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راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله “”  مقدمه
اجتماعی دانشگاه  و معاونت فرهنگی  کشور  بر نشریات علمی  ناظر  کمیته  از  اخذ مجوز رسمی  از  ادبیات عربی، پس  و  زبان    دوفصلنامه 

تربیت مدرس، از تاریخ 94/9/17  به چاپ و نشر مقاالت علمی- تخصصی مربوط به حوزه زبان و ادبیات عربی می پردازد. این مجله وابسته 

کمیسیون  به انجمن دانشجویی زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس و زیر نظر هیأت مدیره و هیأت تحریریه محترم و براساس مقررات 

کشور فعالیت می کند. بررسی اعتبار نشریات دانشگاهی 

محورهای پذیرش مقاله
ادبیات  ادبیات عربی،  از جمله:  بگیرد؛  پژوهشی مجله جا  قلمرو  در  باشد می تواند  ادبیات عربی  و  زبان  به حوزه  که مربوط  هر موضوعی 

تطبیقی و مطالعات بینارشته ای، نقد ادبی، تبارشناسی ادبی و آموزش زبان عربی

گرفت. که به زبان عربی باشند در اولویت داوری و انتشار قرار خواهند  مقاالتی 

شیوه نامه نگارش مقاله

 شیوه تنظیم مقاله:	 
گویای محتوای مقاله باشد. کوتاه و  - عنوان مقاله 

- نام نویسنده )یا نویسندگان( در وسط صفحه و زیر عنوان چکیده نوشته شود. مرتبۀ علمی و محل اشتغال )نام مؤسسه علمی( نویسنده 

گردد و نشانی الکترونیکی  نویسندۀ مسؤول در پاورقی  )یا نویسندگان( زیر اسامی، سمت راست ذکر شود. نام نویسنده مسئول با ستاره مشخص 

آورده شود.

کثر 15 سطر، به هر دو زبان فارسی و عربی باشد. - چکیده حدا

کلمه است. کثر 5   کلید واژگان حدا  -

کار می باشد و خواننده را برای ورود به بحث اصلی آماده سازد. کلی و روش  - مقدمه شامل سؤاالت، فرضیات، پیشینه تحقیق، مآخذ 

ع و تحلیل آن می پردازد. ح موضو - در متن اصلی نویسنده به طر

- مقاله باید شامل نتیجه گیری باشد.

- پی نوشت و توضیحات اضافی در انتهای مقاله می آید.

کتاب نامه  -

گانه آورده می شود. - تصویرها، جدولها و نمودارها با مشخصات دقیق در صفحات جدا

- در هر مقاله، فاصله بین سطرها 1/15 سانتی متر و حاشیه از دو طرف و از زیر و زبر 3 سانتی متر باشد و مقاله باید با فرمت word و سایز 12 و 

قلم )فونت( Mitra با تنظیم پاورقیها و پی  نوشتها و فهرست منابع ارسال شود. 

نحوه تنظیم ارجاعات	 
- ارجاعات درون متنی باید داخل پرانتز به ترتیب نام خانوادگی نویسنده »شهرت«، سال و صفحه ذکر شود. مثال )پروینی، 1391، ص62(.

کتاب نامه کتاب در  - ارجاعات به 

کتاب«، نام مترجم یا مصحح، نوبت چاپ، شهر محل نشر: ناشر. نام خانوادگی )شهرت(، نام، )سال انتشار(، »نام 

کتاب نامه - ارجاعات به مجله در 

ناشر،  نام  نشر:  نام مجموعه مقاالت محل  ویراستار،  نام  مقاله«،  انتشار(، »عنوان  نویسنده، )سال  نام  نویسنده )شهرت(،  نام خانوادگی 

شماره صفحات.

- ارجاعات به سایت های اینترنتی

ع«، نام و آدرس سایت اینترنتی.  نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، )آخرین تاریخ و زمان تجدید نظر در پایگاه اینترنتی(، »عنوان و موضو



مالحظات
کار نویسنده آن باشد. 2- مقاله یا چکیده آن نباید در نشریه دیگری چاپ شده باشد. 3- مقاله نباید قباًل یا   1- مقاله باید حاصل 

گونه مسؤولیت علمی و اخالقی مربوط به تحقیق و مطالب  همزمان برای ارزیابی به مجله دیگری ارسال شده باشد یا بشود. 4- هر 

ارسال شود.( 5- حق  مقاله  با  اصلی همراه  نویسنده  امضای  با  باید  موارد فوق  تعهد  به  مربوط  )فرم  مقاله است.  نویسنده  با  مقاله 

ویراستاری برای مجّله زبان و ادبّیات عربی محفوظ است. 6- تأیید مقاله برای چاپ، مشروط به نتیجه ارزیابی داوران و نظر هیأت 

تحریریه است. 7- مقاله نباید از 20 صفحه استاندارد نشریه بیشتر باشد. 8- زبان مقاله می تواند فارسی یا عربی باشد. 

کامل در خصوص مراعات  اینجانب نویسنده )اصلی( مقاله............................................... ضمن قبول مسؤولیت 

ج در مقاله، مواد زیر را ضمانت می کنم: 1- مقاله ......................................... اصول اخالقی و صّحت علمی مطالب مندر

.. یا چکیده آن در هیچ نشریه ای به چاپ نرسیده است. 2- مقاله....................................... قبل یا همزمان با ارسال به 

مجّله زبان و ادبّیات عربی دانشگاه تربیت مدرس به هیچ نشریه دیگری ارسال نشده و تا زمان اعالم پاسخ نهایی از سوی مجله یاد 

شده به هیچ نشریه دیگری ارسال نخواهد شد.

که نیاز به ویرایش داشته باشند، برای مجله محفوظ است. حق اصالح مقاالتی 

گونه مسئولیت مطالب ذکر شده در مقاالت بر عهده  ج در مقاالت، مبین نظر مسئوالن مجله نیست و هر  آراء و نظریه های مندر

نویسنده می باشد.



     سخن مدیر مسئول

به نام آنکه جان را فکرت آموخت
اینک که نخستین شماره دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی آماده نشر است، خداوند منان را به پاس عنایتی که 
کرد، سپاسگزاریم.  به دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه و انجمن دانشجویی در ارائه پژوهش های علمی خود 
برای  به عنوان محملی  را  کار خود  که بحمداهلل  ادبیات عربی  و  زبان  دانشجویی  دوفصلنامه علمی  تخصصی 
تراوش افکار و اندیشه ها و محفلی مخصوص تعامل دیدگاه های دانشجویان و صاحبنظران عرصه زبان و ادبیات 
عربی در ایران اسالمی آغاز نموده است، در تالش است پژوهش های برگزیده دانشجویی مربوط به این حوزه را با 

اهداف زیر ارائه نماید.
سطح  ارتقای  به  کمک  پژوهشی،  فعالیت های  به  بیشتر  هرچه  اهتمام  به  دانشجویان  تشویق  و  ترغیب 
از دستاوردهای  با استفاده  ادبیات عربی  و  زبان  با حوزه  انتشار موضوعات مرتبط  این پژوهش ها،  کیفی  کمی و 
اندیشه پرور  و  تفکرمحور  نگاه  تقویت  انسانی،  در حوزه علوم  نیازهای جامعه  با  و مطابق  پژوهش های هدفمند 
آن  بر  همچنین  و...  فرهنگی  و  دینی  متون  با  برخورد  نحوه  تبیین  عربی،  ادبیات  و  زبان  رشته  دانشجویان  در 
مقاالت علمی،  قالب های سرمقاله،  در  ادبیات عربی  و  زبان  و مشکالت مختلف حوزه  بررسی مسائل  با  تا  است 
کتب مرتبط  گزارش، یادداشت های علمی، و معرفی  مصاحبه با اساتید و اندیشمندان حوزه زبان و ادبیات عربی، 
در این حوزه امکان دانش افزایی را برای دانشجویان این رشته فراهم سازد. در همین راستا از تمامی دانشجویان 
کشور عزیزمان خواستاریم تا با تعامل،  و دانش پژوهان و اندیشمندان این حوزه در سطح دانشگاه های مختلف 
گونه فعالیت ها را فراهم سازند. مساعدت و همکاریهای ارزشمند علمی خود، موجبات پیشرفت هرچه بیشتر این 

در اینجا فرصت را غنیمت شمرده و بر خود الزم می دانم از مساعدت و راهنمایی دلسوزانه استاد فاضل جناب 
ویژه  تشکر  و  قدردانی  مدرس  تربیت  دانشگاه  عربی  ادبیات  و  زبان  گروه  محترم  مدیر  پروینی  خلیل  دکتر  آقای 
برای  را  آنان  ترغیب  و  مجله  اندرکاران  دست  دلگرمی  موجب  ایشان  ارزشمند  رهنمودهای  شک،  بدون  نمایم. 
که  کمک پژوهشگران اهل قلم در این حوزه، در این امر مهم  ادامه راه فراهم آورد. امید است با یاری پروردگار و به 

گام های بلند برداشته شود. خدمت به جامعه دانشجویی و ارتقاء جایگاه علمی آنان از اهم امور است، 
که با همراهی خالصانه و صبورانه خود، ما را در به ثمر  گرامی  همچنین از زحمات همه دوستان و دانشجویان 
کوشش خستگی ناپذیر آنان خواهم بود. نشستن نخستین شماره نشریه یاری رساندند، تشکر می نمایم و قدردان 

»ومن اهلل التوفیق و علیه التکالن«
سید حسین حسینی
بهار و تابستان 1395
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چکیده مقاالت به عربی
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7 دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی    سال اول، شماره اول    بهار و تابستان  1395

أبعاد الرؤیة الصوفية ورموزها في تجربة الشاعر  
»بدوي الجبل«

الدکتور جمال طالبی1
1.  أستاذ مساعد في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة فرهنگیان، طهران

الملخص
من  الرمزیة  دواله  من  کثیرًا  ویستمّد  عاّمة؛  المعاصر  العربّي  الشعري  الخطاب  في  ثقله  یفرض  دینّي  رمز  أهّم  الصوفي  الرمز  یعّد 
کثر أنواع الرموز ثراًء، وتنّوعًا واّتساعًا. لقد أصبح استعمال  ج فیه رموز المکان، والزمان، والّشخوص ...مّما جعله أ کما یمتز الطبیعة، 
الرموز الصوفیة في الشعر المعاصر عند الشعراء المتصوفة ظاهرة الفتة لالنتباه، والرمز الصوفي بفضل الرؤیا المنسجمة للشاعر، وبفضل 
بارزة من سمات بدوي  إلیه ثقافّیًا. والحضور الصوفي سمة  الذي ینتمي  الفرد، والمجتمع  السیاق یعکس رؤیة  تجسیده له ضمن 
الجبل الشاعر السوري المعاصر حیث وجد في الفکر الزهدي والتصوفي مصدرًا ینسجم نوازعه النفسیة والروحیة، فاعتمد علیها في 
کثیر من قصائده. ومن هذا المنطلق یهدف هذا البحث إلی دراسة أبعاد الرؤیة الصوفیة ورموزها في  التعبیر عن تجربته الحیاتیة في 

شعر »بدوي الجبل« من خالل الموضوعات الواردة فیه وأنماطها التي تمّثلت في المحاور التالیة:
1 ـ الینابیع الصوفیة في شعر بدوي الجبل

2 ـ مالمح الغزل الصوفي في شعره
3 ـ الرموز الصوفیة في شعر بدوي الجبل

وتبّین لنا جلّیًا من خالل دراسة شعر بدوي الجبل بالمنهج الوصفي التحلیلي أّنه ذو نزعة صوفیة، ورغم تأّثره بکبار شعراء الصوفیة 
کالخمرة، والمرأة،  کثیرًا من الرموز الصوفیة في شعره  مثل لسان الدین بن الخطیب، قد خلق لغة شعریة صوفیة متفردة، واستخدم 

کبار الشعراء المتصوفة.  الت جدیدة ال نألفها عند  والّصحراء، والرحلة المضنیة الطویلة، والّنار والّنور و... وأعطی لها دال

الکلمات المفتاحیة: بدوي الجبل، الشعر المعاصر، الرمز الصوفي.

jamal_talebii@yahoo.com :1ـ الکاتب المسؤول
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المقدمه
األدب الصوفي یمّثل لونًا بدیعًا من األدب الّرفیع یحمل في ثنایاه معاٍن سامیة. والرؤیة الصوفیة ظاهرة إنسانیة 
تخّطت عن إطارها الدیني إلی إطاٍر رؤیوّي عند بعض الشعراء المعاصرین فتمّثلوها بمفهومها األوسع ووّظفوها في 
قصائدهم لخدمة األبعاد الداللیة والجمالیة في رؤاهم. یعّد بدوي الجبل الشاعر الّسوري المعاصر »قّمة نضج الشعر 
)الموسی، 2012م، ص33(.  والقیم«  والفلسفة  والرصانة والحکمة  الدیني  ع  للور العربي، وشعره منبع  الکالسیکي 
في  تکتشف  مّرة  کّل  وفي  بل  قراءتهم،  والتمّل  ومــّرات  مــّرات  تقرأهم  الذین  المعاصرین  الشعراء  من  واحد  وهو 
وتّتصف  الجبل،  بدوي  فیه  التي خاض  الموضوعات  أهم  الصوفي من  الشعر  وقد ظّل  الشعریة جدیدًا.  تجربتهم 
الت وسمات صوفیة، وتحمل من المفردات ما یدعم هذا الحّس الباطني المتوهج، وأهّمها:  عّدة من قصائده بدال
اني«، »اللهب القدسّي«، »ظمأ إلی الّسراب«، »السراب المظلم«، »انجلت   من حرم الرؤیا فعّزَ

َ
»الکعبة الّزهراء«، »أطّل

نفسي في الّنور«، »ما شأن هذا األشعث الجواب« و... 
وجدیر بالّذکر إّننا حینما نتحّدث عن الرؤیة الصوفیة في شعر بدوي الجبل ال نرید تصوفًا ما ورائیًا أو غیبیًا، بل 
إّن الرؤیة الصوفیة عنده رؤیة وجودي إنساني، ویراد بالتصوف في شعره، السمو الروحي والصعود إلی مستوى من 
الوجدان واالیمان والّطهر والنقاء ألّنه نابع عن نزعة إیمانیة غایتها التقرب من اهلل غافر الذنوب جمعیًا. ویأتي اهتمام 
هذا البحث بدراسة الرؤیة الصوفیة في تلک القصائد المذکورة في سیاق رصد ما تزخر بها من ممّیزات موضوعیة 
ع شریف تتمّثل في األبعاد الروحیة المتنامیة. بجانب  وفنّیة، ألّنها تعّد أجمل وأرقی قصائد بدوي الجبل ولها موضو

ذلک تحاول الدراسة بمنهجها الوصفي التحلیلي أن تجیب علی األسئلة اآلتیة:
ـ ماهي الینابیع الصوفیة في شعر بدوي الجبل؟

ـ ماهو أهّم الرموز الصوفیة في شعر بدوي الجبل الصوفّي؟
کبار الشعراء المتصوفة السابقین؟    کیف تعامل بدوي مع الرموز الصوفیة وبمن تأّثر من  ـ 

خلفّیة البحث
کثیرة تناولت بعض جوانب شعر بدوي الجبل، أهّمها: ک دراسات  هنا

1 ـ الموقف والمعاناة في شعر بدوي الجبل، شاهر أمریر، صفحات للدراسات والنشر، 2004م.
2 ـ ظواهر أسلوبیة في شعر بدوي الجبل، عصام شرتح، منشورات اّتحاد الکّتاب العرب بدمشق، 2005م.

مجلة  نهیرات،  وأحمد  زاده،  ایرواني  عبدالغني  الجبل،  بدوي  دیــوان  في  القرآنیة  الشخصّیات  استدعاء  ـ   3
الجمعیة اإلیرانیة للغة العربیة وآدابها، العدد 11، صص1ـ18، 2009م.

قد سبقني إلی الحدیث عن المالمح الصوفیة في شعر بدوي الجبل بعض دراسات، أهّمها:
کلیة  الماجستیر، جامعة دمشق،  لنیل درجة  الجبل، طارق عریفي، رسالة مقدمة  التصوف في شعر بدوي  ـ   1
المصطلح  صاحبها  درس  وقد  مواضیعها،  فهرس  علی  إال  نحصل  لم  الرسالة  هذه  واإلنسانیة.  والعلوم  اآلداب 

کما أّنه تحّدث عن أثر الصوفي في شعره. الصوفّي في شعر بدوي الجبل ورموز الصوفیة فیه، 
2 ـ البنیة اللغویة لقصیدة الکعبة الّزهراء: دراسة داللیة، خمیسة حمادي، الجمهوریة الجزائریة، جامعة الحاج 
کتفت بدراسة البنیات اإلیقاعیة في تلک القصیدة والصور الشعریة فیها،  لخضر ـ باتنة، 2014م. هذه الدراسة ا
داللیة  شحنات  ذات  صوفیة  معان  تحمل  التي  بالمفردات  موجزة  إشــارات  وفیها  الداللیة،  الحقول  وتناولت 

سامیة.

أهّم المصادر الصوفیة عند بدوي الجبل 
غ التجربة الصوفیة عند بدوي الجبل خاّصة في قصیدة  لقد تضافرت مجموعة من المناهل المهّمة علی بلو
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»الکعبة الّزهراء«، وهذه المناهل هي:
أ ـ لقد قرأ بدوي الجبل منذ نعومة أظفاره القرآن الکریم والموروث الدیني بحیث شّکلت التراث الدیني المصدر 
األّول في تکوینه الثقافّي، وقد اعترف بذلک إذ یقول: »بدأت القراءة بالقرآن الکریم، ثّم قرأت علی أبي، الحدیث 

الّشریف ونهج البالغة ألمیر المؤمنین، وقرأت اللزومّیات«. )سلیمان، 2002م، ص7(. 
أوالدهــا. »کان  تربیة  األولی في  اللبنة  کانت األخالق  الجبل في أسرة علم وأدب، وبیئة دینیة  ـ نشأ بدوي  ب 
کبیرًا وشاعرًا وصاحب طریقة صوفیة« )زعیتر، 1978م، ص7(.  والده الشیخ سلیمان األحمد فقیهًا معروفًا وأدیبًا 
فطبیعّي أن یتأّثر الشاعر بأبیه وأن یترّبی علی طریقته في الّتصوف. ومن تلک المصادر أهّمها القرآن الکریم، 
تأّملّي  باّتجاه  ُمّتصفًا  علوّیًا  الجبل  بدوي  کان  تصّوفه.  مصادر  تکّونت  فیها  عاش  التي  والبیئة  البالغة،  ونهج 

باطنّي الذي اغتذی منه، وهو الذي مّکنه من تلمس حقائق روحیة لم یقدر لغیره. 

مالمح الغزل الصوفي عند بدوي الجبل 
1 ـ الحّب اإللهي

النفسیة  والشهوات  النزعات  عن  تجّردت  أنفس  حقیقة  عن  یعّبر  الصوفیة  شعراء  عند  اإللهي  الحّب  شعر  إّن 
أفکارها ومعانیها مع  التي تطابقت  الصافیة  اإلنسانیة  للروح  المادیة، فأصبح مثااًلحّیًا  الحیاة  وارتفعت عن مظاهر 
المبادئ اإلسالمیة المنبثقة من دین اإلسالم، ولذلک فإّن شعر الصوفیة جاء إسالمّیًا واضح المعالم والمالمح. وفي 
قصیدته )یا قمر( یوّظف بدوي الجبل، الکثیر من المعاني والرموز واالصطالحات الصوفیة، لیصور من خاللها الحّب 

اإللهّي الذي ارتبط عنده بالخمرة والّسکر ومتعلقاتهما:

َقد َتَرّشفُت َرِحیقًا َبابلّیًاأنا َنشواٌن َوِمن َخمِر الَهوی

با کاَن َصبّیًاَسکَرٌة للُحّب في َعهِد الّصَ کیَف الُیعَذُر َمن 

کأِسَي الّزهًرَ الّندّيفي ِظالِل الَورِد أحُسو َخمَرتي ُمشَترکًا في 

هکذا َنرَتِشُف الکأَس َهنّیاَنهلٌة مّني َومنُه َنهلٌة

فاعِذر الّشاعَر فیها یا َقمرالَمني الّناُس علی ُحّبِ الِطلی

                                                                                                                                                  )الدیوان، ص 455 (
  واضح أن بدوي في هذه األبیات یعبر عن تجربة صوفیة خالصة، إذ تکثر فیها المفردات الصوفیة: »نشوان، خمر 
کأسي الّزهر، نرتشف، حّب الطلی« والخمرة ومتعلقاتها  کأس، خمرتي،  الهوی، ترّشفت، رحیقًا بابلّیًا، سکرة للحّب، 
في قاموس الصوفیة رمز للمحبة والتعّلق باهلل تعالی، محبة تضرب بجذورها في األزل، مجردة عن حدود الزمان 

والمکان. 
نلحظ في شعر بدوي الجبل أّنه أدرک عمق الحّب للذات اإللهي الذي هام به، فلذلک یحاول أن یفني ذاته في 
الت الحّب اإللهي المشرق مثل قوله في  غ ذلک في أسلوب رقیق ولغة رمزیة مضیئة بدال سبیله ویذوب فیه، ویصو

قصیدة »الکعبة الّزهراء«:
هَراُء َوالَوحُي والّشذا وُر َفافِني ِفي َهواُه َوُذوبي ُهنا الَکعَبُة الّزَ  ُهنا الّنُ

                                                                                                                                                                      )الدیوان، ص 62(
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الفناء  الحّب الیتصّور من دون  أّن  العاشقین؛ والحّق  القصوی من أحوال  والغایة  المحّبة  والفناء آخر مقامات 
ع حّبه. وإذا تأّملنا شعر الحّب الصوفي عند بدوي الجبل نجده تعبیرًا  ذلک أّن عماد اللذة هو فناء المحّب في موضو
عن عاطفة إنسانیة نابعة من إرادة المحّب ووجدانه في أعلی مراتب الحّب وأسمی درجاته، الحّب الذي یمتلک 
النفس اإلنسانیة ویرتقي بها عن الحّب البشري المادي الذي یهدف إلی إشباع رغبات النفس الشهوانیة ونزعاتها 
المهلکة، وإّنما الحّب الذي یصل بالنفس اإلنسانیة إلی درجات الکمال. یقول بدوي في قصیدة »أین أین الّرعیل 

من أهل بدر«:

سمــاوا فـــي  ــٌة  ــیــَق َطــِل ــي  ـِ ــ ـــ ُروح رّبِ 
          

مغـــلول ٌق  ـَّ ُمَوثــ والجـــُم  َك  ـِ تــــ  

ــي وِجــْســِمــي ــ ــْرُق بــیــَن ُروح ــَفـ ُتَبـــُعـــَد الـ ـَ بــــ َوُروِحـــتي  آِثــــٌم  َجَســِدي 

الغــا وإلــــــــی  َغــــــــایــٌة  ـ  ــارّبِ  ـــ ـــ ی ـ  ـــــَت  نـــ
َ
والَســــِبْیل   أ الُهـــــَدى  ْنـــَت 

َ
أ یــــــِة 

ــْعـــ ــَهـــْل ُی ـــي َفـ ــّبِ ـــي ومــنــَك ُحـ ــّبِ ــَك ُحـ الُمنیُللـ الــکــریــُم  الــســاِئــِل  مــن  ـَطی 

ـ ـْ أهـ إذا  ـــــْقــِري  ــَفـــ ِل َفــــــــَهــْل  ــي  ُحــّبِ قبـــوُل لـــَك  الغــنّي  کنـــزَك  إلــی   ـــــــَدى 

                                                                                                                                                            )الدیوان، ص 241(
  هذه األبیات صلوات من العاشق المجنون وأنشودة الروح المشتاقة العطشی إلی فیوضات األزل. والالفت للنظر أّن 
الت الروحیة والمعنویة المکّثفة إذ تعطي موقفًا صوفّیًا مکّثفة اإلیحاء  مفردات هذه المقطوعة الشعریة تمتلیء بالدال
بواسطة منظومة من المفردات التي تعّبر عن حاالت صوفیة. فالحّب هنا حّب خالص لذات اهلل سبحانه وتعالی، ال 
شوائب تخالطه وال غرض آخر معه سوی التقّرب إلیه سبحانه وهذا الحّب یطابق الحّب عند الصوفیة فهو »خلوصه 
کدورات العوارض، ال غرض له و ال إرادة مع محبوبه« )العجم، 1999م، ص275(. یصل  إلی القلب وصفاؤه عن 

بدوي الجبل إلی ذروة االستغراق في الحّب اإللهي والتجربة الصوفیة في البیت التالي: 

ــوُرَك عــن قلـ ــ ــــی ســـنـــاَك الـــَدِلـــیـــُل لــم َیــضــْع فــي الــظــالِم ُن  ـــِبــي َفــَقــْلــِبــي إل

                                                                                                                                                              )الدیوان، ص 242(
هذا البیت یکشف لنا ابعاد المحّبة اإللهیة في وجود بدوي الجبل التي ینسجم رؤیا الشاعر ومفاهیمه وتطّلعاته 

الصوفیة.

کن المقدسة 2 ـ الحنین إلی األما
کن المقدسة وأّن أغلب قصائدهم  کانوا دائمي الحنین إلی األما یالحظ الباحث في الشعر الصوفي أّن الشعراء 
تنطق بالّرحیل واإلعداد للّسفر. نحن نری ذلک الحنین إلی األراضي الحجازیة في نسیبهم الّنبوي والتشبیب بذکر 
ــدوي الــجــبــل قــصــیــدة »الــکــعــبــة الـــّزهـــراء« ــوق إلــیــهــا. وفـــي هـــذا الــصــدد بـــدأ بـ ــش ــار الــحــجــازیــة ومعالمها وال ــدی ال

َوِبـــِطـــیـــِب ــَری  ــ ــُق ــ ال أّمِ  ــی  ــَلـ َعـ ــوٍر  ــ ــُن ــ ــِهــیــِب ِب ــًی َوَل ــ ــؤاِدي ِمـــن أَس ــ  َغــَســلــُت ُفـ

ُمقلتي لُت  َوَکّحَ َسبَعًا  ــَری 
َ
الــّث ــاِء َمــهــیــِب َلَثمُت  ــمـ ـ ــّسَ ــراِر الـ ــ ــأس ــ َک  ِبـــُحـــســـٍن 
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ــطــیــُر إلـــی ِمــَنــًی ــُت َقــلــبــي الَی ــک ــَس ــِب َوأم ــ ــیـ ــ ــن َلـــهـــَفـــٍة َوَوِجـ ــ ــِه ِمـ ــ ــائ ــ ــَب ــأعــ ــ  ِب

محّمٍد ــِن  ــی األِم َوادي  ُمهَجتي  َخِصیِب َفــیــا  َغیُر  ُع  َوالـــّزر الُهَدی   َخِصیُب 

ــَذا
َ

َوالــّش َوالــوحــي  هــراُء  ــّزَ ال الَکعبُة   هنا الــّنــوُر َفــافــنــي فــي َهــــَواُه وُذوِبـــي ُهنا 

َوَزمــــَزِم الــَحــطــیــِم  َبــیــَن  ُمهجتي  ــا  ــًا ِلــُذنــوبــي وی ــعـ ــاِفـ ــي َشـ ــ ــوِع ــ ــُت ُدم ــ ــَرک ــ  َت

َلوَعِتي ــنــُت  َزّی هــراِء  الــّزَ الَکعبِة  ــي  ـــمـــاِء َنــِحــیــبــي َوف ــَر أبـــــــواَب الـــّسَ ــ ـ ــّطَ ــ  َوَعـ

                                                                                                                                                                 )الدیوان، ص 63(
یحتوي هذا المقطع من القصیدة علی عاطفة جّیاشة انفعالیة تتمّثل في شوق الّشاعر إلی البقاع المقدسة إذ ذکر کثیرًا 
کان نابعًا من شعور نفسي  کـ »أّم القری، المنی، الکعبة، الحطیم، زمزم« وهذا األمر  کثر منها  کن المقّدسة وأ من األما
والّتقرب  بها  االّتصال  اإللهیة وطرق  الذات  الکامنة في  الحقیقة  للبحث عن  لدیه  والحنین  بالّشوق  دائم  وفکرّي 
الّسابقة فقط، بل  کن  األما الشاعر عند  اإللهیة. ولم یقف  للذات  الخالصة  المحّبة  المتمّثلة في  لمواهبها  نیاًل  إلیها 
کـ »عدن، مسجد األقصی، بیت المقدس، وکربالء« في األبیات التالیة:    ج شبه الجزیرة العربیة  کن أخری خار ذکر أما

األقـ مسجَدها  أّن  َعــدٌن  َدَرت  ــهــُجــوٌر َهل  ــِه َم ــِلـ ــَصــی مـــکـــاٌن مـــن أهـ ـ

والمهـ َوالُقدِس  الُبراِق  َمسَری  ــوٌر أیَن  ــمـ ــعـ  ـــــــُد َوبـــــیـــــٌت ُمــــــقــــــّدٌس َمـ

ــل ُقـــــــــرآُن أحــــمــــَد فــیــه ــ ــرّتـ ــ  لــــم ُیـ
 

ــور ــ ُب ــّزَ ــ ــَلـــی ال ــتـ ــبــکــی َوُیـ ــَم  َوُیــــــــزاُر ال

ــٌر َغــریــٌب ــب ــُحــســیــِن؟ َق ــّم الــغــریــَب أو مـــن یـــزوُر أیـــن قــبــُر ال ــض  َمـــن ی

                                                                                                                                                       )الدیوان، ص195(
بیت  األقصی،  »المسجد  التالیة:  األسماء  خالل  من  جلّي  بشکل  الصوفیة  خلفها  ومن  الدینیة  النزعة  تتجّلی  هنا 
الظاهرة  ع  الربو تلک  إلی  وحنینه  شوقه  مقدار  عن  الشاعر  عّبر  األبیات  هذه  ففي  وکربالء«.  والقدس،  المقّدس، 
کن، بل رموز لعالم الملکوت ومقامات القرب  والحاضرة في القلب، ولذا فهي لیست في العرفانیة الصوفیة مجرد أما

من اهلل.

3 ـ الحقیقة المحمدیة
تمّثل الحقیقة المحمدیة مصدرًا مهّمًا في البناء الفکري عند المتصوفة، حیث ینظر هؤالء إلی الرسول األعظم 
)ص( بوصفه حقیقة مطلقة تنعدم فیها أبعاد الزمن ومقاییسه، ویرون بأّن الصوفي هو وریث المقام المحمدّي، إذ 
اإللهام عنده یماثل الوحي عند الّنبّي. إّن الحقیقة المحمدیة في عرف المتصوفة هي العماد الذي قام علیه الکون، 

وعن هذه الحقیقة عّبر بدوي الجبل في قصیدته »الکعبة الّزهراء«:

َوِبـــِطـــیـــِب ــَری  ــ ــُق ــ ال أّمِ  ــی  ــَلـ َعـ ــوٍر  ــ ــُن ــ ــِهــیــِب ِب ــًی َوَل ــ ــؤاِدي ِمـــن أَس ــ  َغــَســلــُت ُفـ
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ُمقلتي لُت  َوَکّحَ َسبَعًا  ــَری 
َ
الــّث ــاِء َمــهــیــِب َلَثمُت  ــمـ ـ ــّسَ ــراِر الـ ــ ــأس ــ َک  ِبـــُحـــســـٍن 

                                                                                                                                                                  )الدیوان، ص 61(
وبدوي الجبل في حالة حّب عارمة تغمره حنین اللقاء حیث یبدو له أّنه یناجي رّبه مع الحجیج ویطمئن نفسه 
بأّنه في مکان العبادة حیث نفحات الرسول األعظم )ص( وأنوار هدایته تمأل األرجاء، وهو مبهور بما یری من حسن 
الروحي لتصبح مجسدة أمام األعین  وجمال الکعبة الشریفة. هنا تتبّین رغبة بدوي في تحویل مجردات عالمه 
کما لو أّنها حقیقة وواقعة علی أرض الواقع. والحدیث عن الحقیقة المحمدیة یفضي  فهو في رحلة خیالیة یتمّنی 
بالضرورة إلی مدح من قام الکون ألجله والّتغني بشمائله، إذ هو الّسید الکریم، المقّرب من حضرة رّب العّزة والجالل:

ُمَحّمٍد َخطَو  الّسحِب  ِبخیاِل  ــن ِبــیــِدهــا َوَجــِدیــبأَری  َعــَلــی ُمــخــِصــٍب ِم

ِعنَدَها ــمــُت  الــّصَ َق  َمـــّزَ ِخــیــاٍم  ــوِبَوُســمــَر  ــ ــُرُک ــ ــــَرت ِب ــٍل ُبــــّشِ ــیـ  َحـــَمـــاِحـــَم َخـ

مــِل أوَقـــَدت ــّرَ ــَن ال ــارًا َعلی َنــجــٍد ِم ــ ــُروٍم َوَغـــــــوِث َحــریــِب َوَن ــ ــح ــ ــَدِة َم ــجـ ــَنـ  ِلـ

با الّصَ َمــَع  َساَلت  الَفجِر  في  ــاٍف واخــــِضــــالِل ُســـهـــوِب َوَتکبیَرٌة  ــیـ  نــعــطــم فـ

ُکـــّلِ َحفَنٍة ــمــِر فــي  الــّسُ ــاَل  ــّرم ال ــَوًی َوُطــیــوِب أُشـــّمُ  ــَن الــّرمــِل ُدنــیــًا ِمــن َهـ  ِم

ــالئــٍک ــنــه َنــفــُح َم ــّل نــجــٍد ِم ــ ُک ُغـــیـــوِب عــلــی  ِســــــّرُ  ِمـــنـــُه  واٍد  کـــــّلِ   َوفـــــي 

                                                                                                                                                                  )الدیوان، ص 64(
کاّفة للّناس« )سبأ، 28( فمن هنا تّتجه دعوة الرسول األعظم  ک إال  أشار بدوي في البیت األول باآلیة: »وما أرسلنا
فقد  والجبلیة،  منها  السهلیة  والمخصبة،  منها  الجدیبة  المناطق  من  وغیرها  العربیة  الجزیرة  أنحاء  جمیع  إلی 
کافة داعیة إّیاهم إلی نور الهدایة اإلسالمیة الذي به یسعدون ویفلحون. ونحن نعتقد أّن مدح  توّجهت إلی الّناس 
کاَن مدحًا یعّبر عن مقام من  ِإّنما  بدوي الجبل للّرسول )ص( لم یکن المدح الذي ألفناه ضمن األغراض األدبّیة 
کم، إّنما المقصود  ب، أو مدحًا لخوف العقاب، أو هیبة من حا مقامات الصوفیة، ألّنه لیس المقصود به مدح التکّسُ

به صبابة الحّب الّروحي الذي ال عّلة فیه، وهو حّب اهلل وحّب رسوله )ص( وآل بیته الطاهرین.

4 ـ الّدعاء
یتردد الدعاء إلی اهلل تعالی في أغلب األشعار الصوفیة، وال نعجب من ذلک إذا عرفنا أّن الدعاء لّب العبادة إذ 
ع القضاء. یناجي بدوي الجبل رّبه  حّث علیه اإلسالم ورغب فیه، بل إّن للدعاء فعالیة عجیبة قد تحول دون وقو

کقوله: کثیر من محّطات رحلته الخیالیة  في 

َجـــِدیـــدٌة ُنـــــُدوٌب  َقــلــبــي  ــدوب ویـــا رّبِ فــي  ــفــاِت ُن ــن َســاِل ــَری ِم ــِق ــریــُد ال ُت
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مؤّلفًا َقــومــي  ــُحــّبِ  ــال ِب ُصــن  َرّبِ  ــا  ُدُروِب َوَیـ َشــتــات  ال  ُقـــلـــوٍب   َشـــتـــاِت 

َبــشــاَشــٍة َصـــفـــاَء  الَتـــقـــَبـــل  َرّبِ  ــوِب َوَیـــــا  ــل ُق ــاُء  ــفـ َصـ ــُه  ــب ــاِح ــص ُی لـــم   إَذا 

ــٌة ــمـ َوَرحـ ــوٌر  ــ ن اإلســـــالِم  فـــي  َرّبِ  ــا  ــ ــَنــســیــِب َوی ٍح ِل  َوشــــــوُق َنــســیــٍب َنــــــاز

أعــِرف األذی ــم  َول َوَمشیبي ویــا رّبِ لم أشــِرک  َعنهما  َشبابي  ــُت  ــْن َوُص

ــٍد ــحــّم ُم قـــبـــِر  الـــقـــبـــِر  ــَد  ــنـ ِعـ رّبِ  ــا  ــ ــُمــقــلــتــیــِن َســلــیــِب وی  دعـــــاُء َقـــریـــِح ال

                                                                                                                                                 )الدیوان، ص 66ـ69 (
یتحّدث بدوي الجبل عن جروح قلبه التي نتجت من مصائب الّدهر ونوائب الّزمان، ویرجو من اهلل أن یسّدد خطی 
کّل األحقاد حّتی تتأّلف قلوبهم، وبتوحید القلوب تتوّحد األغراض. هذا  ع منها  العرب ویجمع قلوبهم علی الخیر وینز
الّدعاء یعکس نفسیة الشاعر التي تلّح في الدعاء بأن یغفر اهلل لها في هذا الجّو اإلیماني المشحون بالمشاعر الفّیاضة 

النابعة من القلب. ویقول في مکان آخر:

ــاٌل ــ ــه ــ ــت ــ ــیــُل َعــــبــــراِتــــي ِعــــــبــــــاَدٌة َواب ــهــل ــّتَ ــُر َوال ــکــبــی ــّتَ ــهــیــقــي ال  َوَش

ـــــــٌل َوُمــــنــــاَجــــا ّمُ
َ
ــي َتـــــــأ ــ ــ ــالِتـ ــ ــ ــُل َوَصـ ــیـ ــْرَتـ ٌع وزفــــرِتــــي َتـ  ِتــــي ُخــــُشــــو

ی
َ

الُمَصّف والجماِل  الخیِر  الجمیُل مــعــِدُن  الــکــریــُم  ــُر  الــَخــّیِ ــَك  ــُه  وْج

ــا الـــَســـاِئـــُل الـــُمـــِلـــّحُ َوَیـــْجـــُلـــو ــ ــ ــمــســؤوُل وأَن ـــــَك ال ــُذّلِ أّنَ ــ ــ  َوْحـــَشـــَة ال

                                                                                                                                                )الدیوان، ص 241 (
من  سؤاله  في  یلّح  سائل  وهو  ویکّبر؛  ویهّلل  ویبتهل  دموعه  یسیل  متأّمل  عابد  موقف  ههنا  الجبل  بدوي  یقف 

الحقیقة المطلقة ألّنه في رؤیته یحّق ویلیق بالّسؤال، وهو الذي یزیل وحشة الّذل ویعّز اإلنسان ویعطیه مکانته.

الرموز الصوفیة في شعر بدوي الجبل
الّسامیة وهي  الرموز اإلنسانیة في معانیه  المعاصر تعّد بحثًا مستمّرًا عن  العربي  الشعر  الرؤیة الصوفیة في  إّن    
الرؤیة  إذًا  الواقع؛  الدائم مع  المتعالي عبر جدله  إلی عالم متکامل في نشدانها  اإلنسانیة  الذات  إیصال  تحاول 
بالنفس  یفضی  الذي  األمر  الُمثل،  بعالم  واالحتفاء  األدنی  عالم  من  والخروج  واالستبصار  التأمل  هي  الصوفیة 
اإلنساني إلی البحث عن مالذ روحي ُتعوض به انهزامها في وصل عالمها األدنی. األدب الصوفّي خاّصة الشعر 
یّتجه في مساره اّتجاهًا رمزّیًا في معالجة الّظواهر الکونیة، ولهذا یمتلیء قصائد الشعراء المتصوفة برموز عدیدة 
تشّکل معجمهم الّصوفي. والّشاعر المعاصر باستخدامه الرمز »یستحضر ألفاظًا خاّصة به، تساعده علی تعمیق 
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مجراه، وهي بدورها، تخصب الصورة، وتغني مناخها« )عبداهلل، 1996م، ص268(. 
کثرها من عناصر  بدوي الجبل قد استوحی رموزًا عدیدة من المصطلحات الصوفیة في قصائده المختلفة، واستقی أ
الطبیعة، وهذا یدّل علی عمق ثقافته ونضجه الفکري، إذ البّد للشاعر الذي یرغب في توظیف الرمز في شعره من 
ثقافة وتجربة واسعة. یقول عصام شرتح في دراسته األسلوبیة لشعره: »انفرد البدوي عن المتصوفة اآلخرین بابتداع 
رموز صوفیة خاّصة به، منها: الّسراب والظعن، والطلل، واللهب القدسي، والروح والّنور، والنفس، والّصحراء والّرمال، 
ودارت هذه الرموز حول مشکلة الوجود وکیفّیة الوصول إلی الحقیقة، والخالص من الواقع، وقضیة التطهیر، والّثواب 
والعقاب؛ لذلک تمّثل البدوي في نزعته الصوفیة أشعار المتصوفة الکبار أمثال ابن الفارض ومحي الدین بن عربي، 
ولسان الدین بن الخطیب، ورابعة العدویة من خالل وصف الّرحلة في سبیل الوصول إلی الحقیقة، حقیقة الوجود، 
والسعي الحثیث للتوّحد مع الذات اإللهیة، والتواصل مع المطلق والصفاء الروحّي العظیم«. )شرتح، 2005م، ص 
المقال علی  الجبل ولهذا سیقتصر هذا  التي تجّلت في شعر بدوي  الصوفیة  الرموز  کّل  تناول  الّصعب  150(. ومن 

بعض الرموز الذي تجّلی بکثافة في شعره. وأهّم الرموز المستخدمة في شعر بدوي الجبل یتمّثل فیما یلي:

1 ـ رمز المرأة
تعّد المرأة جزءًا من عالم الطبیعة، فلذلك عّبر شعراء الصوفیة عنها بوصفها انکشافًا للجمال اإللهّي في الصور 
یات  کالجسر یربط العالمین الطبیعّي الحّسي، وعالم الُمُثل، وهي تجّلٍ واضٌح من تجّلِ الطبیعیة، والمرأة في رؤیتهم 
الطبیعة، وسّر من أسرارها، وصورة زاهرة من صورها المشرقة. إّن المرأة في تجربة بدوي الصوفیة تحّولت إلی رمز 
عرفانّي، وفي شعره نماذج عّدة تتمّثل فیها رمزیة المرأة التي تجمع بین الحّب اإللهّي والحّب البشرّي. أخذ بدوي 

الجبل اسم »لیلی« رمزًا صوفّیًا للتعبیر عن العشق الّروحي في قصیدة »أطّل من حرم الرؤیا فعزاني« قائاًل:

ــٍد ــ ــِئ ــ ــّتَ ــ  ُم
ُ

 َحـــْیـــَراِن  ُثــــــــّمَ اْنــــَثــــَنــــْیــــُت َوَرْکـــــــِبـــــــي ِجــــــــّد
ُ

ــّد ــ  ِمـــَن الـــَوَنـــی َوَرِفـــْیـــِقـــي ِج

ْجـــَفـــاِنـــي َفــــَمــــا َفــــَتــــْحــــُت ُجــــُفــــوِنــــي وهـــــي َداِمـــــَیـــــٌة
َ
أ اهلُل  َعــــــاَن 

َ
أ الـــرمـــاِل   مـــن 

ــَکـــًة ــَف الـــســـتـــِر َضـــاِحـ ــ ــْل ــ ــِك َخ ــُتـ ــْحـ ــَمـ ــــی َلـ ــّتَ ــ ـــــاٍب وِغـــْلـــَمـــاِن َح  إلــــی َجـــــــواٍر وُحـــــّجَ

ــٌب ــَعـ َتـ وال  ــَوى  ــ ــْکـ ــ َشـ ال  ــُس  ــ ــْف ــ ــَن ــ ال ِت  وُکــــــْفــــــَراِن َفــــــَقــــــّرَ ِإیـــــمـــــاٍن  ــُة  ــ ــاَج ــجــ ــ ل  وال 

ْبــــــَصــــــَرْت بــعــد طـــــوِل الـــَبـــْحـــِث َغــاَیــَتــهــا
َ
ِإذْعــــــاِن وأ أي  ــا  ــ ــَواَه ــ ــَه ــ ِل ْذَعــــَنــــْت 

َ
 َفــــأ

ــْت ــَس ــِئ ی وَقــــــْد  ـ  ــَلـــی  ــْیـ َلـ یـــا  ـ  بــعــیــنــیــِك  ــاِنرأْت  ــ ــْرَقـ ــ وُفـ ــٍل  ــیـ ــِجـ ــِإْنـ بـ ــا ال  ــ ــ ــَزاَءَه ــ ــ  َع

ــُه ــ ــُتـ ــ ــُذوَبـ ــ ــّبِ مــــا شـــــــــاَءْت ُعـ ــ ــح ــ ــال ــ الباِني آمــــنــــُت ب الــهــاِدُم  فهو  بــالــحــّبِ   آمــنــُت 

                                                                                                                                      )الدیوان، ص 326(
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  نلحظ رمزیة »لیلی« في األبیات السابقة التي تظهر فیها الضراعة الصوفیة الّشفافة لبدوي الجبل، إذ هي تخّلت 
عن مفهومها المعجمّي واستحالت إلی رمز مثالّي صوفّي فهي رمز المحبوبة األزلیة عند المتصوفة، واستغّله بدوي 
زالت  المرأة وما  الوصول. ومن هنا »کانت  إلی  الحقیقي من شوق وحنین  المتصوف  یعانیه  ما  لإلیحاء بجّو یشبه 
کثر مما یرتبطون بالصورة لذاتها في 

َ
أ منبعًا غزیرًا، یستقي منه الشعراء تصّوراتهم، ومدرکاتهم في نورها المطلق، 

ة، وتجسید واقعها الملموس« )شرتح، 2005م، ص88(. مظاهرها الطبیعّیَ
کلمة »رکبي« معنی رمزّیًا صوفّیًا في البیت األّول، ألّن الّرکب هو الهودج الذي ترکبه الحبیبة،  وبجانب ذلک اّتخذ 
والتعب.  والمعاناة  والشکوى  البحث  طول  بعد  الغایة  منتهی  له  تمّثل  کما  والسکینة،  الطمأنینة  له  تمّثل  وهي 
وقصیدة »یا قمر« من أشهر قصائد بدوي الجبل التي تفوح منها عبیر الصوفیة عبر امتزاجه بین رمز المرأة والطبیعة، 

ورمز المرأة والخمرة: 

ــَمــر ــاَب الــّسَ ــ ــد َط ــَق ــنــي َف ــّدث ــَة َنـــفـــســـي َیــــــا َقـــَمـــر هـــاِت َح ــمــ ــ ــل ــ  َوأِنــــــــــر ُظ

ــِن فـــالَتـــبـــَخـــل بــهــا ــســ ــ ــُح ــ ـــــوِر ُســــــــوُر ال الـــــّسُ ألـــــحـــــاُن  ــِر  ــ ــاع ــ
َ

ــّش ــ ــل ــ ل  إّنَ 

ــَوی ــَهـ ــِر الـ ــمـ ــن َخـ ــ ــ ــا َنــــشــــَواٌن َوِم ــ ــًا أن ــّیـ ــلـ ــاِبـ  َقـــــد َتــــَرّشــــفــــُت َرِحــــیــــقــــًا َبـ

ــا ــب ــّصَ ــِد ال ــهـ ــي َعـ ــّب فـ ــ ــُح ــ ــرُة ال ــکــ ــ کــــــاَن َصـــبـــّیـــًا َس ــن  ــ  کـــیـــَف الُیــــعــــذر َمـ

ــَورِد أحـــُســـو َخــمــرتــي ــ ــ ـــِدّیـــا فـــي ِظـــــالِل الـ ــِر الـــّنَ هــ ــّزَ ــ ــي ال ــأس ک  ُمــشــرکــًا فـــي 

ــٌة ــ ــل ــ ــه ــ ــا نــــهــــلــــٌة مـــــّنـــــي َوِمـــــــنـــــــه َن ــّی ــن  هـــکـــذا َنــــرَتــــِشــــُف الــــکــــأَس َه

ــلــی ــّب الــّطِ ــ ــاُس عــلــی ُح ــّنـ ــا َیـــــا َقـــَمـــُر الَمــنــي الـ ــه ــی ــَر ف ــ ــاع ــ ــّش ــ  فـــــاعـــــِذِر ال

ــاِت الــــّربــــی ــ ــ ــّنـ ــ ــ ــُر هــــــــذِه أســـــــــــراُر َجـ ــا َقـــمـ ــ ــّرَ َوُصـــــنـــــُه ی ــ ــسـ ــ  فـــاســـمـــع الـ

                                                                                                                                         )الدیوان، ص 455ـ456 (
ج بدوي الجبل في األبیات المذکورة بین المرأة التي رمز إلیها بلفظة »القمر« وبین الطبیعة امتزاجًا حّسیًا، کما أّنه    مز
ج بین المرأة المرموز إلیها بلفظة »القمر« وبین الخمرة امتزاجًا روحّیًا. والمرأة ههنا تجّل حقیقي لحیویة الطبیعة  مز
ونضارتها، والخمرة رمز للعالم الوجودّي البدیل وعالم النشوة الروحیة الکبری الذي یرید الشاعر أن یتخّلص من 
عالم األدنی ویصل إلیه. یری بدوي الجبل أّن هذه النشوة الروحانیة الکبری التکتمل إال بالمرأة »القمر« التي تغذي 
العالم بالتجدد والعطاء وتمّده باإلضاءة واإلشراق، وهذا ما نلمسه بقوله: »وأِنر ظلمة نفسي یا َقمر« و »من خمر الَهوی 

قد ترّشفت رحیقًا بابلّیًا«. )انظر: نفس المصدر، ص 51(.
تکّررت لفظة »القمر« في نهایة مقاطع هذه القصیدة الموجزة بشکل دائرّي وهي تغني للوصول بالّشاعر إلی عالم 
هو  فسیح،  سماوّي  کون  والغبطة،  والتواصل  والحیویة  التنامي  من  »کوٌن  هي  »القمر«  المرأة  ألن  مشرق  روحانّي 
الم، لهذا فّر الشاعر إلی المرأة، هربًا من واقع مأساوّي، غارق بالظلمة والشقاء، ألن 

َ
لم والّظ

ُ
الکون النقیض لعالم الّظ
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فة ـ هي المالذ األوحد لمن أهلکته الحتوف وأحاطته الفواجع« )فیدوح، 1993، ص87( األنثی )المرأة( ـ عند المتصّوِ
کما أن »الهروب إلیها هو رّد فعل الذات المنکسرة.. وهي تعویض عن الفردوس المفقود« )نفس المصدر، ص88(.

2 ـ رمز الخمرة
إّن الخمرة أسمی الرموز عند الّشعراء المتصوفة، وهي ترمز إلی الحّب اإللهّي في أبهی صوره وأزکی تجلّیاته. وقد 
الت جدیدة خرجت بها إلی دائرة الرمز الصوفّي من خالل المفردات التي شاعت في األشعار  أعطی هؤالء للخمرة دال
کالکأس، والّندیم، والّدنان، والحانوت، والسالفة و... فهذه المفردات رموز لمعاني الحّب والشوق  الخمریة الحّسیة 
الّسالک  والفناء في الحبیب واالّتحاد معه عند الصوفیة. والخمرة في رؤیة بدوي الجبل تفّک األغالل من أیدي 
وتعطیه الحریة المطلقة والطمأنینة القلبیة له؛ فمن هذا المنطلق نری في قصیدة »ما شأن هذا األشعث الجواب« 

أّن الخمرة هیمنت علی الّشاعر علی صعید الحلم واالشتیاق والتطّلع لینقله إلی عوالم روحیة مفتوحة:  

ــَة ِفـــي ُلــَظــی ــَئ ــِری ــَب ـــرُت آَثـــاِمـــي ال ــّهَ ـــعـــیـــِم َعـــَذابـــي َطـ ــّنَ َکــــأحــــالِم الـ ــٍل  ــ ــَب ــ  ُق

ــَك َواســِقــنــي ــِق ــالَف ِری ِدْر َعــلــّي ُسـ
َ
ــاِب َفــــأ ــَنـ ـــدیـــَم ُســـالَفـــَة األعـ ــّنَ  َواْســــــِق الـ

ــا ــم ــُرّبَ َف ُلـــَمـــاِك  ــی  ــل َع ــُت  ــب ــَت َع  َســَمــَح الــَحــبــیــُب ِبــَرشــَفــِة األعــَتــاِب َوإَذا 

َفَیرَتِمي ــجــوِم  ِبــالــّنُ َتــحــُلــُم  ــْغــُف  َت ــُف ِشــَهــاِب ال  ــ ــاِك أل ــَمـ ــِف ُلـ ــَرشـ ــنــَهــا ِلـ  ِم

                                                                                                                                                     )الجبل، ص 16(
والمحبوبة.  بالخمرة  الخالق  إلی  اشتیاقه  عن  ویکني  اإللهیة،  بالخمرة  یسکر  حیث  الصوفي  اتحاده  یّتضح  هنا 
کما  و»الصهباء« هي من أسماء الخمرة التي قد جاءت في شعر بدوي الجبل، وهي تمّثل الصفاء والنشوة المطلقة، 

في البیت التالي:

ــاهلِل واْشــــَرْب َس بـ
ْ
ــي ال َتــــأ ــِم ــِدْی ــا َن ــِش َهـــــــــِذِه الـــَصـــْهـــَبـــاُء ی ــیـ ــعـ  لــــــّذة الـ

                                                                                                                                              )الدیوان، ص 482 (
کما أّنها یزیل الحجب  والخمرة في رؤیة بدوي الجبل أحیانًا ترادف الّنور الذي یزیل الظلمات وینیر الطریق، 

المادیة ویوصل السالک باهلل رمز الصفاء واإلشراق والجمال المطلق:

ــْوٍم ــ ــ َق ُرّبَ  ِإْذ  ــوِر  ــ ــُن ــ ــال ــ ب ــْع  ــ ـ ــّتَ ــ ــَمـ ــ ــاُء َوَتـ ــَیـ ــِضـ ــُم والـ ــُهـ ــْنـ ــأُس َعـ ــکــ ــ ــَع ال ــ ــِن ــ  ُم

                                                                                                                                                 )الدیوان، ص 482 (
مما  الصوفیة  التجربة  سیاق  في  ووضعها  األولی  أصولها  عن  وألفاظها  »الخمر«  الت  دال الجبل  بدوي  قطع  وهکذا 
جعلها تحمل داللة جدیدة ال تدّل علی الخمرة األرضیة، وإّنما تدّل علی »معان خاصة تدور حول المحبة اإللهیة 
بدوي  نجد  أخری  وأحیانا  ص378(.  1978م،  نصر،  )جودة  الروحي«.  الوجد  أحوال  ووصف  الصوفي  والعرفان 
ج الخمرة والمرأة معًا للوصول إلی الحقیقة حّتی یروي روحه المتعّطشة للحقیقة والجمال، کما یبدو  الجبل قد یمتز
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في قصیدة »ما شأن هذا األشعث الجواب«:
اْنــَطــَوْت وال  الــســروِر،  لبِاِئَعِة  کعاِب َمــْرَحــی  ِل  ــــدال ــَوى ال ــْش َن  ِذْکــــراِك ِمـــْن 

ِتِك الجماُل َوَخْلفُه ُسْکراِن
َ

ْزَرى یِعّف
َ
ــُر َشــــَبــــاِبأ ــ ــ ــْک ــ ــ  ِســـــْکـــــُر َهـــــــــَوًى وِس

ُســاَلفــًة الــشــقــاُء  ــَر  ــَص َع وِإْن  ــی  ــْرح ْکــــــَواِب َم
َ
ــَمـــَة األ ــْیـ ِثـ

َ
ــْن َوْجـــَنـــَتـــْیـــِك أ ــ  ِم

الَهَوى ِمْن صوِر  َعْیَنیِك  ــاِب َمْرَحی وِفي  ــ ــَبـ ــ ْحـ
َ
األ رَؤى  مـــن   

ُ
ُیــــَعــــّد ال   مـــا 

ــُت بباِبِه ــْف َوَق ــْد  َق ُحــْســِنــِك  ــْحــراُب  ــِمــْحــراِب ِم ْعـــُبـــُد ِدْمـــَیـــِة ال
َ
ــدُت أ ــج  وس

ــَدًا راِقـ حسِنِك  جــالَل  فیه  ْهــــــَداِب َوَلــَمــْحــُت 
َ
ــْعــِس واأل

َ
ــشــفــاِه الــّل ــْوَق ال ــ  َفـ

ْحــــالِمــــِه ِبـــُســـالَفـــٍة
َ
ــالِب وَســــِکــــْرُت مـــن أ ــ ــَم ــ  َعـــــَجـــــٍب ومــــــن آهــــــاِتــــــِه ب

                                                                                                                                                  )الدیوان، ص 231(
الت واإلیحاءات الصوفّیة، ما یؤّکد عظمة الشاعر بدوي وقدرته الفائقة علی استغالل    هذه األبیات تحمل من الدال
ْثَرت المعطیات الصوفیة قصیدته بفیض من 

َ
أ المواقف الصوفیة، وتحمیلها بطاقات وفیرة من الخصوبة، وهکذا 

کلها، فهنا نالحظ »أن البدوي قد اّتخذ الجوهر األنثوّي رمزًا للبحث عن  الت واإلیحاءات، التي أغنت تجربته  الدال
ذلك  في  اًل  متمّثِ واألنثی،  الخمرة  رمزي  بین  فربط  اإللهیة،  بالذات  المتمّثلة  الوجود«  »وحدة  الوجودیة  الحقیقة 
معطیات الفکر الصوفّي من خالل تجلیات الطبیعة ومعطیاتها«. )شرتح، 2005م، ص 155(. ولو دّققنا في األبیات 

السابقة یکشف لنا أّن بدوي الجبل قد تأّثر بلسان الدین بن الخطیب في وصف الخمرة، وهذا ما یوّضحه قوله:
ْفَضَل ما َسَقی

َ
 ُعُهوَد الَهَوى العذرّيِ ِمْن َصوِب َعْهِدِه َسَقی اهلُل َعْهَد الُقْرِب أ

ــُه ــَه ــِة َوْج ــِل الـــذؤابـ ــْی ــُت فــي َل ــْل ــّبَ ــَق ِه َف ــْن َلــْیــِل َصــّدِ  َوعـــدُت بــذاَك الــُنــوِر ِم

ــِعــي ْدُم
َ
ــوِن أ ــَراَء فــي ل ــْم ــِدِه وعــاَطــْیــُتــُه َح ــْع ــُب ِل الــعــقــیــِق  ذوَب  ســکــبــُت   إذا 

ــاعــٌة ــِس َط ــ ْن
ُ
ــأل ــ ِه وقـــلـــُت لــســاِقــیــَهــا ول

َ
ــُم فــي هـــزِل الــحــدیــِث وجـــّد

َ
ــَحــّک  َت

الَحَیا ْخَضَلُه 
َ
أ الَخّدِ  ــَروُض  َف ِدْرَهـــا، 

َ
َورِدِه أ نـــِس من حــوِل 

ُ
األ ــراُز   ط

َ
ــّف  َوَحـ

ــًة بـــرضـــاِبـــِه ــ ــزوج ــ ــم ــ ــِدِه فــــَنــــاَوَلــــَهــــا م ــَشــْه ــُت َب ــْل ــُت ُق ــْف ــَص ْن
َ
ـــِنـــي أ ّنَ

َ
 ولــو أ

ــراح فـــیـــِه ارتـــیـــاحـــٌة ــلـ ــدت لـ ــ ه فــلــمــا ب ــّدِ ــقـ  ومـــالـــت شـــمـــاٌل لــلــشــمــوِل بـ
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ــَد أْضـــَغـــاَث الــریــاحــیــِن واْنــَثــَنــی ــوّسَ َمْهِدِه ت فوِق  من  الطفِل  غطیَط   یُغّطَ 

ــْز أِج ــم  ول الــعــفــاِف  سلطاَن  ــِدِه فبایعُت  ــْهـ ــَعـ ِبـ ــاَء  ــ ــوف ــ ال إال  فــکــرِتــي   عــلــی 

                                                                                                                       )ابن الخطیب، 1973م، ص 415(
  واضح أّن بدوي الجبل تأّثر في وصف المرأة والخمرة بلسان الدین بن الخطیب، فکالهما یصفان المرأة ویذکران 
کبیرًا بینهما وهو »أن البدوّي،  ک فرقًا  کالعیون والشفاه واألهداب، غیر أّن هنا أوصافها الجسدیة محاسنها ومفاتنها 
ّي المطلق 

َ
ة خاصة، ألنها رمز للتجّلِ لم یتجاوزـ  مطلقًاـ  اإلطار المسموح به في التصویر والتعبیر، بل أعطی للمرأة قدِسّیَ

کّلها إلی الُقّبل ووصف الشفاِه، واختالط الرضاب،  علی عکس لسان الدین بن الخطیب، الذي تجاوز هذه المظاهر 
وکأنه یصف مغامرة جنسیة بحتة« )شرتح، 2005م، ص 156(. 

کـ » رابعة العدویة، ومحیي الدین بن عربي، وابن الفارض  کان متأّثرًا بکبار الشعراء الصوفیة  بدوي الجبل رغم أّنه 
ولسان الدین بن الخطیب« خلق لغة رمزیة متفّردة وأبدع أشعارًا رائعة النجدها عند غیره من الشعراء:

ــْفــُت بباِبِه َوَق ــْد  َق ُحــْســِنــِك  ــَراُب  ــْح ــْحــَراِبِم ــِم ْعـــُبـــُد ِدْمـــَیـــَة ال
َ
وســجــدُت أ

َراِقـــَدًا ُحــْســِنــِك  جــالَل  فیه  ْهـــــــَداِبولمحُت 
َ
ـــْعـــِس واأل

ُ
ــاِه الـــّل ــشــف ــوق ال  فـ

ــٍة ــالَف ــُس حــــاَلِمــــِه ب
َ
ــِه ِبــــَمــــالِب وَســــِکــــْرُت ِمــــْن أ ــ ــ ــاِت ــ ــ ــن آه ــ ــ  َعـــــَجـــــٍب وم

                                                                                                                                            )الدیوان، ص 231 (
الجواب« مثل  رموز في قصیدة »ما شأن هذا األشعث  الت خاّصة علی بعض  الجبل أن یعطي دال استطاع بدوي 
وهذا  والروحانیة،  التصوف  آفاق  إلی  به  تسمو  صوفیة  داللیة  شحنة  الّسرور«  بائعة  الّسالفة،  المحراب،  »الدمیة، 
اّدعینا  إذا  غرو  فال  والندمان،  للخمرة  التصویر  في  وقّوته  التعبیر  في  دّقته  رغم  الدین  لسان  قصیدة  في  النألفه  ما 
الت صوفیة  أّن بدوي رغم تأّثره بلسان الدین بن الخطیب فاقه في وصفه للخمرة وامتزاجها بالمرأة وإسقاط دال
خاصة بها. وجدیر بالذکر أن الّسکر الذي أشار إلیه بدوي في البیت األخیر سمة الخمرة، وهو خاصیة صوفیة یعتبره 
بالوجد وهو  الصوفیة  اإللهي یرتبط عند  فالّسکر  اإللهّي.  والعشق  الوجد  قّمة  إلی  للوصول  الصوفیة مرحلة ضروریة 

حالة یصل إلیها الصوفّي في لحظة مناجاة یتحّرر فیها من عالمه المادي.

3 ـ رموز الصحراء والّناقة والّرحلة
أمریر،  رّبه« )شریف  إلی  الّسالک  یعّبر عن هجرة  »رمزًا خاّصًا  المتصوفة  أشعار  کانت في  »الّصحراء«  لفظة  إّن 
بمعناها  استعمالها  األّول:  االستعمال،  من  نوعین  الجبل  بدوي  شعر  في  الکلمة  هذه  اّتخذت  ص310(.  2004م، 
الحقیقي الذي یراد بها البید والفیافي، والثاني: لها معنًی مجازي أدخله الشاعر في عالم الصوفیة وهي ترمز إلی إبراز 
التها الرمزیة  کل من خالل رحلته الخیالیة إلی بیت اهلل الحرام. والصحراء بتجلیاتها ودال معاناته وما تحّمله من مشا
عدیدة  ومّرات  مّرات  ثماني  الّصحراء  داّل  تکرر  التي  الّزهراء«  »الکعبة  قصیدة  في  إال  تظهر  ال  الموحیة،  والروحیة 
کن  باألما ارتباطها  بسبب  ظاهرة  مفارقة  تشّکل  والتي  والجدیب«  »البید،  المرادف  بشکل  مّرتین  مضمر،  بشکل 
المقّدسة المذکورة فیها. فهي لیست مجموعة من الّرمال الممتدة واألفق المفتوح علی الصمت والوحشة، بل هي 

ک معانیها ومضامینها اإلنسانیة، والوجودیة والروحیة. مفتاح الدخول إلی عالم التجربة الصوفیة، وإدرا
المعاناة  مع  ورموزها  الّصحراء  ربط  عندما  جدیدة  أصالة  الّصحراء  رمز  علی  یضفي  أن  استطاع  الجبل  بدوي  إّن 



ها
موز

 ور
یة

صوف
ة ال

رؤی
د ال

بعا
أ

ل«
جب

ي ال
دو

  »ب
عر

شا
ة ال

جرب
ي ت

ف

19 دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی    سال اول، شماره اول    بهار و تابستان  1395

باستغاللها صراع اإلنسان البدوي الحّسي ضّد الّصحراء، واستعمالها في شعره رمزًا للمعاناة الروحیة:

َمِغیبها َحــّتــی  ِبــالــّصــحــراِء  َومغیبي َتــَوّحــدُت  َمشهدي  ِمــن   َومشهُدها 

ــواٌر ُمــرســٍل ــ ــّصــحــراِء أن َخطیِب َوِمـــن َهـــذِه ال َوِبـــــدُع  ــنــصــوٍر  َم  ورایـــــاُت 

َتبّرَجت ِشــعــٌر  الــّصــحــراِء  َهــذه  ــروِب وِمــن  ِل ُعـ  َســکــری ِبـــالـــدال
ُ

ــّل کـ  بــه 

                                                                                                                                            )الدیوان، ص 62 (
وملهمته،  الّشاعر  ثقافة  مصدر  وهي  القدیم،  العربّي  تاریخ  علی  یدّل  »رمز  یظهر  کما  القصیدة  هذه  في  والّصحراء 
کالکرم والصبر والشجاعة وغیر ذلک«  ومنطلق الّرسالة اإلسالمیة والفتوحات والقیم الخلقیة المحمودة عند العرب 
)حمادي، 2014م، ص60(. إذًالم تکن الصحراء في تجربة بدوي الجبل مجرد مجموعة من الرمال خاّصة بعد 
الروحیة وتکشف عن ضیاع  معاناته  تعّبر عن  استعاریة ومجازیة، وهي  بنیة  أصبحت تحمل  بل  معها،  توّحد  أن 
کّله، بل ربط »هذه الّصحراء والسمات الجغرافیة  اإلنسان علی المستوى الوجودي. ولم یکتف بدوي الجبل بذلک 
وتجلّیاتها الشعریة بنسق جدید من التداعیات الموغلة في عالم ملغز، محمل بالّسحر والرؤیا األسطوریة« )لطیفة، 

2002م، ص7( عندما یقول:

رهیب َوَمن َصحَب الّصحراء هاَم بعالٍم الطیوِف  جني  الّسحِر   مَن 

                                                                                                                                             )الدیوان، ص 62(
وقد تبّدل الصحراء في شعره الصوفي إلی حالة نفسیة وذهنیة لها امتدادات النهائیة في المطلق:

ممسکًا فیها  الّنور  النجوم  کــوبــي ترّش  ــالمـــي وأهـــــرق  ع أحـ ــر ــأتـ  فـ

                                                                                                                                              )الدیوان، ص 63 (
ومثل هذه األبیات:

ـــحـــراء أحــکــمــت نسجه الـــّصَ وکروبي وصــبــٌر ِمـــن  محنتي  عن  به   سموُت 

ِصــیــَغــت سجّیتي ــّصــحــراء  ال هـــذه  ــن  َعجیِب َومـ غیُر  الّدهِر  َعجیِب   
ُ

 فکّل

                                                                                                                                                               )الدیوان، ص 65 (
الته ومدلوالته مع الحالة الخاصة التي تعطشها الذات الشاعرة  إذًا رمز الّصحراء في شعر بدوي الجبل تتداخل دال
حالة  هنا  الرمز  یحمل  فلهذا  نفسه،  الــدور  العادیة  االجتماعیة  الحیاة  فیه  التــؤدي  مجااًل  البشریة  للنفس  لیترک 
استبدال، وحالة تکثیف وترکیب وتخیل. والحدیث عن الّصحراء یتطّلب بشکل طبیعّي، اإلشارة إلی الّناقة والّرحلة 

علیها. یقول بدوي في قصیدة »الکعبة الّزهراء«: 
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بقّیة لــلــشــبــاب  عــنــدي  أّن  نحیب ولـــو  ظهر  ــوق  ف إلیها   خفقت 

                                                                                                                                             )الدیوان، ص 65 (
التي  الوسیلة  الکعبة الشریفة ویفصح الشاعر هنا عن  البیت رحلة جسدیة وروحیة إلی  یرید بدوي الجبل في هذا 
انتقاها لرحلته وهي الناقة األصیلة النجیبة؛ والرمز في هذا البیت یتمّثل في استعماله النجیبة وسیلة لرحلته ألّنها 
عقبات  متجاوزة  الّسلوک  مراحل  لتقطع  السیر  تغد  التي  »النفس  علی  رمز  فالّناقة  الصوفي.  األدب  مرموزیات  من 
الطریق إلی اهلل ورامزًا علی األعمال الباطنة والظاهرة التي یحمل علیها الصوفي في هجرته إلی اهلل« )جودة نصر، 
کبیر ما یکابده  1978م، ص197(. وما یکابده بدوي الجبل في رحلته الخیالیة تحقیقًا لحّبه اإللهي یشبه إلی حّد 
التجربة  المتصوف الحقیقي من شوق وحنین في سبیل البحث عن الحقیقة. »والصوفیة هم أّول من ربط بین 
الروحیة والّرحلة واعتبروا بحثهم عن الحقیقة سفرًا مضنیًا قد ینتهي بصاحبه إلی النهایة السعیدة« )زاید، 1997م، 

ص107(.
کّل مکان یأوي  حاول بدوي الجبل أن یجد في حیاة السفر والترحال خالصًا من همومه، ولکن الغربة تالزمه في 
إلیه، وأحس في صراعه أّن الخالص الحقیقي یکمن في التخلص من هذا العالم المادي المضطرب، فهو یرید أن 
المادیة. »إذًا فالّسفر بدیل مطروح وتعویض  الناس، وانغمسوا في الحیاة  المثل الذي هجره  یظهر ذاته في عالم 
مطلوب، السفر انعتاق من العبودیة وانطالقة في المجهول، خروج من القیود ودخول في فضاء الحریة، وهذا السفر 

کتشاف والتحرر من القیود الخانقة« )خنسة، 1983م، ص20(. یحقق لذة اال
کالّسفر والرحلة وراء الحقیقة، وذلک سفر ُمضٍن مليء بالمخاطر والمصائب  وقد جعل بدوي الجبل تجربته الروحیة 

في طریق موحش مخوف: 

ــِئـــٍد ـ ــّتَ  ُمـ
ُ

ــّد ــ ــ ــي ِج ــ ــِبـ ــ ــُت َوَرْکـ ــْیـ ــَنـ ــَثـ ــّمَ اْنـ ــ ــ ــَراِن ُث ــْیـ  َحـ
ُ

ــي ِجــــّد ــِقـ ــْیـ ــی َوَرِفـ ــَوَنـ ــَن الـ ــ  ِم

ــَدًى َم الحلیِم  ــْدِر  َصـ مــن  ــُع  ــ ْوَس
َ
أ ُغـــــــــْدراِن والبیُد  آالُف  ــا  ــهـ بـ ــَراِب  ــ ــ ــّسَ ــ ــ ــل ــ ــ  ول

ى َحـــــَیـــــاَرى وَخــــْلــــف الــــَرْکــــِب
َ
ــأ ــ ــْمـ ــ  َظـ
 َطاِئَفٌة

ــاِن ــ ــ ــٍد وُذْؤب ــ ْسـ
ُ
ــْن أ ــ  ُحـــْمـــُر الــلــواحــِظ ِم

ــد صــمــُتــوا ــی وقـ
َ
ــُجــّل ــال ــَقـــَن الـــقـــوُم ب َیـ

ْ
ــأ ــي َفـ ــَداِن ال الــُمــْقــِبــُل  ــو  ــمــوِت وه ال  لهیبة 

ــي َفـــَمـــا َفـــَتـــْحـــُت ُجـــُفـــوِنـــي وهـــي َداِمـــَیـــٌة ــاِنـ ــَفـ ْجـ
َ
أ اهلُل  َعـــــــاَن 

َ
أ ــاِل  ــ ــرم ــ ال ــن   مـ

َضــاِحــَکــًة الستِر  ــَف  َخــْل َلــَمــْحــُتــِك  ــی  ــاِن َحــّتَ ــ ــَم ــ ــْل ــ ــــــاٍب وِغ ــی َجــــــــواٍر وُحــــــّجَ ــ  إلـ

ــَعــٌب َت َشـــْکـــَوى وال  ــُس ال  ــْف ــَن ال ِت  وُکــــــْفــــــَراِن َفـــَقـــّرَ ِإیــــــمــــــاٍن  ــُة  ــ ــاَج ــ ــج ــ ل  وال 

َغاَیَتها ــَبــْحــِث  ال طـــوِل  بعد  ْبـــَصـــَرْت 
َ
ِإذْعـــــــاِن وأ أي  ــا  ــ ــَواَه ــ ــَه ــ ِل ــْت  ــ ــَنـ ــ ْذَعـ

َ
ــأ ــ  َفـ
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وُفـــــْرَقـــــاِنرأْت بعینیِك ـ یا َلْیَلی ـ وَقْد یِئَسْت بـــِإْنـــِجـــیـــٍل  ال   َعــــــَزاَءَهــــــا 

ــُتـــُه ــّبِ مـــا شـــــاَءْت ُعـــُذوَبـ ــح ــال ــاِدُم الــبــاِنــي آمـــنـــُت ب ــهـ  آمــنــُت بــالــحــّبِ فــهــو الـ

                                                                                                                                                       )الدیوان، ص 326  (
  استطاع بدوي الجبل في األبیات السابقة أن یربط تجربته الصوفیة بالّرحلة والّسفر للوصول إلی المطلق »إذ یصّور 
فیها رحلته الشاقة في سبیل الوصول إلی الغایة األساسیة من الوجود، وهي الحقیقة المتمّثلة بالذات اإللهیة، رمز 
ي المطلق، مستغاًل فیها الجو الصوفّي، ومفردات الرحلة الصوفیة في سبیل الوصول« )شرتح،  السمو الروحّي والتجّلِ

ص151(. 

4 ـ رمز الّنار والنور
والحدیث عن الّصحراء یتطّلب أیضًا اإلشارة إلی صورة الّنار التي ترافق الّصحراء في الیوم؛ والّنار في رؤیة بدوي 
الّرغم  المتصوفة، وعلی  نار  کما یری الجیوسي »نار الحّب وهي أحیانًا  الّنار المحرقة دائمًا؛ بل هي  الجبل لیست 
أبدیة  نار  إلی  المؤقت  الحّب  بنبلها، ألّنها تتعّدی حالة  أنها تحتفظ  إال  تترکز حول مسائل دنیویة صرفة،  أّنها  من 
الّزهراء«  »الکعبة  بـ  المسّماة  قصیدته  الجبل  بدوي  افتتح  ص275(.  2001م،  )الجیوسي،  القلب«  في  التنطفیء 

بکلمة »الّنور« الذي یمّثل الهدایة اإلسالمیة التي انبثقت من مهبط الوحي:

َوبـــطـــیـــِب الــــُقــــری  أّم  عـــلـــی  ــوٍر  ــ ــن ــ َولهیِب ب أسًی  ِمن  ُفــؤادي   َغَسلُت 

وذوبيهنا الکعبة الّزهراء والوحي والّشذا هواه  في  فأفنی  الّنور   هنا 

                                                                                                                                              )الدیوان، ص 63(
فهو یرید أداء فریضة الحّج لیطهر روحه، وجاء بالفعل »غسلت« لیدّل علی إرادة تطهیر القلب والروح والتخلص من 
کّل األدران وکّل عمل غیر صالح. فهو في مکان مقّدس یدعو اهلل عسی أن یغفر له ذنوبه ویعود من الحّج کیوم ولدته 
کال البیتین رمز لنور الحّق ونور الهدایة اإلسالمیة المشعشعة من مهبط الوحي، وهذا هو  أّمه. وال شّک أّن النار في 

الّنور الذي یهدي طریق الّسالک إلی المطلق. ویقول في قصیدة »حنین الغریب«:

َوِسْیَمًة ِلَعْیِني  الُدْنَیا  نــورَك  َدِمْیُم جال  الهموِم  َیْبَق حّتی في   َفَلْم 

                                                                                                                                            )الدیوان، ص 182(
وبهذا وصل بدوي الجبل إلی آفاق بعیدة من الصوفیة واالستغراق الّروحي، ألّن من عرف الذات اإللهیة  الیصعب 
الم، بل تصبح هذه الهموم منبعًا للنور والرضی بالبالء. وحمل الشاعر هنا شعره بمضامین  علیه احتمال الهموم واآل
ْشَرَقِت 

َ
وأ  « وقوله   )35 )الّنور،  ِمْصَباٌح«  ِفْیَها  َکِمْشَکاٍة  ُنوِرِه  َمَثُل  رِض 

َ
واأل الَسَماَوات  ُنوُر  »اهلل  القرآنیة:  اآلیات  هذه 

َها« )الزمر، 69( لیبلور رؤیته الصوفیة. وقد أشار بدوي في قصیدة »وحشة الثأر« إلی قّصة موسی الّنبّي  ْرُض ِبُنوِر َرّبِ
َ
األ

في الطور، وقّصة إلقاء إبراهیم )علیهما الّسالم( في الّنار:

َناَجاناَناَجی علی الُطوِر ُموَسی والنداُم لنا حیَن  ُموَسی  ْغَفَل 
َ
أ  َفَکْیَف 
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نیراَناإْن آنَس الناَر بالواِدي َفَقْد َشِهَدْت الُقْدسّيِ  الّلهِب  ِمَن   َعْیِني 

ــِدهــا نـــیـــا َعـــَلـــی َغ
ُ

ــِق الـــّد ــ  ِمـــن أُفـ
ُ

ــّل ُکثباَنا ُنـــطـ ّمُ 
ُ

الّش اِسیاُت  الّرَ  َفَتنَجِلي 

َبـــَشـــٍر ــدى  ــ ل ـــْیـــَهـــا  ُنـــَرّجِ ــَمـــی  ــْعـ ُنـ ّيُ 
َ
ْدنـــــاَنـــــا وأ

َ
وأ ــُه  ــنـ مـ َبــــَنــــا  َقــــّرَ  واهلُل 

                                                                                                                                             )الدیوان، ص 130(
کبیرة وهو یرمز إلی الّشوق واالحتراق للوصول والوصال، لهذا کنی الشاعر اشتیاقه باللهب  النور هنا ذات رؤی صوفیة 

داللة علی شدة لوعته، والحنین لالتحاد مع المطلق. هذه األبیات تذّکرنا األبیات التالیة البن الخطیب:

َنـــــــاَرا
َ
ـــی أ ــِبـــي حـــّتَ ــْلـ ــّقُ َقـ ــحــ ــ ــاَرا َجـــــاَل ال ــ ــن َجـــاِنـــب الـــطـــوِر َنـ  فــآنــســُت مـ

وَهــــــاِمــــــِه
َ
 اإِلَســـــــــاَرا َرَمـــــــــــی لـــــلـــــوجـــــوِد بــــــأ

َ
 الـــقـــیـــوَد َوَفـــــــــّك

َ
 َوَحـــــــــّل

                                                                                                                               )ابن الخطیب، ص 513 (
فة، حتی بات تراثهم الصوفّي جزءًا من روحه وعقله.     ومن هنا یمکن أن نقول إّن بدوّي الجبل قد تأّثر بالمتصّوِ
وقد تعددت اإلشارات التي حملها رمز »الّنور والّنار« في أشعار بدوي الجبل، فلو قرأنا قصیدته »هواجس« رأیناه یرمز 

بالّنور والّنار إلی اشتیاق الصوفّي وتعّطشه إلی الوصال:  

ــیــِک إیـــَمـــاٌن َوغــالــیــٌة ــســي ِف ــَواِج ـــَهـــَبـــا َه
َ
ــُد الـــّل ــُبـ ــعـ ــٌم َوَفـــــــــَراٌش َتـ ــ ــُجـ ــ  َوأنـ

ــاَهـــَواِجـــٌس أنـــَت ُدنــیــاَهــا َوَمــعــَدُنــهــا ــَربـ ـ ــّطَ َوالـ ــوَر  ــ ــّنُ ــ ال ُتـــبـــِدُع إال  َفــَکــیــَف 

ــِه ِب َلــهــیــَب  َقــلــٌب ال  َیــشــَهــِد اهلَل  الَتَهَبا لــم  ـــِذي 
َ
اّل الَقلِب  في  اهلَل   َوُیــشــِرُق 

                                                                                                                                             )الدیوان، ص 395(
المطلق. وفي قصیدته  الجمال  برمز  فیه  یقترن  الذي  المثل  إلی عالم  الشاعر  اشتیاق  بالهواجس ههنا  والمراد      

کلمتا »الّنور و الّنار« رموزًا صوفیة القترانهما بالعبادة والقدسیة والحّق والطهر: »وانجلت نفسي في الّنور« اّتخذت 

ِبـــه ُیـــــلـــــوی  َفــــــــّر ال  أّمــــــــی  ــِس أیــــــن  ــمـ َشـ أل  أل َوال  َبــــــــدٌر   مــجــتــلــی 

مــــحــــراِبــــِه ــي  ــ ــف ــ ف اهلَل   کــعــبــُة زهــــــراء ِمــــن نـــــوٍر و ُقــــدِس َیــــعــــبــــُد 

َجـــی
ُ

ــّد ــلـ ــًا لـ ــابـ ــجـ ــّقُ ِحـ ــ ــح ــ ــّزق ال ــ ــ لنفسي م ــور  ــّن ال فــي  نفسي   وانــجــلــت 

                                                                                                                                              ) الدیوان، ص 342 (
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أن  یرید  والشاعر  الکائنات،  علی  یشرق  الذي  الحّق  وجمال  اإللهّي  الذات  وقدسیة  بالّطهارة  هنا  الّنور  ویتعّلق      
کعادة المتصوفة والشعراء الصوفیة.  یقتبس من نوره 

ع الهدایة  کاللهب، والوهج، رمزًا لینبو الّنور وما یتعّلق به      استخدم بدوي الجبل في قصیدته »اللهب القدسي« 
کتشاف المطلق، اذ یقول:  وغایة الوصول وا

ُمضِرُمُه الُقدسّيِ  ِبالّلَهِب  أذَکـــاُه آَمنُت  ِحــیــَن  ِفینا  لـــوَهـــَة 
ُ
األ  أذَکـــی 

ــن َلــواِفــِحــِه ــٌج ِم َهــَداَیــاُه الــَعــبــَقــّریــاُت َوهـ إحــَدى  ٌة  َمجُلّوَ مُس 
َ

 َوالّش

ُعُقوِلِهم ِمــن  ــَهــدٍي  ِب َتاُهوا َوَتــاِئــهــیــَن  َما  الُقدسّيَ  َهَب 
َ
الّل ُموا  َیّمَ  َلو 

َجَوانُحُه ى  الَحّرِ هَفِة 
َ
ِبالّل ــوِر أســَخــاُه َتِضّنُ  ــّنُ ــال ــُه ِب ــُب أخــَضــُب ــل ــَق  َوال

                                                                                                                                                  )الدیوان، ص 391(
کـ »اللهب القدسي، أذکی، وهج من لواقحه، الشمس،  نلحظ بوضوح إّن المفردات المستخدمة في األبیات السابقة 
الت  کسب األبیات دال کّلها إلی حقل داللي واحد وهو الّنور والّنار. والحدیث عن قدسیة اللهب أ مجلّوة، اللهفة« تعود 
الغایة بعد طول  للبدوی منتهی  رمزیة صوفیة وهي الصفاء والطهر والنقاء أو ما یسمی بجوهر الوجود الذي یمثل 

البحث والشقاء. 

النتائج
1 ـ إن ظهور القصیدة الصوفیة عند بدوي الجبل یرجع أساسًا إلی طبیعة الثقافة التي ینتمي إلیها الشاعر، وإلی نوعیة 

التکوین الذي تشکلت به شخصیته الشعریة.
2 ـ لقد استطاع البدوّي أن یمّثل التجربة الصوفیة بکل أبعادها وأغوارها الداللیة، من خالل توظیفه للرموز والصور 

الصوفیة واستخدامها في سیاقها الشعرّي والصوفّي المالئم.
معجمه  وطــّور  الخطیب،  بن  الدین  لسان  خاّصة  الصوفیة  شعراء  بکبار  الصوفي  شعره  في  الجبل  بدوي  تأّثر  ـ   3

الت جدیدة. کسبها دال کثیر من شعراء الصوفیة فأ الرمزي، ووّظف رموزًا لم تکن مألوفة عند 
کانت الخمرة عند بدوي الجبل رمزًا إلی المعرفة، فإّن اإلدمان علیها والسکر بها هو الّصحو بعینه، وهي النعیم  4 ـ 

المقیم في خلده.
5 ـ إّن للمرأة في شعره حضورًا متمّیزًا بما یضفي علیها من صفات، ویرمز إلیها برموز مثل »لیلی« و »قمر« و... وهي 

الت معنویة. أوصاف مادیة حّسیة، لکّنه إذ یوّظفها یکسبها دال
اإللهي  الذات  إلی  للسفر  رمزان  والرحلة  والّناقة  الماّدیات،  النعتاقه من  رمز  الجبل  بدوي  الّصحراء في شعر  إّن  ـ   6

والحقیقة المطلقة.
کتشاف المطلق،  7 ـ ترمز ثنائیة الّنار والّنور في شعر بدوي الجبل الصوفي إلی مصدر الهدایة اإللهیة وغایة الوجود وا

ن علی الصفاء والطهر والنقاء أو ما یسّمی بجوهر الوجود.
ّ

کما أّنهما یدال
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گانی در معلقه إمرئ القيس با  تحليل انسجام واژ
رویکرد زبان شناسی نقش گرا

سید محمود میرزایی الحسینی، علی نظری، یونس ولیئی1
1.استادیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.
2.دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.

3.دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.

چکيده
امروزه نظریه های زبان شناسی در تحلیل و تفسیر متن نقش مهمی را ایفا می کنند، یکی از این نظریه ها، نظریه انسجام متنی 
ارائه  )1976م(  حسن  و  هلیدی  را  نظریه  این  الگوی  می گوید.  سخن  متن،  دهنده  تشکیل  اجزاء  و  عناصر  ارتباط  از  که  می باشد 
کدام یک از این عوامل دارای زیر  که بر اساس این الگو، انسجام متنی، سه عامل دارد: دستوری، پیوندی و واژگانی. هر  داده اند 
کنده متمایز می سازد. در این مقاله  که وجود آنها در متن، متن را منسجم و یکپارچه و آنرا از نوشته های پرا شاخه های می باشند 
پرداخته شود.  القیس  امرئ  معلقه مشهور  در  واژگانی  انسجام  بررسی  به  توصیفی - تحلیلی  از روش  استفاده  با  سعی شده است 
عوامل به وجود آورنده انسجام واژگانی در این قصیده شامل: با هم آیی، تکرار و حوزه های معنایی می باشد. با هم آیی با انواع 
کمترین سهم را در انسجام واژگانی معلقه امرئ القیس  مختلف خود بیشترین سهم و بعد از آن تکرار و در پایان حوزه های معنایی 
که قصیده از انسجام و یکپارچگی باالیی در سطح واژگانی  به خود اختصاص داده اند. وجود این عوامل در قصیده باعث شده است 

برخوردار باشد.

کلیدی: انسجام واژگانی، با هم آیی، حوزه معنایی، تکرار، معلقه امرئ القیس. واژگان 

yunusvaliei@yahoo.com :1  .  نویسنده مسئول
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درآمد
که زبان را به عنوان وسیله ای برای ارتباط مورد بررسی  زبان شناسی یکی از شاخه های علوم انسانی می باشد 
قرار می دهد. زبان شناسی جدید به دو شاخه تقسیم می شود، یکی زبان شناسی ساخت گرا و دیگری زبان شناسی 
زبان شناسی توجه  از  این شاخه  و به چامسکی ختم می شود.  بلومفیلد شروع  از  زبان شناسی ساخت گرا  نقش گرا؛ 
کار مطالعات ادبی نمی آید، چون برای بررسی متون ادبی باید از  خود را عمدتا بر تحلیل جمله متمرکز می کند لذا به 
جمله فراتر رفت. زبان شناسی نقش گرا با قبول اصول ساخت گرایی بر نقش زبان و نقش واحدهای ساختاری زبان 
کید می کند، لذا این شاخه مناسب مطالعات ادبی می باشد چون به جنبه های خاص و وابسته به متن هر جمله،  تأ
عنایت خاص دارد، این عنایت خاص به جمله و تناسب آن با جمالت ماقبل و ما بعد، به وجود ساختاری بزرگتر از 

جمله قائل می شود و آن ساخت متن است. )قوامی و آذرنوا، 1392، ص72(
گرایش های جدید علم زبان شناسی می باشد. این شاخه جدید در دهه های  گفتمان یکی از  تجزیه و تحلیل 
این  است  مشترک  گفتمان،  از  تعاریف  همه  در  آنچه  کند.  جلب  خود  به  را  بسیاری  توجه  است  توانسته  اخیر 
از  نیز شاخه ای  زبان شناسی متن  پور، 1375، ص17(  )باغینی  از جمله است.  بزرگتر  گفتمان واحد  که  می باشد 
کید می ورزد و بیشتر با انسجام های ساختاری  که بر مطالعه متون و سازمان نوشتاری متن تأ گفتمان است  تحلیل 
کار دارد. مطالعه ویژگی های متن از قبیل همه آنچه سبب می شود تا نوشته ای را متن بنامیم در حوزه  متن سر و 
که متن چیست؟ و چگونه تولید می شود؟  زبان شناسی متن است. این شاخه جدید زبان شناسی در پی این است 
که برخی عناصر  کمک شایانی به تحلیل متن می کند چرا  گل زاده و افخمی، 1383، ص 89( این انسجام  )آقا 
گرفتن رابطه آنها با دیگر عناصر قابل تحلیل و تفسیر نمی باشند و در بسیاری موارد متن به سان  متن جز با در نظر 

کله آن را تشکیل داده اند. که با هم دارند شا که اجزاء آن با ارتباطی  بنایی می باشد 
ح شد. انسجام به  کتاب »انسجام در انگلیسی« مطر نظریه انسجام متنی اولین بار توسط هلیدی و حسن در 
کالم یکپارچگی و وحدت می بخشد و آن را به مثابه یک متن، از مجموعه ای از  که به  مناسبات معنایی اشاره دارد 

گانه و نامربوط متمایز می سازد. )مهاجر و نبوی، 1376، ص63( جمالت جدا
متن  داخل  در  بلکه  نشده؛  تشکیل  می باشند  معینی  پیام  یا  معنا  دارای  که  جمله  چند  یا  یک  از  تنها  »متن 
این  کاوی مجموعه  را تشکیل می دهند. در مطالعات سخن  برقرار هستند، متن  بین جمله ها  که  روابط معینی 
که آفریننده متن هستند، »انسجام متنی« )textual cohesion( نامیده شده اند.« )لطفی پور  روابط بین جمله ای 
کلی ارتباط زبانی ایفا  که اجزای زبان در انجام نقش  ساعدی، 1371، ص10( واحدهای سخن با توجه به نقشی 
که عنصری  کلیه رابطه هایی اطالق می شود  که انسجام به  می کنند، تعیین می شوند. هالیدی و حسن معتقدند 
از یک جمله را به عناصر جمالت قبلی مرتبط می کند. )همان: 30( نظریه انسجام اولین بار برای تحلیل عوامل 
که ممکن  انسجامی در زبان انگلیسی بهکار رفت، اما این نظریه قابل تطبیق بر همه زبان ها می باشد با ین تفاوت 
است الگوهای انسجام از زبانی به زبان دیگر مختلف باشد. عوامل انسجام متنی و روابط جمله ای از نظر هلیدی 

و حسن در زبان انگلیسی به سه دسته تقسیم می شود:
1- دستوری: این عامل شامل ارجاع، جایگزینی و حذف می باشد.

گاهی تفسیر برخی عناصر وابسته به تفسیر دیگر عناصر در همان متن می باشد لذا برای فهم آنها  ارجاع: در متن 
کنیم. ع  باید به مراجع آنها رجو

کنیم. که یک عبارت، اصطالح یا جمله را جایگزین یک جمله  جایگزینی: جایگزینی به این معناست 
حذف: حذف یک یا چند عنصر متن در قیاس با عبارت ها و جمله های پیشین است.

2- پیوندی: شامل حروف ربط می باشد.
3- واژگانی: انسجام واژگانی را حضور واژه های مشابه و مرتبط به وجود می آورد. حضور واژه های مرتبط در متن، 
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که مخاطب را در فضای اطالعاتی خاصی قرار می دهد. )صلح جو، 1377، ص24(  انسجامی به وجود می آورد 
که واحدهای واژگانی زبان به لحاظ محتوای معنایی شان با هم دارند. انسجام واژگانی مبتنی بر روابطی است 

انسجام واژگانی متن در دو سطح قابل بررسی می باشد:
که در یک جمله با هم ارتباط معنایی دارند را مورد بررسی قرار می دهد. در سطح جمله: یعنی واژگانی را 

که در بین جمالت مختلف در سرتاسر متن با هم رابطه مفهومی دارند مورد  در سطح متن: در این بخش واژگانی را 
تحلیل قرار می گیرد. بررسی روابط واژگان در این دو سطح انسجام متن را نشان می دهد.

انسجام  بررسی  به  تنها  الگوی هلیدی و حسن  از  انسجام متنی  بین سه عامل  از  این دارد  بر  مقاله حاضر سعی 
واژگانی در معلقه إمرئ القیس بپردازد و در پی پاسخ دادن به سؤال های زیر می باشد:

کدامند؟ 1-عوامل بوجود آورنده انسجام واژگانی در معلقه امرئ القیس 
2-کدام یک از عوامل انسجام واژگانی بیشترین بسامد را در معلقه امرئ القیس دارد؟

کاهش انسجام واژگانی آن دارد؟ 3-آیا تعدد موضوعات در معلقه امرئ القیس تأثیری بر 

پیشینه تحقیق
که در اینجا به چند نمونه  گرفته است  کنون مطالعات زیادی در مورد انسجام متنی در متون عربی صورت  تا

از آنها اشاره می کنیم:
-بررسی عوامل انسجام متنی در قرآن: سوره یوسف، از مجید فصیحی هرندی )1380(.

کریم، اثر شکوه آذر نژاد )1385(. -مطالعه مفهوم انسجام زبانی در قرآن 
-انسجام واژگانی در قرآن: بررسی سوره نور بر پایه نظریه هلیدی و حسن )1976(، نوشته حسین رجبی )1386(

-أثر التکرار في التماسک النصي مقاربة معجمیة تطبیقیة في ضوء مقاالت د. خالد منیف، از نوال بنت ابراهیم 
حلوه )2012(.

-االنسجام النصی في الرسالة الهزلیة لـ: بن زیدون، تألیف ربیعة بن مخلوف )2009(.
-التماسک النصي من خالل العطف و التکرار دراة تطبیقیة في دیوان "الموکب" لجبران خلیل جبران، اثر بوزینه 

ریاض )2008(.
-من أنواع التماسک النصي )التکرار، الضمیر، العطف(، از مراد حمید عبداهلل )2010(.

کنون هیچ تحقیقی در مورد  کثرت مطالعات انجام شده در این زمینه تا بر اساس تحقیقات نگارندگان، علی رغم 
که به  اولین مطالعه  ای است  او صورت نگرفته است و مقاله حاضر  القیس و معلقه  انسجام متنی در شعر امرئ 

بررسی انسجام واژگانی در شعر او پرداخته است.

انسجام واژگانی
ابزارهای آفریننده انسجام واژگانی در معلقه امرئ القیس به سه دسته تقسیم می شوند:

1.با هم آیی
یکی از مهم ترین ابزار انسجام متن در سطح واژگانی پدیده با هم آیی می باشد. این اصطالح اولین بار توسط 
کار برده شد. او زبان شناسان را متوجه اهمیت بررسی های واژگانی  زبان شناس انگلیسی فرث در سال 1957 به 
آنها تغییر می کند. )برکاوی، 1991،  با واژه های مختلف معنای  از واژه ها بخاطر هم نشینی  که بعضی  نمود چرا 
که ارتباط قوی بین آنها، آنها را به ترکیب شدن با هم سوق می دهد،  ص71( با هم آیی یعنی همنشینی واژگانی 

که بین واژه نوشیدن با واژه آب وجود دارد. مانند ارتباطی 
که به محض شنیدن یک واژه، واژه دیگر در ذهن تداعی  انــدازه ای قوی می باشد  ارتباط بین دو واژه به  گاهی 



کار رفته باشد، این ارتباط قوی، نقش بسزایی در انسجام و پیوستگی متن  می شود و انتظار می رود همراه آن به 
که از عوامل انسجام متن می باشد به چند دسته تقسیم می شوند: کلمات با هم آیند  دارد. روابط مفهومی 

1. 1. تضاد
کی، 1980، ص660( زبان شناسان آن را تضاد  کلمه متضاد می باشد. )سکا کردن بین دو  تضاد به معنی جمع 
گرفته شوند  کار  که با هم به  کلمه متضاد سبب می شود  گاهی ارتباط قوی بین دو  و بالغیون آن را طباق می نامند. 
که با شنیدن یکی از آن دو دیگری به ذهن خطور می کند،  گونه ای است  که بعضی مواقع ارتباط بین آن دو به  چرا 

کلمه شب و روز، سیاه و سفید وجود دارد. که بین دو  همانند ارتباطی 
که از جمله آنها: 1- انبساط خاطر:     بکارگیری تضاد در سخن عالوه بر انسجام متن زیبایی های خاصی را دارد 
که  حضور یک پدیده در ذهن انسان بر اساس اصل تضاد، متضادش را تداعی و حاضر می کند این بدین معناست 
گر نو باشد شاد کننده است. 2- روشنگری: تضاد  ذهن بین یک پدیده و متضادش رابطه برقرار می کند. این رابطه ا
از نظر شناخت پدیده ها و امور بزرگترین نقش را بر عهده دارد. اصوال یکی از اسباب شناخت جهان تضاد است؛ 
کید ببخشد. 4- ملموس ساختن و  کالم تأ کید: تضاد می تواند به  گر تاریکی نبود نور مفهومی نداشت. 3- تأ مثال ا
تجسم بخشیدن عواطف و مفاهیم: تضاد ضمن روشنگری، قدرت ملموس ساختن و تجسم بخشیدن دارد و این 

کامیار، 1387، ص63( نقش از نظر زیبایی آفرینی مهم تر از همه است. )وحیدیان 
کار رفته است: تضاد در معلقه إمرئ القیس به دو صورت به 

کار برده است. 1. 1. 1. تضاد بین دو اسم: شاعر در بیت زیر دو اسم متضاد جنوب و شمال را به صورت عطف به 
ِل 

َ
فُتوِضَح فاْلِمقراِة لم َیْعُف َرْسُمها           لما َنَسَجْتها من جنوٍب وَشْمأ

                                             )دیوان امرئ القیس، 2004، صص41-15(
که محبوبه اش قبال در  گیری این دو اسم متضاد در این بیت بیان علت محو نشدن آثار منزلی  هدف شاعر از بکار 
ک آثار این خانه را پوشانده است باد جنوب  که باد شمال، با خا گفته زمانی  که او  آن سکونت داشته است، چرا 
که باد شمال بر روی آثار خانه قرار داده را با خود برده و آن را  کی را  گرد و خا کرده و  بر خالف آن شروع به وزیدن 
خ می دهد، تضاد امتدادی یا  که بین دو جهت مختلف ر ع از تضاد  کرده است. )زوزنی، 2004، ص18( این نو ک  پا

جهتی نامیده می شود. )مختار عمر، 1998، ص104(
کار رفته اند. کلمه متضاد مثّنی و مرسل به صورت معطوف و معطوف علیه به  در بیت زیر نیز دو 

ًی َوُمْرَسل  الِعَقاُص في ُمَثّنَ
ُ

َغَداِئُرُه ُمْسَتْشِزَراٌت ِإلی الُعـال       َتِضّل
کلمه  گیری این دو  با بکار  آزاد و نابافته می باشد. شاعر  مثّنی به معنی موی بافته شده و مرسل به معنی موی 
که او بخشی از موها را بافته و بخشی دیگر را  کشیده است چرا  متضاد، پریشانی موهای معشوقه خود را به تصویر 

کرده است. به حال خود رها 
کلمه مرده و زنده تضاد حاد نامیده می شود. )مختار عمر،  که اثبات یکی نفی دیگری را برساند مانند دو  تضادی 
ج نیست  ع تضاد حاد می باشند چرا که موی سر از این دو حالت خار کلمه مثنی و مرسل نیز از نو 1998، ص102( دو 

یا آزاد می باشد و یا بافته.
که اسب می باشد در بیت زیر و تنها  کلمه متضاد را به عنوان صفت برای موصوف محذوف  امرؤ القیس دو جفت 

ع اول بهکار برده است. در مصر
ْیُل ِمْن َعِل ُه الّسَ َکُجْلُموِد َصْخٍر َحّطَ ِمَکّرٍ ِمَفّرِ ُمْقِبـٍل ُمْدِبٍر َمَعـًا          

کلمه مقبل یعنی روی آورنده با مدبر یعنی  کننده و دو  کلمه مفّر به معنای فرار  کننده با  کلمه مکّر به معنای حمله 
گیری این صفات متضاد خواسته است توان و قدرت و مطیع  کار  کننده با هم متضاد هستند. شاعر با به  پشت 
گر از او بخواهد به  که او اسبی مطیع سوار خود است ا بودن اسب خود را در میدان جنگ به نمایش بگذارد چرا 
کرده و فرار می کند. تضاد  گر از او بخواهد به میدان جنگ پشت  میدان جنگ روی می کند و بر دشمنان می تازد و ا



ع تضاد جهتی می باشد. ع اول از نو بین واژگان مصر
علي َقَطٍن بالّشیِم أیمُن صوِبه        وأیسُره علي الستار فیذُبِل

که در دو جمله معطوف و معطوف علیه  کلمه أیسر سمت چپ متضاد می باشند  کلمه ایمن به معنی سمت راست با 
که باران بر آن می باریده را بطور دقیق  گیری این دو واژه متضاد، حدود سرزمینی را  کار  کار رفته اند. شاعر با به  به 

ع تضاد جهتی می باشد. کلمه مذکور از نو مشخص نموده است. تضاد بین دو 
1. 1. 2. تضاد بین دو فعل: امرؤ القیس دو فعل متضاد ترّقی )باال رفتن( و تسّفل )پایین آمدن( را در بیت زیر به 

گرفته است. کار  صورت معطوف و معطوف علیه به 
ورحنا یکاُد الّطرّف یقصُر دوَنه       متي ما ترّق العیُن فیه تسّفل

که اسبش را به برخوردار بودن هیکلی زیبا و بدون  کرده است  کلمه متضاد به این سبب استفاده  شاعر از این دو 
کسی به اعضای فوقانی هیکل او نگاه می کند دوست دارد قسمتهای پایینی  گفته هنگامی  کند. او  نقص، وصف 
کند.  کامل به هیکل او نگاه  که به طور  که زیبایی این اسب بیننده را بر آن می دارد  کند چرا  بدن او را نیز مشاهده 

تضاد بکار رفته در این بیت نیز، تضاد جهتی است.

1. 2. جزء واژگی
کل به جزء را میان دو  جزء واژگی یکی از روابط مفهومی در سطح واژگان زبان می باشد، این اصطالح رابطه 
مفهوم می نمایاند. )صفوی، 1383 الف، ص103( مثال مفهوم واژه هایی همانند "شاخه"، "برگ"، "تنه" و "ریشه" 
که  زبان است  واژگان  روابط مفهومی در سطح  از  واژگی یکی  واژه درخت می باشند. جزء  از مفهوم  همگی جزئی 
کل وجود دارد بسیار در انسجام متن مؤثر می باشد. امرؤ القیس در  که بین واژه جزء با واژه  به سبب رابطه قویی 
کلماتی را جزء این رابطه قرار  که بین آنها رابطه جزء واژگی وجود دارد. او  قصیده خود از واژگانی استفاده نموده 
که مضاف جزئی از مضاف إلیه  کرده و آن مضاف و مضاف إلیه می باشد  دارند بیشتر به یک صورت نحوی استفاده 
ع اضافه در این رابطه اضافه معنوی است. در این  کل می باشد. نو است یعنی مضاف واژه جزء و مضاف إلیه واژه 

ـُه َحـّبُ ُفْلُفـِل ّنَ
َ
َکأ کتفا شده است.  ...  ع یا بخشی از آن ا کثرت ابیات تنها به ذکر مصر قسمت به علت 

حّب )به معنای دانه( جزئی از فلفل است لذا رابطه بین این دو رابطه جزء واژگی می باشد. شاعر پشگل آهوانی را 
که در اطراف خانه محبوبه اش وجود دارند را به دانه فلفل تشبیه نموده است. 

ْئِم َلْیَس بفاحٍش... کِجیِد الّرِ وِجیٍد 
جید )گردن( عضوی از بدن رئم )آهو( است که به سبب ارتباط قوی بین آن دو، بدان اضافه شده است. امرؤالقیس 

کرده. گردن آهو تشبیه  گردن محبوبه خود را در زیبایی به 
ْرَخی ُسُدوَلُه...

َ
کَمْوِج اْلَبْحِر أ َولیٍل 

کلمه موج و بحر رابطه جزء واژگی وجود دارد. در بیت باال بین دو 
ْیَطال َظْبٍي وَساَقـا َنَعاَمـٍة...

َ
َلُه أ

کرده  غ را به آنها اضافه  غ. شاعر در این بیت دو عضو از بدن آهو و شتر مر کفل. ظبی: آهو. نعامة: شتر مر أیطل: 
است. او اعضای بدن اسب خود را به اعضای بدن این دو حیوان تشبیه نموده است.

ْعَجاَزًا َوَنـاَء ِبَکْلَکـِل
َ
ْرَدف أ

َ
ی بُصْلِبـِه             َوأ ا َتَمّطَ َفقْلُت َلُه َلّمَ

گرفته است. بین واژه های  شاعر در این بیت شب را به شتری تشبیه کرده و اعضای بدن او را برای شب به استعاره 
که شب بدان تشبیه شده است رابطه جزء واژگی  کلکل )سینه( با جسم شتر  صلب )پشت(، عجز )انتهای بدن( و 

که هر یک از واژه های مذکور جزئی از جسم شتر می باشند. وجود دارد، چرا 
َوَتْیَماَء َلْم َیْتُرْك بها ِجْذَع َنْخَلٍة...

که یکی از اجزاء تشکیل دهنده آن می باشد.  جذع: تنه درخت. در این مصراع جذع به همراه نخل آورده شده است 
 

ُ
َشّد

َ
نا أ ّیُ

َ
أ َلَتْعَلُمّنَ  ْخِل َو  ُکْم في  ُجُذوِع الّنَ َبّنَ َصّلِ

ُ َ
کار رفته است یکی در سوره طه »أل این اضافه در قرآن نیز دو بار به 
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ُکْنُت  ْخَلِة قاَلْت یا َلْیَتني  ِمّتُ َقْبَل هذا َو  جاَءَها اْلَمخاُض ِإلی  ِجْذِع الّنَ
َ
ْبقی«  )71( و دیگری در سوره مریم »َفأ

َ
َعذابًا َو أ

ا« )23( َنْسیًا َمْنِسّیً
ِریك َوِمیَضُه ...

ُ
َصاِح َتَرى َبْرقًا أ

َ
أ

با واژه برق دارای  از مفهوم واژه برق به حساب می آید به همین سبب  ومیض به معنای درخشش برق، جزئی 
القیس به  امرئ  که در معلقه  تنها مثالی است  رابطه جزء واژگی بین برق و ومیض  رابطه جزء واژگی می باشند. 

کار نرفته است. صورت مضاف و مضالف الیه به 

1. 3. با هم آیی دستوری
که ارتباط خاصی از لحاظ معنایی یا از لحاظ ساختاری با  که دو یا چند واژه  با هم آیی دستوری بدین معناست 
ع از با هم آیی در معلقه امرئ القیس به  کنار هم قرار بگیرند. این نو هم دارند در ترکیب های مختلف دستوری در 

گرفته شده است. کار  صورتهای مختلف به 
را به عبارت  که انسجام خاصی  رابطه قوی وجود دارد  اوقــات بین فعل و فاعل آن  گاهی  1. 3. 1. با هم آیی فعل و فاعل: 

ع با هم آیی در معلقه امرئ القیس می توان به موارد زیر اشاره نمود: می بخشد. از این نو
از جمله: جاری شدن،  متعددی می باشد  معانی  دارای  فعل فاض  )اشک چشم جاری شد(:  العین  ُع  فاَض دمو
که به معنای جاری  این فعل زمانی  الوسیط، 2004م: 708(  )المعجم  زیاد شدن.  و  کردن  یافتن، آشکار  انتشار 
که در شعر امرئ  شدن و روان شدن باشد تنها به مایعاتی همانند آب و اشک و غیره اختصاص دارد، همانگونه 

ع اسناد داده شده است. القیس به دمو
کرد( و  کرد(: در این عبارت نیز بین فعل بل )خیس  بّل دمعی محملي )اشک چشمم حمایل شمشیرم را خیس 
که این فعل با این معنا تنها همراه با مایعات بکار می رود، همانند  فاعل آن دمع، هماهنگی خاصی وجود دارد چرا 

کرد.( گنجشک را خیس  کرد( و بّل المطُر العصفوَر )باران  بّل العرُق الثوَب )عرق لباس را خیس 
ک نشده است(: عفا الرسم از تعابیر رایج در شعر شعراء عرب بخصوص شعراء دوره  َلْم َیْعُف َرْسُمها )اثر آن خانه ها پا
که آنها بیشتر قصاید خود را با ایستادن بر ویرانه های منزل معشوقه خود و وصف آن شروع  جاهلی می باشد چرا 

می کردند.
ع پخش شدن و انتشار یافتن می باشد. پیوند قوی  َع الِمْسُك )بوی مشک پخش شد(: یکی از معانی فعل تضو َتَضّوَ
گفته شده است  کار روند و  کتاب لسان العرب نیز با هم به  که در  ع و واژه المسک باعث شده است  بین فعل تضو

ع المسک به معنای تکان خوردن و پخشدن شدن رائحه آن می باشد. )ابن منظور، د.ت، ج4، ص2620( تضو
1. 3. 2. با هم آیی فعل و مفعول به: در شعر امرئ القیس مفاعیلی یافت می شود که به سبب داشتن روابط معنایی 

که در انسجام قصیده مؤثر می باشند. گرفته شده اند  کار  با برخی از افعال، با هم به 
أرخی سدوَله )پرده اش را افکند(: أرخی به معنی افکندن و السدول به معنی پرده و پوشش می باشد. شاعر این دو 

کار برده است. کنار هم به  که با هم دارند، در  واژه را به دلیل ارتباط معنایی 
که همراه آب و امثال آن  یسّح الماَء )آب را همواره جاری می سازد(: فعل سّح دارای چندین معنا می باشد اما زمانی 
کار برده  که در قصیده امرئ القیس به این معنا به  کار رود تنها به معنای ریختن متوالی خواهد بود همانگونه  به 

شده است.
که در  که این دو واژه أثار و الغبار برای همنشینی با هم دارند باعث شده  کششی  أثرن الغباَر )غبار را برانگیختن(: 
َثْرَن ِبِه 

َ
که آن نیز به معنای غبار می باشد »َفأ کار برده شده  کلمه نقع به  کار روند البته در قرآن،  قرآن نیز با هم به 

َنْقعًا« )عادیات/ 4(
که  1. 3. 3. با هم آیی اسم و صفت: از دیگر با هم آیی های دستوری با هم آیی بین صفت و موصف می باشد چرا 
بعضی از اسم ها تنها با صفات خاصی توصیف می شوند و همچنین بعضی از صفات تنها به اسماء خاصی تعلق 
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ع با هم آیی در معلقه امرئ القیس می توان به موارد زیر اشاره نمود: دارند. از این نو
َعْبَرٌة ُمَهراَقٌة )اشک ریخته شده(: مهراقة اسم مفعول از فعل هراق یهریق است اما در اصل این فعل به صورت 
أراق یریق می باشد و حرف هاء در آن بدل از حرف همزه است. این فعل و مشتقات آن همواره به همراه مایعات به 

کار رفته است. که در قصیده امرئ القیس همراه اشک به  کار می رود همانگونه 
ک شدن می باشد، بین این  رسم دارس )اثری محو شده(: دارس اسم فاعل از فعل درس به معنای محو شدن و پا

که منجر به با هم آمدن آنها شده است. صفت و موصوف آن از لحاظ معنایی تناسبی وجود دارد 
که دارای شاخ و  گرفته شده است و أثل به معنای درختی بزرگ است  مجد مؤّثل )مجدی اصیل(: مؤثل از أثل 
گفته می شود و این بدین  برگ بسیار و چوبی محکم می باشد. )المعجم الوسیط، 2004، ص6( به مجد أثال نیز 

کوهی محکم و استوار می باشد. )زمخشری، 1998، 1، ص21( که مجد همانند  معناست 
که پیوند مفهومی خاصی با هم دارند به  ع از باهم آیی دو اسمی  1. 3. 4. با هم آیی مضاف و مضاف الیه: در این نو

صورت مضاف و مضاف الیه آورده می شوند.
که قصد  که قبائل عرب زمانی  غداة البین )صبح جدایی(: واژه غداة بدین سبب به واژه البین اضافه شده است 
کوچ از مکانی به مکانی دیگر را داشتند، شب آماده سفر می شدند و صبح زود حرکت می کردند تا قبل از فرا رسیدن 
خ می داد و بین واژه  شب به مکان مورد نظر برسند، به همین دلیل جدایی بین معشوق و معشوقه صبح هنگام ر

صبح با جدایی رابطه ای معنایی به وجود آمد.
کننده حیوانات وحشی(: أوابد جمع آبدة به معنای حیوان وحشی می باشد. امرئ القیس اولین  قید األوابد )در بند 
کار برده است. )ابن سالم، د.ت، 55( شهرت این تعبیر باعث  کسی بوده است که صفت قید األوابد را برای اسب به 
گیرند و این امر بین این دو واژه ارتباطی محکم را به وجود آورد.  کار  که شعراء دیگر نیز آنرا در اشعار خود به  شد 

گرفته است: کار  که زهیر بن ابی سلمی آنرا در بیت زیر به  همانگونه 
ٍع والقحم )زهیر، 1998، ص125( کالّسید ال ضر قید األوابد ما یغیُبها      

که تنها به واژه آب اختصاص دارد و از روز اول برای  گوارا صفتی است  ک و  گوارا(: نمیر به معنای پا نمیر الماء )آب 
کار می رود و در اصل چنین استفاده می شود "الماء  این واژه وضع شده است. این واژه به عنوان صفت برای آب به 

گرفته شده است. کار  النمیر" اما در معلقه امرئ القیس به صور اضافه لفظی به 
ع العین: رابطه قوی بین واژه دمع با واژه عین باعث همنشینی آن دو شده است. دمو

1. 3. 5. با هم آیی فعل و حرف: ترکیب فعل و حرف یکی از بارزترین و رایج ترین انواع با هم آیی در زبان عربی 
کار می روند و معنای آنها  می باشد. بعضی از افعال دارای معنای عامی هستند تا اینکه به همراه حرف خاصی به 
ع از مصاحبه در معلقه امرئ القیس، خود به دو قسمت تقسیم  محدود می شود. )داود، 1423، 1، ص6( این نو

می شود:
1. 3. 5. 1. افعال متعدی: در این قسم، فعل در اصل به صورت الزم می باشد و به همراه حرف باء متعددی می گردد. 

این حرف باء فعل الزم را به مفعول به وصل می کند و باء نقل نیز نامیده می شود. )ابن هشام، د.ت، ص90(
که به  گیاه قرنفل را آورد(: جاء یک فعل الزم و به معنای آمدن می باشد، زمانی  جاءت برّیا قرنفل )بوی خوش 

کار رود متعدی می شود و معنای آن به آوردن تغییر پیدا می کند. همراه حرف باء به 
کشید(: تمّطی فعلی الزم و به معنای دراز شدن می باشد در این عبارت به سبب همراه  ي بصلبه )پشتش را  َتمّطَ

کشیدن می باشد. کردن و  شدن با حرف باء، متعدی و به معنای دراز 
کار رود به معنای دور شدن  که تنها و بدون همراه شدن با حرفی به  کرد(: فعل ناء زمانی  ناء بکلکل )سینه را دور 

کردن تغییر می یابد. گر با حرف باء همراه شود معنای آن به دور  می باشد اما ا
که همراه حرف خاصی بهکار می روند، به عبارت دیگر ذکر فعل مستلزم ذکر حرف  1. 3. 5. 2. افعال مرکب: افعالی 

خاصی با آن می باشد، مانند »حصل علی« و »تکّون من«. )عکاشه، 1390، ص203(
گفته شود بر فالن چیز یا  گر  گذشت؛ اما ا کرد،  گذشت(: مّر فالُن به معنای فالنی عبور  کوه قنان  َمّرَ علي القنان )بر 
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کار می رود مّر علی فالن ومّر بفالن. گذشت همیشه با دو حرف »باء« و »علی« به  فالن شخص 
که جزء شبه  که بر من حریص اند(: حراص جمع حریص صفت مشبهه می باشد و از آنجا  مْعَشَرًا َعَلّيَ ِحَراَصًا )قومی 
فعل ها به حساب می آید در این قسمت ذکر شده است. این عبارت در اصل معشرا حراصا علّي بوده است اما احتماال 
که  گرفته شده است. حریص از فعل حرص می باشد  کار  کلمه حراص به  به دلیل ضرورت شعری حرف علی قبل از 
کردن و حریص شدن بر  کار می رود. "حرص علی شيء" به معنی به چیزی رغبت بسیار پیدا  غالبا با حرف علی به 

آن می باشد.

1. 4. مراعات نظیر
مراعات نظیر یعنی آوردن کلماتی در سخن که از نظر معنا با هم تناسب دارند نه از نظر تضاد. )خطیب قزوینی، 
هماهنگی  این  دارنــد.  هماهنگی  هم  با  که  است  دسته  یک  از  واژه هایی  آوردن  نظیر  مراعات  ص260(   ،2003
ع، مکان، زمان و یا همراهی باشد. مراعات نظیر سبب تداعی معانی است. مراعات نظیر  می تواند از نظر جنس، نو
که با یکدیگر  کلمات استفاده می شود  که در آن از مجموعه یا شبکه ای از  نقش مهمی در انسجام متن دارد چرا 

هماهنگی و ارتباط خاصی دارند.
در بیت زیر بین کلمات صلب، أعجاز و کلکل رابطه معنایی وجود دارد، چرا که همانطور قبال گفته شد این سه کلمه 

کلمات هماهنگ با هم مراعات نظیر می باشد. گیری این  کار  از اعضای بدن می باشند. به 
ْعَجاَزًا َوَنـاَء ِبَکْلَکـِل

َ
ْرَدَف أ

َ
ی بُصْلِبـِه           َوأ ا َتَمّطَ َفقْلُت َلُه َلّمَ

کلمات استفاده شد اما در اینجا به عنوان مثال برای  قبال از این بیت به عنوان شاهد برای رابطه جزء واژگی بین 
کار رفته است. در جزء واژگی رابطه این واژه ها با واژه ای دیگر که جسم حیوان بود مورد بررسی قرار  مراعات نظیر به 

گرفت، اما در اینجا به بررسی رابطه این واژه ها با یکدیگر پرداخته می شود نه با واژه ای دیگر.
ْیَطال َظْبٍي وَساَقـا َنَعاَمـٍة           َوِإْرخاُء ِسْرَحاٍن َوَتْقِریُب َتْتُفـِل

َ
َلُه أ

شاعر در این بیت چهار واژه را به کار گرفته است که ارتباط و هماهنگی خاصی با هم دارند و آن به کار گیری اسم چهار 
غ(، سرحان )گرگ( و تتفل )روباه( می باشد. عالوه بر رابطه بین کلمات ذکر شده بین  حیوان ظبی )آهو(، نعامة )شتر مر
دو کلمه إرخاء و تقریب که هر دو داللت بر نوعی حرکت دارند و بین دو کلمه أیطل و ساق نیز مراعات نظیر وجود دارد.

َفَباَت َعَلْیِه َسْرُجـُه َوِلجاُمـُه ...
که مختص اسب  ابــزاری هستند  که هر دو  ح )زیــن( و لجام )لگام( مراعات نظیر وجود دارد چرا  کلمه سر بین دو 

می باشند.
ـِل

َ
ِقّيِ اْلُمَذّل نبوِب الّسَ

ُ
کأ ٍر           َوَساٍق  کالجدیِل ُمَخّصَ وَکْشٍح لطیٍف 

در این بیت نیز بین دو واژه کشح )پهلو( و ساق نیز مراعات نظیر وجود دارد.
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شکل 1. بسامد انواع با هم آیی در معلقه إمرئ القیس
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شکل 2. نسبت انواع با هم آیی ها در معلقه إمرئ القیس
1. حوزه های معنایی

که از لحاظ مفهومی با هم در ارتباطند و تحت یک لفظ عام قرار  کلمات می باشد  حوزه معنایی مجموعه ای از 
می گیرند. )مختار عمر، 1998، ص79(

که در رابطه متقابل با یکدیگر هستند.  اعضای یک حوزه معنایی، واحدهای یک نظام مفهومی را تشکیل می هند 
چنین واحدهایی به دلیل ویژگی مشترکشان، هم حوزه نامیده می شوند. )صفوی، 1383ب، ص4( هدف از بررسی 

حوزه های معنایی جمع آوری کلمات مختص به یک حوزه و یافتن ارتباط آنها با یکدیگر و با واژه کل می باشد.
هر حوزه معنایی دارای دو بخش می باشد، یک: بخش مفهومی، دو: بخش واژگانی؛ مثال در حوزه معنایی رنگ، 
رنگ به عنوان بخش مفهومی و واژگان زرد، آبی، سبز، سفید و ... به عنوان بخش واژگانی به شمار می روند. با 
گفته شد حوزه معنایی از یک مجموعه یا شبکه واژگانی مرتبط به وجود می آید، این ارتباط بین  توجه به آنچه 
واژگان انسجام خاصی را به متن می بخشد و آن را بسان شبکه ای می سازد که اجزاء آن با یکدیگر در ارتباط هستند.
القیس، حوزه های معنایی متعددی وجود دارد و علی رغم تعدد موضوعات در معلقه، واژه های  امرئ  در معلقه 
متعددی در سرتاسر آن وجود دارد که به یک حوزه معنایی اختصاص دارند و رابطه معنایی خاصی را در کل قصیده 

که بسیار در انسجام قصیده مؤثر واقع شده است. بوجود آورده اند 

2. 1. حوزه معنایی خانه و آثار به جای مانده از آن
که به حوزه معنایی خانه و آثار به جای مانده از آن تعلق دارند.  واژگان متعددی در معلقه امرئ القیس وجود دارند 
گفتن از خانه محبوبه خویش پرداخته است واژگان این حوزه در چند  که شاعر در ابتدای قصیده، به سخن  از آنجا 

بیت اول قصیده وجود دارند: منزل، رسم )ویرانه خانه(، عرصة )حیاط خانه(، رسم دارس )ویرانه محو شده(.

2. 2. حوزه معنایی مکان ها
حوزه  این  واژگــان  می باشند.  مکان ها  خاص  اسامی  که  است  برده  کار  به  را  واژه  چندین  خود  قصیده  در  شاعر   
معنایی در موضوعات مختلف قصیده وجود دارند و پیوستگی خاصی را در قصیده به وجود آورده اند. این حوزه 
معنایی شامل واژگان: دخول، حومل، توضح، مقراة، مأسل، دارة جلجل، قطن، ستار، یذبل، قنان، تیماء و مجیمر 

که همگی اسامی خاص مکان ها می باشند. می باشد 
2. 3. طبیعت

تأثیر پذیری به شرایط  این  از طبیعت می باشد، سبب  تأثیر پذیری بسیار  از ویژگی های شعراء دوره جاهلی  یکی 
که  می باشد  دوره  این  شعراء  از  یکی  القیس  امرؤ  می گردد.  بر  کرده اند  زندکی  آن  در  که  محیطی  و  شعراء  زندگی 
وصف طبیعت و عناصر آن یکی از ارکان اصلی شعر او می باشد. او در شعر خویش عالقه خاصی به استفاده از عناصر 
طبیعت و وصف آنها دارد. طبیعت در دیوان امرئ القیس یک شبکه بسیار منسجم و مرتبط را به وجود می آورد 
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که طبیعت و عناصر آن حضور بارزی در آن دارد معلقه  که در سرتاسر آن بوضوح مشاهده می شود. یکی از قصاید او 
گرفته شده در این حوزه از بسامد باالیی برخوردار می باشد. کار  که واژگان به  او می باشد 

 حوزه معنایی طبیعت شامل واژگان: نسیم صبا، بحر، جلمود )تخته سنگ بزرگ(، صخر )صخره(، سیل، جندل 
)صخره بزرگ(، دوح )درخت بزرگ(، غبار، صفواء )سنگ صاف( ماء، نفیان )باران(، وبل )باران شدید(، سیل، 

الصفواء )سنگ سخت و بزرگ( و نخل می باشد.
2. 4. حوزه معنایی حیوان

واژگان حوزه معنایی حیوان یکی از پر بسامدترین واژگان معلقه امرؤالقیس می باشند، او در شعر خود اسامی 
کثرت واژگان این حوزه، دور شدن شاعر از خانه و  کار برده است. شاید یکی از عوامل  بسیاری از حیوانات را به 
گرفتن با حیونات بوده است. واژگان این حوزه معنایی در سرتاسر قصیده  خانواده و زندگی در بیابان ها و انس 
را به قصیده بخشیده اند. این حوزه شامل واژگان عین )گاو وحشی(، اطالء جمع  وجود دارند و انسجام خاصی 
طال )بچه آهو(، رئم )آهو( این واژه سه بار در قصیده تکرار شده است، بعیر )شتر(، عیر )االغ(، ذئب )گرگ(، طیر 
کی  غ(، سرحان )گرگ(، تتفل )روباه(، ثور )گاو نر(، نعجة )گاو وحشی(، مکا )پرنده(، ظبی )آهو(، نعامة )شتر مر
اسب  برای  برای  صفت  اصل  در  کلمه  این  موی(  کم  )اسب  منجرد  و  درنــده(  )حیوانات  السباع  پرنده(،  )نوعی 

که با موصوف خود دارد در این قصیده جانشین موصوف خود شده است. کلمه به علت رابطه قوی  میباشد این 
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شکل 3. بسامد انواع حوزه های معنایی در معلقه إمرئ القیس
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شکل 4. نسبت حوزه های معنایی در معلقه إمرئ القیس

  3.تکرار
از  آمدن شبکه ای  بوجود  باعث  تکرار  و متن می باشد.  از عناصر جمله  برخی  کارگیری متعدد  به معنی  تکرار 
که انسجام متن را به دنبال خواهد داشت. عناصر تکرار شده در متن ساختار متن را  روابط بین عناصر متن می شود 
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محکم و جانب داللی متن را تقویت می کند. )حلوة، 2012، ص20( در تکرار، یک واژه ممکن است در قسمت های 
مختلف متن، اول، وسط و انتها قرار بگیرد و این امتداد در انسجام و پیوستگی متن بسیار حائز اهمیت می باشد 
است.  بعد  و  قبل  ارتباط  دادن  نشان  و  حافظه  تجدید  تکرار  کارکرد  می کند.  جلوگیری  متن  اجزاء  کندگی  پرا از  و 

)حسان، 1993، ص109(
یکی از مهم ترین عوامل انسجام قصیده امرئ القیس تکرار می باشد این عامل انسجام در صورت های مختلف، 
کرده است. تکرار در معلقه امرئ القیس به صورت های  جمالت و ابیات قصیده را همانند زنجیری به هم متصل 
ندارد  متن  در  خاصی  محتوایی  نقش  که  حروفی  بررسی  از  قسمت  این  )در  اســت:  شده  گرفته  کار  به  مختلف 

خودداری شده است.(
3. 1. تکرار لفظی واژه

ع از تکرار خود به دو دسته تقسیم می شود:  این نو
نامیده می شود. )عبد  تام  تغییری، تکرار  گونه  واژه در متن بدون هیچ  3. 1. 1. تکرار تام یا تکرار محض: تکرار 
المجید، 1998، ص80( بیشترین بسامد تکرار در معلقه امرئ القیس به تکرار تام اختصاص دارد. این تکرار ممکن 
خ داده باشد. در برخی موارد واژه تکرار شده  است در یک جمله یا یک بیت و یا ممکن است در ابیات مختلف ر
کار رفته است، مانند واژه "یوم" عالوه بر اینکه دو بار در بیت زیر آورده  هم در یک بیت و هم در ابیات متعدد به 

شده است
َما َیْوٍم ِبَداَرِة ُجْلُجـِل اَل ُرّبَ َیْوٍم َلَك ِمْنُهّنَ َصاِلٍح         َوال ِسّیَ

َ
أ

گرفته شده است. کار  در ابیات دیگر نیز به 
تي ...( و )وَیْوَم َدَخْلُت اْلِخْدِر ِخْدَر ُعَنْیَزٍة ...( و  ُلوا ...( و )وَیْوَم َعَقْرُت ِلْلَعَذاَرى َمِطّیِ ّنِي َغَداَة اْلَبْیِن َیْوَم َتَحّمَ

َ
)َکأ

َرْت ...(
َ

)وَیْومًا علی َظْهِر اْلَکِثیِب َتَعّذ
کلمه یوم را برای  که شاعر  که از لحاظ معنایی بین واژه یوم در بیت های مختلف مشترک است این است  آنچه 

گرفته است. کار  گذشته و به یادآوری خاطرات و حسرت بر آنها به  زمان 
از دیگر واژه های تکرار شده در قصیده امرئ القیس واژه "رسم" می باشد. )َفُتوِضَح َفاْلِمْقَراِة َلْم َیْعُف َرْسُمَها...( و 
گفتن از خرابه های منزل  ِل(. شاعر این واژه را ابتدای قصیده در هنگام سخن  )...َفَهْل ِعْنَد َرْسٍم َداِرٍس ِمْن ُمَعّوَ

کلی ابیات این بخش ارتباط معنایی خاصی دارد. که واژه با فضای  گرفته است  کار  معشوقه خود به 
واژه "منزل" دو بار در قصیده آورده شده است یک بار در ابتدای قصیده و بار دیگر در انتهای قصیده. )ِقَفَا َنْبِك ِمْن 
ُکّلِ َمْنِزِل(. منزل در بیت اول به معنی خانه انسان می باشد  ْنَزَل مْنه الُعْصَم من 

َ
ِذْکَرى َحِبیٍب َوَمْنِزِل ...( و )... َفأ

که تکرار شده است به معنی النه و پناهگاه حیوانات وحشی است. اما در بیت دوم 
وَباَت   ...( َوُمْرَسِل( و  ًی  ُمَثّنَ الِعَقاُص في   

ُ
َتِضّل  ...( کرده است.  استفاده  بار در شعر خود  واژه"مرسل" دو  از  شاعر 

برای اسب  بار دیگر صفت  و  رفته است  کار  به  برای موی سر  به عنوان صفت  بار  ُمْرَسـِل( یک  َغْیَر  قاِئمًا  ِبَعْیني 
گرفته شده است. کار  می باشد البته بار دوم به صورت منفی به 

کار  که در همه موارد به عنوان ادات تشبیه به  در معلقه امرئ القیس از واژه "کأّن" سیزده بار استفاده شده است 
ها َمناَرُة ُمْمَسـی  ّنَ

َ
َساِریُع َظْبٍي...( و )...کأ

َ
ُه أ کأّنَ ّنِي َغَداَة اْلَبْیِن ...( و )... 

َ
ـُه َحـّبُ ُفْلُفـِل( و ) َکأ ّنَ

َ
َکأ گرفته شده. )... 

ّنَ علی اْلَمْتَنیِن ...( و )کأّنَ ِدَماَء الهاِدیـاِت ...( و 
َ
ّنَ اهتزاَمُه...( و )َکأ

َ
ّنَ ُنُجوَمـُه...( و )...َکأ

َ
کأ راهب ...( و )... 

ِکّيَ الِجـَواءِ ...( و  ّنَ َمَکا
َ
ِس اْلُمَجْیِمِر ...( و )َکأ

ْ
ّنَ ُذَرى َرأ

َ
ّنَ َثبیرًا ...( و )َکأ

َ
کأن ِنعاَجـُه َعذاَرى َدواٍر ...( و )َکأ  ...(

َباَع ...( )کاّنَ اْلّسِ
واژه "لیل" در معلقه امرئ القیس سه بار و هر بار در یک بیت، تکرار شده است

ّنَ ُنُجوَمـُه...(
َ
کأ ال اْنَجلي ...( و )َفَیا َلَك ِمْن َلْیٍل 

َ
ویُل أ لْیُل الّطَ

َ
ها اّل ّیُ

َ
ال أ

َ
ْرَخی ُسُدوَلُه...( و )أ

َ
کَمْوِج اْلَبْحِر أ )َولیٍل 

که واژه "لیل" نشان دهنده غم و اندوه  آنچه در بین مفاهیم واژه لیل در این سه بیت مشترک است این است 
که حزن ها و اندوه های بسیار و  شاعر می باشد. شاعر در بیت اول شب را با تاریکی اش به امواج دریا تشبیه نموده 
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بی پایان را بسان پرده ای بر وی افکنده است. در بیت دوم و سوم شاعر از طوالنی بودن شب سخن می گوید و در 
ع صبح می باشد چرا که غم و اندوه او را فرا گرفته است. در حقیقت شب در معلقه امرئ القیس تصویری  آرزوی طلو

از رنج های درونی شاعر می باشد.
ي ثیابي من ثیاِبـِك َتْنُسِل(. گرفته است. )... فُسّلِ کار  کلمه "ثیاب" را دو بار در قصیده خود به  امرؤ القیس 

کن تا از آن جدا شود؛  ع قلب می باشد و معنی آن چنین است: قلبم را از قلبت بیرون  منظور از ثیاب در این مصر
کنایه از جدا شدن به  کشیدن لباس را از لباس  و عده ای واژه ثیاب را در این بیت همان ثیاب می دانند و بیرون 

حساب می آورند. )زوزنی، 2004م: 30(
کدام دو بار، واژه "خدر"، "جید"  از دیگر واژههای تکرار شده در معلقه امرئ القیس، واژه "حّي"، "حرث" و "دمع" هر 

کدام سه بار و واژه "عین" چهار بار می باشد. و واژه "ماء" هر 
گاهی ریشه واژگان یکی است و واژه با اندکی تغییر در صیغه تکرار می شود، تکرار در این حالت  3. 1. 2. تکرار جزئی: 
که از یک ریشه  گرفته است  جزئی می باشد. )عبد المجید، 1998، ص82( امرؤ القیس در شعر خود واژگانی را به 

مشتق شده اند.
ـِك قاِتلي...(  ّنَ ُحّبَ

َ
ي أ ِك مّنِ واژه "قتل" سه بار در معلقه امرئ القیس آمده است اما هر بار در ساختاری متفاوت: )أَغّرَ

ـِل( به عنوان صفت و به صورت  ْعَشاِر َقْلٍب ُمَقّتَ
َ
ع به صورت اسم فاعل می باشد، در )...ِبَسْهَمْیِك في أ در این مصر

گرفته شده است. کار  وَن َمْقَتلي( به صورت مصدر میمی به  اسم مفعول آمده است و در )...َعَلّيَ ِحَراَصًا َلْو ُیِسّرُ
فعل "قال" هفت بار در قصیده تکرار شده است سه بار به صورت فعل ماضی و صیغه متکلم وحده، البته این سه 
صیغه جزء تکرار تام قرار می گیرند اما در ارتباط با دیگر صیغه ها، تکرار جزئی به حساب می آیند به همین سبب در 
ی بُصْلِبـِه...( و )فُقْلُت لُه لما  ا َتَمّطَ َلّمَ َلُه  ِزَماَمُه...( و )َفقْلُت  ْرِخي 

َ
َلَها ِسیِري وأ این قسمت آورده شده اند: )َفُقْلُت 

َك ُمْرِجلي(  َننا...(. دو بار به صورت فعل ماضی و صیغه مفرد مؤنث غائب: )...َفَقاَلْت َلَك اْلَوْیالُت ِإّنَ
ْ
َعَوى: ِإّنَ َشأ

و )فقالْت: َیِمیَن اهلِل ما لَك ِحیَلٌة...( این فعل در این دو بیت به معشوقه شاعر اسناد داده شده است و دو بار به 
ِل( و بار دیگر صیغه مفرد مؤنث  َسًی َوَتَجّمَ

َ
ع یک بار صیغه جمع مذکر سالم )... یُقوُلوَن: ال َتْهِلْك أ صورت فعل مضار

کار رفته است. غائب )َتُقوُل َوَقْد َماَل اْلَغِبیُط ِبَنا َمَعًا ...( به 
فعل "عقر" نیز دو بار از آن استفاده شده است، هر دو بار به صورت فعل ماضی، یک بار صیغه متکلم وحده )َوَیْوَم 
 الَقْیِس َفاْنِزِل(. البیته این 

َ
تي...( و بار دیگر صیغه مفرد مذکر مخاطب )...َعَقْرَت َبعیري َیا اْمرأ َعَقْرُت ِلْلَعَذاَرى َمِطّیِ

کردن شتر می باشد و در بیت دوم به معنای  دو فعل از لحاظ معنی با هم تفاوت دارند در بیت اول به معنای ذبح 
کردن شتر می باشد. زخمی و مجروح 

3. 2. شمول معنایی
شمول معنایی یعنی مفهوم یک واژه مفاهیم چند واژه دیگر را شامل شود. )پالمر، 1374، ص132( یا به عبارت 
کلمه انسان شامل مرد، زن، دختر، بچه و  که مبنای مشترکی را در بین چندین اسم حمل می کند، مثال  دیگر اسمی 
که مفهوم شان را واژه ی شامل در بر می گیرد  شخص می شود. )عبد المجید، 1998، ص83( هر یک از واژه هایی 
شمول  به  واژگان  بسامدترین  کم  القیس،  امرئ  معلقه  در  تکرار  انواع  بین  از  می شوند.  نامیده  شمول  زیر  واژه ی 

معنایی اختصاص دارد، به هین سبب در انسجام معلقه بسیار مؤثر نمی باشد.
کباب شده( و قدیر )گوشت پخته شده در دیگ( رابطه  در بیت زیر بین واژگان اللحم )گوشت(، صفیف )گوشت 

شمول معنایی وجود دارد.
ـِل ْو َقِدیٍر ُمَعّجَ

َ
ْحِم من َبْیِن ُمْنِضٍج َصِفیَف ِشَواٍء أ

َ
 ُطَهاُة الّل

َ
َفَظّل

واژه "لحم" اسم شامل و دو واژه "صفیف" و "قدیر" واژه های زیر شمول می باشند.
3. 3. ترادف

ع سوم تکرار که ترادف نامیده می شود به تکرار معنی بدون لفظ گفته می شود. )عبد المجید، 1998، ص82(  اما نو
به بیان دیگر، به اتحاد دو یا چند لفظ در معنا و اختالف آنها در لفظ، ترادف می  گویند. یکی از عوامل انسجام و 
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پر  القیس بسیار  امرئ  انسجام قصیده  این عامل در  البته  کلمات مترادف می باشد،  کارگیری  پیوستگی متن به 
که واژگان محدودی در معلقه با هم مترادف می باشند. واژگان مترادف در قصیده امرئ القیس  نقش نیست چرا 

گاهی افزون تر از یک بیت می باشد. گاهی در سطح یک بیت و 
که هر دو به معنای عشق و دوست داشتن می باشند رابطه  در معلقه امرئ القیس بین دو واژه "الهوی" و "الحب" 

ـِك قاِتلي...( ّنَ ُحّبَ
َ
ي أ ِك مّنِ ترادف وجود دارد، )... ولیَس ُفَؤادي عن َهَواكِ  ِبُمْنَسِل( و )أَغّرَ

کار برده است. شاعر این دو واژه مترادف را در قسمت نسیب و برای معشوقه خود به 
که هر دو به معنای چشم می باشند: دو واژه "طرف" و "عین" در بیت زیر با هم مترادف اند چرا 

ـِل 
َ

 اْلَعْیُن فیِه َتَسّف
َ

ْرُف َیْقُصُر ُدوَنُه َمَتی َما َتَرّق  َوُرْحَنا َیَکاُد الّطَ
بین دو واژه عرصة )زمین خالی( و قاع )زمین هموار( رابطه شبه ترادف وجود دارد.

ـُه َحـّبُ ُفْلُفـِل   ّنَ
َ
َکأ   َتَرى َبَعَر األْرآِم ِفي َعَرَصاِتـَها       وِقیَعاِنَها 
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شکل 5. بسامد انواع تکرار در معلقه إمرئ القیس
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شکل6. نسبت انواع تکرار در معلقه إمرئ القیس

نتیجه
این  ح شد  توسط هلیدی و حسن مطر بار  اولین  که  زبان شناسی می باشد  نظریه های  از  یکی  انسجام متنی 
نظریه زبان شناسی دارای ابزار و عواملی می باشد تا در متن به وجود آید، یکی از ابزار انسجام متن انسجام واژگانی 
گر از بسامد باالیی برخوردار  که نقش بسزایی در منسجم ساختن متن و یکپارچگی آن دارد. انسجام واژگانی ا است 

کندگی و تشتت دور می سازد. کله متن را به هم مرتبط و آن را از پرا باشد همانند زنجیری شا
در این مقاله با بررسی انسجام واژگانی در معلقه امرئ القیس مشاهده شد علی رغم تعدد موضوعات قصیده، 
ارتباط واژگانی انسجام و یکپارچگی  ارتباطند، این  از جنبه های مختلف معنایی با هم در  از واژگان آن  بسیاری 
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خاصی را به قصیده بخشیده است و سبب شده اجزاء تشکیل دهنده آن همانند  شبکه ای مرتبط با هم در ارتباط 
که مفهوم و  و به هم پیوسته باشند، عالوه بر این، همچنین نقش مهمی در تحلیل، تفسیر و فهم متن دارد چرا 
کلمات، میسر نمی شود. انسجام واژگانی در معلقه  گرفتن ارتباط آنها با دیگر  کلمات بدون در نظر  معنای بسیاری از 

که برخی از آنها خود دارای قسمت  های متعددی هستند.  امرئ القیس دارای سه عامل اصلی می باشد 
عامل اول: با هم آیی، با هم آیی واژگان دارای چندین زیر شاخه است: تضاد، جزء واژگی، با هم آیی دستوری و 
مراعات نظیر. از بین این چهار دسته به ترتیب با هم آیی دستوری، مراعات نظیر، تضاد و جزء واژگی بیشترین 

بسامد را در قصیده به خود اختصاص داده اند. 
این حوزه ها  دارد  معنایی مختلفی وجود  القیس حوزه های  امرئ  در قصیده  معنایی،  عامل دوم: حوزه های 
شامل طبیعت و عناصر آن، خانه و آثار به جای مانده از آن، مکان ها و حیوانات می باشد. واژگان بسیاری از این 
کنده می باشد، این امر سبب شده است تا قصیده از انسجام و یکارچگی خاصی  حوزه ها در سراسر قصیده پرا

برخوردار باشد.
 عامل سوم: تکرار، تکرار نیز دارای چندین زیر شاخه است: تکرار لفظی واژه، شمول معنایی و ترادف. از این سه دسته تکرار لفظی 

از لحاظ بسامد در معلقه امرئالقیس در رده نخست و بعد از آن به ترتیب، ترادف و شمول معنایی قرار می گیرند. 
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  شکل 7. بسامد عوامل انسجام واژگانی در معلقه إمرئ القیس

 

43.48 

22.7 

33.81 
 با هم آیی

 حوزه های معنایی

 تکرار

شکل 8. نسبت عوامل انسجام واژگانی در معلقه إمرئ القیس
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بررسی خاستگاه و مبانی مشترک صعاليک و عياران 
درآینه ادبیات فارسی و عربی

دکتر حسین شمس آبادی، راضیه کارامد، مهدی نودهی1
1.دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری

2.دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات عرب دانشگاه حکیم سبزواری
3.دانشجوی دکترا  رشته زبان و ادبیات عرب، دانشگاه حکیم سبزواری

چکيده
گروه،ایجاد  گرفتن حق مظلوم از ظالم ثروتمند بودند.عّلت اصلی تشکیل این دو   صعالیک و عّیاران درصدد رسیدن به عدالت و 
میان  باورندکه  این  بر  که مردمانش  فراهم می شود  در جامعه ای  بیشتر  آنها  پیدایش  بوده است.زمینه  اجتماعی  توازن  و  عدالت 
آنها و صاحبان زر و  زور در بهره گیری از امکانات تفاوت چشمگیری به وجود آمده و دستگاه سیاسی موجود نه تنها عدالت را اجرا 
گونه ای بستر بی عدالتی را فراهم می سازد.گروه صعالیک بیشتر به خاطرعدم توازن و نبود عدالت در جامعه به  نمی کند بلکه خود به 
وجود آمده بودند.آنها انسانهایی آزاده بودندکه بخاطر مناعت طبع خویش بیابان را مأوا و مسکن، و وحشیان را همدم خویش قرار 
که با تشکیالت منظم تری نسبت به صعالیک، در جهت رسیدن  دادند. نظام طبقاتی عیاران متشکل از فرادستان و فرودستان بود 
از:بخشندگی و شجاعت،پاسداری  این دوگروه وجود دارد عبارتند  بین  که  برمی داشتند.برخی شباهت هایی  گام  اهداف خود  به 
مهارتهای  عدالتی،جوانمردی،داشتن  بابی  مبارزه  و  فقرا  از  سختیها،حمایت  برابر  در  تحّمل  و  طبع،صبر  مناعت  و  نفس  ازعــّزت 
که ابتدا به بعد  جنگی،سرعت زیاد،نبردهای شبانه ودزدی وراهزنی. روش این پژوهش توصیفي-تطبیقی می باشد؛ بدین معنا 
کرده، سپس به تطبیق  این دو نمونه تحقیقی، در سایه  نظری موضع پرداخته و جریان صعالیك و عیاران را براي مخاطب توصیف 

ادبیات فارسی و عربی به تحلیل جامع آن پرداخته است.

کلیدواژه ها: صعالیک، عّیاران، جوانمردی، ادبیات فارسی، ادبیات عربی
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1-مقدمه
که  گرفتن و به نیازمند دادن مسأله ای است  1-1بیان مسأله: از غنی ستاندن و به فقیر بخشیدن از ثروتمند 
که با تاریخ ادبیات عرب  انسان را در درست یا نادرست، صواب یا ناصواب بودن آن مرّدد می سازد. فارسی زبانی 
گروه عّیاران در ذهنش ترسیم  گروه صعالیک و ویژگی هایشان را بشناسد، به دنبال آن  اندک آشنایی داشته باشد و 

می شود و شباهتها و تفاوتهای آنها ذهنش را به خود مشغول می دارد. 
از جوانمردان فارس وعرب  گروه  بررسی تطبیقی دو  به  ـ تطبیقی  با روش توصیفی  تا  برآن است  این جستار 
که در  گروه را مورد بررسی قرار دهد و به عواملی  ک این دو  یعنی عّیاران و صعالیک بپردازد و نقاط اختالف و اشترا

پیدایش صعالیک و عّیاران دخیل بوده اند بپردازد. ازسویی در پی یافتن پاسخ این پرسشها می باشد: 
1ـ چه عواملی در پیدایش صعالیک و عّیاران دخیل بوده اند؟

2 ـ صعالیک و عّیاران چه خصوصّیات و ویژگی هایی داشته اند و شباهتهایشان در چه اموری است؟
1-2-پیشینه تحقیق

گانه مورد مطالعه قرارداده و  گروه نوشته شده است را جدا که در مورد این دو  ع آثاری  برای بررسی این موضو
گروه برآمدیم. یوسف خلید در"الشعراء الصعالیک"پیدایش صعالیک را  ک و اختالف  این دو  در پی فهم نقاط اشترا
مورد بحث و بررسی قرار داده است از این جهت که به عیاران نپرداخته است این پژوهش را مطلوب می کند.  مقاله 
کرده است و حسین عطوان،  "صعالیک" یا "آزادگان مطرود" از محمد فاضلی نیز علل پیدایش صعالیک را بررسی 
که این دو نیز در مورد خاستگاه  یوسف خلیل و عبدالحلیم حفنی نیز دارای اثری مستقل درباره صعالیک هستند 
کتاب"سمک عیار" اثر فرامرز بن خداداد عبداهلل  ک و اختالفشان سخن نگفتهاند.  صعالیک و عیاران و نقطه اشترا
کتاب آیین جوانمردی   که با بیان داستان ها به رفتار و منش عّیاران اشاره دارد و مهران افشاری در  الکاتب است 
کیکاوس زیاری باب 44 قابوس نامه خود را در آیین جوانمرد پیشگی  ازآیین آنها نوشته است و"عنصر المعالی" 
کتاب  در  کوب  زرین  عبدالحسین  و  پرداخته  آیین  این  دربــاره  موشکافانه  و  دقیق  توضیح  به  و  است  نهاده  نام 
"ارزش میراث صوفیه" آیین جوانمردی و عّیاری را یکی از شاخه های تصّوف معّرفی می کند. "بررسی تطبیقی آیین 
ع  جوانمردی در ادب فارسی و عربی"عنوان پژوهشی است از حامد صدقی، سید ابوالفضل صدرقاینی، عیسی زار
کتاب ها و مقاالتی  گروه می پردازد. قدر مسلم اینکه نقطه مشترک تمام  که به ویژگیها و شباهتهای این دو  درنیانی 
گرایش بنیادین  معرفی خاستگاه صعالیک و عیاران بوده است. بنابراین  که در این زمینه نگاشته شده است عدم 

ع ضرورت می نماید. از این زاویه بررسی موضو
ک سرشت و خداجویی  1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق: عدالت، اصل و باوری محبوب در نزد هر انسان پا
کنی ظلم و وجود نداشتن ظالم  کسی در جای مناسب خویش و ریشه  که در پی قرار داشتن هر چیز و هر  است 
که در تالش برای برقراری عدالت و رفع عدم توازن قدرت مردم در جامعه بودند در هر  است و صعالیک و عّیاران 
که طعم ظلم و استبداد را چشیده اند نگاه  روزگاری قابل ستایش و درخور بررسی و تحقیق هستند. در جوامعی 
گرفتن نقش و جایگاه عامه مردم در مناسبات قدرت، پیوسته نوعی  کمان به زیردستان خود و ندیده  زورمندانه حا
کمان  کم وجودداشته است و خشم و دشمنی مردم نسبت به حا کشمکش و جدال پنهان میان مردم و دستگاه حا
کستر با پدید آمدن کمترین زمینه بی درنگ به آتش ویرانگر بدل شده و چه بسا در پاره ای موارد  چونان آتش زیر خا
که به حوزه تاریخ  کسانی  دگرگونی های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را موجب شده است و می تواند مورد توجه 
که این  کمبود رنج  ببرد  کدام از نوعی  و اجتماع عالقه دارند قرارگیرد. قدر مسلم اینکه ممکن است آثار موجود هر 

کننده راه باشد. نوشتار به نوبه خود می خواهد به نوعی مکمل و تمام 
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2-1-معنای  لغوی صعلوک و عّیار
»صعلوک در لغت به معنی فقیر است و "َتَصعلک الّرجل" بر فقیر شدن داللت می کند. تصعلک معنای مستقیم 
که برای بشر یعنی تجّرد از قبیله و اقوام و برای حیوان به معنی تجّرد از پشم است«. )ابن منظور،  آن تجّرد است 

)350 :1986
کار رفته است و معرب سالوک  گذشت، واژه  صعلوک در متون فارسی به معنی عّیار، دزد و راهزن به   بنا بر آنچه 
کار رفته است. صعلوک در زبان عربی هم به معنی دزد و راهزن است  که جمع آن به صورت صعالیک به  است 
کار  بنای  که  است  این  خاطر  به  کرده اند  معنی  راهــزن  و  دزد  را  عّیار  واژه  اینکه  فقیر.  و  ناداشت  معنی  به  هم  و 
از تنگدستان بوده است.  از مظلومان و دستگیری  کی و چستی و شبروی و شبگردی و طرفداری  عّیاران بر چاال
 ، ذکاوتی  کمی، 1347: 627/  کرده اند )حا یاد  نیز  العرب(  )ذؤبان  گرگان عرب  تعبیر  با  آنان  از  اعراب  همچنین 

1373: 33ـ34(.
که چیزی  که به فقرشان قناعت می کردند نبودند یا در جلو مردم خم نمی شدند  »همه صعالیک، فقرای بی چیزی 
کنند آنها آشوبگران غارتگر و فرزندان شب بودند و شبها بیدار بودند و از تاریکی و ظلمت  ع  به آنها بدهند تا سّد جو
گروهی خاص با ویژگیهای متفاوت و روحیه جنگاوری بودند برخی  آن برای غارت استفاده می کردند و صعالیک 

از این صعالیک عبارت بودند از: عروة بن الورد،  شنفری، تأّبط شّرًا، سلیک بن سلکه«. )خلیف، 1966: 21ـ25(
ح است؛ ملک  گرفته اند، اما نظرات دیگری نیز مطر  »واژه عّیار را از ریشه عربی "عیَر" در معنی به هر سو رفتن اسب 

کلمه را فارسی و به معنی"یار" دانسته اند«. )ناتل خانلری، 1348 : 169( الشعرای بهار این 
کند و نیز مرد ذکی و به هر سو رونده، بسیار  گویندکه بسیار آمد و شد    در فرهنگ فارسانی نیز آمده که »عّیار به کسی 

گفته اند«. ) دهخدا، 1373 ؛ ج10: 145(  گشت و تیز و خاطر را هم 
که در منابع تاریخی درباره واژه هایی مانند فتّوت، عّیاری، شطاری و  گاه متعارضی  کارکردها و مفاهیم متفاوت و 
کرده است. ولی واژه های عیار  کلمات را با دشواری مواجه  ح شده است ارائه تعریفی دقیق از این  جوانمردی مطر
که بیشتر جنبه های دالوری و جنگجویی آنها مورد  یا شطار در مورد فعالیت های افرادی خاص استفاده شده است 
که به منتهای مفهوم انسانیت رسیده بود. از میان فضایل  کسی فتی می گفتند  نظر بوده است. اعراب قدیم به 
به شمار می رفت.  ارکان عمده فتوت  از  بعدها هم همین فضایل  و  به سخاوت و شجاعت توجه داشتند  بیشتر 
راه  کردن جان خود در  از فدا  برای شخص فتی حد و حصری وجود نداشت و حتی در جنگ هم  این موارد  در 
کشورهای قدیم روی زمین دست یافتند،  دوستانش مضایقه نمی کرد. بعد از آنکه اعراب مسلمان تقریباً بر نصف 
کشورها و به خصوص در مشرق ایران یعنی خراسان  افکار و اعمال آنان از جمله فضایل یک فتای حقیقی در آن 

کرد. )مسعودی، 1369: 404( کرد و بدین ترتیب، خصایص فتوت با آداب و رسوم ایرانیان آمیزش پیدا رخنه 
و  گون  گونا اجتماعی  مشرب های  و  جریان ها  به  تاریخی  منابع  در  عّیاران  و  فتیان  جوانمردی،  فتوت،  »واژه    
از  یکی  منزله  به  قمری،  هجری  دوم  قــرن  اعــراب  میان  در  فتوت  واژه  اســت.  شــده  اطــالق  مختلف  دسته های 
که در میان اعراب به  کلمه ی"مروت" بوده  گرفته شده و معادل  کار  ویژگی های فتی )فرد شجاع و سخاوتمند( به 

کثریت مردم بوده است.« )جواد، 1958( منزله خصلتی پسندیده مورد ستایش ا
2-2- خاستگاه صعالیک و عیاران

بوده اند؛ شبه جزیره  اقتصادی در تشکیل صعالیک دخیل  اوضاع  و  اجتماعی  عوامل محیطی، جغرافیایی، 
کم و نامنّظم  گرم و خشک است و باران در این سرزمین  عربستان به سبب موقعّیت خاص جغرافیایی، سرزمینی 
میبارد و این وضعّیت آب و هوایی یکی از عوامل فقر مردم آن بوده است. وجود مناطق حاصلخیز در جوار مناطق 
خشک، عاملی فّعال در احساس این فقر و تضاّد روحی در برخی افراد می شد در چنین محیطی دامداری به عهده 
کار را نمی پذیرفتند و چون سرمایه ای نداشتند به شکار و غارت روی  افراد پایین دست جامعه بود و صعالیک این 

آوردند.
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که افراد را به دو دسته غنی و فقیر  »عّلت اصلی غارتهای صعالیک اختالل در توازن اقتصادی جامعه جاهلی است 
از نظر روحی به هم نزدیک  با یکدیگر فرق دارند  از نظر مالی  که  اندازه  این مردم به همان  زیرا  تقسیم می کرد؛ 
که بدوی فقیر، خودش را مساوی  گرفت؛ بدین معنی  هستند و از همین دو پدیده متفاوت نهضت صعلکه نشأت 
دارد.  ابا  باشد  غــرورش  شدن  دار  خدشه  یا  مقامش  آمدن  پایین  سبب  فقرش  اینکه  از  و  می داند  ثروتمند  آقای 

کند.« )خلیف ، 1966: 65ـ77( بنابراین سعی میکند به هر وسیله ممکن این ظلم را بر طرف 
ع هنجارشکنی و انحراف از نظام و ساختار موجود در آن دوره محسوب    ظهور صعالیک در عصر جاهلی یک نو
کم بر جامعه و شرایط و  می شود و با اعمال و رفتارشان اعتراض و نارضایتی خود را نسبت به نظام و ساختار حا
هنجارهای آن ابراز می داشتند. نسب و حسب در جامعه قبیله ای عرب ارزش فوق العادهای داشت. نسب یعنی 
اینکه فرد، اصالت داشته باشد و خون خالص عربی و خونی نجیب و اصیل و اشرافی در رگ هایش جریان داشته 
باشد و این مسأله باعث سرافرازی فرد در صحنه اجتماع می شد و مزیت فوق العاده ای به شمار می رفت و از شرایط 
الزم برای رسیدن به قدرت بود و بی بهرگان از این امتیاز همچون هجناء و اغربة افرادی فرومایه و زبون محسوب 
می شدند و این امر باعث سرشکستگی می گشت. ) فاخوری، 90:1427( البته این هنجارشکنی خود از نوعی عدم 
گروهی نیز در قسمت پایین بودند  گروهی در راس هرم  بسر می بردند و  که از نظر اجتماعی  توازن نشات می گرفت 
گروهی از جمله صعالیک را برای رفع این خالء به حرکت  که  کرد  و این خود شکافی عمیق در جامعه جاهلی ایجاد 

وا داشت. 
گروهی فقیر  کمیت و سیادت در اختیار آنها بود و  گروه زندگی می کردند؛ »گروهی ثروتمندکه حا در زمانه صعالیک دو 
گوسفند ها نداشتند و این نیز برای همه آنها فراهم نبود.«  )مروة،1990: 152( البته  که شغلی جز چراندن دام ها و 
ع روان شناسی عرب آن دوره  اینکه چرا جامعه عرب در آن دوره از نظر اجتماعی جهتی دو قطبی داشت، ناشی از نو
که  که همواره مسائل را از منظري دو قطبي می نگریستند و این مسئله از زوایه روان شناسي قابل بررسي است  بوده 

در این مختصر نمی گنجد. 
دو قطبی بودن جامعه عرب آن زمان خود نوعی بی عدالتی را در آن دوره  اقتضا می کرد. چهره این بی عدالتی به 
که این تبعیض و دوگانگی، بذرکینه و دشمنی در دل های  گروه بارز بود  گونه ای در اقتصاد و وضعّیت معیشتی این 
گرفتن از نظام  کویر و صحرا زندگی می کردند، می پاشید و پیامد آن نیز فاصله  که در محیط خشک و خشن  ایشان 
کینه  گرفته و آتش خشم و  کمینگاه ها بر سر راه قافله ها بایستند و با چپاول و غارت، حق خود را  قبیلگی بود تا در 
گونه شکاف طبقاتی باعث می شد ثروتمند هر روز غنی تر و فقیر هر روز فقیرتر شود و در  خود را نشان دهند؛ زیرا این 

گرسنگی می شد. )خلید، بیتا: 27(  نتیجه باعث بردگی، خرابی اوضاع اقتصادی، فقر و 
پیامد توزیع ناعادالنه ثروت در میان افراد قبایل مختلف، ظهور دو طبقه ثروتمند و فقیر در نظام قبیله ای بود. این 
عامل با دو جریان اعتقادی و فکری مبتنی بر پایبندی عرب به آداب و رسوم قبیله ای و تبعیض نژادی مسائلی 
کنیز بودن مادر بستگی داشت  که بخش عمده ای از آن به آزاد یا  مانند رنگ پوست، نژاد و موقعیت اجتماعی را ـ 
کرده، ناخواسته  که اختیار و آزادی را از شاعر صعلوک سلب  تعقیب می کرد ـ از واقعیتهای دردآور جامعه جاهلی بود 
گریز از این  که وی برای  گرفتار می ساخت. این عوامل باعث می شد  او را در دام عوامل درونی اعتقادی و خارجی 
واقعیت تلخ، به اعتراض و مقابله با این قوانین برخیزد و برای تحقق عدالت اجتماعی و توازن اقتصادی و به 
منظور مقابله با تبعیض نژادی و مقاومت در برابر آداب و رسوم قبیله، از قبیله و آداب و رسوم آن روی برتابد و برای 
گریز از فشارهای روحی و روانی، از جامعه فاصله گرفته، راه غربت را در پیش گیرد و نسبت به آداب و رسوم و اوضاع 
آنها نیز قبیله را ترک نکرده ولی خصلت مبارزه،  از  گرچه بعضی  اجتماعی و اقتصادی جامعه خود بیگانه باشد. 

گرفت. )عطوان، 1997 :10( بیگانگی با آداب و رسوم جامعه را در زندگی آنها نمی توان نادیده 
البته  گرایشی دو قطبی داشت.  کم بر جامعه ایران قدیم نیز به دلیل برخی مسائل سیاسی اجتماعی  اندیشه حا
ک در اندیشه عرب و  گرفت خود ناشی از نوعی اشترا اینکه در جامعه فارس و عرب مسئله صعلوك و عیار شکل 
کارکرد عیاران در جامعه فارس دقیقا مشابه همان چیزی بود  گرایشی دو قطبی دارد.  که در هر دو  فارس است 
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که صعالیک در جامعه عرب داشتند. »عّیاران به تشخیص خودشان عدالت را اجرا می کردند و چه بسا از خزاین 
گرفتن  گروگان  ثروتمندان می دزدیدند و به بینوایان می دادند و یا مظلوم و بی گناهی را از زندان آزاد می کردند و با 

یکی از افراد سرشناس، افراد خود را آزاد می ساختند.« )ارجانی، 1363؛ ج3  :223 (
کمک به فقیران  که آن ها به بهانه  کسانی چون ارجانی وجود عیاران را برای جامعه نوعی ضعف دانسته و برآنند   
کالم وی درست به نظر می رسد ولی به شکل اطالقی مقبول نیست؛ زیرا  دست به غارت می زدند. البته تا حدودی 
کار را انجام نمی دهند؛ بلکه  کمک به دیگران دست به غارت بزنند، تماما برای خود این  گروه به بهانه  گر یک  ا
نیز موضع  گروهی دیگر  پیدا می کنند.  گرایش  امر  این  به  دارند  که  اومانیستی  گرایش های  به خاطر  واقعا  برخی 
که فلسفه حضور صعالیک و عیاران را  گرفته و وجود عیاران را برای جامعه مفید دانسته اند؛ بدین معنا  مخالف را 

کرد. گرایش صرف انسانی شان جستجو  باید در 
که فضای استبداد زده جامعه ایرانی عامل بنیادی در پیدایش  گذار در ایران هستند  گروه های اثر    »عّیاران یکی از 
که از میان توده مردم برمی خاستند و در  کاری، جلد و هوشیار  که عّیاران مردمانی بودند  گروه بوده است؛ چرا  این 
گزیر می شدند دزدی از خزانه ثروتمندان و صاحبان زر و زور را هم شایسته  گر نا هنگامه ها خودنمایی می کردند و ا
کربن  گذشت  می پنداشتند و از اعتراف به آن بیمی به دل راه نمی دادند.« )کربن، 1363: 111( با توجه به آنچه 
با جامعه  آنها در تعارض  تاریخ داشته است؛ بطوریکه  که جریان عیاران نقش صرفا مثبتی در روند  معتقد است 

گرفتند تا فاصله طبقاتی مردم را از بین ببرند. استبداد زده آن زمان شکل 
ج سیاسی  ج و مر گروه عّیاران نیازمند بود، به خصوص در دوران فترت و هر  »جامعه ایران همیشه به خدمات 
دامنه  قمری  هجری  ســوم  قــرن  تا  عــّیــاران  و  صوفیان  مناسبات  و  ــط  رواب می نهاد.  فزونی  به  رو  عــّیــاران  نقش 
گروه های مختلف شهری پیوند عمیق  برقرار نکرده بود، اما شواهد  گسترده ای نداشت، زیرا تصّوف هنوز در بین 
نشان می دهد عّیاران و فتیان به خصوص در خراسان و سیستان انگیزه های مذهبی قوی در فعالیت های خود 

داشته اند.« )کلیفورد باسورث، 1370: 24(
به  را  بــرادری  و  برابری  همواره  که  است  بوده  مذهبی  نگرش  عیاران  جریان  اصلی  محرک های  از  یکی  بنابراین 
دوران  در  عــّیــاران  ظهور  بــرای  الزم  »زمینه های  که  گفت  مــی تــوان  تاریخی  نظر  از  مــی دهــد.   آمــوزش  انسان ها 
آشکار  انجام  توانایی  آنان  قدرتمند هخامنشیان،  و  متمرکز  دلیل حکومت  به  اّما  است  بوده  فراهم  هخامنشیان 
برای  زمینه  اسکندر،  ویرانگر  حمالت  از  ترس  و  هخامنشیان  حکومت  پایان  در  اّما  نداشتند  را  خود  فعالیت های 
گروه تأثیرگذار در معادالت قدرت به رسمیت شناخته  فعالّیت عّیاران فراهم تر شد و با ورود اسکندر به ایران، این 

شد.« )ارجانی، 1363؛ ج2، 26( 
گاهی به  گرفته و  گاهی اوج  جریان عیاران نیز مانند دیگر جریانهای تاریخی شدت و ضعف تاریخی خود را داشته. 
انحطاط دچار شده است. »در اواخر دوره سلجوقیان، بار دیگر عّیاران سر برآوردند تا در غیاب نمایندگان رسمی 
کوتوالی منصوب شده  که در منصب داروغگی و  این سلسله، خود عهده دار نظم و امنیت شوند و یا با توجه به این 

بودند، بر اقتدار و قدرت خود بیفزایند.« )کرمانی، 1366: 9(
برخورد  دلیل  به  عرب،  و  فارس  جامعه  بین  که  می دهد  نشان  خوبی  به  عرب  و  ایــران  تاریخ  به  کوتاه  نگاهی    
اخالقی  مبانی  دارای  عیاران  اینکه  ضمن  راستا،  این  در  است.  بوده  نیز  اخالقی  فرهنگی  آمیزش  نوعی  سیاسی، 

محکمی بودند، صعالیک نیز در جامعه عرب به این مسئله توجه داشتند.
»جوانمردی در جامعه عرب پیشینه دیرینه دارد و با توجه به اینکه پیش از اسالم، بخشهایی از عراق در تسلط 
آیین  که  گفت  بتوان  شاید  داشته اند،  تسلط  العرب  جزیرة  بر  بیش  و  کم  ساسانی  پادشاه  و  است  بوده  ایرانیان 
که  همانطور  و  بود  شده  ترویج  نشین  عرب  سرزمینهای  در  ایرانیان  از  برخی  توسط  اســالم  از  پیش  جوانمردی 
جوانمردی و عّیاری پیش از اسالم در ایران باقی مانده، در آن سرزمین ها نیز پا برجا مانده است. همانندی های 

جوانمردان بغداد و عّیاران ایران نیز این سخن را تأیید می کند.« )افشاری، 1382:21ـ 22(
که خوی و خصلت جوانمردی را در خود پرورش داده است باید دارای صفات انسانی واالیی باشد  کسی   بنابراین 
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که  کنار خصلت جوانمردی  دارای ویژگیهای دیگری نیز بودند  کرده است. عیاران در  که او را به این مسیر هدایت 
آنها را به حرکت وا داشته  و از عوامل قیام آنها شد.

گذراندن زندگی خود  »بی نیازی نسبت به مال و مقام دنیوی، از دالیل و انگیزه های قیام عّیاران و رغبت آنان  به 
گشاده دست و فراخ دامن بودند و هرگز دلبسته زر و سیم  در خدمت به همنوعان بوده است. آنان  بسیار جوانمرد و 
کمکی  نبودند. عّیاران خود را ناداشت می خواندند و از طبقه تهی دستان می دانستند و هیچ گاه در برابر خدمت و 
که در حق دیگران روا می داشتند، پاداش و اجری نمی خواستند تا حدی که توقع اجر و مزد را از آیین جوانمردی دور 

کمی، 1347: 172( کرده بودند.« )حا دانسته، منش خود را بر پایه خدمت بی مّنت و رضای خلق بنا 
گرفتن حقوق پایمال شده مردم ضعیف و درمانده از  یکی از اهداف و مقاصد عّیاران، برقراری عدالت در جامعه و 
که حتی  گونه ای  که بعدها این امر یکی از اصول اخالقی آن ها شد، به  حکام ظالم و جّبار بوده است. به طوری 
یعنی  خود  میهنی  و  ملی  مقصود  این  به  دستیابی  برای  و  می زدند  راهزنی  به  دست  تهیدستان،  به  کمک  برای 
کاری خودداری  رهایی مردم ستمدیده از زیر بار ظلم و ستم و همچنین برقراری عدالت در جامعه، از هیچ گونه 

نمی کردند.
مبارزات  کثریت مردم،  ا آرمان های  و  بــرآورده شدن خواسته ها  به خاطر  و جوانمردان    نهضت و جنبش عیاران 
از تهیدستان پشتیبانی نموده، در مقابل، زورگویان و ستمگران با همه قدرت و  طوالنی انجام داده اند. همیشه 
گروه، ایجاد عدالت و یاری  کردند. هدف اصلی این  که داشتند، سر تسلیم به مقابل این جوانمردان، خم  توانایی 
 وغنّیًا إفَتَقَر« به انسان 

َ
گرامی اسالم فرموده است: »إرَحموا َعزیزًا ذّل که پیغمبر  درماندگان بوده است همان طوری 

کنید. )مجلسی، 1286: 23( گشته رحم  که فقیر  گشته و فرد ثروتمندی  که خوار  عزیزی 
مانند  به  نیز  عّیاران  میان  بارز  صفتی  عنوان  به  شجاعت،  است.  جنگاوری  و  شجاعت  مــرادف  عّیاری  و  »عّیار 
اساس  و  می زدند  دست  شبگردی  و  شبروی  به  آنها  که  بود  شجاعت  این  سایه  در  و  می شود  مشاهده  صعالیک 

درآمدشان را از این راه فراهم می کردند.« )عنصرالمعالی، 1345: 181(
کار دشوار و تقریبا غیر ممکنی است زیرا هیچ یک از این دو    پی بردن به زمان پیدایش دقیق صعالیک و عّیاران، 
که فقط برهه ای از زمان را شامل شوند بلکه در تمامی دوران، به دو علت پاسداری  گذرا نبوده اند  گروه حادثه ای 
که ظهور عّیاران  از عزت نفس، نبودن عدالت اجتماعی و فاصله طبقاتی وجود داشته  اند. عده ای بر این عقیده  اند 
گسترش این آیین، پیش از اسالم، در  که نفوذ و  و جوانمردان ابتدا در ایران بوده است و عده ای نیز بر این باورند 
سرزمین های عرب سابقه داشته است. جوانمردان در آن زمان به عّیاران، سرگردانان، صعلوکان و یاغیان شهرت 

داشتند. )کربن، 1385: 5 /افشاری -مداینی، 1388: 11(
رویکردشان  که در  اجتماعی ای  و اخالقی -  از تشابه فرهنگی  و عیاران - جدای  فلسفه ظهور صعالیک  واقع  در 
که در شکل گیری صعالیک و عیاران  کرد. نخستین عاملی  نمودار است -  را میتوان در عواملی چند جست و جو 
که در هر دوره تاریخی وجود داشته است. در  نقش بسزایی داشته است همان تضاد فکری موجود در جامعه است 
که انسان همواره جریانی دو قطبی  گفت  گر نگاهی عقل محور به این مساله داشته باشیم به خوبی می توان  واقع ا

را در فضای اجتماعی داشته است. عیاران و صعالیک هم خود نمود عینی چنین امری می باشند.
که در شکل گیری این جریان تاریخی موثر بوده، نبود یک نظام اجتماعی منسجم و هدفمند است  دومین عاملی 
گروهی به نام عیاران و صعالیک، در  کرده بود. بر این اساس  که در آن زمان نوعی شکاف در ذهن جامعه ایجاد 

جامعه آن روز برخاستند و فریاد برابری و برادری را سر دادند.

2-3- مبانی مشترک صعالیک و عیاران 
 - اخالقی  و  فرهنگی  تشابه  نوعی  دارای  که  برآوردند  سر  جامعه ای  دو  از  عیاران  و  صعالیک  اینکه  به  توجه  با 
اجتماعی بود، بدیهی است که در هدف و رویکردهای اخالقی -  فکری خود نیز  دارای نوعی این همانی و یکسانی 

باشند. از جمله این مشترکات میتوان "جوانمردی"، "شجاعت"، "اقتدار" و غیره را نام برد.
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پیشی  هم  اسب  از  حتی  که  گونه ای  به  می کند،  معرفی  تندرو  و  سریع  بسیار  ــرادی  اف را  صعالیک  »تاریخ، 
کلی  گرفتن از اسب را می توان نوعی مبالغه به شمار آورد، اما نمی توان اصل این ویژگی را به  می گرفتند. سبقت 
که توجه جامعه جاهلی را به خوبی جلب  مورد تردید و یا انکار قرار داد؛ بی شک آن ها سرعتی شگفت انگیز داشتند 
با مبالغه آمیخته شده باشد.«  یافته و  نیز ثبت شده است هر چندکه شاخ و برگ  تاریخ  کرده بود و در نهایت در 

)خلیف، 1966: 42ـ 46(
که زندگی با حیوانات و وحوش را بر قوم و ملت خود ترجیح داد. او در شعر خود  یکی از صعالیک بنام، شنفری است 
همواره از فضای خشک و سرد جامعه سخن می گوید و همچون برخی از شاعران رومانتیک چون جبران طبیعت و 

درونگرایی را ماوای راستین خود می یابد. بنابر این در شعر او آیتم جامعه گریزی به خوبی مشهود است.
که رکوردشان دست نیافتنی می نمود. صعالیک  »صعالیک قهرمانان دوی سرعت روزگار خود محسوب می شدند 
که در جامعه حقیر شمرده می  شدند احساس می کردند با دست یابی به این توانایی منحصر به فرد از همه همنوعان 
گرفتن از دیگران سرمستشان  گرفته اند و لذت سبقت  خود خصوصًا افراد با حسب و نسب و صاحبان قدرت پیشی 

می کرد.« )هال، 1387: 24(
بیننده تصور  گاه  که  آن جا  تا  است  واژگان غریب  از  استفاده  فراوانی  در شعر صعالیک  زبانی  بارز  ویژگی های  »از 
کلمات باید به  گرفته و برای یافتن مفهوم تک تک آن  گونه قرار  می کند در مقابل مجموعه ای از واژه های طلسم 
از  باشد. رهایی  زیرا قاموس های معمول و در دسترس دیگر نمی تواند مفید  کند  لغت نامه های پرحجم مراجعه 
که منحصر به شعر صعالیک  ع دیگری  فرهنگ و حرکت به سوی طبیعت در شعر صعالیک دیده می شود و موضو
بیابان و دامن وحشی طبیعت است.« )خلیف،  پناه بردن به  از آن و  کوچیدن  گفتن اجتماع قبیله و  است ترک 
1966: 313( وجود واژه های غریب و ناآشنا در شعر صعالیک بدلیل طبیعت و ذات بسیار پیچیده آنها بوده است 

که آنها را به انتخابی پیچیده در مورد واژگان رهنمون می ساخته است. 
گروه دست  گر نیم نگاهی فلسفی نیز به اندیشه صعالیک داشته باشیم، به نوعی حس نوستالژیک در مورد این  ا
که این نگاه نوستالژیک آن ها را به تکنیک های ادبی خاصی رهنمون می سازد. به عنوان مثال در شعر  می یابیم 

که این امر را تایید می کند. گرایش زیادی به اطالل و دمن وجود دارد  صعالیک 
کردن قصیده با ذکر اطالل و دمن بود. یاد منزلگاه و آثار برجای مانده    »از سنت های مقبول و رایج شعر جاهلی آغاز 
از همان ابتدا با نسیب آمیخته می شد و شاعر در این مقطع از قصیده احساسات و عواطف راستین خود را به تصویر 
می کشید و به آستان حبیب و منزلگاه او پیشکش می کرد. شاعران صعالیک به این سنت ادبی عمل نمی کردند.« 

)بهبیتی، 197: 100( 
که به خاندان خود و قبیله و جامعه  که برخی از صعالیک به شعر روی آوردند عشق و عالقه ای بود  یکی از دالیلی 
قرینه ای  است.  قبیله  به  عشق  و  دلبستگی  همان  حقیقت  در  محبوب  به  دلباختگی  و  »شیفتگی  داشتند.  خود 
گریستن و ابراز عواطف و احساساتش نسبت به  که شاعر در جریان  که این وجه را قوت می بخشید این است  هم 
کنند و این دور از  انتظار و غیرت است.«  که با او در این امر مشارکت  محبوب از همراهان و اطرافیانش می خواهد 

)فاضلی، 1380:36(
کرده بودند و شعر برای آنها صرفًا  گاه شعر صعالیک در جهت منافع قبیله نیست؛ چون آنها با قبیله قطع رابطه   
غارتها،  و  ماجراجویی ها  داستان  آنهاست.  زندگی  آمال  و  رنجها  و  مرام  تصویرگر  و  رسا  صدای  بلکه  نیست  هنر 
سخن از دوستان خود و وصف سالح، داستان آوارگی ها در دل صحرا، سخن از فقر، صبر و استقامت در برابر فقر از 
ع های عمده شعر آنها می باشد. زبان شعرای صعالیک به فطرت زبان عربی نزدیکتر و صادقترین مصداق و  موضو

تمثیل برای آن است.
شعرشان  متداول  قالب  عنوان  به  را  قطعه  بود،  جاهلی  عصر  دوره  آن  رایج  قالب  که  قصیده  جای  به  صعالیک 
کامل و متقارب  گفته اند در قالب بحر طویل، وافر،  که صعالیک به آن بیشتر شعر  کردند. اوزان شعرهایی  انتخاب 
امر حتی در قصاید طوالنی آن ها  این  که  امتیازات شعری آن ها است  از دیگر  بوده است. وحدت موضوعی  و... 
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که قصه ها و حوادث  هم مشاهده می شود. قصصی بودن اشعار آنها هم از دیگر ویژگی های شعر صعالیک است 
که این امر باعث شد رنگ و بوی غزل در  زندگی خود را بیان می کند. آنها خود را حامی افراد مظلوم می پنداشتند 
شعرشان زیاد جلوه نداشته باشد و به زنان با احترام برخورد می کردند و آنها را بیشتر شریک و همدم خود در زندگی 

می دانستند. )خلیف، 1966: 314-318(
که این امر در  که صعالیك و عیاران در آن مسیر مشترکي را دنبال مي کردند مباني اخالقي بود  یکی از مسائلي 
کدامنی و عفت، نان دادن، وفای به عهد، راستگویی و  پا صداقت و عفت و غیره جلوه می  یافت. »امانتداری، 
کرداری و نام جویی از ویژگی های اساسی اخالق عیاری به شمار می رود. توانایی در شبروی، نقب زدن،  راست 
کارد و زدن به حریف از ضروریات عّیاری است. بیشتر  کشیدن سریع خنجر یا  تغییر چهره، سرعت و دقت در عمل، 
آن ها از میان عامه مردم برمی خاستند و معمواًل خود با بینوایی و تهیدستی، دست و پنجه نرم می کردند. عّیاری 
محصول دوران شهرنشینی ایرانیان است و هیچ محدودیتی برای پیوستن افراد مختلف وجود نداشت مشروط به 
اینکه به اصول اساسی عّیاری پایبند باشند.« )ارجانی، 1363، ج3: 223( یکي دیگر از ویژگیهای اخالقی پسندیده 
که صعالیک همواره بدان پایبند بودند بخشش و گذشت بود. در واقع »کرم و بخشش از ویژگی های مشترکی است 
گروه صعالیک و عّیاران به وضوح دیده می شود. صفت بخشندگی و سخاوت در عّیاران به عنوان یک  که در هر دو 
گذشته و به دیگران  صفت برجسته و بارز وجود دارد و جوانمردان، دیگران را بر خود مقدم می دانند لذا از خویشتن 
که بر مبنای آن  کمی، 1347: 138( عیاران نیز صفاتی را داشتند  می بخشند و در واقع مانند باران رحمتند.« )حا
کرامت و جوانمردی و غیره جز الینفک اعتقادی عیاران و صعالیک بود. »عزت نفس  رفتار می کردند. بخشش و 
گروه صعالیک و عیاران دیده می شود. عرب بادیه نشین  هیچ صفتی را همچون ذلت و خواری زشت  در هر دو 
نمی دانست و هیچ زمان رغبت به بردگی و بیگاری کشیدن نداشت. این خصلت به شکل بارزی در میان صعالیک 
دیده می شد؛ زیرا آنان، زمانی شرف و عزت خود را کامل می دانستند که روی پای خود بایستند و نیازمند به دیگران 
نباشند، به طوریکه بعضی از ایشان زندگی بدون منت حتی با حیوانات وحشی و بی زبان را بهتر از زندگی در قبیله 
که نسبت به  همراه با ذلت و سرافکندگی می دانستند.« )البستانی، 1998 : 5 ( آنها در مقابل عزت نفس و غروری 
کشیدن و بال دیدن نیز بین  خود و هم وطنان خود داشتند از صفات حسنه دیگری نیز برخوردار بودند. »سختی 
که داشتند حاضر به پذیرش سختی بودند با این  گروه صفتی بارز بوده است و آنها به خاطر روح بلندی  این دو 
که صعالیک سختی را بیشتر به خاطر مبارزه با نفس، به جان می خریدند اما عّیاران، سختی ها را بیشتر  تفاوت 
کنار  به خاطر به دست آوردن نام و نشان و مشهور شدن می پذیرفتند.« ) العکبری، 1982 :32( البته عیاران در 
ک رفتاری که با صعالیک داشتند صفات منحصر به فردی نیز داشتند. از جمله این صفات صبر و استقامتی  اشترا
که در برابر حوادث مشکالت داشتند. به دیگر سخن »صبر در برابر آزار از اصول آیین عّیاری بوده است. عّیاران  بود 
که چگونه در برابر تازیانه خوردن، شکنجه و قطع اعضای بدن، شکیبایی ورزند و ناله نکنند. آنها به  می آموختند 
گاه دست ها یا  که  این صبر خود می بالیدند. شاید برای نشان دادن اهمیت همین استواری و شکیبایی بوده است 
تن خود را نیز خالکوبی می کرده اند.« )افشاری، 1382: 18( عّیاران نیز مانند صعالیک دارای آداب و رسوم خاص 
کامال بدان واقف بودند و سرپیچی از آن را نوعی طغیان گری و سرکشی می دانستند. به عنوان مثال  که  خود بودند 
یا  و  تمرین می کردند  را  ناله ای سر دهند  اینکه  بدون  اعضای بدن و شکنجه دیدن  تازیانه خــوردن، قطع  »آنها 
گر در مورد عفت و ناموس خواهر یا زن خود حرف ناروایی می شنیدند، بی آنکه صّحت آن را دریابند آنان را  اینکه ا
که  می کشتند.« )ابن جوزی، 1368 : 227 ( در واقع عیاران و صعالیک در پی ایجاد آرمان شهر  یا اتوپیایی بودند 
در آن گدایی  به شاهی مقابل نشیند؛ جایی که همه انسانها از یک جایگاه انسانی و اجتماعی برخوردار باشند و شاه 
گدا از حقوق و ارزش یکسانی برخوردار باشند. به همین دلیل و برای تحقق آرمانهای خود شبگردی و شبروی  و 
گروه عّیاران و  که در هر دو  کار خود قرار دادند. از این رو »یکی از بارزترین ویژگی های اجتماعی مشترکی  را محور 
صعالیک مشاهده می شود حمالت شبانه و تهدید و غارت است. صعالیک عرب مانند عّیاران و شاطران ایران، 
گاهی نیز دزدی و تاراج آنان به  کاروانهای کوچک و یا خانه ها دستبرد می زدند و می گریختند؛  گاه سواره به  پیاده و 
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که در صعالیک دیده می شد، سرعت زیاد و نبردهای شبانه  جهت انتقام جویی بود؛ اما در این بین از جمله صفاتی 
آنان بود؛ چنانکه در سرعت، دونده تر و سریع تر از حیواناتی چون اسب بودند، در واقع سرعت زیاد به عنوان یک 
که در جنگ ها و حمله های شبانه از آن بهره می جستند.« )غیبی، 1383:  اسلحه برای صعالیک به شمار می رفت 

106 /مروه، 1990: 34 (
 این محور اخالقی عیاران و صعالیک یعنی شبروی و شبگردی- از جمله مسائلي است که بسیاري از نویسندگان 
می کردند  شبگردی  و  شبروی  شهرها  در  »عّیاران  آنها  نظر  نقطه  از  داشته اند.  بدان  زیادی  کید  تا صاحبنظران  و 
و  و حّکام می پرداختند  ثروتمندان  تهدید  به  بامی می گریختند؛  به  بامی  از  مأمورین دولتی  از چنگ  فرار  برای  و 
راههای غیر معمول  از  را  روستاها  و  بین شهرها  بودند. فواصل  رفتن مشغول  باال  بارو  و  ج  بر از  و  بازی  به خنجر 
انجام می رساندند.« )باستانی  به  را  زیاد بدون بیم طی می کردند و مأموریت خود  با شتاب و سرعت  ناشناس  و 

پاریزی، 1344: 46ـ 59(
که در این مختصر  از منظر روان شناسی نیز قابل بررسی است  البته بررسی رفتار شناسی عیاران و صعالیک، 
از نظر  امر  اینکه  این  انعطاف ناپذیر، بر خالف  آنها برای رسیدن به هدف خود خیلی جدی بودند و  نمی گنجد. 
اجتماعی غیرت و مردانگی محسوب می شود، لکن از حیث روان شناختی نوعی آسیب روانی است؛ زیرا آنها در هیچ 
که در آن مشاهده می شود بهتر و زیباتر این  زمینه ای از تعادل روانی برخوردار نبودند. عبارات زیر و افتان و خیزانی 

مفهوم را می رساند. 
و  راهزنی  و  کشتن  از  پیشترفت مقصود خود  برای  که  است  این  بر می آید  فتیان  و  رفتار جوانمردان  از  آنچه 
که عقاید و افکار  کاربردن این واژه برای خود آن بود  کی ها پرهیز نمی کردند. فتیان منظورشان از به  اینگونه بی با
کمتر عملی شد؛ چه رابطه با همنوعان از بین رفت؛ یعنی  یک فتای حقیقی را به خود بگیرند. ولی این تصمیم 
مهمان نوازی و سایر خصوصیات یک جوانمرد حقیقی جایش را به خوشگذرانی داد و جنگجویی هم فقط برای 
کردن جان در راه دوستان بود، تغییرکردند  که شعارشان فدا  اسم و شهرت و افتخار بود. جوانان زورمند و پهلوان 
کتک کاری را پیشه ساختند و حتی زمانی هم تحت عنوان جنگجویی به راهزنی پرداختند. منظور فتیان  و نزاع و 
گاهی اوقات زندگیشان جنبه اخالقی نداشت.  کنند ولی  که فقط به طرز معینی زندگی  از این تشکیالت آن بود 

)نفیسی، 1342: 131(
گروههای اجتماعی در منابع تاریخی و  که بیش از دیگر  گروهی هستند  که عّیاران نیز  واضح و مبرهن است 
ادبی به فتّوت و جوانمردی معروف و موسوم  شده اند و اعمال و فّعالّیتهای آنان به وضوح انعکاس یافته است. 
»در اشعار شعرا و داستان های ادیبان ایران در دوره های مختلف تاریخی اشاره ها و حکایات فراوانی درباره آن ها 
که در آن ها به جوانمردی، رندی، شجاعت، صیانت از نوامیس مردم، و البته دزدی و راهزنی آن ها  یافت می شود 
کار ویژه های  اشاره شده است. عّیاران و صعالیک هم در سّنت ایرانی و هم در میان اعراب قبل از اسالم و پس از آن 
مشترک فراوانی داشته اند و موّرخان واژه های مربوط به سّنت جوانمردی را بی مهابا در موقعّیت های مختلف به 
کاربرده اند.« )بالذری،1367: 51( یک تفاوت مهم در سنت عّیاری سرزمین خراسان با شهر بغداد و سرزمین های 
که »روحیه جنگاوری، راهزنی، و عیش و نوش سّنت جوانمردی بغداد  عربی قابل مشاهده است و آن این است 
کم تر به چشم می خورد؛ و  گرایش های صوفیانه و اخالق آن  را تحت تأثیر خود قرار داده بود و به همین جهت 
برعکس تفّوق اصول جوانمردی و فتّوت بر سّنت عّیاری خراسان جنبه جنگاوری را زیر نفوذ قرار داده بود. ابن اثیر 
گزارش داده است.« )ابن اثیر، 1351،  کشیده شدن برخی از مناطق بغداد به دست آنان  از فساد عّیاران و به آتش 
که نسبت به خود  ج 15: 1551( عیاران دارای فرهنگ خاصی نیز در زمینه پوشش بودند. این ناشی از این بوده 
که نسبت به آن نشان می دادند  توجه خاص داشته اند. شرابخواری و عیش و نوش خاص آنها و برخورد ویژه ای 
خود ناشی از نوعی آسیب روانی محسوب می شود. به دیگر سخن »عّیاران در لباس پوشیدن روش خاص داشتند 
کرد،  که در اسالم خمریه ساخت و وصف می و شراب  و سرگور ابوالهندی غالب بن عبد القوس، نخستین شاعری 

گور وی می ریختند.« )کتبی، 1962؛ ج2: 122( می رفتند و شراب می خوردند و پیاله ای نیز بر 
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این  لکن  می شود؛  محسوب  هنجارگریزی  نوعی  اجتماعی  و  روانــی  نظر  از  عیاران  و  صعالیک  رفتار  چه  گر  ا
کمان و امرا از توانایی  هنجارگریزی خود در سطح سیاسی به عنوان امری بهنجار محسوب می گردد. از این رو »حا
و استعداد عّیاران و فتیان در زمینه های مختلف استفاده می کردند. یکی از موارد بهره گیری از آنان در ارسال نامه 
که  که به اصطالح شاطری خوانده می شد. شاطری یا نامه رسانی وظیفه ای مهم بود، زیرا شخصی  و پیام امرا بود 
کی برخوردار باشد و هم اعتماد حکومت را جلب نماید.«  عهده دار این مهم بود هم میبایست از قدرت بدنی و چاال

کرمانی، 1366: 473ـ 474(  (
به طور کلی می توان گفت که حرکت مشابه صعالیک و عیاران در فضای اجتماعی آن زمان به ویژه خفقانی که 
که با هدف از بین  کم بود  خود نوعی اعتراضی اجتماعی بود  در فضای اجتماعی سیاسی جامعه عرب و فارس حا
گرفت؛ هر چند این امر از جهاتی مثال از نظر روان شناختی    بردن شکاف اجتماعی و حقوقی مردم آن زمان صورت 
کیش و مسلک خاصی به برخورد با بدنه اصلی جامه می پردازد؛  گروه در  که دو  نوعی نابهنجاری تلقی می شود  

گرفته است. لکن از این نظر با هدفی مثبت جریان 

3-نتیجه گیری 
گذشت، می توان نتایج حاصله را در محورهای زیرخالصه نمود: با توجه به آنچه 

که در عصرشان وجود داشت، به ستوه  -صعالیک و عّیاران، جوانمردانی بودندکه از فقر و تبعیض جانکاهی 
که دزدی و راهزنی را پیشه اصلی خود قرار داده و به قتل  گروه هایی ظاهر می شدند  آمده بودند. ایشان در قالب 
گروه  و غارت می پرداختند و به نوعی از ثروتمند می گرفتند و به فقیر می بخشیدند. و عّلت اصلی تشکیل هر دو 
که با یکدیگر  نبود جامعه عدالت محور و توازن اجتماعی بوده است. صعالیک و عّیاران با وجود تفاوتهایی 
دارند به جهت اخالقی و اجتماعی و اهداف، شباهتهای زیادی با هم دارند؛ به طوری که می توانیم هر صعلوکی 

را عّیار و هر عّیاری را نیز صعلوک بنامیم. 
که با  -عیاران و صعالیک ضمن داشتن مناعت طبع، قوانین و اصول اخالق را رعایت می کردند؛ بدین معنا 
که آنها بخاطر همین نابسامانی  گفت  ستمدیدگان مهربان و با ستمکاران خشن و سخت بودند. البته می توان 

کردند. گانه را طي  اخالقی و اجتماعی، راهی جدا
که در  که آنها در پی آرمانشهری  -شوریدن صعالیک و عیاران از نوعی نگرش آرمانی مایه می گیرد؛ بدین معنا 
آن "گدایی به شاهی مقابل نشیند" بودند. در واقع شعار آنها برابری و عدالت در الیه های مختلف اجتماعی بود.
که وجودشان در جامعه آن زمان، شکاف های موجود  -آنها تجلی عدالت اخالقی، اجتماعی و اقتصادی بودند 

در حوزه اجتماعی و اخالقی و اقتصادی را پر می کرد.
که  -وجود صعالیک و عیاران در جامعه سنتی بیانگر وجود نوعی نظام اجتماعی- اقتصادي دو قطبي است 
که  آنها همچون وزن های بودند  اینکه  در یك سو ثروتمندان و در دیگر سو تهیدستان قرار دارند. قدر مسلم 

نابرابری میزان اجتماعی را تعادل بخشیده و آهنگ انسانگرایی را در پهنای تاریخ می نواختند.
-هر چند که حرکت عیاران و صعالیک، از چشم انداز روان شناختی نوعی آسیب روان شناختی محسوب می شود؛ 

لکن از نظر اجتماعی یک حرکت قابل مالحظه و مثبت ارزیابی می گردد.



ان
یار

و ع
ک 

الی
صع

ک 
شتر

ی م
بان

و م
اه 

تگ
اس

ی خ
رس

بر
ی

عرب
ی و 

رس
ت فا

بیا
 اد

نه
درآی

51 دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی    سال اول، شماره اول    بهار و تابستان  1395

منابع 
کبر  کامل، تاریخ بزرگ اسالم و ایران، ترجمه، ابوالقاسم حالت و عباس خلیلی، تهران: شرکت مطبوعات علی ا  ابن اثیر، عزالدین علی، )1351(، 

علمی.
گزلو، تهران: مرکز نشر دانشگاهی. ج، )1368(، تلبیس ابلیس، ترجمه علیرضا ذکاوتی قرا ابن جوزی، ابوالفر

الطبعه  الدین عبدالحمید،  نقده، تحقیق  محمد محیی  و  آدابه  و  الشعر  العمدة في محاسن  القیروانی، )1981(،  الحسن  أبی علی  ابن رشیق،   
الخامسة، بیروت: دار الجیل للنشر و التوزیع والطباعة. 

 ابن منظور، محمد بن مکرم، )1986(، لسان العرب، الطبعة الثالثة، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
گاه.  ارجانی، فرامرزبن خداداد، )1363(، سمک عیار5 جلد، تهران: نشرآ

کساریة، ج1، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. افشاری، مهران، )1382 (، فتوتنامه و رسائل خا
 افشاری، مهران و مهدی، مداینی،)1388(، چهارده رساله در باب فتوت و اصناف،چ3، تهران: چشمه.

کتابخانه ابن سینا با همکاری مؤسسه انتشارات فرانکلین.  باستانی پاریزی، ابراهیم، )1344(، یعقوب لیث، تهران: انتشارات 
 البستاني، فؤاد افرام، )1998(، المجاني الحدیثة عن مجاني االب شیخو، الطبعة الرابعة، قم: ذوی القربی.

بالذری، )1367(، فتوح البلدان، ترجمه محمد توکل، تهران: نقره.
 بهبیتی، نجیب محمد، )1970(، تاریخ الشعر العربی حتی آخر القرن الثالث الهجری، الطبعة الرابعة، بیروت: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع. 

کتاب الفتوة ابن معمار، بغداد: مطبعة شفیق.  جواد، مصطفی، )1958(، در 
 خلید، یوسف، )بی تا(، الشعراء فی العصر الجاهلی، مصر: دار المعارف.

 خلیف، یوسف، )1966(، الشعراء الصعالیک فی العصر الجاهلی، الطبعة الثانیة، مصر: دار المعارف.
کبر، )1373(، لغت نامه دهخدا دوره 14جلدی، تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران .  دهخدا، علی ا

 ضیف، شوقي، )1426(، تاریخ األدب العربی العصر الجاهلی، الطبعة األولی، قم: منشورات ذوی القربی.
عطوان، حسین، )1997(، الشعراء الصعالیک في صدر االسالم و العصر االموی، بی جا: دار الجیل.

کوشش محمد خیر الحلوانی، بیروت: دار االفاق الجدیدة. ح المیة العرب، به   العکبری، عبداهلل بن الحسین، )1982(، شر
کیکاووس بن اسکندربن قابوس بن و شمگیربن زیار، )1345(، قابوس نامه، به اهتمام و تصحیح غالمحسین یوسفی، تهران:   عنصرالمعالی، 

کتاب. بنگاه ترجمه و نشر 
 غیبي، عبد األحد، )1383(، انواع الصراع في شعر الصعالیک الجاهلیین، رسالة أعّدت لنیل درجة الماجستیر )قسم اللغة العربیة وآدابها(،جامعة 

کلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة. تربیة معلم طهران، 
فاخوری، حنا، )1427(، الجامع في تاریخ األدب العربی األدب القدیم، الطبعة الثالثة، قم: منشورات ذوی القربی.

کر، )1962(، فوات الوفیات، ج 2، قاهره: شفق. کتبی، ابن شا  
کربن، هانری، )1363(، آیین جوانمردی، ترجمه احسان نراقی، تهران: نشر نو.  

کرمانی، افضل الدین، )1366(، سلجوقیان درکرمان، تصحیح محمد ابراهیم باستانی پاریزی، تهران: سروش.  
کبیر. کلیفورد باسورث، ادموند، )1370(، تاریخ سیستان از آمدن تازیان تا برآمدن دولت صفاریان، ترجمه حسن انوشه، تهران: انتشارات امیر   

کتابخانه ملی.   مجلسی، محمد باقربن محمد تقی، )1286(، بحاراألنوار، به اهتمام محمد مهدی بن مال، تهران: 
مروة، محمدرضا، )1990(، الصعالیک في العصرالجاهلی اخبارهم واشعارهم، بیروت: دارالکتب العلمیة.

مسعودی، ابوالحسن، )1369(، مروج الذهب، ترجمه ابو القاسم پاینده، ج2، تهران: علمی فرهنگی.
کتاب فروشی فروغی.  نفیسی، سعید، )1342(، سرچشمه تصوف در ایران، تهران: 

 هال، جیمز، )1387(، فرهنگ نگاره ای نمادها در هنر شرق و غرب، ترجمه رقیه بهزادی، چاپ سوم، تهران: نشر فرهنگ معاصر. 
کمی، اسماعیل، )1347(، »بحثی درباره واژه های سالوک و صعلوک«، بیجا: نمایه شده در سایت نورمگز، صص627 ـ 630.  حا

گزلو، علیرضا، )1373(، »شاعران صعلوک در ادب عربی«، مجله آیین پژوهش، س5، ش1، صص56 ـ 72.  ذکاوتی قرا
 ناتل خانلری، پرویز، )1348(، »آیین عیاری«، مجله سخن، د 19، ش 1 ـ 6، صص41 ـ 47.

 فاضلی، محمد، )1380(، »صعالیک یا آزادگان مطرود«، مجله ادبیات فارسی دانشگاه آزاد مشهد، شماره14، 36 ـ51.





ت 
اوم

 مق
ی

ها
ماد

ل ن
حلی

ت
ده

جوی
ق 

ارو
ر ف

شعا
در ا

53 دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی    سال اول، شماره اول    بهار و تابستان  1395

تحليل نمادهای مقاومت در اشعار فاروق جویده
صدیقه جعفری، معصومه حسین پور، خدیجه شاه محمدی1

1.دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
2.دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

3.کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی

چکيده 
الهام بخشی و انتقال  از آن برای  که شعرا قادرند  کار بردن نماد در ادبیات است روشی  کوبنده مقاومت، به  یکی از روش های 
کشیدن زجرهای مردم فلسطین،  را برای به تصویر  از شاعران مصری است این فن  که  پیامشان استفاده نمایند. فاروق جویده 
کار برده است. او با استفاده از نمادهایی همچون شخصیت  های مذهبی و عناصر متقابل طبیعت به روحیه ی  عراق و لبنان به 
تا بهتر  را برای مخاطبان ترسیم سازد  گذشته  کارانه ی مردم تحت اشغال، اشاره می کند. در این راستا شاعر توانسته تصاویر  فدا

بتواند اوضاع نابسامان و تاریکی های عصر را برای آنان ملموس سازد.
این پژوهش بر آن است تا به روش توصیفیـ  تحلیلی، عناصر نمادین را دراشعار جویده با عنوان های: نمادپردازی شخصیت های 
دینی، نمادهای متقابل، نمادهای نکوهیده برای اشغالگران، نمادهای آیرونیک، نمادپردازی از طریق استفهام، نمادهای مکانی 
فاروق  اشعار  نمادهای  تمام  می دهد،  نشان  پژوهش  یافته های  نماید،  تحلیل  و  بررسی  را  طبیعت  عناصر  از  برگرفته  نمادهای  و 
که بیشتر نمادهای بکار رفته در شعر شاعر برگرفته از طبیعت از قبیل  گفتنی است  جویده دال بر سرکوبی، امید و اشتیاق است و 

طوفان و آب، نور و صبح و ... می باشد.

کلیدواژه ها: مقاومت، نماد، فاروق جویده، شخصیت  های دینی

shahmohamadi.maral@yahoo.com :1  نویسنده مسئول
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مقدمه
که امروزه به دنیای عرب سایه افکنده مسئله جنگ و درگیری بخصوص در سرزمین فلسطین  یکی از مسائلی 
کنون در شعر  ا که  لذا مفهومی  با مقتضیات زمان به پیش می رود؛  بنابراین محتوای شعر شاعران همراه  است. 
کردند؛ زیرا ادبیات  شاعران معاصر عرب وجود دارد، مقاومت است و تقریبًا تمام شاعران در این مهم طبع آزمایی 
که برای تحکیم پایه های وجود  پایداری، زنده نگه داشتن روح مقاومت و خیزش مردم است و »ادبیاتی است 
انسان برای خیر و خوبی و آرامش و برای رویارویی با دشمن تالش می کند« )انصاری،1392 ،42 به نقل از نجم(. 
ع مقاومت می باشد، فاروق جویده است. شاعر نامبرده، با توجه  که قسمت اعظم شعرشان موضو از جمله شاعرانی 

کار می برد. کمیت فضای اختناق و نیز به دلیل پرهیز از صراحت گوئی، تعبیرات رمزگونه در شعرش به  به حا
گفتن چیزی به آن  که بدون  که معادل واژه  ی سمبل1 التین است، عبارتست از هر آنچه  اصطالح نماد یا رمز 
گاهانه از هر قاعده ای فراتر می رود و  گاهانه یا ناآ گفت زبان ادبی، آ اشاره شود )ابن منظور، ذیل واژهی رمز(. باید 
گریز از اقتدار زبان و انقالب مداوم زبان خواند و شعر را گذر از یک معنا  به این اعتبار شاید بتوان ادبیات را به معنای 
که این مهم  گریز در ادبیات، بکارگیری رمزهاست  به معناهای بی  شمار )احمدی، 1373، 245( یکی از راه های 
که بیان اهداف مورد نظر شاعر در قالب  گونه ای است  گاهی شرایط به  در ادب مقاومت به وفور یافت می شود؛ زیرا 
گونه ای غیر مستقیم  که نمادگرایی هنر بیان اندیشه ها و عواطف و احساسات به  گیراتر است. برخی برآنند  نماد، 
کشور فرانسه  ع آنهاست )چدویک،1382، 1(. شروع مکتب نمادگرایی ادبی در  یا از طریق اشاره به چگونگی وقو

بوده و پس از آن به ادب اروپا و آمریکا انتقال یافت )همان(.
کر سیاب، صالح عبدالصبور، ادونیس،  در دنیای ادب عرب جنبش نمادگرایی در شعر شاعرانی چون »بدرشا
نیز  این جنبش به دیگر شاعران  قابل مالحظه می باشد )رجایی، 1387، 244(.  .« به خوبی  المالئکه و.  نازک 
که بر عناصری همچون اسالم  کردند  انتقال یافت و از نمادهای مختلفی برای بیان آراء مورد نظر خود استفاده 
این مهم  که  گفته نماند  نا یادآور می شود.  را  گذشته  اینکه مفاهیمی همچون مجد  کید دارد ضمن  تا و عروبیت 

گاه سازی مردم و نشر دانش و مبارزه با جهل و انحراف صورت می پذیرد.  بواسطه مفاهیمی همچون آ
که به این مسئله توجه داشته و از طریق نمادهایی از قبیل  فاروق جویده نیز یکی از شاعران مقاومت است 
مسیح و محمد و موسی و. . . و مواردی از قبیل عناصر طبیعی و متقابل و مکانی و . . مقوله ی مقاومت و پایداری 
که نماد می تواند معانی متعددی را بر حسب مقتضای سخن  گنجانده است. باید اذعان داشت  را در اشعار خود 

گشته است.  گونه موجب تمایز بر دیگر اسالیب بیانی  که به خاطر چند معنایی بودن و بیان ابهام  دربرگیرد 

پیشینه پژوهش
که از جمله آنها موارد زیر می باشد:  گرفته  کنون پژوهش های ارزشمندی در مورد نمادهای مقاومت صورت  تا
بر  مقدمه ای  جمشیدی3ـ  ج  ایر نماد:  2ـ  نیا  محسنی  ناصر  عرب:  و  ایــران  معاصر  شعر  مقاومت  ادبیات  مبانی  1ـ 
نمادشناسی: جالل ستاری 4ـ نماد از دیدگاه ابهام )تحلیل عناصر بالغی نمادگونه در شعر معاصر فارسی( محمدرضا 
اشعار حسن  اساس  بر  ادبیات معاصر عراق  در  اعتراض  نمادهای شعر  آرانی 5ـ تحلیل  یوسفی، صدیقه رسولیان 

ع برمی. 6ـ فاروق جویدة بین الرومانسیة و الواقعیة: علی نظری، سمیه اونق. السنید: حامد صدقی، مرتضی زار
شعر  در  مقاومت  نمادهای  به  هیچکدام  که  دارد  آن  از  نشان  گرفته  صورت  پژوهش  های  محتوای  بررسی 
نمادهای  کاوی  وا به  تا  برآنست  موارد  این  از  استفاده  و پژوهش حاضر ضمن  نداشته اند  اشاره ای  فاروق جویده 
ع نمادهایی برای بیان اغراض  گوید: شاعر از چه نو شعر مقاومت فاروق جویده بپردازد و به پرسش های زیر پاسخ 
کند؟  شعری خویش بهره برده است؟ و آیا توانسته عالوه بر نمادهای مرسوم از نمادهای نو و بدیع نیز استفاده 

کرده است؟ کدام نماد را بیشتر استعمال  شاعر در دیوان خود 

1 -symbol



ت 
اوم

 مق
ی

ها
ماد

ل ن
حلی

ت
ده

جوی
ق 

ارو
ر ف

شعا
در ا

55 دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی    سال اول، شماره اول    بهار و تابستان  1395

نمادهای مقاومت در شعر فاروق جویدة

1ـ نمادپردازی شخصیت های دینی
به  بزرگان  این  نام  بردن  با  شاعر  است.  دینی  شخصیت های  فراخوانی  شاعران،  توجه  مورد  مسائل  از  یکی 
از جانب برخی شخصیت ها در مقابل ظلم  که  را در فریادی  گمشده ی خود  اشاره میکند. برخی  آنان  افتخارات 
که نامشان مرتبط  گرفت، می یابند و در شعر خود به آنها اشاره می کنند. از جمله این شخصیت ها آنهایی است  باال 
که در راه دعوت خویش رنج و عذاب به جان  با تمّرد و عصیان علیه فساد و ظلم می باشد. همان اندیشمندانی 

خریدند، اندیشمندانی مثل حسین، مسیح و... )عشری زاید، 1997، 33(. 

1-1- امام حسین )ع(
که مفهوم انقالب و مقاومت معادل مفاهیمی همچون قتال و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر،  از آنجایی 
که تمامی مفاهیم در وی  جنگ و جهاد می باشد. )آل نجف، 1383، 86( حسین )ع( هم به عنوان قهرمانی است 
گشته است، به طوریکه »نام حسین )ع( اشاره ای  تجلی یافته است و به یکی از قهرمانان و نماد پایداری تبدیل 
رمزی است برای خشم، اندوه، شهادت و جاودانگی در باالترین ابعاد دینی« )الجراح، 2009، 69(. بنابراین امام 
خود  به  را  شاعران  از  بسیاری  شعر  درونمایه  و  گشته  معاصر  انسان  رنج  و  انــدوه  و  غم  برای  نمادی  )ع(  حسین 
که جویده با فراخوانی شخصیت حسین )ع( در  که در این میان فاروق جویده است، به طوری  اختصاص داده 

صدد تقویت روحیه ی مبارزه طلبی است.
یا آل بیت محمد..کم حّن قلبي للحسین..وکم هفا/ غابت شموس الحق .. والعدل اختفی/ مهما صفی العقالء 

في أوطاننا.. بئر الخیانة ما صفی . . .)دیوان، 2010، 7(
گشته. . . هرچند  کرده. . . عدل پنهان   ای اهل بیت محمد چقدر دلم مشتاق حسین است، خورشید حق افول 

ل نخواهد شد. گردند اما چاه خیانت زال ل  عاقالن سرزمین ما زال
که به پاسداری از حق و عدالت حتی تا پای  در این ابیات شاعر با بیان نماد حسین )ع( به معرفی مکتبی می پردازد 
که امام حسین )ع( نماد نهضت و جهاد و ظلم ستیزی است، حنین به سوی  جان نیز پیش رفته است و از آنجایی 
او نیز در واقع آرزوی هر آرمان گرا و حق طلبی است، لذا شاعر تحسر و تأسی خویش را در غیبت این نماد پایداری 
که آن را با جمله )غابت شموس الحق( و )العدل اختفی( در منصه ی دید مخاطب قرار میدهد. اما  بیان می دارد 
که آن خورشید حق و عدالت را غائب  که سوسوی امید شاعر نمایان است چرا  که شایان ذکر است آن است  آنچه 

که هر آینه با جهاد و ظلم ستیزی در تارک وطن عربی فروزان می شود. می داند 
أو  الصدیق  فیها  الکئیب/ قد تشتهي  اللیل  ./ في   .  . کالغریب/  المدینة  یا ولدي  أبي/ إن جئت  یومًا  لي  قد قال 
الدنیا علیك/ فخذ همومك في یدیك/  الهوان/ إن ضاقت  اإلنسان في دنیا  أو جئت تطلب عزة   /  .  . الحبیب/. 

واذهب إلی قبر الحسین/ وهناك صلي رکعتین. )همان،31(
گر وارد شهری شدی و در آن غریب بودی در شبی غمگین، به دنبال  شاعر می گوید: روزی پدرم به من گفت پسرم ا
گشتی و خواستار عزت در دنیای ذلت بودی رنج و غمت را در دستانت بگیر و به سمت مزار حسین  دوست و یاری 
گریبانگیر  که  روانه شو و در مقامش دو رکعت نماز بگزار. شاعر برای تسلی دادن خود و مردمانش از غم و رنجی 
ملتشان شده توصیه به پناه آوردن به مزار حسین )ع( می کند تا یادآور حماسه ی او شوند آن روز که بین عزت و ذّلت 

که می گوید: مخّیر شد. بنابراین قول شاعر آنجا 
گفتار حسین بینامتنیت دارد: »اال و إن الدعی بن الدعی قد  »أو جئت تطلب عزة اإلنسان في دنیا الهوان«، با این 
کزاده مرا میان دو چیز: شمشیر و ذلت مخیر  ک ناپا رکزنی بین اثنین- بین الّسله والّذّله- هیهات ِمّنا الذلة... ناپا
کالم  کردند این  کربال وقتی آن حضرت را میان جنگ یا بیعت مخیر  قرار داده است، ذلت از ما بسیار دور است. در 
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کناره جست و برای عزت دست به مقاومت زد. بدین سان  را بر زبان مبارکش جاری ساخت و بدین سان از ذلت 
که حسین )ع(  جویده تن دادن به خفت و خواری و عدم مقاومت در برابر زورگویان را برابر با ذلت می داند چنان 

بیعت با یزید را خواری می داند و مردم را به قیام برای عدالت و آزادگی از هر آنچه ناراستی است، دعوت می کند.
که در واقع نماد استراتژی و پیکارطلبی  کشیدن قبر امام حسین )ع(  که شاعر با به تصویر  الزم به ذکر است 
کرده بودند نوعی بیداری را به مخاطب  است و به عنوان اسوه حسنه، رسالت پیامبر )ص( را در میان مردم برقرار 
القا می کند و با تداعی حماسه امام حسین )ع( اصالح طلبان را به مسئولیتهای اخالقی و سیاسی برخاسته از ایمان 
که در واقع می تواند تمهیدی برای ایجاد یک حرکت اجتماعی در برابر مظالم موجود باشد.  اسالمی هشدار می دهد 
که در پی آزادی و  از طرف دیگر با بیان لفظ )قبر( در معنای ضمنی خویش اشاره به میراث معنوی اعراب دارد 
گرفته است ولی همچنان پرچم عدالت و ظلم ستیزی را در تارک میدان مقاومت  آزادگی مورد تعرض ظالمان قرار 

برافراشته است.

2-1. مسیح )ع( و مریم
از نوعی  که در واقع نشان  کرده است  از نمادهای شخصیتی اشاره  اما شاعر به بیان دیگری به نمونه هایی 

رستاخیزی و فرهنگ مقاومت در درون اعراب می باشد:
نهرا  القدس  ع  ربو المهد یسری صوت عیسی/ فی  الظلماء/ فی  االخلیل/ یضیء فی  لم یزل فوق   / جلباب مریم 
القدس  ع  ربو علی  الولید/  األمل  یتساقط  العذراء/  النخلة  بجذع  هزي  بالضیاء/  عودي  اإلســراء  لیلة  یا  نقاء/  من 

)دیوان،2010، 23(.
گهواره در جریان است،  چادر مریم هنوز در بلندای الخلیل وجود دارد، در ظلمات، می درخشد، صدای عیسی در 
کی جاری است، ای شب إسراء باز آی و تنه درخت دوشیزه را بتکان، تا نوزاد امیدواری  در سرزمینهای قدس نهر پا

در پهنای قدس بیفتد.
تداعی  و  مسیحی  ادبیات  از  استفاده  با  دارد  جهان  ادبیات  تاریخ  تمدن  در  دیرینگی  که  مقاومت  اشعار  این  در 
مصائب آن که نوعی ادبیات جهان شمول و فراملیتی است که نشان از سرانجام مقاومت و انقالب است. هم چنان 
گفته شده: »شخصیت مسیح نماد رستاخیز و نوزایی و بازآفرینی و نیز بیانگر درد و رنج انسان معاصر است«.  که 
که شاعر با بیان اسوه های قرآنی از جمله حضرت مریم )ع( نوعی  کرد  )أسوار، 1381، 46(. البته باید خاطرنشان 
که نماد مخالفت با هوای نفس و مقاومت  گنجانده است. حضرت مریم )ع(  کالم خویش  ادبیات عرفانی را نیز در 
که موجب  که صبر در برابر مصیبت هایی  در برابر سختی هاست مخاطب را به این جنبه از اخالق سوق می دهد 
که صبر در عرفان  گفت  البته باید  تمرین نفس و تزکیه آن می شود انسان را به حیات جاودانی هدایت می کند. 
ع بال برخوردار بوده است. لذا شاعر  که حضرت مریم نیز بعد از پیامبران از سخت ترین نو درجه ای از صدیقان است 
که  کالمش قرار داده است  گرایی و شکیبایی را نیز در  گونه بیان عرفانی در ادبیات مقاومت، نوعی اخالق  با این 

مخاطب را به این مهم فرا خواند.

3- 1 محمد )ص( و موسی)ع(
کارگیری مفاهیم و معانی عالم قدسی به بیان حسی مقصود و غرض خویش اشاره دارد و آنچه را  شاعر با به 
کارگیری نمادهای ادیان مختلف در کنار یکدیگر می باشد که به نوعی  که موجب برجسته سازی کالمش می شود به 
که خداوند نیز تمام ادیان را  می تواند بیانگر وحدت و همدلی و از بین بردن منیت ها و جدایی ها باشد. هم چنان 
کننده دیگری معرفی می کند، لذا شاعر با بیان موسی )ع( و عیسی  یکی می داند و هر یک از آنها را مصدق و تایید 
کلمه دارد و با ترسیم سیمای الهی و بشری پیامبران اثر خویش را عرفانی و  )ع( و محمد )ص( سعی در وحدت 

که می گوید: جذاب تر جلوه می دهد. جایی 
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هذا ضیاء ُمحمٍد/ ینساُب یخترُق المفارَق والجسور/ عیسی وموسی والنبُي محمٌد/ عطٌر من الرحمِن في الدنیا 
یدور/ هذي قلوب الناِس تنظُر في رجاء/ أُترى یعوُد ألرضنا زمُن النقاء؟/ أهاًل بنوراألنبیاء. )دیوان،2010،35( 

گرفته و نور عیسی )ع( و موسی )ع( و محمد )ص( همه جا را  که چهار راه ها و پل ها را فرا  این نور محمد است 
کرده، این دلهای مردمان چشم به امید بسته، به نظر شما آیا  درنوردیده، رایحه رحمانیت خدا جهان را احاطه 

کی به سرزمین ما برمی گردد، ای نور انبیاء خوش آمدی. زمان پا
که نماد اسالم و وحدت اسالمی است،  در این ابیات شاعر برای بیان وحدت و نیز برجستگی اسالم، محمد)ص( را 
این وحدت  تا به نوعی به  آورده  را  او عیسی )ع( و موسی )ع(   کنار  نیز در  کرده است.  بیان  به صورت شاخص 
ملی  وحدت  و  هم گرایی  مبانی  تحکیم  به  األنبیاء(  بنور  )أهاًل  آوردن  با  شاعر  سرانجام  و  ببخشد  استداللی  جنبه 
کرده است سپس هر یک از  گوشزد  پرداخته و مخاطب خویش را به اصالت و شرف دینی و نیز پیمودن راه الهی 
کرده است. گرایی معرفی  گونه زورگویی و انحراف  این شخصیت ها را نمادی برای پایداری و مقاومت در برابر هر 

گلدستهها  تنطلق المآذن بالنداء/ ویظّل وجه محمد/ یسري به الرحمن نورًا في السماء. )همان،22( . . صدایی از 
به پا میخیزد، نور محمد پیوسته از جانب خدای رحمان آسمان را فرا میگیرد.

و یضیع العمر . . .)همان،25( عمر میگذرد.
که نماد بشارت و هدایت به سوی آزادی و آزادگی است از پرتو انوار احدی روشنایی  شاعر با بیان )وجه محمد( 
بر  مخاطب  دل  در  را  امید  نوعی  لذا  است.  داشته  بیان  را  سالک  مراتب  اوج  و  آمیخته  در  عرفان  با  که  می گیرد 
کند. باید اذعان داشت شاعر با نماد  گونه ظلم و بی عدالتی با امید به امداد الهی پایداری  می انگیزاند تا در برابر هر 
که در سایه سار آن عمیق ترین پیام القا می شود مدد جسته  گفتنی  قرار دادن )یضیع العمر( برای بیان مفاهیمی نا
که  که از بین رفتن عمر و حیات آدمی در واقع نوعی تلنگر و هشدار به مخاطب خفته است، مخاطبی  است؛ چرا 
توان بیداری و انقالب را در وجود خویش خاموش ساخته و از زمانه ی خویش غافل مانده است. بنابراین شاعر 
که  گذشته خویش را  که در واقع می تواند اشاره ای نوستالژیکی داشته باشد، مجد و عظمت  با بیان لفظ )عمر( 
که در  گرفته یادآورد می شود و او را به حیات دوباره این عزت و شرف برمی انگیزاند  در زیر آوارهای استعمار قرار 
که با احراز علم و اراده خویش نوعی انقالب و  واقع موجب ایجاد نوعی هدف خود بنیاد در درون مخاطب می شود 

دگردیسی را در برگرداندن اصالت و شرف خویش ایجاد می کند.
که شاعر موسی )ع( را خطاب قرار می دهد و می گوید: همچنان 

کالبشر؟ )دیوان،2010،36( به ما  کانت للبشر/ موسی برّبَك هل ترى في األرِض/ شیئًا ..  قالوا لنا یومًا/ بأن األرض 
که زمین برای آدمیان است. موسی تو را بخدا آیا چیزی شبیه آدمیزاد می بینی؟ گفته شده 

از  و  قرار دارند  انسان  کالبد  تنها در  که  برابر طغیان گران می داند  انسان مبارز در  برای  را نمادی  شاعر موسی )ع( 
که نماد رستاخیزی و همچنین مقاومت در برابر ظالمان است مورد ندا  انسانیت بویی نمی برند. نیز عیسی )ع( را 
گویی منجی بشریت را در آالم خویش شریک می کند و از مجد و عظمت از دست رفته عرب سخن  قرار می دهد، 

می گوید و این طور می سراید:
عیسی رسول اهلِل/ یا مهد السالم/ هذي قبوُر الناِس/ ضاقت بالجماجم والعظام/ أحیاؤنا فیها نیام/ وعلی جبین 
الدجل. )همان، 36( عیسی ای جایگاه  األنفاِس في دنیا  الحُق مصلوٌب مع  الوئام/  الحُب وانتحر  الیأِس/ مات 
یأس  پیشانی  در  عشق  خفته اند/  آن  در  ما  زندگان  استخوان ها/  و  جمجمه ها  از  پر  است/  مردم  گور  این  صلح/ 

کشیده شده است. کرده/ حق در دنیای دجاالن به همراه جان ها به صلیب  مرده است و همبستگی خودکشی 
عرب  کنون  ا که  )شکافی  حال  و  گذشته  بین  مقایسه ی  برای  است  تالشی  حقیقت  در  دینی  رموز  این  فراخوانی 
گذشته باشد تا ملت به خود آیند  که ذکر این رموز می تواند منبع الهامی از تجارب  دچار آن شده( شایان ذکر است 
که رموز تاریخی هم به شمار می آیند  گذشته تکرار نشود. فاروق جویده هم برخی رموز دینی را  و تجربه های تلخ 
که انسان معاصر عرب با آن دست و پنجه نرم می کند، همخوانی دارد و  که با ماهیت قضایا و درد و رنجی  برگزیده 
بدین وسیله در صدد انتقال آن درد و رنج به مخاطب خویش بوده تا او را علیه واقعیت موجود بشوراند. در پایان 
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گیرایی، ایجاز و تاثیر سخن نقش بسزایی دارد زیرا  شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که رمز و نماد بر زیبایی، 
گسترده ای را در خود بگنجاند. کلمه می تواند مفاهیم  یک 

2ـ نمادهای متقابل
شاعر برای برجسته سازی مفاهیم موجود در شعر خویش عباراتی را به کار می بندد که در مقابل یکدیگر قرار دارند. به عنوان مثال 

در قصیده ای به عنوان »من قال أن النفط أغلی ِمن دمی« می گوید:
موت   .. لحظتان  المجنح/  والصبح  اللیل  ارتحال  بین  المجید/  ..والزمن  التاریخ  قلعة  یا  الرشید../  بلد  یا  بغداد 
الولید/ ما بین لیل قد رحل.. ینساب صبح باألمل/ ال  الکون في صوت  الشهید یهتز/ عرش  وعید/ ما بین أشالء 

تجزعي بلد الرشید.. لکّل طاغیة أجل )دیوان، 2010، 43( 
که روزگارانی قلعه ی مجد و عظمت بودی حال  جویده در اینجا بغداد را خطاب قرار می دهد و می گوید: ای شهری 
کوچ شب و صبح همه گیر دو لحظه وجود دارد؛ مرگ  که طغیانگران برای نابودی تو آمده اند بی تابی مکن زیرا بین 
که مالحظه شد  و زندگی و پس از شب رفتنی صبح امید می دمد و طغیانگران به فرجامشان می رسند. همانطور 
گونه سختی و ناامیدی و  که در برابر هر  شاعر با آوردن نمادهای متقابل )شب و روز(، )موت و عید( نشان می دهد 
جمودی، امیدواری و رستاخیزی و تجدد وجود دارد لذا امت عربی با پشتکار و بیداری و پایداری و مقاومت در برابر 
که مانع پیشرفت و ترقی می شوند، می توانند به آمال و آرزوهای دیرینه وطن عربی دست یابند  گونه عواملی  این 

و مجد و شرف از بین رفته را باز یابند.
گفتنی است که شاعر با ذکر شخصیت هارون الرشید به عنوان یک شخصیت تاریخی قصد دارد بین گذشته و حال 
مقایسه انجام دهد و میزان مصایبی را که امت عرب دچار آن شده، به تصویر بکشد تا بدین وسیله عظمت گذشته 
که می گوید پایان شب صبح است و  کند جایی  را خاطر نشان سازد و آنها را برای بازیابی مجد از دست رفته امیدوار 

ای سرزمین هارون الرشید بی تابی مکن.
و در قصیده ای تحت عنوان »ماذا تبقی من بالد االنبیاء« می گوید:

ألقت  السوداء/  النجمة  للبغاء/  الصالة.. وبین وکر  ابدًا تفرق/ بین بیت  بنا./. لم تعد  خمسون عامًا والزمان یدور 
نارها فوق النخیل/ فغاب ضوء الشمس.. جف العشب/ واختفت عیون الماء/ ماذا تبقی من بالد االنبیاء. )همان، 

)21
که زمان ما را می چرخاند..../ بین نماز خانه و النه طوطی جدایی نیفتاده.../ ستاره ای سیاه بر  پنجاه سال است 
کرده... علف ها خشکیده/ چشمه های آب از بین رفته... چه  باالی نخلستان سوسو می کند/ نور خورشید افول 

چیزی از سرزمین انبیا باقی مانده؟
فاروق جویده در این قصیده به پنجاهمین سال اشغال فلسطین توسط رژیم صهیونیستی اشاره می کند و با آوردن 
که روزگارانی محل عبادت و نماز بود و  دو مفهوم متقابل »بیت صالة« و »وکر للبغاء« می خواهد بگوید مکانی را 
کرده اند و دیگر مکان عبادت  که طوطیان در آن النه  مردمان رفت و آمد می کردند، حال به ویرانه ای تبدیل شده 
که ایشان با آوردن دو مفهوم متضاد قصد دارد غیرت دینی مردمانش را برانگیزد تا علیه  نیست. به نظر می رسد 

گیرند. کنند و سرزمین خود از جمله مکانهای مقدس را بازپس  ستمگران اقدامی 
جویده در قصیده ای دیگر بنام »یا زمان الحزن فی بیروت« می گوید:

اللیل.. ظالم  في  تکبر  مآذننا/  زالــت  ما  الصمت  .فرغم   ./. نناجیک.  مازلنا  بیروت/  یا  االنقاض  و  الحزن  برغم 
گلدسته های  )دیوان،2010، 105( ای لبنان با وجود آوار اندوه/ همچنان با تو نجوا می کنیم/ علی رغم خاموشی/ 

ما در تاریکی تکبیر سر می دهد.
بگوید  آنها  به  تا  برآنست  »تکبیر«  و  »صمت«  متقابل  نماد  دو  آوردن  با  لبنان  مردمان  با  همدردی  ضمن  شاعر 
کشورهای عربی، ما مردمان در ظلمت و جهل تماشاچیان  علی رغم سکوت جامعه ی جهانی و حتی سکوت برخی 
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عرصه ی طغیان، حامی شما هستیم و سکوتشان را با تکبیر می شکنیم.

3ـ نمادهای نکوهیده برای اشغالگران
که موجب  شاعر در حوزه نمادپردازی و رمزگرایی برای بیان مفاهیم غیر ملفوظ به سمبل هایی روی می آورد 
که در واقع برای بیان خباثت و مظالم اشغالگران است و  تحقق بخشیدن به اهداف ادبی او می شود. نمادهایی 

شاعر در اشعار خویش از آن بهره برده است.
سگ

که رژیم صهیونیستی در حق مردم فلسطین روا داشت، شاعر را به این سمت روا داشت  اعمال وحشیانه ای را 
که می گوید: که وحشی گری های این رژیم را با نماد »کلب« به تصویر بکشد. جایی 

کالب الحي تنهش لحمنا/ ثوبي تمزق  قالت: ثیابك لم تعد تحمیك من قهر الشتاء/  وتمزقت أثوابنا/ هذي 
دیگر  گفت:   )48  ،2010 )دیــوان،  الطویل.  واللیل  البرد  عرینا/  خ  یصر الناس  عیون  في  عرایا  صرنا  ــراه؟/  ت هل 
گوشت ما را می خورند/ آیا  لباسهایت تو را از سوز زمستان محافظت نمی کند/ لباسهایمان پاره شده/ این سگان 

گشته ایم در حالیکه سرما و شب طوالنی است. که لباسم پاره شد؟/ ما در مقابل دید همگان عریان  دیدی 
که طبیعت  شاعر می خواهد بگوید درندگی این سگ صفتان نمی تواند مانعی برای مجاهدان باشد هر چند 

سگ هاری و درندگی است )شهاب، 2000، 365(. 
شکاری  سگ های  این   )5 المهالك..مسرعون..)همان،  إلی  ونحن  تعوي/  رؤوسنا  فوق  الصید  کالب  هذي 

باالی سر ما عوعو می کنند و ما همچنان به سمت مهلکه در شتابیم.
کالب الصید/ تلتهم األجنة في البطون.  من قال إّن النفط أغلی من دمي؟!/ ما دام یحکمنا الجنون../سنرى 

)همان، 4(
سگان  می کند/  حکمفرمانی  ما  بر  دیوانگی  همچنان  است؟  من  خون  از  ارزشتر  با  نفت  که  گفته  کسی  چه 

که شکمان را می درد. شکاری را می بینیم 
خنزیر

رمــزی  را  خــوک  اینجا  در  شــاعــر  اســـت.  اشــغــالــگــران  وحــشــی گــرایــانــه ی  خــوی  و  پلید  ماهیت  بیانگر  خــوک 
ک و  آنــــان را بـــه خـــا ــوم آورده و  ــج ــاه عــــراق ه ــن ــان بــی گ ــردمـ کـــه بـــه مـ ــد  ــمــان ظــالــمــی مـــی دانـ ک بــــرای حــا
کــه صــدام  ــرود  سـ زمــانــی  را  دمـــی(  مــن  أغــلــی  النفط  ان  قــال  )مــن  ایــن قصیده  شــاعــر  ــرا  زیـ کشیدند.  خــون 
.)5  ،2009 ــراهــیــم،  اب )خــلــیــل  گــفــت.  عــراقــی  کـــودک  زبـــان  از  را  ــروده  ــ س ایـــن  و  می جنگید  نــفــت   بــخــاطــر 
في صالة الفجر جهرًا یصلبون / ونرى علی رأس الزمان / عویل خنزیر قبیح الوجه / یقتحم المساجد والکنائس 

والحصون. )دیوان، 2010، 4(
که به  »هنگام نماز صبح، آشکارا به صلیب می کشند و مدام در تارک زمانه صدای خوک زشت رو را می شنویم 
که با ماهیت پلید خود به  مسجد وکلیسا و پناهگاه ها یورش می برد«. خوک در اینجا نماد جالدان صدامی است 

چیزی رحم نمی کردند و به همه جا حمله می کردند.
که آریل شارون به مسجد االقصی آمد، مردم فلسطین علیه او به پا خواستند و شعله ی  در سال 2000 زمانی 
که  گرفت. )خلیالبراهیم، 2009، 6( شاعر نیز قصیده ای تحت عنوان »رسالة الی شارون« سرود  انتفاضه باال 

قسمتی از آن چنین است:
کیف غدوت إنسانا؟ زشت باد چهرهات ای خوک تو چطور انسان شدی؟ قبیح أنت یا خنزیر 
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طاعون و وبا
که هنوز بر  ع نیروهاي شري باشد  طاعون و وبا مي تواند نماد تمام دشمني ها و رنج هاي بشري و در مجمو

گسترش یافته و جان انسان ها را می گیرند. کم هستند زیرا این دو بیماری به سرعت  زمین و انسان ها حا
کو علی جثث الصغار یزمجرون / صراخ  کالوباء.. / ویزحف الطاعون / أحفاد هوال جیش التتار..یدق أبواب المدینة 

الناس یقتحم السکون. )همان، 5( 
کودکان را آزار می دهند/  کوخان جسد  سپاه مغول مثل وبا دروازه ی شهر را می کوبد/ طاعون می خزد/ نوه های هوال

فریاد مردم بر سکوت یورش می برد.
که به سرعت همه گیر می شوند و خصوصًا بالی جان  کرده  شاعر حمله ی اشغالگران را به امراض مسری تشبیه 
کودکان اند. همچنان که این بیماری ها به اطفال رحم نمی کنند. سنگدالن اشغالگر هم به جان همه حتی کودکان 

که را سر راه خود ببینند، فنایش می کنند. افتاده و هر 
ذئب

کردن آن غیر ممکن است. در ادبیات این حیوان نماد درندگی و  که اهلي  گرگ یکی از حیوانات درنده است 
تجاوز است. لذا شاعر برای توصیف فجایع و جنایات استبداد و استعمار، با آوردن نام این حیوان خشم و خروش 
که این حیوان با هم نوعان خود به صورت دسته جمعی  و نفرت خود را نسبت به بیگانگان می رساند و از آنجایی 

کشتار همگانی مظلومین توسط غاصبین را با این نماد بیان می دارد. حمله ور می شوند لذا شاعر جنایات و 
ک فریاد بر می آورند. کل شبر یصرخوْن..  شهدای ما در هر وجبی از خا شهداؤنا في 

که شاخ خورده اید. کسانی  یا أیها المتنطعوْن..  ای 
گشتهاید. گرگ راضی  کیف ارتضیتم أن ینام الذئب.. چگونه به خوابیدن 

گله و شما در خواب! گرگ در وسط  في وسط القطیع وتأمنوْن؟ )دیوان،2010،42( 
م القدس العریقة للذئاب..

َ
ُتسّل

گرگان شود و دسیسه گران مست باشند؟ ویسکر المتآمرون. )همان، 45( چگونه قدس عتیق طعمه ی 

4ـ نمادهای آیرونیک
گفتن چیزی برای رسیدن  یکی از شیوه های نوین در نمادپردازی شیوه ی آیرونیک می باشد. »آیرونی یعنی 
کمابیش اتفاق نظر  که در تعریف بر سرش  معنی مخالف پس وارونگی، وارونه نمایی یا وانمودسازی چیزی است 
کالم را منظور قرار نمی دهد بلکه در بطن آن  هست«. )موکه، 1389، 6( بنابراین شاعر با نیشخندی مالیم ظاهر 

که اینک به برخی از آن اشاره می شود:  کنایه دارد  قصد تعریض و 
کالقطیع إلی الوراء. )دیوان، 2010، 19(  خمسون عامًا/ والزمان یدور في سأم بنا/ فإذا تعثرت الخطی/ عدنا نهرول 

گله به عقب می دویم. که مثل  گام ها بلغزد/ نتیجه این می شود  کشیدهایم/ وقتی  که ما خفت  پنجاه سال است 
شاعر با نگرشی مدرن وضعیت موجود را مورد انتقاد قرار می دهد به طوری که خفتگان از حوادث جامعه را همچون 

گاهانه راه های پسرفت را طی می کنند و نیز می گوید: که نا آ گوسفندی می داند  گله های 
کالقطیع إلی حمی األعداء. )همان،  والدهر یرسم صورة العجز المهین ألمة/ خرجت من التاریخ/ واندفعت تهرول 
گله ای برای یاری  ج گشته و مثل  که از تاریخ کهن خویش خار کرده  22( زمانه تصویر ناتوانی و خواری امتی را رسم 

دشمن دوان دوان در تب و تاب است.
که شاعر با ریشخندی  گله هایی ترسیم می کند  از هویت و تاریخ خویش غافل ماندند به صورت  که  را  کسانی  و 
کمان مستبد و ظالم را مورد  انتقادی چهره واقعی حقیقت را از پس پرده ی آیرونی آشکار می کند. حتی شاعر حا

هجوم انتقاد قرار داده و می گوید:
که وطن  کبریاء/... )دیوان، 2010، 21( هزاران دجال  کؤوسهم/ تنهار أوطان.. ویسقط  یسکر ألف دجال وبین 
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در میان جام های شرابشان در حال نابودی است و عزت در حال سقوط.
در این ابیات شاعر با مطایبه ای رندانه و جسارتی آمیخته با اندیشه، سران حکومتی را مورد انتقاد قرار می دهد به 
که بی خبری آنها و نیز خوش گذرانی ها و غافل بودنشان از مصائب ملت را مورد طعنه قرار داده و معایب،  طوری 
سطحی نگری و رذایل آنها را به سخریه می گیرد و بر ضد بی عدالتی و ظلم خواهی های این مولدین و محرکین 

نابکاریها می شورد. در همین راستا ایشان امت خفته و غافل از اجتماع را مورد ریشخند قرار داده می گوید:
وطٌن  المستسلمون../  أیها  علیکم  عاٌر  یصرخون../  راحوا  ثم  صفوًفا،  وانتفضوا  کفان../  األ من  خرجوا  شهداؤنا 
بیرون شدند و صف در صف  کفن خود  از  ما  نائمون.. )همان، 40( شهدای  وأنتم  أمٌة تنساق قطعانا../  و  ُیباع 
گله ی  که وطن به فروش رسد و امت مثل  که ای تسلیم شدگان! ننگ است  کردند  کردند و شروع به فریاد  انتفاضه 

گوسفندی رانده شوند و شما در خواب باشید.
در این ابیات شاعر اختناق موجود در جامعه را بیان داشته و با استفاده از نماد آیرونی غفلت و فسادهای اجتماعی 
که مغتصبین در پی نابودی و اشغال  و سیاسی را با اسلوبی خنده آور به نقد و نقادی می کشاند. به این صورت 
گوسفندان بی خبر از رویدادهای اجتماعی و به اصطالح در  گله های  وطن عربی بر آمدند و ملت خفته همچون 

ک خویش فرو رفته اند.  ال
گنجانده است قصد  که در بطن خویش پیام هایی را  که شاعر از طریق اسلوب ممتاز آیرونی و طنز  مشاهده می شود 
گونه بی عدالتی و اغتصابی پایداری  بیداری مخاطب خویش و برانگیختن غیرت و حمّیت او را دارد تا در برابر هر 
ک سازند و اجازه ندهند وطنشان به فروش  کنند و وطن خویش را از وجود این عوامل انحطاط و عقب ماندگی پا
گله به این سو و آن سو سوق داده نشوند. از طرفی نوعی پرخاش در برابر عوامل مسلط بر جامعه  برسد و خود مثل 
که شاعر با بینشی انتقادی هم چون اعتراضی در برابر ناهنجاریهای اجتماعی و سلطه جبارانه حکومت  وجود دارد 

که تسلیم بیگانگان نشوند و از خواب غفلت به پا خیزند. به آن اشاره می کند 

5ـ نمادپردازی از طریق استفهام
است  گنجانده  خویش  البــالی  در  را  ــادی  زی پیام های  کــالم  ظاهر  بر  عــالوه  که  ادبــی  اسالیب  از  دیگر  یکی 
را  ثانویه است به نوعی ژرف ساخت سروده  اغراض  که دارای  این اسلوب  از طریق استفهام است.  نمادپردازی 
که این شگرد موجب افزونی قدرت تاثیر و  تشکیل می دهد و مقصود شاعر را بهتر به خواننده می رساند به طوری 
ع جلب می کند و او را  که جمالت پرسشی توجه خواننده را به ماهیت موضو القای معانی به خواننده می شود، چرا 
که سؤالی  کرد  گوینده به تفکر و تعمق دعوت می نماید. )شمیسا،  1375، 188(. البته باید خاطر نشان  از سوی 
گاهی او نیست بلکه هدف دیگری را دنبال می کند و  ح می کند هرگز از روی ناآ که فاروق جویده به این شیوه مطر
که در قصیده ی  آن نارضایتی او از اوضاع نابسامان جامعه و تالش و تکاپو برای رسیدن به آرمان های اصیل است 

»رساله الی شارون« به آن اشاره می کند.
ویسألني أمام القبر طفل/ لماذا ال یزور الموت أوطانا سوانا؟ /لماذا یسکر العربید من أحشاء أمي؟ در مقابل قبر، 
از احشاء مادر من سرمست  از من می پرسد/ چرا مرگ فقط به سراغ سرزمین ما می آید؟ چرا این بدمست  کودکی 

است؟
برابر مرگ سرزمین  در  امت عرب  گذاشتن  با دست روی دست  که  ح می کند  را مطر زبان طفلی پرسشی  از  شاعر 
کش )شارون(  اینکه یک بدمست عربده  بر ماست و  که  از ماست  که بگوید  فلسطین هماهنگی دارد و برآنست 
که  از رنج دادن مادر ما سرمست است همگی تقصیر خود ماست. جویده از مرگ و نابودی و اغتصابی می رنجد 
که آمیخته با استفهام است و توجه مخاطب را جلب می کند. همچنانکه  گریبانگیر وطن آنها شده است، سخنی 

در قصیده ای دیگر خطاب به لبنان می گوید:
که تو را ای بیروت در میان  حرام أن نراك الیوم وسط النار/ هل شلت أیادینا؟ )دیوان، 2010، 106(. بعید است از ما 

شعله های آتش ببینیم... مگر دستان ما شل شده است؟
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که در برابر  کسانی می شود  که با عث تهییج  شاعر با بیان )هل شلت أیادینا..( به انگاره هایی استناد می کند 
لبنان نکرده اند و می گوید مگر دستهای ما فلج شده است؟ و فلج  با اشغالگران صهیونیسم مساعدتی به  جنگ 
که خواستار عدالت اجتماعی در راستای  بودن دست را نمادی برای یاری نرساندن می داند و در قصیده ای دیگر 

کنشی ترقی خواهانه است، می گوید:
من قال أن النفط أعلی من دمی؟

که صدام برای چپاول آن خون  کودک با ارزش تر از نفتی است  که جان آن  جویده با بیان این جمله استفهامی 
کودکان و مردمان بی گناه را می ریزد، برآنست تا با توکل به خداوند اصالت و عزت و شرف میهن خویش را حفظ 

کنند.
فهل سیضیع من عینیک / نور اهلل تسبیحا / و ایمانا / و هل تغدو مساجدنا / امام الناس بهتانا؟

در حقیقت شاعر موجی از اعتراض مذهبی را در پی سخن خویش گنجاند که با بیانی پرسشی آن را برجسته ساخته 
تسلط  و  است  مذهبی  شان  با  هماهنگ  جامعه ای  خواستار  )مساجدنا(  و  )ایمان(  و  )نــوراهلل(  چون  کلماتی  با  و 

گونه بیان می دارد و در قصیده ای دیگر می گوید: استبداد و مظالم را این 
که درد ملت ما را مرهم نهد. هل من طبیب یداوی جراح امة. )دیوان، 2010، 111(. آیا طبیبی هست 

کننده ی درد امت )تحت اشغال( قرار داده و قصد دارد با پرسش  بدینسان طبیب را رمزی برای منجی و درمان 
که در پی طبیبی برای درمان درد خود برآیند و سپس برای برانگیختن غیرت و  خود مخاطب را به تامل وادارد 

گذشته این طور می گوید: حمیت مخاطب به منظور پایداری در برابر ظلم و ستم و نیز ارتداد مجد و عظمت 
لدینا  صبر  کل  فهل  جمیال/  صبرا  الناس  مع  وقلنا  الرحیل  صالة  علیهم  أقمنا   / علیهم  بکینا  مــاتــوا.../  کثیرون 

جمیل؟...)همان، 108(
که  ع صبری نیکو نیست و درست است  که بگوید »هر نو که فاروق جویده برآنست   در این فقره از شعر شاهد آنیم 
کردیم اما مرگ وطن نیکو نیست پس ای ملت به خود آیید«. به نظر  ما بر مرگ عده ی بی شماری شکیبایی پیشه 
که شاعر در این ابیات به بیان نامالیمات زندگی و نیز نابسامانی های اجتماعی و سیاسی می پردازد و با بیان  می آید 
این مطلب مخاطب خویش را به صبر و پایداری در برابر آن مشکالت فرا می خواند و با یادآوری میراث دینی آنها را 

ع می کند. گونه بی عدالتی و رفتار خالف شر تحریک به نوعی انقالب و شورش در برابر هر 
ماذا تبقی من بالد األنبیاء؟

که نماد صلح طلبی و انقالب بر ضد فساد و ظلم است مخاطب را مورد  که شاعر با بیان )األنبیاء(  مشخص است 
گذارد و به پایداری و تجدد بر انگیزاند. لذا با اسلوب استفهام شاعر  استفهام قرار داده تا بهتر بتواند در جان او تاثیر 
گونه بی عدالتی و  که در واقع یکی از رسالت های ادبیات می باشد و هر  به شناخت جامعه معاصر عرب پرداخته 

گویی را به ریسمان نقد و انتقاد می کشد. ناسزا

7ـ نمادهای مکانی 
می شود  وارد  مستضعفین  بر  که  رنج هایی  برابر  در  شاعر  است.  مکان  شعر  در  نماد  سازنده ی  عناصر  از  یکی 
که خیزش سترگی در  بی تفاوت نمی نشیند بلکه با معرفی نمادهای مکانی سعی در آفرینش فضایی آرمانی دارد 
ع پیوسته و می تواند تاثیر عمیقی بر ادبیات پایداری بگذارد. آرزوي تحّقق ایجاد جامعه اي ایدهآل  آنجا به وقو
از متن آن  در تلفیق مفاهیم معنوي و ماّدي، صورتهاي بیاني مختلفي در قالب تفکرها و تمّدن هاي برخواسته 

گرفته است. جامعه  ها به خود 
بغداد

بغداد یا بلد الرشید../ یا قلعة التاریخ ..والزمن المجید/ بین ارتحال اللیل و الصبح المجنح/ لحظتان .. موت 
و عید. )دیوان، 2010، 7(
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با  به نوعی  ایــده ال بوده است  تلفیق مفاهیم معنوی و مادی دارای تمدن های  که در  یــادآوری شهری  با  شاعر 
از طرفی جامعه در حال  و  بر می انگیزاند  آرمانشهر  را به تهییج و تحریک تجّدد آن  اسلوب نوستالژیک مخاطب 

جمود و زیر سلطه بی عدالتی را به تصویر می کشد. 
کربال

خدا  رسول  احکام  اجرای  نماد  دنیا،  در  بی نظیر  حماسه ای  آفرینش  برای  است  نمادی  کربال  گفت  می توان 
)ص( و نپذیرفتن ذلت. 

وأنات  القتلی/  کب  موا غیر  شيء  ال  السماء../  في  ترتع  السوداء  النجمة  غیر  شيء  ال  األنبیاء/  بالد  من  تبقی  ماذا 
مازالت  البیت/  آل  دماء  غیر  شيء  ال  الغبراء/  في  الموت  سهام  غرست  داحس/التي  سیوف  غیر  شيء  ال  النساء/ 

کربالء/ فالکون تابوت. )همان، 19( تحاصر 
کفار واقع شده است تسلط و سیطره  که در زیر سلطه و محاصره  کربال  یــادآوری واقعه  که شاعر با   در این ابیات 
غاصبین را بر سرزمین های عرب بیان می دارد. ماذا تبقی من بالد األنبیاء.. /ال شيء غیر النجمة السوداء /ترتع في 

که در آسمان می چرد. السماء. )همان، 19( چیزی از سرزمین انبیاء باقی نمانده جز ستاره ای سیاه 
بقیع و قدس و فلسطین

گم گشتگی  که نماد چندپارگی و  شاعر برای بیان مسائل مهم و بحران های موجود از مکانهایی نام برده است 
و استعمارزدگی است.

یا لیلة اإلسراء عودي بالضیاء/ یتسلل الضوء العنید من البقیع/ إلی روابي القدس )همان :22( ای شب اسراء با نور 
کند. که آن نور از بقیع به بلندای قدس نفوذ  محمدی را برگردان 

مرد،  غمدیده  فلسطین   )20 )همان:  القدس  ثیاب  خلعوا  رفاتها/  حول  األبناء  فاجمعوا  الحزینة/  فلسطین  ماتت 
گرد آمده/ لباس قدس را در آورده اند. فرزندان پیرامون پیکرش 

با بیان بحران ها و مشکالت موجود بار دیگر امید را در دل مخاطب بر می انگیزاند و اسارت  ابیات شاعر  در این 
نافذ قرار  را در سرتاسر سرزمین اشغال زده  از وطن عربی دور می داند و نور رستاخیزی و تجدد  را  اندوه  و حزن و 

می دهد.
\

7ـ نمادهای برگرفته از عناصر طبیعت
کارگیری رمز است. فاروق جویده با استعانت از  که در آن است، منبع الهام شاعران در به  طبیعت و هر آنچه 
که در سر دارد. این شاعر از عناصری  عناصر طبیعت آنها را نمادی قرار می دهد برای بیان مفاهیم و اندیشه هایی 

که در زیر به آن اشاره می شود. گرفته است  چون درخت و شکوفه و روز و شب و غیره بهره 

عناصر طبیعینمادعناصر طبیعینماد
دوستی و صلح و 

آزادی
جمود  وخشکیطیور، حدائق، شمس

الشتاء، الخریف، الحجار، 
بئر،کهوف

خوشبختی و 
حقیقت

عواصف  طوفان  نهر بحر  نماد حرکت و جنبشلولوة  حقائب  ریاض- القمر
النسیم- السحابه

ایستادگی و 
پایداری

الشمس- القمر- الفجر- امید و روشناییجبل نخیل  التراف روابی-
االنجم -  المطر

تجدد و 
رستاخیزی

الربیع- الصبح  اوردة زهره، حدائق، 
عید

الروضة- حدائق-آرمانشهر
ریاض-

کت حقائب-کوچیدنسراب- الرمال، لیلسقوط و هال
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گرفته نماد رنگ است.  که شاعر از طبیعت عاریه  که یکی از رمزهایی  ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد 
گفت رنگ سیاه غالبًا نمادی است بر  گرفته، رنگ سیاه است. می توان  کار  که شاعر آن را به  یکی از این رنگ ها 
کردن رنگ سیاه برای ستاره نوعی آشنایی زدائی است؛ زیرا شاعر دست به نوعی ابتکار  بدبینی. در اینجا فرض 
که داللت رنگ سیاه  گرفته. پرواضح است  زده و رنگ درخشان ستاره را سیاه جلوه داده و رنگ اصلی را نادیده 
نماد اشغال صهیونیست هاست که شهر قدس را تحت اشغال خود درآوردهاند. )محمدحمدان، 2008، 152(. یکی 
اینکه هر رنگی در ادبیات حاوی  از برجسته ترین و نمودارترین عنصر در حوزه محسوسات، رنگ است. مزید بر 
که در ذهن مخاطب تاثیرات متفاوتی را بر جای می گذارند. لذا نمادهای تدبیجی آن است  گانه است  پیامی جدا
کنایه در دیگر اغراض شعری باشد )حموی، 1378،  که مقصود از ذکر آنها توریه یا  کند  که متکلم رنگ هایی را ذکر 
کشیدن وضعیت موجود با بهره  گیری از رنگ های متفاوت آن را در  ج2: 887(. فاروق جویده نیز برای به تصویر 

دید مخاطب به صورت ملموس قرار می دهد.
که اعراب در روزگاری از جنگ ها و درگیری به سر می بردند لذا نوعی بدبینی و تشاوم بر آنها غالب گشته  از آنجا 

که رنگ سیاه نماد آن می باشد. )ثعالبي، 2001، 120(
الصغار.  عین  من  الضحکات  تسرق  المآذن/  دم  في  تغوص  الصلیب/  أشــالء  فوق  ترتع  الــســوداء/  والنجمة 
که نماد اراده و مجد و عظمت و ثروت است )دیاب، 1993، ج74:  )دیوان، 2010، 20( و نیز در مورد رنگ زرد 

42( می گوید:
کوچ  زردی  با  مرگ  مــادرم   )74  ،2010 )دیــوان،  الخیار.  فیه...  لی  کان  ما  اصفرار/  فی  یرحل  اماه  یا  والعمر 

می کند/ من در آن اختیاری ندارم.
که باید از تمام لحظات آن را غنیمت  گران و دارای مجد و عظمتی می داند  در این سطور شاعر عمر را بهایی 

که هر آینه ممکن است از دست برود. شمرد 

نتیجه
فاروق جویده برای بیان مقاصد و مفاهیم مورد نظر شعر خود به زبان رمزی پناه می برد و در این راستا انواع 
شیوه ای  نماد  بکارگیری  دهد.  جای  مخاطب  ذهن  در  و  کرده  تصویری  را  مفاهیمش  تا  می بندد  بکار  را  نمادها 
اختصار گونه است که با یک کلمه می توان دنیایی از مفاهیم ارائه داد چنانکه نام حسین یک دریا معرفت و مفهوم 

گنجانده است. در خود 
گفتنی است که بیشتر نمادهای بکار رفته در شعر شاعر برگرفته از طبیعت از قبیل طوفان و آب، نور و صبح و ... 
می باشد همچنانکه در البالی برخی قصاید فاروق نمادهای دینی مثل حسین و مسیح و دیگر پیامبران به چشم 
که شاعر برای بیان مقاومت و مبارزه با ظلم و عدم پذیرش ذلت، حسین را ذکر می کند و برای نو شدن  می خورد 

کار بسته است. نماد مسیح و برای قداست نماد مریم و... را در شعر خود به 
کیدی باشد  از دیگر مسائل قابل توجه در اشعار وی نمادپردازی از طریق استفهام است. استفهام می  تواند تا
کار رفته در اشعار وی در  که نمادهای به  بر تثبیت مفهوم مورد نظر و پیاده سازی آن در جامعه. شایان ذکر است 

راستای محتوای مفهوم پایداری و خیزش است
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چالش ادبیات و سياست در دو فرهنگ فارسی و 
کالسيک عربی دوره 

سید حسین حسینی1، ایوب پورعبیری
1.دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس

2.کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

چکيده
ارتباط سیاست و ادبیات در فرهنگ ها و ملل مختلف امری انکارناپذیر است، این رابطه در دو فرهنگ فارسی و عربی که از دیرباز 
گاهی آنرا به  گشته و  گاهی موجد ادبی واال  با همدیگر تبادل داشته و دارای نقاط مشترکی در هر دو زمینه ادب و سیاست بوده اند 
کالسیک  کشانده است. در همین راستا پژوهش حاضر به بررسی رابطه ادبیات و سیاست در دو فرهنگ فارسی و عربی دوره  قهقرا 
می پردازد. بنابراین ابتدا نگاهی اجمالی به رابطه این دو پدیده به طور عام و سپس در ادبیات فارسی براساس توالی سبک های آن 
کّلی بین نمودهای تأثیر این رابطه در دو ادب  کرده و در پایان به مقایسه ای  داشته، همچنین این رابطه را در ادب عربی بررسی 
گستردگی این مبحث و وابستگی شدید این دو پدیده به همدیگر - به ویژه در ادب عربی - سعی شده  پرداخته است. اما به دلیل 

ع و بیان تأثیرات مثبت و منفی این دو بر یکدیگر توجه شود. که بیشتر به نقاط بارز این موضو
یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه این دو پدیده در فرهنگ فارسی »عموم و خصوص مطلق« و در فرهنگ عربی »عموم 

و خصوص من وجه« است.

کلیدی: ادبیات، سیاست، ادبیات فارسی، ادبیات عربی واژگان 

 H.hosseini6288@yahoo.com :1 . نویسنده مسئول
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مقدمه
بحث رابطه ادبیات و سیاست، بحث جدیدی نیست. بلکه سابقه آن به دوران یونان باستان، مخصوصًا در 
کامل این دو  آثار افالطون باز می گردد. در فرهنگ ملل شرقی - خصوصًا فرهنگ فارسی و عربی علیرغم وابستگی 
کلی انجام شده،  گرچه تالشهای گسترده ای در حوزه رابطه سیاست و هنر بطور  پدیده به همدیگر در هر دو ادب - ا
اما پژوهشگران به رابطه ادبیات و سیاست بطور خاص چندان به چشم اهمیت ننگریسته و در این زمینه دست 

به قلم نبرده اند. 
که زبان و ادب دیرینه این  گام متوجه می شود  هر پژوهشگری در این زمینه در تاریخ ادبیات فارسی با اولین 
کرده و تمدنی  که خاور و باختر را با هم جمع  که روزگاری درخدمت دولت قدرتمند ساسانی ای بوده  کهن  خطه 
گذشته  کند و  ساخته از حشمت و جالل، اینک باید در قرن سوم هجری سر برآورد و حدود دو قرن خاموشی اختیار 

شکوهمند خود را به باد فراموشی سپارد.
بی شک دلیل اصلی این مسأله چیزی جز سوء تدبیر سیاسی و در نتیجه ضعف حکومتی و حمله اعراب نمی تواند باشد.

از این زمان ادبیات پارسی اندک اندک و سپس به همراه استقالل سیاسی ایران ظاهر می شود و رو به شکوفایی 
گریبان می برد. می نهد، اما اندکی بعد دوباره با حمله وحشیانه مغول تا اندازه ای سر در 

گرچه ادوارد براون انگلیسی حمله مغول را بزرگترین ضربه و شدیدترین لطمه به فرهنگ و تمدن و ادبیات  و ا
ملل مسلمان خوانده اما برخالف ادب عربی  به دلیل دیرینگی و غنای فرهنگی و علمی در دوره های پیشین، این 
گرانبار و درخشان تاریخ ادب فارسی است و قّله هایی رفیع چون مولوی، سعدی، اوحدی، شیخ  دوره هنوز از ادوار 
کانی  و دیگران در این دوره سر برآورده و حیات  کبری، نجم الدین رازی، عبید زا محمود شبستری، نجم الدین 

کشاندند. آنرا به درازا 
همچنین ادب عربی که با ظهور اسالم از چنگ درگیری های قبیله ای رها شده بود و در عهد امویان  در خدمت 
گرفته و در حال صعود بود، در آغاز قرن دوم با سرازیر شدن سیل فرهنگ و تمدن ایرانی به  احزاب مختلف قرار 
کندگی جهان اسالم و استقالل ایران، در  دامان آن به اوج شکوفایی خود رسید و سرانجام با حمله مغوالن و پرا

که تا عصر نهضت عربی بیدار نشد. کمیت عثمانی به خوابی عمیق فرو رفت  سایه حا
کند و تأثیرات این دو پدیده بر یکدیگر و به  پژوهش حاضر می کوشد رابطه میان ادبیات و سیاست را بررسی 
تبع آن بر تقسیم و نامگذاری ادوار ادبی را نشان داده و مهمترین وجوه شباهت و تفاوت این رابطه را در دو زبان 

کند. بیان 
روش پژوهش تحلیلی- توصیفی و با رویکرد مقایسه ای و تطبیقی )بر اساس مکتب آمریکایی( است.

 ادب و سياست
کدام، بر هم  که با وجود اختالف و خصوصیات متفاوت مربوط به هر  ارتباط بین ادب و سیاست ارتباطی است 
کاماًل مستقل هستند و هیچکدام بر دیگری  تاثیر متقابل می گذارند، اما با این وجود، سیاست و ادبیات دو حوزه 
برتری و اولویتی ندارد. ادبیات نیز مانند سیاست خودبسنده است. )غرایاق زندی، 457( دانش سیاسی حوزه فرد 
کید  که موسوم به حوزه جامعه مدنی است، تنظیم و بررسی می کند. در مقابل تأ و دولت و نیز حوزه های میانی را 
ادبیات بیشتر بر افراد است و سعی در ایجاد رابطه مستقیم تر با افراد دارد. وظیفه هنر و ادبیات دو جنبه دارد: یکی 

لّذت و دیگری فایده.
کردن  ادبیات بواسطه همین فایده رسانی، امکان پیوند و رابطه با سیاست را دارد )همان، 447( و با پس و پیش 
که محیط اجتماعی بر ادبیات  ادبیات و سیاست  میتوان به نقطه تعادل جدیدی رسید )همان، 457( همان طور 
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گفت متقاباًل ادبیات نیز بر اوضاع و احوال جامعه و شناخت تحوالت و ویژگی های فرهنگی،  تأثیر می گذارد باید 
اجتماعی، سیاسی و قوانین و ساختار آن اثر مستقیم دارد؛ بطوری که در زمان سامانیان و غزنویان ادبیات به شکل 
بزمی یا رزمی، در قرون پنجم و ششم عرفانی، پس از حمله مغوالن انتقادی، در دوره قاجار عامیانه و سرانجام در 
دوره مشروطیت ملی و سیاسی شد. )صراطی، 1385، 71( همچنین تاریخ شعر عربی، سرشار از فراز و فرودهای 
گاه در خدمت قبیله، و زمانی به عنوان سالح برنده دین، و چندی در خدمت احزاب  که  قابل تأمل است، شعری 
کارنامه  گروه های سیاسی و در قرن دوم و سوم در خدمت اندیشه و تمدن اسالمی و مدتی نیز در قلب اروپا با  و 
گونه ای از انحطاط و انزوا بوده است، تا اینکه درهای مشرق زمین به  موشحات اندلس و در پی آن چند دهه در 
گروه دوم  کشمکش میان سنت گرایان و نوگرایان، سرانجام به پیروزی  روی غرب باز شد و پس از چندین سال 
که شعر عربی، خود را از قفس های طالیی قصرها و انزوای از جامعه رهانید و رسالت اصلی  انجامید، از اینجا بود 
گرفت. )زینی وند،  خود را حضور در میان توده های مردم یافت و در خدمت اندیشه ها، دردها و آرزوهای مردم قرار 

)21 ،1389
   عوامل فرهنگی )ادبیات، شعر، هنرها و مکاتب ادبی، فلسفی، عرفانی و الهی و ...( بیش از هر عامل دیگری 
در شکل گیری اندیشه ها بویژه اندیشه های سیاسی تأثیر بنیانی دارند. )جمشیدی، 1385، 282( در بیان رابطه 
میان اندیشه سیاسی - به عنوان شاخه ای از علم سیاست  و ادب سیاسی  به عنوان شاخه ای از ادبیات  می توان 
است  مطلق  خصوص  و  عموم  اندیشه،  با  رابطه اش  و  است  سیاسی  اندیشه  از  شاخه ای  سیاسی  ادب  که  گفت 
استفاده  است  ادبیات  حوزه  خاص  که  »تصور«  از  جّدی  کاماًل  سیاسی  نظریات  ارائه  برای  امــروزه   )192 )همان، 
که ادبیات ریشه در فطرت و  می شود. بنابراین ادبیات و سیاست مکمل هم هستند )غرایاق زندی، 457( از آنجا 
ذوق بشری دارد و بشر در ابتدایی ترین شکل زندگی اش نیازمند تدبیر است. بنابراین دو عنصر ادبیات و سیاست 
که در دوره های اخیر در علوم  از زمان پیدایش اولین تمدن ها پدید آمده و با همدیگر در ارتباط بوده اند تا جایی 
گستره ارتباط سیاست و ادبیات بسیار  انسانی و دانشگاهی شاخه ای تحت عنوان ادب سیاسی پدید آمده است. 
کرد. از آنجایی  که ظاهرا ارتباطی به سیاست ندارند - جستجو  است و حتی می توان این ارتباط را در اندرزنامه ها  
ح می شود، خود "نوعی  ارائه راه حل و ... مطر که "انــدرز" و "موعظه" و "ارشــاد" در قالب نصیحت و راهنمایی و 
گونه آثار به لحاظ نحوه و روش، اندرزنامه هستند و به لحاظ  اندیشه ورزی" در باب زندگانی سیاسی است و این 
کلیات سعدی یا "نصیحه الملوک" اثر  هدف و جهت اصلی سیاست نامه. به عنوان مثال رساله "نصیحه الملوک" در 
کامال سیاسی اند در حالیکه روش و محتوای آن ها اندرزهای سیاسی و اخالقی  امام محمد غزالی هر دو دارای هدفی 

است. )جمشیدی، 1385، 192(

سياست و ادب فارسی 
سبک خراسانی

که البته  سبک خراسانی به لحاظ تاریخی سلسله های طاهری، صفاری، سامانی و غزنوی را در بر می گیرد. 
بحث اصلی مربوط به دوره سامانیان و غزنویان است و در اواخر دوران سبک خراسانی، سبک بینابینی وجود دارد 

که به سبک آذربایجانی معروف است.
ادب  به  کمتر  و در عوض  گردید  ادب عربی  ترویج  به خلفای عباسی موجب  وابستگی طاهریان،  این دوران  در 
که همگی اهل دانش و شعر دوستی و شعر پروری بودند بیش از هر امیر دیگر، ادبیات  فارسی توجه شد. »طاهریان 
بارگاه  و  بودند  توانگر و بخشنده  ادیب و شاعر و هم  اینان همه، هم  کشاندند.  ایران  به درون سرزمین  را  عرب 
شکوهمندشان شاعران بسیاری را به خود جلب می کرد. روایت دولتشاه، طاهریان را دشمن سرسخت فارسی جلوه 

داده است.« )آذرنوش، 1387: 101 و 103(
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کرد؛  که شروع به بالیدن  گرفت این فرهنگ فارسی بود  که جرقه های استقالل برای پارسیان دمیدن  اما همین 
که مستقل از هر حکومت دیگری باشد قطعا به رشد ادب فارسی  تثبیت حکومتی به اسم و رسم ایرانیان در ایران، 
که من اندر نیابم چرا  گفت: »چیزی  می انجامد: یعقوب لیث صفاری شعرا را از سرودن شعر عربی برحذر داشت و 
گویند اول شعر پارسی اندر عجم او  گفت و  گفت؟« پس دبیر رسائلش محمد وصیف به پارسی در وصفش شعر  باید 
گفت.« )گودرزی،1390: 59( »قرن چهارم، دوره سامانیان و دوره رواج و تثبیت نظم و نثر فارسی است. سامانیان 

بسیار فرهنگ دوست بودند و مخصوصا به فرهنگ ملی توجه داشتند.« )شمیسا، 1386: 25(
توجه به ادبیات فارسی به این دلیل نیز بود که شاهان و امرا هم مانند دیگر انسان ها طبعی شعردوست داشته اند و 
این عالقه به شعر و ادب موجب گسترش و رونق شعر فارسی در ادوار مختلف بوده است: هر چند تشویق و حمایتی 
کرده اند انگیزه سیاسی داشت اما غالبا از دواعی و اسباب ذوقی و  که سلسله سامانیان از شعر و ادب فارسی دری 
با علما هم  از این امیران خود اهل فضل و ادب بودند و احیانًا در مجالس مناظره  قلبی هم خالی نبود. بعضی 
شرکت می کردند. تشویق و حمایت پادشاهان سامانی از شعر و شاعری و ظهور عّده زیادی از شعرا خوش قریحه و 
که طرز آنها  کسایی پایه سخن را در روانی و پرباری و استواری به جایی رسانید  پرمایه یی مانند رودکی و دقیقی و 
در شاعری نمونه و سرمشق اخالف قرار گرفت و حتی کسانی مانند عنصری و فرخی به عظمت مقام آنها در شاعری 
که الاقل از عالقه سلطان محمود به شعر حکایت دارد. اهداء شعر خاصه مدح  کردند. پاره ای قراین هست  اذعان 
که خود  گذشته از سلطان  نزد محمود وسیله تقرب بوده است و این معنی خود از عالقه او به شعر حکایت دارد. 
به شعر و شعرا عنایت داشت وزراء و امراء و رجال درگاه غزنه نیز تا حدی به پیروی از سلطان نسبت به شعر عالقه 
نشان می دادند. موافق روایت عوفی، احمد بن حسن میمندی خود شاعر بود و به پارسی و تازی شعر می گفت. 

کوب، 1384: 5-3 و11و12( )زرین 
کردن شعر نقش بسزایی داشته است. »به طور  گفت سیاست در برخی از ادوار، در تهذیب و قاعده مند    می توان 
از جوازات و  که در دورۀ قبل،  گشت. شعراء  که قواعد شعر دری و اصول نقد آن ممهد  کلی در دوره محمود بود 
ضرورات استفاده می کردند در این دوره در حصار قواعد نشستند... طرز شعر دوره سامانی در عهد محمود و مسعود 

به اوج اعتالء رسید.« )همان: 17(
گاهی باعث رشد  که البته  بدون تردید اهداف سیاسی یکی از دالیل حمایت سالطین و امرا از شعر و ادبیات است 
که با اهداف خاص خود  گردیده است: نشو و نمای زبان فارسی در پرتو حمایت سلطان محمود غزنوی  ادبیات نیز 
کانون بالندگی  به استمالت قلوب ادبا و شعرای فارسی گوی اهتمام فراوان داشت دربار غزنویان را پس از سامانیان 
گرداند. )گودرزی،1390: 61( غزنویان ریشه و نژاد ملی نداشتند و مثل سایر ترکان از سوی جنگجویان  ادب پارسی 
و قبیله خود پشتیبانی نمی شدند. محمود و فرزندانش از پایگاه های ملیت چون نژاد، تاریخ، مذهب و زبان فقط 

توانستند دو پایگاه زبان و مذهب را برای اهداف سیاسی خود برگزینند. )مرزآبادی، 1348: 194 و 196(
گردید توجه و    آنچه بیشتر موجب نشر ذکر و بسط نفوذ محمود در خراسان و ماوراءالنهر و حتی عراق و جبال 
که او از شعراء و ادباء می کرد و صالت و  کردند. تشویق و حمایتی  که شعرای پارسی زبان به درگاه او  اقبالی بود 
که مورد  که بدانها می داد البته جهت سیاسی داشت و ظاهرًا برای بسط نفوذ در بالدی  گرانبهایی  جوایز هنگفت و 
نظرش بود استمالت و جلب خاطر فضال و هنرمندان آن بالد را وسیله ای سودمند و الزم تلقی می کرد. اما رقابت با 
که تازه از خراسان برافتاده بودند و خاطره عدالت و نیکی آنان هنوز در دلهای خاص و عام زنده بود  دربار سامانیان 
کار از اسباب قوی و مؤثر به شمار می آمد و گویی درگاه ملوک بخارا که محمود خود در روزگار جوانی بدان  نیز در این 

کوب، 1384: 10( منتسب بود برای او سرمشق فرمانروایی محسوب می شد. )زرین 
گنجینه ادب پارسی  از  که بخش بزرگی  باید  ادبیات رونق می گیرد: انصاف  با پیشرفت سیاست،  گاهی  البته،  و 
مدیون توجهات و نوازشهای خاندان غزنوی از دانشمندان ایرانی می باشد. )مرزآبادی، 197( اما باید به این نکته 
که غزنویان ترک نژاد بودند و نمی توانستند مانند سامانیان مشّوق راستین و پرشور فرهنگ ملی  کرد  هم اشاره 
که در شاهنامه به  کسی مانند فردوسی  کرد و  باشند. به همین سبب مثاًل تب شاهنامه سرایی در این عهد فروکش 
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گرفت. )شمیسا، 1386: 30( ستایش ایرانیان و نکوهش ترکان پرداخته بود مورد بی مهری قرار 
گاه، تأثیر سیاست در مفهوم و مضمون شعر شاعران نیز بوضوح دیده می شود: در دورۀ محمود رونق و رواج علوم    
گشت. به عالوه انقیاد و احترام ظاهری محمود  دینی البته موجب مزید نشر ادب تازی در قلمرو حکومت سلطان 
گشت.  نسبت به خلیفۀ بغداد و ارسال رسایل و رسل با دربار خالفت نیز مؤید رواج ادب عربی در خراسان و غزنه 
دیوان رسایل عربی شد و فرزندان سلطان و سایر محتشمان نزد ادیب شعر متنبی و قصیده "قفا نبک" امرؤالقیس 
در  می شدند  محسوب  عصر  ائمه  از  عربی  ادب  در  که  ثعالبی  ابومنصور  و  عتبی  ابونصر  مانند  کسانی  و  خواندند 
گویندگان  گویندگان این عصر تأثیر مضمون و فکر  که در شعر  خراسان به ظهور آمدند. بنابراین نباید تعجب داشت 

کوب، 1384: 16( گاه تا حد قابل مالحظه یی مشهود بیفتد. )زرین  گه  عرب 
که تا حدی غیر مستقیم است وارد شدن علوم و مضامین علمی در شعر است، رقابت  یکی دیگر از تأثیرات سیاست 
کیفیت مدح گویی باعث ورود مضامین و شیوه علمی در شعر می شود؛ به عنوان مثال، عنصری؛ معانی شعری  در 
که در بیان مناقب ممدوح  را  او  ل قصاید  بر استدال اتکا  کمک قیاسات برهانی توجیه می کند ... این  را غالبًا به 
که در خاطر خواننده بهتر بنشیند و به تصدیق او نزدیک شود.  است تأثیر و قوت بیشتر می بخشد و سبب می شود 

)همان، 20(
که بین پایان عهد مسعود  کمیت، شعر، خریدار نداشت: در فترتی  ج سیاسی و عدم ثبات حا ج و مر گاه به دلیل هر
غزنوی )وفات 432( و ظهور قدرت ملکشاه سلجوقی )وفات 485( فاصله شد شعر دری یکچند بی بازجست ماند 
که احیانًا حکام و امراء آنجا فرصت بیشتری برای شنیدن شعر و تربیت شاعر  و بعضی شعرا به آذربایجان و عراق 
که برای دولت ضعیف غزنوی مجالی جهت ترویج شعر  داشتند روی آوردند. در چنین فتنه ها و فترت ها پیداست 
که در بحبوحۀ این حوادث، تاریخ خود را می نوشته  خ معروف  و تشویق شاعر باقی نمی ماند. ابوالفضل بیهقی مور
گونه می باشد و خداوندان این صناعت محروم«. مقارن  کاسد  است در این باب می گوید: »بازار فضل و ادب و شعر 
کسب صالت و  این احوال سالجقه نیز به تمهید اساس دولت خویش مشغول می بودند و هرچند شعرا به جهت 
جوایز در آنها بیشتر امید می بستند لیکن آنها نیز عنایتی زیاده به شعر و ادب نشان نمی دادند و شعراء در عراق و 

کنده شدند. )همان، 37 و 51 و 52( جرجان و آذربایجان در هر جایی پرا
گاه،  که  کلی ادبیات یعنی تغییر سبک می شود  کمان به فرهنگ و ادبیات باعث تغییر ویژگی های  ع نگاه حا گاه نو
ج از ایران آمده بودند، خط و زبان فارسی  که از خار با تغییر قالب شعری نیز همراه است: سلجوقیان ترکانی بودند 
که در  را نمی دانستند و با رسوم ایرانیان آشنایی نداشتند. سلطه آنان باعث تغییر در اوضاع و احوال اجتماعی شد 
که  که قصیده  کار به شعر و شاعری التفاتی نداشتند باعث شدند  که در آغاز  کرد. آنان  نتیجه سبک را هم عوض 
وسیله مدح بود عقب بنشیند و غزل که وسیله بیان عواطف و احساسات بود رواج یابد. )شمیسا، 1386: 54 و 94(
اما بعدها بعضی از حکام سلجوقی به اهمیت شعر و شعرا پی بردند و سبب ترویج ادبیات شدند: تشویق و ترغیبی 
دربار  به  اربــاب ذوق روی  و  که شعراء  کردند سبب شد  و شاعری  از شعر  آنها  وزراء  و  امــراء  و  و سنجر  که ملکشاه 
کوب، 1384: 44( اما این همه حقیقت نیست؛ وجود  آنها آوردند و غالبًا از آنها نواخت بسیار هم دیدند. )زرین 
به  صوفیه  صحبت  از  الملک  نظام  خواجه  می کرد:  بی توجه  شعر  به  نسبت  را  دولتی  رجال  دیگری،  جاذبه های 
صحبت شعرا و اهل ادب نمی پرداخت. این توجه و عالقه ای که خاص و عام در این عصر نسبت به مشایخ صوفیه 
اظهار می کردند سبب عمده در انتشار و رواج مبادی متصوفه در عصر مذکور می شد. بنابراین حیات زهاد و مشایخ 
که از دیرباز آینۀ احوال سیاسی و اجتماعی بوده است، در دورۀ اوایل عهد سلجوقی رواج  در شعر جلوه دارد. و شعر 
بازار فقها و زهاد و مشایخ بود. در واقع زهد و ریاضت در این دوره بین تمام طبقات و مخصوصًا بین صوفیه و فقها 

رواجی داشت. )همان، 25 و 26(
کم اظهار و نمایش بی بند و باری حکام، امراء و مردم زمانه است: در دورۀ بعد  گاه شعر شاعران انتقاد یا دست 
کثر سالطین و امراء در عیش و فساد مستغرق بودند. بسیاری از آنها عمر را یکسره در عشرت و مالهی  از ملکشاه ا
مباشرت،  کثرت  از  آخر  در  و  می گذراند  شراب  و  شکار  به  را  اوقات  کثر  ا ملکشاه  بن  محمود  سلطان  می گذاشتند. 
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گشت. مسعود بن محمد بیشتر سرگرم لهو و هزل بود و غالبًا با مجانین و مرغان  بیماریهای سخت بر او عارض 
محبوب مؤانست می داشت. ملکشاه بن محمود، هزل دوست بود و مولع بر شکار و مباشرت. طغرل سوم حتی در 
که آینۀ اخالق و افکار  غ نبود. این اوضاع البته در فکر و ذوق شعراء تأثیر داشت و شعر  کار آب فار کارزار هم از  میدان 
عامه به شمار می آید طبعا تصویر این احوال را منعکس می کرد... و زندگی اهل فسق و عشرت را هم در این آینه 

کرد. )همان، 31( می توان مشاهده 
نقد شعر  و  و دشمنی  به دوستی  نیز  روابط شاعران  وزراء پیش می آمد  و  بین سالطین  که  روابطی  نتیجۀ  در  گاه 
کثرت حوادث  گویندگان آذربایجان و عراق رواج تمام یافت. به علت  یکدیگر می انجامید: ادبیات انتقادی در بین 
و  از دوستی و دشمنی پدید می آمد  روابطی  بودند  این درگاه  که مالزم  امراء، بین شاعران هم  اختالفات  و وجود 
که بعضی از شاعران در نزد  کارشان به مدح و قدح و تملق و طعن در حق یکدیگر می کشید و البته جاه و حشمتی 
امراء و سالطین می یافتند دیگران را به بغض و حسد یا به تکریم و ادب وا می داشت و حاصل این روابط اشعاری 
بود که در وصف و نقد یکدیگر می سرودند و البته این گونه اشعار بدان سبب که احیانًا متضمن عقاید و آراء شاعران 

در نقد و شناخت شعر می شد از لحاظ ادبیات انتقادی اهمیت خاص داشت. )همان، 37(

سبک عراقی
»سبک عراقی به لحاظ تاریخی دوره مغوالن و ایلخانان و تیموری را شامل می شود یعنی از قرن هفتم تا اواخر 
به  بعد  و  کردند  به خراسان حمله   ) قرن هفتم )617  اوایل  در  »مغوالن  دوره مغوالن«. )شمیسا، 1386: 188( 
کشاورزی و فرهنگی ایران آسیب های عمده رساندند«.   تدریج به نواحی دیگر ایران رسیدند و به نظام اقتصادی و 
)همان، 1386: 187( »بعد از حمله مغول روحیه ایرانیان شکست خورده و احتیاج به سخنان آرام بخش و توجه 
به امور اخروی و دنیا را هیچ انگاشتن و اعتقاد به قضا و قدر باعث رواج بیشتر تصوف شد. و شعر شرعی این دوره 
ع عرفان در این دوره سرآغازی است برای ادبیات عرفانی  فی الواقع عکس العمل در مقابل شعر مدحی است. شیو
کرده است رواج  گسترش پیدا  که در این دوره  که بخش عظیمی از ادبیات فارسی را در برمی گیرد. غیر از عرفانی 
که در واقع قالبی است برای نمایش  »غزل« هم ویژگی مهم این دوره است«. )شمیسا، 1386: 188 و  189 و 191( 
که البته معلول همین تغییر اوضاع اجتماعی است. و از بین رفتن روحیه شاد شاعران  احساسات و عواطف قلبی 
ک تر از قتل و غارت آنان بوده است. »شاید  سبک خراسانی در اعصار بعد، در نتیجه حمله مغول، به مراتب سهمنا
روزگــار سبک شادخور  از  که  دانست  لبخندهایی  آخرین  بتوان  را  آذربایجانی  در سبک  وزن هــای شاد  از  استفاده 
که پس از یورش مغول تا امروز دیگر هرگز بر لبان شعر فارسی  خراسانی بر لبان شعر فارسی مانده بود. لبخندی 

ننشست«. )عباسپور، 61(
گریزناپذیر حمله و جنگ و خونریزی مغوالن پیدایش انواع ادبیات انتقادی بوده است: »برخی  یکی از نتایج 
که سعدی از جمله این شاعران است. برخی دیگر صریح تر  شاعران پس از حمله مغول شیوه پند و اندرز را برگزیدند 
و تندتر از آنان انتقاد کردند که سیف فرغانی از دسته این شاعران است و گروهی نیز به روش طنز و هزل و شوخی به 
کانی را می توان نماینده آنان دانست«. )مرزآبادی، 144( »در شرایط جنگ و خونریزی  که عبید زا مغوالن تاختند 
کانون های  از مغول  که بعد  که حوزه علم و ادبیات تغییر می کرد: حتی وجه تسمیه سبک عراقی این است  بود 
کوچ شعرا و عالمان  فرهنگی از خراسان به عراق منتقل شد«. )شمیسا: 1384، 188( »البته حمله مغول، باعث 
کانون هایی  ایرانی به هندوستان، آسیای صغیر و بالد جنوبی ایران چون حوزه اتابکان لر بزرگ و اتابکان فارس را 

گرداند«.  )گودرزی، 1390: 61( برای حفظ و نشو و نمای دوباره زبان فارسی 
گردیده  کمی آثار ادبی  کیفی و  تبعات منفی حمله مغوالن به همین جا ختم نمی شود؛ این هجوم باعث تنزل 
است: »ادوارد براون انگلیسی نیز، حمله مغول را بزرگترین ضربه و شدید ترین لطمه به فرهنگ و تمدن و ادبیات 
ملل مسلمان خوانده و بین تألیفات قبل و بعد از این یورش تفاوت رتبه و اختالف درجه فاحشی قائل شده است«. 
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کند البته  که جنگ و درگیری، سرودن شعر را از ذهن و فکر بسیاری از شاعران بدر  )مرزآبادی، 129( عجیب نیست 
کانون بالندگی زبان، فرهنگ  که سه قرن  کالبد آنان باقی می ماند. »هجوم ویرانگر مغول، خراسان را  گر جانی در  ا
کانون علم و شعر و ادب ایرانی با مرگ و آوارگی بسیاری از بزرگان علم و ادب  کشاند و  و ادب ایرانی بود به ویرانی 
تا به نان او چه رسد«.  آشفته ساخت«. )گــودرزی، 61( و نیز »در عهد تیمور شعرا به جان خویش امید نداشتند 

کوب، 1384: 91 - 92( )زرین 

سبک هندی
که آن را »سبک هندی«،  با دگرگونی های اجتماعی سده های هفتم تا دهم سبک ادبی جدیدی به وجود آمد 
»اصفهانی« یا »صفوی« نامیده اند. )احمدی، 1383: 133( این سبک، بیشتر مقارن دوره حکومت صفویان است. 
که در  که به »سبک بازگشت« موسوم است. اولین نکته ای  در اواخر این سبک، سبک فرعی دیگری بوجود آمد 
که به دلیل جهان بینی شیعی صفویان  مورد دوره صفوی جلب توجه می کند تغییر سبک است. »انقالب اجتماعی 
که ایدئولوژی مذهبی شیعه را ترویج می کرد به شعر مدحی و  بوده است باعث تغییر سبک شد. حکومت صفویه 
درباری توجهی نداشت. و بیرون آمدن شعر از دربار باعث ترویج شاعری بین انواع مشاغل شد«. )شمیسا، 1386: 
273 - 274( »این سبک بیشتر با واقعیات سروکار داشت تا رؤیاها و آرزوها و برای بیان این واقعیات مصمم بود 
از آن مورد استفاده نبود«. )احمدی، 1383: 133( »شاهان  که پیش  کند  از مضمون ها و مفهوم هایی استفاده 
که شاعران جهت امرار معاش یا ثروت اندوزی به دربارهای  صفوی از شعر مدحی حمایت نکردند و این باعث شد 
هند روی آوردند زیرا آنجا هنوز بازار قصیده و مدح رونق داشت«. )شمیسا، 1386: 274( »ادوارد براون حکومت 
دویست ساله صفوی را فاقد شعرای بنام»که دارای لیاقت بارزه و قریحه مبتکره باشند«، می داند و معتقد است این 
کمان مملکت بوده و می گوید: »علت فقر زمان صفویه از شاعر نامدار، بیشتر نبودن مشوق  فقدان دقیقا متوجه حا

و مربی بوده تا فقدان قرایح و طبایع نیرومند«. )احمدی، 1383: 134(
که آنها از اهمیت شعر به  البته شاهان صفوی یکسره در شعر و شاعری را به روی خویش نبسته بودند، چرا 
که در ایران ماندند مجبور بودند برای جلب توجه دربار  عنوان ابزار تبلیغات غافل نبودند. »اما برخی از شعرایی 
که البته آن هم  گرانبهایی به شاعران دسته اول داده می شد  که در این دوره صله های  اشعار مذهبی بسرایند؛ چرا 
به دنبال پیروی از سیاست مذهبی و نیز جنبه تبلیغاتی آن بود.« )همان، 134( »هرچند آنان در نفوذ زبان ترکی 
گفته اند یا به ادب توجهی  کتاب نوشته اند یا شعر  کم و بیش به زبان فارسی هم  در ایران سهم فراوان داشتند اما 
که از  که همه به مسائل فرهنگی توجه داشتند  نشان داده اند. آنان رقبایی چون شاهان عثمانی و هندی داشتند 
که دیگر از نفوذ فرهنگ  آن جمله، باعث توجه به شعر و شاعری بوده است«. )شمیسا، 1386: 276( »این سبک 
کنار مردم  کرد بیشتر در  ج شده بود، خود را به دست حوادث داد و سعی  فرهیخته و قید و بندهای اهل مدرسه خار
گرفته و بیانگر احساس و عواطف آنها باشد. و برخی از شاعران، اشعار خود را در قهوه خانه ها و ...  کوچه و بازار قرار 

بر مردم عرضه می داشتند«. )احمدی، 1383: 133 - 134(
ج طوالنی بعد از انقراض  ج و مر ج سیاسی باعث بی عالقگی شاعران به شعر و ادب می شد. »در پی هر ج و مر هر
کریمخان )1193- 1179( یک چند آن را لجام زد، ایران روی هم رفته بیش  که فرمانروایی نادر و داوری  صفوی 
که در چنین احوالی توجه به شعر و غزل نه برای  از نیم قرن در امواج ناایمنی و پریشانی غوطه می زد. پیداست 
گونه امنیت و فراغت محروم مانده بودند می توانست حاصل باشد نه برای طبقات علما  که از هر  طبقات محترفه 
کناره گیری شاعران از صحنه می گردد: »بعضی از شاعران مثل سید  ج سیاسی باعث  ج و مر و حکما.« و همین هر

کوب، 1384: 145 - 146(  قطب نیریزی از بیم غوغای عوام به زاویه عزلت پناه بردند.« )زرین 
کالسیک می شود.»سلطنت قاجاریه و ایجاد آرامش  ج سیاسی باعث بازگشت شعرا به دوره  ج و مر گاه، این هر
و ثبات در مملکت و تشکیل دربار عریض و طویل فتحعلیشاه و جانشینان او زمینه را برای این نهضت و تجدید 
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اشعار درباری و ستایش، بیش از پیش فراهم ساخت، زیرا پادشاهان این سلسله به شیوه دربار محمود و سنجر، 
طوریکه  به  می شدند،  حماسی  و  مدحی  و  عاشقانه  شعر  رونق  موجب  و  می دادند  شعرا  به  فراوانی  جوایز  و  صله 
الشعرایی می یافتند.« )صباغیان، 1371: 68( بنابراین دلبستگی شاهان قاجار به  شاعران این دوره لقب ملک 
از جمله عوامل  ازآن و...  ایرانی در دوره زند و پس  آرامش جامعه  رسوم درباری حکومتهای سامانی و غزنوی و 
شکل گیری مکتب بازگشت محسوب می شوند )خاتمی، 73-84( »در پی فترت طوالنی بعد از عصر صفوی بعضی 
پناه می بردند.«  بازگشت به نظم و سنت قدما  به رویای  اوضاع  بر  کم  ج حا ج و مر کابوس هر از  از شاعران عصر 
که دوره نسخ آن فرا رسید شعرایی از  کوب، 1384: 146-151( سبک هندی از بس مبتذل شده بود وقتی  )زرین 
گذاشته و سبک شعرای قدیم خراسانی را به نظم قصاید مطنطن  قبیل مشتاق اصفهانی بنای تتبع آثار قدما را 
که دیگر امید  کاِر هندی از رواج افتاد... و سبک هندی به طوری منقرض شد  راغب شدند و نظم خیاالِت نازک 
اینکه دوباره احیا بشود نمی رود. )عطارد، 1327: 25( و »سخنوران بازگشت پایه را بر پیروی از تکرار نهاده بودند 
کند آنچه  گر هنرمند حتی بخواهد خویشتن را تکرار  که ا و آرمانشان در آفرینش هنری، واپسگرایانه بود. در صورتی 

در پی خواهد آمد اثری دیگرسان خواهد بود.« )کزازی، 1381: 15( 

تأثیرات منفی سیاست بر ادبیات فارسی
کاهش  باعث  ع  موضو این  می شود.  آنان  مــادری  زبان  از  غیر  زبانی  به  شاعران  شعرگویی  سبب  گاه،  -سیاست 
که در  که شاعران به مضامینی روی بیاورند  از شاعران، در شعرگویی شده و نیز سبب می گردد  توانایی بسیاری 
ع باعث تصنعی شدن شعر می گردد. به عنوان  عالم واقع آن را تجربه نکرده اند و با آن انس نداشته اند. این موضو
مثال برخی از شاعران سبک خراسانی از »ربع و اطالل و دمن« -که خاص فرهنگ عرب است- سخن گفته اند حال 

آنکه چندان مقبول طبع فارسی زبانان نیفتاد.
که از موضوعاتی چشم بپوشند. مثال سیاست نژادگرایی  کمان با سیاست های خود، شاعران را مجبور می کردند  -حا
کمتر پیدا شود تا از  که شاعرانی چون فردوسی،  و نژادستیزی و تعصب مذهبی و مذهب ستیزی آنان سبب شد 
فرهنگ و نژاد ایرانیان و مذهب شیعه سخن بگویند و حتی برخی از شاعران درباری تحت تأثیر این سیاست ها بر 

این ارزش ها تاختند.
کمان، گاه، باعث می شد که شاعران آنان را از مقدسات دینی فراتر جلوه دهند. بدون تردید،  -مقدس گرایی حا

برگهای »ترک ادب شرعی« از سیاه ترین برگهای ادب فارسی است.
ج سیاسی است. ج و مر کمان به شعر، نتیجه مستقیم هر -در بعضی از دوره ها بی اعتنایی حا

گردید. کشته شدن بعضی از شاعران طراز اول  -جنگ و غارت، در بعضی از دوره ها مانند دوره مغول، سبب 
از ادیبان و شاعران  گردید چشمه شعر بسیاری  که به شعر بی اعتنا بودند سبب  کمان  از حا -سیاست برخی 

کند. کسی نبود تا از شعر آنان خود را سیراب  بخشکد، زیرا 
ج سیاسی و جنگ، غم و اندوه بازماندگان است. این روحیه غم و اندوه و افسردگی  ج و مر -یکی از تبعات هر

به ادبیات هم وارد شد.
و  علما  حوزه  از  گهانی  نا صورت  به  شعر  شد  باعث  شده،  غالب  تازه  کمان  حا از  برخی  اعتنایی  بی  -سیاست 
که شعر تا حد زیادی قاعده مندی خود  گفته پیداست  که با این اوضاع، نا کرده به عوام تبدیل شود  تحصیل 

را از دست بدهد.
که باعث بازگشت شعر به دوره های قدیم شد، تا حد زیادی روح خالقیت را از شعر  -رخدادهای سیاسی و جنگ 

کرد. گرفت و روند پویایی شعر را متوقف 
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سياست و ادب عربی
دوره پیش از اسالم

که ارتباط ادب و سیاست در فرهنگ عربی را نشان می دهد، اتصال شاعران و ادیبان  مشهورترین پدیده ای 
که شاعران  کمان است. این پدیده از آغاز پیدایش حکومت و ادب عربی و در زمان حکومت لخمیان  به دربار حا
را به دربار شاهان جلب می کرد )آذرنوش، 1381: 15( آشکار شد و این تجمع شاعران در دربار حیره باعث یگانه 
که از ادبیات قبل از اسالم بدست ما  گردید. )آذرنوش، 1390، 44( آنچه  شدن زبان شعر عربی و انتشار وسیع آن 
که  کی از رابطه تنگاتنگ سیاست و ادبیات است. در این دوره شاعر، سند و صحیفه متحرک قبیله -  رسیده حا
گرفته و قبایل  شکل ابتدایی دولت به شمار می رفت- بود و هرگاه شاعری در قبیله ای ظهور می کرد برایش جشن 
دیگر به قبیله شاعر تبریک می گفتند. )شایب، 1976: 41-42( شرایط خاص زندگی اعراب دلیل اصلی ارتباط این 
دو پدیده در فرهنگ عربی است چون قبایل عرب همواره سرگرم حمله به یکدیگر بوده و به دالوری و استقامت 
در جنگ نیاز فراوان احساس می شد، بنابراین اشعار مربوط به جنگ قبایل با یکدیگر بیش از نیمی از ُجنگهای 
با  را اشغال می کند. )آذرنــوش، 1390: 55( رقابتها و جنگ های میان عرب جاهلی پیوسته  معروف شعر جاهلی 
که شاید از سالح نبرد سهمگین تر بود و خطیبان و  ابزار نبرد حل و فصل نمی شد؛ بلکه سالح زبان نیز وجود داشت 
که شاعر و خطیبی نداشت. )همان، 57(  کار می بردند؛ بدبخت قبیله ای  شاعران آن را در حمایت از قبیله خود به 
البته سبب اقتران  گفتن در دوره جاهلی را جنگ و عشق دانسته است.  ج اصفهانی دو انگیزه اصلی شعر  ابوالفر
کردن دشمن است و شاعر قبل از شاعر بودن یک  شعر با جنگ، جوشش فخر و مردانگی در وجود شاعر و تحقیر 
سوارکار جنگجو است و شعر یکی از اسباب رهبری قبیله می باشد. )سلوم، 1987: 53( احمد شایب معتقد است 
گفته شده و هدف اصلی  که در خدمت قبیله  که باید مورخان شعر پیش از اسالم را شعر قبیله ای یا حکومتی بدانند 
آن همان قبیله یا حکومت است. )شایب، 1976: 42( البته رابطه ادب و سیاست در عصر پیش از اسالم، همیشه 
که هجای یک شاعر سبب جنگی خونین میان قبایل می شد. »زیرا هجای یکی  مثبت و سازنده نبوده و چه بسا 
از اعضای قبیله، هجای همه اعضای آن بود، چنانکه دشمنی هجو شدگان منحصر به شاعر سراینده شعر نبود، 

بلکه شامل همه اعضای قبیله او می شد«. )آباد، 1380: 46(
در این دوره شاعر نقش اجتماعی عمده ای بر عهده داشت و برای او قدرتی مافوق طبیعی قائل بودند، سخنان 
گاه قبایل، شاعران اسیر را دهان بند می زدند تا شاید  شاعر، خاصه هجاهای او از قدرتی خباثت آمیز برخوردار بود و 
گاهی نفوذ شاعر و خطیب ممکن بود نفوذ رئیس را تحت الشعاع قرار  از قدرت زیان آور سخنانشان رهایی یابند. و 
که  گذارد و حتی غرض بعضی رؤسای قبایل فقط آن بود  که وی ناچار شود مقام ریاست خود را وا دهد، آن چنان 
این مسأله مختص به  امان مانند.  گزند هجا در  از  و  کنند  کسب  افتخاری  و  از طریق شعر حامیان خود شهرت 
گفته است: »صله نابود می شود و مدح به جای  که عمر خود  دوره جاهلی نیست، حتی دوره اسالمی هم می بینیم 

می ماند.« )آذرنوش، 1390: 62(
تبلیغات  پایه  بر  زیــادی  حد  تا  قیامها  پیروزی  که  آنجا  از  و  بــوده  عرب  ســروری  لــوازم  جمله  از  شعر  دیرباز  از 
کنندگان، شاعران و سخنورانی زبده بوده اند و یا رهبران در پی شاعران  موفقیت آمیز استوار بود، بسیاری از قیام 
گذشته  و قدرت در  ادب  )آبــاد، 1380: 69(  و چون  کند.  را رهبری  قیام  تبلیغی  که جنبه  بوده اند  و سخنورانی 
پیوندی تنگاتنگ داشته اند. از این رو بیشتر شاعران و ادیبان شور ریاست در سر داشته اند. از آن جمله: متنبی، 
علی بن محمد تهامی، عبداهلل بن معاویه، ابن معتز، احمد بن عضدالدوله )شاعر بویهی(، امیر قراوش بن مقلد 
)422(، ملک ناصر )656(، معتمد بن عّباد )488(، اعشی همدان )83( و ابوفراس حمدانی )357( و... .... 
که به دربار راه نیافته باشد. و  که در ادب عربی شاعری را نمی یابیم  گفت  )همان، 113- 115( به جرأت می توان 
یا هیچ شاعر یا ادیبی را نمی یابیم مگر اینکه طعم زندان را - خصوصا از دوره اموی به بعد - چشیده است و این 
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باعث پیدایش حبسیه سرایی شده است که البته حبس گاهی موجد ادبی واال گشته همچون »رومیات« ابوفراس. 
)همان، 41( 

دوره اسالمی و اموی
دعوت اسالمی دو جانب داشت یکی دینی، دیگری سیاسی. )شایب، 1976: 98( اسالم درصدد نابودی تفکر 
که برای شاعران مساعد  جاهلی و جانشینی آن بود. بنابراین جّو تازه ای به دنبال وحی محّمدی )ص( پدیدار شد 
کرده بود؛  کهن مخالفت ورزیده و ستایش شراب و زن را حرام  که با ذوق شاعران  نبود بلکه جّوی بود ناخوشایند 
کنند بنابراین شعر از اعتبار  به عالوه آنکه حضرت از همان آغاز ناچار شدند در برابر اتهام شاعر بودن از خود دفاع 
که وی  که خود حضرت شاعرانی خاص داشت  ساقط گشت و طی نخستین سده های اسالم دچار رکود شد هر چند 
را مدح و به دشمنان حمله می کردند )آذرنوش، 1390:  68-67( و طبیعی است که اسالم نیز همچون جنبش های 
کم  دیگر شعر اسالمی را پذیرفته و پیامبر به شاعران آن پاداش می دادند. )شایب، 1976: 103-102( دلیل واقعی 
که همه نسل عرب آن زمان، برای یک اعالم همگانی آماده شد و شعر را برای  شدن شعر در این دوره این بود 
گردانیدند. )سلوم، 1987:  اشعار روی  و نقل  روایت  از  به اسالم  آوردن  با روی  و  گرفت  کار  به  و فتوحات  جنگ 
گیر  55( همچنین جنگ و درگیری های فراوان و روی آوردن مردم به اموری غیر از شعر و مبارزه خلفای سخت 
کنار رانده شدن صاحبان ادیان دیگر، به خصوص یهودیان از  با بسیاری از انگیزه ها و اغراض غیر اسالمی شعر و 
مشارکت فرهنگی از دیگر اسباب ضعف شعر در این حوزه به شمار می رود. )همان، 58-57( اما با تحقق وحدت 
از افق  گرفت و  گرفته شد و طابع اسالمی به خود  کار  اسالمی به پیشوایی پیامبر )ص( شعر نیز در این راستا به 
گسترده وارد شد. )آئینه وند، 1388: 21( با نخستین پیروزیهای پیامبر در زمینه های  بسته قبیله ای به فضایی 
گفتن و صله  گاه منفی از خود نشان داد و شاعران عرب به امید مدح  گاه مثبت و  کنشهایی  مختلف، شعر عرب وا
یافتن رو به سویش نهادند و این خود سرآغاز تاثیر نهادن اسالم در شعر عرب شد )آذرنوش، 1390: 111-112( با 
ج  کرم )ص( احزاب مختلفی در اسالم سر بر آورد. از جمله مهمترین آنها: شیعیان، موالی، امویان، خوار وفات نبی ا
کدام از این احزاب شاعران خاص خود را داشتند. )آئینه وند، 1388: 25-22( و متناسب با  و زبیریان و غیره و هر 
ج  گسترده این دوران از جمله درگیری خوار گرایشها و اهداف مختلفی داشت. حوادث  اختالف این احزاب شعر نیز 
کمیت خود و واداشتن مردم به مراعات آن  امویان برای ثبات حا گسترش فتوحات اسالمی و تالش  و شیعیان، 
کردن  کردن رقابتهای بین قبایل و جلب رضایت مردم برای موروثی  کردن شورش های متعدد و آرام  و خاموش 
خالفت و ... بر ادبیات این دوره مؤثر واقع شد. )آذرنــوش، 1390، 74( ظلم و ستم امویان نسبت به تشیع به 
کفر می کردند تا از قتل و زندان در  کنند و حتی تظاهر به  که شیعیان مجبور بودند تشیع خود را مخفی  حدی بود 
ج جرداق می گوید: »همانا شیعیان علی نمایندگان مخالفان بنی امیه و بنی عباس بودند و هر  امان بمانند. جور
ج جرداق، 1970؛190 به نقل از  ادب انقالبی و شورشی غیر ممکن بود مگر اینکه در چارچوب تشیع باشد«. )جور
القتم، 1423؛ 43-44( به همین دلیل امویان قتل و شکنجه شیعیان را پیشه خود ساخته بودند، و مذهب شیعه 
کرد. در این دوره بزرگترین  که باید آنرا ادبیات انقالبی در شعر و نثر توصیف  ادب عربی را به حدی غنی ساخته 
مخالفان و انقالبیون، اندیشه های خود را از خالل شعر شیعی بیان می کردند و تشیع لباسی بود عام و موافق مبادی 
اسالمی، برای عدالتخواهان انسانی. )همان، 43-44( در این دوره ادبیات سیاسی همگام با زندگی سیاسی و 
نمایانگر درگیری های بین احزاب بر سر حکومت و بیانگر احساسات ملت است و بی شک این همراهی ادبیات 
با زندگی نشانه زنده بودن و پیشرفت و به روز بودن آن است. و این ادبیات سیاسی بزرگترین میراث سیاسی در 
کنون به شمار می رود. )آئینه وند، 1388: 21( بنابراین در این دوره، پیشرفت ادبیات با اقتدار  ادب عربی از ابتدا تا
حکومت همراه بوده است. شاعران اموی در شهرهای جدید اسالمی پرورش یافته و زندگی ای مختلف از زندگی 
اینان اهل علم و فقه و ادبند و همچنین ندیمان و مشاوران امیران در شهرهای مختلف و  شاعر جاهلی دارند. 
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کسب روزی  صاحب آرای سیاسی اند. البته اینان به توسیع فن مدح و زیاده روی در آن پرداختند و آن را منبع ثابت 
که باشد خدمت می کنند در این زمان، شاعران  کم به عنوان یک فکر و عقیده هر چه  قرار دادند و به سلطه حا
که از حوادث و مشکالت جامعه جدید به دور بودند و نامی از آنان  گرفتند چرا  بدوی در جایگاه دوم اهمیت قرار 
به میان نیامده مگر به ندرت. )سلوم، 1987: 60-59(  در این عهد، رجز برای  برانگیختن حماسه و شور و نشاط  
گسترش یافت و منجر به پیدایش  سپاهیان و همچنین هجا به دالیل سیاسی و اجتماعی به صورت چشمگیری 
نقایض شد. این هجا و نقایض در حضور خلفا و امیران و به تشویق ایشان صورت می گرفت. میگساری، بی بند و 
که  امویان به خاطر حفظ قدرت آن  باری و فساد اخالقی و پیدایش غزل مذکر و همچنین عصبیت نژادی و دینی 
که شاعران  را تشویق می کردند در شعر و ادب مؤثر افتاد. )همان، 64-61( »سیاست بنی امیه چنان مقتضی بود 
کند و بین خود شاعران هم رقابت و همچشمی و اختالف اندازند تا از یک سو ایشان را مدح  را به سوی خود جلب 
گویند و مردم را هم به تماشای مهاجات شاعران سرگرم و مشغول سازند. از  کنند و از سوی دیگر همدیگر را هجو 
که در هیچ دوره و زمان سابقه نداشت«  اینرو مهاجات شاعران در این دوره به شکل و تصویری عجیب نمودار شد 
)بهروز، 1377؛ 124( فن نقائض که از نظر سیاسی، نزاع و جدال و کشمکشهای سیاسی عصر اموی را بر سر خالفت 
بین بنی امیه و دیگران ترسیم می کند، بهترین نمایانگر اختالفات و مبارزات احزاب سیاسی این عصر می باشد. 
)همان، 125( و سرانجام با ضعف حکومت اموی، شعر نیز رو به ضعف نهاد و شاعران در جانبداری از حکومت 
کثریت  ا  )70 )سلوم،  بودند.  سیاسی  اندیشه  در  تشویش  و  اضطراب  دچار  عباسی  حکومت  طرفداری  یا  و  اموی 
را  اینان  گون به شعر سیاسی پرداخته اند و  گونا از احزاب  که برای دفاع  با طبقه ای است  شاعران در عصر اموی 
از بهروز؛ 130( در قرن اول هجری سیاست  »شعرای سیاست« نامیده اند. )جرجی زیدان، ج1، ص276 به نقل 
گزیر از  ج بود. بنابر این ادب نا گسترش نفوذش در خار بر ادب عربی غالب بود زیرا قرِن تکوین دولت در داخل و 
که قبایل بدوی را به  همراهی این جریانات و ثبت آنها بود. پس ادب این دوره نمایانگر دولتی نوخاسته است 

شکل امت اسالمی جمع می کند. )شایب، 1976: 27 باتصرف(

 عصر عباسی
برتری طلبی اعراب نسبت به ایرانیان و فخر فروشی به آنان و تحقیرشان سبب شد تا فارسیان که تمدن اصیل 
گذشته خود را فراموش نکرده بودند از اعراب به خشم آمده و ادب خود را به عنوان ابزار تفاخر بر عرب بکار  کهن 
که تفکر شیعی بر آنان غالب بود غضب خود را به یکباره  گرفتند. )همان، 269( و همراه با شعوبیان و دیگر عجم 
کرده و عباسیان روی  کردند. سرانجام در سال132 امویان سقوط  بر سر حکومت اموی فرو ریخته و آن را سرنگون 
که  قرن دوم و سوم را در بر می گیرد- و هم از نظر سیاسی  که شامل دو دوره است: یکی دوره شکوفایی  کار آمدند 
که در عهد متوکل آغاز شد )آذرنوش، 1390: 76( و  و هم ادبی و فرهنگی مدیون ایرانیان است و دیگر عصر تفرقه 
که حکومت  نهایتًا منجر به سقوط حکومت شد. نخستین خلفای عباسی، منصور و خاصه مأمون، سر آن داشتند 
کنند؛  که وارثان آنان داشتند بهره مند  خود را از تمدن های مختلف یونانی، فارسی و هندی و ... و از اطالعاتی 
به همین دلیل آزادی درس و پژوهش در این دوره تشویق شد این دوران، دوران فعالیت عظیم ادبی و دینی و 
که در عصر مأمون به اوج خود رسید و زبان عربی  علمی مترجمان و ناسخان و مؤلفان و نویسندگان و شاعران بود 
که قادر بود بار اندیشه ها و دانش ها و تمدن ها را به  نیز در این دوره به صورت ابزاری انعطاف پذیر و توانا در آمد 
کشد. )همان: 78( همچنین در این عهد تشویق ترجمه آثار بیگانگان موجب توسعه فعالیت فکری و ادبی  دوش 
که شاعران در خصوص حکومت صاحب رأی و نظر  عظیمی شد. اهتمام به شاعران در این دوره به اندازه ای بود 
که خلیفه را مدح می کردند اما به او نظر و رأی نمی دادند، شاعران عباسی به وضع  بودند، بر خالف شاعران اموی 
گستره هنر منتقل ساختند. از جمله این شاعران منصور  نظریه وراثت قدرت و سلطه پرداختند  و آن را از فقه به 
که با  کار آمدن عباسیان پدید آمد شعر شیعی  که پس از روی  نمیری بود. )سلوم، 1987: 84( در اثر آزادی اندکی 
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ک شده بود، تبلوری خاص یافت. )همان، 1390: 114( دوره اول  شهادت امام علی )ع( و امام حسین )ع( آتشنا
با  تبادل  ادبیات و سیاست به موازات هم و در  این دوره  گذشت در  نامیدند و چنانکه  را عصر طالیی  این عصر 
یکدیگر رو به شکوفایی داشتند. اما دوره دوم حکومت عباسیان چیزی غیر از سلسله نام خلفا نیست. )شیخ امین، 
که از نخستین  1986: 13( از زمان خالفت مأمون دسته ای از سپاهیان ترک به خدمت خلیفه درآمدند. این ویژگی 
گردید. )آذرنوش، 1390: 125( و والیات مختلف در  نشانه های سقوط سیاسی دولت بود در زمان متوکل آشکارتر 
کنار حکومت به استقالل رسیده و حکومت مقتدر عباسی رو در سرازیری سقوط نهاد و جوی  از رقابت و  گوشه و 
کشیده شد و  کمان سرزمین های مختلف ایجاد شد و این رقابت ها به حوزه هنر و ادبیات و فرهنگ  مبارزه بین حا
کردند »بنابراین حرکت علمی و ادبی تا اواخر عهد عباسی پویا بود«. )شیخ امین،  کمان سعی در جذب ادیبان  حا
گرد آورده  1986: 56-57( توجه فاطمیان به علم و ادب، ادیبان و شاعران و دانشمندان بسیاری را در دربار آنان 
کشور سهم بسزا داشتند، از اینرو در قلب مسائل سیاسی، بحرانها و تحوالت آن  که در قضایای سیاسی و اداره  بود 
گرفتند. )آباد، 1380: 83( و حرکت فرهنگی در این دوره و دوره اّیوبیان، ادامه حرکت فرهنگی عصر عباسی  قرار 
ناامنی  و  استقرار  عدم  و  داشت  دنبال  به  را  ادبی  تشتت  سیاسی،  تشتت  و   )57-56  :1986 امین،  )شیخ  بود. 
تمرکز موجب  به عکس عدم  بلکه  کند  را خاموش  و فکری  ادبی  فعالیتهای  بود  نتوانسته  به هیچ روی  عمومی 
کز ادبی در پایتخت های  تحریک اذهان و آمال مردمان می گردید و قرنهای چهارم و پنجم شاهد تعدد یافتن مرا
کدام یک »بهترین بازاری  که  ملی سلسله های رقیب بود و شهرهای مختلف با یکدیگر بر سر آن رقابت می کردند 
ادبی،  کز  مرا )آذرنــوش، 1390: 127-128( معروفترین  ادبیات عرضه می شود«.  و  ک علوم  آن خورا در  که  است 
آنان، سیف  امیر بزرگ  بر آن حکومت داشت در اطراف  نژاد و شیعی مذهب حمدانی  که سلسله عرب  حلب بود 
الدوله، مشهورترین نام های زمان را در حوزه ادب و اندیشه میتوانیم یافت؛ از جمله؛ متنبی، و فارابی و غیر ایشان. 
)همان، 129( تشدید درگیری دولتهای شیعه و سنی، پدیدار گشتن نهضت قرامطه و جنگهایی که بر شرق تحمیل 
که حمالت  اروپایی  و  فرنگی  پادشاهان  و  ملوک  و  بود  با شعار دینی  و...( همراه  )از جمله جنگهای صلیبی  شد 
کار خود قرار  متوالی ای را تدارک دیده بودند شعار دینی را با خود داشتند و مشرق مدافع نیز شعار دینی را اساس 
داد )شیخ امین، 1986: 127( این عوامل و عوامل مشابه جوی از تقدس گرایی در سیاست را بوجود آورده بود و 
کامل شعر به این سمت شده، در نتیجه شعر دینی و مدایح و حماسه های دینی و افتخارات زیاد شد.  باعث توجه 
که درعصرهای اولیه از جاهلی تا عهد سوم از عصر عباسی، شاعران معدود  پدیده جالب توجه تعداد شاعران است 
بوده اند اما تعداد شعرای دوره چهارم - زمان حکومت سالجقه و فاطمیان و ایوبیان- و همچنین عصر مملوکی 

که این در نتیجه تقسیم حکومت و تعدد والیات است. و عثمانی زیاد است و شمارش آنان سخت. )همان، 82( 
 

عصر انحطاط
  پس از دوره عباسی، پیروزی مغوالن و ایجاد خالفت ترک عصر دیرپای رکود عمومی ادب و تفکر را آغازکرد. 
)آذرنوش،1390: 130( به نظر می رسد نامیدن این عصر به انحطاط تعصب برخی مورخین این ادب را برتافته و 
سعی دارند با نامگذاری های متعدد از جمله عصر مملوکی و عثمانی و یا عصر الدول المتتابعه و یا ... آن را از نام 
که جدای از همه مصایب این عصر تنها حمله مغول نه فقط فرهنگ و تمدن اسالمی  انحطاط برهانند در حالی 
کندگی امپراطوری اسالم  کرد. از قرن هفتم هجری حمله مغوالن، پرا کلی آن را نابود  را رو به سقوط نهاد بلکه به 
و استقالل ایران و تسلط ترکان بر جهان اسالم منجر به توقف ابداع و ابتکار و خلق آثار علمی و هنری شد )همان، 
است.  بیگانگان  به  آن  گــذاری  وا و  نظامی  و  سیاسی  امور  از  عرب  کناره گیری  ممالیک،  عصر  امتیاز   )144-143
ممالیک زبان عربی را زبان رسمی قرار دادند اما آنها فقط زبان عامیانه را خوب می دانستند و شعر عامیانه را بر شعر 

فصیح ترجیح می دادند. )رکابی، 1982: 126(
ج و منزلت خود را از دست داد و  از قرن ششم به بعد شاعران از صحنه سیاسی دور شدند زیرا شعر و ادب ار
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که دربارها نیز شاعران را از خود راندند زیرا فرمانروایان بیگانگانی  دیدگاه عربها نسبت به آن عوض شد تا جایی 
و  امرای سخنور  تعداد  بنابراین  بودند  زبان  ترک  بلکه  نمی دانستند  به خوبی  را  آن  ادب  و  زبان عربی  که  بودند 
کار علمای صاحب منصب در  کاهش یافت و ادب در این دوره به صورت یکی از فروع  مشتاقان ادب به شدت 
که به چشم نوعی تفنن بدان می نگریستند. )آباد، 1380: 12، 88، 115( ادب عربی در عصر ترکی منحط  آمده بود 
که به آن توجهی نمی شد و شعر از تصنع و اغراض پوچ و الفاظ عامیانه  و بی روح بود و در جامعه ای غیر عرب بود 
کمال ادبی نیافتند و شعر  و دخیل رنج می برد و شاعران از دربار امرا و پادشاهان دور بودند زیرا آنان را مشتاق به 
اسباب ترقی خود را نیافت )خفاجی، 1992؛ 68( در دوره غلبه ترکان عثمانی، حرکت فرهنگی به قهقرا کشیده شد 
که در دو  و جهل تام بر مردم سایه افکند. )شیخ امین، 1986: 60( خط بیانی در این دوره سقوطی عمودی داشت 
مظهر اساسی جلوه گر شد: یکی شاعر، دیگری شعر. شاعر در این عهد از تکدی و تملق و درخواست ناچیز و ریختن 
پایین ترین درجه سقوط رسید. )همان، 98-96( علیرغم مشاهده  ابایی نداشت و شعر به  آبروی خویش هیچ 
کشتارهای عمومی و بی حرمتی ها و قحطی ها و خشکسالی ها در این  بدترین مظالم و جنایات و قتل و غارات و 

دوره ادبیاتی انقالبی و مقاوم و ظلم ستیز علیه ظالمین نمی یابیم. )همان، 143(

گفت: کّلی باید  بطور 
گر در تحلیل  گرفته است و ا -در تجربه فرهنگ عربی، بر خالف تجربه یونانی و اروپایی، سیاست جای علم را 
اندیشه عربی- اسالمی چه از منظر تاریخی و چه ساختاری، به نقش سیاست بهای کمی بدهیم تحلیل ناقص 

کم مایه خواهد بود. و 
-اندیشه عربی در سده میانه هرگز از سیاست جدا نبود زیرا اسالم واقعی و تاریخی در آن واحد، دین و دولت 
کم رابطه ای مستقیم با دین داشت، با سیاست نیز  بود و از آنجاییکه اندیشه عربی اندیشه دینی بود یا دست 

پیوند خورده بود. )عابد الجابری، 1389: 520(
کرده )امین،  را جذب  آنها  که تفکر اسالمی  امتهایی است  بلکه ادب  اعراب نیست  تنها ادب  -ادبیات عربی 
که جهان اسالم در طی عصور آنها را پوشش داده  304( بنابراین »ادب عربی ثمره فرهنگهای مختلفی است 
است«. )شیخ امین، 1986: 305( سیاست اسالمی باعث شده است که ادبیات عربی از زمان ظهور اسالم، دیگر 
مختص به عرب نباشد بلکه آن را باید ادبیات مسلمین نام نهاد. و خالصه اینکه تبادل بین سیاست و ادب 
که هرگز مورخان ادب، نتوانسته اند آن دو را جدای از هم بنگارند و حتی در دوره بندی  عربی تا آن اندازه است 
تاریخ ادبیات، بر اساس دوره های سیاسی پیش رفته اند و در این تبادل عنصر غالب، سیاست است و می توان 

گفت بین این دو در فرهنگ عرب »رابطه عموم و خصوص من وجه« است.
-تاریخ ادب عربی هیچگاه از زبان مردم سخن نمی گوید و فقط تاریخ و ادب خلفاست.

-آغاز سیاست عربی دوره پیش از اسالم است  و با ظهور اسالم رو به صعود نهاد و در دوره اموی و نیمه اول 
عباسی سیری صعودی داشت بطوریکه به اوج خود رسید اما از نیمه دوم این عصر رو در سرازیری سقوط نهاد 
مقابل،  در  کارنیامد!!!  روی  تا دوره نهضت، دولت عربی  و  نابود شد  یکسره  با حمله مغول )656(  اینکه  تا 
سرآغاز اندیشه عربی»عصرجاهلیت« است آنگاه این اندیشه با پیدایش اسالم در مسیر پیشرفت قرار می گیرد 
که آنرا  که تا سده هشتم هجری ادامه می یابد در اینجا نمودار رشد و پیشرفت رو به باالست. پس از آن عصری 
که نمودار آن به شکل افقی و ناپیوسته است )نشانگر ایستایی و رکود(  »عصر انحطاط« می نامیم آغاز می شود 
که با سالهای  که بیانگر پسرفت اندیشه است. پس از آن تاریخ نوین اندیشه است  و بسرعت رو به پایین می آید 
که به »عصر نهضت نوین عربی« موسوم است نمودارش  نخستین سده نوزدهم میالدی آغاز می شود دوره ای 

رو به باالست. )عابد الجابری، 1389: 78(
که سیاست  -بدون شک حرکت فرهنگی با حرکات سیاسی دائمًا در خط موافق سیر نمی کنند و بسیار اتفاق افتاده 
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سپس  و  عباسی  عصر  تاریخ  آن  نمونه  بهترین  و  است  داشته  صعودی  سیری  ادب(  )و  فرهنگ  و  نزولی  سیری 
مملوکی است. در برهه زمانی اخیر عصر عباسی خط سیاسی رو به انحدار بود به دلیل شورشها و انقالبات و استقالل 
طلبی بعضی امارات و توطئه ها و فتنه ها و دسیسه ها و درگیریهای بی حد و حصر، ولی در عین حال در همین زمان 

که مایه غنای فرهنگی است. )شیخ امین، 1986: 57-56( کم نظیری می یابیم  مؤلفات و شاهکارهای 

از جمله تاثیرات سوء سیاست بر ادب عربی
-جنگ و درگیریهای قبایل و تفاخر بین آنان در دوره قبل از اسالم و حتی در دوره اسالمی و خصوصًا اموی باعث 
که جاهلیان سروده اند نیست و یا اینکه تقریبا هیچ  که امروز در دست داریم عینا آنچه  که بگوییم شعری  شده 
که در  کرم )ص( سروده اند و هیچ یک از آثاری  که علیه پیشوایان اسالمی خصوصا شخص نبی ا یک از هجاهایی 
گرایانه جهودان و مسیحیان عربستان جاهلی را نداریم. )آذرنوش،  معانی بت پرستی ساخته بودند یا اشعار دین 

)63 :1390
کهن ایرانیان را نابود ساخت و این نابودی  گرایش ایرانیان به اسالم، فرهنگ و تمدن  -حمله اعراب به ایران و 
گرچه تفکر اسالمی و بخصوص شیعی تا امروز مایه جوشش  تمدن اصیل ایرانی خود بسی جای تأسف دارد. و ا
در  گرایی همیشه و خصوصًا  ملی  و  اما حس وطن دوستی  و همچنین عربی  شده است  فارسی  ادب  بالندگی  و 

گذشته را داشته است. دوره های ضعف و رکود، اقتضای احیای اقتدار 
کنند )همان، 80(  کهن فدا  ع  کردن ممدوحان استعداد خود را در نو -گاهی شاعران نوگرا ناچار بودند برای راضی 

در نتیجه از پیشرفت ادبی باز می ماندند.
وابستگی  شاعران   )54  :1987 )سّلوم،  شد.  تکسب  ابزار  شعر  عربی  دولتهای  ظهور  و  قدرتها  یافتن  مرکزیت  -با 
شدیدی به ممدوحان داشتند و شاعر عرب یا چاپلوس اجیر است یا مداح و مدافع اجباری قبیله یا دلقک. شاعران 
قرن سوم به طمع مال یا بیم از فقر یا و... همچون طفیلیان و متملقان درباری و جاه طلب می زیستند. آرزوی آنها 
که ممدوحی بیابند تا ثروت و افتخارشان بخشد .همه از ممدوحی به ممدوح دیگر می شتافتند و بر  تنها این بود 
کوتاه می ساختند )همان، 81( و این باعث شده  که ازشان می شد اقامت خود را در آنجا طوالنی یا  حسب استقبالی 

که از شعر عرب چیزی جز مدایح چاپلوسانه و متمّلقانه حاصل نشود.
کشاندن شاعران و ادبا و اندیشمندان داشته است«. )آباد،  -»سیاست بزرگترین و مهمترین نقش را در به زندان 
کشتار ادبا ضربه ای سخت بر پیکر فرهنگ و ادب وارد  کمان با قتل و  که حا 1380: 42( و چه بسیار اتفاق افتاده 

ساخته اند از جمله قتل ابن مقفع و ابونواس و بّشار و ...
-حمله مغول فرهنگ و تمدن چند صد ساله مسلمانان را از بین برد.

کرد. )همان، 113( کند  -سنتگرایی امویان و عصبیت آنان جریان تحول شعر را 
-بعد از ظهور اسالم، حکام و پادشاهان  خصوصًا امویان- دین را ابزاری برای مشروع نمایاندن حکومت خود بکار 
کرد  کرد، در این زمینه باید اشاره  گرفتند در نتیجه نوعی تقدس گرایی بوجود آمد و توجه شاعران را به خود جلب 
که ساختن احادیث جعلی از جمله اینکه زبان عربی زبان بهشتیان است و زبان فارسی زبان شیاطین )آذرنوش، 
گر در زمینه  که ا کردند  1387؛ 114-116( و... باعث روی آوردن مردم به زبان عربی شد و خدماتی به این زبان 
کنون پرچمداران علم و تکنولوژی و فرهنگ و تمدن در همه زمینه ها  علوم دیگر می شد بدون شک مسلمانان هم ا

بودند.

موازنه و مقایسه
رجزخوانی در شعر عربی نمود بیشتری نسبت به شعر فارسی دارد و این به دلیل ساختار قبیله ای اعراب جاهلی 
که جنگ و جدال جزء الینفک زندگی آنان بوده است و این رجزها در انواع جنگهای دوره جاهلیت یک ابزار  است 
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کرد. قدرتمند به شمار می رفت. ضمن آنکه  رجزخوانی به دوره های بعد ادبیات عرب نیز سرایت 
گاه ادب بر سیاست. از جمله غلبه ادب بر سیاست آنجاست  گاه، سیاست بر ادب غالب است و  در ادب عربی 
شاعر،  بی  قبیله  و  بود  قبیله  رهبری  اسباب  از  شعر  و  باشد  قبیله  یک  ریاست  شــروط  از  میتواند  بــودن  شاعر  که 
گرچه ممکن است ادبیات تأثیراتی بر سیاست و سالطین  جنگجوی بی سالح است، در مقابل در ادبیات فارسی ا
داشته باشد اما این هرگز به معنای غلبه ادبیات بر سیاست نیست. و سیاست اعم از ادبیات بوده و در بیشتر موارد 
کلی رابطه سیاست و ادبیات در ادب فارسی »عموم و خصوص مطلق«  ادبیات تحت تأثیر سیاست است. به طور 

و در ادب عربی »عموم و خصوص من وجه« است.
بر  تأثیرات بنیادی و شدیدی  ایران،  کردن ادبیات شود. ورود اعراب به  گسترش فتوحات می تواند باعث صادر 
ادب فارسی داشته تا آنجا که عده ای معتقدند ادبیات عرب الگوی ادب فارسی بوده است. مضامین شعر عرب هم 
در ادبیات فارسی بسیار است. در مقابل حمالت محمود غزنوی، به هند بعدها موجب پایگاههای بزرگ ادبیات 
که یکی از سبکهای مهم ادبیات فارسی به  فارسی شده و شاعران بسیاری در آن دیار رشد و پرورش یافتند تا آنجا 

»سبک هندی« معروف شده است.
کمتر  کالسیک  کمان بوده و در ادبیات  مدح و ستایش در هر دو ادب فارسی و عربی ابزار نیرومند پادشاهان و حا

که تن به مدح نداده باشد. شاعری است 
گفتن  گاه، تنها هجا باعث جنگ و درگیری می شد و شاعر با  گستره هجا در ادب عربی بیشتر و تأثیرگذارتر است. 
هجوی، قبیله ای را دشمن خود یا قبیله خود می گردانید اما در ادب فارسی هجا بیشتر بین افراد خاصی بوده و 

ح می شده است. کمتر به صورت اجتماعی مطر
کان در شعر هر دو ادب عربی و  کمرنگ شدن آیین اجداد و نیا تأثیر سیاست اسالمی در برهه هایی از زمان، موجب 
فارسی شده. در ادبیات عرب بعد از ظهور اسالم و در دوره اسالمی، این امر محقق شده است و در ادب فارسی، این 
گرفته بطوریکه بعد از ورود اسالم به ایران، ادبیات مرتبط با آیین مجوس و  امر به شکل بسیار جدی تری انجام 

ثنوی و زندیق جز معدودی خریدار ندارد.
به  برخی  داشته.  وجود  فارسی  و  عربی  ادب  دو  هر  در  شعر،  به  امرا  و  پادشاهان  عالقه  و  توجه  زمانها،  بیشتر  در 
نیز شاعر  برخی خود  و  و شاعری داشته اند  به شعر  برخی عالقه  برای مقاصد سیاسی صله می داده اند،  شاعران، 

بوده اند.
که آنها  که برخی از سالطین و امرای شاعر عرب با بعضی از همتایان فارس خود داشته اند این بود  تفاوت عمده ای 
ابتدا شاعر بوده اند و از این ابزار برای تصرف تخت فرمانروایی استفاده می کرده اند )در دوره جاهلی( اما شاهان 

ایرانی پس از تثبیت حکومت، از همین وسیله برای تداوم حکومت خود سود می جسته اند.
در نتیجه روابط دوستی و دشمنی بین دو پادشاه، شاعرانشان از رسانه فوق پیشرفته شعر برای پیشرفت دیپلماسی 
گر صلح یا جنگ پادشاهان در هاله ای از  در شرایط صلح و تخریب شخصیت در زمان جنگ استفاده می کردند و ا
البته این مسأله در  ابهام بود، تهدید شاعران به هجو طرف مقابل، جنگ سرد تمام عیاری به راه می انداخت. 
که در تاریخ عرب و موارد معدودی در ادبیات فارسی، پادشاهان و رؤسای قبیله خود شاعر بودند، نمود  مواردی 

بیشتری پیدا می کرد.
ازدیاد شاعران و دواوین شعری و همچنین باال  از جنبه های اخالقی شعر، پادشاهان و حکام موجب  صرف نظر 

کردن آن شدند. بردن بالغت و قاعده مند 
این  داشــتــه.  وجــود  عربی  و  فارسی  ادب  دو  هر  در  مختلف  دوره هـــای  در  حکام  و  پادشاهان  انگاشتن  مقدس 

تقدس گرایی در بسیاری از موارد باعث »ترک ادب شرعی« شده است.
گاهی شاعران برای اجر اشعار خود، از شاهان به  کلی، شاهان »خریداران مدح« و شاعران »مداح« بوده اند.  به طور 

که یک شگرد بالغی به وجود آمد و به آن »حسن طلب« می گویند. شیوه ای خاص درخواست می کردند 
صنعت »حسن طلب« در ادبیات فارسی جلوه بیشتری دارد و شاید این به خاطر آن است که قبح مدح در دوره هایی 
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کامال مشخص بوده و برای فرار از درخواست  که بیشتر آنها عارف و حکیم بوده اند -  گوی -  برای شاعران فارسی 
مستقیم صله از ممدوح، به این شیوه پناه می بردند.

که به  متحمل شدن جنگ و سیطره مغوالن، باعث انحطاط هر دو ادب فارسی و عربی شده است زیرا در درباری 
که با ورود شعر به بازار و عامیانه  شعر و شعرا اهمیت نمی داد، هم مجالی برای شاعران درباری نمی ماند و هم این 

شدن آن، شعر تا حدود زیادی قاعده مندی خود را از دست می داد.
کتابخانه ها به آتش  کتب علم در  کنار دیگر  کمان، ادبیات و دیوانهای شعر شاعران در  بر اثر سیاست بیرحمانه حا

کنون جز نامی از آنها در دست نیست. که هم ا کشیده می شد و از بین می رفت. چه بسیار، دیوانهایی 
شاعران،  حبس  نتایج  از  یکی  داشته.  ادب  دو  هر  در  ادیبان  و  شاعران  کشیدن  بند  به  در  مهمی  نقش  سیاست 

ع ادبی شناخته شده است. که به عنوان یک نو پیدایش فن »حبسیه سرایی« است 
کشتار ادبا، ضربه ای سخت بر پیکره فرهنگ و ادب وارد ساخته اند. نمونه ادیبان مقتول در  کمان با قتل و  گاه حا

فارسی، عطار و در عربی ابن مقفع، بّشار و بسیاری دیگر است.
که  که مجالی به ظهور هیچ اندیشه ای در ادب عربی نداده، در حالی  ارتباط ادبیات عرب با سیاست آنچنان است 

در ادب فارسی این رابطه تا این حد نیست.
کانی و... به انتقاد از آنان پرداختند  با حمله مغوالن برخی شاعران فارسی چون سعدی، سیف فرغانی، عبید زا
و  مغول  حمله  از  چندان  شاعران  عربی  ادب  در  اما  شد.  انتقادی  ادبیاتی  فارسی،  ادب  بنابراین   )130 می، 

ّ
)عال

نابسامانی اوضاع جامعه انتقاد نکردند.
که شعر شاعران، جز در جهت پیشبرد منافع  کمان، در هر دو ادب عربی و فارسی، باعث می شد  گاه، »استبداد« حا

آنان، مورد قبول واقع نیفتد.
کمان از شاعران، در سرزمین فارس و عرب، در دوره»قدرت« یا »اقتدار« آنان بوده است. معموال بیشتر حمایت حا

گاهی به وجود آمدن اوضاع نابسامان در عرصه سیاست، در عرصه شعر نیز نوعی»آنارشی« را به دنبال داشته است.
مهمی  نقش  شعرا  جذب  در  کمان،  حا سیاسی«  »مشروعیت  تاریخی،  دوره هــای  بیشتر  در  که  است  این  واقعیت 

گاهی، این »مشروعیت سیاسی« را شاعران، بوجود می آوردند یا برای آن تبلیغ می کردند. نداشت، و حتی 
شخصیتهای »کاریزماتیک« در میان شاعران ادب عرب و فارس فراوان است. اما شاعران فارسی بواسطه علم و 
حکمت و اخالق به این منزلت رسیدند، در حالیکه این مورد در شعر عرب، بیشتر به خاطر منصب سیاسی آنان 

بوده است.
که برای حفظ قدرت، هر  کمان عرب و بعضی از فرمانروایان فارس، از آن جهت  کثر حا کیاولیستی« ا سیاست »ما

گردیده. که در ادبیات هر دو فرهنگ مؤثر واقع  کاری انجام میدادند، واقعیتی انکار ناشدنی است 
نظر  به  اما  شده  ادبیات  پیشرفت  باعث  فارسی  ادبیات  در  سامانیان،  دوره  مثال  »ملیگرا«،  کمان  حا برخی  وجود 

می رسد »ملی گرایی« در سیاست شاعران عرب با تعصب در هم آمیخته است.
و  که سیاست اصلی ترین  نتیجه رسید  این  به  ادبیات، می توان  تاریخ  در  تعمق  و  با ژرف نگری  اینکه  و خالصه 

موثرترین عامل در تغییر و جهت دهی ادبیات در ادوار مختلف، در هر دو زبان بوده است.
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کنکاشی در منابع عربی حکایات زنان زاهد و عابد در 
کتاب پند پیران

مسلم خزلی1، آرمان محمدی رایگانی
کرمانشاه 1.دانشجوی دکتری زبان و ادبّیات عربی دانشگاه رازی 

کرمانشاه واحد هرسین 2.هیأت علمی دانشگاه پیام نور 

چکيده
که بسیاری از حکایات کهن را در موضوعات مختلف در خود جای  کتاب پند پیران یکی از متون عرفانی قرن پنجم هجری است 
کتاب با  که یکی از بابهای این  کتاب بدان پرداخته شده حکایات زنان زاهد و عابد است  که در این  داده است. یکی از موضوعاتی 
کتاب نیز حکایاتی در مورد زنان در موضوعات مختلف ذکر  عنوان زهد   النساء را به خود اختصاص داده است و در بابهای دیگر این 
کتاب نیز به آنها اشاره نکرده، بر آنیم تا با  شده است. با توجه به اینکه منابع اصلی این حکایات مشخص نبوده و خود نویسنده 
کاوش در منابع عربی ریشه   های اصلی این حکایات را بیابیم. در  این نوشتار به صورت موردی 10 حکایت مورد تحلیل و بررسی قرار 
که برخی از این حکایات به  گرفت، بر اساس یافته های پژوهش این 10 حکایت در منابع عربی و در برخی منابع ایرانی نقل شده اند، 
کتاب خود از احادیث،  ح حکایات  کتاب در نقل و شر کامل و برخی دیگر نیز با حذف و تغییر نقل شده اند. همچنین نویسنده  صورت 

روایات و اقوال بزرگان دینی تأثیر پذیرفته و به شیوه ای داستانی و روایی آنها را توضیح داده است.

کلیدی: پند پیران، حکایات زنان، زهد، مأخذشناسی. واژگان 

Moslem_khezeli@yahoo.com :1 .نویسنده مسئول
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-پیشگفتار
که ویژگی های سبکی نثر قرن پنجم را داراست و نویسنده آن نیز  کتاب پند پیران یکی از متون عرفانی است 
گون از جمله شیوۀ زندگی  گونا کتاب دربرگیرندۀ حکایات بسیار در موضوعات و زمینه های  مشخص نیست. این 
کتاب در  کرامات و اقوال عرفا و صوفیان و صحابه پیامبر و ...است. این  پیامبران و امامان و سخنان ایشان، 
که در آن عجائب  بیست باب نگاشته شده است و باب سیزدهم آن با عنوان »زهد النساء« شامل 10 حکایت است 
است.  شده  نقل  »شعوانه«  و  عدویة«  »معاذة  و  عدویة«  »رابعة  همچون  معروف  صوفی  زنان  کرامات  و  اقوال  و 
همچنین در برخی از این حکایت ها به زندگی زنان مؤمن و وارسته و شیوۀ زندگی آنان و اتفاقات و حوادث عجیبی 
کتاب نیز حکایاتی در مورد زنان  که برای آنها روی داده، پرداخته شده است. افزون بر این باب، در بابهای دیگر 
کتاب پند پیران ناشناخته است و نویسنده  که در موضوعات مختلف هستند. با توجه به اینکه نویسنده  نقل شده 
کاوش در  کرده، اشاره نکرده است. ما نیز در این نوشتار برآنیم تا با  که این حکایات را از آنها اخذ  در آن به منابعی 
کرده را  کتاب خود از آنها استفاده  که این نویسنده در نقل حکایات  کتب معتبر عربی و ایرانی منابع و مآخذی را 
کتاب خویش از برخی  کتاب پند پیران در نقل حکایات  که نویسنده  مورد بررسی قرار دهیم. اعتقاد ما بر این است 
کهن و احادیث و اقوال بزرگان دینی در این زمینه بهره برده است. در مورد پیشینه پژوهش  منابع عربی و ایرانی 
کنون پژوهش مستقلی صورت نگرفته است.  کتاب پند پیران و مأخذ شناسی حکایات آن تا که در مورد  گفت  باید 
گرفته استفاده  می کنیم. در این نسخه دکتر  که با تصحیح دکتر جالل متینی صورت  گفتار ما از نسخه ای  در این 
که در آن بیشتر به مختصات سبکی این اثر پرداخته اند  متینی مقدمه ای در صد و هجده صفحه بر آن نگاشته اند 

و آنرا با برخی متون دوره ای بعدی مقایسه نموده اند.

2-پردازش موضوع
یا داستان سرایی به منابع اصلی داستان ها و  که نویسنده  کمتر می بینیم  ایران  ادبّیات  تاریخ  با نگاهی به    
کاوش در منابع عربی بیشتر آشکار می شود و ارتباط بین دو  کند. این مسأله با  مضمون های آثار ادبی خود اشاره 
ادب ایرانی و عربی و روند اثر پذیری آنها از همدیگر را بیشتر نمایان می کند. علل مختلفی در این مسأله دخیلند، 
و  سازند  همراه  نــوآوری  با  را  خویش  قریحه  و  ذوق  بتوانند  اینکه  برای  ادبی  اثر  خالقان  می رسد  که  نظر  به  ولی 
مضمون های ادبی خویش را غنی سازند از منابع پیشین خود استفاده می کردند، بدون اینکه به آن منابع اشاره ای 
کرده  اند، این  که داستان ها و حکایات خود را از آن اخذ  که ذکر مآخذی  کنند. زیرا، شاید آنها بر این باور بوده  اند 
کتاب پند  که اثر آنها تقلیدی و فاقد نوآوری و ذوق و قریحه شخصی بوده است.  کند  مفهوم را به مخاطب القا 
است.  نکرده  اشاره  تاب  این  حکایات  اصلی  منابع  به  آن  نویسندۀ  است،  نبوده  مستثنی  قائله  این  از  نیز  پیران 
بنابراین، با توجه به تعدد موضوعات حکایات این کتاب و بازتاب گسترده برخی از حکایات آن در مورد زنان برآنیم 
کنیم و تفاوت ها و شباهت های  بازیابی  را  آنها  آنها بپردازیم و سرچشمه های  تا به صورت اختصاصی به بررسی 
کتاب پند پیران یا پس از آن نشان دهیم. پس در این مقاله ما  آنها را با منابع عربی و دیگر منابع ایرانی پیش از 
کّل  به صورت موردی 10 حکایت را مورد بررسی قرار می دهیم. این حکایات در منابع عربی و دیگر منابع ایرانی یا 

حکایت یا بخشی از آنها نقل شده است. این 10 حکایت عبارتند از:  

2-1. عبادت و زهد رابعه عدویه
که هر شب چهارصد رکعت نماز بکردی و زیادت تر. چون    »رابعه بصری« رحمة اهلل علیها عادت وی آن بودی 
که چشمش در خواب شدی. پس  گشتی. هم در آنجا بنشستی و سر بر زانو نهادی چنان  صبح بدمیدی، مانده 
که هرگز نخیزی تا  کنون خفتنی باشد  که هم ا کاهلی خسبی؟ برخیز،  کی به  گفتی: ای تن، تا  برجستی و با خود 
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گور  به قیامت. و جبه ای داشتی زیر و باال پشمین و مقنعه  ای هم از پشم داشتی. چون بمرد، هم بدان جامه در 
بود.  نیکو یی ندیده  کس بدان  که هرگز  بود چنان  که جبه سبز پوشیده  را به خواب دید  او  زنی  کردندش. پس 
جبه  آن  گفت:  یکجاست؟  کرد  عبادت  بدان  را  خدای  سال  چندین  که  پشمین  جامه  آن  رابعه،  یا  گفتند:  را  او 
کشیدی و  گفتم: یا رابعه، در دنیا رنج بسیار  کردند بدین جبه. آن از من بستند و بنهادند تا روز قیامت.  را بدل 
تا  کن  مرا وصیت  گفتم: پس  آنکه می بینی.  کردم در جنب  آنکه من  بود  گفت: چه  کردی.  کار های خیر  بسیار 
کنی )پند  که مر خدای را جّل جالله بسیار یاد  گفت: بر تو باد  گرداند به خدای تعالی.  که مرا نزدیک  کارست  کدام 

پیران:25-24(. 
و  به عبادت شبانه روزی  که  آن  از  نقل شده است، بخشی  منابع عربی  در  عینًا  این حکایت  از  بخش هایی 
کتاب  از پند پیران تنها در  ریاضت نفس مداوم رابعه اشاره دارد، اینگونه نقل شده است. در منابع عربی پیش 
کنیز  ح أحادیث خیر البریة صلی اهلل علیه وآله وسلم من صحیح اإلمام البخاري از زبان  المجالس الوعظیة فیشر

رابعه آمده است:
ْسَمُعَها َتُقوُل: َیا َنْفُس 

َ
ی ُیْسِفَر اْلَفْجُر، َفُکْنُت أ ُه، َفِإَذا َطَلَع اْلَفْجُر َهَجَعْت َهْجَعًة َحّتَ

َ
ُکّل ْیَل 

َ
ي الّل َکاَنْت َراِبَعُة ُتَصّلِ   

َتُقوِمیَن...)سفیری،1425: 38/2( و در منابع پس از پند پیران نیز به همین شکل روایت  َکْم  َوِإَلی  َتَناِمیَن،  َکْم 
جــوزی،1421:  )ابن  و   )273/7 )ذهبی،1427:  و  جـــزری،19:1406(  )ابن  و   )118/11 )ذهبی،1413:  است  شده 
2/ 245( و )معبری ملیباری، بی تا: 19( و )ابشیهی،13:1419( و )حقی، بی تا: 6/ 176( و )تغری بردی، بی تا: 
128( و )صفدی،1420: 14/ 37( و )ابن جوزی،505:1425(. ترجمه: رابعه تمام شب را نماز می خواند تا زمانیکه 
که می گفت: تو چقدر می خوابی؟ و چقدر نماز برپا می داری؟... ع می کرد بیدار می ماند. من می شنیدم  خورشید طلو
که تنها در منابع عربی پس از پند پیران  یک بخش از حکایت به پاداش رابعه بعد از رفتن او به بهشت اشاره دارد 

نقل شده است:
 تؤذني بموتي أحدا وکفنیني 

َ
ویروى َعن َعبدة العابدة َقاَلت لما حضرت اْلَوَفاة َراِبَعة العدویة َقاَلت لي َیا َعبدة ال

استبرق  ة 
َ
َوَعَلْیَها حّل َدفنَها  بعد  َمَناِمي  ِفي  فرأیتها  َعبدة  َقاَلت  تلبسه  َکاَنت  ة من شعر...  ُجّبَ َوِهي  َهِذه  ِفي جبتي 

ْخَضر لم أر قّط َشْیئا أحسن ِمْنُهَما )ابن خراط،224:1406(.
َ
خضراء وخمار من سندس أ

  از عبده پارسا نقل است وقتی زمان مرگ رابعه رسید به من گفت: کسی از مرگم خبردار نکن و مرا با ردایم کفن کن 
که لباس ابریشمین سبزی را  گفت: پس از دفنش در خواب او را دیدم  و این ردا از مو بود... آن ردا را پوشید. عبده 

که چیزی زیباتر از آنرا ندیده بودم. بر تن داشت 
که در سرمای زمستان فقط لباس نازکی می پوشید. در این باره در منابع عربی  زهد و ریاضت رابعه تا جایی بود 

پیش از پند پیران آمده است:
ْوِم)دینوری  ی َیْمَنَعَها اْلَبْرُد ِمَن الّنَ اُز...َوَکاَنْت َراِبَعُة ِإَذا َجاَلَسْتَنا َلِبَسْت َثْوًبا َرِقیًقا َحّتَ ُد ْبُن َعِلّيٍ اْلَخّزَ َثَنا ُمَحّمَ

َ
َحّد

که رابعه وقتی که نزد ما می  نشست پیراهن نازکی  کرد  مالکی،1419: 2 / 295(. ترجمه: محمد بن علی الخزاز نقل 
می  پوشید تا سرما او را از خواب باز دارد.

2-2. رابعه و ریاح قیسی
گرفته بود و بوسه می  داد. دختری داشت پنج ساله، پدر  کنارش    »زین العابدین« را پسری بود طفل. روزی بر 
که این دخترک را رشک آمد، وی را نیز  گریان شد. پدر پنداشت  گفت: آری. دخترک  گفت: وی را دوست داری؟  را 
کنار پدر و بیهوش شد. پدر متحیر  گفت: ای دختر، تو را نیز دوست می دارم. دخترک بخروشید در  گرفت و  کنار  در 
که می گفتی: من خدای عز و جل را  گفت: ای پدر، وقتی از تو شنیدم  کند. چون زمانی بود،  که چه  بماند، ندانست 
که دعوی  که خدای عز و جل دوست دارد، آدمیان را چگونه دوست دارد؟ شرمت باد ای پدر،  کسی  دوست دارم. 
کسی را بدون او دوست داری. )پند پیران:130(. این حکایت عینًا در منابع عربی  کنی و  دوستی خدای عز و جل 
کاماًل متفاوت  که شخصیت های این حکایت در منابع عربی در قیاس با پند پیران  نقل شده است با این تفاوت 
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است. در پند پیران این حکایت در مورد امام سجاد )ع( و پسر و دختر ایشان است، ولی در منابع عربی در مورد 
رابعه و ریاح قیسی و پسرش است. در منابع عربی پیش از پند پیران آمده است:

رأت رابعة یوما ریاحا و هو یقبل صبیا صغیرا فقالت أتحبه قال نعم فقالت ما کنت أحسب أن في قلبك موضع محبة 
منابع  در  و   )275  /1 بی  تا:  قاری،  )سراج  و  علیه...)نیشابوری،387:1419(  مغشیا  ریاحا  فخر  وجل  عز  اهلل  لغیر 
عربی پس از پند پیران نیز به همین شکل نقل شده است )ذهبی،1427: 7/ 226(. ترجمه: رابعه روزی ریاح را 
که جایی  گمان نمی کردم  که پسر کوچکی را می بوسد. پس گفت: آیا او را دوست داری؟ گفت: آری. گفت: من  دید 

کرد و افتاد... کسی جز پروردگار وجود داشته باشد. پس ریاح غش  در قلبت برای محبت 
که به فتح موصلی نسبت داده  کتاب بحر المعارف حکایتی شبیه این حکایت نقل شده است  در منابع معاصر و در 
کشید و بوسید، به او ندا آمد  که فتح موصلی فرزندی داشت، یکی از روز ها او را در آغوش  شده است: حکایت است 
کشیدی و بیهوش بر زمین افتاد  که ای فتح، مدعی دوستی ما هستی و در دلت دوستی غیر ما هست؟ وی فریاد 

)همدانی،1370: 1/ 643(.

2-3. رابعه و بشار غالب
  »بشار غالب« گوید: رابعه را رضی اهلل عنها از پس مرگ بسیار دعا کردی. شبی وی را به خواب دیدم. مرا گفت: 
کند از برای مردگان،  که صدقه  ای دهد یا دعایی  گفت: هر  گفتم: چگونه؟  یا بشار، هدیه های تو هر شب می  رسد. 
گور آن بنده آرند  کشند و بر سر  خدای تعالی آنرا بپذیرد و بفرماید تا آنرا بر طبقی نهند از نور و دستاری حریر در آن 
که این به هدیۀ فالن است. پسر فالن و یا دختر فالن. هر شب بر من صفت هدیه های تو می رسد)پند  و آواز دهند 

پیران:185(. 
کامل نقل شده است: این حکایت در منابع عربی پیش از پند پیران به صورت 

کثیر الدعاء لها، فقالت: یا بّشار بن غالب،  قال بّشار بن غالب النجرانی: رأیت رابعة العدویة فی النوم، وکنت 
رأیت هدایاك تأتینا علی أطباق من نور... )مکی،1415: 1/ 46( و )ابن رجب،134:1426( و )غزالی، بی  تا: 4/ 
از پند پیران نیز به همین  491( و )بیهقی،1423: 11/ 474( و )سروجی،294:1430( و در منابع عربی پس 
و   )467  /  4 )غیتابی،1420:  و  )قرطبی،299:1425(  و   )285  /2 خلکان،1900:  )ابن  است  شده  نقل  شکل 
گفت: رابعه عدویه را در خواب دیدم و من برای او  )ابن خــراط،217:1406(. ترجمه: بشار بن غالب نجرانی 
که بر روی دیس  های نورانی  گفت: ای بشار غالب هدیه  هایت را دیدم  بسیار دعای خیر می کردم. پس به من 

به سوی ما می  آوردند...

2-4. زهد و عبادت معاذة عدویة
که هر شب چون  زنی بوده است اندر امه او را »معاذة العدویة« خواندندی رحمة اهلل علیها. و عادت آن بودی 
که: ای تن، امشب ترا شب آخرین است و فردا  گفتی  نماز خفتن بکردی و خلق بیارامیدی، برخاستی و با خویشتن 
که چون بمیری حسرت و پشیمانی خوری. پس  گیر. نباید  کن و رنج بر خویشتن  نخواهی ماند. یک امشب جهد 
گفتی: ای تن ضعیف، دوش بیدار بودی.  میان تنگ ببستی و به دو قدم بایستادی تا به بامداد. چون روز شدی، 
نوَشت باد، به جز روز امروز ترا نخواهد بود، هرگز روز به چشم نبینی. نگر تا مگر در این روز آخرین کاری توانی کردن 
که آن را نهایت نیست.  و هر روز و هر شب بدین  گر نه ماندی در این حسرت  گناه عذری توانی ساخت و ا کرده  و از 
گر وقتی خواب بر وی غالب شدی،  صفت می  گذارنید و هرگز در زمستان سرد بیش از یک پیراهن نپوشیدی، و ا
گرد خانه می گشتی و می  گفتی: ای تن، چه خفتی و چه خواب در پیش داری؟ امشبکی بیدار باش  برخاستی و 
که  کرامت. بدین سیرت پنجاه سال بگذرانید  گور بایدت خفت با حسرت و اندوه یا با شادی و  که بسیار سالها در 
پهلوی او بر زمین نیامد و سر به بالین ننهاد )پند پیران:24(. بخشی از حکایت به عبادت و بیداری بی وقفۀ معاذة 



ی 
عرب

بع 
منا

در 
ی 

اش
نک

ک
ان

پیر
ند 

ب پ
کتا

در 
بد 

 عا
د و

زاه
ن 

زنا
ت 

ایا
حک

89 دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی    سال اول، شماره اول    بهار و تابستان  1395

که در منابع عربی پیش از پند پیران نقل شده است: عدویه اشاره دارد 
لیلتي  هذه  قالت  اللیل  جاء  وإذا  تمسي  حتی  تنام  فما  فیه  أموت  الذي  یومي  هذا  قالت  النهار  جاء  إذا  کانت 
پس  عربی  منابع  در  و  )شیبانی،170:1420(  و   )415  /4 بی  تا:  )غزالی،  تصبح...  حتی  تنام  فال  فیها  أموت  التي 
)ابن  و  )ابــن جــوزی،42:1425حــفــظ...(  و   )291 /1 )ابــو  ســـری،1406:  و   )56 /1 پیران )شعرانی،1315:  پند  از 
که روز می  شد می  گفت: امروز روزی است  جوزی،1421: 2/ 240( نیز به همین شکل نقل شده است. ترجمه: وقتی 
که در آن  که در آن می  میرم. پس نمی خوابد تا اینکه شب می  شد، وقتی شب می  شد می گفت: امشب شبی است 

می  میرم، پس تا صبح بیدار می ماند....
که به ریاضت نفس معاذة و دوری او از راحتی و آسایش اشاره دارد نیز تنها در منابع عربی پس  بخشی از حکایت 

از پند پیران نقل شده است:
د ْبن الحسین البرجالني... أن معاذة العدویة لم توسد فراشا بعد أبي الصهباء حتی ماتت)مزی،1400:  َوَقال ُمَحّمَ
از  پس  عدویه  معاذة  کــرد:  نقل  برجالنی  حسین  بن  محمد  ترجمه:   .)312  /4 کثیر،1432:  )ابــن  و   )309  /35

ابی صهبا تا زمان مرگش بر روی بستر نخوابید و پشت بر زمین نسایید.
که تالش معاذة عدویه را برای بیدار ماندن و ادامه عبادتش نشان می دهد نیز در منابع عربی  بخشی از حکایت 

پیش از پند پیران ذکر شده است:
ار َوِهي َتقول َیا نفس! الّنوم 

َ
ة َفِإذا غلبها الّنوم َقاَمت فجالت ِفي الّد

َ
ْیل َصال

َ
مَعاَذة العدویة َوَکاَنت ِهَي تحیي الّل

أمامك َلو قدمت لطالت رقدتك ِفي اْلَقْبر علی حسرة... )نیشابوری،391:1419( و )ابن  ابی  دنیا،180:1998(. 
ترجمه: معاذة عدویه شب را بیدار می   ماند و نماز می  خواند و زمانی که خواب بر او چیره می  شد در خانه می چرخید 
گر به سویش بروی خواب همراه با افسوس در قبر برای  و راه می  رفت و می  گفت: ای نفس خواب در برابر توست ا

تو طوالنی می  شود.

2-5. برترین زنان بهشت
که: شب معراج از سدرة المنتهی بگذشتم. حجابی  گفت  که سید صلی اهلل علیه و سلم  در خبر چنین آورده  اند 
خ و مروارید سفید. پرسیدم که این خیمه از آِن  خ و درون حجاب سه خیمه دیدم زده از یاقوت سر دیدم از یاقوت سر
گفتند: یک خیمه از آن »مریم« مادر »عیسی« علیه السالم، و یکی دیگر از آِن »خدیجه«  که باشد؟  کیست و در آنجا 
است، عروس سید االنبیا محمد مصطفی صلی اهلل علیه وآله وسلم، و یکی دیگر از آن »ایسیه« زن فرعون )پند 

پیران:115(. 
که در  این حکایت در منابع عربی به این شکل نقل نشده است، ولی احادیث و روایاتی از پیامبر نقل شده 
آن به اسم این سه بانو با هم اشاره شده است و پیامبر با عبارات سیدة النساء، افضل النساء و خیر النساء آنها را 
کرده اند، افزون بر این سه بانو، اسم  که این حدیث را نقل  برترین زنان اهل بهشت معرفی می  کند. البته در منابعی 
کتاب در نقل و توضیح این حکایت به این  حضرت فاطمه دختر پیامبر نیز وجود دارد. به نظر می رسد نویسنده 

احادیث نظر داشته است، زیرا این حکایت اشاره می کند به اینکه این بانوان به بهشت رفته اند. 
این حکایت در منابع عربی پیش از پند پیران اینگونه نقل شده است:

قال رسول اهلل صّلی اهلل تعالی علیه وآله وسلم: سیدة نساء أهل الجنة مریم بنت عمران، ثم فاطمة، ثم خدیجة، 
ثم آسیة امرأة فرعون...)عسکری،337،1428( و )عصامی مکی،1419: 1/ 422( و )نمری،1412: 4/ 1822( 
و )آجری،1420: 5/ 2198( و )طبرانی،1404: 11/ 336( و )ابن عادل،1419: 5/ 216( و )ابن حبان،1414: 
و  مــکــی،34:1403(  )اســدی  و   )110  /5 یعلی،1404:  )ابو  و   )539  /2 نیشابوری،1411:  کم  )حا و   )470  /15
 /5 )نسائی،1411:  و   )265  /1 بی تا:  )دیاربکری،  و   )23  /2 )طــبــرانــی،1415:  و  مــغــازلــی،464:1424(  )ابــن 
از پند پیران نیز بازتاب  93( و )اســحــاق،340:1398( و همچنین این حکایت و حدیث در منابع عربی پس 
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کر،1415: 52 / 6( و )مزی،1400: 35/ 249( و )ذهبی،1427: 3/ 414( و )ابن  وسیعی داشته است )ابن عسا
کثیر،1432: 4 / 286( و )علیمی، بی تا: 1/ 74( و )صفوری،1283: 2/ 175( و )سیوطی،1993: 2/ 194( و 
)شربینی،1285: 1/ 214( و )قرطبی،1423: 4/ 83( و )خفاجی، بی تا: 8/ 213( و )هیثمی، بی تا: 3/ 203( 
و )مقدسی،1420: 13/ 52( و )یحصبی بستی،1419: 7/ 440( و )عراقی، بی تا: 1/ 149( و )عسقالنی،1379: 
6/ 471( و )هیتمی،273:1419( و )مقریزی،1420: 6/ 26( و )قسطالنی، بی تا: 1/ 494( و )عسقالنی،1404: 
12/ 468( و )متقی هندی،1401: 12/ 144( و )باعونی،1415: 1/ 169( و )مناوی، بی تا: 86(. ترجمه: پیامبر 

کرم )ص( فرمودند: زنان برتر بهشت مریم دختر عمران، فاطمه، خدیجه و آسیه زن فرعون، هستند ا
اربع خطوط ثم قال هل تدرون ما هذا؟ ...فقال رسول  ابن عباس نقل شده است: خط رسول اهلل  از  همچنین 
مزاحم  بنت  آسیة  و  عمران  بنت  مریم  محمد،  بنت  فاطمة  خویلد،  بنت  خدیجة  الجنة:  أهل  نساء  أفضل  اهلل 
)نسائی،74:1405(. ترجمه: پیامبر )ص( چهار خط کشید و سپس گفت: آیا می  دانید این چیست؟... پس فرمود: 
دختر  آسیه  و  عمران  دختر  مریم  محمد،  دختر  فاطمه  خویلد،  دختر  خدیجه  هستند؛  بهشت  زنان  برترین  اینها 

مزاحم.
که نام آسیه  که پیامبر در بهشت با آنها ازدواج می  کند اشاره شده  در برخی منابع عربی پیش از پند پیران به کسانی 

بنت مزاحم و مریم بنت عمران آمده است:
ویقال هذا وعد من اهلل تعالی للنبي صلی اهلل علیه وآله وسلم بأن یزوجه في الجنة بالثیب والثیب هي آسیة 

امرأة فرعون والبکر هي مریم أم عیسی علیه السالم...)سمرقندی، بی تا: 2/ 447( و )کرمانی، بی تا: 2/ 1226(.
که با زن بیوه یعنی آسیه زن فرعون و دوشیزه مریم  می گویند این بشارتی است از جانب خداوند برای پیامبر 

مادر عیسی )ع( ازدواج می کند... 

2-6. زن عابد و ملک الموت
در بنی اسرائیل زنی بود سخت پارسا و سالها عبادت کرده بود و هر هفته  ای، از آدینه تا آدینه یک بار روزه گشادی. با 
گر در  خود اندیشید کسی چون او خداوند دارد و دعوی دوستی او کند، از خدمت او فرو ایستد و به خوردن مشغول شود؟ ا
این ساعت رسول حق ملک الموت در رسد و مرا به خوردن بیند چه عذر آورم پیش دوست؟ پس نان از پیش برداشت و 
به نماز مشغول شد..هفته  ها همچنین ببود..شبی نان پیش نهاد، اندیشید که نباید شب آخرین ُبَود از زندگانی من، دریغ 
باشد به کار شکم مشغول شوم. چون این اندیشه بر خاطر راند، از گوشۀ خانه برنایی بیرون آمد نیکو لقا، نیکو جامه..زن 

بترسید و گفت کیستی؟ گفت: منم رسول ملک الموت، بدان که خداوندت می خواند... )پند پیران:123-122(. 
این حکایت در منابع عربی پیش از پند پیران به همین شکل نقل شده است:

کانت أمرأة من بنی إسرائیل متعبدة جعلت تقول محب یحب حبیبه یتشاغل  أنبأنا علي بن سعید العسکري.... 
کل عن خدمه محبه فیوشك أن یقدم علیه رسول حبیبه... وإذا شاب من ناحیة البیت جمیاللوجه طیب الریح  باأل
فقال سالم علیك ورحمة اهلل یا حبیبة اهلل أو یا ولیة اهلل قالت وعلیك السالم من أنت قال أنا ملك الموت...)ابن حبان، 

.)282:1379
کرد زنی عابد و پارسا از بنی اسراییل می گفت: عاشقی که محبوبش را دوست دارد  ترجمه: علی بن سعید عسکری نقل 
با خوردن از خدمت کردن به دوستدارش باز بماند شاید که به این زودی فرستاده اش بیاید... در این هنگام جوانی زیبا 
رو خوشبو از گوشۀ خانه ظاهر شد و سالم کرد و گفت: ای دوستدار خدا. او نیز جواب سالم داد و گفت: تو کیستی؟ گفت: 

من فرشتۀ مرگ هستم...
هچنین در دیگر منابع عربی پیش از پند پیران به این حکایت اشاره شده است.کانت امرأة ِفي بني إسرائیل تتعبد وکانت 
کل سبت...)سهمی جرجانی،187:1407(. ترجمه: زنی از بنی اسراییل پیوسته عبادت می کرد و هر شنبه روز  تفطر 

می گرفت...
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2-7. حکایت دختر ابوقالبه
گاه بادی برخاست و  که وقتی در کشتی نشسته بودیم و نا کرده  اند از دختر »ابو ِقالبه«    چنین آورده   اند و روایت 
موجی برآمد و کشتی بشکست، و من با زنی دیگر به َلوحی بماندیم. بادی برآمد و آن تخته از چپ و راست می  برد، 
و آن زن تشنه شد، ساعتی دو سه صبر کرد، تشنگیش به غایت رسید. پس دختر »ابو قالبه« را گفت: کارم از تشنگی 
گفت: بار خدایا، فریاد درماندگان رس و این برشته خود را آب  کرد و  به غایت رسید. پس دختر »ابو قالبه« سر بر 
گوهر، پر آب سرد و سلسله ای زین در وی بسته، و  ده. آواز سلسله ای }شنودم{ چون بنگرستم َرکَوه  ای دیدم از 
کرد و از آن آب بخورد. در ساعت آن رکوه سوی آسمان شد و من از پس  برابر دهان آن زن فرود آمد. زن دست فراز 
کیستی  گفتم: ای جوانمرد، تو  گرفته.  کرده و آن سلسله به دست  گرد  آن می  نگریستم. مردی را دیدم در هوا پای 
گفت: من هوای خویش  کرده است و به چه چیز به این درجه رسیده  ای؟  کرامت ارزانی  که خدای تعالی تو را این 
برای رضای خدای تعالی بگذاشتم، به عوض آن، من را در هوا بنشانده است )پند پیران:81-82(. این حکایت 
کاماًل متفاوت از هم هستند. در پند پیران به دختر ابوقالبه  در منابع عربی نقل شده است، ولی شخصیت های آن 

و در منابع عربی به ابو عمران واسطی و همسرش نسبت داده شده است:
الحالة صبیة فصاحت بي  َوَقْد ولدت ِفي تلك  لوح  َعَلی  أنا وامرأتي  یَقاَل: وبقیت  الواسط  ِبي عمران 

َ
أ َعْن  وحکی 

َو ِفي یده سلسلة  الهواء جالس  ِفي  َفِإَذا رجل  ُهَو ذا یرى حالنا، فرفعت رأسي  َفُقْلُت:  العطش،  یقتلني  َوَقاَلْت لي: 
پند پیران)ثعالبی،1418: 5/ 208( و )قشیری،  از  یاقوت أحمر...در منابع عربی پیش  کوز من  من ذهب و فیها 
کتب معاصر نیز این حکایت به  بی تا: 2/ 536( و در منابع عربی پس از پند پیران )خادمی،1348: 1/ 205( و  در 
ابو عمران واسطی نسبت داده شده است )غزالی، بی تا: 73( و )حسنی ادریسی،1423: 7/ 105(. ترجمه: از ابی 
گفت: من و زنم بر تخته چوبی بودیم و در این حال زنم دختری را به دنیا آورد و بر  که  عمران واسطی نقل است 
کردم مردی  که این حال ما را می  بیند. سرم را بلند  گفتم: اوست  کشت. پس  گفت: تشنگی مرا  کشید و  من فریاد 

خ بود... کوزه ای از یاقوت سر در هوا نشسته بود و در دستش زنجیری از طال بود و در آن 

2-8. نیکی صدقه دادن
گفت: چاشتگاه چون نان پخته باشی، بستانی و پیش من  کردی، زن را  کشاورزی  در بنی اسرائیل مردی بود 
کودکی  کرد. زن از آن نان پاره  ای بدو داد.  کرد تا شوهر را نان برد. درویشکی به خانه ی او رسید و دعا  آیی، قصد 
گرگی فراز  کنار بنهاد.  کودک را از  گرفت و پس شوهر رفت و در راه به شغلی مشغول شد و  کنار  خرد داشت او را در 
گرگ بگرفت و  گردن  گرفت و برفت. چون زن دید خروشید، در وقت مرغی از هوا در آمد  آمد و آن بچه را در دهان 
که به  گفت: این عوض آن لقمه نان است  کنار نهاد و به زبانی فصیح  گردانید و پیش زن آورد و آن بچه را به  باز 

درویش دادی )پند پیران:164(. 
گونه و با حذف و تغییر نقل شده است: این حکایت در منابع عربی به چند 

کله فنادى  کان عند امرأة لقمة من خبز فوضعته في فمها لتأ ظهر في بني إسرائیل قحط شدید سنین متواترة، و 
کان لها ولد صغیر یحتطب في الصحراء فجاء الذئب فحمله  ع...فدفعتها إلی السائل، و  السائل: یا أمةاهلل، الجو
إلی امه...در منابع عربی  الذئب فدفعه  الغالم من فم  ج  فبعث اهلل تبارك وتعالی جبرئیل )علیه السالم( فأخر
پیش از پند پیران )ابن ابی جمهور،1405: 1/ 113( و در منابع عربی پس از پند پیران این حکایت به همین 
شکل نقل شده است. نک )ابشیهی،15:1419( و )حر عاملی،1409: 9/ 380-381(. در بنی اسراییل قحطی 
شدیدی سالهای سال پدید آمد و زنی لقمه ای نان داشت خواست تا آنرا در دهان نهد و آنرا بخورد. پس درویش 
که در صحرا  کوچک داشت  کودکی  گرسنه  ام... پس زن لقمه را به درویش داد و زن  بانگ برآورد ای بندۀ خدا 
گرگ بیرون آورد و  گرگی آمد و آنرا برد. خداوند جبرئیل را فرستاد و او پسرک را از دهان  هیزم جمع می کرد. پس 

کادرش برگرداند... به 
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این حکایت با اندک تغییر در دیگر منابع عربی پیش از پند پیران نیز نقل شده است:
َرِغــیــٌف... َمَعَها  َکــاَن  َو  ــِرِه،  ــ ِإْث ِفــي  َفــَخــَرَجــْت  ــِبــّيَ  الــّصَ ِمْنَها  َفاْخَتَلَس  ِذْئـــٌب  َفــَجــاَء  َلــَهــا،  َصــِبــّيٌ  َمَعَها  َو  ٌة 

َ
ــَرأ ــ اْم

)سمرقندی،316:1421( و )زمخشری،1412: 2/ 287( و )اماسی،21:1423( و همچنین به همین شکل در 
منابع عربی پس از پند پیران نقل شده است )حقی، بی  تا: 2 / 226( و )ابشیهی،15:1419(.

گرگی آمد و آنرا ربود، پس زن به دنبالش افتاد و قرص نانی همراهش  که پسرکی همراه داشت.  ترجمه: زنی بود 
بود...

گونه  ای دیگر نقل شده است: همچنین در برخی منابع عربی پس از پند پیران نیز به 
امرأة من بني إسرائیل علىساحل البحر تغسل ثیابها وصبي لها إذا جاء سائل فأعطته... )مجلسی، بی تا: 62 / 

.)79
کنارش بود و در این هنگام  کنار ساحل دریا لباسش را می  شست و پسر بچه ای  از بنی اسراییل  ترجمه: زنی 

درویشی آمد و قرص نانی را به او داد...
بلقمة)ابن جــوزی،1421: 2/ 168صفة...(و  لقمة  فنودیت:  فألقاه،  بلقمة.  المرأة فتصدقت  السبع صبیًا  أخذ 
گرگ  )دمیری،1424: 1/ 503(. ترجمه: حیوان درنده ای بچه  ای از زنی ربود پس زن لقمه ای نان صدقه داد، 

که لقمه  ای در عوض لقمه ای... بچه را انداخت و ندا آمد 

2-9. عیسی )ع( و زن معلول
یا عیسی، به فالن  که  از دوستان مرا بنمای. جواب آمد  بار خدایا دوستی  گفت:    وقتی عیسی علیه السالم 
که بدان بیابان رسید، پیره زنی را دید، دو چشم نداشت و دو دست نداشت و دو پای  بیابان رو...عیسی راست 
گرد او در آمده و می گفت به زبانی فصییح: الحمد هلل علی نعمائه و  کار شده بر زمین افتاده، مور و مگس و زنبور  از 
کار شده است، بر کدام نعمت  احسانه. عیسی علیه السالم گفت: ای زن دست و پای و چشم نداری و هفت اندام از 
شکر می کنی خدای عز و جل ؟...)پند پیران:118-119(. این حکایت در منابع عربی پیش از پند پیران به صورت 

کامل نقل شده است، ولی شخصیت آن متفاوت است، به جای پیره زن، مرد معلول آمده است:
کثیرا  مر عیسی علیه السالم برجل أعمی أبرص مقعد قد أخذه الفالج و هو یقول الحمد هلل الذي عافاني مما ابتلی به 
من خلقه فقال له عیسی أي شيء من البالء قد عافاك اهلل منه فقال یا نبي اهلل أنا خیر ممن لم یجد في قلبه معرفة 
ربه)غزالی، بی تا: 4/ 349( و )هروی،48:1414( و همچنین به همین شکل در منابع عربی پس از پند پیران نیز 
)متقی  و  بی تا: 79/ 153(  1/ 75(و )مجلسی،  و )صفوری،1283:   )328 / کثیر،1408: 9  )ابن  نقل شده است 
گذشت  گیر و فلجی  هندی،1401: 3/ 343( و )سیوطی، بی تا: 15/ 360(. ترجمه: عیسی )ع( بر مرد نابینا، زمین 
که بسیاری دچار آن  که مرا سالمتی دادی و عافیت بخشیدی از بالیی  که می گفت: خداوندا شکرت  و او را دید 
گفت: ای پیامبر  گذاشته است؟ پس  که خداوند تو را از آن در امان  کدام بالست  گفت:  شده اند. عیسی )ع( به او 

که در قلبش شناختی از خدا وجود ندارد برتری دارم. کسی  خدا من بر 
که در آن نیز به جای پیره زن، مرد آمده است: کیمیای سعادت غزالی نیز نقل شده است  این حکایت در 

که عافیت داد )غزالی،1387: 2 / 610(. عیسی )ع( به مردی بگذشت نابینا و ابرص...و می گفت شکر خدای را 

2-10. شرم از خوابیدن
  آورده اند از جماعتی بزرگان که وقتی مردی به بازار شد تا کنیزکی بخرد، به دکان نخاس کنیزکی دیدم سیاه...

گفت: یا خواجه، تو شبها بخفتی؟  گفتم بخفتیم.  که باشد...چون شب درآمد،  گفتم بخرم این را به هر بها  پس 
که  که خواب در صفت او روا نیست. بگفت: پس شرم نداری  گفتم: نه،  گفت: خداوند تو هیچ خفتد؟  گفتم: بلی. 

گفت:  کنی و بخفتی؟ آنگه این بیت  خداوند تو بیدار باشد و نخسبد و تو در مشاهده دیدار او پای دراز 
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َیــَنــاُم   َکــیــَف  ِللُمّحِب  َحَراُم َعجبًا  الُمِحِب  َعَلی  َنوٍم   
ُ

 ُکّل

                                                                                                                                     )پند پیران:145-144(.
که حکایت اّول مربوط به مالک دینار و زن  در منابع عربی دو حکایت شبیه به حکایت پند پیران نقل شده است. 

او و حکایت دوم مربوط به هیثم بن جماز و یکی از زنان اوست:
أبو جعفر البصري عن مالك بن دینار أنه خطب امرأة فأبت علیه فاستأذنها أن یبیت عندها لیلة في الدار فأذنت 
کل سوء في  له فقام من اللیل یصلي فنام في سجوده فأتت علیه وهو نائم ثم قالت  یا راقدا و الحبیب یحفظه  من 

کر،1415: 56 / 432(. کیف ینام الحبیب عن مالك  تأتیه منه فوائد النعم )ابن عسا وحشة الظلم 
که  کرد. از او خواست  گرفت پس امتناع  که او زنی را به همسری  کرد  ترجمه: ابوجعفر بصری از مالک بن دینار نقل 
کند و نیز اجازه داد. مالک شب بیدار شد تا نماز بخواند، ولی در سجده خواب ماند و ان زن آمد و  شب را با او بیتوته 
ع بدی.  که خوابیده ای و خداوند تو را حفظ می کند تو را در تاریکی شب از هر نو کسی  گفت: ای  او را خوابیده دید و 

که همۀ نعمتها از جانب او می رسد. چگونه دوست می خوابد و از مالکی غفلت می ورزد 
که شبیه به حکایت پند پیران است، آمده است: در حکایتی دیگر نیز 

ْصِبُر َمَعَها َعَلی 
َ
 أ

َ
ْیِل، َوُکْنُت ال

َ
 َتَناُم ِبالّل

َ
ٌة ال

َ
َکاَنْت ِلي اْمَرأ اٍز َقاَل:  ّنَ اْلَهْیَثَم ْبَن َجّمَ

َ
، أ ْزِدّيُ

َ ْ
ُد ْبُن َیْحَیی األ َثَنا ُمَحّمَ

َ
َحّد

َکْم َهَذا اْلَغِطیُط، َقاَل: َفَواهلِل ِإْن  ِبِرْجِلَها َوَتُقوُل: َما َتْسَتِحي ِمَن اهلِل ِإَلی  ُهِني   َعَلّيَ اْلَماَء َوُتَنّبِ
ُ

ِإَذا َتُرّش َهِر َفُکْنُت  الّسَ
گفت: زنی  که هیثم بن جماز  کرد  ا َتْصَنُع)مروزی،1406: 2 / 832(. محمد بن یحیی ازدی نقل  ْسَتِحي ِمّمَ

َ َ
ُکْنُت أل

که شب نمی خوابید و من نمی توانستم با او بیدار بمانم. او آب بر من می پاشید و با پایش مرا بیدار می کرد و  داشتم 
که تو می کنی شرم دارم. کاری  گفتم: به خدا سوگند من از  کی؟  می گفت: از خدا شرم نداری این چرت و خرناس تا 

نتيجه
  ده حکایت از حکایات زنان کتاب پند پیران در منابع عربی و برخی منابع ایرانی نقل شده اند. این حکایات در 
کرامات و عجایب زنان صوفی و عارف و توبه و عبادت آنها و همچنین  موضوعات مختلف از جمله شیوۀ زندگی و 
که برای آنها اتفاق افتاده است، نمود می یابد. برخی از  زندگی زنان مؤمن و معتقد به خدا و جایگاه آنها و حوادثی 
کامل و برخی دیگر با حذف یا تغییر نقل شده است. همچنین در برخی از  این حکایات در منابع عربی به صورت 
ح و توضیح داده  کتاب با استفاده از احادیث و روایات با شیوه ای روایی و داستانی آنها را شر این حکایات نویسنده 
است.بنابراین، بازیابی سرچشمه های این حکایات نشان می دهد که نویسنده کتاب در نقل حکایات خود از منابع 

عربی و برخی از منابع ایرانی بهره برده است.
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اإلسالمیة، دار ابن حزم، البحرین - أم الحصم، بیروت.

-الذهبی، شمس الدین أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز )1413(؛ تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واألعالم، 53؛ المحقق عمر عبد 
السالم التدمري، الطبعئ الثانیة، بیروت، دار الکتاب العربی.

-.....................)1427(؛ سیر أعالم النبالء، ج18؛ القاهرة، دار الحدیث.
-الزمخشری، جار اهلل )1412(؛ ربیع األبرار ونصوص األخیار، ج5؛ الطبعة األولی، بیروت، مؤسسة األعلمي.

ع العشاق، ج2؛ بیروت، دار صادر. -السراج القاری، جعفر بن أحمد بن الحسین )بدون التاریخ(؛ مصار
-السروجی، أحمد بن إبراهیم بن عبد الغني )1430(؛ نفحات النسمات في وصول إهداء الثواب لألموات؛ المحقق أبو عبد الرحمن شوکت بن رفقي 

غ، الطبعة األولی، الدار األثریة. شحالتو
ح أحادیث خیر البریة صلی اهلل علیه وسلم من صحیح اإلمام  -السفیری، شمس الدین محمد بن عمر بن أحمد )1425(؛ المجالس الوعظیة في شر

ج أحادیثه أحمد فتحي عبد الرحمن، الطبعة األولی، بیروت، دار الکتب العلمیة. البخاري، ج3؛ حققه وخر
-السمرقندی، أبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم )بدون التاریخ(؛ بحر العلوم، ج3؛ تحقیق محمود مطرجي، بیروت، دار الفکر.

-.......................)1421(؛ تنبیه الغافلین بأحادیث سید األنبیاء والمرسلین؛ حققه وعلق علیه یوسف علي بدیوي، الطبعة الثالثة، دمشق، 
کثیر. بیروت، دار ابن 

الطبعة  خان،  المعید  عبد  محمد  مراقبة  تحت  المحقق  جرجان؛  تاریخ  )1407(؛  إبراهیم  بن  یوسف  بن  حمزة  القاسم  أبو  الجرجانی،  -السهمی 
الرابعة، بیروت، عالم الکتب.

-السیوطی، عبد الرحمن بن أبي بکر جالل الدین )بدون التاریخ(؛ جامع األحادیث )ویشتمل علی جمع الجوامع للسیوطی والجامع األزهر وکنوز 
ج أحادیثه: فریق من الباحثین بإشراف علی جمعة )مفتي الدیار المصریة(، طبع  الحقائق للمناوى، والفتح الکبیر للنبهانی(؛ ضبط نصوصه وخر

علی نفقة حسن عباس زکی.
-......................... )1993(؛ الدر المنثور، ج8؛ بیروت، دار الفکر.

کالم ربنا الحکیم الخبیر، ج4؛ القاهرة،  - الشربینی، شمس الدین، محمد بن أحمد )1425(؛ السراج المنیر في اإلعانة علی معرفة بعض معاني 
مطبعة بوالق )األمیریة(.

-الشعرانی، عبد الوهاب بن أحمد بن علي )1315(؛ الطبقات الکبرى = لوافح األنوار في طبقات األخیار، ج2؛ مصر، مکتبة محمد الملیجي الکتبي 
وأخیه.

األولی،  الطبعة  السالم شاهین،  الزهد؛ وضع حواشیه محمد عبد  أسد )1420(؛  أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن  أبو عبد اهلل  -الشیبانی، 
بیروت، دار الکتب العلمیة.

-الصفدی، صالح الدین خلیل بن أیبك بن عبد اهلل )1420(؛ الوافی بالوفیات، ج29؛ المحقق أحمد األرناؤوط وترکي مصطفی، بیروت، دار إحیاء 
التراث.

-الصفوري، عبدالرحمنبنعبدالسالم)1283ق(؛ نزهةالمجالسومنتخبالنفائس، ج2؛ مصر، المطبعهالکاستلیة.
إبراهیم  بن  المحسن  عبد  محمد،  بن  اهلل  عوض  بن  طارق  تحقیق  ج10؛  األوسط،  المعجم  )1415(؛  أحمد  بن  سلیمان  القاسم  أبو  -الطبرانی، 

الحسیني، القاهرة، دار الحرمین.
وترتیب  األسانید  تقریب  بالتقریب:  )المقصود  التقریب  ح  شر في  التثریب  ح  طر التاریخ(؛  )بدون  الرحیم  عبد  الدین  زین  الفضل  أبو  -العراقی، 

کمله ابنه أحمد بن عبد الرحیم، ابن العراقی، دار إحیاء التراث العربي، ومؤسسة التاریخ العربي، ودار الفکر العربي(. المسانید(، ج8؛ أ
-.....................)1404(؛ المعجم الکبیر، ج20؛ تحقیق حمدي بن عبدالمجید السلفي، الطبعة الثانیة، الموصل، مکتبة العلوم والحکم.

-العسقالنی، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل )1404(؛ تهذیب التهذیب، ج14؛ الطبعة األولی، بیروت، دار الفکر.
ح صحیح البخاري؛ بیروت، دار المعرفة. -.....................)1379(؛ فتح الباري شر

-العسکری، ابوهالل )1428(؛ الوجوه والنظائر؛ حققه وعلق علیه محمد عثمان، الطبعة األولی، القاهرة، مکتبة الثقافة الدینیة.
-العصامی المکی، عبد الملك بن حسین بن عبد الملك )1419(؛ سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي، ج4؛ المحقق عادل أحمد عبد 

الموجود- علي محمد معوض، الطبعة األولی، بیروت، دار الکتب العلمیة.
-العلیمی، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن )بدون التاریخ(؛ األنس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل، ج2؛ المحقق عدنان یونس عبد المجید 

نباتة، عمان، مکتبة دندیس.
-الغزالي، أبوحامدمحمدبنمحمد )بدون التاریخ(؛إحیاءعلومالدین، ج4؛ بیروت، دارالمعرفة.

کوشش حسین خدیوجم؛، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی. کیمیای سعادت، ج2؛ به  -....................)1387(؛ 
- الغزالي، محمد )بدون التاریخ(؛ رکائز اإلیمان بین العقل والقلب؛ الطبعة األولی، مصر، دار نهضة.

الکتب  بیروت، دار  األولی،  الطبعة  الهدایة، ج13؛  ح  البنایة شر أبو محمد محمود بن أحمد بن موسی بن أحمد بن حسین )1420(؛  -الغیتابی، 
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العلمیة.
ح )1425(؛ التذکرة بأحوال الموتی وأمور اآلخرة؛ تحقیق ودراسة الصادق بن محمد بن  -القرطبی، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بکر بن فر

إبراهیم، الطبعة األولی، الریاض، مکتبة دار المنهاج للنشر والتوزیع.
-...................)1423(؛ الجامع ألحکام القرآن؛ المحقق هشام سمیر البخاري، الریاض، دار عالم الکتب.

-القسطالنی، أحمد بن محمد بن أبی بکر بن عبد الملك )بدون التاریخ(؛ المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیة، ج3؛ القاهرة، المکتبة التوفیقیة.
-القشیری، عبد الکریم بن هوازن بن عبد الملك )بدون التاریخ(؛ الرسالة القشیریة، ج2؛ تحقیق عبد الحلیم محمود، الدکتور محمود بن الشریف؛ 

القاهرة، دار المعارف.
-الکرمانی، أبو القاسم برهان الدین )بدون التتاریخ(؛ غرائب التفسیر و عجائب التأویل، ج2؛ بیروت، دار القبلة للثقافة اإلسالمیة، جدة، مؤسسة 

علوم القرآن.
کنز العمال في سنن األقوال واألفعال؛ المحقق بکري حیاني، صفوة السقا، الطبعة  -المتقی الهندی، عالء الدین علي بن حسام الدین )1401(؛ 

الخامسة، مؤسسة الرسالة.
-المجلسی، محمد باقر )بدون التاریخ(؛ بحار األنوار، ج110؛ بیروت، مؤسسة الوفاء.

-المزی، یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف، أبو الحجاج، جمال الدین ابن الزکی )1400(؛ تهذیب الکمال في أسماء الرجال، ج35؛ المحقق بشار 
عواد معروف، بیروت، مؤسسة الرسالة.

الدرعمي،  کریم  سعد  المنذر  أبو  المحقق  القبر؛  وسؤال  للموت  االستعداد  التاریخ(؛  )بدون  أحمد  بن  علي  ابن  الدین  زین  الملیباری،  -المعبری 
اسکندریة، دار ابن خلدون.

یخرجه  لم  مما  المختارة  األحادیث  من  ج  المستخر أو  المختارة  األحادیث  )1420(؛  الواحد  عبد  بن  محمد  اهلل  عبد  أبو  الدین  ضیاء  -المقدسی، 
والنشر  للطباعة  دار خضر  بیروت،  الثالثة،  الطبعة  الملك بن عبد اهلل بن دهیش،  البخاري ومسلم في صحیحیهما، ج13؛ دراسة وتحقیق عبد 

والتوزیع.
-المقریزی، أحمد بن علي بن عبد القادر )1420(؛ إمتاع األسماع بما للنبي من األحوال واألموال والحفدة والمتاع، ج15؛ المحقق محمد عبد الحمید 

النمیسي، الطبعة األولی، بیروت، دار الکتب العلمیة.
الدار  القاهرة،  األولی،  الطبعة  األبرار، ج2؛  قبور  إلی  الزوار  مرشد  الحرم )1415(؛  أبي  الشیخ  ابن  الرحمن،  بن عبد  أبو محمد  الدین  موفق  -مکی، 

المصریة اللبنانیة.
عاشور،  اللطیف  وتعلیقعبد  وتحقیق  دراسة  والفضائل؛  المناقب  من  لفاطمة  بما  السائل  اتحاف  التاریخ(؛  )بدون  محمد  الدین  زین  -المناوی، 

القاهرة، مکتبة القرآن للطبع والنشر والتوزیع.
ج الجوزی، بهامشه ملتقط الحکایات  کتاب الیاقوتة ألبی افر -میری، عثمان بن یحیی بن عبدالوهاب )1890(؛ مختصر رونق المجالس؛ یلیه 

البن الجوزی، الدار الیمنیة للنشر و التوزیع.
-ناشناخته )1357(؛ پند پیران ؛ متنی فارسی به ظاهر از قرن پنجم هجری؛ تصحیح جالل متینی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.

کسروي حسن، الطبعة األولی،  -النسائی، أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن )1411(؛ السنن الکبری، ج6؛ تحقیقعبد الغفار سلیمان البنداري، سید 
بیروت، دار الکتب العلمیة.

-.....................)1405(؛ فضائل االصحابة؛ الطبعة األولی، بیروت، دار الکتب العلمیة.
-النمری، أبو عمر یوسف بن عبد اهلل )1412(؛ االستیعاب في معرفة األصحاب، ج4؛ المحقق علي محمد البجاوي، بیروت، دار الجیل.

-النیسابوری، محمد بن الحسین بن محمد بن موسی بن خالد بن سالم )1419(؛ طبقات الصوفیة؛ الطبعة األولی، المحقق مصطفی عبد القادر 
عطا، بیروت، دار الکتب العلمیة.

العمري،  الکریم بن صنیتان  المحقق عبد  العمی؛  بلیة  األعمی عن  تسلیة  الدین )1414(؛  نور  الحسن  أبو  بن )سلطان( محمد،  -الهروی، علي 
الطبعة األولی، المدینة المنورة، دار البخاري.

-همدانی، عبدالصمد )1370ش(؛ بحر المعارف، ج2؛ تحقیق و ترجمه حسین استاد ولی، چاپ اّول، تهران، حکمت.
-الهیتمی، أحمد بن محمد بن علي بن حجر )1419(؛ أشرف الوسائل إلی فهم الّشمائل )ومعه جواهر الّدرر في مناقب ابن حجر(؛ المحقق أحمد بن 

فرید المزیدي، الطبعة األولی، بیروت، دار الکتب العلمیة.
سید  تحقیق  ج4؛  الموصلي،  یعلی  أبي  زوائد  في  العلي  المقصد  التاریخ(؛  )بدون  سلیمان  بن  بکر  أبي  بن  علي  الدین  نور  الحسن  أبو  -الهیثمی، 

کسروي حسن، بیروت، دار الکتب العلمیة.
کمال المعلم بفوائد مسلم،  ح صحیح مسلم للقاضی عیاض المسمی إ -الیحصبی البستی، عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرون )1419(؛ شر

ج8؛ المحقق یحیی إسماعیل، الطبعة األولی، مصر، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع.
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سبک شناسی سرود ملی الجزایر سروده مفدی زکریاء
محمد فرهادی1

1.دانشجوی دکتری دانشگاه لرستان

چکيده
کاو قرار می دهد. ما در این مقاله سعی  کند و  که اندیشه ها و شیوه های خاص شاعر و نویسنده را مورد  سبک شناسی دانشی است 
کشور الجزایر را با روش تحلیلی توصیفی در سه سطح: آوایی، فکری و نحوی مورد بررسی قرار دهیم و البته با  که سرود ملی  داریم 
کی از آن است  توجه به اهمیت موسیقیایی این سرود بیشترین بررسی ما بر روی موسیقی آن صورت می گیرد. نتایج این پژوهش حا
که شاعر ابزار موسیقیایی موجود در این سرود از جمله وزن و قافیه و صفات حروف و تکرار و ... را در راستای محتوای سخن خود 
کرده است. ضمن اینکه اندیشه و واژگان قرآنی در البالی آن به چشم می خورد  کار برده است و بین لفظ و معنا هماهنگی ایجاد  به 

کاماًل مشهود است. و روح استعمارستیزی در آن 

کلیدی: مفدی زکریا، سبکشناسی، سرود ملی الجزایر، سطح موسیقیایی. واژگان 

mohammadfarhadip@gmail.com : 1 . نویسنده مسئول
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مقدمه
که سابقه سبک به زمان های بسیار قدیمی  سبک و سبک شناسی دو مقوله ادبی و به هم پیوسته هستند 
بر می گردد، اما پیشینه سبک شناسی به عنوان دانشی که سبک را مورد کنکاش و بررسی قرار می دهد به اوایل قرن 
گذشته عرب از جمله  کنیم باید سراغ ناقدان  گر بخواهیم به پیشینه سبک اشاره  بیستم میالدی مربوط می شود. ا
کتاب »الحیوان« جاییکه در مورد برتری لفظ بر معنا سخن می راند از اصطالح »جودةالسبک«  که در  جاحظ برویم 
)نیکویی اسلوب( به عنوان یکی از ویژگی های متن یاد می کند )الجاحظ، 2002: ج 3، 67(، ولی با این وجود، 
کار نمی رفته و برای مدت های طوالنی به عنوان یکی از زیر  گیر به  این دانش در آن زمان به صورت مستقل و فرا
که به این پرسش ها پاسخ  کار می رفته است. ما از رهگذر این پژوهش می کوشیم  مجموعه های علم بالغت به 
گنجانده می شود در این قطعه  گفته های نویسنده در قالب آن  که اندیشه ها و  دهیم: آیا سبک به عنوان روشی 
در  را  تأثیر  بیشترین  زیبا  این قطعه شعری  در  کدام عوامل سبکی  کرده است؟  پیدا  نمود  به طور خاصی  شعری 
ماندگاری و انتخاب آن به عنوان سرود ملی کشور الجزایر داشته است؟ در ابتدا اشاره ای به اشغال الجزائر به دست 
فرانسویان شده و سپس خالصه ای از دانش سبک شناسی و پیدایش نظریات مهم آن ارائه می دهیم و در ادامه 
وارد مبحث اصلی پژوهش شده و سرود ملی الجزائر را در سه سطح موسیقیایی )بیرونی و درونی(، فکری و نحوی 

و بر اساس روش تحلیلی توصیفی مورد سبک شناسی قرار می دهیم.

پیشینه پژوهش
که به شاعر انقالب الجزایر مشهور است.  مفدی زکریا )1908-1978( از بزرگ ترین شعرای معاصر الجزایر است 
کنار انقالبیون با قلم خود به یاری آنها پرداخته و به همین خاطر بارها به زندان افتاده است. یکی از آثار  وی در 
که آن را در سال 1958م در زندان سروده و به عنوان سرود ملی  ماندگار وی قطعه شعری با عنوان »قسمًا« است 

کشور الجزایر برگزیده شده است.
که در ایران نوشته شده است،  در مورد مفدی زکریا مقاالت زیادی به نگارش درآمده است از جمله این مقاالت 
می توان به مقاله استاد محمد علی آذرشب با عنوان »القیم الدینیة فی شعر مفدی زکریا«؛ دو مقاله از خانم فاطمه 
قادری با عنوان های »مفدی زکریا و شعر مقاومت الجزایر« و »صور من االثر القرآنی عند مفدی زکریا شاعر الثورة 
الجزائریة«؛ و مقاله »المقاومة في الشعر الجزائری و االیرانی؛ دراسة مقارنة بین مفدی زکریاء و فرخی یزدی« نوشته 
کرد. در کشورهای عربی نیز مقاله ای با عنوان »القیمة المعیاریة فی شعر مفدی  عیسی متقی زاده و همکاران اشاره 
کتاب »مفدی زکریا شاعر الثورة الجزائریة« از حسن فتح الباب به نگارش درآمده است؛  زکریا« نوشته ولید مشوح و 
کنون مشاهده نشده است لذا  کشور الجزایر از منظر سبک شناسی پراداخته باشد تا که به سرود ملی  اما مقاله ای 
کنیم تا از زیبایی های موجود  کشور الجزائر وارسی  کار را در قالب سبک شناسی سرود ملی  که این  ما بر آن شدیم 

درآن، پرده برداریم.

الجزائر از اشغال تا استقالل )1962-1830(
ک و به دستور پادشاه وقت شارل دهم، الجزائر را زیر سلطه خود برد.    فرانسه از سال 1830 به فرماندهی بولینا

مردم الجزایر از همان اوایل اشغال به مقاومت پرداختند و از همان نخستین روز های اشغال الجزایر، قیام هایی 
که از 1832 تا  که از جمله مهمترین این قیام ها می توان به قیام امیر عبدالقادر  علیه فرانسویان ترتیب دادند 
که تا سال  که بعد از مبارزات بسیار باالخره زندانی و تبعید شد. از دیگر قیامهایی  کرد  1847 ادامه داشت، اشاره 
گرفت قیامهای الحاج احمد بای )1837-1847(، ثورة القبائل )1846-1857(، انتفاضه 1871،  1954 شکل 
که در طی آن  نجم شمال افریقا )1926-1937( بود.اما آغاز انقالب الجزائر مربوط به اول نوامبر 1954 است 



لی
د م

سرو
ی 

اس
شن

بک
س

یاء
زکر

ی 
فد

ه م
ود

سر
یر 

جزا
 ال

99 دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی    سال اول، شماره اول    بهار و تابستان  1395

جبهه آزادی بخش ملی و ارتش آزادی بخش ملی با صدور بیانیه ای مردم را به مقاومت برای دستیابی به 
کرد تا اینکه سرانجام در پنجم جوالی سال 1962  استقالل الجزائر فرا خواندند، این خیزش مردمی ادامه پیدا 
که در جریان انقالب و به  استقالل الجزائر رسما اعالم شد. این انقالب به انقالب میلیونی نیز شهرت دارد، چرا 

ثمر رسیدن آن نزدیک به یک میلیون الجزائری به شهادت رسیدند )عمار، 2009: 202-114(.

معانی لغوی و اصطالحی سبک
که ممتد باشد به    در لسان العرب اسلوب اینگونه آمده است: »اسلوب راه و روش و مذهب است و هر راهی را 
گویند، اسلوب به معنای شیوه نیز می باشد« )ابن منظور،1968، ذیل واژه َسَلَب(. اسلوب به معنای  آن اسلوب 
کردن نیز می آید )مصطفی و علی، 1981: 31(. لفظ اسلوب )سبک( در زبان های اروپایی از  کار  گفتن و  هنر سخن 
که همه به روش  گرفته شده است و در ادامه از طریق مجاز به مفاهیمی  اصل التین آن »stilus« به معنای قلمو 
کم بر دست نوشته ها و سپس  کتابت دستی حا کتابت و نوشتار مربوط می شوند، انتقال یافته است. ابتدا به روش 

بر تعبیرات زبانی ادبی اطالق می شده است )فضل: 1998: 93(.
آنها برای بیان معانی  کردن  گزینش واژگان و ترکیب    سبک در اصطالح به معنای »شیوه نوشتن، یا شیوه 
که در مورد سبک بیان شده است به  به قصد روشن سازی و اثرگذاری است« )همان، 31(. قدیمی ترین نظراتی 
که در برخی از آثار ادبی وجود  کیفیتی است  که سبک  تعاریف افالطون و ارسطو بازمی گردد. افالطون اعتقاد دارد 
کامل بین لفظ و اندیشه است؛ بنابراین نویسنده و شاعری  دارد و در برخی وجود ندارد؛ سبک به معنی هماهنگی 
که برای بیان اندیشه های خود واژه های مناسب و شیوه بیان درست یافته است. در دیدگاه  صاحب سبک است 
که در اثری جمع می شود و آن را از سایر آثار متمایز می کند؛ بنابر  ارسطویی، سبک، محصولی از عوامل متعدد است 

این دیدگاه، به تعداد آثار، سبک وجود دارد )غالمرضایی، 1387: 16-15(.
کنار آن مورد استفاده قرار می گرفت بدون  کمک در    سبک مدت زمان زیادی همراه بالغت بود و به عنوان 
کمک  اینکه بین آنها تعارضی وجود داشته باشد. این امر به زمان ارسطو باز  می گردد و در واقع سبک به عنوان 
ع  که بلغای یونانی سه نو گونه ای  کننده و پوشش دهنده بالغت در دسته بندی معیار های بالغی عمل می کرد به 
که در قرن یکم پیش از  کرده بودند؛ ساده، متوسط و پیشرفته؛ و آثار فرجیل، شاعر رومانی  سبک را دسته بندی 
کسی  کردند )األحمر، 2010: 323-324(. در دوران رنسانس اولین  میالد می زیست را بر این اساس دسته بندی 
که به سبک پرداخت بوُفن )buffon( بود؛ وی اعتقاد داشت »سبک خود شخص است« )مصطفی و علی، 1989: 
که عینا در آثارش نمود پیدا می کند و شیوه نگرش او به  44( و در نظر وی سبک همان شخصیِت انسانی است 
جهان را نشان می دهد. بوفون با این نظریه تحولی در سبک پدید آورد و بر آن بود که سبک به معنای اندیشه های 
کورکورانه افراد مقلد از  پویا و زنده در نزد افراد است و از فردی به فرد دیگر متفاوت است و آن را از دایره تقلید های 
که بهترین تعریف  کرد )األحمر، 2010: 324-325(. صالح فضل معتقد است  قالب ها و سبک های افراد مبتکر جدا 
که ترکیب ها بر محور آن در هم  کرده است »سبک همان روشی است  که ابن خلدون ارائه  از سبک همان است 

که ترکیب در آن ریخته می شود« )فضل، 1998: 94(. تنیده می شوند و به نظم در می آیند و یا قالبی 
که برخی از پژوهشگران    سبک شناسی جدید با زبان شناسی همگانی و تحول آن پیوند خورده است تا جایی 
خود،  فرایند  در  سبک شناسی  زیرا  آوردهاند؛  به حساب  همگانی  زبان شناسی  از  شاخه ای  به عنوان  را  علم  این 
که تحلیل و موشکافی آن تنها از راه بررسی روابط زبانی موجود در آن ممکن  متن را یک متن زیبا فرض می کند 
که موجب  کرد  گرایش پیدا  هست )سلیمان، 2007:11(. سبک شناسی در جریان رشد خود به شاخه های مختلفی 
مکتب  نام برده اند:  سبک شناسی  در  مهم  جریان  دو  کلی  به طور  گردید.  حوزه  این  در  مختلفی  مکاتب  پیدایش 
که از  گرایش دارد؛ و مکتب آلمانی  که دنباله رو آثار شارل بالی )Charles Bally( است و به زبان شناسی  فرانسوی 
 Leo( و لئو اسپیتزر )CarlFoster( کارل فوستر آراء زیبایی شناسی بندتو کروچه )Benedetto Croce( الهام می گیرد و 

Spitzer( از چهره های شاخص آن به شمار می آیند )داد، 1382: 284(.
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  سبک را از دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار می دهند: عده ای سبک را به عنوان قالبی برای بیان معانی 
انتقال  کتیک  کالیریدج ))coleredge شاعر معروف می گوید »سبک چیزی به جز تا در نظر می گیرند، برای نمونه 
معنا به صورت واضح و متناسب نیست، حال معنا هر چه می خواهد باشد« و دریدا )Derrida( ناقد و شاعر معروف 
انگلیسی، نیز معتقد است سبک هنر سخنوری و هنر تزیین اندیشه و به مثابه لباسی برای پوشاندن قامت اندیشه 
واحد،  معنای  یک  می داند.  واژه هــا  از  خاصی  گزینش  حاصل  را  سبک  دوم  دیدگاه   .)28  :2007 )فتیحة،  است 
کلمه ای وجود ندارد  گون بیان می شود. از نظر زبان شناسی هیچ دو  گونا توسط نویسندگان مختلف به صورت های 
به درک واصل  کرد،  اعلی پیوست، خرقه تهی  به ملکوت  تعابیری چون فالنی مرد،  بنابراین  باشد؛  که مترادف 
گرچه همه داللت بر یک اتفاق دارند، اما از لحاظ شدت احساس و عاطفه و تأثیر و درجه وضوح و خفا در  شد، ا
که در آن نویسنده آزاد است دست  معنی با هم تفاوت دارند. این دیدگاه در اصل همان محور جانشینی نام دارد 
از  به انتخاب های هدفمند بزند )خاقانی اصفهانی و دیگران: 1389: 131(. دیدگاه سوم سبک را حاصل خروج 
هنجار های عادی زبان می داند. نخستین بار پل والری )Paul Valéry( سبک را انحراف از نرم خوانده است. 
باید یک  انحراف دارد طبیعتًا  ما  رفتار های عادی ذهن  از  که  که هیجانات ذهنی  اعتقاد داشت  نیز  اسپیتزر  لئو 
کند. انحراف از عرف زبانی موجبات ایجاد تنش فکری  انحراف زبانی معادل و همسنگ در زبان عادی ما ایجاد 
را در سه  به دنبال دارد )شمیسا، 1386: 38(. سیروس شمیسا متون  را  زیبایی  و  مــی آورد  فراهم  را  در خواننده 
سطح زبانی )موسیقیایی، نحوی، لغوی(، فکری و ادبی بررسی می کند، و ما در این پژوهش بر همین اساس عمل 

کافی از سطح ادبی چشم پوشی میکنیم. کوتاهی این سرود و نبود شاهد مثال های  می کنیم اما به علت 

سبک شناسی سرود ملی الجزایر
کشور الجزایر است. این سرود به دنبال استقالل این    سرود )َقَسمًا( به معنی: سوگند یاد می کنیم، سرود ملی 
کشور تصویب شد )وب سایت ویکیپدیا: نشید الجزائر  کشور از فرانسه در سال 1963 م. به عنوان سرود ملی این 
الوطنی(. متن این سرود را مفدی زکریا در تاریخ 15 آوریل 1956 هنگامی که در زندان ببروس در سلول شماره 69 

کار آهنگ سازی آن را انجام داده است. بود، سروده است و آهنگ ساز مصری، محمد فوزی 
که سروده شده است به پنج مقطع تقسیم  در ابتدای امر این سرود را می آوریم و آن را درست بر همان شکلی 

می کنیم و در ادامه در مورد این مقاطع پنج گانه بر اساس روش های سبک شناسانه سخن می رانیم.

متن سرود
قسمًا

ــــــــاِهــــــــراْتَقـــــــَســـــــمـــــــًا بـــــــــالـــــــــّنـــــــــازالت الــــــمــــــاِحــــــقــــــاْت کـــــــیـــــــات الــــــــّطَ مــــــــــــاِء الـــــــّزا والــــــــــــّدِ

ــاْت ــ ــ ــق ــ ــ ــاف ــ ــ ــخ ــ ــ ــــاهــــقــــاْتوالـــــــبـــــــنـــــــود الـــــــالمـــــــعـــــــات ال
َ

ــات الــــّش ــ ــخـ ــ ــامـ ــ ـ
َ

ــّش ــ فـــــي الــــجــــبــــال الـ

مــــــمــــــاْت أو  فــــــحــــــیــــــاة  ثــــــــرنــــــــا  الـــــجـــــزائـــــْرنــــــــْحــــــــن  ــا  ــ ــی ــ ــح ــ ت أْن  الـــــــعـــــــزَم  وعـــــقـــــدنـــــا 

اْشهدوا... فاْشهدوا... فاْشهدوا...

ــل الـــــــحـــــــّقِ ثـــرنـــا ــ ــی ــ ــب ــرب ُقـــــْمـــــَنـــــا  نـــــْحـــــن جـــــنـــــٌد فــــــي ســ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــاْلـ ــ ــ وإلـــــــــــی اســــتــــقــــاللــــنــــا ِبـ

ــا ــنـ ــْقـ ــطـ ـــــــا نـ ــا لـــــــّمَ ــ ــنـ ــ ــی لـ ــ ــغ ــ ــص ــ ـــــــــــــــــــَة الـــــــــــبـــــــــــارود وزنـــــــــــا  لـــــــــْم یــــــکــــــْن ی فــــــاتــــــخــــــذنــــــا رّنَ
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الــــــجــــــزائــــــْرْوعـــــــزفـــــــنـــــــا نـــــغـــــمـــــة الـــــــــــرشـــــــــــاش لـــحـــنـــا ــا  ــ ــی ــ ــح ــ ت أْن  الــــــعــــــزم  وعـــــقـــــدنـــــا 

 فاْشهدوا... فاْشهدوا... فاْشهدوا...
  

کــــــمــــــا ُیــــــــطــــــــوی الــــــکــــــتــــــاْبیــــــا فــــرنــــســــا َقــــــــــْد مــــضــــی وقــــــــــُت الــــعــــتــــاْب وطــــــــویــــــــنــــــــاه 

ــاْب ــ ــسـ ــ ــحـ ــ الـ یـــــــــــوُم  ذا  إّنَ  ــا  ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ فـ ــدي واُخــــــــــــــــِذي مـــــّنـــــا اْلـــــــجـــــــواْبیـــــــا  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــاْسـ ــ فـ

ــاْب ــ ــ ــط ــ ــ ــخ ــ ــ اْل فــــــصــــــَل  ــا  ــ ــ ــن ــ ــ ــورت ــ ــ ث فـــــــي  الـــــجـــــزائـــــْرإّنَ  ــا  ــ ــی ــحــ ــ ت أْن  اْلــــــــعــــــــزَم  وعـــــقـــــدنـــــا 

فاْشهدوا... فاْشهدوا... فاْشهدوا...  

ــدا ــ ــ ــْن ــ ــ ــا نـــــــدفـــــــع ج ــ ــ ــن ــ ــ ــال ــ ــ ــط ــ ــ ــن مــــــــن أب ــ ــ ــح ــ ــ ــدان ــ ــ ــْجـ ــ ــ وعــــــــلــــــــی أشــــــــالئــــــــنــــــــا َنــــــــبــــــــعــــــــُث مـ

ــدا ــ ــ ــْلـ ــ ــ ــد خـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــْصـ ــ ــ وعــــــــلــــــــی هـــــــامـــــــاتـــــــنـــــــا َنــــــــــــرفــــــــــــُع بـــــــْنـــــــداوعــــــــلــــــــی أرواحـــــــــــــنـــــــــــــا نـ

ــِر أْعـــــطـــــیـــــنـــــاَك عــــْهــــدا ــ ــریـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـــــجـــــزائـــــْر  جــــبــــهــــُة الـ َتـــــْحـــــَیـــــا  أْن  ــزم  ــ ــ ــع ــ ــ ال وعــــقــــدنــــا 

 فاْشهدوا... فاْشهدوا... فاْشهدوا...
  

ـــــداءصــــــرخــــــُة األوطـــــــــــــــاِن ِمــــــــــْن َســـــــــــاِح اْلــــــِفــــــدا ــوا لـــــلـــــّنِ ــ ــ ــب ــ ــ ــی ــ ــ ــج ــ ــ ــَت ــ ــ َفـــــاْســـــَمـــــعـــــوهـــــا َواْس

ـــــــــهـــــــــدا
ُ

کــــــــتــــــــبــــــــوهــــــــا بـــــــــــدمـــــــــــاء الـــــــــّش واقـــــــــــــــرأوهـــــــــــــــا لــــــبــــــنــــــي الـــــــجـــــــیـــــــل غـــــــداوا

الـــــجـــــزائـــــْرقـــــــــــد مـــــــــــددنـــــــــــا لـــــــــــك یـــــــــــا مـــــــجـــــــد یـــــــدا ــا  ــ ــی ــ ــح ــ ت أْن  الـــــــعـــــــزم  وعـــــقـــــدنـــــا 

فاْشهدوا... فاْشهدوا... فاْشهدوا...  

1- سطح آوایی )موسیقیایی(
گفت، زیرا در این مرحله متن را بر اساس ابزار موسیقیایی    به سطح آوایی می توان سطح موسیقیایی متن نیز 
که شامل وزن و  آفرین بررسی می کنیم )شمیسا، 1388، 216(. در سطح آوایی یا موسیقیایی، موسیقی بیرونی 
از قبیل انواع جناس و انواع سجع و تکرار واژگان هم آهنگ  انواع بدیع لفظی  که شامل  قافیه و موسیقی درونی 

می شود، مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد )همان،216(.

1-1- موسیقی بیرونی
1-1-1 وزن

کندگی عروض ها و    شاعر این سرود را بر وزن رمل مسّدس )فاعالتن فاعالتن فاعالتن( سروده است. چگونگی پرا
ضرب های این سرود به شکل زیر است:

کامل )فاعالتن(، 2 مورد مخبون )َفِعالتن(، 2 مورد محذوف )فاعلن( و  عروضها: 6 مورد مقصور )فاعالن(، 4 مورد 
1 مورد به صورت مخبون محذوف )َفِعلن( آمده است.

کامل )فاعالتن(، 5 مورد مقصور )فاعالن(، 2 مورد مخبون )فعالتن( و 1 مورد مخبون محذوف  ضربها: 7 مورد 
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)َفِعلن( آمده است.
به صورت  آن  اول  عروض  استکه  ضرب   6 و  عروض   2 دارای  رمل  بحر  قافیه  و  عروض  بحث  در  عربی  زبان  در 
کامل مجزوء می آید  کامل، محذوف و مقصور )فاعالن(؛ ضرب دوم آن به صورت  محذوف و سه ضرب آن به شکل 
غ )فاعالتان( و مقصور )ابن جنی، 1407 ه.ق:  کامل، مسّبَ یعنی چهار تفعیله دارد و ضرب های آن عبارت اند از: 

.)112-111
مفدی زکریا در این سرود در بخش های مختلف آن، مبادرت به تغییر ضرب و عروض ابیات می کند و تغییرات 
را به صورت مقصور  برای نمونه در مقطع اول شاعر ضرب آن  جدید ی در زمینه عروض آن ها به وجود می آورد 

می آورد:

 َقـــــــَســـــــمـــــــًا بـــــــــالـــــــــّنـــــــــازالت الــــــمــــــاِحــــــقــــــاْت

_UU_ _/ _U_ _/ _UU 
ـــــــــاِهـــــــــراْت کــــــــیــــــــات الـــــــــّطَ مـــــــــــــاِء الــــــــّزا  والـــــــــــــّدِ

_U_ _/ _ U _ _/ _ UU  _  

 والــــــــبــــــــنــــــــود الــــــــالمــــــــعــــــــات الــــــخــــــافــــــقــــــاْت

_  U _ _/ _ U _ _/ _UU  _ 
ــاْت ــ ــقـ ــ ــاهـ ــ ـ

َ
ــّش ــ ـــــامـــــخـــــات الـ

َ
ــال الـــــّش ــ ــبـ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــ ــ  ف

 _  U _ _/ _ U _ _/ _ UU  _ 

مــــــمــــــاْت أو  فــــــحــــــیــــــاة  ثــــــــرنــــــــا   نــــــــْحــــــــن 

_U _ _/UU _ _/ _ UU  _
ــْر ــ ــ ــزائ ــ ــ ــج ــ ــ ال تــــحــــیــــا  أْن  الــــــــعــــــــزَم  ــا  ــ ــ ــدن ــ ــ ــق ــ ــ  وع
_ _  UU _ _/ _ U _ _/ _ U

کار می زند، زیرا در این  که شاعر با هدف خاصی دست به این    با دقت در محتوای این مقطع متوجه می  شویم 
گر این امر حاصل نشود  کشورش را می خواهد و ا که ملت الجزایر پیروزی و استقالل  مقطع شاعر قسم یاد می کند 
مرگ را به زندگی تحت سلطه استعمارگران ترجیح می دهد. با توجه به اینکه وزن مقصور همیشه همراه خود قبل 
گرفته و باعث  کن شدن حرف ما  قبل آن شکل  که از حذف آخرین حرف سبب خفیف و سا از حرف آخرش الفی دارد 

که این الف موجود در عروض ابیات مطابق با ضرب آن ها شود. شده است 
ع تغییر در بحر رمل امری  که این نو در مقطع چهارم اما این بار عروض و ضرب به صورت مخبون )َفِعالتن( می آید 

شایع است و بیشتر در زحافات اتفاق می افتد )الغوث، 132: 1428( و در این امر نیز نکاتی نهفته است:

ــدا ــ ــ ــْن ــ ــ ــا نـــــــدفـــــــع ج ــ ــ ــن ــ ــ ــال ــ ــ ــط ــ ــ ــن مــــــــن أب ــ ــ ــح ــ ــ  ن
_  _  U _ _/ _ U _ _/UU  _

 وعـــــــــلـــــــــی أشــــــــالئــــــــنــــــــا َنــــــــبــــــــعــــــــُث مـــــــْجـــــــدا
_  _  UU _ _/ _ U _ _/UU 

 وعــــــــلــــــــی أرواحـــــــــــــنـــــــــــــا نـــــــْصـــــــعـــــــد خـــــــْلـــــــدا
_  _  U _ _/ _ U _ _/UU  _

 وعـــــــــلـــــــــی هـــــــامـــــــاتـــــــنـــــــا َنــــــــــــرفــــــــــــُع بـــــــْنـــــــدا
_  _  UU _ _/ _ U _ _/UU 

 جــــبــــهــــُة الـــــتـــــحـــــریـــــِر أْعـــــطـــــیـــــنـــــاَك عــــْهــــدا
_  _  UU _ _/ _ U _ _/ _ U

الـــــجـــــزائـــــْر َتــــــْحــــــَیــــــا  أْن  ــزم  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ  وعـــــقـــــدنـــــا 
  _ _  UU _ _/ _ U _ _/ _ U

با هر  الجزایر  استقالل  آوردن  و به دست  ایثار درراه وطن  و  کاری  از سرود در خصوص فدا این بخش    محتوای 
که محور  شکل ممکن؛ شاعر در این مقطع به سخنان خود سرعت بخشیده است تا هر چه سریع تر سخن خود را 
آن بر فخر و بالیدن به شهدای انقالب نیز هست، به متجاوزین انتقال دهد. از این رو عروض ها و ضرب های آن را 
به صورت مخبون آورده است چون این کار باعث کوتاه  تر شدن تفعیله و درنتیجه انتقال سریع سخنان به مخاطب 

کالم در خدمت محتوای آن قرار می گیرد. می شود و تندی ریتم 
که وزن آن  که در آن سه بار فعل امر »فاشهدوا« تکرار شده است  مفدی زکریا در پایان هر مقطع مصرعی را می آورد 

گرفته است: بر اساس تکرار سه بار فاعالن شکل 
 فاْشهدو...فاْشهدو...فاْشهدو...

_U _/ _U_/ _U _
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ع خطاب به استعمارگر ان فرانسوی است و به خوبی میتوان معنای تهدید و وعده دادن را از محتوایش  این مصر
که از  ع، خود نوعی هنجارشکنی است  کرد؛ اما در این بین محذوف بودن تفعیله های آن در تمام مصر برداشت 
کاربرد شایعی ندارد و در  گرفته است، زیرا چنین تفعیله ای با این شکل در بحر رمل  سوی شاعر مورد استفاده قرار 
که موسیقی  که از طریق این دگرگونی ها به آن ها دست می یابد، توانسته است  واقع شاعر ضمن تغییرات محتوایی 
گسترده و پی درپی در عروض ها و ضرب های این سرود محقق  دل انگیزی به آن داده و این امر از طریق تغییرات 

شده است.

2-1-1- قافیه
  در مبحث قافیه این سرود شاعر مطابق با معنای سخن خود در هر بخش، هم حروف قافیه هم َروی و هم 
کیات  الزا الدماء  ک شهید ان »و  که شاعر به خون پا ابیات دگرگونی ایجاد می کند. در مقطع اول جایی  در ضرب 
الشامخات  الجبال  »فــی  وعظمت(  )مجد  کــوه  هــای  فــراز  بر  کشورش  اهــتــزاز  حــال  در  پرچم های  و  الطاهرات« 
کالم  الشاهقات« افتخار می کند، از حروف قافیه »رات« و »قات« استفاده می کند تا به این وسیله بیشتر با معنای 
که البته مقید  که َروی بیت است از حروف شدیده است  کند، زیرا حرف »ت«  که فخر و افتخار است مناسبت پیدا 
که همان افتخار به  کار لفظ را درست در خدمت معنا و هدف  گویی شاعر با این  بودن آن بر این شدت افزوده و 

کشورش است، قرار می دهد. خون شهدا و پرچم در حال اهتزاز 
در مقطع دوم این بار حروف قافیه و »قمنا« و »وزنا« تغییر پیدا می کند. در این مقطع با توجه به اینکه شاعر هدف 
از انقالب را بیان می کند حروف قافیه که فعل »قمنا« است را تغییر داده و ضمن تغییر روند قافیه، از فعل »قمنا« که 

گوش فرانسویان استعمارگر برساند. نشان از به پا خواستن دارد، استفاده می کند تا هدف خود را به 
تهدید  و  توبیخ  به  بخش  این  در  زیــرا  می کند،  استفاده  »ب«  روی  از  و  داده  تغییر  را  قافیه  شاعر  سوم  مقطع  در 
به نظر  کرد؛  را مواخذه خواهد  آنان  که  به شمار می آورد  آنها  الحساب  را یوم  انقالب  این  و  فرانسویان می پردازد 
از حروف شدیده و مجهور است و این دو  که  از آن روی حرف »ب« را به عنوان َروی برگزیده است  میرسد شاعر 
که این حرف با محتوای تهدیدآمیز این بخش از  که از صفات قوی حروف به شمار می روند باعث شده  اند  صفت 

سرود همخوانی داشته باشد.
در قطعه چهارم شاعر قافیه را تغییر نمی دهد اما با وقف بر تنوین نصب »جندا، مجدا، خلدا، بندا، عهدا« آن را 
کار را هم در عروض ها و هم در ضرب ها تکرار می کند و موسیقی زیبایی به این  به الف مدی تبدیل می کند و این 
که در تلفظ آن است، ایستاد گی در  مقطع از سرود می بخشد و با آوردن حرف »د« به عنوان حرف َروی و آن شدتی 
کشیدگی در صدای الف مدی به این ایستاد گی جامه عمل  برابر دشمن را به هر شکل ممکن تبلیغ می کند و با این 

می پوشاند.
که قابل  شنیدن است به همین خاطر شاعر از حروف  در بخش پنجم سخن از نزدیکی پیروزی است به طوری 
کرده و باعث شود بیش  از پیش به  کشش هموطنانش را هشیار تر  قافیه با َروی ممدود استفاده می  کند تا با این 

مبارزه بپردازند، زیرا شاعر پیروزی را نزدیک می داند و بوی فخر و بالندگی از آن به مشام می  رسد.

2- 1- موسیقی درونی
1-2- 1- صفات حروف

که دو به  دو با هم ضد هستند، مثل َجهر و  کرده اند: صفاتی  زبان شناسان صفات حروف را به دو دسته تقسیم 
همس، شدت و رخاوت، استعالء و استفال، اطباق و انفتاح، اذالق و اصمات؛ و صفاتی که ضدی ندارند، مثل صفیر، 
تفّشی، لین، تکریر، قلقله، انحراف، غنه و استطاله )زرقه،1993: 92(. برای اینکه بتوان یک متن را از تمام جنبه  ها 
کرد، زیرا معانی از طریق همین حروف به ما انتقال  مورد سبک شناسی قرار داد باید به صفات حروف در آن نیز توجه 

داده می  شوند و این الفاظ و واژگان هستند که با دارا بودن صفات خاص، در انتقال معنا به ما کمک می کنند.
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که از صفات فرعی است، آورده شده است  کلیه صفات اصلی حروف این سرود به همراه الف مد  در جدول زیر 
ع )فاشهدوا( در آن لحاظ نشده است: اما تک مصر

مقاطع
مجهور/
مهموس

شدیده/متوسط/
رخوه

اذالق/اصمات
اطباق/
انفتاح

الف مدیاستعالء/استفال

922 - 2108 - 37115 - 3258 - 32 - 8953 - 28مقطع اول

1114 - 2111 - 53120 - 2655 - 49 - 9947 - 23مقطع دوم

1015 - 5116 - 37111 - 2864 - 33 -9355 -23مقطع سوم

519 - 3113 - 39115 - 3260 -44 - 9942 - 19مقطع چهارم

714 - 2107 - 32112 - 3968 -29 - 9346 - 21مقطع پنجم

است.  گرفته  قــرار  استفاده  مــورد  مقاطع  بقیه  از  بیشتر  ر(  ل،  ن،  م،  ب،  )ف،  اذالق  حــروف  دوم،  مقطع  در 
و  گرفته شده است  کنار  به معنای  )َذلــَق(  واژه  از  »َذالقــه  بیان می کند  الحروف  اســرار  کتاب خود،  زرقه در  احمد 
علت نامگذاری آن به خاطر سرعت و سبکی آن است« )همان، 1993: 93(. این ویژگی با محتوای این مقطع 
ع بنا بر رای عده ای دارای 28 و بنا بر رای عده ای  هماهنگی دارد، زیرا با توجه به اینکه الفبای عربی در مجمو
دیگر با احتساب الف، دارای 29 حرف است و تقریبًا حروف اذالق )6 حرف( یک چهارم حروف عربی را تشکیل 
ع 108 حرف آن، 53 حرف از حروف اذالق یعنی تقریبا نصف حروف آن دارای این صفت  می دهند، اما از مجمو
که علت مبارزه مسلحانه را بیان  ع خود جالب به نظر می رسد و علت آن محتوای این بخش است  که در نو است 
می کند و شاعر ریتم کالمی خود را سریعتر می کند تا این سرعت داللت بر خشم نیز داشته باشد، زیرا انسان در حالت 

خشم با سرعت بیشتری تکلم می کند. 
ع موجود در این قصیده یعنی جمله: فاْشهدو... فاْشهدو... فاْشهدو... را از نظر  در تحلیل صفات حروف تک مصر
کاربرد صفات شدت و رخاوت مورد بررسی قرار می دهیم. با تحلیل این جمله متوجه می شویم که در این فعل که با 
که این امر می تواند  ع 5 حرف موجود در آن 4 حرف )ف، ش، ه، د( رخوه است  حرف فاء همراه شده است از مجمو
که در پایان هر مقطع تکرار شده است در واقع در حکم پایان هر مقطع به حساب  ع  که این مصر به این علت باشد 
می آید و از نظر موسیقیایی صدای زیر به خود می گیرد چون به پایان هر مقطع می رسیم و در مقطع بعدی با محتوا 
از نظر موسیقیایی در سطح باالیی  که این سرود  کرد  البته نباید فراموش  و معنای جدیدی رو به رو می شویم و 
گیرایی موسیقیایی این سرود  قرار دارد و این نسبت حروف رخوه در آن موجب پایین آمدن صدای شاعر شده و بر 
گوش مخالفان به صدا  که  که از حروف صفیری است باعث شده است  کاربرد حرف شین  کما اینکه  می افزاید، 
که شاعر  کمک می کند تا بیشتر به چشم آید و آن ترس افکنی  درآید و این نرمی صدا به دلنواز بودن صدای شین 

در پی آن است را به تصویر بکشد.
که در این سرود با آن رو به رو می شویم صفت تکریر است. این صفت مربوط به حرف راء است و  از دیگر صفاتی 
که بر روی حرف راء وقف  از جمله صفات فرعی مبحث حروف به  حساب می آید. این صفت زمانی شکل می گیرد 
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ع: )و عقدنا العزم أن  که این امر باعث لرزش زبان و تکرار حرف راء می شود )ابن جنی، بی تا: 63( در مصر شود 
تحیا الجزائر( با این امر رو به رو می شویم، زیرا َروی آن مقید است و هدف اصلی مفدی زکریا از این سرود، محتوای 
متجاوزان  گوش  در  را  آن  بیشتر  راء  حرف  تکرار  که  است  الجزایر  استقالل  و  پابرجایی  یعنی  ع  مصر تک  همین 

طنین انداز می کند.
ع 587 حرف این سرود به  که از مجمو کار می گیرد الف مد است به طوری  که مفدی زکریا آن را به  از دیگر حروفی 
ع »فاْشهدو... فاْشهدو... فاْشهدو...« که در پایان هر بخش تکرار شده است، 84 حرف آن الف   استثنای تک مصر
که در برخی موارد از جمله در مقطع اول 22  است و البته نسبت تکرار آن در مقاطع مختلف متفاوت است، تا جایی 
که قریب به یک پنجم حروف این مقطع را به خود اختصاص می دهد. وجود این الف های مد در  بار تکرار می شود 
که قصد افتخار به خون شهدا و پرچم الجزایر و همچنین ایجاد وحشت  کاماًل با محتوای آن  مقطع اول این سرود 
که شاعر از صفات حروف به درستی در شعر  در دل استعمارگران را دارد، تناسب دارد و بار دیگر شاهد آن هستیم 

خود بهره برده و موجبات ماندگاری این سرود را فراهم آورده است.
2-2-1-تکرار

که به منظور فهم متن مورد استفاده قرار می گیرد. این پدیده  تکرار پدیده ای سبک شناسانه به شمار می رود 
و  ویژگیها  که  توانسته اند  آن  طریق  از  و  برده اند  کار  به  نثری  و  شعری  شواهد  بررسی  برای  عرب  بالغت دانان  را 
گونی بروز  گونا کنند )المنصور، 1421 ه: 1304(. تکرار در شعر عربی به صورت های  کارکردهای این شواهد را بیان 

کلمه، جمله، عبارت و یک بیت شعر می رسد )همان، 1306(. می کند و از حرف شروع می شود تا به 
کدام از آنها را مورد بررسی  که در زیر هر  ع تکرار: حرف و تکرار جمله بیشتر استفاده می کند  مفدی زکریاء از دو نو

قرار می دهیم.

1 -2-2-1- تکرار حروف
که از حرف الف 24 بار و از حرف ت 11  که شاعر با قسم آن را آغاز می کند، شاهد آن هستیم  در مقطع اول 
که دارای صفات مهموس و انفجاری و شدیده است  کاربرد باالی الف مد و حرف ت  که این  بار استفاده می کند 
گیرایی و جذابیت موسیقی این سرود افزوده است، زیرا حرف ت در 10 مورد با الف همراه  )عباس، 54: 1998( بر 
گوش مخاطب به صدا در  کوسی در  شده است و البته با توجه به مقید بودن حرف قافیه یعنی همان ت، همچون 

که به شیوه قرآنی از قسم به منظور تهدید بهره می گیرد، همخوانی دارد. می آید و با محتوای این مقطع از سرود 
که حرفی مجهور و متوسط و شدیده است  از این سرود، شاعر 18 بار حرف نون را  در ادامه و در مقطع دوم 
کار بر جذابیت موسیقیایی آن  که این  کار می گیرد و در 10 مورد نون را به همراه الف مد می آورد  )همان،157( به 
کار می برد، زیرا حرف نون دارای صفت  که شاعر این تکرار را به  صورت هدفمند به  می افزاید و نشان از آن دارد 
که پس از بستن لب ها، از  ج شود یا آوازى است  که از خیشوم یا فضاى بینی خار ُغنه است. »ُغّنه صدایی است 
گویند« )فرهنگنامه علوم  فضاى بینی )خیشوم( بیرون می آید؛ به عبارت دیگر، انداختن صدا در بینی را »غنه« 
قرآنی، بی تا: ج 1، 3274( و موجب می شود که نون معادل دو حرف کشیده می شود و ترکیب آن با الف مدی باعث 

می شود موسیقی زیبایی در این مقطع شکل بگیرد و فخر و تهدید موجود در آن نیز به خوبی انتقال داده شود.

2-2-2-1- تکرار جمله
که در پایان هر بخش از قصیده می آید و نقش  ع تکرار را تکرار تقسیم نام گذاری می کند  نازک المالئکه این نو
نقطه را بازی می کند و در این حالت جمله قبل از این مقاطع تکراری برای شاعر اهمیت دارد نه خود این مقاطع 
از این سرود دو جمله تکراری دارد یکی جمله  تکراری )المالئکة، 1967: 250(. مفدی زکریا در پایان هر بخش 
ع دوم از بیت سوم هر مقطع است و دیگری جمله »فاشهدوا... فاشهدوا...  »وعقدنا العزم أن تحیا الجزائر« که مصر
افت  موجب  بخش  هر  در  تکراری  جمله  دو  این  آمدن  شاید  می شود.  تکرار  مقطع  هر  پایان  در  که  فاشهدوا...« 
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که هدف شاعر از این سرود دستیابی به  کرد  متن به نظر آید، اما با دقت در محتوای این سرود می توان مشاهده 
استقالل و آزادی ملت الجزایر از دست استعمارگران است و با این تکرار ها در واقع در پی گوشزد کردن این مسئله به 
که خواسته ما چیزی غیر از تحقق این مهم نیست و جمله دوم »فاشهدوا...«  فرانسویان است و می خواهد بگوید 
ع »فاشهدوا« آنان را تهدید  گرفتن فرانسویان در مصر نیز تأییدی بر جمله تکراری قبل است و به نوعی با شاهد 
ع »وعقدنا العزم أن  که از این قیام مردم بترسند، زیرا زمان رفتن آنان فرا رسیده است. ضمن اینکه در مصر می کند 
که بالغی ها یکی از علتهای تکرار  تحیا الجزائر« یک لذت برای شاعر وجود دارد و آن ذکر نام الجزایر است همچنان 

گون می دانند )الهاشمی، بیتا: 107( . گونا کلمات در جایگاه های  را لذت بردن از ذکر 

3- 2-1 مراعات نظیر
که با هم تناسب دارند اما این تناسب بر پایه  مراعات نظیر یا تناسب به معنای همراهی دو یا چند امر است 
ع بدیع لفظی بیشتر در بخش موسیقیایی به چشم می آید و در معنا  تضاد نیست )الهاشمی، بی تا: 304(. این نو
کالم خود  نیز تأثیر گذار است. مفدی زکریا در مقاطع مختلف این سرود به مراعات نظیر متوسل می شود و موسیقی 
از نظر  کشور برگزیده می شود باید  البته بدیهی است وقتی قصیده ای به عنوان سرود ملی یک  را پربار تر می کند. 

گیرد. موسیقیایی بسیار قوی و جذاب باشد تا مورد پسند عوام و خواص قرار 
که شاعر از اقدام عملی برای انقالب سخن  در مقطع دوم از این سرود »نحن جند في سبیل الحق ثرنا ...« جایی 
بارود«  و  رشاش  استقالل،  حرب،  »جند،  مثل  کلماتی  آوردن  با  و  می  برد  بهره  نظامی  امکانات  و  ابزار  از  می  گوید 

موسیقی درونی این بخش را غنا می  بخشد.
کلماتی مثل »کتاب، حساب، جواب،  در مقطع سوم بر اساس شیوه قرآنی به بازخواست فرانسویان می  پردازد بین 
که با این شیوه  گفتن و ثبت آن می شوند ارتباط برقرار می کند و مالحظه می کنیم  که مربوط به سخن  خطاب « 

موسیقی درونی را پربار می کند.
نظیر  واژه هایی  از  می گوید  سخن  جان  و  روح  با  جنگیدن  و  جان  فشانی  از  زکریا  مفدی  که  چهارم  مقطع  در 
کاری تا سرحد مرگ، با این تناسب به موسیقی این  »أشالء، ارواح و هامات« بهره می گیرد و ضمن انتقال معنای فدا
کتبوا و اقرأوا« را که در حیطه مهارت های  بخش جذابیت می دهد. در بخش پنجم نیز کلمات "اسمعوا، استجیبوا، ا
که مفدی زکریا در هر مقطع از این سرود از مراعات  کنار هم می آورد. پس مشاهده می کنیم  انسانی می گنجند، در 
ع در هر مقطع با تناسب  نظیر های همخوان با محتوای همان مقطع استفاده می کند و این مراعات نظیر های متنو

گرفته اند. که به دنبال دارند در خدمت محتوا و موسیقی این سرود قرار  معنوی 

2- سطح فکری
که افکار وی  که او را  شاعر الثورة می نامند و بدیهی است  مفدی زکریا شاعر یگانه ای در انقالب الجزایر است 
که با  گرفته از روحی تسلیم  ناپذیر و استوار در برابر متجاوزان باشد. در این بخش سعی نگارنده بر آن است  نشأت 

ذکر نمونه هایی از این اندیشه ها، سبک خاص تفکر شاعر را برای خوانندگان و شنوندگان نمایان سازد.

1-2: عزم و اراده محکم برای پیروزی با بهره گیری از سبک قرآن
که در برخی مواقع به امورات طبیعی سوگند یاد می کند، با قسم  مفدی زکریا این سرود را بر اساس شیوه قرآنی 
آغاز می کند و به چند چیز پشت سر هم سوگند یاد می کند »قسما بالنازالت الماحقات« )سوگند به آذرخش بران(، »و 
کنیم در چند جای قرآن این موارد سوگند ها  گر دقت  ک(که ا کیات الطاهرات« )و به رود های روان خون پا الّدماء الزا
ُجوِم«  الّنُ ِبَمَواِقِع  ْقِسُم 

ُ
أ  

َ
ِس«)التکویر / 16 و 15(، »َفال اْلُکّنَ اْلَجَواِر  ِس*  ِباْلُخّنَ ْقِسُم 

ُ
أ  

َ
از جمله: »َفال کار رفته است  به 

ْیِل َوَما َوَسَق« )االنشقاق / 17 و 16(، شاعر با آوردن این سوگند ها در پی 
َ
َفِق* َوالّل

َ
ْقِسُم ِبالّش

ُ
 أ

َ
)الواقعة / 75(، »َفال

دو مورد است: یکی اینکه خبر از عزم و اراده راسخ خود و هموطنا نش برای رهایی از استعمار و دست یابی به آزادی 
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گذارد  ع سوگند بیشتر بر روان مخاطبان تأثیر  کند تا با این نو دهد و دیگری اینکه به شیوه قرآنی این سوگند را یاد 
که در  و آنان را به انقالب و مبارزه وا دارد و در عین حال در دل متجاوزین ترس و وحشت افکند؛ زیرا همان طوری 
ُه َلَقَسٌم َلْو َتْعَلُموَن َعِظیٌم" )الواقعة / 76( آمده است و  قرآن آمده است بعد از سوگند به جایگاه ستارگان، آیه »َوِإّنَ
خبر از بزرگی این سوگند می دهد، پس شاعر نیز این بزرگی را برای محقق شدن امری بزرگ یعنی رها کردن کشورش 

از سلطه استعمار فرانسویان و دست یابی به استقالل و آزادی می آورد.

گفتار 2-2: بهره گیری از منطق در 
را  خود  اقدامات  پخته  نظامی  و  توانا  خطیبی  همچون  اســت،  مبارز  و  انقالبی  فــردی  اینکه  بر  عــالوه  شاعر 

که همان استقالل الجزایر است می خواهیم: که ما حق خود را  گام به  گام جلو می برد، در ابتدا بیان می کند 

 نــــــْحــــــن جــــــنــــــٌد فـــــــي ســــبــــیــــل الـــــــــحـــــــــّقِ ُثـــــرنـــــا
 

ــا ــ ــ ــَن ــ ــ ــْم ــ ــ  وإلــــــــــــــی اســـــتـــــقـــــاللـــــنـــــا ِبــــــــاْلــــــــحــــــــرب ُق
  

برای  ما  که  بگوید  می خواهد  و  میداند  حق طلبی  و  حق  راه  در  امــری  را  مردمی  خیزش  این  هدف  زکریا  مفدی 
که  دست یابی به مقام و منصب و رفاه طلبی قیام نکرده ایم، بلکه هدف ما استقالل است؛ در ادامه بیان می کند 

گوش نداده اند: متجاوزین به حرف آن  ها برای پایان دادن به استعمارگریشان 

ــا ــ ــن ــ ــْق ــ ــط ــ ـــــــا َن  لــــــــــْم یــــــکــــــْن َیــــــْصــــــغــــــی لــــــَنــــــا لـــــــّمَ
 

ــــــــــــــــــــَة الــــــــــــبــــــــــــاروِد َوْزَنـــــــــــــــا ــــــــخــــــــْذنــــــــا َرّنَ  َفــــــــاّتَ
  

یعنی در وهله اول بدون توسل به جنگ و مبارزه مسلحانه این حق را از آنان مطالبه می کنند و در ادامه چون به 
حرف آن ها گوش نداده اند به مبارزه مسلحانه روی می آورند و این امر نشان از صلح طلب بودن شاعر و هموطنانش 

دارد و اینکه این استقالل حق آنان است و باید به الجزایر و مردمش اعطا شود.
کار را نکرده اند لذا مردم الجزایر به پا خاسته و دست به مبارزه مسلحانه زده اند: اما چون این 

ــا ــ ــن ــحــ ــ  وعــــــــزفــــــــنــــــــا نــــــغــــــمــــــة الــــــــــــرشــــــــــــاش ل
 

الــــــجــــــزائــــــْرْ ــا  ــ ــی ــ ــح ــ ت أْن  الـــــــعـــــــزم   وعـــــقـــــدنـــــا 

  
کشیده است و جای هیچگونه شک       پس شاعر علت انقالب را در قالبی منطقی و منظم در این سرود به تصویر 

و تردیدی باقی نگذاشته است.

کاری و ایثار در راه وطن 3-2: ترویج فرهنگ فدا
کاری در راه وطن را تا سرحد مرگ در سر می پروراند و  شاعر در مقطع چهارم از این سرود، اندیشه مبارزه و فدا

که می گوید: مبارزه با انواع شکل آن را به دشمن نشان می دهد، جایی 

وعـــــــلـــــــی أْشــــــــالِئــــــــنــــــــا َنــــــــْبــــــــَعــــــــُث َمـــــــْجـــــــدانــــــْحــــــن ِمـــــــــــْن أبـــــطـــــاِلـــــنـــــا َنــــــــــْدَفــــــــــُع ُجــــــْنــــــدا

وعـــــــلـــــــی َهـــــــامـــــــاِتـــــــنـــــــا َنـــــــــــرَفـــــــــــُع َبـــــــْنـــــــداوعـــــــلـــــــی أْرواِحــــــــــــــنــــــــــــــا َنــــــــْصــــــــعــــــــُد ُخـــــــْلـــــــدا

که با آوردن واژه هایی مثل أشالء، ارواح و هامة، چطور برای دشمن خط و نشان می کشد و  مالحظه می کنیم 
کشورشان بیرون  کاری دست می زنند تا متجاوزان را از  کشورشان به هر  که مردم الجزایر برای آزادی  بیان می دارد 
که خداوند بلندمرتبه  کریم وجود دارد جایی  رانده و استقالل خود را به دست آورند؛ و چنین اندیشه ای نیز در قرآن 
ْنُفِسِهْم 

َ
ْمَواِلِهْم َوأ

َ
ِذیَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي َسِبیِل اهلِل ِبأ

َ
به جهاد در راه خداوند با مال و جان اشاره می کند: »اّل

کردند و با اموال و جانهایشان در راه خدا  وَلِئَکُهُم اْلَفاِئُزوَن« )آن ها که ایمان آوردند و هجرت 
ُ
ْعَظُم َدَرَجًة ِعْنَد اهلِل َوأ

َ
أ
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جهاد نمودند، مقامشان نزد خدا برتر است؛ و آن ها پیروز و رستگارند!( )التوبة / 20(.
نماد های  روی  بر  گذاشتن  دست  می شود  القا  زکریا  مفدی  سوی  از  سرود  این  در  که  اندیشه ای  کلی  به طور 
که موجب برانگیخته شدن مبارزان و انقالبیون می شود و در البه الی آن اندیشه های قرآنی در  اساسی انقالب است 
قالب سوگند های موجود در آن و استفاده از عباراتی همچون یوم  الحساب و فی سبیل الحق، به مخاطب انتقال 

داده می شود.

3- سطح نحوی
کوتاهی و بلندی جمالت، خبری یا انشایی بودن آن ها،  کلمات،  در سطح نحوی معمواًل دقت در هم نشینی 
کاربرد صفت از قبیل جمع و مفرد و ... مورد بررسی قرار می گیرد. آنچه مفدی زکریا در  کاربرد اسم جنس و انواع 
بحث نحوی بیشتر بر آن تکیه می کند یکی استفاده از اسلوب تقدیم و تأخیر است دیگری استفاده بسیار از ضمیر 

متکلم مع الغیر.

1-3 تقدیم و تأخیر
در بیت »نحن جند في سبیل الحق ثرنا وإلی استقاللنا بالحرب قمنا« شاعر در ابتدا جار و مجرور فی السبیل را 
که راه و هدف آنان راهی خدایی  کند  کید  ق آن یعنی فعل »ثرنا« مقدم می کند تا پیش از هر چیز بر این امر تأ

َ
بر متعّل

ق آن ها یعنی فعل قمنا 
َ
کشورگشایی و استعمار نیست. در ادامه نیز دو تا جار و مجرور را بر متعّل است و هدف آنان 

کند و باز در بین این جار و مجرور ها »إلی استقاللنا« را بر  کید  مقدم می کند تا اهمیت آن ها را نشان داده و بر آن ها تأ
کشورش از هر چیز دیگری مهم تر است. کرده است، زیرا اهمیت استقالل  »بالحرب« مقدم 

ق های 
َ
در مقطع چهارم به ترتیب جار و مجرور های »علی أشالئنا، علی ارواحنا و علی هاماتنا« را به ترتیب بر متعّل

که ما برای وطن خود به هر طریقی جان فشانی و  آن ها یعنی افعال »نبعث، نصعد و نرفع« مقدم می کند تا بگوید 
گشته و استقاللمان را به دست آوریم. تقدیم این جار و مجرور ها  ایثار می کنیم تا بر شما )فرانسویان متجاوز( پیروز 
یعنی  مهم  این  به  می خواهد  زودتر  چون  شاعر  بنابراین  است؛  الجزایر  ملت  کاری  فدا اهمیت  بر  کید  تأ به منظور 

کرده و از این رو جار و مجرور را مقدم می کند. استقالل دست یابد می خواهد جان را زودتر فدا 

2-3 استفاده از ضمیر متکلم مع الغیر
که دراین  بین 3 مورد آن به صورت  کار می گیرد  مفدی زکریا در این سرود 25 بار ضمیر متکلم مع الغیر را به 
که در این بین دائمًا از ضمیر  منفصل و 22 مورد به صورت متصل آمده است و این امر نشان از هدف شاعر دارد 
متکلم مع الغیر استفاده می کند تا هم باعث اتحاد هر چه بیشتر الجزایریان از پیر و جوان و هر قشری شود و هم 
که  کل ملت است  که ما انقالبیون اندک و اقلیت خاصی نیستیم، بلکه این  با این اتحاد به متجاوزان بفهماند 
بیان  اول  نمونه در بخش  برای  کرد؛  کوتاهی نخواهند  از حق خود  و  کشورشان شده  آزادی  و  استقالل  خواستار 
کلمه  که این  أو ممات«  را »فحیاة  یا پیروزی  را می خواهیم  یا مرگ  ثرنا« و  کرده ایم »نحن  انقالب  که ما  می کند 
گرفته است و البته اسمیه بودن جمله خود نیز  کار  که شاعر به خوبی آن را به  نحن خود اتحاد و همدلی را می رساند 

استمرار به همراه دارد و در استمرار ترس افکنی در دل متجاوزان و همبستگی الجزایریان مؤثر است.
که شاعر اعالم جنگ  امر در جایی است  این  الغیر استفاده می کند و  از ضمیر متکلم مع  بار  در مقطع دوم 9 

که این خیزش، خیزشی همگانی است: گوشزد می کند و بیان می دارد  مسلحانه را به دشمن 

ــــا ــرن ــ ــل الــــــــحــــــــّقِ ث ــ ــی ــ ــب ــ ــي س ــ ــ ــٌد فـ ــ ــ ــن ــ ــ ــن ج ــ ــ ــْح ــ ــ ــان ــ ــَنـ ــ ــْمـ ــ وإلـــــــــــی اســــتــــقــــاللــــنــــا ِبـــــــاْلـــــــحـــــــرب ُقـ

ـــــــا نـــطـــْقـــنـــا ــــــــــــــــــــَة الــــــــــــبــــــــــــارود وزنـــــــــالـــــــــْم یــــــکــــــْن یــــصــــغــــی لـــــنـــــا لـــــــّمَ فــــــاتــــــخــــــذنــــــا رّنَ
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ــا ــ ــن ــحــ ــ ــة الـــــــــــرشـــــــــــاش ل ــ ــ ــم ــ ــ ــغ ــ ــ ــْرْوعــــــــزفــــــــنــــــــا ن ــ ــ ــزائ ــ ــ ــج ــ ــ ال ــا  ــ ــی ــحــ ــ ت أْن  الــــــعــــــزم  وعـــــقـــــدنـــــا 

که شاعر چطور از این ضمیر بهره می گیرد تا باعث قوت قلب انقالبیون و ضعف دشمنان شود  مشاهده می کنیم 
از سبک های منحصر به فرد  که به آن  ها در تمام قسمت ها اشاره شد  و این تکرار های موجود در این قصیده 
که با استفاده از آن هابه صورت هدفمند، به عنوان شاعر انقالب الجزایر برگزیده  مفدی زکریا به حساب می  آید 

شده است و نام او با این انقالب درآمیخته است.

برآیند سخن
با بررسی این سرود در سه سطح موسیقیایی و فکری و نحوی این موارد به طور خالصه حاصل شد:

در سطح موسیقیایی یا آوایی شاعر از امکاناتی همچون تکرار در دو سطح واژگانی و جمالت به منظور انتقال 
افکار خود به مخاطبینش استفاده می کند. در بخش وزن و قافیه یا همان موسیقی بیرونی شاعر با وسواس 
خاصی با توجه به محتوای هر بخش دست به ایجاد تغییر در عروض ها و ضرب های ابیات می زندو در بحث 
کردن حرف َروی از حروف شدیده ای  مثل ت و ب استفاده می کند تا هم فخر را به تصویر  قافیه نیز ضمن مقید 
کند. در مبحث مربوط به صفات حروف نیز از صفاتی مثل تکریر و صفیر  بکشد هم در دل دشمنان ترس ایجاد 
که همگی در خدمت محتوای این  و اذالق و رخوه و به فراخور قصیده در بخش های مختلف آن بهره می گیرد 

گرفته است. قصیده قرار 
در بخش فکری نیز افکار قرآنی در اندیشه شاعر وجود دارد و همین امر باعث تقویت روحیه جنگندگی وی و 
بازتاب آن در این سرود شده است. وی در این قسمت به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین هم وطنان، عزم و 

گفتار خود با منطق پیش می رود.  اراده راسخ برای پیروزی و دستیابی به استقالل الجزایر اشاره می کند و در 
که  در زمینه نحوی نیز آن چه بیش از پیش قابل مالحظه است یکی تقدیم و تأخیر موجود در جمالت است 
کید داللت داشته و هرکدام بیان کننده مطلبی خاص است و از دیگر موارد نحوی آن به کارگیری ضمیر  همگی بر تأ
و  ترس  ایجاد  و  مبارز  الجزایریان  اتحاد در صفوف  ایجاد  در پی  آن  از  استفاده  با  که شاعر  الغیر است  مع  متکلم 

کل الجزایر را در مقابل متجاوزان قرار می دهد. وحشت در دل متجاوزان است زیرا دائما صحبت از ما می کند و 
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 آسيب شناسی رشته زبان و 
ادبیات عربی در ایران .

                                           )گفتگو با دکتر خلیل پروینی(
سید حسین حسینی1

دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس

  دکتر خلیل پروینی متولد 1348.ش در شهرستان "مرند" واقع در آذربایجان شرقی می باشند، ایشان مدرک 
غ التحصیل مقطع  کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی را در سال 1371 از دانشگاه تهران اخذ نمودند و فار
کارشناسی ارشد و دکترای زبان و ادبیات عربی از دانشگاه تربیت مدرس و دارای مرتبه علمی استادی می باشند.
تهران )دانشگاه  تربیت معلم  تهران، دانشگاه  از جمله دانشگاه  کشور  پروینی در دانشگاه های مختلف  دکتر 
خوارزمی(، دانشگاه مذاهب اسالمی تهران، دانشکده علوم حدیث شهر ری، پردیس دانشگاه تهران، دانشگاه 
گروه زبان و ادبیات  کنون عضو هیئت علمی و مدیر  بوعلی سینای همدان و ... به تدریس پرداخته اند و هم ا

عربی دانشگاه تربیت مدرس می باشند.
گروه زبان و ادبیات  کنون مسئولیت های اجرایی و علمی مختلفی را بر عهده داشته اند از جمله: مدیر  ایشان تا
از سال  تربیت مدرس  ادبیات عربي دانشگاه  و  زبان  گروه  تا سال 90، مدیر  از سال 1378  عربی سازمان سمت 
کمیته برنامه ریزي رشته زبان و ادبیات عربي در وزارت علوم،  کنون، عضو  1380 تا سال 1387 و از آذر ماه 91 تا
وزارت  نشریات  کمسیون  عضو  مدرس-  تربیت  فارابی-دانشگاه  دانشگاه  امنای  هیات  و  اجرایی  کارگروه  عضو 
کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی علوم انسانی دانشگاه- دانشگاه تربیت  علوم )کارگروه علوم انساني(، رئیس 
عالي  عربي-شوراي  ادبیات  و  زبان  حوزه  در  کشور  جامع  علمی  نقشه  مدیریت   ،1383-1381 سال  از  مدرس- 
انقالب فرهنگي و جهاد دانشگاهي-از 1386-1387، سردبیر مجله علمی پژوهشی انجمن ایراني زبان و ادبیات 
عربي از آذرماه 1386- 1387، نائب رئیس انجمن ایراني زبان و ادبیات عربي به مدت دو دوره از زمان تاسیس 
از  ادبیات تطبیقي  از سال 91، سردبیر مجله پژوهشهاي  الدولیة  االنسانیة  العلوم  آن در سال 83، سردبیر مجله 
سال 92، مسئول راه اندازی رشته ادبیات تطبیقی در دانشگاه تربیت مدرس، دبیر همایش نیم ساالنه مدیران 
ح های تحقیقاتی نهمین جشنواره جوان خوارزمی- دانشگاه  گروه های عربی- دانشگاه تربیت مدرس، داوری طر
از  مدرس-  تربیت  دانشگاه  عربی-  وادبیات  زبان  گروه  تخصصی  شورای  عضو   ،1386 سال  از  مدرس-  تربیت 
گروه علوم قرآن و حدیث - دانشگاه تربیت مدرس - از سال 1380-  سال 1379-1387، عضو شورای تخصصی 
کمیته  عضو  مدرس،  تربیت  دانشگاه  خوارزمی-  جشنواره  هجدهمین  و  شانزدهمین  ح های  طر داوری   ،1387
علمی همایش مشترک زبان و زبان شناسی- دانشگاه تربیت مدرس- از سال 1381-1382، عضویت در شورای 
نائب  و  عضو  و  موسس   ،1387-1380 از  مدرس-  تربیت  دانشگاه  انسانی-  علوم  دانشکده  پژوهشی  و  آموزشی 
رئیس انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- وزارت علوم - دفتر انجمن های علمی- از سال 1381، عضو هیات 
تحریریه  هیأت  عضو   ،1387-1383 از  مدرس  تربیت  دانشگاه  ایرانی-  انجمن  پژوهشی  علمی  مجله  تحریریه 

h.hosseini6288@yahoo.com  :1  نویسنده مسئول

مصاحبه
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آموزشی شعر معاصر عربی در  کارگاه  آموزش عالي قم، شرکت در  وابسته به مجتمع  آدابها   و  العربیة  اللغة  مجله 
از سال 1386-1387، عضویت در شورای  انسانی  المللی علوم  بین  روز، عضو هیأت تحریریه مجله   کویت 15 
کمیته تصویب طرحهای تحقیقاتی دکترای  نظارت و ارزیابی دانشکده علوم انسانی از 1385-1387، عضویت در 
دانشکده علوم انسانی از 1385-1387، عضویت در شورای علمی مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی از سال 
سال   - مدرس  تربیت  دانشگاه   - خوارزمی  المللی  بین  جشنواره   21 تحقیقاتی  طرحهای  داوری   ،1387-1380
 ،1386 سال   - مدرس  تربیت  دانشگاه   - خوارزمی  المللی  بین  جشنواره   9 تحقیقاتی  طرحهای  داوری   ،1386
المللی امام خمینی قزوین، مدیریت داخلی مجله انجمن  عضو هیات تحریریه مجله لسان مبین دانشگاه بین 
زبان وادبیات عربی - دانشگاه تربیت مدرس - از 1386-1387، رابط دانشگاه برای همکاری مشترک در زمینه 
کمیته علمی همایش  و عضو  دبیرخانه  از 1387-1388، عضو   - تربیت مدرس  دانشگاه  زبان عربی -  آموزش 
گروه زبان و ادبیات هیات  کمیسیون تخصصی  آموزش زبان عربی - انتشارات سمت - از 1387-1388، عضو 
ممیزه دانشگاه - تربیت مدرس، تقدیر از حضور در ساعات اداری- تربیت مدرس- از 1387-1388، عضو هیات 
انجمن  پژوهشي  علمي  مجله  تحریریه  هیأت  عضو   ،1389-1386 کرمان-از  تطبیقی-  ادبیات  مجله  تحریریه 
ایراني زبان و ادبیات عربي - تربیت مدرس - از1387-1388، مدیر داخلی مجله علمی پژوهشی انجمن ایراني 
دانشگاه  معاصر،  ادب  نقد  مجله  تحریریه  هیات  عضو   ،1388-1387 از  مدرس-  عربي-تربیت  ادبیات  و  زبان 
تحریریه  هیات  عضو   ،1391-1390 مدرس  تربیت  دانشگاه  انسانی  علوم  دانشکده  پژوهشی  شورای  عضو  یزد، 
گروه پژوهش فلسفه و الهیات - تربیت مدرس-1391، شرکت در  دانشگاه شهید بهشتی-از 1389-1391، مدیر 
از  کشور  نقشه جامع علمی  تهیه  ادبیات عربي در  و  زبان  گروه  الخطاب -الزهراء-1390، مدیریت  کارگاه تحلیل 
تاریخ 86/11/10، عضویت در شورای مدیران دانشکده علوم انسانی از 86/7/4 به مدت یک سال و... برپایی 
ایرانی زبان و ادبیات عربی و  کارگاه هایی چون تاسیس انجمن  یا  آزمایشگاه  اندازی  راه  نمایشگاهها وطراحی و 
تاسیس و نشر مجله علمی پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی با همکاری دکتر فیروز حریرچی، دکتر حامد 
تاسیس  تطبیقی،  ادبیات  پژوهش های  مجله  اندازي  راه  نوش،  آذر  آذرتاش  دکتر  میرزایی،  فرامرز  دکتر  صدقی، 
کارشناسي ارشد، تاسیس رشته آموزش زبان عربي در مقطع ارشد با همکاري دکتر  گرایش ادبیات عربي در مقطع 

عیسی متقي زاده و ... از دیگر اقدامات ایشان می باشد.
در  هنري  و  ادبــي  عناصر  تحلیل  چون  ارزشمندی  کتب  تألیف  بر  مشتمل  ایشان  علمی  خدمات  همچنین 
کریم، أضواٌء علي نصوص تفسیریة للقرآن الکریم، االدب المقارن )دراسـات نظریه  و تطبیقیه(،  داستانهاي قرآن 
تألیف  االلهیة )ج1 و ج2(  الخزائن  بنام مفتاح احسن  تفسیر سوره حمد  ترجمه  آن،  و سیر تطور  انواع شعر عربي 
کتابهای آموزش  آیت اهلل سید مصطفي خمیني، ادبیات داستانی قدیم عربی و سیر تحول آن، ویراستاری علمی 
تألیف دکتر فرامرز میرزایي و دکتر علي نظري، و مختارات من  روائع  زبان عربي براي دانشجویان رشته حقوق 
االدب العربي في العصر العباسي االول تالیف دکتر سید علي میر لوحي و تألیف بیش از 100 مقاله علمی  پژوهشی، 
علمی-ترویجی، شرکت در چندین همایش بین المللی خارجی و داخلی به همراه ارائه مقاالت در این همایش ها، 
راهنمایی و داوری پایان نامه ها و رساالت در دانشگاه تربیت مدرس و دیگر دانشگاه ها می باشند. تدریس دروس 
تخصصی چون تاریخ ادبیات معاصر عربي، متون نظم و نثر معاصر عربي، متون نظم و نثر دوره جاهلي، متون 
نظم و نثر دوره عباسي، متون نظم و نثر دوره انحطاط، صرف و نحو، عربي در فارسي، ادبیات تطبیقي، علوم 
کریم، متون نثر عربي، قرائت متون عرفانی، نهج البالغه، تفاسیر ادبی قرآن  بالغي، نقد ادبي، متون تفسیر قرآن 
کارشناسی ارشد و دکتری از جمله تالشهای ایشان در  کارشناسی،  کریم در مقاطع  کریم، اعجاز قرآن، مفردات قرآن 

عرصه تولید علم و دانش افزایی می باشد.

که وقت خود را در اختیار ما  -استاد ارجمند جناب آقای دکتر پروینی ضمن عرض سالم و تشکر فراوان از این 
گذاشتید، و تبریک به مناسبت انتخاب جنابعالی به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه تربیت مدرس در سال 1394، 
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همچنین قدردانی ویژه از همراهی شما با انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات عربی، خواهشمندم در ابتدای 
کادمیک آن با عنوان  صحبت، مختصرا توضیحی درباره حضور زبان عربی در جامعه ایرانی به خصوص حضور آ
"رشته زبان و ادبیات عربی" با زیر مجموعه های آن )زبان و ادبیات عربی، آموزش زبان عربی، مترجمی زبان عربی و 
چنانچه گرایشات دیگری وجود دارد و یا در برنامه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی و دانشگاه تربیت مدرس و دیگر 

دانشگاه ها هست که قصد تأسیس آن را دارید( بفرمائید.

*بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رّب العالمین و صّلی اهلل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین

علمی  انجمن  تأسیس  فکر  به  کشور  عربی  ادبیات  و  زبــان  رشته  فعال  دانشجویان  که  هستم  کر  شا را  خدا 
دانشجویی برآمدند و پس از آن در یک اقدامی مهمتر، اقدام به تأسیس یک مجله علمی تخصصی در زمینه زبان 
گرامی که در تاسیس این دو نهاد، تاثیرگذار بودند  و ادبیات عربی نمودند. در ابتدا الزم می دانم از همه دانشجویان 
که از دانشجویان بسیار فعال و خدوم در رشته زبان و  کنم مخصوصا از برادر عزیزمان جناب آقای حسینی  تشکر 
کشور ما  که این رشته در  کنم  ادبیات عربی به شمار می آیند. در خصوص رشته زبان و ادبیات عربی باید عرض 
گفته می شود حضور زبان عربی در ایران به دوران هخامنشی ها و ساسانی ها  دیرینه ای بس دراز دارد بطوریکه 
از اسالم  ایران قبل  زبان عربی در  اقتصادی، تجاری، فرهنگی مسبب اصلی حضور  برمی گردد. عوامل سیاسی، 
که یزدگرد سوم پادشاه وقت ایرانیان پسر خودش بهرام  کتابهای تاریخی ذکر می کنند  بوده و حتی معروف است در 
که شاعر و ادیب عربی بوده می سپارد تا به ایشان زبان عربی یاد بدهد و این آقای  گور را به دست آقای نعمان اعور 
گور هم مضاف بر این بوده تا اینکه نقل شده است  کار می کند و همت خود بهرام  گور  نعمان اعور آنقدر با بهرام 
گور توانست اشعاری را به زبان عربی بسراید، و این، تنها یکی از موارد دال بر حضور زبان عربی در ایران  که بهرام 
کلمات فارسی نیز در زبان عربی دوره پیش از اسالم وجود داشته  است. البته این رابطه، رابطه ای دو سویه بوده، 
که  می بینیم  اعشی  معلقه  جمله  از  معلقات  اصحاب  برخی  نزد  و  گرفته  صورت  هم  تحقیقاتی  زمینه  این  در  که 
کنیم و به دوره پس از اسالم برسیم می بینیم  گر از این مرحله بخواهیم عبور  کلمات فارسی در شعر آنها وجود دارد؛ ا
گفتم  گر این را پدیده بی نظیر  که در تاریخ، یک پدیده بی نظیری درباره حضور زبان عربی در ایران اتفاق می افتد. ا
به این معناست که شاید بشود گفت در تاریخ هیچ دو ملتی، یافت نشده که یک زبان و ادبیات و فرهنگی، در زبان 
کرده و حضور داشته باشد و این زبان و ادبیات و فرهنگ مقصد، اصالت و  و ادبیات و فرهنگ دیگر اینقدر نفوذ 

استقالل خود را از دست ندهد و به تعامل و تبادل با فرهنگ و زبان و ادبیات دیگر بپردازد.
کم مایه حرف بزنم شاید ساعتها  گر درباره حضور زبان عربی در ایران پس از اسالم بخواهم من  فکر می کنم ا
کتابهای متعددی نوشته اند و داد سخن در داده اند، اما  که  طول بکشد تا چه رسد به استادان مسلم در این زمینه 
که ایرانیان نه تنها به تعلم زبان عربی،  به هر حال حضور زبان عربی پس از اسالم در ایران آنقدر پررنگ هست 
که نتیجه آن  گماشتند  کتابت به زبان عربی نیز همت  که به  بلکه به تعلیم آن نیز پرداختند و نه تنها به تعلیم آن، 
که یک  گر از دوران تاریخی اسالمی  کتاب علمی و ادبی به زبان عربی توسط ایرانیان شده است. ا هزاران هزار جلد 
امپراطوری اسالمی با مرکزیت بغداد در سراسر جهان اسالم آن دوره وجود داشته بگذریم و به دوران مغول برسیم و 
گر نیم نگاهی  پس از مغول در دوران تیموریان و صفویان و زندیه و... - البته زندیه قبل از آن نیز وجود داشت - ا
که درست است حضور زبان عربی در دوران یاد شده  به حضور زبان عربی در این دوران نیز بیندازیم، خواهیم دید 
مثل دوران طالیی فرهنگ اسالمی نبوده اما هیچوقت زبان عربی و علوم عربی اسالمی در هیچ جای ایران روزی 
که این زبان  گونه ای  گرم داشته، به  کشور حضور و ظهوری  کنار این  گوشه و  از روزگاران تعطیل نشده و همیشه در 
و ادبیات و فرهنگ بطور بی نظیری با زبان و فرهنگ و ادبیات ملی فارسی عجین و مخلوط شده است، حداقل 
حضور زبان عربی در دوران مختلف چه در دوران طالیی و چه در دوران هجمه های تاتار و مغول و چه پس از آن 
که امروزه اسم آن را  کز دینی  دوران تا به امروز، در ایران حضور دینی بوده است، یعنی حضور زبان عربی در مرا
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گر از این  کز مختلف مشهور بوده است. ا حوزه های علمیه می گذاریم و در دوره های گذشته با نام های مختلف و مرا
گیر و شامل برای زبان عربی نیز در نظر  کثری و همه جانبه و فرا حضور حداقلی بگذریم، می توانیم یک حضور حدا
که آن حضور فرهنگی، ادبی و در حوزه ابداع و شعر و نویسندگی هست و این نشان دهنده اوج حضور یک  بگیریم 
که به انشاد و انشاء  که اهل زبان مقصد به چنان توانمندی در آن زبان می رسند  زبان مبدأ در زبان مقصد هست 
شعر و آثار ابداعی می پردازند، البته نظیر این حضور ابداعی و انشائی و انشادی را ما در همه دوران ها، مخصوصا در 
که به قرن سوم و چهار بر می گردد، داشته ایم. اما حضور زبان عربی در فرهنگ فارسی در دهه های  دوران طالیی 
اخیر - یعنی دهه های پس از انقالب اسالمی - حضوری متفاوت و با اهدافی متفاوت و با روشهایی متفاوت بوده 
که حضور زبان عربی و ادبیات آن، قبل از انقالب اسالمی در دوره پهلوی نیز وجود داشته و  است. درست است 
حتی سابقه تأسیس رشته زبان و ادبیات عربی به دهه بیست شمسی می رسد. در این دهه در دانشکده الهیات 
که  که آن زمان به "دانشکده معقول و منقول" معروف بوده رشته زبان و فرهنگ عربی تأسیس می شود  کنونی 
استادان پیشتاز و پیشکسوت ما از جمله جناب آقای دکتر آذرنوش،  جناب آقای دکتر حریرچی و جناب آقای دکتر 
ک نهاده اند، اینها رشته  خ در تیره خا که بعضا در قید حیات هستند و بعضا ر فاضلی و خیلی از استادان پیشکسوت 
انقالب  نزدیکیهای  حدودا   - اسالمی  انقالب  از  پیش  سالهای  در  رشته  این  که  خوانده اند  عربی  فرهنگ  و  زبان 
یا سه دانشگاه  نام می دهد و به صورت یک رشته مستقل در دو  تغییر  ادبیات عربی  و  زبان  اسالمی - به رشته 

محدود از جمله دانشگاه تهران و اصفهان و بعدا هم مشهد و مانند آن تأسیس می شود.
کامال متفاوت می شود؛ اوال در بند 16 قانون  اما پس از انقالب اسالمی حضور زبان عربی و ادبیات آن حضوری 
که آموزش این زبان در تمام سطوح ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان الزم و ضروری  کشور تصریح می شود  اساسی 
است و در دوران دانشگاه هم برای همه رشته ها حداقل دو واحدی درس زبان عربی به منظور فهم متون دینی 
و مانند آن قرار داده می شود و این عالوه بر حضور زبان عربی در رشته هایی مانند زبان و ادبیات فارسی، علوم 
کتابداری و مانند آن هست. این حضور در  قرآن و حدیث، فلسفه، تاریخ، تاریخ و تمدن، رشته حقوق و حتی رشته 
رشته های اینگونه، به فضل اهتمام به تأسیس این رشته بوده است. البته اخیرا  پس از انقالب اسالمی و حتی قبل 
از آن - دانشگاه هایی تأسیس شده مانند دانشگاه "المصطفی العالمیه"، "دانشگاه مفید"، "دانشگاه باقر العلوم"، 
از آغازین  "دانشگاه مذاهب اسالمی" و مانند آن، دروس عربی به وفور تدریس می شود و "دانشگاه امام صادق" 
که یک دانشجوی شاغل به تحصیل در آن دانشگاه قادر می شود زبان عربی  سالهای انقالب تأسیس شده است 
که این هم به فضل انقالب اسالمی و تالش و مجاهدت تمام  را در مهارتهای چهارگانه به خوبی نسبی یاد بگیرد 
اینها بگذریم،  از همه  اهتمام می ورزیدند.  زبان جهان اسالم  زبان عربی به عنوان  به  که  اندرکارانی بوده  دست 
رشته زبان و ادبیات عربی به عنوان یک رشته مستقل در دانشگاه های ایران بسیار مورد توجه قرار می گیرد به 
که تقریبا در همه آنها  که ده ها دانشگاه دولتی و غیر دولتی در آن ها، رشته زبان و ادبیات عربی وجود دارد  طوری 
کارشناسی ارشد وجود دارد  و تعداد قابل مالحظه ای  کثر قریب به اتفاقشان مقطع  دوره لیسانس دایر هست و در ا
کردن این رشته رو  گرایشی  نیز از آنها در مقطع دکتری دانشجو می پذیرد. خوشبختانه در سالهای اخیر اهتمام به 
کارشناسی ارشد رشته مترجمی داریم  و رشته آموزش زبان  به افزایش نهاده بطوریکه ما اآلن در مقطع لیسانس و 
که تنها  کارشناسی ارشد، رشته ادبیات عربی را داریم  عربی در دوره لیسانس در آستانه تأسیس هست،  و در مقطع 
کشور  اجرا شود زیرا رشته "زبان  در دانشگاه تربیت مدرس دایر هست و از سال آینده قرار هست این رشته در سراسر 
کردیم منسوخ شده و رشته "ادبیات عربی"  که اخیرا از وزارت علوم دریافت  و ادبیات عربی" موجود طبق نامه ای 
کشور - با  کارشناسی ارشد از سال آینده قرار هست در سراسر  تأسیس شده در دانشگاه تربیت مدرس برای مقطع 
کارشناسی  کمیته برنامه ریزی در وزارتخانه در آن انجام می دهیم - اجرا شود و همچنین در مقطع  که در  تعدیالتی 
که در دانشگاه تربیت مدرس تأسیس شده و اخیرا در دانشگاه اصفهان نیز دایر شده  ارشد رشته آموزش زبان عربی 
که امیدوارم در آینده نه چندان دور این رشته در خیلی از دانشگاه ها تأسیس شود. در مقطع دکتری رشته  است 
کنار همه اینها رشته زبان و ادبیات عربی  "مطالعات ترجمه" به عنوان یک رشته مستقل اخیرا تأسیس شده و در 
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در بطور عام در مقطع دکتری در سراسر دانشگاه های مجری وجود دارد.

گرایشات مختلفش چیست؟ و برای تحقق این اهداف چه برنامه هایی تدارک  -اهداف این رشته با 
دیده شده است؟

کالن در حوزه رشته زبان و دبیات عربی داشته باشیم باید نگاهمان هرمی  گر ما بخواهیم یک برنامه ریزی  ا
که  که از دوره لیسانس تحصیل خود را در رشته زبان عربی شروع میکند باید بداند  کسی  که  باشد، به این معنی 

عربی برای چه منظور؟
گر عربی برای فهم متون دینی و میراث تمدنی و فرهنگی عربی و اسالمی باشد باید رشته فرهنگ و ادب عربی  ا
که در دوره لیسانس رشته فرهنگ و ادب عربی را می خواند،  کسی  که در آستانه تأسیس هست.  کند  را انتخاب 
در دوره فوق لیسانس رشته ادبیات عربی را ادامه می دهد و در مقطع دکتری، مطالعات فرهنگ و ادب عربی را 
که شامل تمام مباحث مربوط به ادبیات، نقد ادبی، ادبیات تطبیقی، مطالعات فرهنگی و...  ادامه خواهد داد 
که می خواهد در  کرده است  که هدف خود را از ابتدا در رشته زبان و ادب عربی مشخص  کسی است  هست. این 
کارآفرینی و زبان عربی  که زبان و ادبیات عربی را به قصد  کسی  حوزه فرهنگ و ادب و مانند آن ادامه بدهد. اما 
کند. البته این به معنی این نیست  روز می خواهد ادامه دهد باید از دوره لیسانس بطور هرمی مسیر خود را انتخاب 
کمیته برنامه ریزی وزارت علوم همه دوستان و برنامه ریزان به این  که دانشجو نمی تواند تغییر رشته دهد، بلکه در 
نگاه کالن رسیده اند که یک نفر در انتخاب خود از دوره لیسانس بتواند تا انتهای مقصد خود را ببیند. منظورم این 
کارآفرینی و مانند این می خوانند از دوره لیسانس رشته  کسانیکه زبان عربی را برای عربی روز و مسائل  که  است 
کنند و فوق لیسانس نیز همان رشته آموزش زبان عربی ادامه دهند و در  آموزش زبان عربی را می توانند انتخاب 
مقطع دکتری هم ان شاءاهلل در چند سال آینده به لطف خداوند قرار هست تأسیس شود. بنابراین شخص در این 
کنار این، رشته مطالعات ترجمه از مقطع لیسانس تا دکتری می تواند این اهداف را  مسیر ادامه می دهد. البته در 
کارآفرینی و... و تصمیم داریم که رشته های دیگری  کاربردی، عربی برای  کند، یعنی عربی برای روز، عربی  تأمین 
که چون هنوز قطعی نشده است بنده نمی توانم درباره  کنیم  مانند رشته زبان عربی رسانه و مانند آن نیز تأسیس 

کنم.  آن اظهار نظر 
گذشته   گر زبان عربی در طول تاریخ  که بگویم ا کشید این است  که خیلی هم طول    هدف من از این مقدمه 
که زبان عربی در ایران حضور دارد همیشه با یک فراز و فرودی  که بیش از  تقریبا 15 قرن است  در طول چند دهه 
که در رأس همه دالیل قرار دارد و دالیل  ع حضور زبان عربی در ایران بنا بر دالیلی دینی  همراه بوده اما در مجمو
فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تجاری و ادبی و مانند اینها، همیشه پر خیر و برکت بوده نه تنها برای ایرانی ها بلکه 

کل جهان اسالم و بلکه برای دنیا. برای خود عربها و بلکه برای 
گرفته  که برایش در نظر    اما حضور زبان عربی پس از انقالب اسالمی اقتضائاتی دارد متناسب با آن اهدافی 
شده لذا ما باید آن اقتضائات را در نظر بگیریم و متناسب با پیشرفتهایی که در جهان وجود دارد و متناسب با نیازها 
گذشته  که میراث  گذشته خالصه نشود هرچند  که این زبان و ادبیات تنها به میراث  کنیم  بتوانیم برنامه ریزی 
که در انجمن علمی استادان زبان و ادبیات عربی و  همیشه با اهمیت بوده است. بخاطر همین اقتضائات هست 
کمیته برنامه ریزی زبان و ادبیات عربی در وزارتخانه مدتهاست روی این قضایا فکر  در نهادهای ذیربط، از جمله 
کنیم  کاربردها و نیازها تأسیس  گرایشهای جدید را متناسب با اهداف،  که ما بتوانیم رشته ها و  شده و فکر می شود 

که چند رشته مورد اشاره جزء همین برنامه ریزی هاست.
این  ما  گر  ا و  گرفت  این رشته اهداف مختلف می شود در نظر  برای  که  کردم    در البالی صحبتهایم عرض 
که ما توجه  کاربردی و عملیاتی در نظر نگیریم برنامه ریزی هایمان ابتر خواهد بود و آن موقع است  اهداف را بطور 
کنیم  و عنایت مسئولین و نهادهای ذیربط برنامه ریز در حوزه فرهنگ و زبان و ادبیات را به طرف خودمان جلب 
که زبان دینی  کنیم. به این معنی  ج  کنیم و عربی را از یک زبان دینی صرف باید خار و بر این اساس برنامه ریزی 
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که دین اسالم و قرآن حضور داشته باشد و این زبان دینی عربی وجود خواهد  همیشه بوده و خواهد بود مادامی 
که اهداف  داشت اما مطمئنا در طول تاریخ، عربی در ایران فقط برای اهداف دینی تعلیم داده نشده است هرچند 
کاربردهای دیگری وجود داشته لذا ما می بینیم در طول  دینی در رأس این سلسله بوده است. اما اهداف دیگر و 
کاربردهای مختلفی از زبان عربی در ایران وجود داشته، امروزه هم ما  تاریخ پس از اسالم هم متناسب با آن اهداف 
کاربردهای این رشته سوق دهیم و حتی به نظرم قبل از دانشگاه در دوران  باید ذهنیت دانشجویان خودمان را به 
گردشگری،  کاربردهای مختلفی دارد؛ برای مثال امروزه در صنعت  که زبان عربی  دبیرستان باید آموزش داده شود 
که به زبان عربی پدید آمده بسیار جای توجه و عنایت است،  در صنعت هتلداری و در حوزه طب و سالمت نیازی 
کز تصمیم گیر در این زمینه.  هم از طرف ما به عنوان دغدغه مندان و دلسوزان این رشته و هم از سوی نهادها و مرا
کاربردهای مختلف  کارآفرین داریم نیاز به عربی دان مسلط به زبان عربی روز در  لذا ما امروزه نیاز به یک عربی دان 
گذشته در حوزه تجارت، در حوزه رسانه، و در حوزه شبکه های مجازی اهداف و نیازها و  یاد شده داریم از اینها 
گرایشهایی را باید تعریف  کامال محسوس هستند و ما متناسب با اینها، رشته ها و  که امروزه  کاربردهایی هستند 
که خوشبختانه در این یکی دو سال اخیر خیلی از دانشجوهای ارشد و دکترا  کنیم  کزی را باید تاسیس  کنیم و مرا
که در حوزه میراث آنچه مربوط است  کز فرهنگی رسانه ای همکار می کنند و فراموش نکنم  با بسیاری از این مرا
که به هزاران نسخه می رسد،  کز حفظ نسخ خطی داریم  کتابخانه ها و مرا که ما در  به نسخه های خطی فراوانی 
کتابخانه های شخصی  کتابخانه های ایران و حتی  کز  گر ما مرا بیش از 10000 نسخه فقط در یک مرکز وجود دارد. ا
کنیم و آنها را به دانشجوهای  ع بندی  کنیم و نسخه های خطی آنها را شناسایی و موضو افراد چهره را استقصاء 
و تصحیح  ترجمه  منظور  به  ادامه می دهند  را  رشته  این  دکترا  تا  لیسانس  دوره  از  که  ترجمه  رشته های  توانمند 
ایجاد بکنیم و عالوه  کار خودمان  برای نسل جویای  کارآفرینی جدیدی  کنیم در حوزه میراث می توانیم  گذار  وا
که  که به نظرم این بخش به مراتب مهم تر است هر چند  کار فرهنگی ماندگاری هم انجام داده ایم  بر آن یک 
دغدغه اشتغال امروزه، دغدغه همگان هست اما بعضی وقتها آن اشتغال ظاهری و صوری همه وجود آدم را فرا 
برای همین  این جنبه هم بسیار اهمیت دارد.  لذا  نیازهای فرهنگی و تمدنی قضیه لحاظ نمی شود.  و  می گیرد 
که در این زمینه اهمیت دارد این  انجام است. آنچه  از سوی نهادهای ذیربط در حال  برنامه ریزیهایی  اهداف 
کنند، هیچوقت نگاه های تک بعدی  که همه نهادهای تصمیم گیر در این زمینه باید بطور همپوشانی عمل  است 
کردن جنبه های همپوشانی، این  گرفتن سایر نهادها و بدون لحاظ  و یکه تازانه نداشته باشند. زیرا بدون در نظر 
گرچه یک نهاد! چه این نهاد دولتی باشد و چه نهاد مردمی و مدنی مانند انجمن  تالشها، تالشهای انفرادی است ا
و ... این تالشهای انفرادی نتیجه بخش نخواهد بود، باید همه بسیج شوند و همه به این نیاز واقف باشند تا 

کرد. بشود برنامه ریزی 

-از دیدگاه شما مهمترین موانع عدم تحقق اهداف مذکور چه بوده است؟ 
نکردن  برنامه ریزی  آن  تبع  به  و  شده  یاد  اهــداف  تحقق  مانع  مهمترین  من  نظر  به  دارد  موانعی  کــاری  هر 
متناسب با آن اهداف، برای این مسئله عالوه بر همپوشانی درباره نهادها که عرض کردم، احساس مسئولیت تمام 
که ما خود اقدام نکنیم و به خطیر  که مشغول به تحصیل یا تدریس در این رشته هستند، مادامی  کسانی است 
که از بیرون  بودن قضیه و مشکالت رشته زبان و ادبیات عربی پی نبریم، به هیچ وجه نباید انتظار داشته باشیم 
کارهایمان همپوشانی داشته باشد و با خرد  برای ما تصمیم بگیرند، ما خودمان باید اقدام کنیم و تصمیم بگیریم و 
کنار اینها بصیر بودن به تحوالت  کنیم و در  جمعی و با استفاده از ابزارهای علمی و مانند این بتوانیم برنامه ریزی 
که از دانشگاه ها میرود، و یا به  کشور و دانشگاه ها و انتظاراتی  و تطورات عالم و جهان عرب و نظام برنامه ریزی 
که نگاه به این بزرگی، همه از متصدیان  که از دانشگاه هزاره سوم می رود. درست است  عبارت دیگر، انتظاراتی 
کادمیک  کالن آ رشته زبان و ادبیات عربی انتظار نمی رود ولی متصدیان و دلسوزان این رشته باید در این نگاه 
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که چنین نگاهی شد  کجا می رود؟ وقتی  که دانشگاه به  کنند  و دانشگاهی خود را جا بدهند و از این دریچه نگاه 
که ما جایگاه خود را در این منظومه و مجموعه پیدا می کنیم و اوال همسو با این مجموعه حرکت  آنموقع است 
تالشهایی  خوشبختانه  می کنیم.  حرکت  و  برنامه ریزی  خودمان  اقتضائات  و  اهداف  با  متناسب  ثانیا  و  می کنیم 
کنون همکاری خوبی با انجمن  در انجمن زبان و ادبیات عربی وجود دارد و سایر نهادهای ذیرط و ذینفع نیز تا
که  برداریم. هرچند  از دیگری  را یکی پس  موانع  بتوانیم  تا  بیشتر شود  و  بهتر  آینده  در  که  امیدوارم  و  داشته اند 
کّمی فزاینده و بی حساب رشته های دانشگاهی در چند سال اخیر و بویژه در  که رشد  کنم  بنده مجبورم اعتراف 
دهه های اخیر، نه تنها مانع و مزاحم رشته زبان و ادبیات عربی هست و متأسفانه در خیلی از رشته ها و می  توان 
که مسئوالن و  که دل دلسوزان را به درد می آورد. هرچند  گفت در همه رشته  ها این مسئله یک مانع اصلی است 
کالن برای خود برنامه هایی دارند و بنده در جایگاه نقد آنان نیستم اما دود این قضیه به چشم ما  تصمیم گیران 
که بطور مستقیم با این مسائل روبرو هستیم و مانع برنامه  ریزیهای علمی و هدفمند ما می  شود، همچنان  می رود 
که شاهد هستیم ورودیهای دوره  های مختلف با چه ناتوانیهایی در این رشته مدرک می گیرند و با چه ضعفهایی 
گر خدایی نکرده ارتباطاتی وجود داشته باشد و افراد ضعیف جاهایی استخدام شوند و  غ التحصیل می شوند و ا فار
کالن  وزارتی به آن  که باید تصمیم گیران  افراد دلسوز و توانمند نتوانند استخدام شوند اینها از جمله موانعی است 
کز  گرفته می شود حتما باید به مرا که  ع تصمیمی  توجه داشته باشند. در رشته زبان و ادبیات عربی هم باید هر نو
کار بیهوده و بی هدف انجام نشود، رشد  که  کمیته برنامه ریزی و...  مهم ذیربط اطالع داده شود از جمله انجمن و 
گروه های عربی در دانشگاههای آزاد و پیام نور و برخی دانشگاههای دیگر مانع مهمی برای برنامه ریزی  فزاینده 
که دانشگاههای آزاد و دیگر دانشگاهها این رشته را نداشته باشند  هدفمند است. البته منظور بنده این نیست 

گروه ها با اهداف و برنامه و سرفصلهای مناسب پیش روند. بلکه باید این 

-در آخر، ضمن آرزوی توفیقات روزافزون برای شما، چنانچه مایل هستید، خواهشمندم توصیه ای در 
زمینه فعالیتهای پژوهشی در اختیار اینجانب و همکاران فعال در نشریه علمی دانشجویی زبان و ادبیات 

عربی قرار دهید.
که انجمنی به نام انجمن دانشجویان در دانشگاه تربیت مدرس و دیگر دانشگاهها تشکیل  بنده خوشحالم 
رشته  این  دانشجویان  تمام  که  امــیــدوارم  و  شده  شــروع  مــدرس  تربیت  دانشگاه  از  خوشبختانه  که  است  شده 
و هر سال  کنند  تقویت  را  انجمن  این  با دلسوزی  و  انجمن شوند  این  و دکتری عضو  ارشد  مخصوصا در مقاطع 
کنند و فعالیتها و تحوالت این رشته  نشستهای مختلفی داشته باشند و حرکت رشته زبان و ادبیات عربی را رصد 
گوش تصمیم گیران برسانند تا در  کنند و اعتراضات و انتقادات و پیشنهادات اصالحی خود را به  را آسیب  شناسی 
که از قاعده خانواده زبان و ادبیات عربی شکل می گیرد و هم از باال توسط مسئوالن تصمیم گیر  آینده با حرکتی 
کند و مطمئن  که این رشته جایگاه دیرین خود را در دوران جدید پیدا  کارهایی انجام داد  صورت می گیرد بشود 
کشور رسانده شود  کالن  گوش مسئولین  کاربریهای این رشته و اهداف متعدد و مفید این رشته به  گر  که  ا هستم 
اقتصادی،  تجاری،  دینی،  فرهنگی،  حوزه  در  آن  تحوالت  و  رشته  این  به  اهتمام  و  کرد  خواهند  توجه  هم  آنها 
که  کشور می رساند و این شدنی است در صورتی  کارآفرینی و مانند آن فواید زیادی به  سیاسی و جنبه های دیگر 

همگی دست به دست همدیگر بدهیم. والسالم علیکم ورحمة اهلل وبرکاته.
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نمودهای اسالم فرهنگی و اسالم قدرت
قاسم عزیزی مراد1

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه عالمه طباطبائی

نقش و نمود ادبیات در تحوالت فرهنگی و اجتماعی و تاریخی قابل انکار نیست. در این میان برخی متن ها 
ح ایدئولوژی ندارند و تحت تأثیر نمودهای  که هیچ نقشی در طر با رویکرد »بازسازی« حرکت می کنند بدین معنی 
که به تنهایی  ع متن ها؛ متن های دیگری نیز وجود دارد  دیگر و به موازات آنها حرکت می کنند. اما در مقابل این نو
جریان های مؤثری در فضای فرهنگی و اجتماعی عصر خود و همچنین دوره های بعد از خود ایجاد می کنند. این 
این  در  که متن هایی  گفت  به جرأت می توان  و  دارد  ویــژه ای  کاربرد  گفتمان  تحلیل  نظریه های  در  تحلیل  ع  نو
کاربرد زبان به مفهوم »تغییر« در  که عالوه بر جنبه های هنری و زیبایی  کسب می کنند  تحلیل ها امتیاز واالیی را 
ع متون در جامعه و ادبیات و فرهنگ پس از خود به نحوی  مقوله های مختلف نگاه ویژه ای داشته باشند. این نو
کارکرد  این متن ها در  انکار آن نیست. در واقع  یارای  را  کس  که هیچ  تأثیر به سزایی دارند  نظام مند و منسجم 

کارکردی ویژه دارد. که  ح می کنند  ایدئولوژی خود جهان بینی ای را مطر
که به  گفتمانی  می توان متنی به حساب آورد  در این میان متن قرآن و اقدامات پیامبر )ص( را در پرتو تحلیل 
عنصر »تغییر« اهمیت ویژه ای نشان داده و به نحوی می توان آن را عنصر دگرگونی فرهنگی در زمینه انگاره های 
که مهمترین و اصلی ترین نمود اثبات نبوت پیامبر در میان فرقه های  فرهنگ جاهلی به حساب آورد. این متن 
گونی است و می توان آن را متنی دقیق در  گونا گون مذهبی به حساب می آید در مؤلفه های خود دارای ابعاد  گونا
گفتمان نظام اسالمی به حساب آورد. به راستی مهمترین نمود عنصر »تغییر« در این متن در چه  ح ایدئولوژی  طر
از این متن است در چه نمودهایی ظاهر  برگرفته شده  که  اقدامات پیامبر )ص(  مؤلفه هایی نهفته شده است؟ 

گشته است؟ هدف اصلی متن و هویت نزول آن چه بوده است؟
هویت بعثت پیامبر هویتی فرهنگی است و از همان نزول اولین سوره )اقرأ( این هویت به طور واضح معلوم 
است زیرا دانش در نمود فرهنگی بروز می کند و نه در نمود قدرت. عالوه بر این وجه غالب اقدامات پیامبر متوجه 
کردن انگاره های فرهنگ جاهلی نمود ویژه ای  ع اقدامات وی در زمینه دگرگون  انگاره های فرهنگی است. این نو
کردن دختران در دوره جاهلی شیوه های متفاوتی را در  گور  کرده است به عنوان مثال وی در زمینه زنده به  پیدا 
گردید. تالش های بی  انقالب فرهنگی در ساحت احترام به زن  امر منجر به ظهور  این  گرفت به طوریکه  پیش 
وقفه وی برای نابودی باورهای نادرست حیات قبیله ای و همچنین توصیه به وحدت و همبستگی اجتماعی و 
ح سرگذشت ملل پیشین را می توان وجه غالب این متن در سوره های مکی دانست و بیان  الگوسازی با توجه به طر
داشت که سوره های مکی هویتی فرهنگی برای این متن در مبارزه با فرهنگ جاهلی به حساب می آیند. هویتی که 
کاربرد  گرفتن عنصر »تغییر« دگرگون ساخت و با استفاده از  انگاره ها و مؤلفه های فرهنگی جاهلیت را با به دست 
امر در سوره های  این  کرد.  ح  را مطر گفتمان نظام اسالمی  ایدئولوژی فرهنگی  زبان؛  زیباشناسی  ادبی و  هنری، 
مدنی و اقدامات پیامبر پس از هجرت نیز قابل تأمل است زیرا همچنان هویت فرهنگی وجه غالب عنصر »تغییر« 

در متن قرآنی و اقدامات وی است.
گرفته  اما بعد از رحلت پیامبر)ص( نه تنها عنصر تغییر فرهنگی و دگرگونی های مورد نظر متن قرآنی در پیش 

ghasemazizi_1388@yahoo.com :1  . نویسنده مسئول
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دیگر  و  کشاند  قدرت  عرصه  به  قرآن  زبانی  و  فرهنگی  متن  از  را  اسالم  که  داد  خ  ر سقیفه  در  ماجرایی  بلکه  نشد 
اقدامات رنگی از تغییر فرهنگی نداشت بلکه اقدامات در راستای »بازسازی« ایدئولوژی صاحبان »قدرت« حرکت 
که نه تنها برگرفته از متن قرآنی نیست بلکه تطبیق داده شده با بافت و سیاق ذهنی سقیفه  می کرد. ایدئولوژی ای 
که از جمله آنها می توان به فدک، حرام بودن مخالفت صاحب ایدئولوژی، تضمین پایه های انقالب قدرتی  است 

کرد. و ... اشاره 
آری هویت بعثت پیامبر که هویتی فرهنگی بود بعد از سقیفه و اندیشه های آنها به هویتی قدرتی تبدیل گشت 
گفتمان انگاره های  که تا به امروز بزرگ  ترین ضربه را به اسالم زده است. دیگر بعد از سقیفه جنگ بر سر تغییر و 
تغییر  از  تمامی جریان های فکری حرف  بر سر قدرت است. دیگر  و  با قدرت  بلکه جنگ قدرت  نیست  فرهنگی 
گر این  که به دنبال دستیابی به منبرهای قدرت هستند. ا فرهنگی نمی زنند بلکه آنها جریان فکری ای هستند 
موزه های  تخریب  در  اما  است  اول  سکوی  در  داعش  تخریب  المللی  بین  ائتالف  در  سعود  آل  چرا  نیست  چنین 
فرهنگی موصل و تدمر و ... هیچ اثری از او دیده نمی شود و حتی در تجارت مؤلفه های فرهنگی این موزه ها در 
که 17  کشورهای سرسپرده آل سعود در ماجرای منا  خلیج فارس شرکت داشته و منافع خود را دنبال می کند. چرا 
کرد هتک حرمتی را احساس نکردند ولی در تنش میان ایران و عربستان به ساز آل سعود رقصیدند؟  کشور را عزادار 
آیا این نمونه ها چیزی جز جنگ قدرت بر سر قدرت و منفعت است؟ این در حالی است که جریان هایی مثل داعش 
که امروز به اسالم ضربه می زنند جریان هایی فرهنگی هستند و به دنبال نابودی فرهنگ و  و طالبان و القاعده 

تمدن اسالمی.
که در زمان پیامبر وجه غالب آن عنصر »تغییر« به منظور دگرگون  آری امروز خوانش آل سعود از متن قرآنی 
از سیاست در این متن هم وجود دارد نه برای قدرت است بلکه  گر شمه ای  ا ــ و  انگاره های فرهنگی بود  کردن 
که هیچ حرفی از فرهنگ و مؤلفه های تمدن  برای پیشیرد انقالب فرهنگی و رنسانس آن ــ ؛ خوانشی قدرتی است 

فرهنگی اسالمی در آن دیده نمی شود. 
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ملخص المقاالت بالعربیة
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أبعاد الرؤیة الصوفية ورموزها في تجربة الشاعر 
»بدوي الجبل«

الدکتور جمال طالبی1
1.أستاذ مساعد في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة فرهنگیان، طهران

الملخص
کثیرًا من دواله الرمزیة من الطبیعة،  یعّد الرمز الصوفي أهّم رمز دینّي یفرض ثقله في الخطاب الشعري العربّي المعاصر عاّمة؛ ویستمّد 
کثر أنواع الرموز ثراًء، وتنّوعًا واّتساعًا. لقد أصبح استعمال الرموز الصوفیة  کما یمتزج فیه رموز المکان، والزمان، والّشخوص ...مّما جعله أ
في الشعر المعاصر عند الشعراء المتصوفة ظاهرة الفتة لالنتباه، والرمز الصوفي بفضل الرؤیا المنسجمة للشاعر، وبفضل تجسیده له ضمن 
السیاق یعکس رؤیة الفرد، والمجتمع الذي ینتمي إلیه ثقافّیًا. والحضور الصوفي سمة بارزة من سمات بدوي الجبل الشاعر السوري المعاصر 
حیث وجد في الفکر الزهدي والتصوفي مصدرًا ینسجم نوازعه النفسیة والروحیة، فاعتمد علیها في التعبیر عن تجربته الحیاتیة في کثیر من 
قصائده. ومن هذا المنطلق یهدف هذا البحث إلی دراسة أبعاد الرؤیة الصوفیة ورموزها في شعر »بدوي الجبل« من خالل الموضوعات الواردة 

فیه وأنماطها التي تمّثلت في المحاور التالیة:
1ـ  الینابیع الصوفیة في شعر بدوي الجبل

2ـ  مالمح الغزل الصوفي في شعره
3ـ  الرموز الصوفیة في شعر بدوي الجبل

  وتبّین لنا جلّیًا من خالل دراسة شعر بدوي الجبل بالمنهج الوصفي التحلیلي أّنه ذو نزعة صوفیة، ورغم تأّثره بکبار شعراء الصوفیة مثل 
لسان الدین بن الخطیب، قد خلق لغة شعریة صوفیة متفردة، واستخدم کثیرًا من الرموز الصوفیة في شعره کالخمرة، والمرأة، والّصحراء، 

والرحلة المضنیة الطویلة، والّنار والّنور و... وأعطی لها دالالت جدیدة ال نألفها عند کبار الشعراء المتصوفة. 

الکلمات المفتاحیة: بدوي الجبل، الشعر المعاصر، الرمز الصوفي.

jamal_talebii@yahoo.com :1   ـ الکاتب المسؤول
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تحليل اإلنسجام المعجمي في معلقة امرئ القيس علی 
ضوء إتجاه اللسانيات الوظيفية

سید محمود میرزایی الحسینی، علی نظری، یونس ولیئی1
1. أستاذ مساعد في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة لرستان

2. أستاذ مشارک في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة لرستان
3. طالب مرحلة دکتوراه في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة لرستان

الملخص
في الوقت الراهن تؤدي النظریات اللغویة دورًا رئیسیًا في عملیة فهم النص وتعلیقه، إحدی هذه النظریات هي نظریة التماسک النصي 
أو اإلنسجام التي تتحدث عن العالقة بین عناصر النص و مکوناته. اقترح هالیدای و حسن نمط هذه النظریة سنة 1976م. بناء علی هذا 
النمط فإّن للتماسک النّصي ثالثة عوامل: النحویة والعطفیة والمعجمیة. لکل هذه العوامل فروع  یؤدي وجودها في النص إلی تماسک 
النص وتمییزه عن الکتابات المتناثرة. یتطرق هذا المقال تابعًا للمنهج التوصیفي التحلیلي إلی دراسة التماسک المعجمي في معلقة امرئ 
القیس الشهیرة مبّینًا العوامل المسببة للتماسک النصي في قصیدة امرئ القیس علی ما یلي: المصاحبة اللفظیة، الحقول الداللیة، التکرار. 
کثر ترددًا بالنسبة إلی العاملین اآلخرین ثم التکرار  والحقول الداللیة هي أقّل مساهمة في التماسک النصي في هذه  المصاحبة اللفظیة هي أ

المعلقة. وجود هذه العوامل المذکورة قد أدی إلی تماسک القصیدة واتساقها العالیین علی المستوی المعجمي.

الکلمات المفتاحیة: التماسک المعجمي، المصاحبة اللفظیة، الحقول الداللیة، التکرار، معلقة امرئ القیس. 

yunusvaliei@yahoo.com :1 .  الکاتب المسؤول
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دراسة األصول والمبادئ المشترکة للصعاليک والعياران 
في مرآة األدبین  الفارسي والعربي

الدکتور حسین شمس آبادی، راضیه کارامد، مهدی نودهی1
1. أستاذ مشارک في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة حکیم سبزواري

2.طالب مرحلة دکتوراه في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة حکیم سبزواري
3. طالب مرحلة دکتوراه والمدرس في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة حکیم سبزواري

الملخص
کان الصعالیک والعیاران بصدد الوصول الی العدالة في البناء االجتماعي ومن خاللها إیجاد نظام جماعي متعادل یستوی فیه الضعفاء 
واألغنیاء، قاصدین من وراء عملهم االجتماعي نشوء التکافؤ الجماعي الذي ال یمکن به أن یتجاوز أحد عن حده المحدد في بناء المجتمع. 
وظهروا أیضا نتیجة اختالل في النظام االجتماعي حیث کان الظالمون یضیعون المظلومین حقهم. هم کانوا أحرارا قد اتخذوا الیباب ملجأ، 
والحیوانات حمیما، بسب کبریائهم و مخالفتهم لهذا النظام الفاسد. یتألف نظام العیاران الطبقي من الفقراء و األغنیاء، حیث أنهم یخطون 
کثر إنسجاما من الصعالیک علی إطالقه. ومن الوجوه المشترکة بین هوالء یمکن اإلشارة إلی السخاء  إلی المطالب واآلمال، بإمکانیات أ
والشجاعة، االعتداد الذاتي، اإلباء وتحمل المشاکل من جهة والرجولة، الدفاع عن المظلوم، المکافحة ضد الظلم، المقدرة الحربیة، الحروب 

اللیلیة، السرقة وقطع الطریق من جهة أخری. أما منهج الدراسة فیبني علی األساس التوصیفی- التحلیلی.

الکلمات المفتاحیة: الصعالیک، العیاران، الرجولة، األدب الفارسي، األدب العربي

mehdinowdehi@gmail.com :1 - الکاتب المسؤول
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دراسة رموز المقاومة في أشعار فاروق جویده
صدیقة جعفری، معصومة حسین پور، خدیجة شاه محمدی1

ع اللغة العربیة وآدابها بجامعة کاشان 1.طالبة مرحلة دکتوراه، فر
ع اللغة العربیة وآدابها بجامعة کاشان 2.طالبة مرحلة دکتوراه، فر

3.ماجستیرة في اللغة العربیة وآدابها بجامعة شهید بهشتي

ص
ّ

 الملخ
 توظیف الرمز في األدب، أحد الوسائل المؤثرة للمقاومة، إذ یستطیع الشعراء من خالله اإلیحاء وبث رسائلهم. وقد استفاد الشاعر 

ُ
یعّد

المصري فاروق جویده من هذه التقنیة لتصویر ما یعانیه الناس في فلسطین والعراق ولبنان، حیث اعتمد علی رموز کالشخصیات الدینیة 
وعناصر الطبیعة المتناقضة لیشیر لروح الفداء لدى الناس الذین یرزحون تحت االحتالل. واستطاع الشاعر-في هذا اإلطــار- أن یرسم 
للمخاطبین صورة للماضي تمکنهم من فهم األوضاع المضطربة والمظلمة لهذا العصر. یسعی هذا البحث لدراسة وتحلیل العناصر الرمزیة في 
أشعار جویدة تحت عناوین رموز الشخصیات الدینیة، الرموز المتناقضة، الرموز القبیحة للمحتلین، رموز المفارقة، الرمز عن طریق االستفهام، 
الرموز المکانیة، والرموز المستمدة من عناصر الطبیعة، وذلك وفق المنهج الوصفي التحلیلي. تشیر نتائج البحث إلی أن کافة الرموز في أشعار 
کثر الرموز المستعملة مأخوذة من الطبیعة من قبیل العاصفة والماء والنور  فاروق جویده تدل علی قمع اآلمال والمالحم، ومن الجدیر ذکره أن أ

والصبح ..

الکلمات المفتاحیة: المقاومة، الرمز، فاروق جویده، الشخصیات الدینیة 

shahmohamadi.maral@yahoo.com :1  الکاتب مسؤول
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جدلية األدب والسياسة في الثقافتين العربیة والفارسية 
الکالسيکيتين

سید حسین حسینی1، ایوب پورعبیری
1.طالب مرحلة دکتوراه في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة تربیت مدرس

2.ماجستیر في قسم اللغة الفارسیة وآدابها بجامعة أصفهان

الملخص
کانتا  إن عالقة السیاسة واألدب في الثقافات والملل المختلفة قضیة الحیلة منها، هذه العالقة في الثقافتین الفارسیة والعربیة اللتین 
کالمجالي األدب والسیاسة في القرون القدیمة، قد أوجدت أدبا عالیا مرة وأّدت إلی تقهقره أخری. من  کثیرة في  کات  ذات تعامل واشترا
هذا المنطلق یقوم هذا البحث  بدراسة جدلیة األدب والسیاسة في الثقافتین العربیة والفارسیة الکالسیکیتین ملقیًا نظرة إجمالیة علی هذه 
الظاهرة بصورة عامة بادئ األمر ثم دراستها في األدب الفارسي علی أساس تقسیماته األسلوبیة وتوالیها ومثلها  في األدب العربي، وأخیرًا قام 
بمقارنة تجلیات تأثیر هذه الجدلیة في األدبین جاعال سعة هذا البحث وشدة عالقة الظاهرتین - خاصة في األدب العربي - تبریرًا لالهتمام 

بالنتوئات وتبیین التأثیرات والتأثرات اإلیجابیة والسلبیة بینهما.
کانت في الثقافة العربیة »عموم و  کانت في الثقافة الفارسیة »عموم و خصوص مطلق« بینما  وأخیرًا وصل البحث إلی أن هذه العالقة 

خصوص من وجه«.

الکلمات المفتاحیة: األدب، السیاسة، األدب الفارسي، األدب العربي

 H.hosseini6288@yahoo.com :1 . الکاتب المسؤول
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دراسة في معرفة المصادر العربیة لحکایات النساء 
الزاهدة و الناسکة في کتاب بند بیران

مسلم خزلی1، آرمان محمدی رایگانی
1. طالب مرحلة دکتوراه في قسم اللغة العربیة بجامعة رازي بکرمانشاه

2. عضو الهیئة العلمیة في جامعة بیام نور هرسین بکرمانشاه

الملخص
قد استوعب کتاب »بند بیران« والذی یعّد أحد النصوص العرفانیة للقرن الخامس الهجری کثیرًا من الحکایات القدیمة فی الموضوعات 
المختلفة. حکایات النساء الزاهدة و الناسکة إحدي موضوعات قد ُدرست في هذا الکتاب وقد اختصت هذه الحکایات بابًا من هذا الکتاب 
باسم زهد النساء واألبواب األخری ذکرت حکایات حول النساء في موضوعات مختلفة. لم تحدد مصادر حکایات هذا الکتاب و لم یشیر إلیها 
الکاتب أیضًا، علی هذا األساس نحن نسعی بالبحث في المصادر العربیة أن نجد الجذور الرئیسیة لهذه الحکایات. في هذا المقال درسنا 
عشرة حکایات نموذجًا، استنادًا إلی نتائج البحث نقلت عشرة الحکایات هذه في بعض المصادر العربیة و اإلیرانیة. جاء ببعض الحکایات 
بشکل تام و نقل قسم آخر من هذه الحکایات بالحذف و التغییر. تأثر الکاتب في نقل و شرح حکایات کتابه من األحادیث والروایات و أقوال 

رجال الدین وشرح هذه الحکایات بأسلوب قصصي و روائي.

الکلمات المفتاحیة: بند بیران، حکایات النساء، الزهد، معرفة المصادر.

Moslem_khezeli@yahoo.com :1  . الکاتب المسؤول
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دراسة أسلوبّیة لنشيد الجزائر الوطني لمفدي زکریاء
محمد فرهادی1

1. طالب مرحلة دکتوراه في قسم اللغة العربیة بجامعة لرستان

الملخص
إّن االسلوبّیة علم یبحث في أفکار الشعراء والُکّتاب وأسالیبهم. نحن نسعی في هذه المقالة أن نلقی الضوء علی النشید الوطني الجزائري 
عبر المنهج التحلیلی والتوصیفي وفي ثالثة المستویات: الموسیقّیة، الفکرّیة والنحوّیة، لکن نظرًا لالهمّیة الموسیقّیة لهذا النشید نرّکز علی 
کثر من سائر المستویات. تشیر نتایج هذا البحث إلی أّن الشاعر قد وضع االمکانّیات الموسیقّیة لهذا النشید مثل الوزن والقافیة  موسیقاه أ
وصفات الحروف والتکرار و ... في خدمة مفهوم کالمه ووافق بین اللفظ والمعنی. اضافة إلی ذلک، جاءت فیه االفکار والمفردات القرآنّیة 

وامتأل بروح مکافحة االستعمار تمامًا. 

الکلمات المفتاحیة: مفدي زکریاء، األسلوبّیة، النشید الوطني الجزائري، المستوی الموسیقي.

mohammadfarhadip@gmail.com :1 . الکاتب المسؤول


