وي افکند خویشتن از کاخ

  آتش افروختند سوخته شد

 صاحبان حال دید شد گستاخ

                                                                                          )  950-951(  
نگرد، براي مرزا احبان هنگامی که به آتش و دود میکند که ص بیان میو در چندین بیت بعد

  :کندغزل سرایی می
  حبل خفته به صاحبان بردند  لیک در هر دو دست بسپردند
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 این غزل در سرود می فرمود نظرش بود سوي آتش و دود

                                                      )                                       956-957(  
  :فرستدو باز در پایان به روح آن دو درود می

  انتظار بیکدگر بودند

 دد ال اله اال اهللاــاز م

  دائما عاشــق نظــر بودنـد

 جان سپردند در مجازي راه

) 964-965(  
  شوهر دادن معشوق

والدین براي چاره گري و خالصی یافتن «. شویمیها با ازدواج معشوق مواجه مدر بعضی داستان
، 1392ذولفقاري،(».دهنداز دست عاشق و پایان دادن به ماجراي عشقی، وي را شوهر می

جواب مثبت داده و مصمم به درخواست طاهرخان بار دوم خان  در این داستان نیز کیهو)87ص
 چیال در کسوت دایه بدانجاي ،ج ازدوا که در آن شبِ،شده که صاحبان را به عقد طاهر درآورد

  .دهدرسیده و صاحبان را فراري می
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  نتیجه گیري و تحلیل داستان
می   خانم آغاز   وصف معشوق یعنی صاحبانشروع عشق در این منظومه با تعریف و شنیدنِ -  

هگون ن مآي دل دلباختهصاف صاحبان توسط چیال یکدل نه صدمرزا خان با شنیدن او. شود
 . می شود

و ي مسجد و بعد از اینکه صاحبان از ورود مرزا خان ها در مکتب خانهدیدار آن نخستین -
 .گیردمحاسن او مطلع می شود، صورت می

     عنوان حکایت و تمثیل روایتگري سراینده بعد از حمد و ستایش آفریدگار، داستان را با  -
 .کندمی

رو هایی نیز روبه با غزلالي داستانبه، اما الده شده استاین منظومه در قالب مثنوي سرو -
 .هستیم

م گزارش شده است، که مهم ترین پیدا شدن رقیبان و خواستگارانی بسیار براي صاحبان خان -
 .ها طاهرخان نام داردآن
 .شویمن مرزاخان و طاهرخان رو به رو می طی این داستان با جنگ بیرد -
صاحبان دختر پادشاه کیهوست . گزادگان و از خاندان پادشاهی هستندهر دو محبوب از بزر -

 .که بسیار مهربان و عادل است و مرزاخان نیز فرزند حاکم جیالن است
گرفته از محیط شبه قاره و بر) اخانصاحبان و مرز(اسامی داستان و انتخاب نام عاشقان  -

 .احتماال اسامی مورد استفاده در آن مناطق است
 .شوند داستان به وصال هم نایل می داستان وصال دو زوج است و دو دلداده در پایاننتیجه -
کشیده و او را اب نّ پدر صاحبان با حیله و ترفند مرزاخان را به چ،بعد از وصال دو محبوب -

 .سوزانندکشته و جسدش را می
  . که از ساختاري ضعیف برخوردار است،اي تقلیدي استاین داستان منظومه -
 دیدار صاحبان و مرزاخان در برکه، ذهن را به داستان خسرو و شیرین نظامی برده و آبتنی -

  .شود یادآور میشیرین پري پیکر را
 با دیدن صاحبانِ زیبارو نیز داستان یوسف و تعجب و از خود بیخود شدن بقال و دهقانحالت  -

 .گذراند خاطر میم پوست گرفتن ترنج را برزلیخا و بریده شدنِ دست ها هنگا
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  ناصر خسرودیوان  رداختیار  جبر و
                                                                                

  *aazam.hemmati@yahoo.comهمتی عظما
              شهرکردواحد اسالمی آزاد دانشگاه فارسی ادبیات و زبان دکتري دانشجوي

  
  نکیسا قهرمان 

  کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد
             

  چکیده 
هاي چهارم تـا   تشیع به معنی عام است که در قرن      هايترین شاخه  اسماعیلیه یکی از بزرگ    فرقۀ

 است کـه   ی از شاعران اسماعیلی مذهبکی ناصرخسرو .هفتم هجري اهمیت بسیاري داشته است 
 هـاي کـی از زمینـه    ی .شـود دینی دیده می   حکمی و  ،اخالقی ماعی،اجتهاي  ري در زمینه   آثا از او 

جبـر  . اختیار است  جبر و لۀ  ، مسأ متأثر است شعري این شاعر بزرگ، که از عقاید اسماعیلیان نیز          
بـا توجـه بـه مـذهب آنهـا       ،نیـز   دیگـر  شـاعران  اختیار نه تنها در شعر ناصرخسرو بلکه در آثار         و

 در ایـن پـژوهش بـه بررسـی جبـر و      . اسـت تناقضات گوناگون  تفاوت ها وانعکاس یافته و داراي 
 اعتقـاد بـه جبـر و   و به این نتیجه رسـیده اسـت کـه          دگاه ناصرخسرو پرداخته شده     اختیار از دی  

  . کرده استاختیار در شعر او جداي از تناقضات، به صورتی بینابین نمود پیدا 
  
  
  
 

   13/3/1397:                                 تاریخ پذیرش مقاله3/3/1397 :تاریخ دریافت مقاله
  
  
  
  
  
 

 واژگان کلیدي
  جبر و اختیار*
  قضا و قدر*
  عدل خداوند*
  شعر ناصرخسرو*
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  مقدمه
در میـان  .جه متفکـران درطـول تـاریخ بـوده اسـت         قابل تو   و از مسائل مهم   و اختیار   جبر لۀمسأ

 اراده ي خود آزاد اسـت      نسان در ا  که آیا  هاذهان وجود داشت   همواره این اندیشه در    مسلمین نیز 
 ناچـاري و سـر   از روي اختیـار یـا   از ،شودمی صادر  آزادانه  در ظاهر یعنی اعمالی که   مجبور؟ یا

 .اسـت پیـدا کـرده       نمـود  آنهـا  شـعر  در توجه بـه مـذهب شـاعران،       بااین مسأله    ؟است اضطرار
 او. شـود می دیده او و آثاراشعار  در این مورد درتناقضاتی که  است  جمله شاعرانی     از ناصرخسرو

بـه  اراده  به صورت موجـودي بـی      ان را اشعریان وکرامیان انس    که افکار  کرددورانی زندگی می   در
  اسـماعیلیه مـذهب «  از آنجـا کـه   و ولـی او داراي مـذهب اسـماعیلیه بـود     .آوردنـد شـمار مـی  

 بـه  ،عادل مت خداوندِقیا روز در معتقدندبنابراین آنها کترین مذهب به مذهب معتزله است      نزدی
اختیـار   در مـورد جبـر و      )78:1374فـضایی، (» .رسـیدگی خواهـدکرد    هـا انـسان  رفتار اعمال و 

نوشـته  » فلـسفه  اختیار از نگاه دیـن و    جبر و «: از جمله  است شده  زیادي نوشته  آثار تحقیقات و 
  :ی نظیـر همچنـین مقـاالت  ... از عالمه محمـد تقـی جعفـري و       » اختیار جبر و «طبایی،عالمه طبا 

 »شبهه هاي جبر در آیات قـرآن «نوشته محمود عبادیان، »جبر واختیار در اندیشه ي اسپینوزا    «
اما بـه بررسـی ایـن مـسئله در اشـعار ناصـر       تألیف گردیده است   ...محمد تقی مصباح یزدي و     از

بـا تکیـه بـر دیـوان     ن پژوهش ی پرداخته نشده است بنابراین اشی مستقل خسرو به صورت پژوه   
  قـضا و  اعتقاد بههمچنین ،فاد به آن اعتجبر واختیار و لۀ  مسأر او و با روش کتابخانه اي به         اشعا

  .پرداخته است ،خسرود در اشعار ناصرسپس وجود عدل خداون قدر و
  اراده واختیار

زبـان فارسـی بـه     لغوي در نظر اراده از ابتدا باید دید که آیا اراده و اختیار با هم یکی هستند ؟  
درفاعـل هـاي   « تـوان ایـن نکتـه را یـادآور شـد کـه              مـی  .قصدکردن اسـت   واستن و معناي خ 

  . داعی فاعل-2.قدرت ذاتیه ي فاعل -1:مختارعلت تامه داراي دورکن است
فعل از فاعل ممکـن   داعی صرف نظرکنیم صدور   از بگیریم و  نظر به تنهایی در   فاعل را  حال اگر 

فعـل ضـروري و واجـب اسـت          بگیریم صـدور   نظر هم در  داعی را  به امکانی ذاتی است ولی اگر     
   )84:1380نیک سیرت،(» .نیست وچنین وجودي سبب جبر
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  ي غربی درمورد اراده و اختیار فالسفه نظر
فرهنگ فلسفه ي آلمـانی   ازجمله در.. مختلفی در مورد اراده به کار برده اند        غربی تعابیر  سفۀفال

 ایـن زنـدگی   یی به این معنی کـه گـو  ؛کیفیت حیات روحی است   و رتطو اراده یک « :آمده است 
ي  این حیات آینده به وسـیله      ک حیات پرشده است و    ی تخیل حساسیت آمیز   و تصویر روحی از 

 اراده احساس آن مقـصد  به عبارت دیگر  آورده شود،  به وجود  انتشارات اعصاب محرك می تواند    
ک قوه ي فعالیت حیـاتی      ی این اراده از  .ي هستند عمد اعمال ادراکی و   فعالیتی است که منشأ    و

عنـی یـک موقعیـت مبـدل بـه اراده      که آن قوه به وسیله ي تجربه یک تـأثیر ی         حاصل می شود  
  )  87،ص1356،سطوار(» . که موقعیت هدف اوست شود می به آن قوه محركیعنی 

ارادي می دانـد   غیر فعلی را او« .فالسفه غربی که به موضوع اراده پرداخته ،ارسطو است         کی از ی
 بـا  برابـر  در ارادي را  واقع وي فعـل غیـر      در روي جهل انجام گرفته باشد     از ای و که تحت اجبار  

عامل فعـل در   و خارج از فاعل باشد علت فعل در و بدین صورت که مبدأ .فعل اجباري می داند   
 ان یک نـوع عمـل و      به عنو  اراده را  ارسطو در نتیجه    )همان (».داشته باشد اختیاري ن  آن سهم و  

بـه گونـه اي تقـسیم نمـوده          عنی در واقع کلیه ي اعمال انـسان را        ی ؛فعالیت معرفی کرده است   
 اراده ي انـسان نظراتـی را   مـورد  دکارت نیز در .عل ارادي یکی از این تقسیمات است است که ف  

 ؛اسـت از اراده عبـارت   « :دکارت می گویـد  فاعل مختار می داند،    وي انسان را  : استکرده   بیان
عقـل سـلیم بـه مـا       و ترك جیزهایی کـه شـعور      براي تعقیب یا   تکذیب و  اینکه براي تصدیق یا   

   کنیم که به هیچ وجه احساس نکنیم که یک قـوه ي خـارجی مـا            طوري رفتار  تکلیف می کند،  
ک نـوع فعالیـت   یـ  ارسـطو اراده را  ماننـد  بنابراین دکارت نیز  ) همان(» مجبور می سازد  بدان   ار

 کـه انـسان در   گویـد کانـت نیـز مـی    .گیردسرچشمه می اختیار آزادي و  فعالیتی که از  ؛  ددانمی
بـدي   مورد خـوبی و    دررت تشخیص   عقل عملی خویش که قد     ک عمل از  صورت اراده نمودن ی   

 .گیـرد تـصمیم مـی   ، اختیـار کـه دارد   که این عقـل  بـا آزادي و     ،نماید استفاده می  دارد، را   امور
   .اند مورد نظریاتی را ارائه داده در اینلسوفان اسالمی نیزیف

  فیلسوفان اسالمی نظر از اختیار اراده و
 ما اراده در « :گویدمی معاد و اراده درکتاب مبدأ   مورد  در ، فیلسوف مسلمان،  مالصدراي شیرازي 

چیزي اسـت مالئـم بـه     تصور آن داعی، و شودعقب داعی حاصل می  شوق متأکدي است که در    
 ر د غزالـی ) 154:بی تـا  ،شیرازي(» شودتخیلی که موجب تحریک اعضا می      ی یا ظن علی یا  تصور

 حیـوان و  ک نـوع مـشترك بـین انـسان و    یـ :اراده دو نوع اسـت   « :اعتقاد دارد که   نظریات خود 
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بازده  و رفتار نسبت به هدف و    ادراك او  اي است ناشی از   آن اراده  انسان است و  دیگري که ویژة    
احـساس نـاتوانی بـه       شدن شوق انسان پس از     محصول برانگیخته  و رفتار در  صالح او  درك راه 

ل به مـصلحت  عوامل وصو  ازي به اسباب و   یثمرة تالش براي دست     و او نظر طرف مصلحت مورد  
  )104:1361غزالی،(» . آن استارادة نیز و

اقع ارادة و در« . قابل بحث است ،مقوالت دیگر  ازبا هم   آنها   اراده   تفاوت و  انسان با خداوند   رابطه
درحالیکـه اوامـر    ،تدواعی وابسته نیـس  اوامر خداوند به اغراض و   و حادث نیست    و متغیرانسان  

موسـوي  (» .دهـد  تحـت تأثیرخودشـان قـرار مـی    وي را ها است و انگیزه و هاغرض انسان نتیجۀ 
                                                                                                                                                          )40:1362خمینی،

: اختیـار عبـارت اسـت از      « : نویـسد چنین می   سبزواري ر منظومۀ خود ب مرحوم آملی در تعلیقۀ     
سـد کـه   رشده است و به نظر مـی تصمیم به انجام امر انتخاب، انتخاب یکی از دوطرف ولی اراده 

بـه   شده و اراده نیرویی است که بـا توجـه بـه آن زمینـه،    اختیار به عنوان یک زمینۀ کلی مطرح 
ر مختار باشد امکان فعل و تـرك هـر دو    نماید در نتیجه انسان اگ    ا ترك عملی اقدام می    ی فعل و 

ر صـورت فـرض مجبـور بـودن وي اجـازة ایـن امکـان از او گرفتـه                 د درمورد وي وجـود دارد و     
اراده مـشخص    کـه تفـاوت اختیـار و    جاسـت این از همین  بنابر) 62:1385اقري،میر ب (» .شودمی
 عملـی بـه ارادة   ي ونمـودن کـار    را گویند، انتخـاب   اختیار خالف جبر، آزادي عمل    « . گرددمی

ال خـود  افعـ  حالت بعضی از آثار و      آن صفت و    است قایم به فاعل که به واسطۀ       یحالت خویش و 
ا بر گردد بعضی کارها رد و بر حسب دواعی خاص که حاصل می        دهرا بر بعضی دیگر ترجیح می     

  .توان گفت اختیار نقطه مقابل جبر استپس می) همان(» .دهدبعضی دیگر رجحان می
  )Detr minist(جبرگروي ر وجب
  زور یـا تهدیـد و فـشار    ساختن کسی به کاري به وسیلۀ ر در لغت به معنی گماشتن یا وادار   جب

عتقدنـد کـه   آنان م روشی است که پیروان آن را جبریه می گویند و     در فلسفه طریقه و   «  . است
؛ چـون  ي از خـود ندارنـد  گیرد و بندگان هیچگونه اختیارانجام می خداوند اعمال انسان به ارادة   

از . گوینـد  به این گروه جبریـه یـا مجبـره مـی           اساس عقیده و مکتب آنها متمایل به جبر است،        
جهـم بـن    (ان مسلمانان پرداخت مردي به نـام        این عقیده در می    ترین کسانی که به نشر    قدیمی
 مجبـور اسـت    اعمال خود   انسان در همۀ   «:که معتقدندآنها  ) 205:1387ز،ردادوا(» .بود) صفوان

 وداننـد  خـدا مـی   ،اب و ناصواب و حـسن و قـبح      صو  افعال بندگان را از خیر و شر،       و فاعل همۀ  
ایمان بندگان از سوي خداسـت   یعنی کفر و یا شمارند؛اراده میانسان را در انجام افعال خود بی     
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 عقـل مـا   گوینـد شـمارند و مـی  بودن خدا نمیا دلیل ظالمو خودشان دخالت ندارند و این کار ر      
،چه آنکه او هر کاري کند همان خوب اسـت اگرچـه   حقی ندارد که براي خدا وظیفه تعیین کند     

می است مبنی   گروي پیشنهاد فلسفی عا   جبر «همچنین)245:1383فضایی،(».خالف شرع باشد  
 بـا فـرض آنهـا چیـز     محفوف به شرایطی است کـه   دهدبر اینکه هر چیزي که در اصل روي می        

  ) 205:1387ادواردز،(» .واند شدتدیگري واقع نمی
  و اسـت  هشـد   انجـام  یهاي مختلف  بحث انسانارادة   و  خداوند  ارادة زمینۀ مباحث الهیات در   در

بـه  ،  )معتزلیـان  اشـاعره و  (داشتندجهت مختلف گرایش     دو درگروه مخالف هم که      سرانجام دو 
ابد در نتیجه ایـن   یاس می ر آنها انعک  ونه که بیان شد مذهب شاعران در شع       گهمان .آمدند وجود

 کـه  ی اسـالم اصـیل  البتـه نظریـۀ   انـد طول تاریخ داشـته  شاعران در  آثار زیادي بر   تأثیر گروهدو
بـا توجـه بـه ایـن کـه      . کنـد  در برابر این دو گروه قـد علـم مـی   ،است» امر بین االمرین   «همان

نظـرات ایـن دوگـروه     ابتـدا  ناصرخسرو در آثارش از این سه گروه تأثیر پذیرفته است، در ادامـه           
 قـضا  ،عـدل خداونـد   همچنـبن    و ایـن مـورد     اسـالم در   ه ي   یـ سـپس بـه نظر     و گرددبیان می 

  .شودوقدرپرداخته می
  )جبریون(اشاعره 

آنچـه  «.افعال انـسان بـه دسـت خداسـت         آنها به نظر  دانند،مؤثر می  امورهمه    در را اشاعره خدا 
 )10:1386،هجـویري  (». خداي است تعالی   خلق جمله فعل و   حرکات بنده،  سکون و  از باشدمی

فرمـان   د و به هر چه اراده کند،   کنمالک بندگان است، آنچه بخواهد می     خدا  «:اشعریان معتقدند 
اگر همه آنهـا را بـه      مرتکب حیفی نشده است؛ و     اگر همه خلق جهان را به بهشت برد،        دهد؛می

ـ اً و   حـوادث مـستقیم    تمـام ) 238:1383فـضایی، (» .اسـت فکند ظلمی نکرده  آتش دوزخ ا   دون ب
ا نیز که جـزء حـوادث ایـن جهـان           ه انسان افعالدر نتیجه    .خداوند مربوط است    به ارادة  هواسط
 مـستقیماُ  بلکه فعل او ؛ندارد در افعال خود عنی انسان هیچ دخالتی ی ؛همین حکم را دارد    است،

آیـاتی را از قـرآن       ونجبریـ .گوینداشاعره را جبري می    و به همین دلیل       حق است  ناشی از ارادة  
ـ  فاِن اللّه یضِ   «.آورندان شاهد بر ادعاي خود می     کریم به عنو   ن یـشاء  ل م هـدي مـن یـشاء     ی و. «

                                                                 .کندمی  ه بخواهدگمراه ک هرکسی را  و کندکه بخواهدگمراه می   داوند هرکسی را  خ همانا)35،8(
 هـر  قدر و دودح خلق کرده و او همه ي موجودات را) 3 ،25( » .اًقدره تقدیرفَ لق کل شیءٍ وخَ« 

ظـاهر  از  اشاعره   و   ستا مخالف مختار بودن انسان      این آیات  در ظاهر    .استمعین فرموده  را چیز
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را  قـدر  قضا و اُلۀ  مس براي اثبات این نظریه      آنهاهمچنین  . اندجبر کرده به  چنین آیاتی استنباط    
  .شودجداگانه به این موضوع پرداخته میه اند که در بحثی نمودمطرح 

  نظریه کسب
نـد و   یآفری را مـ   یخداوند افعـال انـسان    ؛  آنطبق  . این نظریه را به جبر متوسط تعدیل کرده اند        

  .ندکیده اکتساب مین افعال را که خدا آفرینسان اا
م ییگـو ی می مثال وقتي همزمان شدن خلق فعل با خلق قدرت در انسان، برا     یعنیکسب  «پس  
 همزمان بـا خلـق راه رفـتن توسـط خـدا،      یعنیکند؛ یا راه رفتن را کسب م  ی رود    راه می  يفرد

ار یـ ن کار را بـه اخت ی او احساس کند که ا کند تا یجاد م یز در انسان ا   ی را ن  یخداوند قدرت حادث  
مقـصود از کـسب، صـرفاً مقارنـه        « بنـابر ایـن      )127:1381برنجکار،(» .ش انجام داده است   یخو

 اسـت کـه تنهـا بـه واسـطه قـدرت خداونـد انجـام                 یجاد فعلـ  یقدرت و اراده حادث با خلق و ا       
  ،مان و کفـر یمثالً ا(ن یت ضدیقدرت حادث، مقارن فعل است نه سابق بر آن، و صالح  . ردیپذیم

ن یبـد  .ت تـرك یا صـالح یت فعل دارد یا صالحیرا ندارد، بلکه ) ا فعل و تركیت یطاعت و معص 
 ی بنامنـد، منتهـ  يها را جبرن گروه حق دارند آن یز جبر است و مخالفان ا     یده ن ین عق یب، ا یترت

 البته در جبر و کـسب  انددهین قسم را جبر متوسط نام   ی، ا  در برابر جبرِ جهم بن صفوان      يعده ا 
ل ی تعـد يدند آن را بـه گونـه ا  ی کوشـ ي از استادان کالم اشـعر یدا شد و برخ   ی پ ي تطور ياشعر
در مقابل، معتزله افعال انـسان را فقـط منـسوب بـه انـسان           ) 563-555 :1983بدوي،  (» .کنند

  .ض کرده استین امور را به انسان تفوین که خداوند ایدانند و ایم
  )وناختیاری(معتزله

 خـود او    اگر افعـال انـسان بـه ارادة        :آنها معتقدند .  هستند مقابل اشاعره ست نقطه   این دسته در  
 از  .کننـد الیلـی را ذکـر مـی       براي اثبات اختیـار د     معتزلیان« عدل خداوند معنایی ندارد،    نباشد
گویند انـسان در وجـدان خـود        اساس این نظر می   بر. استشعور انسان به اختیار خود       -1:جمله

دهـد، احـساس رضـایت    د یا نسبت به اعمالی کـه انجـام مـی         کن می حساس ندامت و پشیمانی   ا
تکلیف چیزي اسـت کـه از     تکلیف؛ وجود -2.آگاهی می تواند تصمیم بگیرد      با شعور و   کند و می

و تکلیف به معنی واقعی خـود عملـی نیـست مگـر آنکـه       انجام دهد تاآدمی خواسته شده است  
انسان داراي اختیار نباشد این تکلیف چـه از جانـب      اگر و انجام آن باشد  و قادر به     مکلف مختار 

انسان با دیدن  کینه نسبت به اعمال دیگران؛    خشم و  -3.چه از جانب عقل باطل است      و خداوند
توانـد ایـن   این دلیل بر این است که شخص مـی   وشوددچار خشم و کینه می    دیگران اعمال بد 
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                     » .هــستند آیــاتی از قــرآن کــه مؤیــد اختیــار انــسان       -4. اعمــال بــد را انجــام ندهــد   
بدرسـتی  ) 76،3(» .کفـوراً  إما واً شاکر ابیل إم الس ناهیده انّاِ« : جمله زا) 120:1385میر باقري، (

                                 .ا ناســـپاس اســـت  یـــ  گزار و یـــا شـــکر  بـــه راه راســـت   کـــه هـــدایت کـــردیم او را  
این  فکرت طرز اشکالی که در  « .شبیه شیعیان اسماعیلی هستند    بعضی موارد  دراً  این گروه تقریب  

اشـکال  .انـد پذیرفتـه )انسان(ت دیگري راخالقی برابرخالقیت خدا  این است که در    دارد عده وجود 
موجـودات   داننـد، غنـی مـی   راا خـد  و فقیـر  قرآن که انسان را این است که خالف نظر دوم آنها 
) همـان  (».نیازمند است جهان درپیدایش خود تنها گویندمی و دانندبی نیاز می  بقا در جهان را 

سخگوي چگونگی  اپ و سازدمی مسیراصلی الهی دور   از را انسان مطلق هردو  اختیار مطلق و  جبر
  . نیست انسانطرف اعمال از بروز

  ) ي بین االمرین نظریه(اختیار و جبر مورد  درمیشیعیان دوازده امادیدگاه  
 امانـت دار   راقرآن انـسان     .خودآگاه است  و انسان موجودي مختار   شیعیان دوازده امامی،  از نظر   
حمـل آن   از آنها .ه کردیم عرض هاکوه و هاآسمان رب ما بار امانت را   « : گویدمی و داندمی خداوند

ـ  انـسان آن را    همانـا  آن ترسـیدند   از و سرباز زدند  برخـی مفـسران     )72،33(» .دوش کـشید   رب
 امانـت خداونـد    آگاهی را   اختیار و   در نتیجه آنها   .امانت تکالیف الهی است    از که منظور  اندگفته
جانـشینی   خلیفـۀ الهـی و    انـسان شایـستۀ      ،آگـاهی  پذیرفتن اختیـار و    با :گویندیم و دانندمی

 نیـز  گونه کـه گمراهـی او  انسان است همان ودبه دست خ کسب سعادت نیز  .گشته است  خداوند
     :فرمودنـد )ع(ضمن وصـایاي خـویش بـه امـام حـسن      در )ع(علی حضرت  . اوست به دست خود  

نهج البالغه وصیت حضرت بـه امـام         (».آزاد آفریده است   را تو  دیگري مباش زیرا خداوند    بندة«
  در،اسـت   مختـار ست کـه  دانـ و شـد  ندگی دیگـران آزاد    ب قید وقتی انسان از   پس   )920حسن،

 حقیقـت   قـرآن  .کندشرع اقدام به عمل می     رعایت موازین عقل و    با وکند  میدقت   انتخاب امور 
انتخـاب   اگر انسان راه درسـت را پـذیرفت و      پس   دهدمی مقابل انسان قرار   در و کندبیان می  را

پـذیرفت بـدبخت   رسـت را ن و راه د ه گمراهی را انتخاب نمود     و چنانچ  شودمند می نمود سعادت 
 جازات کردن در برابر اعمال انجـام م پاداش دادن و نهی کردن،  و در جوامع انسانی، امر    .شودمی

تفـاوت بـین    ،تردیـد  وجـود شـک و   همچنـین    اراده اسـت،   و شده توسط انسان دلیل بر اختیار     
ـ    یـ خـود دال   ،تربیـت  و امکان تعلـیم و    وجود پشیمانی    ،يدارحرکات ارادي و غیر ا     ر ل دیگـري ب

 ایـن دو     بـودن  وسط حد ،اختیار مورد جبر و   بهترین نظر در  در نتیجه    .استبودن انسان   ار  مخت
نه جبر است و نه تفویض بلکه امري بین االمرین اسـت          :می فرماید ) ع(امام صادق  «.است هقولم
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را  از گنـاه او  بین االمرین مثل این است که کسی را در حـال معـصیت ببینـی و        و منظور از امر   
این چنان نیست که تـو   را به حال خودش رها کنی و  کنی ولی او از گناه دست نکشد تو او  نهی

انـسان در    شده،با توجه به روایات ذکر     )156: 1348کلینی،(» .او را وادار به معصیت کرده باشی      
 داده کاناتی که خـدا در اختیـار او قـرار    ام نه مختار بلکه با قدرت و      افعال خود نه مجبور است و     

 .تواند ترك کنـد   و هر عملی را که بخواهد می       دهد تواند انجام  هر عملی را که بخواهد می      ،ستا
 کـه انـسان بـا اختیـار خـود بـه انجـام آن          استاعمالی   پس در مکتب اسالم آنچه اهمیت دارد      

از دیدگاه اسـالم انـسان در حـین انجـام      .مقابل آن باید حساب پس دهد   و در  ورزدمیمبادرت  
 در وبا اراده خود می تواند مـسیر زنـدگیش را انتخـاب نمایـد           داراي اختیار است و    اعمال خود 

 افعـال ارادي    تـوان گفـت کـه      می این بنابر .دگیرمیاش در مسیر مشیت الهی قرار       اراده حقیقت
چه نقشی در مختار  و قدر  که مسأله قضا وحال باید دید    .دارندده خداوند قرار  ر طول ارا  انسان د 

   .انسان  داردجبري بودن 
  قدر و قضا
حتوم بودن زندگی او    م  از جمله مسائلی است که به عدم اختیار انسان و          ،قدر یا سرنوشت   و قضا

انـسان از   اسـت و  هنوشـت  دست تقدیر آن را شده و سرنوشت از قبل تعیین یعنی   ؛تعبیر گردیده 
 الزم در قـرآن آمـده    وهنـی انـداز  الزم به توضیح است که قدر بـه مع    البته   خود اختیاري ندارد،  

 بـه   نیـز قـضا  .فریـدیم همانا هر چیـزي را بـه انـدازه آ        ) 29،54(» .ئ بقدر قناکل ش لَخَ انّاِ« .است
ـ  و« است رفته  به همین معنی به کار اءاسرسوره   23 در آیه    ؛معناي حکم است   لـی  ربـک ع  َضاقَ

الّاِ تعبد قضا بحث دربارة  روایات از  در«.ت نکنید عباد کسی را  او جز  حکم کرد  پروردگارت» ایاه  
 خداونـد  :امام صادق فرمـوده اسـت   . خداست اسرار این سري از   :نهی شده وگفته شده که     قدر و

نـه   می دهـد  بازخواست قرار آنچه بدان سفارش نموده است مورد    قیامت بندگان را از    متعال در 
هـا  ایـن  آیا چیست و سحر وکه افسون  سؤال شد او از .رفته است آنها آنچه که قضاي الهی بر     از

                     ».اســت قــدر از ایــن نیــز خــود   :فرمــود هنــد؟تغییــري د قــدر و قــضا در تواننــدمــی
معـروف اسـت    آثـار  انـدر « :  هجویري در این مورد چنین گفته است)30: 1369فیض کاشانی، (

 کی منقبض بـود یآنچه  از -علیهم  ... صلوات ا-نگریست عیسی بود تا و نخندید  بودیییح که تا 
عیـسی   قطعیت؟ عیسی ایمن شدي از    ای : گفت ییحی رسیدند کدیگری چون فرا  کی منبسط، ی و

نـه خنـده ي      و بگرداند حکم ازلی را   پس نه گریستن تو    رحمت؟ شدي از   نومید ییحی ای :گفت
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 المحـق و   و المحـو  الانـس و   الطمـس و   البـسط و   القبض و (پس .گرداند رد من قضاي کرده را   
  )550: 1386هجویري، (». بوده استکه تقدیر آن نباشد جز.)الجهد و عجزال

قـدرت   علـم و  خیرخواهی،: نظر جبریون عبارت است ازه بیان شد، سه منبع عمدة  گونه ک همان
 آگوسـتین  «تقدیر ازلی است حتـی و قوي ترین ادعاي آنها، بی شک سومین   و خداوند نامحدود

است خود را ناچار یافتـه اسـت کـه از     بانی دیگر دفاع کرده   اساس م  بشري بر  اختیار از چند هر
ناشـی   تقدیر ازلی از همـین جـا    .صرف نظر کند این برداشت در پرتو تصورش از قدرت خداوند   

در  .آگوستین قدرت انسان در قیاس بـا قـدرت آفریـدگارش چیـزي نیـست           به اعتقاد  .شود می
اریش یـ  لطـف خـدا   ندارد مگر اینکه قدرت وحقیقت انسان چاره از انجام دادن چیزي جز گناه         

اشـاعره  ) 214:1362ایان بـور، (» .کند تا هم اراده کنیم و هم عمل کنیم  خداوند در ما کار    کند،
کارهاي نیک   اعم از  آنچه بندگان     خداوند بر  قضا عبارت است از حکم     « : معتقدند که  و جبریون 
» .اسـت محفـوظ نوشـته شـده   و قـدر همـان قـضاي سـابق اسـت کـه در لـوح            دهنـد انجام می 

 ؛شـد  مطـرح مـی    اینگونه) جبریون(از طرف آنها  قدر    قضا و  مسألۀبنابراین   )203:1387ز،دادوار(
کارهـا در   وقتی که وقوع حـوادث و  .گیرد به هر موضوعی از عالم تعلق می     که اراده ازلی خداوند   

در کـشف   . سـت  مقـصود همـان جریـان علیـت تامـه ا           ،شـود قدر نسبت داده می    و عالم به قضا  
 قدرت آنـان در  است و افعال اختیاري بندگان تنها به قدرت خداوند« : المحجوب آمده است که 

اختیـاري پدیـد آورد کـه      بر آن جاري است که در بنده قدرت و اهللاة عاد  بلکه آن تاُثیري ندارد،  
احـداث   ع واین فعـل بنـده در ابـدا    بنـابر اگر مانعی نباشد همزمان با آنها فعل مقدر واقع شـود،       

مراد از کسب همزمانی فعل است با قـدرت   مخلوق حق است اما کسب آن به بنده مربوط است،        
» .سـت تنهـا او محـل پدیـد آمـدن فعـل ا        بنده بی آنکه وي در آن مؤثر و دخیل باشـد،          ارادة   و
را اسـتخاره آمـوختی       ما ،پیغمبر« : در جایی دیگر نیز چنین آمده است       )690: 1386هجویري،(

ت امور اندر کسب و تدبیر وي بـسته نیـست کـه          پس چون بنده بداند که خیری      ه قرآن، چنان ک 
همـان  (» .شري که بـه بنـده رسـد مقـدر اسـت      صالح بندگان خداوند تعالی بهتر داند و خیر و        

 ؛نظر هجویري ما فاعل افعال خود هستیم اما تمام این اعمال آفریده ي خـدا اسـت        به   )122ص
  بـسیار قـدر  و ي قـضا  زمینه بحث در .یت خداوند در طول هم قرار دارندیعنی فاعلیت ما با فاعل  

بیهـوده نیافریـده    زمـین را  خدا آسمانها و .شود میمعتزله اکتفا  جبریون وبه نظریۀ تنها است و 
 و قـضا  اگـر .  عقل انسان است مستلزم باطل دانستن حکمت الهی و      به جبر  است بنابراین اعتقاد  

  شود؟پس عدل الهی چه می ندارد خود ختیاري ازانسان ا حتمی است و قدر
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  عدل
 زیـرا  مسلمین قدمتی دیرینه دارد؛    خ اسالم و  تاری در شده است و   ذکر عدل در قرآن کریم مکرر    

ـ اِ« قـرآن آمـده اسـت       در .کی ازاصول دیـن مـسلمین اسـت       ی و ارکان اسالم    کی از ی ن اهللا یرُأم 
ـ   تَ ربـی و  ذي القُ  ایتاء حسان و اِ  و العدلِبِ و حـشا شن الف نهـی ع ـ الم کـم  علَغـی یعظکـم لَ  الب و رنکَ
 بـه قـبح آن      کـه او   چـرا  ؛دهدگاه عمل قبیح انجام نمی    چسبحان هی  خداوند )90،16(» ذکرونتَ
 بـه وعـده و   اعتقـاد  چنـین کنـد   او اگـر . نیازي بـه انجـام آن نـدارد   ، بوده کش قادر  تر بر گاه و آ
ـ   و « .رودمـی  پیامبران از بـین   همچنین گفتۀ     و هاي او عیدو  او )47،22(» وعـده  ف اهللا لـن یخلِ

   . خویش نکندهرگز خالف وعدة
   در شعر ناصرخسرواختیار

 است که با اتکا به تـوان و         یجمله سخنوران مطرح و صاحب سبک       از یانیم ناصرخسرو قباد  یحک
و ا.  بوجـود آورد یم و تازه در شـعر فارسـ   ی عظ یذوق قدرتمند شاعرانه خود توانسته است،حرکت     

 افکنـد و سـرآغاز   ی پـ یات فارسـ ی نو را در ادبی نمود و طرحیحکمت و کالم را وارد شعر فارس   
  .دین گردیران زمیات فرهنگ ای در ادبینیان نویجر

ت حکمـی، فلـسفی و      حا هیأت انبوهی از عبارات و اصـطال       در این شیوه نوین براي نخستین بار      
ــاب شــعر و شــاعري مطــرح گردیــد کــه ارتبــاط   ــا جهــانکالمــی در ب شناســی، مــستقیمی ب

  .جلمله این موارد جبر و اختیار است  از؛شناسی، خداآگاهی و خودآگاهی داردانسان
ه در ادامـ  .خسرو شواهدي وجود دارد که بیانگر اعتقاد او بر مختار بودن انسان است      در آثار ناصر  

  .شودبه بررسی این شواهد پرداخته می
   و خردعقلداشتن 

ورد فرمـان و خطـاب خداونـد قـرار          ، مـ  چون ما داراي اختیـار هـستیم      :  است معتقدناصرخسرو  
.  آن کارهاي درست را از بد تشخیص دهـیم  وسیلۀخداوند به ما عقل داده است تا به         . گیریممی

  :داریم داراي اختیار هستیمخرد  پس چون عقل و
  هی گنه کاریم؟گ  گهی خداپرست و          ما به خرد        چه دادندمان که بهر ز خرد«  

  مختاریم؟ ه حی وـن گر را  خداي مافرمود                    راچ نیکی بکن، تو مکن بدي و   
  » گرفتاریم؟ ما به فعل خویش گرفتار                 رگ ستمکاره نیست سوي خداکه گ چرا  

  )71:1378ناصر خسرو،(
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گـرگ درنـده اختیـاري از     . حیوان استاین بیت نشان دهندة متفاوت بودن ارادة انسان با ارادة         
 مـسئول اعمـال خـود    ، نیست ولی ما چـون مختـاریم      به اعمال خود   مأخوذاین  بنابر ؛خود ندارد 

 کـه  کـاري را  ،خرد استفاده از عقل و باتوانیم عقل داده پس ما می     به ما   چون خداوند   و هستیم
به فلـک نـسبت    نباید رام کارها انجا: گویدمی جایی دیگر در  او .انجام دهیم ،  استبه صالحمان   

  :داد
  )12همان،ص (»مرا سپر بست سپاه و خرد       دین وتیغ تیز دهر         با زمانه و لشکر با« 
توانی در برابر روزگار مقاومت کنـی و در حقیقـت   می ،که همان تکلیف الهی است و دین    خرد با

  .باشی مختار
  نام جست نخواهم نشان و هگرز تو  از رسن دین حق زدم   درمن دست خویش«

                                           )57همـان،ص (»نام ژرف بدین بیقرار ن چاه زشت ویز   اکنون که بر شوم  مآن همی کنـ   تدبیر
ایـن   تـوانم از  چاره اندیشی می   دست زدم بنابراین با    )دین(من به ریسمان الهی     : گویدشاعر می 

 دین الهی پیروي کـرده و       از تواندمی خود اختیار باانسان    یعنی؛ .برسم االدنیاي زشت به عالم ب    
اندیشی و پیروي کردن از دیـن  چاره : خسرو اعتقاد دارد کهپس ناصر  .اندیش باشد ها چاره درکار
  .، دلیلی بر مختار بودن انسان استالهی

  گـواريسـو رنـج نبینـی و  جـز      نسازي        خرداي بی خرد چون با « 
  )30همان،ص (»  با من نکنـد هیـچ بـردباري         روزگار جافـی            ه چراگـویی ک  

 بـراي  بـدبختی  رنـج و   چیـزي جـز      ،خردي از عقل و انجام کارها از روي بی        عدم استفاده کردن  
 را سـتمگر    سپس روزگـار   وکند   می بد را  بخت خود  خردي، بی باحقیقت آدمی    در. انسان ندارد 

از نظر ناصرخسرو گناه کارها را به      « . به روزگار نسبت دهد    را چیز بد  هر  تا کوشد می  و خواندمی
   )54:1384دکتر غالمرضایی،(».گردن فلک و روزگار انداختن نشانه جهل آدمی است

  به زبان  شماس»       رفتنیم مناي مردمان        « همی گویددهر«
         تکیه مدارید چنین برقضاش    طاعـت داریـد رسوالنش را      

                                              )423:1378ناصرخسرو،(»بزرگ این عطاش سخت شریف است و   ائیست شما را از او عقل عط
 مختاریـد خـرد،    وعقـل  داشتن  با. استرین چیزي است که خدا به شما داده       تهمانا عقل شریف  

  .اطاعت کنیددین الهی   وپیامبران خدا که از
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  هدایت انسان ها توسط پیامبران
مبعـوث شـدن پیـامبران از     ،ت خراسان به مختـار بـودن انـسان   کی دیگر از شواهد اعتقاد حج  ی

  : جانب خدا و هدایت آدمی توسط آنهاست
  بـاد با شدن ناچـار    بـرون بایـد       بـادخـانه هم به آخـر        ایـن پر از«
  چه افتاد؟ از این بند   بدین زندان و       این علوي گوهر پاك        چه گویی 
  چه بنهاد؟ بندش از این زندان و   در               ـد ار نیامـد زوگنـاهـیخداونـ 

                               )61:1378ناصرخسرو،(»چون فرستاد؟ ي اواین زندان سو در بستش به جرمی پس پیمبر   وگر
داد  انجـام مـی    خـدا  خود این گناه را   بر اساس نظر جبریون      ای و زدنمی گناهی سر انسان   اگر از 

 انجـام  اختیـار خـود   با پس انسان خود   از بهشت به این دنیاي فانی فرستاد؟       را پس براي چه او   
 ،دخواست انسان گناه کنـ    خداوند می  اگر .دبهشت بیرون رانده ش    از و  را انتخاب کرد   گناهدادن  

 هـا انـسان هـدایت   ایـن ابیـات ناصرخـسرو،    در اسـت؟  فرستاده براي هدایت آنها پیامبران را  راچ
اختیـار    دلیـل روشـنی بـر    را از بهـشت شدن آدم خوردن میوة ممنوعه و رانده    ،توسط پیامبران 

  .داندانسان می
  حقّ انتخاب داشتن

هاسـت کـه در شـعر       دن انـسان  هاي مختار بو  از نشانه  خود   حق انتخاب  نمودن چیزي و   انتخاب
  :استکرده پیدا ناصر خسرو نمود

                                )11:1378ناصرخـسرو، (» مان را  خان به دشمن بده   ناصر چو     متی خاندان بایدت ه   اگردوس«
 برگزیـده  دوستی خاندان رسول را  و کرده   رها را خاندانش   انتخاب خود   با :شاعر معتقد است که   

نشانگر آزاد بودن انسانها در انجام امور        داشتن حق انتخاب  گیري و بنابراین قدرت تصمیم  . است
  . است

  فاسق ملعون زشت و  فعل بدش کرد                مـادر دیوان یکی فریشته بوده ست     « 
 )8همـان،ص (» خواهی ایـدون  و خواهی ایدون گراي   ست دو گشاده هر  شرخیر و توراه زي    
آشـکار   روشـن و  ،جراه راست و راه کـ » رشد من الغی«ن کریمآبه قول قر  ای و شر و خیرخاب  انت

 را کفـر  ا راه کـج و ی  و ایمان را برگزیند که راه راست و آدمی است   این به اختیار   است و  گردیده
عیلیان از در آیین اسـما «  )256،2 ( »ی الغَنَ مِشدِن الرُبتبی دن قَیفی الد کراهالاِ«.انتخاب نماید 

ده خـویش حـق یـا    نظر گفتار وکردار و انتخاب نیک و بد انسان مختار است نه مجبـور و بـا ارا               
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 توجه بـه مـذهب   از دیدگاه ناصر خسرو با   پس  )41:1384غالمرضایی،(».کندباطل را انتخاب می   
  :برگزیدن به دست خود انسان است کردن و اختیار انتخاب، اسماعیلی که داشته

  )18:1378خسرو،رناص(»بار بی خواهی خار به فعل اکنون وخار  ن باش بییشیر رتوخواهی با «
تـوانی خـار   هـم مـی   توانی بار شیرینی باشی و  بخواهی می  انسان اختیار به دست توست اگر     اي  
  .بار باشیبی
  اختیاري  نکردم جز که پرهیز     تن خویش       بر اختیار ااگرمن ب«
  )502ص،همان( »ابدالی حکیمی بختیاري         جزلم         اختیار زخلق عااین نکرد 

توجه بـه    با و ها داراي حق انتخاب هستند     تمام انسان  : که توان دریافت  می ابیات باال با توجه به    
  .از آن پرهیز کنند  یا وانتخاب نموده چیزي را توانندبودن خود می مختار

  افزایی دانش تالش و کوشش،
، ن غـم  آاگر تخم محال بکاریم نتیجـۀ  .استکارها به دست خود م    نتیجۀ  : به عقیدة ناصر خسرو   

  بـر ی روشـن  دلیـل   کار مـا   و نتیجۀ  تالش کنیم و این کوشش       ما مختاریم . حسرت است  اندوه و 
  :هاست بودن ما انسانمختار

  تاري این چاه تنگ و  دربرخیر        خواهی که تماشا کنی به نزهت    «
  )30:1378،ناصرخسرو( »هرگاه که تخم محال کـاريحسرت        دوه غم ندروي وکان جز

  :گویداز آموختن سخن میاو در جایی دیگر 
  غفلـت به دانش بیفشــان ازگرد      سـرآن کش بیاموخت ایزد         ازبیاموز«
  )85ص،همان( »ن  که سلمان از آموختن گشت سلما      سلمان بباشی       همچو اموز تایبـ 

تـالش   ترقی انسان در گرو آمـوختن علـم و   کمال و )ناصرخسرو(به نظر اسماعیلیان  « حقیقت در
 ،کوشـش  تالش و  ،سلمان با آموختن  ) 54:1384غالمرضایی،(» .در راه کسب علم و بزرگی است      

 .تـالش اوسـت   دانش و خاطر به بزرگی او  ، در حقیقت  و افزایی بزرگ شد  دانش با او .سلمان شد 
 ،کـردن تـالش در نتیجـه    شد  او بی معنا می   کوشش    تالش و   از خود نداشت،   ي اختیار آدمی اگر

  .مختار بودن انسان باشد تواند بیانگر دانش آموختن میوحصول نتیجه 
                                                             ندامت وپشیمانی

  :هاي وجود اختیار استی دیگر از نشانهام بعضی کارها یکپشیمانی از انج ندامت و
   ».ماست که برماست ه اززکه نالیم ک گفتا             دید ویش برونگه کردو پرخ زي تیر«

                                              ) 524:1378خسرو،ناصر( 
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دست هـیچ کـس      از ام :گویدکند و می  ابراز پشیمانی می  ها   از انجام کار   این بیت ناصرخسرو   در
 که بـشر از     پس هنگامی  . کارهاي خودمان است   ، نتیجۀ آید ما می  سر هرچه بر ؛  بنالیم زیرا  نباید

بلکه   ببیند از چشم روزگار  شود براي توجیه خود نباید نتیجه آن کار را          انجام کاري پشیمان می   
  . او مسئول انجام کارها استخود

  کارهاي بد خودبه دلیل مجازات شدن 
در جهان  در این جهان و(ها ؛کیفر انسان استهی که در قرآن نیز از آن یاد شده        از قوانین ال  کی  ی

سـزاوار   انسان اختیاري از خـود نداشـت،  اگر . زندمی اعمالی است که از آنها سر     برابردر  ) آخرت
  :مجازات شدن نبود

                                                                                                                  » و شما اهل قضایید دحدن خور اندر                     ایشان  فعل بدحکم الهی به چنین  از«
                                       )447:1378ناصرخسرو، (

جبریون فعل بد را  «درحالی که  دجازات شو  م  باید دهد،کارهاي بدي که انجام می     در برابر آدمی  
امـور بـه     اگر انجـام     .د در اشتباهن  )74:1378میر باقري، (» .سرنوشت نسبت می دهند    به خدا و  

هـا در روز جـزا بـراي    پـس سـخن از مجـازات انـسان      ،گرفـت سرنوشت صورت می   دست خدا و  
  چیست؟

  )همان(» ه اعداي خداییدک دینگوی کفر  جز       همه برخواست خدایست   که بدها گویید«
 و آنهـا را دشـمن خـدا     ،ا بیان نظر اشاعره   او ب  .خسرو است  بیت بیانگر رد جبر از جانب ناصر       این

   .کندجبر را کامالً رد می  وداند میسخنانشان را کفرآمیز
  عدم اعتقاد به تأثیر سرنوشت در انجام امور

ناصرخسرو اعتقـاد  . تیار از انسان است اخت قبول سلب، اعتقاد به سرنوش گونه که بیان شد   همان
  :کندبه سرنوشت را رد می

  به نیکی رقم مکن جز به جان بر  کردار خط   ست وجانت نامه را تو«
  )62:1378خسرو،ناصر(»  که دردست توست اي برادرقلم     به نامه درون جمله نیکی نویس  

 سرنوشت خـوبی را ،  سعی کند   باید  پس انسان است،  سرنوشت به دست خود    :او معتقد است که   
مختـار    انـسان را و او بـه سرنوشـت اعتقـادي نـدارد       توجه به ایـن ابیـات        با .رقم زند  براي خود 

  .داندمی
  زمـانه برفکنـی چون    عیـب تنت بر ست زمانه ؟       چندبنالی که بد شده«  
  )9همان،ص(» ه مفتون مفتونی چونی به قول عام       کن   کی گفت این زمانه که بد هرگز   
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اي : گیـرد سخن او حالتی پند گونه به خود مـی دهد و می خسرو انسان را مورد خطاب قرار     ناصر
زمانـه   ،بینـی چشم زمانه مـی  از هاي خود راعیب نالی ومی روزگار دست زمانه و کی از  تاانسان  
بـدي   شـوي و  مـی  مغـرور  هستی که به سخن مردم فریفته و       تو این خود ،  بدي کن  ،استنگفته

 سـرزنش  فلـک را  چراپس  کنیود را بد می نوشت خ سر خود اختر و    وقتی تو به اختیار    .کنیمی
  :کنیمی

  خیره سري را   برون کن زسر باد    مکن چرخ نیلوفري را          نکوهش «
      نشـاید زدانـا نکوهش بـري را        فعال چرخ برین را         ا ازدان بري

  )142،صهمان( »اختري رافلک چشم نیک از  مدار       بد    کنی اختر خویش را خود تو وچ
  :داندجهان را سزاوار نکوهش نمیهمچنین در جایی دیگر 

  یـکی نـام بـردار دارد سر کـه بـر دانا         کاري است اي مردجهان پیشه «
  دارد ردل خویش زي پا چشم و چورا        گـرسـال خـود بینـددحقیـقت ب 
  دارد اســرار بـسیــار ایـن کـار در   کـه یـزدان      او را کوهـش مرن نشاید 
  )376ص،همان(»نه دانـا نه ســاالردارد  را ه او    کــ          ـشه اســت آن نکـودانا بـس ز 

  :گوید خطاب به روزگار میاین بنابر،داند روزگار را مختار نمیناصرخسرو
  )423ص،همان (» که نه مختـاريزیرا نه نکوهش را ستـایـش را        زاوار سـنیستی اهـل« 

  :است در بیت دیگري به خوبی بیان کردهبیت رامفهوم این او 
   )142همان،ص(» افعال چرخ برین را                  نشـاید ز دانا نکوهش بـري را دان ازبري« 

                                                                                دانیم؟ا در کارها مقصر میرا او رن روزگار اختیاري از خود ندارد، چ چو
   مگرخـویشتــن را بـه داور بـریـم که خواهیم داد       کنیم از بد چوخود« 
  داوریم خود خصم و آن پس که خود  از خود    داد ه ندهیم خودپس ک چرا 
  )504ص،همان (« اختــریــم   اگر بـد نجوییـم نیک   اختري      توست نیکدست من وبه  

خـواهی داشـته   تواند انتظـار داد  میچه کسی   پس از  کند دست خویش بدي می     با  انسان   وقتی
  .باشد

  داد  عدل و
 بارها مـردم را بـه برقـراري     نیزقرآن مهم دینی مسلمانان است و خداوند در    عدل یکی از اصول   

این فراخوانی به تأثیر از قرآن در شعر ناصرخسرو نیز ظـاهر    .  و دادخواهی فراخوانده است    عدالت
  :شده است
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  حق رانــد احـکـام  فردا همه بر خویش که ایزد       ه دادبد امروز«
  )70:1378ناصر خسرو،(» م       گویی که چنین بود قسم قساتـو فــردا      نپـذیرد اگرتـو  ز

بـودن   عدل خداوند دلیل مختـار   .  بهانه کند  را ع جبر  موض تواندو انسان نمی  ست  عادل ا  خداوند
  .ستانسان ا

  )19،صهمان(»  داد پیش آرخواهی دادمی نگه کن            اگر  نیکوخویش خود به کار«
  .ستدادخواهی، نشانه ي مختار بودن آدمی ا

  » گردون به وقت اعتدال اینجا کند جهان  با     روز عدل   آنجا تو با خواهد کرد زدیآنچه ا«
  )388همان،ص (

اسـت    دادهانجـام  آدمی  بـه اختیـار خـویش        مورد کارهایی که   عدالت در رعایت  قیامت   روز در
   کند؛ پیشگی دعوت می همه را به عدالت ناصرخسرو. داشتن  اوست دلیل روشنی بر اختیار

» گاه افریدون کنیاي برچه افریدون نه     گرعدل و دین روي  و خویشتن را چون به راه داد«
  )26،صهمان(

 اگر چه فریدون نیستی ولـی  ،هایت عدالت پیشه کنیاگر در کار: کنداو به ما چنین سفارش می    
تـو اختیـار داري   :  ایـن اسـت کـه   عادل بـودن نـشانۀ   پس   توانی همانند فریدون عادل باشی    می

  . عدالت را در کارهایت  پیشه کنی
   کار بنده همه خاموشی  تسلیم و رضاست           افعال خداوند کند        مهه: ت گوید این« 

  بدبـخت همه کار شماست اي امـت   بدي      نت گوید همه نیکی زخدایست و لیک          وا
 جزاست مکافات و روز هیچ شک نیست که آن،  است بزرگ   که روزيگه این هردو مقرند   وان

   اندر این قول خـرد را بنـگر راه کجاســت       نباشـد نبـوم اهـل جـزا        چــو مـرا کـار  
  » نیست اگر زي تو رواست زي من این هیچ روا     جرم عذاب؟ نکند عدل برآنک او ود   چون ب

  )22صهمان،(
خداوند خالق  افعـال  : گویندکند که میشعري  اشاره می جبر ا عقیدةبهخسرو در بیت اول ناصر   

داننـد   بدها را از خلق می:کند کهرا بیان می معتزلی  موضوع اختیار   ست و در بیت دوم      بندگان ا 
کند کـه پـاداش و عقـاب خداونـد در برابـر       مطرح می چنیننه از خدا و به دنبال این دو عقیده  

، عادل و اگر خداوند غیر مجرم  را عذاب کند) عادل بودن خداوند(عمل نیک و بد بندگان است     
روز جـزا  بـر قـراري عـدالت در      عـادل بـودن خداونـد و       :توان گفت پس به طور کلی می    . ستنی

  . هاستنشانگر مختار بودن انسان
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  نهی کردن، وعده و وعید دادن امر و
آن را  کنـد و ادن و امر و نهی کردن را مطرح می    وعده د  ،براي اثبات وجود اختیار   شاعر خراسان   

  :دانددلیل بر وجود اختیار می
  چرا خورد باید  به بیهوده غم؟       بوده است و رفته قلم  اگر کار«

  نه ذم  تونه مدح و برروا نیست      ز تونه نیک و نه بد ناید ا  وگر   
  ستـد  صنم به فرمان  ایزد پ           بت پرست  ست اگر عقوبت محال  
  بر من ستم کرد او به دست  تو    کار زي تو خدا نیست اگر   ستم 

  نه کم؟ حکم کرده نه بیش و نشد         کتاب و پیمبر چه بایست اگر 
  )62:1378ناصرخسرو،(» این راه پس چون گذاري بر           ول خداي حقست قگر جمله    و

گویی آنچه که باید انجـام     اگر می : گویددهد و می  او انسان را مورد خطاب قرار می      در این ابیات    
بـه  اعتقـاد   (تواند آن را دگرگـون کنـد        ن بوده است و ارادة انسان نمی      مقدر و معی  آغاز    در ،شود
کارهـاي  نیـک و  بـد بـه     انجام ؟ اگر خوريبر انجام کارهاي خود غم می     پس چرا بیهوده    ) جبر

امـر و نهـی کـردن      (.ذم  نیـستی مدح و تو خارج است پس شایستۀ ختیار ا دست تو نیست و از 
کتاب  و نازل شدنمان خداوند بت بپرستد پس عذاب کردن    اگر بت پرست به فر     .).بیهوده است 

 پـس چـرا کارهـا را بـه او     ینداخدا را درست می  اگر سخن    .،کاري بیهوده و باطل است    و پیامبر 
، اگر مذهب جبر حق بـود، اوامـر   : گویدجا ناصرخسرو خالف جبریون می    دهی؟ در این  نسبت می 

شواهد بیان شده و به طور      به   با استناد  .گردیدیعید متوجه انسان نم   وو    ذم، وعده  ،نواهی، مدح 
  :داندو مسئول اعمال خود می را مختار  انسان کلی با توجه به دالیل زیر ناصر خسرو

  ). درك و شعور انسان(در برابر کارها اندیشی ، خرد و چاره داشتن عقل-  
 . حق انتخاب دارد، مختار استجا که انسان حق انتخاب، از آن داشتن - 
 ). ي انسان ها اراده و اختیار دارند همه. (بودن اختیار بدیهی - 
  . داشتن اختیار استافزایی و به نوعی تعلیم و تربیت دلیلی بر تالش و کوشش و دانش- 
  . که به آیات در این زمینه داردهایی و اشاره آیات قرآنی - 
 .از انجام اعمال بد افسوس خوردن پشیمانی - 
 . ز دین به عنوان یک تکلیف الهی  اطاعت ا- 
داللت بر ختیار او در انجام  اعمـال و  ان،  انسمورد پاداش و نتیجه ي اعمال، ثواب و عقاب در           - 

  . افعال دارد
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 . براي هدایت انسان هارستاده شدن پیامبران و کتب الهی  ف- 
 .  عدالت و عادل بودن خداوند- 
  .وعده و وعید دادنح همچنین دن، عقاب و سرزنش  و مد امر و نهی کر- 

  ناصرخسرو شعر در جبر
تقاد او بـه مختـار بـودن    گونه که در دیوان ناصر خسرو شواهدي وجود دارد که دلیل بر اع         همان

 را نسبت به پذیرفتن جبر نـشان  توان یافت که اعتقاد اوشواهدي را نیز می دالیل و ،انسان است 
  :دهدمی

  چون دشمن من تو زبهر مالی       از مال مرا چیزهاست بهتر      «
  بد فعالی زرق و خرافات و  با      مال گرد ناید         فضل و خرد و

  تو چون شکسته نالی پر بارم و که من چون درخت خرما    هرچند
  )466:1378ناصر خسرو،(» او بار خدایست و ما مولی          این حکم خدایست رفته بر ما     

این حکم خدا چنین بوده اسـت  بنابر. خداست که بر ما جاري شده است فرمان حکم وبه نظر او    
داند خالف جـایی کـه عقـل    ها میهمچنین خدا را حاکم بر عقل انسان .که ما این چنین باشیم    

  :دانستسان را دلیل بر مختار بودن او میان
  ن و نه ایراستی گر نه عقلستی تو را نه چو  عقل در ترکیب مردم بآفرینش حاکمست      «

    » گر عقل از او برخاستیبر مرد عقل         امر از او برخاستی ! امر خدایست اي پسر حجت و
  )471همان،ص  مرگ جبر و

البته باید توجه داشت که یکی از   . داند بودن و مرگ را در دست خداوند می        به طور کلی او زنده    
  .انواع مرگ ها ؛مرگ اختیاري است

  اگر دست یزدانـش گوییـم رواسـت  ست مردار خاك دو زنده گشته ب«
           )428:1378خسرو،ناصر(»نان چون بر این قول ایزد گواستچ     سیح را زنده کردي ماگر مرده 

اي را زنـده    اگر حضرت عیسی نیز مـرده      .به دست و فرمان خداست    ) انسان(مرده زنده شدن خاك  
توجه داشت که جبر افعـالی بـا جبـر تکـوینی متفـاوت         البته باید    .به فرمان خداست    فقط کندمی

  .در اینجا جبر تکوینی مورد نظر است. است
    نشوي تو اندرین فانـی باقی          تو را خوش آمد این خانه هر چند «  
  )59صهمان،(» رو به آسانیبیرون نشوي تو          چه خداي از او گرـرون کندت بی  
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 .باید از این دنیا بیـرون رود  بخواهد یا نخواهدچند که آدمی     هر ،ن در دست خداست   مرگ انسا 
  . طرف خداوند است از نوعی جبر، مرگتوان گفت به نظر او میپس 
او . شـود اختیار در شعر ناصرخسرو دیـده مـی      در مورد جبر و   گونه که بیان شد، تناقضاتی      همان

ر خداونـد د کند و معتقد اسـت ارادة  دن امر خداوند را با جبر بیان می در ابیاتی دیگر متفاوت بو    
  .یعنی جبري از جانب خداوند وجود ندارد هاست؛طول اراده انسان

  را کـه مـهاریـمایـم خداونـد  نه بنده        گنـاه نخواهد ز ما و ما بکنیم وگـر«
                                                                )71همان،ص(»خوب کرداریم ایم عاصی بل نیک ونه    ما  همی گناه از خواست وي آید وگربه
   روزگار وجبر

شـود و گـاهی     ه از طرف روزگار بر انسان روا می       گوید ک ي سخن می  جبر اهی از شاعر خراسان گ  
  :کندداوند را در مورد روزگار بیان مینیز جبر خ

  بر  بحر وي  هبی دار و بند پای        است وي استاده هوا به امر وندر«
  با خاك خشک ساخته آب تر   و تقدیرش  او شد و ایدون به امر

  )45:1378ناصر خسرو،(» رو بی دراین آسیاي تیز          همی به قدرت او گرددچندین
خداست  برجاست و به فرمان    پافرمان خداوند    به قدرت و  جهان و روزگار     :شاعر معتقد است که   

 جهـان پـا   نخواهد خدا بنابراین تا . داردخشک آب وجودخاك  رو دبر زمین ایستاده  که آسمان   
  . است روزگار مورد در جبرخدادر واقع بیانگر این  و ماندنمی جابر
  )435ص، همان(»ش  تن آسانیناز دلش  راحت  وزت      ياین چرخ جفا پیشه به بیدادبرده «

 و سـتم خـود آسـایش را از آنهـا           مدارد و بـا ظلـ     ستم روا می   ها ظلم و  نیز نسبت به انسا    روزگار
  :هاستنجبر روزگار بر انساستم نشانۀ  این ظلم و وگیرد می

  پیش من بنشین و نیکو بنگرم     آن کند با تو که با من کرد راست «
  )470صهمان،(» زین چرخ جافی محضرم مرتو را  فعلهاي او ز من برخوان که من 

بـا او  جافی  زند که روزگار ستمگر و خود را مثال میها،او براي نشان دادن جبر روزگار به انسان       
  .چه کرده است

  بی خواب و حال             این فلک جاهل     به یکی حال بر دیر نباید « 
  )348ص، همان«     زان ملـک مقبـل مسعـود فـال     اقبال و سعد زود بگرداند  

اوسـت و  ه اقبـال و سـعد بـه دسـت       ست ک هیچ گاه خواب و قرار ندارد، جاهل و نادانی ا          روزگار
نـسبت بـه    خـود را  این بیت ناصرخسرو اعتقـاد   در .گیردها می از انسان  را و خوشبختی    تداسع
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انـسان   خـود  بـه دسـت روزگاراسـت و    هـا بدبختی انـسان  و  سعد:که کندگونه بیان می این جبر
  .نداردخوشبختی و یا بدبختی خود  درگونه دخالتی هیچ

  )11ص، همان(» بر مقر ماه نبودي مقرمرا جز    چرخ بگشتی مداربر قیاس فضل  گر«
شاعر در واقع گردش فلک را عامـل  . این بیت بیانگر پذیرفتن جبر از طرف روزگار بر آدمی است   

       .داندها میبدبختی و خوشبختی  انسان
  )322،صهمان( »که کرده است نال نالم؟ گویم  ز   از هر جفا پیشه زي که نالیم « 
  :دهدنسبت می یار ماندن خود را به اونالد و بی    او از روزگار می 
  )419ص،همان( » خلق روزگارم  درماندة  رفیق و یارم چند که بیهر«

رت البته در ایـن بیـت ناصرخـسرو بـه صـو     . اند روزگار این بال را بر سرم آورده      مردم: گویداو می 
  . تنها بگذارند، مردم او رااست شدهوزگار باعث  که رنمایدغیرمستقیم جبر روزگار را مطرح می

  کی بی گنه را به سر بر نشینیی   شانیخرد را به گه برنکی بیی« 
  )17،صهمان (» گزینیرا کنی خوارکش بر همان  وانده باشی را که خود خ هم آن 

و رسـاند  عقـل را بـه بلنـدي مـی    هـاي بـی  انـسان روزگار  :در این جا ناصرخسرو معتقد است که      
 در بخـش  . ارزشـی نـدارد  گناهی در برابر جبر روزگـار     س عقل و بی    پ کندگناهان را خوار می   بی

ست کـه  دانـ عقل و خرد را دلیل برداشتن اختیار مـی     ناصرخسرو   ،شدگونه که ذکر    اختیار همان 
ض وجـود دارد کـه در واقـع انـسان       شد ولی در این جا نوعی تناق      باعث رسیدن او به بزرگی می     

کـه روزگـار   م با بیان اینورسد و در بیت دبه بزرگی  می ست   حاکم ا  ه خاطر جبري که   خرد ب بی
راند و ممکن است آنهایی را که پذیرفته باشد همـان افـراد پـست               هرکس را بخواهد از خود می     

  .وحقیر باشند، مستقیماُ جبر را پذیرفته است
  د     هیچ نخسبد همی و کار کن    خفتستی آسیاي جهان  گرچه تو«

    گاه یکی راز گـه به دار کنـد       گاه یکی را ز چه به گـاه بـرد 
       گاه چو فرزند در کنـار کـند    بال فکند  درشمنت دگاه چو 

  سالیان شمارکـند  به صد     چند  مر در افعال او مهندس اگر نش
     اهل خرد را همـی خمـار کند     این سخنان  کز کنداین نه فلک می

    کار بـه فـرمـان کردگـار کند      همی  ست این فلک به عمرکارکن
  )200ص، همان(»     بلکـه همـه کار پیشکار کنـد   خداوند ، کار خــود نکنـد ه تاک



  دیوان ناصر خسرو اختیار در جبر و             رخسار زبان           1398بهار ، 8شماره  / 
 

 

97

در  او ابتـدا روزگـار را مقـصر   . ي جبر را مطرح کرده است لهناصرخسرو کامال مسأ ،در ابیات فوق  
کنـد  هل خرد را خمـار مـی  نیست که ا  این روزگار   : گویدیو در بیت پنج م    ا .داندمیها  انجام کار 

جاسـت   در این . خواهددهد که خداوندي می   شکاري است و کارهایی را انجام می      روزگار پی بلکه  
 روزگـار را   در حقیقـت   و.دهـد اشاعره کارها را به خـدا نـسبت مـی      طبق عقیده   که ناصرخسرو   

   .شان دهدخداوند ناز جانب کند تا جبر را میاي بهانه
 از در ادامه شواهدياین   بنابر .دانند بر پذیرفتن جبر می    یقضا و قدر را دلیل     جا که جبریون  از آن 

 مـشخص   در ارتباط بـا جبـر  تا اعتقاد او نسبت به قضا و قدر  خسرو آورده شده است     دیوان ناصر 
  .گردد

  قدر و قضاجبر و 
ر را مطـرح    قـد   قـضا و   هـا مـسألۀ   ودن تأثیر سرنوشت در زنـدگی انـسان       جبریون براي اثبات نم   

 اعـم از  آنچـه بنـدگان بـه حکـم خداونـد     :قدر عبـارت اسـت از    قضا و« :معتقدند که  و کنندمی
  :گویدناصر خسرو نیز در این زمینه می) 203:1387ز،دادوار(».دهندبد انجام می کارهاي نیک و

  )462:1378صر خسرو،نا(»   به تقدیر ایزد تعالی و جـلچنانک آمدي رفت باید همی      «
  .داندها را بسته به سرنوشت میرفتن انسان در این بیت او آمدن و

  اي روزگاري  وز جهل، معاد                 آنگه گنه از روزگار بینی«
 )30،صهمان(» باري     اال که به تقدیر و امر  باري  و زجهان هیچ کار ناید

ارهـا را  ک  انجـام گنـاه و   شـمن روزگـار اسـت،     انـسان د   چون   ؛که بر این عقیده است   ناصرخسرو  
  جا مستقیماً  او در این   . ولی چنین نیست همه چیز به قدر بستگی دارد         اندازدروزگار می برگردن  

   .اعتقاد خود را به تقدیر الهی بیان نموده است
  )63ص،همان(» ملک او مرحرُم را حرم نه جز    قول او مر قضا را مرّد  نه جز« 

ـ    فَهللا بقوم سوء     ادرذا اَ  اِ و« :فرمایدکه می اي از قرآن دارد     ح به آیه  این بیت تلمی   رّد لَ 13(» هال مـ 
  .بر آن نیستدي را براي گروهی بخواهد پس ردي هرگاه خداوند ب) 11،

  مانند عصا مانده شب و روز به پایید بردر سلطان  اندر طلب حکم و قضا« 
  )447:1378،ناصر خسرو» خورد قضاییدشما یکسره درآنگاه    خلق ببارد  ایزد چو قضاي بد بر

ناصر خسرو با آوردن ایـن ابیـات         .شودرا بخواهد،  همان می    نوشتی  وقتی خداوند براي خلق سر    
  :دهدتقاد خود را نسبت به جبر نشان میاع
  آب تراب  از این خانه خداي        آنکه بسرشت چنین مشخص تر در به غریبیت همی خواند«
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  »شباب پیري و سستی و و خور وت و خواب و ق         سر مـا ست چنین برراندهکه بآن مقدر 
  )187همان،ص( 

براي مـا رقـم زده    است که خداوند   يتقدیر ،قوي  سست باشیم یا   ،جوان باشیم یا  پیر ماکه  این  
اسماعیلیان سـتارگان  « .داندمانی را در سرنوشت انسان دخیل میاو حتی گاهی اجرام آس     .است
عـالم   در شـر،  خیر و بد، به نظر اسماعیلیان نیک و     .دانستند زوال دولت عباسیان مؤثر می     را در 
از  آینـد و  عناصر اربعه از افالك بـه وجـود مـی          .گیردتی از سیارات هفت گانه سرچشمه می      هس

ـ               از تـأثیر سـتارگان      شـود و  ایجـاد مـی    )خـشکی  سـردي،گرمی،تري و  (هعناصر طبـایع چهارگان
ــبعیآ« ــه  » باءس ــر اربع ــر عناص ــه  ،ب ــد ثالث ــات و(موالی ــوان جماد،نب ــده    )حی ــود آم ــه وج ب

 ،که ناصر خسرو نیز پیرو مذهب اسماعیلیه اسـت         با توجه به این   ) 38:1384غالمرضایی،(».است
  : داندان را در سرنوشت انسانها مؤثر میستارگان و اختر

  و قـدرنـد  ـاران و رقیبــان قضـاپیشـک        ستاره ست ولیکن سوي من  نامشان زي تو« 
  »  به هزاران بصرایشان به سوي من نگرند             گریزم ز قضا یا ز قدر من چو همی  چون

 )64:1378ناصر خسرو،( 
   .دنکنها را تعیین میاجرام آسمانی خطوط زندگی انسان : بر این نظر است کهاو 
   عقل بهره اي ز خدایست  قول راست  پس شدي از قوت خرد      دچون تو خداي خر«
  »  زین روي نام عقل سوي اهل دین قضاست                هیچ علتی ز قضا عقل دادمانیب 

  )394،صهمان(                                                                                               
: گویـد مـی و  ا .برتـري یافتـه اسـت     ه دیگر موجودات    سبت ب نخرد   انسان به دلیل داشتن عقل و     

عقل نزد  اهل دیـن همـان    و به همین دلیل خداوند عقل را بدون علت و از روي قضا به ما داده       
داند عکس آنجایی که بـا آوردن ابیـاتی عقـل را     عقل را نیز قضا می    پس در این ابیات     . قضااست

  .داند میها مختار بودن انساندلیل
  قدر ا ورد کردن قض

داند اما در ادامه بـا تـأویلی       ابتدا آنها را رهبر خود می     قدر،   شاعر خراسانی براي رد کردن قضا و      
  : دهد مقوله ارائه میظریف برداشتی دیگرگون از این

    وین هر دو رهبرند  قضا و قدر مرا    قدرکند  و زقضا هرکس همی حذر«
  »مرا  سخن زیکی نامور  یاد است این  سخن قدر  کن و نام خرد نام قضا

  )92:1378ناصر خسرو،(
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 ؛زیراهدایتگر او هستند همه از قضا و قدر فرار می کنند ولی این دو           : که اعتقاد دارد  خسروناصر
چنـین  خواهـد   مـی همان سـخن اسـت، ممکـن اسـت ناصرخـسرو             قضا همان خرد است و قدر     

را تغییـر  توانـد، قـضا و قـدر    خرد است مـی   ن که  نتیجۀ      سخ نسان با که ا  اي را بیان کند   عقیده
  .دهد

  خیز هرگز نخواهدت خاست  کز و   او  غدر پس آن که بگریزي از«
  )429،صهمان(» خواست و تقدیر راست فرمان و   که او        نیــاز مگر اطاعت ایزد بی

 ن ارادة انـسان در طـول ارادة  ایبنـابر دانـد،  مـی  را در اطاعت کردن از خدا تقدیر شاعرجا  در این 
  : گویدقصیده چنین میبعد در همین ند بیت چاو در .گیردخداوند قرارمی

  )همان (») که گوئی از ایزد مر این را قضاستآن       به طاعت همی کوش و منشین بر« 
 تـالش کـردن را دلیـل بـر اختیـار         و ذکر شد او اطاعـت نمـودن      ر بحث اختیار    گونه که د  همان

 تالش کن و نگو که کارها به دلیـل  ،را اطاعت کن خدا :ت کههم معتقد اس   در این بیت     .داندمی
  .قضا و قدر است

  سوي بالست  دگر یک رهت سوي نعیمست و بهترین ره گزین کن که دوره پیش تو است   «
  ؟ و قضاست نیک به تقدیر و گویی که بد دچناز پس آنکه رسول آمده با وعده و عید             
  که چنین گفتن بی معنی کار سفهاســت  بر چه نهی؟               ه قضاگنه و کاهلی خود ب  
  تو به قول تو خداوند تو راست       پس گناه     تـو             ر خداوند قضا کرد گنه بر سرگ  
  گفت نیاري،کت ازاین بیم قفاست  گرچه می     بدین مذهب زشت بدکنش زي توخدایست   
 )همان( »تگویی حاکم عدل است و حکیم الحکماس     ن به زبان اعتقاد تو چنین است ولیک  

داند و داراي اختیار میبراین انسان را   کند بنا طرح می در بیت اول ناصرخسرو انتخاب کردن را م       
،  اگر خداوند آدمی را مجبور کرده و قضاي محتوم خود را بـر او جـاري سـاخته اسـت                     :گویدمی

ها  را از دسـت  صت کاهلی و تن پروري  بسیاري  فرانسان با . دکیفر معنایی ندار   پاداش و  ،وعده
 قضاي الهی اسـت پـس بـا     انسان اگر گناهان  .دهدبت می گاه آن را به قضا و قدر نس       ندهد آ می

در  اسـت  بـد کـنش و سـتمکار   خداونـد   جبر،   ي عقیدهبا این   . کار است گنه خداونداین حساب   
عادل اسـت و   که يخداوند را به خداوند نسبت داد؛ توان ظلم و ستمحالی که به هیچ وجه نمی     

را  اعتقاد به قـضا و قـدر   با بیان کردن این موارد   او   .برداشتن اختیار انسان است   عدل خدا دلیل    
  .کندرد می

  به میانه نی دوره خوف و رجاست    راه دانا   به بیان قدر و جبر رود اهل خرد      « 
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  )همان (»درد و عناست و قدر جبر  که سوي اهل خرد      ره راست بجوي جبر و به میان قدر
 و قدري باشد انسان  نباید جبري :کهبر این عقیده است   بیت باال   با توجه به    خسرو  باالخره ناصر 

از نظـر  « .کندروي را سفارش می میانهقرار گیرد در نتیجه       این دو  کند تا در میانۀ   او باید تالش    
   )41:1384غالمرضایی،(».اختیار معتقدند به میانه جبر ومبانی اعتقادي، اسماعیلیان 

  نتیجه
مضامین شعري او می تـوان  از جمله . تنوع مضامین استهاي  شعر ناصر خسرو،      کی از ویژگی    ی

ستایش دیـن، پنـد    ،ا و بدي ها، سرزنش روزگار و دنیاستایش اخالق نیک، نکوهش زشتی ه  به  
مضامین شـعري او تناقـضاتی دیـده    البته در  .اره کرد اشو موعظه و بیان مسائل اخالقی و دینی   

ي جبـر   لهأوبی در آن نمود پیدا کرده است مس   یکی از مضامینی که این تناقضات به خ        .شودمی
اشعریان و کرامیان، انـسان را بـه صـورت        است که افکار    زیسته وي در دورانی می    .و اختیار است  

عمـل او  انسان را مختـار و  ساس تفکرات اسماعیلی، او که بر ا. نمود تصویر میموجودي بی اراده  
ـ     داند و معتقد استرا مبناي سعادتش می  ه اعمـال انـسان    کـه در روز قیامـت حـاکمی عـادل ب
کمـال و   او .سخن خردمندانه و کردار حکیمانه را مهم می دانست      طبیعتاُ  . رسیدگی خواهد کرد  

  .داند بزرگی میعلم وعلم آموختن و تالش در راه کسب  را در گرو تعالی آدمی
خـرد و  : را از جملـه گردید، او مـسائلی  ابیات او در مبحث اختیار ذکر  گونه که شواهدي از  همان

امـر و نهـی، اطاعـت    مبران از جانـب خـدا،    فرستادن پیـا  وعده و وعید،    ش، تالش و کوشش،     دان
لیل بر مختار بودن   درا... پاداش و مکافات انسان ها، عدل خداوند و       ،  حق انتخاب کردن از خدا،    

در اکثر موارد اعتقـاد او بـه جبـر    . اعتقاد داردبه جبر و سرنوشت از طرفی دیگر    .داندانسانها می 
البتـه او بـا پیـروي از عقایـد     . چگـونگی خلقـت و امثـال آن       : تکوینی است مثـل    ربوط به امور  م

 آمـده ،از  شکه سرخودداند و بالهایی را الك را در سرنوشت آدمیان مؤثر می      اسماعیلیه گاهی اف  
درت الهی از طریـق افـالك اعمـال    و ق قضا و قدر:و معتقد است کهداند چشم روزگار و فلک می    

نـادانی بـر     دلیل کـاهلی و مصایبی را که به انسان نباید بالها و : گویدشود ولی در نهایت می    می
بـا توجـه بـه     ر کلـی و به طـو . مبرّا داند از همه چیز آید، به فلک نسبت دهد و خود را     سر او می  

در پایـان ناصـر خـسرو     . ر بیشتر از اعتقاد  او به جبراسـت  بسیاررسی ابیات اعتقاد او به اختیار       ب
 هر چنـد فـصلی  از جـامع    ،ه به مذهب معتزله دارد تا اشاعرهمانند سایر اسماعیلیان بیشتر توج   

د فـرق   و اختیـار ماننـ   ي جبـر  او در مـساله   مذهب اعتزال آورده است،      در رد الحکمتین خود را    
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 بـه حـدیثی از  معتقد به امر بین االمرین  است و این مـستند اسـت   شیعه در بسیاري از مسایل    
  »رینامر بین االمال تفویض بل   وال جبر«:که می فرماید) ع(امام جعفر صادق 

  
  منابع

  قرآن کریم 
  نهج البالغه 

  نشر دانشورحسینی، جلد اول،تهران؛ ابوالقاسم پ ي ترجمه،  اخالق نیکو ماخوس .1356. رسطوا
موسـسه فرهنگـی     ؛ي  انـشاء الـه رحمتی،تهـران       ترجمـه     ،فلـسفه اخـالق   ،  )1387(ادوارز، پل،   

 .انتشاراتی  تبارات
 وزارت فرهنـگ و      تهـران؛  ي احمـد فهـري،     ترجمـه ،  طلب و اراده  ،)1362(امام خمینی، روح اهللا،   

  .فرهنگی آموزش عالی و مرکز انتشارات علمی
دانـشگاهی  خرمـشاهی،تهران؛ مرکـز نشر  ي بهـاء الـدین    ، ترجمـه نعلم و دیـ  ،)1362(ان، باربو، ای

 .تهران
 . قم،مؤسسه فرهنگی طه،چاپ چهارمآشنایی با فرق و مذاهب اسالمی،، )1381(برنجکار، رضا،

 ، چاپ اول1 بیروت،ج مذاهب االسالمین،،)1983(بدوي، عبدالرحمن،
 مرکـز  تهـران؛ احمد محمد حـسینی اردکـانی،   ي    ترجمه ،و معاد مبدا  ،  )بی تا (شیرازي، مالصدرا، 

  .ستاد انقالب فرهنگیشر دانشگاهی ن
 ؛ انتـشارات  قـم  جلـد اول و دوم،    ، تصحیح احمد آرام،   کیمیاي سعادت ،)1361(غزالی، امام محمد،  

  .بهجت
  .انتخاب، تهران؛ جامی ،شرح سی قصیده، غالمرضایی، محمد

   .انتشارات عطائی تهران؛ ،لی و نهضت حسن صباحسماعیامذهب ،)1374(فضایی، یوسف،
تهـران؛   مذاهب اهـل سـنت و فرقـه اسـماعیلیه،          تحقیق در تاریخ و عقاید    ،)1383(ـــ، ـــــ، ــــ

  .آشیانه کتاب
 ،رضـا رجـب زاده   ،ي کتاب منهـاج النجـات   ، ترجمهراه نجات ،)1369(فیض کاشانی، مال محسن،   

  .ي آزادامیانتشارات پ
 نشر دفترتهران؛    ترجمه و شرح جواد مصطفوي،     کافی، اصول،  )1348(عقوب،کلینی، محمد بن ی   

  .اسالمیفرهنگ 
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 .ناشر محمدتهران؛  ، چاپ اول،مختار در قرآنسیماي انسان ، )1385(میرباقري، سید محسن،
تهـران؛  مجتبـی مینـوي و دکتـر مهـدي محقـق،      تـصحیح   ،  دیوان اشـعار  ،  )1378(،ناصر خسرو   

  .انانتشارات دانشگاه تهر
ي مالصـدرا،    ي خردنامـه   مجله ،»اختیار و مسئله ي جبر   خیام و «،  )1380(عبداهللا، نیک سیرت، 

  .84-91صص ،1380پاییز
  تهـران؛  دکتـر محمـود عابـدي،    تـصحیح کـشف المحجـوب،  ،)1386(هجویري، علی بن عثمـان،    

   .انتشارات سروش
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هاي انگلیسی در حافظۀ کوتاه مدت زنان تأثیر تمرینات هوازي در ابقاي کارآمدتر واژه
  جوان ایرانی

 zahrahojjatizidashti@gmail.com *زهرا حجتی ذي دشتیدکتر 

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشتدانشیار 

  یهنگامه واعظدکتر 

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشتاستادیار 

 چکیده
انی، ر ایۀها  در جامعیادآوري واژه کوتاه مدت، ۀعملکرد حافظثیر ورزش بر أتپژوهش حاضر به 

الت استراحت و حهاي انگلیسی در دو  یادگیري واژهۀهدف اصلی این تحقیق مقایس. پردازدمی
 دانشجوي  سالم) سال41/25±25/4 ( زنفر ن10تعداد . در حین تمرین با شدت متوسط است

 لحاظ توانایی و قدرت که در آزمون واژه ها به  نفر15از مجموع  ، تربیت بدنی بودندۀرشت
  دو این افراد در یک طرح متقاطع درسپس. شدند انتخاب،حافظه شرایط مناسبی داشتند

هر  در. دادندارسی گوشنی فا انگلیسی به همراه معةواژ 40بهحالت استراحت و تمرین هوازي 
امتیاز  .شد گرفتهها واژه به خاطر آوردن معانی آزمونِ،شده تعیینۀفاصلپس از  آنها نوبت از
     معناداريسطح  استفاده شد و  نوبت دوۀبسته براي مقایسهم t روش آماري ازشده تعیین

50   p< 0/تمرین هوازي با حالت ها دره یاد آوري واژهکداد نتایج آماري نشان. شدتعیین 
 به هوازي تمرین از پس هاواژه یادآوري در واقع  ).p=  0/01(داري دارداستراحت تفاوت معنی

 کرد گیرينتیجه توان می پژوهش این هاي ز یافتها .بود استراحت حالت از بهتر داري معنی طور
  .تاس مناسبی وشر متوسط هوازي تمرین حین در انگلیسی هايواژهیادگیري و یادآوري  که
  
  

27/3/1398:                                 تاریخ پذیرش مقاله20/3/1398 :تاریخ دریافت مقاله   

 

 واژگان کلیدي
  آموزش*
   زبان*
  یادگیري*
  حرکت ورزشی*
  حافظه*
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  مقدمه  - 1

     همه کشورهاي جهان اهمیت   که در است زندگی بشر امروزياز اينبهیادگیري زبان ج
 و اي بسیاري در امر آموزشه روش،در دنیاي امروز. اي در نظام آموزش و پرورش داردویژه

 هدف و تری که موجب دستیابی بهیهاروش. اندگرفتهقرار معرفی و مورد ارزیابیتقویت حافظه
هاي بسیار  یادگیري و عملیات حافظه یکی از جنبهبنابراین. حصول سایر اهداف در زندگی شود
بناي آن عملکرد بر متوان هاي ساده که مییکی از آزمون. مهم در زندگی بشر امروزي است

ها در  از واژه مشاهده یا شنیدن تعداديبا. کرد را ارزیابی) فعالۀیا حافظ(مدت کوتاهۀحافظ
توان ها میاز این نمونه. گیردمیمدت مورد آزمون قرار کوتاهۀظرفیت حافظ مدت زمان معینی

  ؛کرد زیر اشاره مواردبه

Word List Recall( Brain connection);  
Memory Tests with Words;  
Random Words Generator    

مدت در افراد  کوتاهۀظاند که مدت زمان بازیابی حافشدهها با این هدف طراحیهمه این آزمون
کند  باید سعی)25تا 15(هافرد پس از مشاهده یا شنیدن تعداد محدودي از واژه. شودسنجیده

 بنابراین سنجش .یاورد بدون آنکه یادداشتی برداردها را به یاد بدر مدت زمان مشخصی آن
مدت، یکی از مراحل یادگیري  بلندۀمدت؛ پردازش اطالعات و انتقال آنها به حافظکوتاهۀحافظ

  . ثیر داردأاست که با افزایش سن و بی تحرکی افراد بر سالمتی ت
افراد  تحرکی  کمببتر به امکانات زندگی س پیشرفت تکنولوژي و دسترسی آسان،از سوي دیگر

اد فعال از نظر افر .استبلکه در کشورهاي در حال توسعه نیز شده، نه تنها در جوامع پیشرفته
 دهند معموالً زندگی خود ادامه میةجسمانی و کسانی که فعالیت ذهنی و یادگیري را در دور

 از محققان معتقدند بسیاري. کنندها را تجربه می  کمتري از سایر افراد به بیماريالدرجات ابت
 . اطالعات جدید در ذهن بسیار مفید استفظکه فعالیت فیزیکی براي مشکالت ذهنی و ح

 طرفی از .دهدمی سرعت پردازش اطالعات در ذهن را افزایش،هاي بدنی و ورزشیعنی تمرین
 مدتبلند ۀحافظ بر اندکی اثر تمریناتی چنین که نداهگفت مدت کوتاه تمرینات اثر درباره ،دیگر
 ،در یک مطالعه درون گروهی )2007( همکاران و وینتر مثال براي ؛ندارد اثري اصالً یا دارد

، با شدت متوسط دنیدو) پبا شدت زیاد دن دوی ) بی تحرك ب) الف؛پس از سه حالت
 هن و شدید تمریناتنه  که داد نشان پژوهشگران این هاي فتهیا. آموزش مورد نظر را اجرا کردند
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 8 از پس یا و هفته یک ،روز یک در هاواژه حفظ ارتقاء به منجر که یادگیري بر ثیريأت طتوسم
  . ندارند،شوده ما

دادند که تمرینات بدنی سبک تا متوسط در نشان) 2014 ،2009( و همکاران1ااشمیت کاس
 عامل ه  کاندداده تحقیقات بسیاري نشان.بخشد را بهبود میواژهیادآوري  ،هاواژهحین آموزش 

 باالي ۀ درج.داردبا فرایندهاي شناختی مانند حافظه ارتباط )BDNF(٢ مشتق از مغزتروفیکرون
mRNA  اندشدهدر هر دو بخش کورتکس و هیپوکامپ ها مشاهده روتروفیک،نعامل.   

پوکامپی مرتبط با حافظه در طی اند که فعالیت هیداده نشان)2003( 3حریري و همکاران
 . محیطی افراد ارتباط دارد  BDNFی با سطح  و به یادآوري آن به طور مثبتهاواژهدگیري یا

اشمیت و . اندههاي هوازي نشان دادفعالیترا در حین  BDNF بسیاري از تحقیقات افزایش
ها  آن.کردندگیريرا پس از فعالیت ورزشی اندازه BDNFهمچنین میزان  )2009(همکاران

 کاهش ، پس از فعالیت دقیقه بازیافت10ِن عامل در طی اولین مشاهده نمودند که میزان ای
 عالوه بر اثبات ،کردندمنتشر) 2013(ها همچنین در پژوهش دیگر خود که در سالآن .یابدمی

 BDNF  میزان، جدیديهاواژهمجدد اثر مثبت تمرینات ورزشی سبک تا متوسط بر یادگیري 
 هاواژهشده در اجراي آزمون ش واریانس مشاهدهبراي شمار BDNF و نارسایی ژنوتایپرمدر س

 آثار ، بین اجراي ضعیف و عالیۀها در آزمون تعقیبی آماري در مقایس سپس آن.دادندرا نشان
حین تمرین ورزشی در مقایسه با حالت استراحت و یادگیري پس  مطلوبی را در یادگیري زبان

   .دندداهاي ضعیف نشانکنندهاز تمرین را فقط در اجرا
ه هاي ذهنی افراد است بانگلیسی در دنیاي امروز یکی از دغدغهکه یادگیري زبانجاییآناز

 نگارندگان درصدد هستند تا شیوه نوینی را در . و افراد تحصیلکردهدانشجویانمیان در ویژه 
است، مورد نظرانگلیسی مد زبان خارجی که در مقاله حاضر زبانهايواژه  و یادآوريحفظ

با . ، بناي اصلی یادگیري زبان خارجی استواژهیادگیري و به خاطر سپردن . دهندقرارمطالعه
ثیر گذاري متقابل ورزش و آموزش زبان أتوجه به اهمیت موضوع، انجام پژوهشی که در آن به ت

هدف اصلی از پژوهش حاضر این است که بدانیم آیا . رسدخارجی بپردازد، ضروري به نظر می
  ؟ اردثیر مثبت دأ تهاواژهحرکات بدنی هوازي بر حافظه و به خاطر سپردن انجام 

                                                             
1 Schmit-kassow et  al 
2 Brain-dried neurotrophic factor 
3 Harriri et al 
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 هوازي و یادگیري تمریندادن و ارزیابی تعامل میان بنابراین هدف اصلی از این مطالعه، نشان
 جدید شرکت هايواژهانجام تحقیقی که در آن هنگام آموزش . خارجی است زبانهايواژه

تواند راهگشاي می هاواژهبررسی آثار آن بر یادگیري  ،بپردازندکنندگان به فعالیت ورزشی 
 .گیردقرارمدت باشد و آثار بدنی آن نیز مورد مطالعههاي زمانی بلندهاي بعدي در بازهپژوهش

 و حفظ در حافظه عملکرد بر ورزش تأثیر چگونگی که دهد میاننشمرور سوابق پیشین 
 علمی فعلی  خأل،است و انجام آننگرفتهرانی پیشتر صورتای دافرا در انگلیسی هايواژه یادآوري
  . کندرا پر می

  هاروش کار و مراحل انجام آزمون -2
 نگارندگان در ابتدا با ،مطالعاتی استچنین  اولین گام در جهت ،از آنجایی که پژوهش حاضر

لیسی در تعداد  انگيهاواژهشدت متوسط تنها به ارزیابی تأثیر حرکات ورزشی بر یادگیري 
 مراحل ورزشی تنها شدت متوسط ۀاین در کلی بنابر.پردازندکنندگان می محدودي از شرکت

 )استراحت حالدر( تحركعدم هنگام ورزش و کنندگان در دو وضعیتِمدنظر است و شرکت
   .گیرندمی قرار ارزیابی مورد

  شرکت کنندگان -2-1
گیري غیرتصادفی و به صورت داوطلبانه  نمونهروش تربیت بدنی با ۀرشتزن  نفر دانشجوي 15
آشنا ، ستدراست، 30 تا 18 سنین کنندگان این پژوهش بینشرکت. کردند شرکتپژوهشدر 

الزم به ذکر است . بودند زبانه مسلط به فارسی معیارتک ،فارسی مسلط به زبان وگیلکیبه زبان
کشیدند و به هنگام ر نمیسیگاودند، ب سالمکنندگان از نظر جسمانی و روانی که این شرکت

  .انجام آزمون، در دوره لوتئالی سیکل جنسی خود قرار داشتند
 نامه و تعهد اخالقیرضایت -2-2

نامه گرفته شد و فرم هاي مشخصات فردي و کنندگان رضایتها از شرکتاجراي آزمونقبل از 
  .دندنموسالمتی را تکمیل 

 هامراحل انجام و آزمون - 2-3
 پیش آزمون -1- 2-3

 يهاواژه قدرت حافظه و توانایی به خاطر سپردن ، مناسبافراددر این مرحله براي انتخاب 
،  جدیديهاواژه براي ارزشیابی توانایی قدرت حفظ .گیرند آزمون قرار میوردمافراد انگلیسی 

 کمی هاواژهه دادن ب پس از گوش؛نددادها گوش انگلیسی با معادل فارسی آنةواژ 15 به هاآن
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 تکرار )تصادفیطورهب( ریختههمبه ترتیب با  وانگلیسیزبان به تکتک ،هاواژه سسپ واستراحت 
 ترتیب با هاواژه .بنویسند کاغذ روي بر را هاواژه فارسی معنیشد، خواسته هاآناز  و دندش می

براي شرکت در ، آوردمیادیها را بهاز معنی واژهنیمی  فرد چنانچه .نددشتکرار تصادفی هاي
 افراد منتخب به لحاظ قدرت ذهنی و سالمت روانی از وضعیت مشابهی .بود مناسب پژوهش

ند و در دو وضعیت استراحت و شد هاواژه وارد مرحله آزمون یادگیري فرادن اای .ندبودبرخوردار
   .تگرفارزیابی قرار قدرت حافظه و میزان یادگیري آنها مورد، هوازيتمرین

 آزمون اصلی  - 2- 2-3
           انگلیسی ةواژ 40 به ابتدا ، درنداهداشت را آزمون صالحیت که افرادي مرحله این در
    اي گوش  زمانی چند ثانیهۀ با فاصل)اندشده انتخابافرادکه با توجه به وضعیت تحصیلی (

 هاواژه دادنپس از گوش. شدمیبیان چند ثانیه ها، پس ازآنمعناي فارسی هریک از . دادندمی
کنندگان در این شرکتاست که ذکر شایان.دشها پرسیده می از آنهاواژهمعناي ، در دو مرحله

 هاآن به هاواژه وضعیتی چنین در. بودندتحرکی و در حالت استراحت در وضعیت بیمرحله، 
  .شد میداده آموزش

 دلیل .نداشتوجودفعل  فهرست این در .نددبو)ابزار یا مکان(اسم همگی انتخابی هايواژه
سیالبی هاي ملموس و تکهاي روانشناختی حافظه است که واژه آزمونکلماتی،انتخاب چنین 

 10 زمانی فاصله ، در یک در دو مرحلههاواژهپس از اتمام شنیدن . آن انواع استکه از 
هاي تصادفی با ترتیب هاواژهد تا به ش  از آنها خواستهو مجدداًکردند  استراحت افراد،اي دقیقه
  . نظر بنویسنددهند و معناي فارسی آنها را بر روي کاغذ در مقابل شماره موردگوش

 کنندگانشرکت از ، در همان روزهاواژه آموزش ۀ در همان جلس،ساعتییکپس از وقفه 
تنظیم شدت  .بزندروي یک دستگاه ارگومتر رکابو نند کد تا خود را گرمدرخواست ش

حداکثر ضربان % 60 تا 50البته با که   بود)با مقیاس بورگ 13 تا 11 (تمرینات در حد متوسط
  .)2013و همکاران،  ا کاساشمیت( قلب مطابقت داشت

 واژه 40اًمجدد ،در این وضعیت .شدهمزمان با رکاب زدن انجام می انگلیسی يهاواژه شنیدن 
  .دادندگوش میطور انفرادي ن هاي مخصوص خود بها هدفورا ب)هاي قبلیمتفاوت با واژه(
 دقیقه حرکت ورزشی 30افراد به مدت تقریباً . داشتزیر نظر قرارطور پیوسته هبت تمرین دش

 نگامهبه پس از انجام چنین آموزشی  .دادند انگلیسی انجام میيهاواژه یادگیري را همزمان با
               و کمی آب ردندکمیاستراحت ) دقیقه3 الی2(قهدقی چندکنندگانشرکت تمرین هوازي،
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 انگلیسی ةواژ هر ازاي به و ادنددمیگوش متفاوت هاي یبتتر با هاواژه به سسپ. ندیدنوشمی
 به را واژه هر. نوشتند می مورد نظر ةارسی آن را در مقابل شمارف معادل باید ،دنشنو می که

 هدفون طریق از را فارسی -انگلیسی ةواژ جفت هشتاد واقع در .دشنیدن می تصادفی هايترتیب
   واژه به 40 مجموع از است که اي، نمرهآزمونۀ نتیج. بودندگرفتهیاد آموزشی جلسه این در
  .شود ها داده میآن

 روش آماري -3-3- 2 
 از روش ،براي انجام عملیات آماري پس از به دست آوردن مقادیر میانگین و انحراف استاندارد

شد و در نهایت ها استفاده طبیعی بودن توزیع دادهررسیبراي بکلموگروف اسمیرنف آماري 
داري  معنیسطح. همبسته مقایسه شدt آزمون از طریق روش آماري آزمون و پس پیشۀنتیج

50   p< 0/افزار  از نرم و براي تغییرات تعیین شدSPSS براي عملیات آماري 13 نسخه 
  .داستفاده ش

  یافته ها - 4- 2-3
  . شود مالحظه می)1(کنندگان در جدول مشخصات شرکت

  
  کنندگانهاي شرکتویژگی. 1جدول 

   انحراف استاندارد±میانگین   ویژگی
  41/25± 25/4  )سال(سن 

  kg/m2(  32/3±24/21(بدن  توده شاخص
  

این از  بنابر.یعی بوددر هر دو نوبت طبها هتوزیع داد، از انجام آزمون کلموگروف اسمیرنفپس 
 میانگین و 2 جدول شماره .شددو نوبت آزمون استفاده ۀروش آماري تی همبسته براي مقایس

  .دهدهاي مختلف آزمون را نشان میانحراف استاندارد نوبت
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   تبشده، در دونوهاي یادگرفته واژه تعداد.2جدول 
 pمقدار    انحراف استاندارد±میانگین   نوبت
  11/14± 25/4  تاستراح

  2/21±32/5  تمرین هوازي
0/01     

  
همانطور . دهدها را از در دو نوبت استراحتی و نمایشی نشان می یادگیري واژهۀمقایس)1(شکل 

بهتر از حالت ) نوبت دوم(هوازيها در نوبت تمرینات آوري واژهشده به یاددادهکه در شکل نشان
  ).p= 0/01(دار بودماري نیز معنیاین افزایش از نظر آ. استراحت بود

  
  

  
  ها در دو نوبت یادگیري و استراحتی یادگیري واژهۀ مقایس.1شکل 

 نوبت تمرین هوازي) 2(نوبت استراحت،  )1(
  )=p  0/01( با نوبت استراحت دارتفاوت معنی
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  گیرينتیجه بحث و -3

 یادآوري بر متوسطت با شد هوازي تمرین مطلوب اثر دهندهنشان حاضر پژوهش هايفتهیا
ها در  پژوهشبرخی  نتایج با یافته ها این. هاي انگلیسی در دانشجویان سالم بودمعانی واژه
هیچ ) 2013، به نقل از اشمیت کاسا و همکاران، 2007( ثالً وینتر و همکارانم. تضاد بود

کرده ناهده تحرك و دویدن شدید و متوسط مشبی ها در سه حالتتفاوتی را در یادآوري واژه
 زمانی مورد نظر ۀکنندگان و فاصلها را در آمادگی بدنی شرکتباید تفاوت بین این یافته. ندبود
 انجام مردان جوان ورزشکار  بر روي و همکاران در واقع تحقیق وینتر.کردتحقیق جستجودو در 

این هاي  یافتهاز طرف دیگر . ماه بودهشت یک هفته و ،گیري یک روزشد و فواصل اندازه
محققین بر این .  و همکاران؛ حریري و همکاران همخوانی دارداشمیت کاسا با نتایج پژوهش

  .کردند تأکید،ر بهبود یادآوري کلمات به همراه تمریناتبBDNF نقش

متوسط ضمن اینکه خستگی زودرس شدیدي براي سبک تا رسد تمرینات هوازي  مینظر به
 . بخشدمیعملکرد سیستم عصبی مرکزي را بهبود چند طریق از  ،کنندگان به همراه ندارداجرا

هاي ، بخش) استل افزایش ضربان قلب و فشار خونص حاکه(  عضالتبهافزایش جریان خون 
تر در  جریان خون بیشپس ؛کند  وادار میتر بیشفعالیتبه  سیستم عصبی را اي ازعمده
  مرتبط بهسایر نواحی مغز کهبراي  خودشدن  موجب بهتر ،بدنی حرکاتهاي مسئولِبخش

اشمیت  تحقیق در است که جالب. )2017دیدریچ و همکاران (شد اهدخو، یادگیري هستند
 متوسط بر یادگیري در بک تا تمرینات س، براي اثرگذاري بهتر2013 سال همکاران در و کاسا
ت بدنی نیازمند احرک ضعیف براي انجام گانکننداجرادر واقع . استشده کنندگان ضعیفاجرا

  کهتر جریان خون بیشوBDNF به بیان دیگر افزایش. عصبی هستندسیستم درگیري بیشتر 
عاملی ، خود کنند خود را حفظ صحیحکند تا اجرايباید در نواحی حرکتی به این افراد کمک

ذکر  به الزم و )2012مور و همکاران (شود می یادگیري بهتر حتماالًبراي فعالیت بهتر مغز و ا
 و اشمیت کاسا  در تحقیق اماشدن ه آزمون گذاشت بهتمرینات شدیداست که در تحقیق حاضر، 

علل این . یادگیري باشد عامل بازدارنده درخود تواند  ات شدید میمرینکه ت شداشارههمکاران 
  خستگی عصبیالکتات وثل مواد پایانی مبدن، تواند مربوط به افزایش حرارت می نیز موضوع

توان ب که به همراه آن یبهتر تمرینفرد سطح  براي هر  گفت، می تواندر واقع. عضالنی باشد
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هاي تحقیق حاضر یافته. از سبک تا متوسط استدارد که وجودنمود، ها  به یادگیري واژهیکمک
  .کندنیز این موضوع را تأیید می

دت متوسط براي یادگیري  تمرینات هوازي با ش،کلی از این پژوهش گیرينتیجهبه عنوان 
توان به تعداد کم هاي این پژوهش می از محدودیت.شود هاي انگلیسی توصیه میمعانی واژه

هایی کنندگان نیز از محدودیتآمادگی بدنی شرکت. کردکنندگان واجد شرایط اشارهشرکت
جهت  ترمطالعه بیش البته .بودمقدور نکه اجراي نوبت تمرینات شدید  شدمی  محسوب

و هاي زمانی متفاوت  ها و دورهتشد با، هاي مختلف گروه  پژوهش در ازگسترش این زمینه
 .شودتوصیه می ،هاي فیزیولوژیکیهمراه با اندازه گیري
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Abstract 
Many teaching methods have been introduced for vocabulary learning of foreign 
words; however, none of them considered the effect of physical activity on 
memory functions in recalling of the new words in Iranian community. The main 
objective is to compare the learning of vocabularies in both cases; sedentary and 
moderate simultaneous physical activity. 10 young healthy female student (aged 
between 25/41) have been selected out of 15 members volunteered. The  
candidates  who  did not good ability to memorize and remember more than the 
half of the new words, have been excluded from the main test. Then the subjects 
listented to 40 English vocabularies in relax and simultaneous positions. Then, 
they were asked to write the meaning of the new words to evaluate their memory 
ability. Their performance in two session was tested on the base of t-correlation 
and p< 0/05 was reconized. The tests showed that two cases( Relax and SIM) 
differed in their ability to memorize the vocabularies( p= 0/01). It was found better 
vocabulary test performance for subjects that were physically active( with 
moderate intensity)during the learning compared to sedentary position. 
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Abstract  
Esma'iliyeh sect is one of the biggest branch of shi  (shiah) which was of 
noticeable importance from fourth century to seventh century. Naser khosroo is 
one of the poets in Esma'ili religion who was called khorasan reasoning. Naser 
khosroo has written some works with social ,moral, judicious as well as religious 
issues. One of the poetic issues of this great poet, affected by the beliefs of 
Esma'iliyan ,is the problem of fatalism and free will. Fatalism and free will have 
been reflected not only in the poems of Naser khosroo but also in the works of 
other poets. Whit respect to their religion. It also involves various differences and 
contrarieties .in this study we have examined fatalism and free will from naser 
khosroo point of view  apart from contrarieties .believing in fatalism and free will 
has appeared in his poem. 
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Abstract 

Shoghnameh is a work written by Sadegh and is related to Pakistan that its version 
is kept in manuscript section of Panjab university and has not been edited or 
published yet and has remained unknown. The story depicts a lyrical poem 
narrative of passion and affection between two lovers named Marzakhan and 
Saheban. Lots of moral and wise issues are contained wisely within the story by 
poet and love and kindness are successively described. This study aims to deal 
with this lyrical poem for  the first time. This research method is document-
analysis and has tried to be analyzed by reviewing existing version. 
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Abstract         

Existentialisme philosophical school was proposed the first time by “Soren              
Kier Kegard” in the19st  century. in this school individualism and priorty of  
human existenc on his nature isvery important and human selection and choosing 
and  makes  his quiddity and arrives to transcendence. with study of principles and 
thisis of   existentialism school thinkers we find similarites between these school 
and prevailing thoughts on Mastoor’s novel “Roye mahe  khodavand ra beboos”. 
human and  importance of  his  decisions  and  ideas  to achieve excellence and 
concepts such as selection  and  liberity fear  and  angoisse faith communical with 
others irrationalism abnormalis that form the  basis of existentialisme  and are the    
principals of  this school, in Mastoor’s novel is also seen. As farduo to the high 
frequency of these concepts in the novel, it can be considered as an existential 
work. 
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Abstract   

      The present study aims at analyzing the metaphors of power and knowledge in 
the play "KarnameBondar-e Bidaxš" by Bahram Beyzai. Analyzing different 
literary features such as metaphor on the basis of literary criticisms that are used 
in this study benefits the text in different ways. First, it will organize literary 
criticism and provides the reader with the opportunity of evaluating literary 
texts, and second it will substitute scientific criteria for hypothesis. This study 
tries to analyze the two main metaphors of the play "KarnameBondar-eBidaxš" 
by using the main idea of the play "The main authority dominates knowledge". 
The results of this study show that metaphor is one of the creations and devises 
of the writer to make the work more laconic and imaginative. It also 
differentiates between literary language and report language and provides the 
text with more literary meanings. 
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Abstract 

There are different critical approaches to researches and theoretical works, 
including the very approach that the writers, consciously or unconsciously, usein 
their works. In Literature and Philosophy: An Introduction (2001), Ole Martin 
Skilleasinvestigates the possible relationship and cross-fertilization between 
philosophy and literature considering two aspects:1. Whether the text is literary or 
philosophical and the relationship and influence of these two on each other 2. The 
quality of text analysis which contributes to formation of two paradoxical 
structures. This article studies these two approaches structurally, criticizes the 
absence of a specific approach, and opposes the premise that a text can be 
interpreted through a quantitative relation attitude. Such opposition is also directed 
toward western philosophers who, similar to the writer of this book, seek the 
boundaries between literature and philosophy. The article concludes that the 
polarity between literature-philosophy and principles ofgenealogy can facilitate a 
more appropriate outlook. 
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