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در گذشتٔه نه چندان دور در خانٔه هر ایرانی حداقل با چند کتاب 
خانواده  اعضای  از  فردی  که  می شدی  روبه رو  کهن  ادبیات  از 
می توانست آن را بخواند، بفهمد و بفهماند. سعدی و حافظ و 

موالنا همدم شب های بلند زمستان و زمزمٔه روزهای تابستان هر 
ایرانی بودند. شاید دیر زمانی نگذشته باشد از آن دورانی که بر 
بالین هر ایرانی کتاب حافظی بود که در هر فرصتی آن را می گشود 
و تفألی می زد یا در کوچه و بازار ابیات سعدی، ضرب المثل وار، 
دهان به دهان می گشت. اما امروزه، خانه هایمان با صدها جلد 
کتاب مزین شده است که شاید خطی از آن را نخوانده باشیم 
و فاجعه زمانی شدیدتر می شود که صدها جوان تحصیل کرده 
داریم که خطی از حافظ و شاهنامه  را نمی توانند بخوانند و طبیعتاً 
بهره ای نیز از آن نخواهند جست. عصر جدید با تمام پیشرفت 
قابل مالحظه، ضروری و الزمی که کرده است، به دلیل قطع ارتباط 
با گذشتٔه عمیق و پربارش، حسرتی عمیق از زندگی ناب را بر دل 
خواهد داشت. با این حال هنوز در میان قشر فرهنگی و فرهیختٔه 
معلمان، افراد باسواد و فاضلی هستند که دست به قلم می شوند 
و این سرمائه عظیم ادبی را در بازار کساد این دوران و در بین 
جوانان رواج می دهند. مجموعٔه پیش رو گزیده ای از مقاالتی است 
که در ده سال گذشته در مجلٔه رشد ادب فارسی پیرامون ادبیات 
کهن چاپ شده است. باشد که مقبول طبع مردم صاحب نظر شود.
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 مقدمه 
اندكی به عقب برمی گردیم، گذشــته ای كه فاصلة چندانی با ما ندارد، شــاید 

بتوانيم پدرانمان را به راحتی در آن مقطع زمانی بيابيم. 
كودكان خردســالی را می بينيم كه در مكتب خانه ها زانوی ادب در مقابل استاد 
نهاده اند و كتاب های چاپ ســنگی گلستان ســعدی و دیوان حافظ رو به رویشان 

گشوده است و ِخرد ُخردشان را با معانی عميق بارور می سازند. 
پدرانمان عميق بودن را از كودكی شــناختند. رســم عاشقی، رسم جوانمردی، 
آیين دینداری و روش زندگی را از همان خردســالی در ال به الی خطوط كتاب ها 

آموختند. 
حافظ را كه می گشــودند در همان آغازین گام های تعليم با حقيقتی انكار ناپذیر 

روبه رو می شدند. 
»كه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشكل ها«

حافــظ با رنج آغاز می كند. رنج بی آنكه اراده اش كنی، قرین لحظه های زندگی 
خواهد بود و این شاعر شيرین سخن شيرازی، دست می گذارد بر موضعی كه تمام 
بشــر در طول تاریخ با آن مواجه است و از این رو كتابش همدم تمام تنهایی ها و 

مرهم رنج های ملت ایران می شود. 
كودك ایرانی در مكتب حافظ با »َدرد« آشــنا می شود و از آن »ُدرد« می گيرد. با 
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جادوی كلمات مخاطبش را به زیبایي بر ســر این سفره می نشاند و چنان مسحور 
كلماتش می كند كه ناگاه چشم می گشاید و می بيند به جایی رسيده  است كه گفتنی 

نيست. 
این رنج او را از پای نمی اندازد، شــاعر مدام در مــرز اميد و نااميدی جوالن 
می دهد؛ ولی زمام زندگی اش را به دســت غم نمی ســپارد. اقتضای زمانه اش كه 
دوران پرشكستگی ایران است، او را به پرتگاه نزدیک می كند و هنر درونی اش او 

را به رهایی گاه می رساند.
آری، اینگونه كودك ایرانی در مكتب حافظ قد می كشيد و حكمت می آموخت. 
كودكان ســرزمين من، در گذشتة نه چندان دور، »عشق« را در پيش پای سعدی 

فرا  می گرفتند. 
عشق ستون استوانة استوار ادبيات ماست كه اوج آن در سعدی متجلی می شود. 
عشــق سعدی خالص و زالل است. خودش می گوید از زمانی كه عشق معلم من 

شد، كالمم شنيدنی تر و نقل هر محفلی شد. 
مرا تا عشق تعليم سخن كرد/حدیثم نكتة هر محفلی بود

در پيج وخم زندگی، در فرازوفرودش، شــادی وغمش تنها چيزی كه از سعدی 
زایل نمی شود، عشق است. 

او بسيار زیباپرست است و با سبک روحی به ما می آموزد كه دل پاك در برابر هر 
زیبایــی و صفت عالی به ارتعاش درمی آید و این نگاه زیبا را از پایين ترین اجزاء 

جهان تا بلندترین مرحلة آن امتداد می دهد. 
به جهان خرم از آنم كه جهان خرم ازوســت/ عاشقم بر همه عالم كه همه عالم 

ازوست
كالم ســهل و اندیشه عميق این شاعر روی دیگری از زندگي را نشان می دهد. 
انسان در این زندگی ســخت نمی گيرد، به راحتی عبور می كند، عاشق می شود و  
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رشد می كند.
پدرانمان از همان كودكی در مكتب مولوی آموختند كه چگونه پای از این عالم 
خاكی فراتر نهند، دیو نفس را مغلوب خویش سازند و با ساختن خود، جامعه  را 

بسازند.
مادر بت ها بت نفس شماست / زانكه آن بت مار و این بت اژدهاست

عرفانی كه موالنا پيش پای انســان می نهد فراتر از رسيدن به بهشت و دریافت 
پاداش اخروی اســت؛ بلكه حركت در یک سير معنوی به سمت سرچشمة نور و 

وصل شدن به آفتاب حقيقت پروردگار است.
خداوندگار روم انسان  را چون ذرات معلق در هوا می داند كه چرخان چرخان 

به طرف روزنه ای كه نور از آن می تابد در حركت است.
آفتاب امروز بر شــكل دگر تابان شدست / در شــعاعش همچو ذره جان من 

رقصان شدست
عرفان او در این مســير، عرفانی گرم و پویاست، از تنبلی و بيكاری بيزار است. 

زهد خشک و ریاضت هاي سخت در مكتب مولوی جایی ندارد.
چيست دنيا از خدا غافل بدن / نه قماش و نقده و ميزان و زن

مال را كز بهر دین باشی حمول / نعم مال صالح خواندش رسول
باری، در گذشــتة نه چندان دور، در خانة هر ایرانــی حداقل با چند كتاب از 
ادبيات كهن روبه رو می شــدی كه فردي از اعضای خانواده می توانســت آن را 

بخواند، بفهمد و بفهماند. 
سعدی و حافظ و موالنا همدم شب های بلند زمستان و زمزمة روزهای تابستان 

هر ایرانی بودند. 
شاید دیر زمانی نگذشــته باشد كه بر بالين هر ایرانی كتاب حافظی بود كه در 
هر فرصتی آن را می گشــود و تفألی می زد. یا در كوچه و بازار ابيات ســعدی، 



ضرب المثل وار، دهان به دهان می گشت. 
اما امروزه، خانه هایمان با صدها جلد كتاب مزین شده است كه شاید خطی از 
آن را نخوانده باشيم و فاجعه زمانی شدیدتر می شود كه صدها جوان تحصيل كرده 
داریم كه خطی از حافظ و شــاهنامه را نمی توانند بخوانند و طبيعتًا بهره ای نيز از 

آن نخواهند جست.
عصر جدید با تمام پيشــرفت قابل مالحظه، ضروری و الزمی كه كرده است، 
به دليل قطع ارتباط با گذشتة عميق و پربارش، حسرتی عميق از زندگی ناب را بر 

دل خواهد داشت. 
با این حال هنوز در ميان قشر فرهنگی و فرهيختة معلمان، افراد باسواد و فاضلی 
هستند كه دســت به قلم می شوند و این سرمایة عظيم ادبی را در بازار كساد این 

دوران و در بين جوانان رواج می دهند.
مجموعة پيش رو گزیده ای از مقاالتی است كه در ده سال گذشته در مجلة رشد 

ادب فارسی چاپ شده است. باشد كه مقبول طبع مردم صاحب نظر شود.
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دربارة تاريخ والدت سعدي 

دكتر جهانبخش نوروزي
عضوهیئتعلميدانشگاهآزادفیروزآبادفارس

پژوهشگراندرسالهاياخیر،میاندوچیز،يكچیزراپذيرفتهوچیزديگررا
ازبنبرانداختهاند.آندوچیزاينهاهستند:آياسعديدرسرگذشتهاويادوارههايي
كهبهخودنسبتميدهد،صادقاست؟آياتاريخوالدتيراكهپژوهشگرانمتأخر،
باشايدوبايدوبوكومگروحدسوگمان،برايسعديدرنظرگرفتهاند،درست
است؟)معموالًمیانسالهاي606تا615قمري(.پژوهشگرانمتأخر،چونحدس
وگمانهايخودراپذيرفتهاند،آنديگريعنيادعاهايســعديرادربارةخودش،
بهحکايتهايباورناپذيروخیالپردازيهايشاعرانهنسبتدادهاند.درحقیقت،
پايهوشالودةبناييراازبنبركندهاندتاسقفلرزانايوانآنرانقشونگاركنند.
دراينگفتاركوششبرآناستكهباتعیینتاريخيمنطقيبرايوالدتسعدي،
گوشــههايياززندگانيوراهورســمورفتاراو،چنانكهبودهوخودمدعيآن
است،روشنشود،بااينباوركهآنچهاودربارةخودميگويدومينويسد،راست

وسخنشصدقاست.
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جستارهایی در ادبیات کهن 2

كليدواژه ها:والدت،سفر،خاطرات،تاريخ،مقاالت.

 مقدمه 
ازآغاززبانفارسي،پسازاسالمپذيريايرانیانوچیرگيزبانوفرهنگعرب
برزبانوآداببومي،چندســدهميگذشت.درســرزمینهاييچونخراسانو
آذربادگانشاعرانونويسندگانبزرگوپُرشمارآمدهوآثاريارجمنددرنظمونثر
وديگردانشهاآفريدهبودندامادرفارسنشانيازچنینكسانينبود.درسرزمین
پهناورفارس،حتييكشــاعريانويسندهكهارزشوناميداشتهباشد،نیامدهو

پیدانشدهبود.
درپايانســدةششمياآغازسدةهفتمهجري،فارسسعدي»آخرالزمان«1رابه
پهنةادبآوردتاجهانوزمانبهاوچشمدوزدوچنینشد.بههمیندلیلميتوانیم

بگويیم:
»سعدياولینشاعرونويسندةبزرگياستكهدرسرزمینفارس،پابهعرصة

ظهورگذاشتهاست.«2
دراصل،سالوالدتاوروشننیست.همةمنابعكهندراينبارهخاموشمانده

وچیزينگفتهاند.
حتينخستینكسيكهدرسال726هجري،بهچندوچونآثارسعديپرداخته
يعنيعليبناحمدبنابوبکربیستونكهاز وپیشگفتاريبركلیاتاونوشــتهـ
بهزمانتولديامرگاواشارهنکردهاست. همعصرانوشايدمريدانشیخبودهـ
ويچنانكهمينويسد،دركلیاتشیختنهادوگونهدستكاريكردهاست؛يکي
اينکهغزلیاتشیخ،يعنيطیبات،بدايع،خواتیموغزلیاتقديمرابهطورجداگانه
»الفبايي«كردهوديگراينکه»مجلسهزلي«راكهداخلرســاالتششگانهبوده،
ازاولبهآخركتاببردهاست.اوديگرهیچگونهتغییريدرتنظیماتكتابنداده
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است.)ر.ككلیاتسعدي،1337،مقدمةابوبکربیستون(
يکيديگرازمعاصرانسعديكهبااومکاتبهداشته،سیفالدينمحمدفرغاني
است.سیفدرديوانخودچندقصیدهدرستايشسعديداردودراينقصیدهها
نهايتاحترامرانســبتبهمقامســعديوتواضعدربرابراوبهجاآوردهاست.از

جملهميگويد:
نمي دانم كه چون باشد به معدن زر فرستادن

به دریا قطره آوردن، به كان گوهر فرستادن

شبي بي فكر، این قطعه بگفتم در ثناي تو

و لكن روزها كردم تأمل در فرستادن

مرا از غایت شوقت، نيامد در دل این معني

كه آب پارگين نتوان سوي كوثر فرستادن )ديوانسیففرغانيازص111بهبعد(

ذبيح اهلل صفا3مينويسد:»قديمترينمأخذيكهناموكنیهونسبسعديدرآن
بیانشده،كتابتلخیصمجمعاآلدابفيمعجمااللقاباستازابنالفوطيمعاصر
ســعديكهباويارتباطومکاتبهداشتهوبهقولخودشدرسال660هجريبا

فرستادننامهايبهاستاد،بعضيازاشعارعربياوراخواستهبود.«
ابنالُفَوطيتخّلصسعديرادرشعر،بهعلتانتساباوبهسعدبنابوبکرسعد
ميداند؛يعنيهمانشاهزادهايكهديباچةگلستانبهناماوست.بديهياستنسبت
دادنتخلصســعديبهسعدبنابوبکر،اشتباهيآشــکاراست؛زيرامعناياين
سخنآناستكهسعديحداقلتاسال655قمريكهازسفردرازخودبهشیراز
برميگرددوبوستانرابهمردمشیرازهديهميكندوديباچهاشرابهنامابوبکرسعد
رقمميزند،يعنيتاهمانساليكهبراياولینبارباابوبکربنسعدوپسرشآشنا

ميشود،ابداًشعرينسرودهوتخلصينداشتهاست.
اگرسعديميخواستتخلصخودراازسعدبنابوبکربگیرد،چرااينتخلص
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جستارهایی در ادبیات کهن 2

راازپدراو،ابوبکرسعد،كهپادشاهبودوسالپیشازگلستان)سال655(ديباچة
بوستانخودرابهناماوكردهبود،نگرفتهاست؟

چنانكهخواهیمديد،ســعديتخلصخودراازاتابكسعدبنزنگيدريافت
كردهاست...

بســیاريازپیشینیان،بدوناينکهازوالدتسعديچیزيبگويند،دربارةكارو
كرداروآثاراوسخنگفتهاند.

امیركمالالدينحسینگازرگاهي،دركتابمجالسالعشاق،تنهاازكراماتشیخ
سعديومالقاتطنزآلوداو،درحمامباخواجههمامتبريزيسخندارد.)گازرگاهي،

175:1376تا178(

در»نفحاتاالنس«ازعبدالرحمنجامي،)وفات898هـ.ق(آمدهاســت:»شیخ
شرفالدين،مصلحبنعبداهلل،السعديشیرازي،ازافاضلصوفیهبودوازمجاوران
بقعةشــريفشیخابوعبداهلل،خفیف،قدساهللتعاليسرهبوده...سفربسیاركرده
استواقالیمراگشتهوبارهابهسفرحج،پیادهرفتهوبهبتخانةسومناتدرآمده
بودوبتبزرگايشانراشکستهوازمشايخكبار،بسیاريرادريافتهوبهصحبت
شیخشهابالدينسهرورديرسیدهوباويدريككشتيسفردرياكردهوگفتهاند
كهويدربیتالمقدسسقاييميكردوآببهمردمميداد.«)جامي،600:1336و601(
در»تذكرهالشــعرا«ازدولتشاهسمرقندي)درگذشتهبهسال900هـ.ق(بهچند
نکتةمهماشارهشدهاست:يکياينکهشیخسعدييکصدودوسالعمريافتهاست.
ديگرآنکهظهورويدرزماناتابك،سعدبنزنگيبودهوسومیننکتهكهمهمتر
مينمايد،ايناستكهپدرشازمالزماندرباراتابكسعدبنزنگيبودهوتخلص

شیخسعديبهاينجهتبودهاست.
خواجهغیاثالدين،خواندمیر)درگذشتهبهسال942هـ.ق(در»تاريخحبیب
السیر«درضمنشرحاحوالاتابكابوبکربنسعد،مينويسد:»وازجملهسعادات
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كهاتابكابوبکررامیسرشد،يکيآنكهجنابمعارفشعاري،حقايقدثاري،شیخ
مشــرفالدين،مصلحبنعبداهلل،سعديشــیرازي،رحمهاهللباويمعاصربود.«
خواندمیر،وفاتســعديرادرهفتمذيحجةسال590هجريقمريميداند.

)خواندمیر،ج563:2و564(

قاضينوراهللُششــتري)وفات1019قمري(دركتــاب»مجالسالمؤمنین«و
لطفعليبیگآذربیگدلي)درگذشتهبهسال1195قمري(دركتاب»آتشکدةآذر«،
مانندديگرانبهوالدتشیخسعدي،اشارهندارداماآذربیگدليچندنکتهرايادآور
ميشــودكهگفتنياست.اولاينکهفردوسيونظاميوانوريوسعديرااركان
چهارگانةشعرفارســيميداند.دوم،عمرِسعديرايکصدودوسالميشمارد.
ديگراينکهمطايباتاوراباهمامتبريزينامميبردوپاســِخبجاياورابهمجد
همگريادآورميشود.داستانچنینبودهكهپرسندهايازمجدهمگرميپرسد:»به
نظرشمااماميهرويدرشاعريبرتراستياسعديشیرازي؟«اوپاسخميدهد:
»هرگزمنوســعديبهامامينرسیم«ســعدياينسخنراميشنودوباظرافتي

خاص،برخالفمقصودگويندهآنراتعبیرميكندوپاسخميدهد:
»همگر كه به عمر خود نكرده است نماز 

پيداست كه هرگز به امامي نرسد!« )آذربیگدلي،277،276،275:1336(

رضاقليخانهدايت)درگذشتهبهسال1288قمري(درمجمعالفصحا،همچنین
دررياضالعارفیندربارةسعديســخنگفتهاست.ازجملهدررياضالعارفین
مينويســد:»...موالناجاللالدينروميرادررومديدهوباامیرخســرودرهند،
صحبتداشته،درسومناترفتهوبتبزرگآنهاراشکسته.مدت102سالعمر
يافته.بعدازدوازدهسالگي،سيسالتحصیلكرده،سيسالمسافرتكردهوسي
سالدرهمانمکانكهاكنونمدفوناست،انزواداشته.ظهورشدرزمانسعدبن
زنگيبودهوبهسببخصوصیتبهاتابكمذكور،سعديتخلصفرموده.«)هدايت،
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)89:1385

عالوهبرآثاريكهازآنهانامبردهشد،درمراجعبسیارديگردربارةسعديسخن
بهمیانآمدهاست.ازجملهدركتاب»ازسعديتاجامي«تألیفادواردبراون)در
گذشتهبهسال1926میالدي(وترجمهوحواشيآنباكوششعلياصغرحکمت
)درگذشتهبهسال1359شمسي(بهتفصیلازسعديوكارواعتبارشسخنرفته

اماازوالدتاومطلبينیامدهاست.

 والدت سعدي 
»درموردزمانتولدسعدي،درمنابعگوناگون،نزديكبهچهلسالاختالفديده
رهزارشیرازي(بهعقببردهو ميشــود.برخيتولداوراتاسال570قمري)مـ

برخيتا615)اقبالآشتیاني(بهپیشكشیدهاند.«)حسنلي،9:1380(
هانريماسه)متولد1886ودرگذشتهبهسال1969میالدي(دركتابتحقیق
دربارةسعدي،ترجمةغالمحسینيوسفيومحمدحسینمهدوياردبیلي،ميگويد:
»سعديدرشیراز،مركزايالتفارس،درحواليسال1184میالدي)580هجري(
بهدنیاآمدوناماورامصلحالدينيابنابهقوليشرفالدينعبداهللگذاشتند.«)همان:

)476

الطافحســینحالي،مينويسد:»اسمششرفالدين،لقباومصلحوتخلص
ســعدياست.ســالتولدشرا589هجري،نوشتهاندوليحقیقتايناستكه
چندينسالقبلازتاريخمذكور،يعنيدرعصراتابك،مظفرالدينتُکلهابِنزنگي
)حکومتازسال571تاسال591قمري(متولدشدهاست.«)حالي،503-504:1316(
مهديحمیديشــیرازي)تولد1293،وفات1365شمســي(درمقالة»بحثي
دربارةسعدي«اظهارميدارد:»سعديبنابرتحقیقمورخانيچوناقبال،محتماًلبین
سالهاي610تا615قمريدرشیرازبهدنیاآمدهودريکيازسالهايبین690تا
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694درهمینشهرازدنیارفتهاست.«)همان:71(
استاداقبالآشتیاني)تولد1275ـوفات1334شمسي(درمقالةمفصلخودبه
نام»زمانتولدواوايلزندگيسعدي«مينويسد:»سالتولدسعديمعلومنیست
وتاكنوندرهیچســنديمعتبربهنظرنرسیدهاست:صدوبیستسالعمرشیخ
ومادهتاريخهاييكهبعدهاازرويهمیناشــارهساختهاند،همهافسانهاست...و
حتيبعضيگفتهاندكهسعديرادرسال592قمري،سعدبنزنگيبرايتحصیل
بهبغدادفرســتاد...اما،تولدآنسخنگوياستاد،درحدود610-615اتفاقافتاده
وبنابراينســناودرموقعنظمبوستانوانشايگلستانبینچهلوچهلوپنج

بودهاست.«
داليليكهاستاداقبالبراياثباتسخنخودمبنيبراينکهسعديبینسالهاي
610تا615قمري،متولدشدهوسناودرزمانتألیفگلستان،میان45تا50سال

بودهاستاقامهميدارد،بهشرحزيرند:
1.دراشعارسعدي،قصیدهيامديحهايكهدرآننامشاهانپیشازابوبکربنسعد

وسعدبنابوبکرباشد،ديدهنميشود.ميفرمايد:
»درسراسركلیاتسعدي،نامومدحهیچيكازامراوحکاموسالطینفارس
ياغیرفارس،قبلازدورةاخیرسلطنتاتابكمظفرالدين،ابوبکربنسعدبنزنگي
)623تا658قمري(نیست.درصورتيكهبرخالف،بعدازاينتاريختاحدودسال
680يعنيقريبدهسالپیشازوفاتشیخ،نامتماماتابکانسلغريواكثرامراو

حکاممغولدرفارس،دركلیاتاوديدهميشود.«)همان:35(
درهمینسال655استكهسعديباابوبکرسعدوفرزندش،سعدبنابوبکر
آشــناميشودوبوستانوگلســتانخودراكهحاصلسالهاسیروسیاحتواز
هرگوشه،توشهيافتنوازهرخرمنخوشهبرگرفتناست،بهناماينپدروپسر
)ابوبکربنسعدوسعدبنابوبکر(ميكند.اوپیشازاينتاريخدرشیرازنبودهو
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باهیچيكازســردارانياوزيرانوبزرگاندرباراتابکانآشناييورابطهاينداشته
كهايشانراستايشكند.همچنین،طبیعيومسلممينمايدكهنبايدمدحيمثاًلاز
اتابكسعدبنزنگيدراشعارسعديباشد؛زيرادرآغازحکومتسعدبنزنگي
كهالبتهميسروده )591قمري(اونوجوانيبیشنبودهواگرهمشعريميسرودهـ
درحدينبودهاستكهاجازهياتوان )چونكهغزلیاتقديماوشاهدآناست(ـ
مدحســلطانراداشتهباشد.پسازآنهمبهسفررفتهوپیشازسال655كهبه

شیرازبازگشته،باهیچشاهياشاهزادهايدمخورنبودهاستكهاورامدحكند.
»دولتشــاهمينويسدكهگويندپدرشــیخ،مالزماتابكبوده،يعنياتابكسعد
بنزنگي،والبتهقبولچنینقوليبااشــتغالپدرسعديبهعلومشرعیه،منافات
ندارد)صفا،592:1363(«بنابراين،چونپدرشمالزماتابكبوده،اجازهيافتهتاپسر
نوجوانوتازهشاعرشدراشعارخودبهنامپادشاهتخلصكندوايناجازهرايافته
]است[.ازسويديگر،سعديبهغرورنوجوانيومجذوبیتراهورسمصوفیانه،
مديحهسراييرابرنميتافتهوستايشهمنوعراخوشنميداشته؛تاجاييكهحتي
هنگامبازگشتبهشیرازهمكهمرديسردوگرمچشیدهوازتبوتابشباب
افتادهوغرورجوانيراپشتسرنهادهبوده،درستايشازابوبکربنسعدكهديباچة

بوستانرابهناماوكردهاست،ميگويد:
مرا طبع از این نوع خواهان نبود/ سر مدحت پادشاهان نبود

ولي نظم كردم به نام فالن/ مگر باز گویند صاحب دالن

كه سعدي كه گوي بالغت ربود/ در ایام بوبكر بن سعد بود

وازاينکهدرزمانابوبکربنسعدزندگيميكند،منتيبزرگبرسراوميگذارد
وميفرمايد:

هم از بخت فرخنده فرجام توست 

كه تاریخ سعدي در ایام توست
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كه تا بر فلک ماه و خورشيد هست

در این دفترت ذكر جاوید است )ديباچةبوستان(

اودرستايشازاتابكمحمد،فرزندسعدبنابيبکركهبالفاصلهپسازمرگ
پدرشبهصوابديداعیاندولت)چوننوجوانبود(جانشــینپدرشــدوامور
ســلطنتراعماًلمادرش،تركانخاتونبهدســتگرفت،4بهخودهيميزندو

ميگويد:
به راه تكلف مرو سعدیا

اگر صدق داري بيار و بيا

تو منزل شناسي و شه راه رو

تو حق گوي و خسرو حقایق شنو )همانديباچه(

آري،هركسكهخوفازسلطانوصاحبقدرتيوطمعبهجاهومقامومال
ومنالينداشــتهباشد،هرچهسخنحقبداند،بيواهمهآشکاراميگويدونیازبه

مدحوتملقنمييابد.
كالمسعديدرقصايد،همچونسخناناودرگلستانوبوستان،سرتاپااندرز
وارشــادوآموزشدقايقحکومتومردمدارياســت؛يعنيازآنمضامینيكه

مدحیاتديگرانراشاملاست،عاريمينمايد.
2.دلیلديگراستاداقبال،آناستكهچرادركتابالمعجمفيمعايیراشعارالعجم،
تألیفشمسقیسرازيكهدرسال630هجريقمريتألیفشده،شعرياز

سعدينیامدهاست.اومينويسد:
»يکيديگرازداليلايننکته،آنكهدرسراسركتاب»المعجمفيمعايیراشعار
العجم«كهبهســال630،بهقلمشمسقیسرازي،درشیرازبهناماتابك،ابوبکر
بنسعدتألیفيافته،هیچاشارهياذكريازسعدينیست.«)اقبالآشتیاني،1336:سي

وشش(
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پاسخاينسخنهمهماناستكهدرموردپیشین)شماره1(گفتهشد.سعدي
درســال630درسفربودهوآثاراومنتشــروشناختهشدهنبودهاستكهشمس
قیسرازيازآنهابهرهگیرد.انتشــارآثارســعديدرشیرازپسازبازگشتاودر
ســال655صورتگرفتهاست.مسلماًدرســالهايپیشُمَسّودةآثارخويشرا،
اماممحمدغزاليواردرتوبرهايبهپشتميكشیدهيادرصندوقومحفظهاينگاه
ميداشتهاست.آياپذيرفتنياستكهبگويیمسعديتاسال630شاعرنبودهوشعري
نميسرودهاستواولینساليكهشاعرشدهوتخلصيگرفته،سال656بودهاست؟
اســتاداقبالاضافهمينمايد:»آنچهبعضيازتذكرهنويسانمتأخروچندتناز
مستشرقیندربابتاريختولدسعديودورةتحصیلومسافرتهاياونوشتهيا
بهحدسوقیاستعیینكردهوحتيبعضي...گفتهاندكهسعديرادرسال592
سعدبنزنگيبرايتحصیلبهبغدادفرستاد،چنانكهگفتیم،چونمستندبههیچ
سندمعتبرنیســتوبهكليفرضياست،نميتواندموردقبولواعتناقرارگیرد.«

)همان:بیستونه(

ويســرانجامازاينداليلنتیجهميگیــردوميفرمايد:»اينكهبعضيتخلص
سعديرامأخوذازنامايناتابك)سعدبنزنگي(گرفتهاند،خطايمحضاست؛
زيراصريحقولحمداهللمستوفيدرتاريخگزيدهاستكهسعديازخواصاتابك
زادهسعدبنابيبکربنسعدبنزنگيبودهوتخلصاوازناماينسعددومگرفته

شده.«)همان:سيوپنج(

پي نوشت
1. اشاره به بيت ذيل از بدايع است: 

هر كس به زمان خويشتن بود 
من سعدي آخرالزمانم 

2. مهدي حميدي شيرازي، مقالة بحثي دربارة سعدي
3. تاريخ ادبيات ايران، ج 3/1، ص 586.

4. تاريخ شيراز، 232
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 زيبايی معنوی در آثار سعدی 

زینب )آرام( آموزگار
دانشجویدكترایزبانوادبیاتفارسی

 مقدمه 
دريچةنگريستنانسانهابهمظاهرطبیعت،متفاوتاستوهركسممکناست
اززاويةخاصیبهطبیعتنگاهكند.ازديدگاهسعدی،همةانسانهاطالبزيبايیاند
وزيبايیريشهدرفطرتآنهادارد.ژرفساختتفکرسعدیدرموردزيبايیرا
بايددرنوعنگرشوینسبتبهخدا،جهانوبشرجستوجوكرد.نگاهسعدی

بهخداونددراشعارعارفانةاومتجلیاست.
ســعدیدرآثارشزيبايیرادونوعمیداند:نوعاولزيبايیظاهریاســتو
معشوقزمینیبسترتجلیاينجمالاست.نوعدومزيبايیمعنویياباطنیاست.
منظوراززيبايیمعنویياباطنیدرانســان،همةصفاتنیكوپسنديدهوخوبی
همچونوفاداری،مهربانی،عفت،پاكدامنی،حیاو...دروجودشــخصاستكه

باعثجذابیتهرچهبیشتراومیشود.
ايننوشــتار،جمالمعنویدرعالمهستی،جهانومظاهرشموردبررسیقرار

میگیردواينکهزيبايیمعنویچگونهمیتوانددرمظاهرهستینمودپیداكند.
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ســعدیدرزيبايیمعنویوفرامادی،عالمراجلوهگاهحضرتحقوهرگونه
زيبايیراپرتویازجمالاومیداندومیگويد»عاشقمبرهمهعالمكههمهعالم
ازاوست«درايننوعاززيبايی،ديگربحثزيبايیفردینیستبلکهمنشأزيبايی

موردبحثاستوزيبايیدركلعالمهستیموردتحلیلقرارمیگیرد.
درزيبايیباطنیودرونی،نوعنگاهبهزيبايیمتفاوتاست.چهبساپديدهایدر
ابتدایامرزيبابهنظرنرسدولیاززاويةديديكعارفاينپديدهدرنهايتتجلی
زيبايیخالقباشــد،چراكهاوزيبايیرامحدودبهزيبايیظاهرینمیداند.عارف
تجلــیيارازلیوابدیرادرهمــةكائناتبهگونهایدرككردهوبهمرحلهایاز

معرفترسیدهاستكهبههرجامینگردجزرخيارنمیبیند.

 زيبايی )جمال( معنوی از ديدگاه قدما 
نهتنهاســعدی،زيبايیراازديدگاهمعنویبررسیكردهاستكهقبلازاوهم
كسانیبودهاندكهزيبايیراازاينديدگاهمطرحكردهاند.ضمناينکهبسیاریازاين
افرادحتیزيبايیومعنوياترايکیدانستهاند.البتهدرمقبالاينديدگاهكسانیاز
جملهتولستویهستندكهمعتقدندزيبايیوخوبی)معنويات(باهممتفاوتاندو
براينباورندكهزيبايیظاهریومعنوی،هركداماهدافخاصخودرابررســی

میكنند،ازجمله:
»...مفهومزيبايینهتنهابامفهومخوبی،هماهنگنیستبلکهتااندازهایمخالف
آننیزهستزيراخوبیاغلبباتسلطبرتمايالتنفسانیموافقاست،درحالی
كهزيبايیاساسهمةتمايالتنفسانیماستهراندازهخودراتسلیمزيبايیكنیم،
بههماناندازهازخوبیكنارهجستهايم.زيبايیمعنویيابهتربگويیمخوبی،اغلب
نهتنهاباآنچهمعموالًاززيبايیمیفهمیم،موافقنیستبلکهمخالفآننیزهست«

)تولستوی،74:1384(.
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افالطونازجملهافرادیاســتكهدرنظراوزيبايیومعنوياتيکساناست.
اودربســیاریازمکالماتشزيبايیونیکیراباهمترادفمیداند.برایمثال،به
مکالمةتهتئوسدقتكنید:»زيراكســیكهسخنبهاينزيبايیبگويدهمخوب
استوهمزيبا«)احمدی،58:1374(.همچنینبهاينقسمتازمکالمةپروتاگوراس
توجهكنید:»آيابهجنگرفتن،شريفوزيباستيازشت؟گفت:شريفوزيبا.
گفتم:اگرشريفوزيباستپسنیكاستزيراتصديقكردهايمهركارزيبانیك

است«)افالطون،125:1367(.
عقايدفلوطینهمدرموردزيبايیقابلتأملاســت.فلوطینیانمعتقدندپارهای
اززيبايیهابهادراكحســیدرنمیآيند،زيراجزءزيبايیهایمعنویوحقیقی
بهحسابمیآيند.فلوطینمعتقداستكهزيبايیروحبسیارجمندتروباالتراز

زيبايیظاهریاست.
درموردفلوطینبهاختصارمیتوانگفت»فلوطینزيبايیرابهجسمی)مادی(
ومعنویتقســیممیكند،زيبايیهایمحســوسبهوسیلةحواسدركمیشوند
امادريافتهایزيبايیمعنویبســتگیاشبهمیزانارتباطیاستكهباروحپیدا
میكند؛يعنیهرچهامریياچیزیبستگیاشباروحمانزديكترشود،زيباترجلوه
میكند.فلوطینازهمیننکتهبهرهمیگیردوبینزيبايیهاوزيبايیمطلقارتباط
ايجادمیكند«)صیادكوه،49:1386(.سقراط»زيبايی«رامستقیماًتابعخوبیمیداند؛او
میگويد:»سودمندیونیکیزادةزيبايیهستندويادآورمیشودكهآيازيبايیلذت

استيانیست«)احمدی،56:1374(.
تعالیمارسطودربابزيبايی،مکملتعلیمافالطوناست.اختالفویبااستاد
دراينبابمربوطبهارزشوحدودتقلیداست.»تعالیمویدربابزيبايیبیشتر
مبتنیبرمفهومزيبايیهنراستتازيبايیمحضودربابزيبايیمعنویهمكه
عبارتازخیراخالقیاستخاطرنشانمیكندكهمفهومزيبايیازخیر،جامعترو
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كلیتراست؛چراكهخیرفقطبهبعضیاعمالاطالقمیشود؛درصورتیكهزيبايی
شاملامورثابتواليتغیرهمهست«)زرينكوب،1382:نقلبهمضمون104(.

ديدگاهسعدیدربابزيبايیبیشتربهعقايدنوفلوطینیاننزديكاست،همانطور
كهمالحظهمیشودبهنوعی،اينافرادبهجمالمعنویمعتقدهستندوگاهیحتی

زيبايیرانهزيبايیظاهریكهزيبايیمعنویمیدانند.

 زيبايی )جمال( معنوی در انسان 
باشــکلگیرینگرشعارفانه،زيبايیازبحثفرديتخارجمیشودوبیشتر
زيبايِیدرتمامهســتیموردبحثوبررسیقرارمیگیرد.همانطوركهقباًلگفته
شد،نوعدومزيبايی،زيبايیمعنویاست.ايننوعزيبايیخودبهدوزيرمجموعه
تقسیممیشود:يکیزيبايیمعنویكهدرآنعالمهستیموردبحثاستومحل

تجلیحضورحضرتحقاستوهمةعناِصرعالمجلوةجمالاويند.
درنوِعدومزيبايیمعنويی،ارزشهایمعنویانسانموردبحثقرارمیگیرد.در
واقعآنچهدربرابرجمالصوری،بهعنوانجمالمعنوی)انسان(موردنظرسعدی
است،شاملپاكدامنی،عفاف،مغرورنبودن،راضیوخرسندبودن،سیرتخوب

وخویجمیلداشتناست.
پاكيزه روی در همه شهری بود و ليک

نه چون تو پاك دامن و پاكيزه خو بَُود )4/292(

كبر یک سو نِه اگر شاهِد درویشانی

دیو خوش طبع بِه از حورِ گره پيشانی )1/661(

سعدیدركتاببوســتان،درضمنحکايِتفقیهكهنجامةتنگدستیكهدر
صدرايوانقاضیمینشیندوبااعتراضمعّرفروبهرومیشود،مستدلبهبرتری
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جمالدرونیبرجمالظاهری،تأكیدمیورزد:
تفاوت كند هرگز آب زالل

َگرش كوزه زرین بُود یا سفال؟

خرد باید اندر سر مرد و مغز

نباید مرا چون تود ستارِ نغز

كس از سر بزرگی نباشد به چيز

كدو سر بزرگ است و بی مغز نيز

ميفراز گردن به دستار و ریش 

كه دستار پنبه است و سبلت حشيش

به صورت كسانی كه مردم َوشند

چو صورت همان بِه كه دم در كشند

به قدر هنر ُجست باید محل

بلندی و نحسی مكن چون زحل

نی بوریا را بلندی نكوست

كه خاّصيت نی شكر خود در اوست...

نه ُمنعم به مال از كسی بهتر است

خر ار ُجل اطلس بپوشد خر است )يوسفی،120:1384(

ســعدیدراينحکايت،عالوهبريكتصويرســازیزيبا،زيبايیدرونیرابه
خوبیموردبررســیقرارمیدهدوآنرابرتراززيبايیظاهریمیداند.دربیت
اولكوزةزريناشارهبهلباسقاضیوسفالاشارهبهلباسفقیهكهنجامهاست
ومنظوراناســتكهقاضیباداشتنلباسزيبادارایآبكدراستكهفقطدر
ظرفطاليیقرارداردواينبیانگرشعرمعروفپرويناست:»گفتسرعقلبايد
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بیكالهیعارنیســت«.درابیاتپايینتر،بارديگراشارهمیكندنیبورياباوجود
بلندی)داشــتنجمالظاهری(فاقدكمال)جمالمعنوی(است.دربیتنهايیبا
قطعیتتماممیگويد:اگركسیازكمال)جمالدرونی(تهیباشدحتیاگراطلس
)جمالظاهری(براوبپوشــانیبرایاوامتیازینخواهدبودوهمچنانبیارجو

اعتباراست.
درزيبايیمعنوی)انســان(تأكیدبرصفاتنیكوپسنديدةافراداست.سعدی
هموارهبرجنبههاینیكافرادتأكیدمیكند.ویمعتقداســتكهاينچهرةزيبا
يااندامموزونوســالمنیستكهانسانراانســانمیكند،بلکهرأفت،دلسوزی،
همدردیومراقبتازديگراناســتكهشخصرابهمقامانسانیتارتقامیدهد.
فضیلتعمدهدرنظاماخالقیسعدینیکوكاریاستواينفضیلتمحورحکمت
عملیاوست.فضیلتعمدةنیکوكاریدرنزدسعدیپديدهایتصادفینیستو

نمايشگرگويايیازآدمدوستیاوست.
عبادت به جز خدمت خلق نيست

به تسبيح و سجاده و دلق نيست )انوری،166:1383(

یكی خار پای یتيمی بَكند

به خواب اندرش دید صدر خجند

همی گفت و در روضه ها می چميد

كز آن خار بر من چه گل ها دميد )همان،189:1365(

سعدیچونديگرانسانهابهداشتنصفاتبرجستهونیكانسانیبسیارتأكید
داردوزيبايیرانهدرصورتكهدرسیرتضروریمیداند.برایسعدیزيبايی
ظاهریبهتنهايیكافینیستبلکهاخالقیاتبرايشآنقدردارایارزشاستكه
زيبايیبدوننیکیراچونپوســتهایبیارجومعنیمیداند»خطیزشتاست
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كهبهآبزرنبشــتهاست.«)ســعدی،1384)گ(:119(.درزيرنمونههایازغزلیات
سعدیانتخابشدهاستكهبهزيبايیهایمعنویاشارهدارد)عددسمتراست

شمارةغزلوعددسمتچپشمارةبیتاست(:
صحبت از این شریف تر، صورت از این لطيف تر

دامن از این نظيف تر، وصف تو چون كند كسی )3/626(

لطيف جوهر و جانی، غریب قامت و شكلی

نظيف جامه و جسمی، بدیع صورت و خوبی )2/705(

چون می  روشن، در آبگينة صافی 

خوی جميل، از جمال روی تو پيدا )2/4(

ای موافق صورت و معنی كه تا چشم من است

از تو زیباتر ندیدم روی و خوشتر خوی را )3/28(

نظر پاك مرا دشمن اگر طعنه زند

دامن دوست بحمداهلل از آن پاك تر است )5/84(

ُچست بوده است مرا كسوت معنی همه وقت

باز بر قامت زیبای تو چاالك تر است)4/84(

آن است آدمی كه در او ُحسن سيرتی 

یا لطف صورتی است، دگر حشو عالم است )4/90(

هر چه را گفتيم در حسن كماليِت تو

همچنان هيچ نگفتيم كه صد چندین است )8/101(

هر آنچه بر سر آزادگان رود زیباست

علی الخصوص كه از دست یار زیبا خوست )4/103(

ای پری روِی َمَلک سيرت زیبا صورت

هر كه با مثل تو انسش نبود انسان نيست )5/141(
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در تو حيرانم و اوصاف معانی كه تو راست

واندر آن كس كه بصر دارد و حيران تو نيست )3/146(

گل بی خار ميّسر نشود در بستان

گل بی خار جهان مردم نيكو ِسيَرند )11/257(

شرف نفس به جود است و كرامت به سجود

هر كه این هر دو ندارد عدمش بِه كه وجود )1/287(

پيش رویت دگران صورت بر دیوارند

نه چنين صورت و معنی كه تو داری دارند )1/259(

رقيبان چشم ظاهربين بدوزند

كه ما را در ميان سّری ست مكتوم)8/476(

باز آی كز صبوری و دوری بسوختيم 

ای غایب از نظر كه به معنی برابری )7/587(

صورت، ز چشم غایب و اخالق، در نظر

دیدار، در حجاب و معانی، برابر است )10/77(

ماه رویا مهربانی پيشه كن

خوب رویی را بباید زیوری )6/601(

این عشق را زوال نباشد به حكم آنک

ما پاك دیده ایم و تو پاكيزه دامنی )7/647(

ز صورت پرستيدنت می هراسم

كه تا زنده ای ره به معنی ندانی )5/650(

به صورت زان گرفتاری كه در معنی نمی بينی

فراموشت شود این دیو  اگر با حور بنشينی )7/657(

چون می روشن، در آبگينة صافی
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خوی جميل، از جمال روی تو پيدا )2/4(

با هر كه خبر گفتم از اوصاف جميلش 

مشتاق چنان شد كه چو من بی خبر افتاد )5/278(

البتهنبايدازنظردورداشتكهزيبايیدرانديشةسعدی،جايگاهبااليیداردوبر
همهمسلماستكهسعدیاستادزيبايیاستوآنرا»مرهمدلهایخستهوكلید
درهایبسته«میداند.بااينوجود،هموارهزيبايیهایمعنویرادرنظرداشتهوآن

رابرترازجمالمادیوظاهریبرشمردهاست:
خدای یوسف صدیق را عزیز نكرد

به خوب رویی، ليكن به خوب كرداری

شكوه و لشكر و جاه و جمال و مالت هست

ولی به كار نياید به جز نكوكاری )انوری،752:1365(

ســعدیدرحکايتهايشبهحســندرونیومعنویتوجهبیشترینشانداده
است:

»ابلهیراديدمسمین،خلعتیثمیندربَرومركبیتازیدرزيروَقَصبیمصری
برسر؛كسیگفت:سعدی!چگونههمیبینیاينديبایُمعَلم،براينحیواناليَْعلم؟

گفتم:
قد شابَه بالَوَری حماٌر 

عِجال َجَسدا لُه ُخوار

یک طلعت زیبا، بِه از هزار خلعت دیبا...« )فروغی،112:1365(

صورت زیبای ظاهر هيچ نيست

ای برادر سيرت زیبا بيار )همان،724:1365(

ازديگرحکايتهايیكهبیانگراينموضوعاستواينکهعشقحقیقیتوجهبه
صورتندارد،حکايتزيراست:
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یكی خرده بر شاه غزنين گرفت

كه ُحسنی ندارد ایاز ای شگفت

گلی را كه نه رنگ باشد نه بوی

غریب است سودای بلبل بر اوی

به محمود گفت این حكایت كسی

بپيچد از اندیشه بر خود بسی

كه عشق من ای خواجه بر خوی است

نه برقد و باالی نيكوی اوست )همان،228:1365(

دراينحکايت،همانگونهكهمشــاهدهمیشود،داستاندرابتدایامر،درمورد
عشــقظاهریاستوموضوعشمحبتسلطانمحمودغزنویبهايازاست.در
همینداســتانعشقحقیقیوعشــاقحقموردتحقیقوبحثشیخاجلقرار
میگیردويکیازموضوعاتمهمعرفان،محورسخنوموردنظراوواقعمیشود

وآنحقیقتعرفانینهفته،تحتعنوان»تمنایاولیا«ست.
اگرزيبايیهایانسانیچونپردهایزيباوشفافبركمالانسانیسايهبگستراند
زيبايیمحسوسترودلنشینتربهادراكدرمیآيدوزوايایتیرةوجودشخصرا

بهروشنايیبدلمیكند:
پاكيزه روی را كه بود پاكدامنی

تاریكی از وجود بشوید به روشنی )1/651(

اكبرصیادكوهدركتاب»مقدمهایبرنقدزيباشناسیسعدی«دراينبارهمیگويد:
»بیترديــداگرجمالهایظاهریباكمالدرونیهمراهشــود،زيبايیدوچندان
خواهدشد.سعدیبهاينمسئله،عنايتفراوانداردوزيبايینهايیوكاملرادر

هماهنگیبینصورتومعنیمیداندومیگويد:
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همه شاهدان به صورت، تو به صورت و معانی

پيش رویت دگران صورت بر دیوارند

نه چنين صورت و معنی كه تو داری دارند )صیادكوه،102:1386(

 زيبايی )جمال( معنی در جهان 
سعدیهمچونديگرعارفاندركنارجمالظاهریبهنوعیديگرازجمال،كه
ازآنتحتعنوان»جمالمعنوی«يادكردهايماعتقاددارد.سعدیدرهرمرحلهكه

قرارمیگیردعالیترينوپختهترينافکارازآناوست.
سعدیدرهیچحالازديگرحالهاغافلنیست.عشقواندرزگويی،آشفتگیو
مصلحتبینیوهمةجهاتمتضاددرسعدیيافتمیشودواينخوددلیلعظمت
وبزرگیوتوانايیروحاوستكههمةمعانیرابرمیتابدوهرحقیقتیدرظرف
وجودیاوقرارمیگیرد)كشاورز،106:1338(.سعدیمعتقداستكهحتیاگراوبه

زيبايیهایظاهریمینگرددرحقیقتنظرشبهكنهزيبايیاست:
چشم كوته نظران بر ورق روی نگارین

خط همی بيند و عارف قلم صنع خدا را

همه را دیده به رویت نگران است وليكن

خودپرستان به حقيقت نشناسند هوا را )11/7و10(

درمکتبجمال،هســتیجلوهایازشعاعنورالهیاست.درحقیقتآنجمال
مطلقدرآيینهایجلوهنمودهوآنتصويرهاهمینموجوداتاند)افراسیابپور،1386:
29(.درزيبايیمعنوی)جهان(ازنظرعارفغیرازخداهیچنیستوهرچههست
اوســت.دراينديدگاهممکناســتچیزیدرنگاهديگرانزيبانباشدولیبرای
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سعدیحکمزيبارادارد،زيرادريچةنگريستناوبهزيبايیها،ازعواملمهمیاست
كهبريقینسعدیوانسانهایهمفکرش،نسبتبهآفريننده،میافزايد:

چنان فتنه بر حسن صورت نگار

كه با حسن صورت ندارند كار )انوری،208:1383(

يکیازايدههایمهمدرمقولةزيباشناسی،آمیزشضروریزيبايیونیکیاست.
معموالًدرشعرمعنويتگرایفارسی،زيبايیبدوناصلنیکی،يعنیزيبايِیِصرف،
لحاظنمیشــود؛چهزيبايیبدوننیکی،گذشتهازاينکهپوستهایبیمعنیاست،
میتواندمنشــأوساوسوشهواتباشــد.»خطیزشتاستكهبهآبزرنبشته
است«)سعدی)گ(،119:1384(.زيبايیونیکیوقتیكهمکملهمباشندزيبايیبیشتر
رخمینمايد.درصورتجدايیايندو،حکمسعدیروشناستوواضح:»ديو

خوشطبِعبِهازحورگرهپیشانی«.
ديدگاهاصلیزيباشناســیســعدی،كهباجهانبینیوینیزسازگاراست،در
غزلیاتوبوستانهويداگشتهودرآنجاهمانندديگرعاشقانوعارفانسوختهدل
بهارزشهایديگرینظردوختهاســت.سعدیدرغزلیاتبیشتربهزيبايیهای

ظاهرینظرداردودربوستانبهزيبايیهایمعنوی)اخالق(.
حمیدياندركتابسعدیدرغزلمیگويد:»درنظرسعدیهمهچیزحتیذهنیترين
مفاهیم،تجسمپیکرينهداردوزيبايیهمازاينقاعدهمستثنانیست؛بهاينمعنیكهاو
جمالراهمبهصورتظرفوهممظروفمینگرد.ظرفياقالبياشکلآنهمین
نمودبیرونیاستامامظروفومحتوایآنخوینیكاست.صورتپرستیِصرف

درنظرسعدیابعادهولانگیزیدارد،چراكهقلمروشیطاناست:
ز صورت پرستيدنت می هراسم

كه تا زنده ای، ره به معنی ندانی )5/650(
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نگريستنبهزيبايیوصورتزيباهممثلعشقدرتقديرآدمیاستولذاگريز
وگزيریازآننیست«)حمیديان،225:1383(.

شیخشیرازگويندهایتواناوشاعریشیرينسخنوآموزگاریدردمنداستو
هموارهمیكوشــدكهآثارشصحیفةمعرفتخداونمودارآياتصنعالهیباشد.
درزيبايیمعنویهرچههستزيباستونیکو،بايداززاويهوديدشخصعارف

بهاطرافنگريست.
به چشم طایفه ای كژ همی نماید نقش 

گمان برند كه نقاش غير استاد است )4/71(

باور مكن كه صورت او عقل من ببرد

عقل من آن ببرد كه صورت نگار اوست

گر دیگران به منظر زیبا نظر كنند

ما را نظر به قدرت پروردگار اوست )7/107و6(

دربوستاندرضمنحکايت»سیهچردهایراكسیزشتخواند/جوابیبگفتش
كهحیرانبماند«سعدیبارديگر،زيبايیمعنویراموردتأكیدقرارمیدهد.دراين
حکايتشخصسیهچردهبهعیبجومیگويد:توبازشتیمنكارینداشتهباش
چراكهصورتنگارمزيباست.دراينجاشاعربارديگربهزاويةديدانسانهااشاره
میكندكهچشمهارابايدشستوجورديگربايدديدودانستكهچیزهایزشت
هم،بهگونهایدرنظرعارفجلوهمیكندكهمنشأزيبايیاستودرنتیجهزيباست.
انسانهایعارفمشغولمحبوبواقعیهستندوعاشقزيبايیمطلق،چنانمست

آنزيبايیمطلقاندكهازخلقبريدهاندوبازيبايیآدمیانكاریندارند:
به سودای جانان ز جان مشتِغل 

به ذكر حبيب از جهان مشتغل 



34

جستارهایی در ادبیات کهن 2

به یاد حق از خلق بگریخته

چنان مست ساقی كه می ریخته

...

شب و روز در بحر سودا و سوز

ندانند ز آشفتگی شب ز روز

چنان فتنه بر حسن صورت نگار

كه با حسن صورت ندارند كار )يوسفی،1384)ب(:1646-1656(

درجایديگرسعدیمیگويد:هرچههستخداستوغیراونیست.
ره عقل جز پيچ و پيچ نيست 

برِ عارفان جز خدا هيچ نيست )همان،1384)ب(:1851(

ســعدیمیفرمايد:هامونودرياوكوهوفلكوهمهوهمهدربرابرخداوند
هیچاندوفناپذير.هرچههستاوست،هنگامیكهخدابیرقبرافرازدوتجلیكند
جهانوجهانیانسربهگريباننیستیفرومیبرند.دردنیایسعدیبهخصوصدر
بوستان،هیچچیزیبیرونقتروبیجلوهترازبدیوزشتینیست.سعدیتالش
میكندهرچهرازشتیوبدیاستازعرصةاينجهانبزدايدودرهمةجهانجز

نیکیوزيبايیچیزیباقینگذارد.
پیامسعدیدرغزلیاتشپیامعشقاستكهباشورودردواشتیاقبیانمیشود،
عشقیكهدرغزلیاتشبهآندچاراست؛عشقیاستكههمجنبةمجازیراشامل
میشــودوهمجنبههایمعنویوكاملراكهبرعشقبههمةكائناتوآفريدگان

استواراست.
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 عرفان سعدی 
جمالمعنویدرآثارســعدیبهطورناخودآگاهمارابهعرفانسعدیرهنمون
میكند.بحثوبررسیدرموردعرفانسعدیپژوهشهایمفصلیرامیطلبد.در
ايننوشتاربهصورتخیلیگذرابهاينمبحثپرداختهايم.سعدیشاعریموحد
ومخلصاستودرهمةاعتقاداتشازوحدانیتخداوندسخنمیگويدوديباچة

آثارش،درستايشپروردگاراستكهكاملترينمفاهیمعرفانیبهشمارمیرود.
سعدیطالبجمالاستوزيبايیراپلیبرایرسیدنبهزيبايیمطلقمیداند.
عشقعارفانةســعدیكهمارابهعرفانشرهنمونمیسازدحاصلگرهخوردگی
معنويــات)جمالمعنوی(باماديات)جمالظاهری(اســت.موحددراينباب
میگويد:اينشکلازعشقعارفانه،همبااحساساتمذهبِیفراگیروپهناوروهم
باعشقانسانپیوندناگزيریدارد.غزلهایعارفانةسعدیاغلببیانشاعرانهاين

تعبیرند)موحد،99:1378(.
ســعدیاگرچهعارفبهمعنایاخصنبودولیهموارهلطافتوشورخاصی
درآثارشبهچشــممیخوردوگاهاينويژگیعارفبودندراشعارشبهقدری
هويداستكهاوراعارفیشاعرمیدانند.آثارسعدیفشردةتأمالتعرفانیاوست.
يکتاپرســتیبافطرتوجوهرروحسعدیسرشــتهاست.»تربیتواخالقیكه
سعدیآنرامايةتحولواصالحاحوالاجتماعیمیداند،همناظربهاحوالحیات
است،همبهماوراءحیاتكهبهعقیدةویاعتقادبدانمنشأهرگونهكمالاخالقی

است«)زرينكوب،76:1379(.
درغزلزيرمبنایانديشةعرفانیسعدیبهخوبیآشکاراست:

به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست

عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست

به غنيمت شمرای دوست دم عيسِی صبح
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تا دِل مرده مگر زنده شود كاین دم از اوست

غم و شادی بَرِ عارف چه تفاوت دارد

ساقيا باده بده شادی آن كاین غم از اوست

پادشاهی و گدایی بر ما یكسان است

كه بر این در همه را پشت ارادت خم از اوست

سعدیا گر بَكند سيل فنا خانة عمر

دل قوی دار كه بنياد بقا محكم از اوست )فروغی،787:1365(

سعدیمسلمانیاستعالقهمندبهحفظآدابشريعتوبارغبتبهابعادمعنوی
آنومتمايلبهتصوف،بدوناعتقادبهجنبههایظاهریوتشکیالتیآن،وهمچنان
كهبازهِدريايیمخالفاست،تظاهراتدرويش-مآبانهرانیزطردمیكندوهمه

رابهصدقوصفادعوتمیكند.
به صدق و ارادت ميان بسته دار

ز طامات و دعوی زبان بسته دار )انوری،166:1383(

دقت به چه كار آید و تسبيح و مرّقع 

خود را ز عمل های نكوهيده بری  دار

حاجت به كاله بََركی داشتنت نيست

درویش صفت باش و كاله تتری دار )همان،46:1383(

وازسویديگر:
زاهدی در پالس پوشی نيست

زاهد پاك باش و اطلس پوش

زمینةفکریشــیخخالیازتفکراتعارفانهوتأثراتمعنویصوفیانهنیستو
جهانرايکسرهنمودهایذاتيگانةپروردگارمیداند:
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كه نور عامل علوی فرا هر روزنی تابد

تو اندر صومعش دیدی و ما در كنِج ميخانه )7/554(

 نتیجه گیری 
ازديدگاهسعدیهرآنچهدرجهانوجودداردزيباست.درآثارسعدیبهويژه،
درغزلیاتشجمالازدوديدگاهقابلتحلیلاســت:يکیجمالانسانیوديگری
جمالمعنوی.ازديدگاهویدربررسیجمالهستیدربرابرجمالانسانی،جهان
هستیچهنقصداشتهباشدوچهعاریازنقصوعیبباشد،درهردوصورت

زيباستچراكهنسخهایبرایمعرفتكردگاراست.
درجمالهستی)معنوی(انسانبههرجامینگردخداوندرامیبیند،موجودات
همهتجلیحضورخدايندوخدادرهمةطبیعتومظاهرآنحاضروناظراست.
ازديدگاهشیخشیرازدرجمالمعنویهرچیزیكهوجودداردپرتویازآنزيبای
مطلقاست؛ویجهانرايکسرهنمودیازذاتيگانهاحديتمیداند.درزيبايی
باطنیزاويةديدونگاهشخصعارفمتفاوتاست.اوبهمرحلهایازعرفانرسیده

كههرچهرامیبیندرخياردرآنمتجلیشدهاست.
سعدیدرغزلیاتشعرفانفردیاشرابهتصويرمیكشد،نوعیمواجهةشخصی
ســعدیباخداوند،معشوقوهســتی.درجمالمعنويیایكهسعدیآنرابیان
میكندبهخوبیاحساسمیشودكهشخصیتویبهسمتيكعارفواقعیو

واراستهمیلمیكند.
نکتةحائزاهمیتاينکهحتیســعدیدرجمالانســانی،دروصفمعشوق،
اوصافاورابهدوزيرمجموعةمادیومعنویياجسمیوروحیتقسیممیكندو
درذكرزيبايیهایمعشوق،ارزشهایتابناكمعنویاوراموردتأكیدقرارمیدهد.
درنظرسعدیانسانبايدهمچنانكهدردل،عشقبهوصولحقیقترامیپرورد،
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باتجلیبهصفاتنیك.كهاهمآنهااحسانبهخلقوايثارواجتنابازرياوغرور
وناراستیاست،ازپیشناختومعرفتحضرتحقبرآيد.
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 معیشت در گلستان 

دكتر خدابخش اسداللهي
دانشیاردانشگاهمحققاردبیلي
فاطمه سه برادري
دانشجويكارشناسيارشددانشگاهمحققاردبیلي

 چكیده 
موضوعاصليدراينتحقیق،اوضاعمعیشــتيدرگلستاناست.براياينامر،
مقالهرابهســهبخشمسائلفردي،مسائلاجتماعيومديريتيومسائلدينيو
اخالقيتقسیمكردهايم.دربخشاولبامشخصههايينظیركسبوكار،پاسدارياز
مال،دخلوخرج،كفافاندك،افزايشثروت،فقروكفرو...،گفتهايمكهآدميبراي
تأمینشرافتمندانةمعاش،بهوسايلزندگيوثروتودارايينیازمنداستامانبايد
بهگونهايبهمادياتمشغولباشدكهازيادآفرينندهوهمنوعانخودغافلشود.
درقسمتدومنیزباذكرمؤلفههايعدالتاقتصادي،جلوگیريازسوءاستفاده،رد
رشوه،اقتصادسالم،معاشرتباصديقانوبهدستآوردندلها،بیانكردهايمكهتا
زمانيكهجامعهبهكمكمديريتصحیح،بهاقتصادسالموعدالتاقتصادينرسد،
داراياســتقاللوســرورينخواهدبود.درقسمتسومهمباطرحويژگيهاي
حکمتومعیشت،نگرشديني،صبروقناعت،ذكركردهايمكهسعديمعیشت
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فردوجامعهراتنهادرگروتواناييعلمي،تدابیراقتصاديو...نميداندبلکهمعتقد
استعالوهبرتواناييعلميواقتصادي،عوامليبسیارقويومؤثرنیزدرادارةامور

معیشتيمردمدخیلاندكهعبارتانداز:حکمتالهي،قناعتوصبر.

كليدواژه ها: معیشت،ثروت،فقر،اخالق،حکمتالهي،گلستان

 مقدمه 
انسانبرايزندهماندنبهخوراكوپوشاكنیازدارد.طبقديدگاهآبراهاممزلو،
روانشناسانســانگرا،تازمانيكهنیازهايجسميانسانرفعنشودنميتواندبه
سويبرآوردهكردننیازهايمتعاليترقدمبردارد)مزلو،70:1372-83(.خواجهنصیر
هماحتیاجبهمالوداراييراعالوهبرتدبیرعیش،دراظهارحکمتوفضیلتهم
ضروريوالزمميشماردوميگويد:»احتیاجبهمالضرورياستدرتدبیرعیش

ونافعدراظهارحکمتوفضیلت...«)طوسي،125:1364(.
»انســانبرايبقاوحیاتخوداحتیاجداردبهچیزهاييازقبیلغذاولباسو
مسکنكهوسائلمعاشنامیدهميشوند.انسانبهغیرازاينامورنیزاحتیاجدارداز
قبیلاحتیاجاتخانوادگي،يعنيزنوفرزند،احتیاجاتفرهنگي،احتیاجاتمعنوي
وديني،احتیاجاتسیاسي،يعنيحکومتوآنچهمربوطبهشئونحکومتاست
امادرمیاناحتیاجاتانسان،اوليتريناحتیاجاتوياحتیاجاتاقتصادياست؛
يعنياموريكهانساندرحیاتوبقاشخصيخودبهآنهانیازمنداستوبدون

آنهاقادربهادامهحیاتنیست.«)مطهري،28-29:1389(
پس،احتیاجاتاقتصاديبزرگترينمحركانســانبهسويكسبوكاراست.
»بدانكهخويشتنراوعیالخودراازرويخلقبينیازكردنوكفايتايشاناز
حاللكســبكردنازجملهجهاداستدرراهدين،وازبسیاريعبادتفاضلتر
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اســت...«)غزالي،276:1384(.پیامبراكرم)ص(ميفرمايد:»عبادتدهجزواست؛نه
جزوازآندرطلبحاللاست.)همان:312(

آنچهمادراينپژوهشدرپيآنهستیميافتنمفاهیمفردي،اجتماعي،مديريتي،
دينيواخالقيدرگلســتانسعدياســتكهبتوانداوضاعاقتصاديومعیشتي

روزگارسعديرابهمانشاندهد.

الف- مسائل فردي 
1. دعوت به كسب و كار

كســبوكاربرايتأمینمعاشدراسالمازاهمیتباالييبرخورداراست.حق
تعاليفرمودهاســت:»وجعلناالنهارمعاشا«)النبأ:11(وهمچنینفرموده:»فانتشروا

فياالرضوابتغوامنفضلاهلل«)الجمعه:10(
سعدينیزانسانرابهسويكسبوكاردعوتميكندوبیانميداردكهانسان
باتوكلبهروزيرسانبايدبهدنبالكسبوكارنیزباشد:»رزقاگرچهمقسوماست

بهاسبابحصولآنتعلقشرطاست.«)سعدي،122:1369(

2. پاسداري از مال
بهعقیدةصاحبنظران،حفظونگاهداشتداراييوثروتنسبتبهكسبمال
ســختتراست.حتيممکناستآدميگنجینههايعظیميبامساعدتروزگار
حاصلكنداماحفظونگهداريآنجزباتدابیردرســتنیايد)منشي،238:13(.از
سويديگر،طبقحديثي،بهواسطةجهاددرراهاموال،ميتوانبهسعادتشهادت
وعزمغفرتدســتيافت)مطهري،17:1389(.بنابراين،انســانبايدازاموالشنیز
همچونجانشمحافظتكند.ازمنظرسعدي،بهكسيكهبينمازاستوغماداي
قــرضراندارد،نبايدقرضداد.درغیراينصورت،قرضدهندهبايدمالخودرا
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بربادرفتهگیردوامیديبهادايقرضازسويفرديكهحتيدرفکرادايقرض
دينينیست،نداشتهباشد:

وامش مده آن كه بي نماز است

گرچه دهنش ز فاقه باز است

كو فرض خدا نمي گزارد

از قرض تو نيز غم ندارد )سعدي،181:1369(

بنابراين،دفاعازحقوقفرديواجتماعيواجبومقدساست.

3. صرف مال براي حفظ آبرو
ازمنظرســعدي،حفظنفس،مروتوآبروازحفظمالسزاوارترومهمترند؛
بنابرايناگرصرفماليبسیاربرايحفظخود،مردانگيوآبروالزمباشد،ازبذل
مالنبايددريغكرد:»تاكاربهزربرميآيدجاندرخطرافکندننشــايد...«)سعدي،
172:1369(.پسمالرادرجهترفاهنســبيوزندگيباعزتبايدصرفكرد؛به
قولســعدي»مالازبهرآسايشعمراست؛نهعمرازبهرگردكردنمال«.)همان:

.)169

4. دخل و خرج
گروهيازمردمبهروشتبذير،بذلمالميكنند.دلیلآننیزايناستكهقدر
وارزشمالرانميدانند.بیشتروارثانوياكسانيكهازرنجوزحمتكسبو
سختيجمعمالبيخبرند؛زيرامعموالًدخلسختوخرجآساناست.)طوسي،

)124:1364

»سعدي«معتقداستكهانسانبايدباعلمبهداشتههايشخرجكندوحسابرس
باشدودرضمنحکايتيبیانميداردكه»پارسازادهرانعمتبيكرانازتركهعمان
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بهدستافتاد.فسقوفجورآغازكردومبذريپیشهگرفتباريبهنصیحتشگفتم:
ايفرزنددخلآبرواناستوخرجآسیايگردانيعنيخرجفراوانكردنمسلم

كسيراستكهدخلمعینرادارد.«)سعدي،156:1369(
»گســترشدادنزندگيدرحدرفاهاعضايخانوادهتازمانيكهموجبضايع
شــدنحقي،يابهاسرافو...نشــود،جايزوحتيممدوحوقابلتشويقاست.«

)مطهري،121:1384(

5. راه هاي افزايش مال و ثروت
ازنگاهانديشــمندانيهمچونســعدي،اينحقتعالياســتكهدرصورت
حقشناســيوسپاســگزاري،برنعمتوداراييويميافزايدواوراازذلسوال
ميرهاند:»منتخدايراعزوجل،كهطاعتشموجبقربتاستوبهشکراندرش

مزيدنعمت...«)سعدي،49:1369(
ســعديبرايناعتقاداســتكهعالوهبراستفادةدرســتوبهینهازثروتو
بخشیدنمقداريازمالدرراهرضايخدا،بايدمقداريازآنرانیزبرايروزهاي
مبادانگهــداريكرد.اينامرابتدابايدرنجوزحمتكشــید:»تارنجنبريگنج

برنداري.«)همان:125(
ويراههايــيبرايافزايشدادنپیشــنهادميكند.درحکايتينیزســفررا
برايگروههاييازمردماعمازبازرگانبســیارمال،عالمشیرينسخن،خوبرو،
خوشآوازوپیشهورقانع،موجبافزايشمالومکنتومنزلتميداند.)همان:

)121-120
ويدرجاييديگرتجارتوبازرگانيراعاملمهميبرايپايداريودواممال
وثروتمعرفيمينمايد:»ســهچیزپايدارنماند:مالبيتجارتوعلمبيبحثو

ملكبيسیاست.«)همان:170(
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6. كفاف اندك، ضامن عزت
سعديبارهامشغولكفافراازدولتعفافمحرومدانسته)همان:164(وداشتن
نانخــورزيادوكفافاندكراموجبازبینرفتنمجدوعزتفردقلمدادكرده
)همان:113-112(امادرمقابل،بســندهكردنبهكفافراضامنحفظآبرووعزت

انسانشمردهاست.نمونههاييازگلستان:
كهن جامة خویش پيراستن

به از جامة عاریت خواستن )همان:191(

سركه از دسترنج خویش و تره

بهتر از نان دهخدا و بره

حکیم»ارسطاطالیس«نیزدرهمینزمینهگفتهاست:هركسبركفافقادرباشد
وبتواندبااقتصادزندگيكند،شايستهنیستكهبرفضلةدنیامشغولشود؛چهآن
رانهايتينیستوطالبدنیاجزكراهتچیزينميبیند.ازمنظر»خواجهنصیر«،
غرضصحیحازكفاف،مداوايآالموبیماريهاييازقبیلگرسنگيوتشنگيو
نیزپیشــگیريازوقوعآفتهاستنهكسبلذتهاييكهبهحقیقتدردهستند؛
اگرچهبهظاهرلذتاند.برايناساس،كاملترينلذتها،صحتوسالمتاست

كهآننیزازلوازماقتصادبهشمارميرود.)طوسي،161:1364(

7. فقر به كفر مي انجامد
انســانبرايزندهماندنوادامةحیاتبهوسايلمعیشتازقبیلغذا،مسکنو
پوشاكنیازمنداست.چنانچهنتوانداينوسايلاولیهرادرحدكفافبرايخودو
خانوادهاشمهیاكند،ممکناستبرايتهیةآنهابهراههاينامشروعمتوسلشود.
ازمنظرســعدي،گاهيگرسنگانهمچوندرندهايميشوندكهحاللراازحرام
نميشناسندوافالسعنانراازكفتقويميستاند:»اغلبتهیدستاندامنعصمت



45

بهمعصیتآاليندوگرسنگاننانربايند.«)سعدي،166:1369(
ازهمینروستكهسعديداشتننیرويعبادترادرگروپیداكردنلقمةلطیف
ميداندوبینآسايشورفاهنسبيبافقروناداريمناسبتووجهتشابهينمييابد
وميگويد:»قوتطاعتدرلقمةلطیفاست«)همان:163(؛»فراغتبافاقهنپیوندد«
)همــان:163(؛»صاحبدنیابهعینعنايتحقملحوظاســتوبهحاللازحرام

محفوظ«.)همان:165(
آدميممکناســتدراثرفقروناداريبهمنفورترينكارها)فروشانسانحتي
فروشفرزند(دســتبزند.ســعديدرضمنحکايتي)همان:75(بههمینمعني

)فروختنفرزنددرقبالحطامدنیا(اشارهكردهاست.
بنابراين،نیافتنناننوعيبیمارياجتماعياست.فقرموردافتخارپیامبراكرم)ص(
آناستكهمسئولجامعهايدرراهمردمبکوشدوفقروگرسنگيراتحملكند.
مالمردمرابرايپركردنشکمخودجمعنکندودرعینحالبهفقرخودببالد.

)شريعتي،113/2:1381(

8. نياز به زر و ثروت
ازمنظرســعدي،آدميبهســببضرورتمعامالتووجوهاخذواعطاونیز
بهخاطرجايگزينيروزيهاومايحتاجبسیار،بهپول)دينار(نیازمنداستوانسان،
درصورتنداشتنپول،هیچكاريازپیشنميبرد.مثاًلباپولميتوانمسافرت

كردووجهكرايهراپرداخت.ازهمینرو،برداشتنپولتأكیددارد:
»هركهرازردرترازوســت،زوردربازوستوآنکهبرديناردسترسندارد،در

همهدنیاكسندارد.
هر كه زر دید سر فرود آرد

ور ترازوي آهنين دوش است )سعدي،146:1369(
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زر نداري نتوان رفت به زور از دریا

زور ده مرده چه باشد زر یک مرده بيار )همان:124(

سعديبراساسعدل،آدميرابهپیرويازديناركهدرحکمعدلومتوسطمیان
مردماســت)طوســي،134:1364(،دعوتكرده،اوراازهرگونهفسادوخیانتدر
اينزمینهبرحذرميدارد.نمونةاينبحث،جمعكردنواحتکارگدايياستمال

بيقیاسراوبهزجروتوبیخگرفتنسلطانازويآنمالرا.)سعدي،117:1369(
عالوهبرپولطال)دينار(،درگلستاندرضمنمطالبي،بهامورارزشمندديگري
همبرميخوريمكهانسانبهخاطرارزشوقیمتآنبداننیازمنداست.ازجملة

آنهاستلعلوكاسةچیني:
خاك مشرق شنيده ام كه كنند

به چهل سال كاسه اي چيني )همان:176(

آبگينه همه جا یابي از آن بي محل است

لعل دشخوار به دست آید از آن است عزیز )همان(

9. غرور و آزردگي، حاصل اشتغال به مال و ثروت
اقتصادومعیشتبیشترباخودانسانمرتبطاستوانساندرصورتيكهدربند
مالومنالدنیويباشد،دچارغرورميشود؛ولياگردرويشوبيچیزشود،خسته
ودردمنــدوگاليهمندميگردد.درهردوصورتازيادوعبادتحقتعاليغافل

ميشود.»سعدي«بهاينمعنيچنیناشارهميكند:
گه اندر نعمتي مغرور و غافل

گه اندر تنگدستي خسته و ریش

چو در سرا و ضرا حالت این است

ندانم كي به حق پردازي از خویش )همان:187(
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10. سبك باري
يکيازخصوصیاتگلســتانرهنمونيانســانبهجانبمعنويتودورياز
دلبســتگيبهدنیاست.ســبكباريودوريازتعلقاتدنیويكهازصفاتنبي
اكرم)ص(وامامانمعصوم)ع(است،ازمصاديقبارزسادگيودوريازتکلفبه
شمارميرود.طبقاينانديشهآدميباازدستدادنمالدنیويبرخالفدنیاطلبان
نگرانوآشفتهنميشود؛چونبادوركردنهرگونهتکلفات،باخالقدنیادرارتباط
اســتوهنگامتركدنیانیزبااحســاسسبکيوسبكباريآنرابهراحتيترك
ميكند)اســداللهي،36:1391(.سخندرويشبچهدرپاسخبهگرانباريونازيدنبه
تزئیناتتربتپدرشدرگلستانبههمینمعاني،كهرويکردسادهانديشانهودوري
ازتصنعدارد،ناظراست:»گفت:تاپدرتزيرآنسنگهايگرانبرخودبجنبیده

باشد،پدرمنبهبهشترسیدهباشد.«)سعدي،162:1369(
اماعدهايازافرادجامعههســتندكهبهواسطةداشتنتعلقاتمادي،بهخاطراز
دســتدادنمالواسباب،پیوستهحسرتميخورند؛بهگفتةسعدي»دوكسرا
ازحســرتازدلنرودوپايتغابنازگلبرنیايد:تاجركشتيشکستهووارثبا

قلندراننشسته.«)همان:184(

11. توانگر يا درويش؟
ســعديهیچگاهتوانگررابهصرفداشــتنمالودارايي،بردرويشبهخاطر
نادارياشترجیحنميدهدبلکهدرويشصالحرابرتوانگريكهازراهحقتعالي
منحرفشدهاست،برترميشماردوميگويد:»توانگرفاسقكلوخزراندوداست
ودرويشصالحشــاهدخاكآلود.ايندلقموسياستمرقعوآنريشفرعون

مرصع.«)همان:183(
نمونةبارزديگريكهنشانميدهدسعديمالومنالدنیويرادرمقايسهباامور
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واالييهمچونعلمترجیحنميدهد،حکايتياســتكهدرآندوامیرزادةمصري
كهيکيبهكسبعلمپرداخته،عالمةعصرميشودوديگريدراثراندوختنمال،
بهفرمانرواييوعزيزيمصرنائلميگردد،اماآنكهعلمكسبكردهوهمچناندر

مسکنتماندهاست،بهاينکهمیراثانبیايافتهافتخارميكند.)همان:109(
درجاييديگرنیزســعدي،كلمةحکمتلقمان)ع(رادربرابرمالدنیويقرار
ميدهدوبربيارزشيمالوداراييدربرابرعلموحکمتخداييتأكیدميكند.

)همان:93(

12. خزينه داري ميراث خوارگان
ازآنجاكهسعدينميداندپسازمرگ،میراثخوارگانازمیراثمردهچگونه
استفادهميكنندوممکناســتبهواسطةهمینمیراثازراهحقمنحرفشوند،
خزينهداريمیراثخوارگانراكارينادرســتميشــماردومعتقداست:آنانكه
ثروتمياندوزندونميخورند،افرادپستيهستندكهعاقبتازسعيبيفايدةخود

حسرتميبرند:
دو نان نخورند و گوش دارند

گویند اميد به كه خورده 

روزي بيني به كام دشمن

زر مانده و خاكسار مرده )همان:188(

مثالهايديگردرهمینباب:»دوكسرنجبیهودهبردندوسعيبيفايدهكردند:
يکــيآنکهاندوختونخوردوديگرآنکهآموختونکرد«)همان:170(؛»دوكس
مردندوتحســربردند:يکيآنکهداشــتونخوردوديگرآنکهدانستونکرد«.

)همان:190(
همچنینســعديكسيراســعادتمندميداندكهازنعمتهايالهي،همخود
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اســتفادهكندوهمديگرانرادرآنسهیمنمايد:»نیکبختآنکهخوردوكشتو
بدبختآنکهمردوهشت.«)همان:169(

برهمیناساساستكهجوانمرديراكهخودبخوردونیزبهديگرانبدهدبر
عابديكهنخوردوبیندوزد،ترجیحميدهدوميگويد:»جوانمردكهبخوردوبدهد

بهازعابديكهنخوردوبنهد.«)همان:180(

13. تأثير وام بر روابط اجتماعي
درگلســتانوامدادنبهدرويشــانووامخواستنازتوانگران،راهيمناسبو
كارســازبرايدوريازآنانتلقيشدهواينناشيازاوضاعمنفيوبداقتصادي
مردمروزگارســعدياست:»...هرچهدرويشاناندمرايشانراواميبدهوآنچه

توانگراناندازايشانچیزيبخواهكهديگرگردتونگردند.«)همان:103(
سعديدرجاييديگر،ازخشونتبقالينسبتبهصوفیانبهخاطرطلبکارياز
آنانسخنميگويدكهممکناستبهاوضاعبدمعیشتمردمآنزمانمرتبطباشد:
»بقاليرادرميچندبرصوفیانگردآمدهبوددرواســط.هرروزمطالبتكرديو

سخنهايباخشونتگفتي...«)همان:112(
بسامدبااليمباحثيهمچونانتقادازدزدان)همان:187،130(،دستدرازيسالطین
وزيردستانبرمالرعیت)همان:63(،بخیالن)همان:188،152(،ناداري)همان:182،166(
و...درگلستانحکايتآشکاريازاوضاعنابساماناقتصاديومعیشتيزمانسعدي
دارد.عاقلبايدازذخیرهكردنمقداريازاموالوداراييغافلنباشــدتادرهنگام
قحطسالي،ايامبیماريوديگربالياصرفكندومحتاجديگراننباشد:سعديبراي
اينمعنيبهحکايت»خشکساليوازكفرفتنطاقتدرويشوسؤالكردناز

مخنثي«اشارهميكند.)همان:113-114(
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14. تأثير منفي مال از بعد رواني
ســعديگاهيبهمســائلمختلف،ازديدگاهروحيوروانينگاهميكند.وي
صرفنظرازفوايدواهمیتمالودارايي،درمورددغدغةناشــيازداشتنمالو
داراييميگويد:»ســیموزردرسفربهمحلخطراست؛يادزدبهيکبارهببرديا

خواجهبهتفاريقبخورد.«)همان:154(
سناييدرهمینزمینهگويد:

تا هست سيم با ما بيم است یار او

چون سيم رفت از پي او رفت بيم ما )سنايي،58:1380(

15. دل به دست آوردن
ازنگاهسعدي،لقمةنیازمنداندرداخللقمةتوانگراناست.تازمانيكهصاحبان
نعمت،مزةگرسنگيرانچشند،حالنیازمندانرادرنمييابند.ويبراياينسخن
خود،يوســفصديق)ع(رامثالميزندكهدرخشکسالمصرسیرنميخوردتا

گرسنگانرافراموشنکند.)سعدي،182:1369(
سعديهیچحاصليراباالتراز»دلبهدستآوردن«نميداند؛ولوبهايآن،از
دســتدادنداراييهايماديباشد:تادلدوستانبهدستآوريباغوملكپدر

فروختهبه)همان:82(.
به دست آوردن دنيا هنر نيست

یكي را گر تواني دل به دست آر )همان:159(

16. بهداشت و سالمت
مصرفدرســت،بهموقعوبهاندازهموجبتندرســتياست.نمونةاينسخن
سعدي،حکايتياستدرگلستانكهدرآنيکيازطبیبانحاذقعجمكهدرديار
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عرببرايطبابتآمدهبودوساليحتييكبیماربهويرجوعنکردهبود،پیش
حضرتمصطفي)ص(شکايتكرده،ازايشانپاسخشنیدكه:»اينطايفهراطريقتي
اســتكهتااشتهاغالبنباشد،نخورندوهنوزاشتهاباقيباشدكهدستازطعام

بدارند.«)همان:110(
همچنیندرهمینمعنيميگويد:»...كلواواشربواوالتسرفوا...؛

با آنكه در وجود طعام است حظ نفس

رنج آورد طعام كه بيش از قدر بود )همان:111(

17. فايدة كم خوري در سلوك و رفتار
ســعديازذكرفوايدعمليورفتاريسادهزيســتيوكمخواريغافلنیست.
ويدرهمینزمینهدرحکايتيدرمورددودرويشخراســانيكهيکيكمخوارو
ضعیفبودهوديگريقويوپرخواربوده،بیانميكندكهآندو،وقتيدرجايي
گرفتارميشوندودستشانازغذاوآبكوتاهميشود،معلومميگرددكهتنپرور
درســختيميمیرداماشــخصقانعوكمخوارسختيراسهلميگیردورهايي

مييابد.)همان:111(

 ب. مسائل اجتماعي و مديريتي 
1. عدالت اقتصادي

درگلستانگاهيسخنازبخششوجودازسويسخيدرحقنیازمندميرود
)همان:180(.جودبرناسالمبودنجامعهووجودبيعدالتيهاياقتصاديداللتدارد.
اينامرنشــانميدهدجامعهفاقداعتدالاستودرجاييحقيضايعشدهاست
)شمسالدين،39:1361(.پیامبراكرم)ص(ميفرمايد:خداروزيبینوايانوبیچارگانرا

دراموالتوانگرانقراردادهاست.اگرگرسنهوپابرهنهماندند،دراثرگناهتوانگران
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است)النوريالطبرسي،1408ق:24/7(.بيترديداجرايعدالتاجتماعيموجبازبین
رفتناينقبیلبيعدالتيهاياقتصاديميشود.

بنابراين،بهنظرسعديبراياجرايعدالتاقتصادي،اجرايعدالتاجتماعيالزم
است:»شاهازبهردفعستمکارانوشحنهبرايخونخوارانوقاضيمصلحتجوي

طراران.«)سعدي،189:1369(
ازمنظرسعدي،پرداختخراجنیزبهاجرايعدالتاجتماعيكمكميكند:

خراج اگر نگزارد كسي به طيب نفس

به قهر از او بستانند و مزد سرهنگي )همان:190(

مجازاتهميکيازعواملاجرايعدالتاجتماعياســت.سعديمعتقداست
كهبرايبازداشتندزدانازادامةنافرمانيازحاكمانسانيبايدآنانرامجازاتكرد:

»دزداندستكوتهنکنندتادستشانكوتاهكنند.«)همان:187(

2. جلوگيري از سوء استفاده
ازنشانههايمديريتدرســتوقاطعايناستكهمديرراههايهرگونهسوء
استفادههايوابستگانواطرافیانشراازمردمببندد؛درغیراينصورت،نظامهاي
اجتماعيفروميپاشــد.درحکايتيازگلستان،انوشروانبرايبستنراههايظلم
ودســتدرازيبرزيردستان،بهغالميكهبرايتهیةنمكبهروستاييميفرستد،
توصیهميكندكه»زينهارتانمكبهقیمتبســتانيتارسمينگرددوديهخراب

نشود...«)همان:74(.
نمونــةديگراينقضیهحکايت»غافلي...خانةرعیــتخرابكرديتاخزينة
سلطانآبادانكند؛بيخبرازقولحکماكه:هركهخدايراعزوجلبیازاردتادل
خلقيبهدستآرد،ايزدتعاليهمانخلقرابراوبگمارد...«)همان:74(كهسلطان

بايدراههرگونهظلموتعديرابرزيردستانشببندد.اينكنمونةديگر:
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نه هر كه قوت بازوي منصبي دارد

به سلطنت بخورد مال مردمان به گزاف )همان:75(

نمونةديگرايننوعسوءاســتفادهحکايتزيراست:»ظالمي...هیزمدرويشان
خريديبهحیفوتوانگرانراداديبهطرح«)همان:78(.ايننوعسوءاستفادههابايد
ازسويمديريتهايدرستاقتصاديمديريتشده،مهارگرددتاواسطهگريو

داللياقتصاديرشدپیدانکند.

3. رد رشوه
»رشوهگیرندهورشوهدهندهدراسالممحکوموپولودرآمدحاصلازآنحرام
ونارواست.«)مطهري،121:1384(سعديدرجاييازگلستان،كهخاليازطنزنیست،
ضمنردوحرامدانســتنگرفتنرشوهازســويقاضي،ويراازتضییعحقوق
مردمبرحذرميدارد:»همهكسيرادندانبهترشيكندگرددمگرقاضیانراكهبه

شیريني:
قاضي كه به رشوت بخورد پنج خيار

ثابت كند از بهر تو ده خربزه زار« )همان:190(

4. اقتصاد سالم
ســعديباطرحبرترييدعلیابريدسفليدرجملة:»يدعلیابهيدسفليچه
ماند؟«)همان:164(.ضمنتأكیدبرضرورتوجوداقتصادســالم،يادآوريميكند
كهدرجامعةاسالميبايدزمینةرشدونموثروتفراهمگرددتافردياجامعهبه
ديگرانمحتاجونیازمندنگردند؛زيرابهقولعلي)ع(:بههركسمحتاجشوي،اسیر

اوهستي....)مطهري،19:1389(
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5. معاشرت با صديقان
»ارسطاطالیسميگويد:مردمدرهرحالبهدوستمحتاجاند.درحالتشدت
بهمواساتومؤانســتنیازدارند.ماننداحتیاجدرويشانبهاهلاحسان.«)طوسي،

)322:1364

درگلســتانماجرايدغدغةهزينههايزندگيعابدوطلبكفافازپادشاهاز
همینقبیلاستكهپادشاه»فرمودتاوجهكفافاومعیندارندتابارعیالواطفال

ازدلاوبرخیزد«.)سعدي،100:1369(
ازمنظرعلي)ع(باالترينوشــیرينتريننوعبخششآناستكهبدونسؤال
شــخصنیازمند،بهويبرســد)خوانســاري،411:1360(.برايناساس،مسلمانان
ميتوانندبامؤاساتوباپرسیدنحالضعیفحاالنوبخششبهآنان،پیشازآنکه
بهخواهشوســؤالپیشآيند،وظايفخودراايفانمايند:»درويشضعیفحال
رادرخشکســاليمپرسكهچونيااّلبهشرطآنکهمرهمريششبنهيومعلومي

پیشش.«)سعدي،82:1369(

 پ. مسائل ديني و اخالقي 
1. حكمت و معيشت

باوجوداينکهبرايمردمهیچزيوروزينتيبهترازروزيفراخنیســت)طوسي،
212:1364(،وهمهبايددرپيكسبروزيبکوشندوكاهلينورزند

گرچه بيرون ز زرق نتوان خورد

در طلب كاهلي نشاید كرد )سعدي،125:1369(

خوردنبیشازرزقمقسومممکننیست؛چونكارمعیشتبهشرعوحکمت
الهيوابستهاست.سعديدرهمینمعنيگفتهاست:»خوردنبیشازرزقمقسوم
محالاســت«)همان:182(،»ايطالبروزي،بنشــینكهبخوري...«)همان(؛»صیاد
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بيروزيماهيدردجلهنگیردوماهيبياجلبرخشــكنمیرد«)همان:118(؛»به
نانهادهدستنرسدونهادههركجاكههستبرسد.«)همان:183(

سعديباكسانيكهعلمرادركسبروزيبسیار،دخیلميدانندموافقنیست
بلکهآنرادرگروبختوخواستالهيمعرفيميكندوميگويد:

اگر دانش به روزي درفزودي

ز نادان تنگ روزي تر نبودي

به نادانان چنان روزي رساند

كه دانا اندر آن عاجز بماند

بخت و دولت به كارداني نيست

جز به تأیيد آسماني نيست

اوفتاده ست در جهان بسيار

بي تميز، ارجمند و عاقل، خوار

كيميا گر به غصه مرده و رنج

ابله اندر خرابه یافته گنج )همان:84(

همچنیناستحکايتبرندهشدنشانسيكودكيدريكمسابقةتیراندازي،در
حاليكهچهارصدحکماندازمخصوصپادشاهدرآنشركتداشتند.)همان:126(

سعديمعتقداســتكهكمخواريوبيتوجهيبهمادياتموجبافزايشنور
معرفتميشود:

اندرون از طعام خالي دار

تا در او نور معرفت بيني

تهي از حكمتي به علت آن

كه پري از طعام تا بيني )همان:95(

همچنین،بهاعتقادسعدي،درتدبیرمعیشتوپیشبرداقتصادنبايدكاماًلبرعلم
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تکیهكردبلکهعلمبايدبیشتردرجهتپرورشدينوشريعتبهكاررود:»علماز
بهردينپروردناست،نهازبهردنیاخوردن«.)همان:170(

2. نگرش ديني سعدي
عالوهبرديدگاههاياقتصادي،نگرشدينيبرسخنانسعديسايهافکندهاست.
برقراريارتباطومناســبتبینبخلشــخصتوانگروغرقشدندردرياويا
ارتباطبینبخلفردبخیلوسختيكشیدناوهمگيحکايتازتوجهسعديبه
عواملمافوقطبیعيودينيدرتعاملوبرخوردانسانهابايکديگردارد.نمونهها

ازگلستان:
حکايتمالداربخیليكهگربةبوهريرهرابهلقمهايننواختيو...كهدردرياي

مغربغرقشد.)همان:118(
»هركهدرحالتوانايينکويينکنددروقتناتوانيسختيبیند.«)همان:176(.

3. قناعت
قناعتآدميراتواناميسازدتاامورخوردني،آشامیدني،پوشیدنيو...رابرخود
آسانوسهلگیردتابهواسطةاينگنجبيپايان)شهیدي،1370:1372(بهاوجعزتو
سربلنديبرسد.بهپشتیبانيهمینگنجاستكهدرگلستان،درويشيراميبینیمكه
باوجوداينکهدرآتشفاقهميسوزدوخرقهبرخرقهميدوزد،برايتسکینروح

وخاطرخودميگويد:
به نان خشک قناعت كنيم و جامة دلق

كه بار محنت خود به كه بار منت خلق )همان:110(

سعديباعلمبهخاصیتاكسیريقناعت،اززبانخواهندهاي،پیشنهاديبراي
ريشهكنيرسمسؤالوتکديارائهميدهدوميگويد:»ايخداونداننعمت،اگر
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شــماراانصافبوديوماراقناعت،رسمسؤالازجهانبرخاستي«؛آنگاهچنین
ميسرايد:

اي قناعت توانگرم گردان

كه وراي تو هيچ نعمت نيست

كنج صبر اختيار لقمان است

هر كه را صبر نيست حكمت نيست )همان:109(

سعديبرايردحرصوطمعوبرتريقناعتبرآن،ازحکیمانسخنيكوتاهو
رسابیانميكندوبسندهكردنبرنانيرابرحرصداشتنبرجهانمقدمميشمارد:

»توانگريبهقناعتبهازتوانگريبهبضاعت.«)همان:175(

4. صبر
ســعديراهديگريبرايعزتوعظمتدرويشدرزندگيارائهميدهدوآن
عبارتازپیشهكردنصبراست.ويدرجاييازگلستان،ضمنصبرازلذاتقبیح
ومقاومتدربرابرهواوهوسخود،جامةخلقانخودرابرخلعتسلطانوخردة
انبانخودرابرخوانبزرگانونیزسركهوترةخويشرابرنانوبرةدهخداترجیح
ميدهدواينگونهبركرسيعزتمينشیندوميگويد:»خلعتسلطاناگرچهعزيز
اســتجامةخلقانخودازآنبهعزتتروخوانبزرگاناگرچهلذيذ،خردةانبان

خويشازآنبهلذتتر.«)همان:184(
همچنیناســتصبروشکرسعديبربيكفشــيخويش،باديدنكسيكهپا

نداشت.)همان:115-116(

 نتیجه گیري 
ازمنظرسعدي،اساساًمعیشتواقتصادازراهعلمادارهنميشودبلکهبهتدبیر



58

جستارهایی در ادبیات کهن 2

شــرعوتقديرالهيتمشیتميپذيردوسروســامانميگیرد.راهکارسعديدر
زندگيايناســتكههمناداريوفقروهماشتغالبهداراييوثروتورفاهباال،
درحکمموانعبزرگيدرراهتربیتكماليوتعاليآدمياستوبهترينراهرشد
وپیشــرفتبشر،هماناعتدالاقتصاديوغنايكفافياست.ازنگاهسعدي،اگر
مســئوالنجامعهاي،فقیرانهزيستكنندودستازجمعكردنمالمردمبکشند
وزيردســتانخودراهمازاينگونهسوءاستفادههابرحذردارند،مردمآنجامعه

ميتوانندبهراحتيوبارفاهزندگيكنند.
نقشاخالقاســالمينیزدرگذرانزندگيومعیشتآدميقابلانکارنیست.
برايناساس،رعايتانواعپرداختهاينقديوغیرنقديبراينیازمندانجامعه،
ضمنتوزيعمقداريازداراييهايمحسنان،بخشهاييازنیازهايآنانرابرطرف

ميكند.
ســعديفقريراكهقبولحقتعالياست،برغنايمنحرفازراهخداترجیح
ميدهدوالگوهاييمناسبهمازاحوالانبیايالهيدراينزمینهبهدستميدهد؛
مانندحضرتمصطفي)ص(،حضرتموسي)ع(،حضرتيوسف)ع(وحضرت
لقمان)ع(.ازمنظرسعدي،فقیرودرويشميتواندازراهقناعت،صبرومواساتدر
عیننیازمنديمادي،باغنا،عزتوسربلنديزندگيكند.نهايتاينکهباتوجهبه
نزديکيمطالبگلستانبهواقعیتوترسیمكمیتهاوكیفیتهايمعیشتيروزگار
ســعدي،ميتوانازاينمنبعكهسرشارازنکاتجالبتوجهمعیشتيواقتصادي
است،تجاربواندوختههايارزشمنديكسبكردوضمنبهروزنمودنوتازه

كردنآنتجارب،آنهارادرزندگيفرديواجتماعيامروزبهكارگرفت.

منابع
1. قرآن كريم.

2. اسداللهي، خدابخش، »اصل سادگي و دوري از تکلف در گلستان«، مجموعه مقاالت همايش ملي ادبيات تعليمي دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد دهاقان، به كوشش احمدرضا يلمه ها، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقان، 1391.

3. خوانساري، جمال الدين محمد؛ شرحغررالحكمودررالكلم، با مقدمه و تصحيح و تعليق مير جالل الدين حسيني ارموي، 
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انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، تهران، 1360.
4. سعدي، مشرف الدين، گلستان، با تصحيح و توضيح غالمحسين يوسفي، انتشارات خوارزمي، چاپ دوم، تهران، 1369.

5. سنايي، مجدودبن آدم؛ ديوان، با سعي و اهتمام مدرس رضوي، انتشارات سنايي، چاپ پنجم، تهران، 1380.
6. شريعتي، علي؛ تاريخوشناختاديان )2(، نشر انتشار، چاپ هشتم، تهران، 1381.

7. شمس الدين، محمدمهدي؛ جست وجويي در نهج البالغه، يا ترجمة محمود عابدي، بنياد نهج البالغه،  چاپ دوم، 1361.
8. شهيدي، سيد جعفر؛ نهجالبالغه، انتشارات و آموزش انقالب اسالمي، چاپ چهارم، تهران، 1372.

9 . طوســي، خواجه  نصيرالدين؛ اخالقناصري، با تنقيح و تصحيح مينوي و حيدري، انتشــارات خوارزمي، چاپ سوم، تهران، 
.1364

10. غزالي، ابوحامد محمد؛ كيميايسعادت،  به سعي و اهتمام پروين قائمي، پيمان، چاپ دوم، تهران، 1384.
11. مزلو، آبراهام هرولد؛ انگيزشوشخصيت، ترجمة  احمد رضواني، آستان قدرس رضوي، چاپ سوم، مشهد، 1372.

12. مطهري، مرتضي؛ وحيونبوت، صدرا، چاپ بيست ويکم، قم، 1384.
13. مطهري، مرتضي؛ نظري به نظام  اقتصادي اسالم، صدرا، چاپ هجدهم، تهران، 1389.

14. منشي، نصراهلل؛ كليلهودمنه، با تصحيح و توضيح مجتبي مينوي، انتشارات اميركبير، چاپ سي ام، تهران، 1386.
15. النوري الطبرســي، حسين بن محمدتقي؛ مستدركالوســايلومستنبطالمسائل، مؤسسه آل  البيت الحياء التراث، 

الطبعه، الثانيه،  بيروت،  1408 ق.
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 مقايسة مناجات نامة خواجه عبداهلل انصاري و گلستان سعدي 

سارا زارع جيرهنده
دانشجويدكترايدانشگاهمازندرانودبیرادبیاتمدارستنکابن

 چكیده 
دركتابهايدرسيپايههايمختلف،بارهااينجملهراخواندهايمكهگلستان
ســعديبهتقلیداز»مناجاتنامه«خواجهعبداهللانصارينوشــتهشدهامامجال
چندانيبرايشــرحشباهتهاوتفاوتهافراهمنشدهاست.مقالةحاضردراين
زمینهكهشــباهتهاوتفاوتهايدواثرماندگاررابهلحاظفرم،محتوا،سبكو

آرايهتبییننمايد.

كليدواژه ها:گلستان،مناجاتنامه،سعدي،خواجهعبداهللانصاري

 مقدمه 
اثرماندگارسعدي،»گلستان«قرنهاستدرقلبوذهنمردمجايگرفتهاست
و38تقلیــدازآندرزمانهاومکانهايمختلف،ازاولینآنهاكه»نزهئاالرواح«
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امیرحسینيهرويغوريتاآخرينآنهاكه»التفاصیل«فريدونتوللياست،خود
گواهآناست)غالميوكیانیان،1389(.اينمنبعومعدنغنيخودمايهازمعدنيديگر
گرفتهاســتكهآشناترينآنها»مناجاتنامه«خواجهعبداهللانصارياست.توجه
اكثرمؤلفانومحققانبهگلســتانونظیرههايبعدازآنمعطوفشدهاستوجا
داردكهبهنظیرههايپیشازگلستاننیزبههماننسبتتوجهشود.دراينوجیزه
سعيشدهاستگلستانومناجاتنامهازلحاظفرمومحتواوسبكوآرايهمقايسه

شوندونقاطاشتراكيااختالفآنهابیانگردد.

 محتواي مناجات نامه 
مناجاتنامهاثرارزشــمندخواجهعبداهللانصاريرسالهايدرحدود50صفحه
بهنثرمسجعونظماست.گويا»اونخستینكسياستكهدرمیاننثربهمناسبت
موضوع،شعرميآورد«.)خطیبي،600:1366(.خواجهعبداهللبرايمؤثرتركردنكالم
خودسراســراثرشرباعیاتيلطیفوپرعاطفهمينشاندكهخودشاعرآنهاست.
گاهازقطعهوقصیدهوتكبیتهانیزاستفادهميكند.ابیات،سلیسورواناندودر
جهتتحکیموتأكیدمعنيبهكارگرفتهميشوندواگرازمتنحذفگردند،خللي

بهآنايجادنميكنند.گاهرباعیاتدرهرچهارمصراعقافیهدارند:
الهيآنکهتوراشناختوعلممهرتوبرافراخت،هرچهغیرازتوبود،بینداخت:

»آن كس كه تو را شناخت جان را چه كند

فرزند و عيال و خانمان را چه كند

دیوانه كني هر دو جهانش بخشي

دیوانة تو هر دو جهان را چه كند؟« )ص26(

محتــوايآن،مناجاتوبیانحاجــاتواظهارعجزوبندگيوذكرعظمتو
جاللخالقبهشیوههايينیکووعاشقانهاست.
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شیوههاييچون:پرسشواستفهامانکاري:
الهيچهغمداردآنكهتوراداردوكراشايدآنکهتورانستاند؟)ص32(

الهيمابهتوزندهايمهرگزكيمیريم؟ماكهبرتوشادمانیمكياندوهگینشويم؟
ماكهبهتونازانیم،چگونهبيتوبهسرآريم؟ماكهبهتوعزيزيم،هرگزچونذلیل

شويم؟)ص32(
ـجسارتعاشقانهكهالبتهبهقولعطار»عاشقميتواندبامعشوقدرشتسخني

وگستاخيهمداشتهباشد؛چونمحرمورازداراوست«:
»گر كند گستاخي اي او را رواست

زانک دایم راز دار پادشاست« )عطار،1374:157(

نمونههايزيرگويايعشقورزيهايبيباكانةاوست:
»الهــيگوهر»اصطفا«دردامنآدمتــوريختيوگردعصیانبرفرقابلیستو
بیختيوايندوجنسمخالفراباهمتوآمیختي،ازرويادباگربدكرديمبرما

مگیركهگردفتنهتوانگیختي.)ص40(
اگرنعمتتجزبهطاعتباشد،پسآنرابیعخوانند،لطفوعطاكو؟)ص34(
ـترسیمحدودودايرهايخاصوقراردادنخوددرآنوخارجنمودنديگران
ازآن.دراينشــیوه،عارفســوختهاعترافميكندكهبهمقاميرسیدهاستكه
دريافتوشعورواحساساوباديگراندرتضاداستواوكهبهنوعيخودشناسي

رسیدهاست،اينحاالتراعینعاشقيميداند:
الهي،همهازحیرتبهفريادندومنازحیرتشادم!)ص44(

الهي،خلقبهشاديازبالبرهند،منبهشاديمبتالشدم!)ص43(
الهي،اگركسيتورابهجستنيافت،منتورابهگريختنيافتم،اگركسيتورا
بهذكركردنيافتمنتورابهخودفراموشكردنيافتم.اگركسيتورابهطلب
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يافت،منخودراطلبازتويافتم!)ص44(
آثارخواجهعبداهللازنظرســاختاريمعموالًدردوقالببیانميشود؛نوعاول
جملههايقصاريهســتندكهبهشیوةسخنانحکمتآمیزصوفیاندرقالبيشبیه
شعر،موزونوباسجعهايپیاپيوبدونوابستگيمعناييميآيند.حتيقسمياز
جملههابهلحاظايجازوشمولبارمعناييبهعنوان»مثل«جاافتادهاند.اينهمان

ويژگياياستكهدرگلستانهمميبینیم.
الهي،اگرخامم،پختهامكنواگرپختهام،سوختهامكن.)ص38(

كاشکيعبداهللخاكبوديتانامشازدفتروجود،پاكبودي.)ص40(
دستةدوم،جملههاييهســتندكهدرآنهاكالمازلحاظمعنيبههمپیوستهو
معطوفاســتوبهجهتپیوســتگيمعنايي،اندكيازشعرفاصلهميگیرنداما
همچناناسجاعنمونةقبليرادرخوددارند.اينشیوهدرديباچههابیشترمرسوم

است:
الهي،بهعنايتازليتخمهدايتكاشتي،بهرسالتپیمبرانآبداديوبهياري
توفیقرويانیديوبهنظراحســانخودبهبــرآوردي،ازلطفتوميخواهمكه
زهرهايخشمازآنبازداريونسیمدادبراوبهجهانيوكاشتةعنايتازليرابه

رعايتابدي،مددكني)ص70(
جملههايمسجعمناجاتنامهچندويژگياساسيدارند:

ـسجعهابرخالفاسجاععربكهباريختنكلماتدرقالبيخاصمثاًلاسم
فاعليامفعوليامکانوزمانو...بهراحتيدرســتميشــوند،ساختهشدهاند.
ســجعهابهشیوةفارسيهســتندوبنابراين،مهارتواستاديبیشتريميطلبند.
سعدينیزدرگلستاناينشیوهرادرپیشگرفتهاست.پیرويازسجعوموازنهبه
روشعربدربسیاريازكتابهايماآشکاراست؛ازجملهنمونههاييازآنرا

در»نفثئالمصدور«ميتوانيافت:
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»وازمطاولتكهمينمود،بهمصاولتبازآمدهومساورترابرمصابرتاختیار
كرده.)نفثهالمصدور،37:1370(

برسبیلُمخاَمرتپادشاهانآنطرفبهمظاهرت،مجاهرتنموده.)همان:58(
ـقرايندرمناجاتنامهبههمنزديكاندوايجابسجعهايبیشتريميكنندو
اينبهموســیقيوآهنگجملهكمكشايانيميكند.پیرهراتگاهتابیشازده

قرينهرابايكسجعميآورد:
»الهــي،يکتايبيهمتايي،قیومتوانايي،برهمهچیزبینايي،درهمهحالدانايي
ازعیبمصفايي،ازشــريكمبرايي،اصلهردوايي،دارويدلهايي،شاهنشــاه

فرمانفرمايي،معززبهتاجكبريايي،بهتورسدملكخدايي.)ص24(
نمونةزيرگذشتهازپارهايموارد،بهمثنويايماننداست:

الهي،نامتوماراجواز،مهرتوماراجهاز،الهيضعیفانراپناهي،قاصدانرابر
سرراهي،مؤمنانراگواهي،چهعزيزاستآنكسكهتوخواهي!)ص24(

گاهيجمالتبادوياچندســجعوياهمراهيكياچندكلمةهمسانساخته
شدهاند:

الهي،دردلماجزتخممحبتمکاروبراينجانماجزالطافومرحمتمدار
وبراينكشتهاجزبارانرحمتمبار)ص34(محبتومرحمتورحمت/مکار

ومدارومبار()كلمات»اينوبروما«تکرارشدهاست.(
الهي،دليدهكهدركارتوجانبازيموجانيدهكهكارآنجهانسازيم.)ص34(

)جانوجهان/بازيموسازيم/»دهوكار«نیزتکرارشدهاست(.
ازبندهخطاآيدوزلتوازتوعطاآيدورحمت.)ص34()خطاوعطا/زلتو

رحمت/آيدوآيد(
ـسجعكردنفعلبافعلبسیارشايعاستامانمونههاييهمكهيكفعلبايك

اسمسجعميشود،كمنیستند:
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الهي،چهيادكنمكهخودهمهيادم،منخرمننشــانخودفراباددادم.)ص31(
)ياد:اسم/داد:فعل(

الهي،منكیستمكهتوراخواهمچونازقیمتخودآگاهم.)ص43()خواه:فعل/
آگاه:اسم(

ـگاهبهسجعمتوازنبسندهميكندوگاهدرواقعشعرميگويد:
الهي،يــكدلپردرددارمويكجانپرزجر.)ص34()»دردوزجر«ســجع

متوازناند(
هامونراجیحونكند،جیحونراپرخونكند.)ص40()اينقطعه،مصراعياست

بروزنمستفعلنمستفعلن.(
ـمراعاتسجعباعثميشودگاهساختارنحويجملهتغییريابد:

الهي،ايمهربانفريادرس،عزيزآنكسكهاوباتويكنفس،نفسيكهآنرا
حجابنايدازپس.)ص29()بهجاي:حجابازپسنايد.(

ـگاهبهخاطرسجع،كلمهايحذفميگردد:
الهي،ايسزايكرم،اينوازندةعالم،نهباوصلتواندوهاستونهبايادتوغم.
)اگربعداز»غم«»است«ميآورد،رابطة»غم«با»كرم«و»عالم«بههمميخورد.(

ـازآنجاكهبسیاريازسجعهاجناسهمهستند،بسیاريازجمالتمناجاتنامه
ازاينزيباييافزونبهرهمنداست:

الهي،هركهتوراشناســد،كاراوباريكوهركهتورانشناســدراهاوتاريك.
)ص26(

الهي،داناييدهكهدرراهنیفتیموبیناييدهكهدرچاهنیفتیم.)ص24(

 زبان و واژگان مناجات نامه 
جمالتمناجاتنامهباوجودمسجعبودن،روانوسلیساندودرآنهاازلغات
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مهجورعربيوكلماتنامأنوسفارســياستفادهنشدهاماازآنجاييكهاينكتاب
كتابياستكهن،بهدلیلوجودپارهايازلغاتوساختواژگاناهمیتدارد.برخي

ازاينلغاتعبارتانداز:
بسزيدم←سزوارباشم←چونمنكیستكهاينمرتبترابسزيدم)ص31(

ـنینديشیدند←نترسیدند←ازبالنینديشیدند)ص64(
ـافروزانیدم←روشنكردم←آتشبرخودافروزانیدم.)ص30(

ـباران←ببار←توآبخودبرمنباران.)ص64(
ـميزارم←زاريميكنم)ص48(

ـپیشوندوادر:وايستاد←ايستاد/واخوردن←خوردن)ص48(/واخواست
)ص51(/وارســانیدي←رســیدهگردانیدي←بهنظــرخويش،میوةمحبت

وارسانیدي)ص63(
پیشــوندفرا←فراباددادم←بهباددادم←منخرمننشــانخودفراباد

دادم./دلوجانرافرانازدادم)ص30(
پیشوندور←ديدهور←آشکار←چوندوستديدهورگشت،دوستدار

راباشکیباييچهكار؟)ص31(
مناجاتنامهبهدلیلوجودبرخيازواژههايعرفانيمثل:تجلي،ازل،فاني،باقي،

رخ،جمال،جاللو...نیزاهمیتدارد.

 بالغت و آرايه 
مناجاتنامهعالوهبرسجع،كهمهمترينواصليترينآرايةآناست،بهزيورهاي
لفظيومعنويديگرينیزآراستهاست.كاربرداينصنايعچناننیستكهلفظرابه
پیچیدگيبکشاندويامعناراتحتالشعاعقراردهد.آرايههادرحدمعمولوبعضًا

بديعومبتکرانهاند.
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حسنطلبهايخواجهعبداهللبسیاردلنشیناست:
ـآفريديمارارايگانوروزيداديرايگانبیامرزمارارايگانكهتوخدايينه

بازارگان.)ص43(
ـالهي،چونسگرادراينبارگاهباراستوسنگراديدار،عبداهللراباناامیدي

چهكاراست؟!)ص41(
ـالهــي،توماراجاهلخواندي؛ازجاهــلجزخطاچهآيد؟توماراضعیف

خواندي؛ازضعیفجزخبطچهآيد؟)ص33(
درمواردباالعالوهبرحسنطلب،آرايههايديگريمثل:تلمیح،جناسوتشبیه

و...نیزديدهميشود.
»متناقضنما«يا»پارادوكس«آرايةمناســبيبرايبیانشوريدگيهايپیرهرات

است:
ـهركهگدايتوشددردوعالمسلطاناست.)ص41(

ـالهي،غیرازالمهايتو،جايشادينیستوجزازبندگیترويآزادينیست.
ـالهي،همهآتشهادرمحبتتوســرداستوهمهنعمتها،بيلطفتودرد

است.)ص36(

تشبيه به شيوة اضافه و غير اضافه و اغلب حسي به حسي:
ازبادةآبوخاك،جانيدارم)ص30(/مهراوبالنشینانراكشتينوحاست)ص
39(/الهيدرآتشحسرتآويختمچونپروانهدرچراغ)ص36(/دردرياتشنهاي
ديدهاي؟منآنم.)ص48()ايننوعتشبیهكهيكركنآنبهصورتسؤاليمطرح

شود،بديعاست.(
استعاره: گاهگريمكهدراختیارديومازبستاريکيبینم.)ديونفس(/آخرچراغمرده
راچهمقداراست؟)چراغمردةوجود()ص36(/توآبخودبرمنباران)آبرحمت(
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تناسب: الهي،برسرازخجالتگردداريمودردلازحسرتدردداريمورخ
ازشرمگناهزردداريم.

كنایه:)آدمي(كیسهتهيوبادپیماست.)ص46(/علممهرتوافروخت)ص36(
تشخيص:الهي،گردهگردونرامتقديرتوست.)ص43(/گريستنشمع)ص28(
تضاد:الهي،درسرآبدارمودردلآتش)ص35(/الهي،ازهیچ،همهچیزتواني

وازهمهچیز،هیچنمايي.)ص40(
واج آرایي:الهي،شادينميشناختموميپنداشتمكهشادم.اكنونمراچهشادي

كهشاديشناسيبهباددادم.)ص59()واجشوآ(
رويهمرفته،تصاويردرنثراوكمودربرخيمواردتکراريومستعملاست
اماازآنجايكههدفمتنتصويرگرايينیست،ازاينرهگذرعیبيبرمناجاتنامه

واردنیست.

 محتواي گلستان 
گلســتانكتابيدرهشتبابمستقلوحدود180صفحهبهنثرمسجعونظم

است.بابهاوبااساميمختلفوباحکاياتياغلبكوتاهنگاشتهشدهاند.
ازيكچشمانداز،گلستانكتابياستبامفاهیممتنوعورنگارنگ:حکاياتكوتاه
وبلند،طنز)حکايتتوانگرزادهبرســرگورپدر)ص161(و...فابل)داستانسیه
گوشص38وحکايتروباهص40(،مناظره)ص69(،مقامه)حکايتمشتزن(،

حکاياتيفقطبهنظم)ص142(،نقد)ص75(،سیاستوروانشناسيو...
گوناگونيوتنوعدرگلستاندرمواردديگريهمهست:

ـ تنوع در شخصيت ها و مثل:پیروجوان،كودك،زنومرد،عربوفارسو
فرنگيوسیاهوسفید،داراوندار،شاهوگدا،مردهوزنده،زاهدوفاسق،كريمو

لئیم،جاهلوعالم،حیوانوبناتوجمادو...
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ـ تنوع در بافت كتاب:نظم،نثر،عباراتفارسيوعربي،لغاتبهسبكقديم
وسبكجديد)مثاًلتلفظواومعدولهرابهسبكقديم)تلفظa(وباسبكجديد

)تلفظo(دارد:
نیكبختآنکهخوردوكشــتوبدبختآنکهمردوهشت./مکننمازبرآن
هیچكسكههیچنکردكهعمردرســرتحصیلمالكردونخورد.(يا»انديشه«را
دردومعنايقديم)بیم(وجديد)فکر(بهكارميبرد:منازبدرقةشماانديشناكم.
)ترسناكم(/هرگزانديشهنکردم)فکرنکردم(كهتوبامنباشيو...()ر.ك،سبكشناسي

شمیسا،1386:157(

ـ تنوع در انواع ادبي: وصف،گفتوگو،تكگويي،روايتبازاويةديدمختلف
اينتنوعراگاهبانام»تعادل«مينامند؛چنانكهشمیســاميگويد:»مهمترينراز
موفقیتسعديدرگلستان،رعايتاعتدالاست،اعتدالدرهرچیز:استعماللغات
وتركیباتعربــي،درهمآمیختگينظمونثروطولحکاياتو...)همان:158(و
ديگريهمینتنوعراباعنوان»تضادوتقابل«درســاختومحتوايگلستانياد
ميكند:»جانوحیاتنثرشاعرانةسعديدرگلستانبستهبهعنصرتضاداستكه

سببپوياييوحركتكالماوميشود«.
گلســتاندرمقابلبوستان،نظمونثر،نامبابها)دراخالقدرويشانوسیرت
پادشــاهان،عشقوجوانيدركنارضعفوپیري،ضربآهنگآرام:»فراغملك
قناعت«)مفاعلنفعالتنوضربآهنگكوبنده:»سطوتسلطنت«)فاعلنفاعلن(.
تقابلشــخصیتها)طوطيرابازاغيدرقفــسكردند/دوبرادريکيخدمت
ســلطانكرديوديگربهسعيبازونانخوردي،تضادواژگاني:گفتازبهرخدا

)130 ميخوانم،گفتازبهرخدامخوانو...)رضوانیان:132ـ
آنچهازالبهاليايننظرياتميتراودايناســتكهسعديتنهادنیايواقعيرا
ترسیمكردهوازآنجاكهدنیاپرازتضادوتنوعوگوناگونياستودرسايةهمین
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تضادوتنوعبهتعادلوقراردســتمييابد،گلســتاننیزآيینةايندنیاست.پس
محتوايگلستانهمانزندگياستباهمةفرازونشیبهايش.

شعرهايگلستانبیشترقطعهاستوبامحتوايپندواندرزكهازويژگيهاياين
قالباست،وحکاياتهمخوانيدارد.مثنويوتكبیتهايمقفيوغیرمقفينیز
وجوددارد.سعيشواهدشعريرابهطريق»تأيید،تأكیدياتنظیروتمثیلوتقسیم«

دررشتةنظمجايدادهاست)خطیبي:606(.
تعدادابیاتشعرهادرهرموردمعموالًازدوياچندبیتبیشترنیستوعکس
شیوةمتداولقرنهفتم،اشعارعربيكمبهكارميبردوشعرهاراخودميسرايدو
اينخودبهاوكمكميكندتاكیفیتدرجشعردرنثربسیارباالبرودويكمفهوم
راباوصلههايهنريومتناســبنظمونثربیارايد.اكثرحکايتهاباشــعرپايان
ميپذيرند.وجودابیاتگاهالزمةمتناستوحذفآنهابهمتنلطمهميزند.مثل:
دزديگداييراگفت:شــرمنداريكهدســتازبرايجويسیمپیشهرلئیم

درازميكني؟گفت:
دست دراز از پي یک حبه سيم

به كه ببرند به دانگي و نيم )ص105(

اماپارهايديگربهشیوةخواجهعبداهللدرتکمیلوتأكیدسرودهشدهاند؛مثل:
پنجهبرشیرزدنومشتباشمشیركارخردمنداننیست.

جنگ و زورآوري مكن با مست

پيش سر پنجه در بغل نه دست )ص179(

مهمترينويژگيدرونيحکاياتگلستان،ايجازوانتخابگوياترينكلمهبراي
مقصوداست.اينعاملموجبشدهاستكهسخنانگلستانسهلوممتنعباشد؛
آســاننماامادشواروفني،سعديباكمترينوآســانترينلغت،معناييعمیق

ميآفريند:
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حقجلعالميبیندوميپوشدوهمسايهنميبیندوميخروشد.)ص191(
رنجوريراگفتند:دلتچهميخواهد؟گفت:آنكهدلمچیزينخواهد.)ص111(
چنانکهمشــهوداستروشچیدماناجزايجملهدرستودستورمنداستو
سطحواژگانبرگزيدههمبسیارسادهوهمهفهمميباشدامامعنابسيعمیقوبسیار

عظیمترازقالبخوداست.
واژهاياضافهياكمنیستسخندرحداعاليبالغتقراردارد.

اكثرفعلهايگلستان،برعکسمناجاتنامه،غیررابطهوديالکتیکيهستندواين
خــوددرحکاياتنوعيحركتوپوياييايجادميكند؛چنانكهدرمثالهايباال
مشاهدهميشود»ديدن،پوشیدن،خروشیدن،گفتنوخواستن«همگيغیررابطهاند

وحركتزا.
شــمولمعنايي،كوتاهيوموزونبودنحکاياتياقسمتيازحکاياتموجب
شدهاستكهبرخيازاينجمالتبهصورتجملههايقصاردرسینةمردمجاي
گیرد.اينجمالتقصاردربابهاينخستینمعموالًدرانتهايهريكازحکايات
بهعنواننتیجهوخالصههمآمدهاند.اماسراســربابهشتمازآنهاپراست.اين
ويژگيدرنثرخواجهعبداهللهممشهوداستاماگلستانازلحاظكمیتوكیفیت

جمالتبرنثرخواجهعبداهللپیشيگرفتهاست.
خصوصیتبارزبیرونيگلستان،مســجعبودنآناست.اينويژگيبههمراه
آمیختگينظمونثرموجبشدهاستكهآنراتقلیديازمناجاتنامهبدانند.برخي
گلســتانرا»اوجآمیزشدوســبكخواجهعبداهللوقاضيحمیدالدينبلخيدر
مقاماتحريريميدانند)ركشمیسا:155(اماسعديدرمقايسهباخواجهعبداهللاز
سجعهايبسكمترياستفادهميكند؛نهاينکهنتواندبلکهنميخواهدخیليلفاظي
كنــدوعروسمعنيومحتوايحکاياترازيرتودهايازتوروپولكســجعو

ترجیحوموازنهوازدواجبپوشاند.
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لذابسیاريازحکايات،ســجعچندانيندارندياعمدةسجعآنهادرقسمت
نتیجهوپايانيآمدهاست.گاهيهمازهرگونهسجعوموازنهتهياند.درحکايت
زيرجز»نشــود«و»نگردد«و»كرده«و»رسیده«،كهسجعكممايهايهمهستند،

سجعيوجودندارد:
»آوردهاندكهنوشینروانعادلرادرشکارگاهي،صیدكبابكردندونمكنبود.
غالميبهروستارفتتانمكآرد.نوشیروانگفت:نمكبهقیمتبستانتارسمي
نشودودهخرابنگردد.گفتند:ازاينقدرچهخللآيد؟گفت:بنیادظلمدرجهان
اولاندكيبودهاست،هركهآمدبرومزيديكردهتابدينغايترسیده.«)ص44(

نمونههاياينگونهبســیاراست.مناجاتنامهازاينجهتـيعنيبهكارگیري
ازگلســتانجلوتراست.الزمبهذكراستكهسجعهاي ســجعوموازنةبیشترـ
مسلسلوارمناجاتنامهباتوجهبهموضوعكتابكهنیايشومناجاتمستانةيك
عاشقدلسوختهاســت،متنرابسیارزيباودلنشینكردهاستامامتنگلستان
حکايتاستوبیانپیچوخمهايآنمثلوصفوديالوگوروايتو...بهآزادي
بیشترينیازدارد.بهسخنديگرآنمتن،آنشیوهواينمتن،اينشیوهراميطلبد.
بهقولمرحومبهار»هنرمنديســعديدرتركیبالفاظوآهنگآنهاستنهدر

سجعوازدواج«)بهار،1349،ج152:3(.
ســعديتاحديبهسجعميپردازدكهازسالستوبالغتكالمدورنشود.او

حتيبهوضوحخودراازسجعورزيمنعميكند:
»دین ورز و معرفت كه سخن گوي سجع گوي

بر در سالح دارد و كس در حصار نيست« )گلستان،166(

سجعدرگلستانبرخالفسجعدرمناجاتنامهاغلبدردوقرينهبهكارميرود؛
سجعهادرقراينبعديعوضميشوندوطولقرينههابیشترازمناجاتنامهاست؛

لذافاصلةسجعهاازهمبیشتراست.
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ســجعگلستانبهدلیلعوضشدنهايپيدرپي،معانيمختلفيراميتواندبه
پیــشببردامادرمناجاتنامهبهدلیلاســتفادهازســجعواحددرموضوعواحد
)مناجات(،اغلبمعاني،مشــابههماند.اينويژگيهارادردونمونةزيربهخوبي

ميتوانديد:
گلستان:گفتابهعزتعظیموصحبتقديم/دمبرنیاورموقدمبرندارم/مگرآن
گهكهسخنگفتهشودبرعادتمألوفوطريقمعروف/كهآزردندوستانجهل
اســتوكفارتيمینسهل/وخالفرأيصواباستونقضعهداولياالباب/

ذوالفقارعليدرنیاموزبانسعديدركام)ص18(.
مناجات نامه: الهيبهنامتو،زبانهاگوياشده/بهنامتوجانهاشیداشده/بیگانه
آشناشده/زشتهازيباشــده/كارهاهويداشده/راههاپیداشده/بهنامتوچشم
مشتاقانگريان/دلهايعارفانسوزان/سرهايوالهانخروشان/تنهايعاشقان

بيجان)ص49(.
ســعديآنجاكهارادهكند،بهشیوةاستادخود،خواجهعبداهلل،همقطعههاييبا
وزنعروضيميسازدوهمكلماتپیشوپسازسجعراازلحاظموزونبودن

موردمداقهقرارميدهد:
تا نفس خسيس غالب آمد )مفعول مفاعلن فعولن( )ص123(

درعنفوانجواني،چنانكهافتدوداني)مفاعلنفعالتنمفاعلنفعالتن(
گر تيغ قهر بر كشد )مستفعلن مستفعلن( )ص190(

 گفت: چه نشــيني كه نه جاي خفتن اســت؟ گفتم: چون روم كه نه پاي رفتن است. 

)ص146(

)رعايتتوازنوآهنگدرواژههاي»جايوپاي/خفتنورفتن/نهونه/است
واست«چشمگیراست.(
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 زبان و واژگان گلستان و چند مشخصة سبكي آن 
زباندرعصرســعديدرحالتغییربودامادرگلســتانهمانمختصاتزباني
سبكقديم،خراســاني،بیشترديدهميشود.البتهمختصاتزبانيسبكجديدرا
هــمبهصورتمحدودومختصردارد؛چنانكهپیشازايندربارةكاربردجديدو
قديمواومعدولهوواژة»انديشه«درگلستانگفتهشدامادريكنگاهبهگلستان،
پرواضحاستكهانسسعديباسبكخراسانيبیشترازسبكعراقياست.چند

ويژگيزبانيگلستان:
ـبهكاربردنضمیر»او«براياشــیاوموجوداتبيجان:←برسرچاهيرسید

قوميبراو)چاه(گردآمده)ص109(/اگرژالههرقطرهايُدرشدي
چوخرمهرهبازارازوپرشدي)ص175(

ـحروف»اندر«و»در«و»بر«بعدازاســمهايمضافبه»به«حرفاضافه.)هر
چنداينشیوهدرزماناومنسوخشدهبود.(

اگرمصلحتبیني،بهشهراندربرايتومقاميبسازم)ص76(/يکيراازبزرگان
بهمحفلياندرهميستودند.

ـاستفادهاز»همي«براياستمراروبیانآنگاهيبعدازفعل←صبربرجفاي
اوسهلترآيدهميكهصبرازديدناو.)ص128(

ـمقدمداشتنفعلبهجهتاهمیت،تأكیدوحتيتفنن←ياددارمكهدرايام
جوانيگذرداشتمبهكوييونظربارويي)ص135()تأكید(/يکيازپادشاهانعابدي
راپرســیدكهعیاالنداشت.)تفنن()اگرميگفت»يکيازپادشاهانعابديراكه

عیاالنداشت،پرسید«فرقينميكرد.(
ـحذففعل←)حذففعلبهقرينةلفظيازقرنششــممعمولبود.(←
گفتمگلاينبستانراچنانكهدانيبقاييوعهدگلستانراوفايينباشد.)ص8(

)بقايينباشد(
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حذفبدونقرينةلفظي←خالفراهصواباستو...ذوالفقارعليدرنیامو
دركامباشد(. زبانسعديردكام)درنیامباشدـ

ـيبهمعنياســتمرار←يکيازفضالتعلیمملكزادهايهميدادوضرب
بيمحابازديوزجربيقیاسكردي.)ص151(

ـپیشــوندهايبر←بررفتن،برنشستن/فرا←فراچینم،فراچنگآرم)ص
104(/فراهم←فراهمچینم)ص6(/فرو←فروگفت.

ـاستعمال»يکي«بهشیوةقديمبهجاي»ي«نکره←منجميبهخانهدرآمد،
يکيمردبیگانهديد.)ص119(

ـ»پرداختن«بهمعني»تحويلدادن«←عابدبهشــهراندرآمدوبستانسراي
خاصملكرابدوبپرداختند.)ص76(

مضافومضافالیهمقلوب←پادشهپسر)ص112(/فقیردرويش)ص156(.

ـ»دانشمند«بهمعنيكسيكهعلمدينميداند←
نبرد پيش مصاف آزموده معلومست

چنان كه مسئله شرع پيش دانشمند )ص160(

ـبهكارگیريصفاتپيدرپي←جوانيچیست،لطیف،خندان،شیرينزبان،
درحلقةعشرتمابود)ص147(./معلمكتابيديدمدرديارمغرب؛ترشروي،تلخ

گفتار،بدخوي،مردمآزار،گداطبع،ناپرهیزگار)ص152(.
ـجمعبستن»حیوان«با»ان«←

»یا سخن آراي چو مردم بهوش

یا بنشين چون حيوانان خموش« )ص178(

ومختصاتواژگانيونحويبسیارديگرينیزوجودداردكهبرايپرهیزازاطالة
كالمازبیانآنهاصرفنظرميشود.
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 بالغت و آرايه 
عالوهبرســجع،كهگلهمیشهبهارگلستاناست،آرايههايديگرينیززينت

بخشاينبستانجانفزاست.
صنايعوآرايشهايلفظيگلستانچنانبهجايخودآمدهكهگويياگرچنین
نبودچناندلپذيرنميافتاد«.)صفا،1386،ج1218:3(ازجملةاينصناعاتعبارتاند:
جمعوتفصیلو...(،صنعتعکس،اسلوبمعادله مركبـ تشبیه)تشبیهتمثیلـ

وجناس.

 انواع تشبیه: 
تشبیهتمثیلدرگلستانبابسامدباالوباكیفیتبسیارخوبيوجوددارد:

»از یاد تو غافل نتوان كرد به هيچم

سر كوفته مارم نتوانم كه نپيچم« )ص139(

»طرب نوجوان ز پيري مجوي

كه دگر ناید آب رفته به جوي

زرع را چون رسيد وقت درو

نخرامد چنان كه سبزي نو« )ص147(

»با بداندیش هم نكویي كن

دهن سگ به لقمه دوخته به« )ص55(

»درشتي و نرمي به هم در به است

چو فاصد كه جراح و مرهم نه است« )ص173(

»زكات مال به دركن كه فضلة زر را چو باغبان بزند بيشتر دهد انگور« )ص86(

و...
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تشبيه مركب: 
زیر پایت گر بداني حال مور 

همچو حال تست زیر پاي پيل )ص47(

تشبيه جمع: 
حكما گفته اند زلف خوبان زنجير پاي عقل است و دام مرغ زیرك. )ص81(

تشبيه تفضيل: 
گل سرخش چو عارض خوبان

سنبلش همچو زلف محبوبان )ص81(

)درسنتادبيهمیشهعارضبهگلوزلفبهسنبلتشبیهميشداماسعديگل
رابهعارضوسنبلرابهزلفمحبوبانتشبیهكرد.(

 اسلوب معادله: 
»كس نتواند گرفت دامن دولت به زور

كوشش بي فایده است وسمه بر ابروي كور« )ص105(

عکــسوتضاد:ملوكازبهرپاسرعیتانــدونهرعیتازبهرطاعتملوك،
گوســفندازبرايچوپاننیســتبلکهچوپانبرايخدمتاوست./همهكسرا
دندانبهترشيكندشودمگرقاضیانراكهبهشیريني)ص193(/آنکهزاهداست

نميستاندوآنکهميستاندزاهدنیست.)ص83(
تكرار: 

اي برادر چو خاك خواهي شد

خاك شو پيش از آنكه خاك شوي )ص86(

كنايه: 
در پوستين خلق افتادن )ص65(/ روي در هم كشيدن )ص100(
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استخدام: 
»دست دراز از پي یک حبه سيم

به كه ببرند به دانگي و نيم«

)دست دراز كردنـ  دست بریدن(

واج آرايي:
»زرنداري نتوان رفت به زور از در یار 

زور ده مرده چه باشد زر یک مرده بيار«

استعاره: »آنكه قرارش نگرفتي و خواب 

تا گل و نسرین نفشاندي نخست

)گل و نسرین: استعارة مصرحه(

گردش گيتي گل رویش بریخت

خار بنان بر سر خاكش برست« )ص135(

)مصراع اول: استعاره مكنيه(

سؤال و جواب و حسن جواب:
»سؤال كردم و گفتم جمال روي تو را 

چه شد كه مورچه بر گرد ماه پوشيده است؟

جواب داد: ندانم چه بود رویم را

مگر به ماتم حسنم سياه پوشيده ست«

جناس:
»آنكه نبات عارضش آب حيات مي خورد
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در شكرش نگه كند هر كه نبات مي خورد« )ص129( 

)بنات و نبات جناس تام اند(

»هم رقعه دوختن به و الزام كنج صبر 

كز بهر جامه، رقعه بر خواجگان نبشت« )ص92(

)رقعه و رقعه جناس تام اند(

 مبالغه: 
بازرگانبخیل»گربهجاينانشاندرســفرهبوديآفتاب/تاقیامتروزروشن
كــسنديديدرجهــان«)ص95(آرايههايتلمیحوتضمینوحســنتعلیلو
ضربالمثلنیزدرگلستانكمنیستند.كیفیتدرجآرايههادرگلستانبهگونهاياست
كهگوييبهترازآنآرايهايجايگزيننميشد.سعديهمصنعتهايگوناگونبه
كارميگیردوهمصنعتهايشاغلبنوواستادانهاندواينمزيتگلستاناست

نسبتبههمةآثارمشابهآن.
باتوجهبهمطالبمطرحشدهدريكجمعبنديكوتاهميتوانچنینگفتكهدو
اثرمناجاتنامهوگلســتان،مرسلوموزونومسجعاندوالتقاطيازنظمونثرند.
تفاوتآنهادرموضوعوسبكوزبانوبالغتاست.مناجاتنامهموزونترو
موسیقیاييترازنثرگلستاناستوپیرهراتبسیاربیشازسعديازكوششذهني
خوددرمسجعكردنقرايناستفادهكردهاماهمتسعديدرگلستانبیشترصرف

شمولمعناييوگوناگونيانواعادبيشدهاست.

منابع
1. سعدي شيرازي، شيخ مصلح الدين؛ كليات، ققنوس، تهران، 1371.

2. انصاري، خواجه عبداهلل؛ مناجات نامه، گردآوري منصورالدين خواجه نصيري، اقبال، تهران، 1372.
3. شميسا، سيروس؛ بيان و معاني، فردوس،  تهران، 1379.

4. بهار، محمد تقي؛ سبک شناسي، سپهر، تهران،  1349.
5. خطيبي، حسين؛ فن نثر در ادب فارسي، زوار، تهران، 1366.

6. شميسا،  سيروس؛ سبک شناسي نثر، ميترا، تهران، 1386.
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7. صفا، ذبيح اهلل؛ تاريخ ادبيات در ايران، فردوس،  تهران، 1386.
8. زيدري نسوي، شهاب الدين محمد؛ نفثئ المصدور، به كوشش امير حسين يزدگردي، نشر ويراستار، تهران 1370.
9. نيشابوري، شيخ فريد الدين محمد؛ منطق الطير، به اهتمام سيد صادق گوهرين، انتشارات علمي و فرهنگي، 1374.

مقاله
www. Noormagz. com .1. رضوانيان، قدسيه، خوانش گلستان سعدي براساس نظرية تقابل هاي دوگانه

2. غالمي، ذوالفقار و فريبا، كيانيان »مقايسة منشآت قائم مقام و گلستان سعدي فنون ادبي )علمي  و پژوهشي( دانشگاه اصفهان، 
سال دوم، شمارة 1 بهار و تابستان 89.
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برقراریاينارتباط،ازروشهايیمانندِفهرستسیاههخويشتنومصاحبهدرمانی
استفادهمیكندوازكنیزكمیخواهدكهقصةزندگیخودرابهشیوةداستانبازگو
كند.طبیبباگوشدادنفعالبهسخنانكنیزك،ازيكطرفاحساساتوامیال
اوراارزيابیمیكندوازطرفديگرواكنشهایجســمانیاشرا،ازطريقنبض،
كنترلومديريتمیكند.آنگاهكهكنیزكبهخودافشايیمیپردازد،طبیبباحفظ
آرامشورازداریوبدونآنکهقضاوتياسرزنشیكند،بامهربانیكنیزكرابرای
رسیدنبهامیالسركوبشدهوآرزوهایدستنیافتهاشامیدوارمیكند.براساس
علمروانشناسیمیتواناذعانداشتكهكنیزك،بهنوعی،داراینشانههایاختالِل
اســترسپسازسانحه)PTSD(بودهوطبیبتوانستهاستباتغییرموقعیتو

محیطاورابهآرامشنسبیبرساند.

كلیدواژهها:پادشاه،كنیزك،طبیبروحانی،مثنویمولوی،روانشناسی،فرايند
ياريگری،RUS،ارتباطكالمی،زبانتن،داستاندرمانی،استرسپسازسانحه

داستانپادشاهوكنیزكنخستینداستانازدفتراولمثنویاست.دراينداستان،
پادشــاهیعاشقكنیزكیمیشودواورابهقصرخودمیآورد.حاصلاينتمنای
يكجانبهوخودخواهانهبیماریوزردرويیكنیزكودرنهايت،دربسترمرگافتادن
اوست.پادشــاهدرگامنخستبرایدرماناوبهطبیبانجسمانیمتوسلمیشود
وباآنکههريكازآنانمسیحعالمیاست،ازعالجاودرمیمانند.پسپادشاهبه
مســجدمیرودودرمانكنیزكراعاجزانهازعالمغیبمیجويد.درخواببهاو
وعدهمیدهندكهطبیبیروحانیبهدرگاهشخواهدآمد.روزموعودفرامیرسدو
پادشاهكنیزكرابرایدرمانبهطبیبمیسپارد.طبیبپسازآزمايشهایظاهری
درمیيابدكهرنجكنیزكازبیماریجســمانینیســتوبااستفادهازمهارتهاو

بخش دوم

مولوي
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 تحلیل روان شناختی داستان »پادشاه و کنیزک« 
 با تأکید بر فرايند ياريگری 

حسين نظریان
كارشناسارشدزبانوادبودبیردبیرستانهایدلفان
سيد امير قدمی
كارشناسارشدمشاورهومدرسدانشگاهوكارشناسگروههایآموزشیدلفان

 چكیده 
اينمقالهســعیداردبــاتأكیدبرالگویفرايندياريگــری)RUS(،بهتحلیل
روانشناختیداستان»پادشاهوكنیزك«در»مثنوی«مولویبپردازد.اينالگوشامل
مراحلارتباط،ادراكوتغییراســت.دراينداســتان،طبیبروحانیبرایدرمان
كنیزكازمهارتهاوتکنیكهايیبهرهمیگیردكهباتکنیكهاومراحلاينالگو،
درعلمروانشناسینوين،قابلتطبیقاست.اگرچهمراحلسهگانةاينالگواغلببا
يکديگرهمپوشیدارند،نويسندگانمقالهسعیمیكنندقسمتهایمختلفداستان
رابراساسمراحلالگوتفکیككنندونشاندهندكهطبیبروحانیبهعنوانيك
ياريگرومشاورحرفهای،تمامشرطهایبهرهگیریازمهارتهایارتباطیراداشته
است.طبیبابتداتمامشرايطرابرایبرقراریيكارتباِطموثرفراهممیكندوبا
اســتفادهازارتباطكالمیوغیركالمی)زبانتن(باكنیزكهمدلمیشود.اوبرای
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تکنیكهایروانشناختیبهتحلیلوضعیتروانیاومیپردازدودرمیيابدكهدل
درگروعشقمردیزرگردارد.بنابراين،برایبهبودحالاوازپادشاهمیخواهدكه
مردزرگررابیابدوكنیزكرابهاوبســپارد.مردزرگرمیآيدوحالكنیزكروبه
بهبودمیرود.پسازآن،طبیبباخوراندنسمتدريجیمردزرگررابهسرازيری
مرگمیكشاند.عشقزرگردردلكنیزكمیمیردواودلبهعشقپادشاهمیسپارد.
نويسندگانومثنویپژوهاناينداستانراازجنبههایمختلفتحلیلوبررسی
كردهانــد.آنچهاينمقالهبهآنمیپردازد،بررســیبهرهگیــریطبیبروحانیاز
مهارتهاوتکنیكهایخاصروانشــناختیاستكهباالگویفرايندياريگری

)RUS(درعلمروانشناسینوين،قابلتطبیقاست.

»موضوعروانشناســی،مطالعةعلمیرفتاروفرايندهایروانیاست«)فراهانیو
همکاران،7:1385(وروانشناســانتالشمیكننددريابندكهانسانهاچگونهرفتار
میكنندودنیایپیرامونخودراچگونهتجربهمیكنند.براينمبنا»بررسیويژگی
شخصیتی1رامیتواناساسیترينبحثدرعلمروانشناسیدانست.«)شاملو،1382:
249(؛زيرامحوراساســیآندرزمینههایيادگیری،انگیزه،عواطفواحساسات،
هوشو...اســت.روانشناسانبرایســنجش،اندازهگیریوتحلیلشخصیتاز
روشهایمتعددیمانندپرسشنامهيافهرستسیاهةخويشتن2،مصاحبةبالینی3
وشــیوههایسنجشرفتاراستفادهمیكنند.آنانبرایكمكبهمراجعانخود،گاه
مطابقالگويیعملمیكنندكهدراصطالح،فرايندياريگری)RUS(نامیدهمیشود.
اينالگوشاملمراحلارتباط)تأكیدبرايجادرابطهایقویومناسبباافراد(،ادراك
)ارزيابیوتوافقبررویتعريفمشتركازمشکالت(وتغییر)كمكبهفردبرای

تغییر(است.
اگرچهمراحلســهگانةاينالگواغلببايکديگرهمپوشیدارند،دراينمقاله
سعیمیشودقسمتهایمختلفداســتانبراساسمراحلالگوتفکیكگرددو
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نشــاندادهشــودكهطبیبروحانیبهعنوانيكياريگرومشاورحرفهای،تمام
شــرطهایبهرهگیریازمهارتهایارتباطیراداراستوبراساسالگویفرايند

ياريگریعملمیكند.

 مرحلة ارتباط 
واژةارتبــاطترجمــةلغــتCommunicationوريشــةآنكلمــةالتین
Communisاستكهمیتوانآنرا»تفاهم«و»اشتراكفکر«ترجمهكرد.مفهوم

واقعیارتباط،باتوجهبهريشةالتینآن)درمیانگذاشتنوتقسیمكردن(جريان
پويايیاستكهدرآنتبادلاطالعاتصورتمیگیرد.البتهبرایارتباط،تعاريف
متعددومختلفیازســویصاحبنظرانوپژوهشگرانارتباطاتارائهشدهاست
وهــريكازصاحبنظرانامورارتباطات،باتوجهبهزاويةديدواهمیتیكهبرای
عناصرارتباطقائلبوده،آنراتعريفكردهاســت.بهطوركلی،ارتباطرامیتوان
جريانیدوياچندطرفهدانستكهطیآندوياچندنفربهتبادلافکار،نظريات،
احساساتوحقايقمیپردازندوباپیامهايیكهمعنايشانبرایآنهايکساناست،
بهانجاماينامرمبادرتمیورزند.بهعبارتديگر،هرگونهانتقالپیامبینفرستنده
ازيكطرفوگیرندهازطرفديگر،ارتباطمحســوبمیشــود.ازيكديدگاه،

ارتباطبهانواعزيرتقسیممیشود:
ارتباطكالمی:درايننوعارتباطكهارتباطعددیهمنامیدهمیشود،»پیامهادر
قالبنوشتهشدهياگفتهشده)مکتوب،ملفوظ(رمزبندیمیشوند.بنابراين،معنی
پیامهاازماهیتوترتیبكلماتروشــنمیشودوواقعیات،بهواسطةاستفادهاز

كالمابالغمیشود«.)باركر،62:1388(
ارتباطغیركالمی:ارتباطیاســتكهدرجريــانآنمفاهیمومعانیبهصورت
غیرزبانیوغیرگفتاریمیانانســانهامنتقلمیشوند.ارتباطاتغیركالمیشامل
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تمامیحالتهایارتباطیمیشودكهبهيكزبانرسمیوابستهنیست.بهموجب
اينارتباط،ايدههاومفاهیمبدوناستفادهازكالمتشريحوتفسیرمیشوند.ايننوع
ارتباط،كهارتباطقیاسیهمنامیدهمیشود،»تمامیارتباطاتغیركالمیيازبانتن،
ژســتها،حركاتبدنی،بیانچهرهای،لحنصدا،سرعتصحبتكردن،رديف

آهنگوترادفواژههارادربرمیگیرد.«)همان(
برقراریهرنوعارتباطمؤثرنیازمندبهرهگیریازمهارتهایارتباطیاســت.
»مهارتهایارتباطیيكدســتهازمهارتهایياورانةاصلــیوضروریبرای
افرادياریرسانحرفهای)متخصصانعلومرفتاری(نظیرپزشکان،روانپزشکان،
پرســتاران،رواندرمانگران،روانشناســان،مشــاورانومددكاراناجتماعی،در
تشخیص،درمانوپیگیریاست.شرطمهمدراستفادهازايندستهمهارتها،داشتن
همدلی)ظرفیتادراكدنیایدرونیشخصمخاطب(،پذيرشمثبتوبدونقیدو
شرط)پذيرشغیرقضاوتیnon-judgmentalتجربیاتوافشاگریهایافراد(و

همخوانی)داشتنصداقتدرگفتارورفتار(است.«)نلسون،72:1389(
دراينمرحله،مشاوروياريگرازتکنیكهايیماننددركچارچوبقیاسدرونی
مراجع،دريافتديدگاهفردمخاطب)همان:86؛شــفیعآبادی،148:1388(،ابرازتوجهو
عالقه،انعکاساحساسات،مديريتوكنترلمقاومتهااستفادهمیكند.درداستان
پادشــاهوكنیزك،طبیبروحانیهمچونمشاوروياريگریزبده،باحفظاصول
رازداریتمامشرايطكمكرسانیرافراهممیكند.اوخلوتیمیطلبدتاازطريق

گفتوگووارتباطكالمیباكنیزكهمدلشود:
گفت ای شه خلوتی كن خانه را

دور كن هم خویش و هم بيگانه را

كس ندارد گوش در دهليزها
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خانه خالی ماند و یک دیّار نه 

جز طبيب و جز همان بيمار نه )مثنوی:24(

وقتیشرايطآمادهمیشود،طبیبباپذيرشبدونقیدوشرطوصداقت،پرسیدن
راآغازمیكند.ابتداازكنیزكمیخواهدتاازشــهروديارخودسخنبگويدوبه

معرفیخويشانونزديکانشبپردازد:
نرم نرمک گفت شهر تو كجاست؟

كه عالج اهل هر شهری جداست

و اندر آن شهر از قرابت كيستت

خویشی و پيوستگی با چيستت؟ )مثنوی:24(

ازآنجاكهيكمشاوروياريگرخوببرایارتباطباديگرانازهمةروشهای
ارتباطیبهرهمیگیرد،طبیبروحانیبرایكشفواقعیاتدرونیكنیزك،همزمان
بامهارتهایارتباطكالمیازمهارتهایغیركالمینیزاستفادهمیكند؛دستبر

نبضكنیزكمیگذاردوتغییرچهرهورنگرخسارةاورانیزكنترلمیكند:
دست بر نبضش نهاد و یک به یک

باز می پرسيد از جور فلک )مثنوی:24(

»درحــوزةرواندرمانیيکیازجديدترينرويکردهایمکتبپســتمدرن،
داستاندرمانی)Narrative therapy(است.بانیاناينمکتبمايکلوايتوديويد
اپستونهستند.بهنظرآنها)1992(افرادمعنیزندگیخودرادرقالبداستانهايی
روشنمیســازندكهبعداًبهعنوان»واقعیتباآنهابرخوردمیشود«)كوری،1385:
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437(.»براساسنظريةداستاندرمانی،مردمتمايلدارندزندگیخويشرابهشکل
يكداستانمعنیدار،پیوســتهومنطقیدرنظربگیرند«)برن2001،بهنقلازسنجانی،
1386(تاخودوتجاربشانرابفهمند.دراينفرايند،فردرويدادهارادرالگويیبههم
پیوستهاماهمراهبااحساساتوافکارخود،سازماندهیويادآوریمیكند.«داستان،
زبانیخاصبرایبیانواقعیتواستعارهایبرایزندگیاست«)سنجابی،10:1386(.
دراينداستان،طبیبروحانیازكنیزكمیخواهدتاقصةزندگیاشرابهشیوة
داستانبیانكند؛زيرامیداندكهدرالبهالیاينحکايت،واقعیتهايینهفتهاست
كهباگوشدادنفعــال)active Listening(4وزبانتن)كنترلنبض(میتواند

كشفشانكندوبهدنیایدروناوراهيابد:
زان كنيزك بر طریق داستان

باز می پرسيد حال دوستان

با حكيم او قصه ها می گفت فاش

از مقام و خواجگان و شهر و باش

سوی قصه گفتنش می داشت گوش

سوی نبض و جستنش می داشت هوش

تا كه نبض از نام كی گردد جهان

او بود مقصود جانش در جهان )مثنوی:25(

درارتباطكالمیهركلمهایدرجايگاهخود،احساســات،عواطفوعملکرد
متفاوتیرادرافرادمختلفبرمیانگیزد.بنابراين،طبیببااستفادهازروِشفهرست
ســیاهةخويشومصاحبهدرمانیبرایيافتنپیشینةكنیزكازاومیخواهدتااز
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ديگرشــهرهاوآشنايانشسخنبگويداماكنیزكسکوتمیكندواينخاموشی
میتواندسرشــارازناگفتههايیباشدكهدركآنهانیازمندابزارديگریاست.در
اينجا،ابزاراصلیطبیبهمچنانارتباطغیركالمیازطريقبررسیزبانتن)كنترل
نبض(است.اوبهخوبیمیداندكهفقطبخشكوچکیازدركوفهمیكهانسان
باتعاملرودرروبهدســتمیآورد،حاصللغاتاست.درحالیكهحالتهای
چهره،وضعاندامواعمالديگر،جريانیبدونوقفهازاطالعاتومنبعیپايداراز
نشانههایمربوطبهاحساساتیاستكهفردتجربهمیكند.درواقع،اينحالتها
بهطوردائمبرایتکمیلســخنانونیزانتقالمعانی،هنگامیكهعماًلچیزیگفته
نمیشــود،مورداســتفادهقرارمیگیرند.همینكهازشهرسمرقندسخنبهمیان
میآيد،نبضكنیزكشديدترمیزند،رنگچهرهاشتغییرمیكندورازشآشکار

میگردد:
شهر شهر و خانه خانه قصه كرد

نه رگش جنبيد و نه رخ گشت زرد

نبض او بر حال خود بُد بی گزند

تا بپرسيد از سمرقنِد چو قند

نبض جست و روی سرخ و زرد شد

كز سمرقندِی زرگر فرد شد )مثنوی:25(

 مرحلة ادراک 
اكنونطبیببهرازدرونكنیزكپیبردهاستورنجدرونیاورادركمیكند.
اوبااستفادهازتکنیكهايیمانندارزيابیاحساسات،بررسیواكنشهایجسمانی،
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سنجشوارزيابیافکار،بررسیچالشها،بازخوردوخودافشايی،توانايیخودرا
برایارتباطمؤثروكشــفواقعیتدرونیكنیزكبهاثباتمیرساند.پس،بدون
آنکهقضاوتياسرزنشیكردهباشد،درمقابلافشاگریهایكنیزكبیهیچقیدو

شرطیاورامیپذيردوبامهربانیوشفقتامیدوارشمیكند:
گفت دانستم كه رنجت چيست زود

در عالجت سحرها خواهم نمود

شاد باش و فارغ و آمن كه من

آن كنم با تو كه باران با چمن

من غم تو می خورم تو غم مخور

بر تو من مشفق ترم از صد پدر )مثنوی:25(

طبیبپسازآنکهكنیزكراآرامشمیبخشد،ازاومیخواهدكهرازشرابرای
كسیبازگونکندتاهرچهزودتربهمراددلش)وصالزرگر(برسد:

هان و هان این راز را با كس نگو

گرچه از تو شه كند بس جست وجو

گورخانه راز تو چون دل شود

آن مرادت زودتر حاصل شود )مثنوی:25(

 مرحلة  تغییر 
بهطوركلیپنجرويکرداصلیدرروانشناسیوجودداردكهرفتاروفرايندهای
روانی)شــخصیتوويژگیهایشــخصیتی(انســانراتبیینمیكنند:رويکرد
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زيستشناختی،رويکردرفتاری،رويکردشناختی،رويکردروانكاوی،ورويکرد
پديدارشناختی)باتأكیدبرمراجعمحوری(.ازپنجرويکرداصلیموجوددرحوزة
روانشناســی،دورويکردروانكاویومراجعمحوریاينمســئلهرابیشترتبیین

خواهندكرد.
 )Behavior(طبقرويکردروانكاویزندگیروانیانســانازسهسطحرفتار«
فرايندذهنی)Mental process(وهوشیار)Conscious(تشکیلمیشود.سطح
هوشیارقسمتمحدودیازفضایروانیراتشکیلمیدهدودرهرلحظهامکان
آگاهی)Awar eness(ودسترسیبهآنوجوددارد.سطحنیمههوشیاريانیمهآگاه،
آنبخشازعناصرتجربههایزندگیراشاملمیشودكهفعاًلدرهوشیارینیست
امااگربهآندقتوتوجهكنیم،واردهوشــیاریمیشودوبهيادمیآيد«)راتوس،
20:1378(.»ســطحناهوشیارقسمتوسیعیازفضایروانیرادراختیاردارد.اين
سطحروانیتشــکیلدهندةفرضیاساسیدرنظريةروانكاویاستكهبراساس
آن،اكثررفتارهایماازفرايندهایناخودآگاهريشهمیگیرند.فرايندهایناخودآگاه
نیزشــاملباورها،ترسهاوخواســتهايیاستكهخودشخصازوجودآنها
كاماًلآگاهنیستولیدرهرحالبررفتاروعملکرداوتأثیرمیگذارند«)اتکینسون
وهمکاران،8:1386،فراهانی،15:1389(محتویناهوشــیارازدوبخشسرشتی)مانند
كشانندهها(وپرورشیتشکیلشــدهاست؛مانندهمةخاطرهها،افکار،آرزوهاو

تصوراتیكهجامعهآنهارانامقبولتلقیمیكند)جمعیازمؤلفان،16:1388(.
»زيگمونــدفرويدمعتقدبودكهنیازهایفردبايســتیبهنحویبرایاوحلو
فصلشــونداماهنگامیكهايننیازهابامنعوياتنبیــهديگرانوجامعهروبهرو
میشوندازحیطةهوشیاربهحیطةناهوشیارراندهمیشوندوهمانجامیمانندو
بررؤياهــا)Dreams(،لغزشهایكالمی)Slips of Speak(ورفتارهایقالبی
)Mannerisms(فرداثرمیگذارندوبهصورتمشــکالتهیجانیونشانههای
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بیماریروانی،يابرعکس،بهشــکلرفتارهایموردپذيرشجامعهمانندفعالیت
هنریوادبیبروزمیكنند.«)فراهانی،15:1389(

پیــشازاين،گفتیمكهطبیبروحانیبابرقراریارتباطمؤثربهاليههایپنهان
شــخصیتكنیزكودرنهايتبهدركتمايالتاودستيافت.دراينمرحله،او
میبايستبرایتمايالتسركوبشدةكنیزك)محتویناهوشیاروی(وعالجاو
تدبیریبینديشــد.رنجدرونیكنیزكطبیبرابرآنمیداردكهازپادشاهبخواهد
برایايجادتغییردرشــرايطموجودوغلبهبرتمايالتسركوبشدهوآرزوهای

دستنیافته،كنیزكرابهوصالمردزرگربرساند:
گفت تدبير آن بود كان مرد را

حاضر آریم از پی این درد را

مرد زرگر را بخوان زان  شهر دور

با زر و خلعت بده او را غرور

... چون رسيد از راه آن مرد غریب

اندر آوردش به پيش شه طبيب

... پس حكيمش گفت كای سلطان مه

آن كنيزك را بدین خواجه بده )مثنوی:26(

میتواناذعانداشتكهدراينراستاكنیزكبهدلیلسركوبشديدتمايالتخود،
 PTSDداراینشانههاینوعیبیماریروانیبهناماختاللاسترسپسازسانحه
)Post Traumatic Stress Disorder(بــودهاســت.»ايناختالل،بااضطراب
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شــديد،بلندمدتوپايداریهمراهاســتكهدرپاسخبهيكحادثةجسمانیيا
روانشناختیايجادمیشود.حوادثآسیبزاورويدادهايیكهفردراتهديدمیكنند
وبهاحساساتشديد،بیم،هراس،تنفرودرماندگیفردآسیبزامنجرمیشوند؛
چونرويدادیكهاســترسپسازســانحهراهمیاندازد،بهطوردائمزندهاست«
)راتــوس،227:1387(.»يکــیازراههایدرمانايننوعبیماری،حمايتاجتماعیو

تغییرموقعیتفرداســت«)همان(.برهمیناساساستكهطبیبروحانیباتغییر
محیطوايجادموقعیتجديد،كنیزكرابهبودمیبخشدوطیيكدورةزمانیاو

رابهآرامشمیرساند:
مدت شش ماه می راندند كام

تا به صحت آمد آن دختر تمام )مثنوی:27(

پسازآنکهكنیزكبهبودمیيابد،طبیببرایاصالحشیوةتفکر،تغییررفتاروی
وپاياندادنبهماجرا،چارهایمیانديشدوبانوشاندنزهرتدريجیبهمردزرگر،
اورابهورطةهالكمیكشاند.باتدبیرطبیب،عشقزرگردردلكنیزكبهسردی

میگرايدتادرنهايتبهوصالپادشاهبینديشد:
بعد از آن از بهر او شربت بساخت

تا بخورد و پيش دختر می گداخت

چون ز رنجوری جمال او نماند

جان دختر در وبال او نماند

چون كه زشت و ناخوش و رخ زرد شد

اندك اندك در دل او سرد شد )مثنوی:27(

دراينداستان،ارتباطسازندةطبیبروحانیباكنیزكوبهرهگیریاوازروشها
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وتکنیكهایروانشناختیمنجربهبهبودحالكنیزكشدهاست.اوهمچونمشاور
وياريگریحرفهای،تمامشــرايطرابرایدرمــانكنیزكفراهمكردهوبهنتیجة
مطلوبرسیدهاست.اگرچهاعمالورفتارطبیبروحانیبرایدرمانكنیزكدر
حوزةروانشناسیقديمصورتگرفته،همانگونهكهفضایكلیحاكمبرداستان
نشانمیدهد،عملکردورفتاراومنظرهایمختلفدرعلمروانشناسیجديد،قابل

انطباق،بررسیوتأملاست.
درپايانالزمبهيادآوریاســتكهكلیتاينداستانزايیدةذهنپويایموالنا
جاللالديناســتودرحقیقتاينخودموالناســتكهشــخصیتهاوفرايند
داســتانرامیسازدودرنقشطبیبوبیمارظاهرمیشود.اوآگاهانهعملکردو
گفتوگوهایشخصیتهایداستانرامیسازدواينامربیانگرآناستكهآنقدر
برمباحثروانشــناختیتسلطداشتهكهرويکردهايشحتیباروانشناسینوين

كاماًلقابلانطباقاست.

پی نوشت
1. لغت شخصيت ريشه در كلمة التين persona دارد. اين كلمه به نقاب يا ماسکی گفته می شود كه در يونان قديم بازيگران 
تئاتر به صورت خود می زدند. بنابراين، مفهوم اصلی و اولية شخصيت، تصويری ظاهری و اجتماعی است كه براساس نقشی كه 
فرد در جامعه بازی می كند قرار دارد. از اين لحاظ، شخصيت معادل شهرت حيثيت اجتماعی خصوصيات پسنديدة جسمی 

و روانی، متانت، خوش رويی و بسياری صفات مطلوب اجتماعی ديگر به كار می رود )اسماعيلی و همکاران 1384: 250(.
2. در اين روش معموالً از شخص دربارة ويژگی هايش )اخالق، گرايش ها، ترس ها، عاليق، تمايالت و...( سؤاالتی می شود و مشاور 

با توجه به پاسخ های او به بررسی اين ويژگی ها می پردازد.
3. پرســيدن دربارة تجربه های زندگی گذشــته و حال، روابط اجتماعی و خانوادگی و مســائلی كه باعث شــده اند فرد جويای 

كمک درمانی شود.
4. گوش دادن فعال يکی از مهم ترين فنون مشــاوره و روان درمانی، عملی فعال و ارادی اســت كه به  توجه و دقت نياز دارد و با 
شــنيدن، كه عملی غيرارادی است و نيازی به دقت ندارد، متفاوت است )شفيع آبادی، 1381: 57(. نتايج گوش دادن فعال، 
كه مهارت  اصلی در بهبود و ارتقای روابط ياريگری است، عبارت اند از: ايجاد رابطه و تفاهم، ربط دادن تفاوت ها، بيان و افشای 

حقايق، تجربه كردن احساسات و جمع آوری اطالعات. )نلسون، 1389: 80(.
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 حالج در آينه مثنوي 

عبدالرزاق اميری
كارشناسارشدزبانوادبفارسیومدرسمراكزپیامنورنورآبادممسنی

»من تعجب می كنم كسانی كه زبانشان فارسی است با بودن كتابی چون مثنوی، چگونه 

از سرنوشت و تيرگی و تلخی حيات و رنج و غم وحشت دارند.« 

)ازكتابنامهها،علیشريعتی(

 چكیده 
جمشید،فرعون،نمرود،حالجوبايزيدبسطامیازجملهافرادیهستندكهادعای
خدايیكردهاند.البتهتفاوتبینادعایحالجوبايزيدباآنســهنفرديگربسیار
زيادوبهعبارتیازسمكتاسماكاست.باتوجهبهاينكهدركتابزبانوادبیات
پیشدانشگاهی،درسیبه»حالج«وزندگیاواختصاصداردونیزدردرس»كاوة
دادخواه«از»فرعون«وادعایخدايیكردناويادشدهاست،دراينمقالهبرآنیمتا
درحدتوانخويشبهتشريحوحالجیافکاروعقايدحالج،بخصوص»اناالحق«
گفتناوومقايسةآنعارفبزرگبافرعوندرمثنویمعنویبپردازيم؛بهامیدآنكه
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موردقبولاديبانوادبدوستانقرارگیرد؛»ومناهللتوفیق«.

كليدواژه ها: منصور،اناالحق،مولوی،مثنویمعنویوفنا.

 مقدمه 
حالجازجملهافرادیبودكهانانیتونفسانیترابزرگترينمانعبرایوصول
بهحقمیدانســت؛بهگونهایكهحتیدرشبآخرعمرخودبهفرزندشگفت:
»فرزندم،نفسخودرااسیركن؛ازبیمآنكهمباداتورااسیركند«وجانخويشرا

درراهرفعاينمانعوحجابفداكرد.
حالجانديشةخودراپنهاننمیكردوبدانگونهكهمیانديشید،سخنمیگفت.
اوطیمراحلسلوكومعرفتبهمرتبهایرسیدهبودكه»اناالحق«رابرزبانآورد
واســرارالهیرافاشساخت.همین»اناالحق«گفتنوفاشكردناسرارالهیبر
ديگرعرفاوحاكمانزماناوگرانآمد.پسباویبهمخالفتودشمنیبرخاستند

ودستورقتلشراصادركردند.
افکاروعقايدحالجدرمثنویمعنویبازتابگستردهایيافتهوالبتهتاكنونمورد
بررســیومطالعهقرارنگرفتهاست.لذامابرآنشديمكهافکاروعقايداورادر
آينةمثنویبهروشتحلیلیوساختگراروشنكنیم؛اگرچهدركحقیقی»اناالحق«
اودشواراستوبرایهرفردیهمامکانپذيرنیستوفقطازطريقفنایفیاهلل

میتوانآنرادرككرد.چنانكهمولویمیفرمايد:
كی شود كشف از تفكر این انا؟

آن انا مكشوف شد بعد از فنا

بــهامیدآنكهحقســخنرااداكردهباشــیموكالممانموردقبــولاديبانو
ادبدوستانقرارگیرد.
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جستارهایی در ادبیات کهن 2

 شرح حال حالج و زندگی او 
عطارازحالجاينگونهيادمیكند:»آنقتیلاهللفیسبیلاهلل،آنشیربیشةتحقیق،
آنشجاعصفدرصديق،آنغرقةدريایمواج،حسینبنمنصورحالج«»رحمهاهلل

علیه«)عطار،602:1381(
هجويریدربارةاوگويد:»]آن[مســتغرقمعنیومستهلكدعوی،ابوالمغیث
الحسینبنمنصورحالج)رض(ازمشتاقانومستاناينطريقتبودوحالیقوی

وهمتیعالیداشت.«)هجويری،189:1381(
حــالجدرحدودســال244هجریدر»بیضایفارس«بهدنیاآمدودرشــهر
»واسط«عراقپرورشيافت.اومريد»جنیدبغدادی«بودوسهباربهسفرحجرفت.
درحدودسال292ازراهدريابههندوستانوازآنجاازطريقماوراءالنهربهچین
رفتوباخطابههاوسخنانخود،ساكنانآنمناطقرابهخداپرستیدعوتكرد.
درســال294سومینســفرحجخودراكهدوسالبهطولانجامیدـآغازكردو
سپسبهبغدادبرگشت.درسال297بهفتوایيکیازقشريان)ابنداووداصفهانی(

بازداشتشد.
بهســال301برایدومینبارتحتتعقیبقرارگرفتوطبقحکمبههشت
سالحبسدرزندانهایبغدادمحکومشدولیازعقايدخويشدستبرنداشت
تااينكهدرســال309مجدداًبازداشــتشدواينباربرایهمیشهدفترحیاتاو
درنورديدهشد؛زيرابهفتوايیدر22ذیالقعدههمانسالپسازتحملشکنجههای
هولناكوتازيانههایبیشــمار،اعضایبدنشرايکیپسازديگریبهتیغجفا
بريدندوســرشراازتنجداكردندواوراباآتشقهروكینخودسوزاندندو

خاكسترشرادرروددجلهريختند.
آریاوبرسرعقیدةخودايستادودراينراهجانباختونامشبرایهمیشه
زنــدهماند.گويندوقتیكهاورامیبردندتابرداركنند،درحالیكهصدهاهزارنفر
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گردآمدهبودند،اوچشمِگردمیكردومیگفت:»حق،حق،حق،اناالحق«.)مصائب
حالج:30-28؛تذكرهاالولیا:601-611(

حالجهموارهموافقانومخالفانزيادیداشــتهاســت،ازمخالفاناودرزمان
خودشمیتوانازعمروبنعثمان،علیبنســهلاصفهانی،جنیدوابنداوودواز
طرفدارانشمیتوانازابوالقاســمقشیری،شبلی،ابنعطاوابوسعیدابوالخیرنام
برد؛بهويژه»ابوسعید«كهبابیشترعرفاوصوفیانپیشاززمانخودآشنايیداشته
وآثارآنهارامیشناختهومیخواندهاست،بیشتررویسخنانبايزيدبسطامیو
بهخصوصحالجتکیهكردهوبرایاواهمیتزيادیقائلشدهاست.اودرجايی
باكمالصراحتمیگويد:»درعلومحالت،درمغربومشرقكسیمانندحالج

نیست.«)اسرارالتوحید،محمدبنمنور،72:1381(

 حالج در آينة مثنوی 
موالنادرابیاتزيادیازمثنویبهحالج،برداركردنویوافکاروســخنانش

اشارهكردهاست؛چنانكهمیفرمايد:
هين مرا بگذار ای بگزیده دار

تا رسن بازی كنم منصوروار )دفترسوم،بیت4214(

خویش را منصور حالجی كنی

آتشی در پنبة یاران زنی )همان،بیت692(

چون كه عاشق توبه كرد اكنون بترس

كو چو عياران كند بردار درس )همان،بیت699(

عطاردربارةبرداررفتناوگويد:
چون كه شد حالج بردار آن زمان

جز »انا الحق« می نرفتش بر زبان
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چون زبان او همی نشناختند

چاردست و پای او انداختند )عطار،127:1376(

چشم دولت سحر مطلق می كند

روح شد منصور »انا الحق« می زند )دفترپنجم،بیت2536(

حالجمیفرمايد:»ایدوستانمورداعتماد!مرابکشید؛زيرادركشتنمنزندگانی
است.«)مجموعهآثارحالج:15(

يا»بدانیدكهخداوندخونمرابهشــمارواكردهاست.بکشیدم،بکشیدمتاشما
راپاداشدهندومنبهآرامشرسم.مسلمانانرادرجهانكاریبهترازكشتنمن

نیست.«)همان:15(
همچنینمیفرمايد:

اقتلونی یا ثقاتُم

چيست در قتلم؟ حياتم

و مماتم در حياتم

و حياتم در مماتم )همان:251(

موالناتحتتأثیراينسخنانمیفرمايد:
اُقتلونی یا ثقاتی الیمًا

اِنَّ فی قتلی َحياتی دایمًا

اِنَّ فی موتی حياتی یا فتی

كم افارق َموطنی َحتی َمتی )دفتراول،بیت3934-5(

هستی حيوان شد از مرگ نبات

راست آمد اُقتُلونی یا ثُقات

چون چنين بردی است ما را بعد مات

راست آمد اِنَّ فی قتلی حيات )دفترسوم،ابیات4186-7(
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حالجبهدرگاهالهیاينگونهدعامیكند:
بينی و بَينَک اِنّی یُنازُِعنی

َفارفع بَِفضلَک اِنّی من البين )میرآخوری،94:1379(

)ترجمةبیت:میانمنوتووجود)موهوم(مندركشمکشاست؛پسبهحق
فضلواحسانت،وجودِ)موهوم(مراازمیانبردار.(

موالنامیفرمايد:
عاشق حقی و حق آن است كاو

چون بياید نبود از تو تای مو

صد چو تو فانی است پيش آن نظر

عاشقی بر نفی خود خواجه مگر )همان،ابیات4621-2(

شیخمحمودشبستریدرهمینزمینهمیفرمايد:
تو را تا كوه هستی بيش باقی است

جواب لفظ »ارنی« »لن ترانی« است )برزگرخالقی،51:1374(

میگويندكهحالجرابهخاطرآشکارساختناسرارالهیكشتند؛چنانكهحافظ
میفرمايد:

گفت آن یار كزو گشت سر دار بلند

جرمش این بود كه اسرار هویدا می كرد)حافظ،29:1369(

وموالنادرهمینبارهمیفرمايد:
وای بر وی گر بساید پرده را

تيغ اَلّهی كند دستش جدا

دست چه بود؟ خود سرش را برَكنَد

آن سری كز جهل سرها می ُكنَد )دفترچهارم،ابیات508-9(

موالنامیفرمايدكهراز»اناالحق«گفتنمنصوررانمیتواندريافتمگربافنای
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فیاهلل:
كی شود كشف از تفكر این أنا؟

آن انا مكشوف شد بعد از فنا )دفترپنجم،بیت4146(

ابیاتديگریدربارةحالجدرمثنویوجودداردكهبرایجلوگیریازتکراردر
صفحاتبعدیهمراهباشرحوتوضیحآمدهاست.

 ديدگاه موالنا دربارة شطحیات و شرح آن ها 
پیشازپرداختبهديدگاهموالنادربارةشطحیات،بهتعريف»شطح«میپردازيم.
شطحیاتازريشة»شطح«گرفتهشدهوشطحبهمعنیحركتاستوازهمین
لفظكلمه»ِشــَطح«ساختهشدهواينواژهایاســتكهباآنبزغالهرامیرانندو
بهحركــتدرمیآورند.نیزخانهایراكهدرآنگندمراآردمیكنند،»مشــطاح«
میگويند؛زيرادرآنحركتبسیارصورتمیگیردودراصطالحصوفیان،سخنی
استكهدرحالتوجدازعارفصادرمیشودكهبرحسبظاهر،بویكفروانکار
دينمیدهدوظاهرانديشانرابهطعنوتکفیربرمیانگیزد؛درحالیكهآنُسخنبا

جوهردينوايمانضديتیندارد.)روزبهانبقلیشیرازی،56:1374(
موالناعارفیوارســتهوكاملاستوهمیشهباديدیمثبتبههرچیزیوهر
كسیوهرمســئلهاینگاهمیكند.اوباديدتوسعوقبولبهشطحیاتوطامات
اهللاليَنُظراِلیُصورُِكم،َولکنيَنُظُر صوفیانمینگردوبااستنادبهاينحديث»اِنَّ

اِلیُقلوبُِکمَواَعمالُِکم«)فروزانفر،59:1361(میگويد:
ما زبان را ننگریم و قال را

ما درون را بنگریم و حال را

ناظر قلبيم اگر خاشع بود

گرچه گفِت لفظ، ناخاضع بود
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زآن كه دل جوهر بود، گفتن عرض

پس طفيل آمد عرض جوهر غرض )دفتردوم،ابیات1759-61(

وبههمیندلیلاستكهاودربیشترابیاتمثنویدعاوی»اناالحق«گفتنمنصور
و»سبحانیمااَعَظمشانی«گفتنبايزيدرابهگونهاینغزتفسیرمیكند.

اومعتقداســتكه»اَناالحق«درواقعبهمعنای»هوالحق«استواينازجهت
اتحادنوریاستنهازجهتحلولواتحادِحلولیوبینايندوبینهايتتفاوت
استواينسخنانحالجوبايزيدبهمعنایادعایخدايیوربانینیست؛زيرااين
دواعتقاددارندكهحقدرجمیعمظاهر،ظاهراستوبهغیرازخداكسیوچیزی
نیستواگركسیبگويد:منبندةخداهستم،بهدوهستیاعتقاددارد؛يکیخودو
ديگریخدا،و»اَناالحق«و»سبحانیمااَعَظُمشأنی«بیانگرنفیوجودخودواثبات

وجودالهیاست.اودركتاب»فیهمافیه«اينگونهبیانمیفرمايد:
»آخراين»اناالحق«گفتن،مردممیپندارندكهدعویبزرگیاســت.»اَناالحق«
عظیمتواضعاســت؛زيرااينكهمیگويدمنعبدخدايم،دوهستیاثباتمیكند:
يکیخوداووديگریخدارااماآنكه»اَناالحق«میگويد،خودراعدمكرد،بهباد
داد؛میگويد»انالحق«،يعنیمننیستم،همهاوست،جزخداراهستینیست؛من
بهكلیعدممحضموهیچم،تواضعدراينبیشــتراست؛ايناستكهمردمفهم

نمیكنند...)مولوی،43:1384(

 فنا و اتحاد ظاهر و مظهر و تجلی الهوت در ناسوت 
يکیازموضوعاتبسیارمهمیكهدرمکتبفکریموالنامطرحشده،مسئلةفنا
واتحادظاهرومظهروتجلیالهوتدرناســوتاستكهاينانديشهوتفکراو

مأخوذومتأثرازانديشههایفکریحالجمیباشد.حالجمیگويد:
تسبيح خدای را كه ناسوتش را
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با راز نورِ الهوِت فروزانش آشكار ساخت.

سپس خود را به خلقش بی پرده جلوه گر كرد

به هيئت كسی كه می خورد و می نوشد

تا آن جا كه مخلوق او توانست او را رویاروی ببيند. )مجموعهآثارحالج:28(

وبازدرجایديگریگويد:
روح تو با روح من آميخت

همچون شراب با آب زالل

چون چيزی تو را اصابت كند، مرا نيز اصابت می كند.

پس »تو« در همه حال، مانند »من« هستی. )همان:28(

اينمســئلهكهدركآنخیلیدشواراســت،همیشهدرمیانعارفانوصوفیان
وعامیانبحثانگیزبودهاســتوحتیعدهایآنراكفروناسپاسیواِلحادتلقی
كردهاندوبهخاطرهمینكجانديشــیوعدمدركآنهــا،حالجبردارمیرودو

منصوروپیروزمیشود!
موالنادرموضوعاتحادظاهرومظهربرايناعتقاداســتكهخداونددرشکل
انســانظاهرشدهوتجلیكردهووجودانسانیبهحقپیوستهوبااومتحدشده
اســتاماايناتحادنهازطريقاتحادذاتیشخصیوحلولیبلکهازجهتاتحاد
نوریوفنایتاريکیدرروشنايیوتركهستیمجازیاست.درواقع،انسانكامل
مظهرتاموتمامالهیوخلیفةخداونداستوهمچونآينهایاستكهحقرانشان
میدهد؛زيراخداوندانسانرابرشکلوصورتخويشآفريدهوانسانخلیفهاهلل

است.
»مولویبرايناعتقاداســتومیگويدحقتعالیبرایهدايتخلقوتکمیل
نفوسبشــریازغیبتوحدتبهشهودكثرتدرهیکلناسوتیبشريتمتجلی
شده،تابهمقتضایجنسیتجســمانیجاذبوهادیخاليقباشدوبهعبارتی
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ديگر،انسانكاملعینحقاستازراهاتحادظاهرومظهر.«)همايی،ج808:1356،2(
موالنادرحکايِت»گفتنشــیخیبايزيدراكهكعبهمنم«)مثنــوی،دفتردوم،ابیات
49-2241(وهمچنیندرحکايت»ايازوحجرهداشتناو«)مثنوی،دفترپنجم،ابیات91-
1857(بهتفسیراتحادظاهرومظهروبهعبارتديگر»وحدتنوریحقوخلق«

پرداختهاست.

 ديدگاه موالنا دربارة »انا الحق« گفتن حالج 
حضرتموســیهمراهباهمسرخويش،شبهنگامدربیابانیسرگرداناست
كهناگهانازدورآتشــیشعلهورمیبیندوبهسویآنمیرودتامگرشعلهایاز
آنرابیاورداماوقتیكهبهآننزديكمیشود،درختیرامیبیندكهبهاواينگونه
ندامیدهد:»ایموســی،منمخداوندگاروپروردگارجهانیان«:»َفَلّمااَتَاهانُودَِی
 مِنشاِطیءالوادِااليَمِنفیالبُقَعهالمبارَكهمَِنالَشَجَرئأنياموسیاِنّیاَنَااهللَُربُّ

العالَمیَن«.)سورةقصص،آية30(
از درخت »اِنی انا اهلل« می شنيد

با كالم، انوار می آمد پدید )دفتردوم،بیت2884(

ســخنحالجمیتواندبرخاستهازهمینآيهباشدوبیشترعارفانوصوفیانبا
توجهبهاينآيهبهتفســیروتشريحســخنحالجپرداختهاند.آنهامیگويندكه

چطوردرختیمیتواندادعایخدايیكندولیآدمینتواند؟
روا باشد »انا اهلل« از درختی

چرا نبود روا از نيک بختی )شرحگلشنراز:77(

حالجمیگويد:
با چشم دل پروردگارم را دیدم

پس گفتم: تو كيستی؟ بگفتا: »تواَم«
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تو را نيست كجاها! كجایی

تو را نيست درُخور كجا؟

تو را نيست هيچ وهم كه در وهم بگنجد

پس چه داند كه وهم، تو كجایی؟

تو همه جا را فراگرفتی،

به طوری كه هيچ كجا بی تو نباشد، پس تو كجایی؟ )میرآخوری،54:1379(

وبازدرجایديگریگويد:
من خواهان اویم و او خواهان من

ما دو روحيم در یک بدن

چون مرا بينی، او را بينی

و چون او را بينی، مرا دیده ای. )همان:24(

»پیشاودوأنانمیگنجد،توأنامیگويیواوأنا،ياتوبمیرپیشاو،يااوپیش
توبمیرد،تادويینماند،امااينكهاوبمیردامکانندارد،نهدرخارجونهدرذهن
كه»ُهَوالحُیالذیاليَموت«.اكنونچونُمردناوممکننیست،توبمیرتااوبرتو

تجّلیكندودويیبرخیزد.«)مولوی،41:1384(
موالنانیزدعوی»اناالحق«گفتنمنصوررادركتابگرانقدرمثنویمعنویبه
گونهاینغزتفسیرمیكند.او»اناالحق«را»هوالَحق«میداندوبینايندوتفاوتی
قائلنمیشــودوهمانطوركهبیانكرديم،ايناتحادرااتحادینوریمیداندنه

حلولی.
درجایديگریدركتاب»فیهمافیه«اينگونهبیانمیكند:

»آخراين»اَناالحق«گفتن،مردممیپندارندكهدعویبزرگیاست،اَناالَحق،عظیم
تواضعاست....«)همان:43(

صبغه اهلل هست، ُخّم رنِگ ُهو
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پيسه ها یک رنگ گردد اندرو

چون در آن خم افتد و گویيش: قم

از طرب گوید: منم خم التَُلم

آن »منم خم« خود »انا الحق« گفتن است

رنگ آتش دارد، اال آهن است )دفتردوم،ابیات1345-47(

وبازدرجایديگریازكتاب»فیهمافیه«گويد:
»هرعلمیكهآنبهتحصیلوكسبدردنیاحاصلشود،آن»علمابدان«است
وآنعلمكهبعدازمرگحاصلشود،آن»علماديان«است.دانستن»أناالحق«علم

ابداناست.»أناالحق«شدنعلمادياناست.)همان:228(
موالنادريکیازحکايتهایمثنوی)دفترچهارم،ابیات2115-2102(بهشرحسخن
شــطحآمیز»سبحانیمااعظمشــأنی«بايزيدمیپردازدكهسخنآنعارفبزرگ
تفاوتــیبا»اَناالحق«گفتنحالجنداردوبااينابیاتنشــانمیدهدكهگويندة
اينسخنانشطحآمیز،حضرتحقاستنهاينصوفیانوعارفان؛زيرادراعتقاد
متصوفه،غیرازخداكسینیستووجودكثراتوتعیناتنمودیبیبودهستندو
وقتیكهسالكبهشهودبرسد،»أناالحق«و»هوالحق«گفتِناوهردويکیاست:

جز از حق نيست دیگر هستی الحق

»هو الحق« گوی و گر خواهی »أنا الحق« )برزگرخالقی،78:1374(

موالناآشکارا»أناالحق«گفتنحالجراقبولوتأيیدوازاوطرفداریمیكندو
دشمنانشراكورانوابلهانمینامد:

چون »أنا الحق« گفت شيخ و پيش برد

پس گلوی جمله كوران را فشرد

چون اَنای بنده ال شد از وجود

پس چه ماند؟ تو بيندیش ای جهود
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گر تو را چشمی است بگشا، درنگر

بعد ال آخر چه می ماند دگر؟ )دفترششم،ابیات2095-7(

 مقايسة »أنا الحق گفتن« منصور و »أنا اهلل گفتن« فرعون 
بین»أناالحق«گفتنمنصورو»أنااهلل«گفتنفرعونكهدرقرآنبهآناشارهشده
)ســورةنازعات،آية24(ازثریتاثرياوازسمكتاسماكتفاوتاست؛زيراسخن

منصورناشیازفناواستغراقاودرذاتاحديتولیسخنفرعونناشیازانکار
خداوازرویعجبوتکبروخودخواهیبودهاســت.موالنادرابیاتزيادیبه
مقايسهسخنانايندوپرداختهاستومیگويدكهباسخنخويشرستگارشدو
ازرحمتالهیبرخوردارگرديد؛درحالیكهفرعونباسخنخويشپستگرديد

ودچارلعنتشدوسخناو،دروغوياوهایبیشنبودهاست:
گفت فرعونی: »اَنا الحق« گشت پست

گفت: منصوری »أنا الحق« و برست

آن أنا را لعنه اهلل در َعقِب

وین اَنا را رحمه اهلل ُمِحب

زآن كه او سنگ سيه بد، این عقيق

آن عدوی نور بود و این عشيق

این اَنا هو بود در ِسّر ای فضول

ز اتحاد نور، نه از راه حلول )دفترپنجم،ابیات2035-38(

آن كه او بی درد باشد رهزنی است

ز آن كه بی دردی »اَنا الحق« گفتنی است.

آن اَنا بی وقت گفتن لعنت است

آن اَنا در وقت گفتن رحمت است
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آن أنا منصور رحمت شد یقين

آن أنا فرعون لعنت شد ببين )دفتردوم،ابیات2521-3(

بود »انا الحق« در لب منصور، نور

بود »أناهلل« در لب فرعون زور )همان،بیت305(

هين بدار از مصر ای فرعون دست

در ميان مصرِ جان صد مصر هست

تو َرنا ربُّ همی گویی به عام

غافل از ماهيت این هر دو نام

رب بر مربوب كی لرزان بود؟

كی انا دان بند جسم و جان بود؟

نک أنا مایيم رسته از أنا

از أنای پر بالی پر عنا

آن اَنایی بر تو ای سگ شوم بود

در حق ما دولت محتوم بود

گر نبودت این اَنایی كينه كش

كی زدی بر ما چنين اقبال خوش...

هين مكن تعجيل اول نيست شو

چون غروب آری، برآ از شرق َضو

از اَنایی ازل دل دنگ شد

این اَنایی سرد گشت و ننگ شد

ز آن اَنای بی اَنا خوش گشت جان

شد جهان او از اَنایّی جهان

از اَنا چون رست، اكنون شد اَنا
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آفرین ها بر اَنای بی عنا

كو گریزان و اَنایی در پی اش

می دود چون دید وی را بی وی اش )دفترپنجم،ابیات4127-4141(

 نتیجه گیری 
حالجانانیتونفسانیترابزرگترينمانعوصولحقمیدانست.ویانديشة
خودراپنهاننمیكردوهمانطوركهمیانديشــید،ســخنمیگفت؛چنانكه»انا

الحق«رابیانفرمودوجانخودرانیزدراينراهفداكرد.
موالناكهخودعارفیكاملاستوبههرچیزیباديدمثبتمینگرد،ازحالج
طرفداریمیكندودرابیاتزيادیازمثنویمعنویبهشــرحافکاروسخناناو
میپردازد.ســخن»اَناالحق«اوراتأيیدمیكندوازدشــمنانشباعنوانكورانو
حسودانيادمیكندوسخن»اناالحق«حالجراباديگركسانیكهادعایخدايی
داشــتهاندـازجملهفرعونـمقايسهمیكندومیگويدكهتفاوتسخنحالجبا

ديگرافرادازسمكتاسماكاست.
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 روايت و مستي روح 
 تأملي بر تأثیر روايت )اول شخص( در آثار موالنا )مثنوي معنوي( 

حميد قاسم زادگان جهرمي
مدرسدانشگاهفرهنگیاناستانتهران
دانشجويدكترايپژوهشهنر

 چكیده 
بزرگترينحادثةزندگيموالناجاللالدينمولويملقببهخداوندگاربلخدر
ســال642اتفاقافتاد.دراينسالاوباشخصیتعالمووارستهايبهنامشمس
تبريزيآشناشد.شمسوعالمانديگريهمچونحسامالدينوشیخصالحالدين
باعثگشــودهشدندرهايعلمومعرفتوعرفانبردلوجانموالناشدند؛تا
جاييكهموجباتتألیفكتابعظیممثنويوديوانشمسرافراهمآورد.ايندو
اثرگرانقدرقرنهاستضمنبیانداستانهايشیرينومفاهیمعمیقوزيبايادب

فارسيبهترينراهنمايتربیتيجوامعانسانيبهشمارميروند.
درمثنويمعنويتأثیرنوعروايتداستانپردازانهوشاعرانةموالنابعدازتأثیرات
مختلفازشمسبسیارجذاباست،امانميتوانازتأثیرحکايتهايشمسنیز
درآثارموالنابهســادگيعبوركرد.يکيازتفاوتهايعمدةموالناوشمسدر
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اينزمینه،ايجازدرمقايســهباگرايشموالنابهتفصیلوآوردنتمثیلهاوشاخ
وبرگهــايفراواندرحکاياتاســت.ميتوانگفتموالناازتکنیكروايتدر
روايتبهســبكداستانپردازانكنونيبهرهبردهاست؛تاجاييكهابیاتبعضياز

داستانهايشبه329بیتنیزميرسد.
ايجازشمسرادرمقايســهباموالناميتوانايجازدرانديشهدانست؛چنانكه
شمسدرسخنخويشحتيهنگامنقلحکاياتبسیاريازاجرايكالمراحذف
ميكندوويژگيتوضیحوشاخوبرگدادنوبهاصطالحمیلبهشیرفهمكردن
مطالب،آنگونهكهدرتکنیكادبیاتداستانياستوآنچنانكهنزدموالناديده

ميشود،نزدشمسجايگاهچندانيندارد.
زاويةديديازاويةروايت،نمايشدهندةشــیوهاياستكهنويسندهبهوسیلةآن

موضوعوموادداستانخودرابهخوانندهارائهميدهد.
دراكثرالهاماتغیبي،كهمبناياصليآنهابرعشقاستواراست،وضعروايت
بهخصوصاســتفادهازروايتدرونياولشــخصاست.برونريزينويسندهاز
آزاديومســتيجانوروحشنشئتميگیردوآنچهمادرتعداديازحکايات
مثنويوديوانشــمسميبینیمتجربهدردنیاياولشــخصاززباندروناست
ونشــانازمرديميدهدكهخودرادرآينهروايتكردهوتجربةگرانســنگياز

راستگوييراكهيکيازمرتبههايعشقاست،بهديگرانعرضهنمودهاست.

كليدواژه ها:موالنا،شمستبريزي،هنرروايت،مستيروح،هنرداستاننويسي،
میزانسن،سینمايي

 پارة اول: از تولد جسم تا تولد روح 
چو غالم آفتابم هم از آفتاب گویم
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نه شبم نه شب پرستم كه حدیث خواب گویم

خداوندگاربلخ،موالناجاللالدينمحمدمشهوربهمولويدرششمربیعاالول
ســال604)هـ.ق(دربلخ،يکيازشهرهايافغانســتانامروز،پابهعرصةوجود
گذاشــت.پدرشبهاءالدينولد543-628)هـ.ق(،ملقببهسلطانالعلما،يکياز

بزرگانصوفیهوعرفانعصرخودبود.
موالنادر25سالگيدرهمةعلومومعارفمتداولزمانخودمانندفقه،كالم،
تفسیرقرآن،قصص،تاريخاسالمي،اصولعقايد،فلسفه،حديث،ادبیات،طب،و
علمنجومودربسیاريازعلوموفنونعقليديگر،تبحرداشتوسرمايةكافيرا

اندوختهبودودرفقاهتواجتهاددستباالوتواناييداشت.
درآستانةچهلسالگيدرحواليسال642)هـ.ق(حادثةشگرفيدرزندگياش
رخدادوبنیادهســتياشرابهكليزيروزبركردوآنآشــناييباعارفبزرگ

شمستبريزيبود:
برقي از خيمة ليلي بدرخشيد سحر

وه كه با خرمن مجنون دل افگار چه كرد

شمسپیوستهدرسیروسفربودوخضروارگمشدگانبیابانوتشنگانلبدريا
راهدايتميكرد.بهسرعتناپديدميشدوبههمیندلیلالقابزيباييچون»شیخ
پران«و»شــمسپرنده«بهاودادهبودند.شمسدرمقاالتخودآوردهاستكهاو
راباعوامالناسكارينبودهوبهراهنمايپیرانكاملميپرداختهوآنهارابهنهايت

كمالميرساندهاست.
باورودشمسدرقونیهوبرخوردشباموالنا،موالناچنانشیفتةاوميشودكه
بهيكدم،مسندتدريسوبحثووعظراكنارميگذاردوبهشعروترانهوسماع
رويميآورد.شمسدريکيازمقاالتخوددربارةموالناميگويد:»سحرگاهيبه
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اونداكردندكهآنبندةنازنینما)موالنا(میانقومناهموارگرفتاراست،دريغاست
كهاورابهزيانبرند!«

شمسكهدرسال642بهقونیهواردشدهبود،سالبعدازقونیهبارسفربست؛
زيرامتعصبانواطرافیانموالناتحملديداراورانداشــتند.لذارهسپاردمشقشد
وچشمهحالوالهامموالنادرمعنيخشکید.شمسباتوجهبهاصرارهايموالنا
مجدداًدعوتشراپذيرفتوبازگشتامادرسال645)هـ.ق(برايباردوموابدي

قونیهراتركگفتومعلومنشدكهچگونهوبهكجارفت.
چونشمسبرايبارآخرناپديدشدجستوجويپرخروشموالنادريافتناو

موالنارامتوجهخودوكاوشدرونكرد.
براساسسخنانيكهشــمسدربارةموالناميگويدسهمرحلةپیاپيازتحول
روحيرادرموالناميبیند؛مرحلةنخســتینخامياوســتكهبهتبحروتسلط
خويشدرعلوممتداولمينازد.مرحلةدومپیوندباشــمساســتكهسرتاسر
وجودشراغرقدراوميبیندوبهديگرينميپردازدوشمسميكوشدكهاواز
ايناستغراقبرونآيدوبهعالمواقعبازگردد.اينمرحلهنخستینجداييشمس
ازموالناست.شــمسپسازنخستینغیبتبازميگرددوموالناراازنظرتحول
روحيكاملميبیند.درسومینمرحله،موالنادرنخستینظهورازاينكماليافتگي
بهتصنیفديوانشميپردازد.شمسدروصفموالناميگويد:اوبهدومینمرتبه

ازمراتبچهارگانةكمال)مستيروح(رسیدهاست.

 پارة دوم: صیادي هنرمندان روح 
شمستبريزيچندصباحيدرقونیهرحلاقامتافکندوموالناومريدانشتنها
صیادانيبودندكهتوانستندگوهرهاييچندازدريايخروشانانديشههايعمیقاو
برگیرند.ازآنجاكهدراينمقالهتأثیرنوعروايتداستانپردازانهوشاعرانةموالنا
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بعدازتأثیراتمختلفازشمسموردبررسياست،نميتوانازتـأثیرحکايتهاي
شمسدرآثارموالنابهسادگيعبوركرد.يکيازتفاوتهايعمدةموالناوشمس
دراينزمینه،ايجازدركارشــمسدرمقايسهباگرايشموالنابهتفصیلوآوردن
تمثیلهاوشاخوبرگهايفراواندرحکاياتاست.ميتوانگفتموالناازتکنیك
روايتدرروايتبهســبكداستانپردازانحالبهرهبردهاست؛تاجاييكهابیات

بعضيازاشعارشدرنوعروايتاولشخص،به329بیتميرسد.
البتهاينفزونيوشــاخوبرگيافتنحکايــتدرمثنويدالبروجوداطناب
دركالموينیســتوبهلحاظكالمي)ويژگيهايزبانيوبالغيوازايندست
ويژگيها(همموالناوهمشمسمتعلقبهسنتيهستندكهاطنابوسخنپردازي
ازطريقآرايشكالموآوردنمترادفاتوســايرشگردهاراهيبهآنندارد.ايجاز
شمسرادرمقايسهباموالنا،ميتوانايجازدرانديشهدانست؛چنانچهشمسدر
سخنخويش،حتيهنگامنقلحکاياتبسیاريازاجزايكالمراحذفميكند
وبهشاخوبرگدادنوبهاصطالحشیرفهمكردنمخاطب،آنگونهكهدرتکنیك

ادبیاتداستانينزدموالناديدهميشود،عالقهايندارد.
درمقايسةشکلوساختروايتحکايتهادرمثنويومقاالتشمس،متوجه
افزودگيهاييدرروايتمثنويميشــويد.سعیدرحیميدرمقالةخودباعنوان
»بررسيتطبیقيحکايتهايمشــتركمثنويمعنويومقاالتشمستبريزي«
)ص2(درتطبیقحکايتهايموالناوشمسدرقضیهشیوهاينروايتهايتودرتو
مينويسد:»داســتاندرمقاالتشمسازاينقراراستكهشخصگنجنامههايي
مييابدكهدرآننوشتهشدهاستبايدبهفالندروازهشهربرويوپشتبهقلعه
شــهركنيوتیريازكمانرهاكني،جاييكهتیربیفتدنهانگاهگنجاست،رفت
وبارهاانداختونمييافت.خبربهپادشاهرسید،تیراندازاندورانداز،انداختندو
نیافتند.پسوقتيفردبهحضرترجوعكرد.بهاوالهامشدكهنفرموديمكهكمان
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رابکش،آمد؛تیربهكماننهادهمانجاپیشپاياوافتاد.اماروايتمثنوي،فقیري
درنمازودعاالبهميكردكهخداوندا،بيواســطةجهدوتالشروزيمرابهمن
ببخش،تااينکهشبيدرخوابديدكههاتفيبهاوگفت:»رقعهايدرمشقوراقان
طلب«پنهانيبهكاغذپارههايوراقيكهدرهمســايگيتوستدستببر،رقعهها
رابافالنمشخصاتجستوجوكن،درآننقشةگنجياست.فردبهجانبدكان
وراقرفتورقعهرابرداشت.درآنرقعهنوشتهشدهبودكهبهجانبفالندروازة
شــهررووپشــتبهجانبقلعةشهركنوتیريازكمانبینداز،جاييراكهتیر
ازكمانميافتدحفركنكهگنجدرآنجاست.فرد،كمانيسختآوردوتیريوبیلي
هرچهميانداختوميكندگنجينمييافت.خبربهشاهرسیدوفقیرناچاررقعه
راتسلیمشاهكردوگفتمدتيكماهاستكهاينرقعهمرادررنجبسیارافکنده
است.شايدبهبختتواينگنجيافتهشود.ششماهتیراندازانسختهكمانپادشاه

تیرانداختندوگنجييافتنشد.پادشاهرقعهراتسلیمدرويشكردكه
سخت جاني باید این فن را چو تو

تو كه داري جان سخت این را بجو

گرنيابي نبودت هرگز مالل

وربيابي آن به تو كردم حالل

فقیررقعهرابگرفت،بهخلوتخودرفت،عشقدردانديشرايارخويشگرفت
وازشتابيكهبراييافتنگنجبهخرجدادهبود،بهدرگاهخداونداستغفاركرد.در

اينحین،هاتفيازجانبخداوندبهاوالهامداد:
»... ترك این سخته كماني رو بگو

در كمان نه تير و پریدن مجو«

چنانكهديدهميشــود،درروايتموالناازاينحکايــت،اجزائيبهآنافزوده
شدهاست.ازجملةمهمترينايناجزاآناستكههميافتنگنجنامهوهمگشوده
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شدنرمزجايگاهگنجدرنتیجةالبهوزاريويبهدرگاهخداوندبرايفقیرحاصل
ميشــودواينتأكیدبرجنبههايديگرداستانپردازيدرشمسنیزديدهميشود.
ممکناستمیلبسیارشمسبهايجازدرهنگامنقلحکاياتبااصلتمثیلپردازي
منافاتداشتهباشد؛چراكهحذفآغاز،پايانوگاهبخشهاييازمیانةداستانها،
دركوروايتمنسجموروشنداستانرابرايمخاطبداستاندشوارميسازد.به

خصوصآنکهتأكیدبسیاريبرهنرروايتدرونيميكند.
مثنويمجموعةبههمپیوســتهايازحکايتهاوتمثیلهايمتفاوتاســتكه
مقدمهوزمینهچینيبسیاريازداستانهايآندرواقعنتیجهاياستكهازحکايت
پیشینشميگیردوخودايننتیجهوتفسیر،مقدمهايبرايحکايتيديگرميشود
وتفســیرآنحکايتديگر،زمینهايبرايحکايــتديگرواينتودرتوبودنو

پیچیدگي،عمقخاصيبهمثنويموالنادادهاست.
شیوةروايتدرداستانكهدرهیچجايمقاالتشمسديدهنميشود،نشاناز
اينداردكهشمساصاًلقصدداستانپردازينداشتهاستامابخشهاييازبرخي
داستانهايبلندزمینهايميشودبرايايرادحکايتيدردلآنداستانواينروندتا

چنداليهدردليكداستانبلندادامهمييابد.
مأخذموالنادرتعداديازحکاياتش،حکايتهايسادهوبدونپیرنگموجوددر
كلیلهودمنه،منظومههايعطارومقاالتشمساست.روايتاينحکايتهابهانهاي
برايطرحافکارفلسفي-كالميوالهياســت.درپارهايآنچنانباروايتهاي
تودرتويخودبيطرفانهبهمضموناشــارهميكندكهبرخالفشــیوههايرايج
بهخصوصدرداستانهايعامهپســندقضاوتوحتيتحولآنرابهعهدةخود

مخاطبميگذاردوبهشخصیتپردازيعمیقيدستمييابد.
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 پارة سوم: جايگاه روايت اول شخص )زاوية ديد دروني( 
 در هنر داستان نويسي 

گزينشراويوزاويةروايتنخستینگامبراينوشتنيكداستاناست.زاوية
ديديازاويةروايتنمايشدهندةشــیوهاياستكهنويسندهبهوسیلةآنموضوع
وموادداســتانخودرابهخوانندهارائهميدهدوازاينمنظرحاويچندينمعني

مخصوصاست.
1. زاویه دید جســماني1كهباوضعیتدرزمانومکانسروكارداردونويسنده
بهوســیلةآنبهموادومصالحشميپردازدونسبتبهاينموادومصالحنظر

ميدهدوآنهاراتوصیفميكند.
2. زاویة دید ذهني2كهبااحســاسوطرزبرخوردنويســندهنسبتبهموضوع

سروكاردارد.
3. زاویة دید شــخصي3كهمربوطبهماجرايياســتكهنويسندهبهكمكآن
موضوعيرانقلياروايتميكند.ايننقلياروايتموضوعممکناســتاز

طريقاولشخصيادومشخصياسومشخصصورتبگیرد.
زاويةديددرداستانكوتاهاغلبثابتميماندامادرزمانممکناستهرفصلي
بهزاويةديديجداگانهاختصاصدادهشود.البتهزاويةديديكهنويسندهانتخاب
ميكند،برعناصرديگرداستانتأثیرميگذارد؛يعنيبرشخصیتپردازي،گسترشو
تکوينپیرنگ،بافتكالموشیوةنگارش)سبك(،تحملودگرگونيصحنهپردازي
وبهخصوصنقطهايكهداســتانتمركزپیداميكند.ازاينجهت،انتخابزاوية
ديدازاهمیتبسیاريبرخورداراست؛زيراسازمانبنديداستاندرگروآناست.
زاويةديدممکناســتدروني4يابیروني5باشــد.درزاويةديددروني،گويندة
داستانيکيازشخصیتهاي)شخصیتاصليياشخصیتفرعي(داستاناستو

داستاناززاويةديداولشخصگفتهميشود.
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1. زاویة دید دروني: گاهدرزاويةديداولشــخص)دروني(،داستانبهوسیلة
شخصیتاصليگفتهميشودياتوسطشخصیتكماهمیتتري،نقلداستانتوسط

شخصیتاصليچندفايدهدارد:
الف:اگرداستانموضوعغريبيداشتهباشداماماجرايآنخرقعادتباشديابه
صورتياتفاقبیفتدكهباوركردنآنمشکلبهنظربرسد،نويسندهبرايباورپذيري
اززاويةديداولشخصكمكميگیردوشخصیتاصلي،داستانرانقلميكند
تاواقعهراقابلپذيرشجلوهدهد.چونوقتيداستاناززبانكسينقلميشودكه
خودنیزدرماجرايآنسهمعمدهايداشتهاست،خوانندهبیشترآمادةپذيرشآن
ميشود.نمونةموفقومعروفآن،داستان»رابینسونكروزو«استكهشخصیت
اولداستانهمانكسياستكهماجرايخارقالعادةداستاناززباناوگفتهميشود.
سامرســتموام،نويسندةانگلیسي،بیشترداستانهايشراباچنینزاويةديدي
نوشتتاحقیقتمانندِيآنهارابیشترجلوهدهد؛چنانكهخودشبهاينموضوع
معترفاســت:»خوانندهمشاهدهميكندكهداستانهايبســیاريازمنبهشیوة
اولشــخصمفردنوشتهشدهاست.اينشــیوةيكقراردادادبياستبهقدمت
تپهها6،توســطپترونیوسآربیتر)طنزنويسايتالیايي،سالوفات66بعدازمیالد(
ددرســاتیريکونوقصهگويانبسیاريدرهزارويكشببهكاربردهشده.«البته
مرادآناســتكهموردقبولواقعشود.براياينکهوقتييکيبهشمابگويدآنچه
اظهارميكندبرايخودشاتفاقافتادهاحتمالبیشتريداردكهشماباوركنیدراست
ميگويدتاوقتيبگويدبرايكسديگريرويدادهاســت.اينشیوهمزيتزاوية
ديدداســتانگورانیزداردكهفقطآنچهموردنیازاستوازواقعیتدركميكند
بهشماميگويدوآنچهرانميداندونميتواندبداندبهتخیلشماواگذارميكند.

ب: درزاويةديداولشخصتجريباتواحساسهیجانانگیزازصمیمقلبنقل
ميشود؛ازاينروغالباًداستانصمیمانهترومؤثرترازآبدرميآيدتاداستانيكهاز
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زاويةديدسومشخصنقلميشودكهراويهیچنقشيدرآنندارد.
پ: نقلداســتانباضمیراولشــخصمفرد»من«ارتباطمطالبداســتانرا
سادهميكند.البتهنقلداســتانتوسطشخصیتاصليدرزاويةديداولشخص

محدوديتهاوعیوبينیزداردكهبهقرارزيراست.
1. شخصیتداستانميتواندفقطازعقايدخودصحبتكندوازتشريحعقايدو

خصوصیاتدرونيشخصیتهايديگرداستانعاجراست.
2. شــخصیتداســتانفقطميتواندازدرونخودشبهخارجنگاهكندوممکن
نیســتكهازخارجخودشراموردداوريقراردهد؛يعنيميتوانداحساس
خودرابیانكند،مثاًلبگويــد:ازفالنينفرتدارم،امابههیچوجهنميتواند
احساسشخصیتهايديگرداستانرانسبتبهخودشبداند.بههمیندلیل،
داســتانهاي»روانشــناختي«بهزاويةديديبیرونيكهداستانبهوسیلةسوم
شــخصگزارشميشود،نیازمندند.درايننوعداستانها،نويسندهبهتجزيه
وتحلیليكيكشخصیتهايداستانميپردازدوويژگيهايشخصيآنها

رابرميشمرد.
3. شخصیتپردازيگويندةداستانبااشکالصورتميگیرد؛يعنيگويندةداستان
نميتواندازخصوصیاتمثبتخودمستقیماًصحبتكند.مثاًلبگويد»چهمرد
خوبيهستم«بلکهبايدبااعمالوافکارشخوانندهرامتقاعدكندكهمردخوبي
است.بنابراين،شخصیتگويندةداســتانبهطورغیرمستقیمدرطولداستان
درذهنخوانندهتصويرميشــود.بهعبارتديگر،گويندةداستانبايدطوري
ماهرانــهعملكندكهخوانندهرامجبوربهپذيرشنکندبلکهخوانندهخودبه
نتیجهبرسد.چنینروشــيبیشترخوانندهراجلبميكند.اينمسئلهممکن
استپیشبیايدكهشخصاصليداستانحالتانفعاليپیداكند؛زيراپرداختن
بهديگرانممکناستاوراازخودشغافلكندوكمتربهخودشبپردازدو
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بیشتر،شخصیتهايديگرداستانراتوصیفوتصويركنديااصوالًبهعلت
آنکهنخواهديااكراهداشــتهباشدازخودشحرفبزند،ممکناستحالت

انفعاليوغیرفعاليپیداكند.
4.اگرگويندهداستانرابهخوبيتعريفكند،ممکناستاينسؤالبرايخواننده
مطرحشــودكهچطورمثاًلپسربچةسادهاييامهندسيياهركسديگريكه
گوينةداستاناست،چنینخوبازعهدةبازگوييداستانبرميآيد.چنینسؤالي
ممکناستدرفکربعضيازخوانندگانموجبتضعیفاعتبارداستانشود
هرچندچنینبهنظرميرسدكهخوانندگانچنینقراردادضمنيايراپیشاپیش
پذيرفتهاند؛بهطوريكهكمترمتوجهاينمسئلهميشوندومعموالًآمادهاندباور
كنندكهملوانكشتيشکســتهايچونرابینسونكروزوميتواندداستانگوي

بسیارخوبيباشد.
نقلداســتانبهوسیلهشــخصیتيكماهمیتدرزاويةديداولشخصمزاياي

بسیاريدارد.
وقتيداستاناززبانشخصیتيغیراصليوكماهمیتگفتهميشود،راويميتواند
بهشخصیتهايداستانازخارجنیزنگاهكندودرعینحال،همراهشخصیتهاي
داستانحركتكندودرماجرايداستان،مستقیمياغیرمستقیمسهیمباشد.مثاًلدر
داستان»رقصمرگ«بزرگعلوي،گويندةداستانشخصیتاصليداستاننیست
بلکهغیرمستقیمدرجريانماجرايشخصیتاصلييعنيمرتضيقرارميگیردو
سهمكماهمیتيدرداستاندارد.راويداستانكوتاه»تاريكخانه«صادقهدايتنیز
همینخصوصیتراداردومافقطبهآنچهاوتعريفميكندتوجهداريم.اينزاوية
ديدبهمااجازهميدهدكهشخصیتاصليداستانرانهفقطبهوسیلةخوداوبلکه

ازطريقشخصیتديگرداستاننیزبشناسیم.
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قرآناست،تأثیراتبسیاربرخوانندگانشداردكهآثارروانشناختيبخشيازآن
است.تأثیراشعارحافظبرايجادحاالتمثبتروانيبسیاراست؛زيرااغلباشعار
ويبرمثبتانديشيوزيبانگريتأكیددارندوبههمیندلیلاستكهاغلبمردم
ايرانبههنگاممواجههبادشواريهايروانشناختيبهاشعارويتمسكميجويند

ومراددلخودازديوانويميطلبند.
تفأليافالزدنيکيازراههايياستكهبهگمانبرخي،راهیابيبهدنیايمبهم
آيندهرامیســرميكند.بهعبارتديگر،فالدريچهاياستكهدستپندارانسان
روبهسويغیبگشودهاســت)ديوانحافظ،273:1377(.يکيازداليلتفأل
بهاشعارحافظايناستكهحافظبیانگرخواستههاوتمنیاتدرونيآدمياست.
اشــعارويدرتقسیمبنديانواعادبيجزءگونههايغناييمحسوبميگردد.اين
نوعازانواعادبيبهبیانخواســتههاوتمايالتدرونيآدميميپردازد.درمکتب
روانكاوي،بیانتمايالتسركوبشدهوابرازآنهاخاصیتدرمانيدارد؛ازاينرو
باخواندناشعارحافظدرحقیقتافرادتمايالتدرونيخودرابهزبانايناشعار
بیانميدارندوهمینباعثبهبودحاالتروانشــناختيآنهاميشود.خاصیت
تأويلپذيرياشــعارحافظمنشوريهزارپهلوميسازدكههريكازافراديااقشار
جامعهازنگاهوبینش،دردايرةتجربه،درگونهايازدانش،ساحتيازحضور،در
شــکلخاصيازتربیتوآموزشومراحلگوناگونآرمانيوعاطفيدرآنقرار
ميگیردوواردســاحتمکالمهباخواجهميشود.اشعارشفقطگزارههايسادة
زبانينیستندبلکهنوعيجهانبینييازندگيرابیانميكنندكهبرايسادهترينو

كمفرهنگترينانسانهاهمجاذبهدارد)غالمحسینزاده،13:1386(.

تفألبهديوانحافظ
نخستینكسيكهبهتفألزدنبهديوانحافظاشارهميكند،مؤلفكتاب»دياربکريه«،

بخش سوم

حافظ
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 زمینه هاي روان شناختي تفأل به اشعار حافظ 

قربان كياني 
دكترايروانشناسيتربیتيومدرسدانشگاهفرهنگیان

 چكیده 
ادبیاتفارسيمشحونازاشعارنغزشاعرانزيباسخنبسیارياستكههريك
بهنوعيبهبیاننیازهايروحيوروانيانساندرمسیرشکفتنپرداختهاند.دراين
میان،شعرهايحافظرنگيدگروجلوهايزيباترداردوازلحاظانواعادبيدرزمرة
اشعارغناييقرارميگیرد.اشعارغناييبیانگراحساساتوتمنیاتروحيورواني
آدمياست.خوانندةايناشعارمسحورسخندلنشینوحالوتكالمآنميگردد.
تفألازديوانحافظازديربازبخشــيازمناسكتمسكايرانیانبههنگاممواجهه
بادشواريهاياانتخابراههابهشمارميآمدهاست.دلیلاينرفتاربهتعبیربرخي
بزرگان،گاهماهیتتأويلپذيراشعارحافظاستكههركسبهفراخورخواستو
نیازخود،خواســتهاشرادرآنمييابد.عدهايبرايناعتقادندكهابیاتغزلهاي
حافظهريكبهطورجداگانه،معنايمتفاوتيدارندوتفألزنندهاگردربیتاول
نتواندبهمقصودبرسددربیتدومياديگرابیاتآنرادرمييابد.نتیجهاينکهاز



126

جستارهایی در ادبیات کهن 2

ديدگاهروانشناختي،تفألبهاشعارحافظباعثامیدواريومسرتاست.همچنین
مثبتانديشــيحافظاثريمطلوببرفالگیرندهدارد.وقتيفرديازديوانحافظ
فالميگیرد،درواقعتمنیاتدرونيخودرابهزباناشعاراوبیانميكندوهمین،
بــهزعمديدگاهروانتحلیلگريخاصیتروانپاالييداردوبرگرايشبهتفألبه

ديوانحافظراميافزايد.

كليدواژه ها: تفأل،ديوانحافظ،ديدگاهروانشناسي

 مقدمه 
آگاهيازسرنوشــتوآيندةمبهموهمتگماشــتنوتوجهبهدانستنفرجام
كارها،ازخصوصیاتروحينوعبشروخواستةهمیشگياوبودهوبرايتحققاين
خواستهبهوسايلمختلفمتوسلشدهوراههايگوناگونيپیمودهاست.ازجملة
اينراههاتفأل،تطیروطالعبینياســتكهدرهرزمانومکانبهگونهايمتفاوت
جلوهگرشدهاست.تفألوطالعبینيدريچههاييبهسويعالمغیبوناشناختهاند.
»تفألزايیدةامیدوتطیر،نتیجةيأسوناامیدياستوبههمیندلیلفالبدزدن
درفرهنگاســالميمطروداست.روشهايپیشبینيسرنوشتوواقعههاييكه
برايانســاندرآيندهرويخواهنددادوآگاهييافتنازامورپوشیدهوپنهان،از
ديربازدرمیانمردمهمةجوامعانســانيرواجداشتهاست.تفأليافالزدنيکي
ازاينروشهادرجهانبودهاســت.مردمباچنگزدنبهتفألازفشارنگرانيها،
دلواپســيهاودلهرههايخودميكاستهاندوزمینةترددودودليدراقدامبهانجام
دادنامورخیروشــّرراازمیانهبرميداشتهوروحخودراآرامشميبخشیدهاند«
)زرينكوب،548:1341(.»بيشكادبیاتغنيفارسيازتأثیرايناعتقادمردميبركنار

نبودهودرمتونمختلفمنثورومنظوم،جايجايازاينمسئلهوانواعآنسخن
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گفتهشــدهاست«)وجداني،234:1351(.غزلیاتحافظكهالهامگرفتهازقرآناست،
تأثیراتبســیاربرخوانندگانشداردكهآثارروانشناختيبخشيازآناست.تأثیر
اشــعارحافظبرايجادحاالتمثبتروانيبســیاراست؛زيرااغلباشعارويبر
مثبتانديشيوزيبانگريتأكیددارندوبههمیندلیلاستكهاغلبمردمايرانبه
هنگاممواجههبادشواريهايروانشناختيبهاشعارويتمسكميجويندومراد

دلخودازديوانويميطلبند.
تفأليافالزدنيکيازراههايياســتكهبهگمانبرخي،راهیابيبهدنیاي
مبهمآيندهرامیســرميكند.بهعبارتديگر،فالدريچهاياســتكهدســت
پندارانســانروبهسويغیبگشودهاســت)ديوانحافظ،273:1377(.يکياز
داليلتفألبهاشــعارحافظايناســتكهحافظبیانگرخواســتههاوتمنیات
درونيآدمياست.اشــعارويدرتقسیمبنديانواعادبيجزءگونههايغنايي
محســوبميگردد.ايننوعازانواعادبيبهبیانخواستههاوتمايالتدروني
آدميميپردازد.درمکتبروانكاوي،بیانتمايالتسركوبشدهوابرازآنها
خاصیــتدرمانيدارد؛ازاينروباخواندناشــعارحافــظدرحقیقتافراد
تمايالتدرونيخودرابهزبانايناشــعاربیانميدارندوهمینباعثبهبود
حاالتروانشناختيآنهاميشود.خاصیتتأويلپذيرياشعارحافظمنشوري
هزارپهلوميسازدكههريكازافراديااقشارجامعهازنگاهوبینش،دردايرة
تجربه،درگونهايازدانش،ســاحتيازحضور،درشــکلخاصيازتربیتو
آموزشومراحلگوناگونآرمانيوعاطفيدرآنقرارميگیردوواردساحت
مکالمهباخواجهميشــود.اشعارشفقطگزارههايســادةزبانينیستندبلکه
نوعيجهانبینييازندگيرابیانميكنندكهبرايسادهترينوكمفرهنگترين

انسانهاهمجاذبهدارد)غالمحسینزاده،13:1386(.
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 تفأل به ديوان حافظ 
نخســتینكســيكهبهتفــألزدنبــهديوانحافظاشــارهميكنــد،مؤلف
كتاب»دياربکريه«،ابوبکرطهرانياســتكهدرسال867ق،75سالپسازمرگ
حافظ)792ق(بهشیرازرفتهبود.اودرآنسال،جهانشاهمیرزاراكهبرايگوشمالي
پسرسركشــش،پیربوداق،بهفارسسفركردهبود،همراهيميكرد)طهراني،1356:
364-363/2(.»حاجيخلیفهدر»كشفالظنون«بااشارهبهتداولفالگیريبااشعار
حافظنزدفارسیان،دادنلقب»لسانالغیب«بهحافظرابهواسطةشعرهايمناسب

حاليميداندكهاوگفتهاست.
بههرروي،رسمفالگشاييازديوانحافظبهقصدبازكردندريچهايبراينفوذ
دردنیايغیب،رويهمرفتهحالتابهاموتقدستوصیفناپذيريهمبهديواناو،
كهدرگذشتقرنهااندكاندكپديدآمدهاست،ميافزايد«)زرينكوب،199:1383(.

 اشعار حافظ و ديدگاه روان کاوي 
نقطةاشــتراكحافظوفرويدبهظاهرايناستكههردوميگويندمشکالت
روانيدرنتیجةعشقاند.عمدةجذابیتاشعارحافظهمدرهمیننکتهاستكهشاه
غزلهايشمشکلهادربردارند.خواجهلیبیدويفرويدرااينگونهتعريفميكند:

»لطيفه اي  ست نهاني كه عشق از او خيزد 

كه نام آن نه لب لعل و خط زنگاري  است«

»گاهخواجهاولینرويايعشــقيخودراازنهادرندمنشودلسرگشــتهاش
ميداندوازروزالســتشــهرهبهپیمانهكشيشدهوازچنینشخصيطاعتو
پیماندرستينميتوانانتظارداشت.اينعشقچنانگناهبزرگياستكهكمركوه
دربرابرآنازكمرمورنازكتراستولذاتنهابهپروردگارنظردارد«)فالتي،1378:
171(.بهاعتقاديونگ،ناخودآگاهشخصيعبارتاستازانديشهها،احساساتو
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انگیزههايفردكهزمانيبراياوخودآگاهبوده،امابهعللروانشناختيبهناخودآگاه
راندهشــدهوظاهراًفراموشگرديدهاست،لیکندرآنجابهحیاتخويشادامه
ميدهدوماتجلیاتآنرادرهمةامورزندگيبهصورتغیرمســتقیم،ميبینیم؛
درروياهايشــبانه،خیالبافيهايروزانه،رفتارهاييكهانگیزةآنهارانميدانیم،
تصمیمگیريهايــيكهظاهراًباخواســتيامصلحتماهماهنگنیســتندويا

آفرينشهايهنري)فدايي،1387(.
اريــكفرومكهجزءنوفرويديهابهحســابميآيد،براينعقیدهاســتكه
عشقورزيدنيكهنراست؛همانگونهكهزيستنهنراست.اوعشقرايكهنر
برميشمردومشکلعشقرامشکلاســتعدادميشماردوانسانرابدونداشتن
اســتعدادازگامبرداشتندرراهعشقبرحذرميدارد.اينجاستكهحافِظمتهمبه
جبرگرايينیزازاختیارسخنميگويدواولینراهپیروزيدرراهعشقراكوشش

ونقطةآغازينآنراارادةانسانميداند:
»طفيل هستي عشق اند آدمي و پري 

ارادتي بنما تا سعادتي ببري« 

اماحافظبخشبزرگيازناكاميهاونداريهايآدميرامحصولتقديرميداند
وبهفرديكهگرفتهوناراحتاست،ميگويد:

»چو قسمت ازلي بي حضور ما كردند 

گر اندكي نه به وفق رضاست خرده مگير« 

ويا:
»رضا به داده بده وز جبين گره  بگشاي 

كه بر من و تو در اختيار نگشاده ست« 

كهباخواندنآنهرفرديميداندكهخودمسئولتماممشکالتخودنیستو
بهتراستبپذيردكه:
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»در دایرة قسمت ما نقطة تسليميم 

لطف آنچه تو اندیشي، حكم آنچه تو فرمایي« 

اماازســوييهمفردرابهتالشوپشتکارفراميخواندكهشرايطدشواررابر
خودهمواركند:

»دعاي صبح و آه شب كليد گنج مقصود است 

بدین راه و روش مي رو كه با دلدار پيوندي« 

ويا:
»ذره  را گر نبود همت عالي، حافظ 

طالب چشمة خورشيد درخشان نشود«

ويا:
»مگذران روز سالمت به مالمت حافظ 

چه توقع ز جهان گذران مي داري«

ايننوعنگرشدرنظريةاسنادي»واينر«نیزمنجربهنوعيخوشخدمتيميشود
كهاينســوگیرياســناديدركاركردبهنجارروانآدميكارگرميافتد؛چراكه
فردپیروزيهايشرامحصولعملخودميداندوشکستهايشرانتیجةعوامل
محیطي.درنتیجه،همیشهاحســاسآرامشميكندوبهسالمتروانيمطلوب،

دستمييابد)پنتريچوشانك،1386(.

 روان شناسي مثبت گرا و ديوان حافظ 
طــيجنگهايجهانياولودوم،دانشروانشناســيبیشــتربــهبیمارانو
هیجانهــايمنفيآنهاتوجهنمودهوازمطالعــةهیجانهايمثبتآدميغفلت
ورزيدهاســت.بنابراين،تالشهايعلميروانشناسانوحمايتهاياجتماعيو
اقتصاديدولتهابايددرجهتبالندگياكثريتمردمباشــدكهسالماندورفتار
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بهنجاردارند.روانشناســيمثبتگرادركمترازدودههتوانستهاستبامطالعهو
پژوهشدرسهحوزه،هیجانهايمثبت،صفاتوفضايلمثبتونهادهايمثبترا

ازطريقمقاالتوكتابهابهجهانتقديمنمايد.
شادكامي،امید،خوشبختي،هوشهیجانيوعشقهیجانهايمثبتواصليبه
شمارميآيندوخرد،شجاعت،انسانیت،عدالت،میانهرويومعنويتششفضیلت
انسانيهستندكهتوانمنديهايانسانيازآنهاريشهميگیرند.دربینهیجانهاي
مثبت،شادكاميبیشازهمهاهمیتدارد؛بهطوريكهدرآغازروانشناسيمثبت
برخياينگرايشراشادينامنهادند)سلیگمنوآركايل1997،1،بهنقلازپیراني،1391(.
هدفروانشناسيمثبتنگر،عمیقتركردنفهممردمنسبتبهشادي،كامروايي،
رضايتمندي،بازآفريني،تعهد،پرهیزكاريوارزشومعنابخشیدنبهزندگيانسان
است)سلیگمن،2000،بهنقلازپیراني،1391(.ازمیاناشعارحافظبارويکردروانشناسي
مثبتنگر،درجســتوجويشواهدابیاتدراينزمینهباآماريكهبهدستآمد،
معلومشــدكهازحدود486غزلحافظنزديك400بیتآنبیانگرهیجاناتو
صفاتمثبتاند.بهتعبیرديگر،نسبتهیجاناتمثبتبهمنفيدرديوانحافظ140
غزلدربرابر40غزليا4به1اســت)پیراني،1391(.حافظدركنارغموبيتابي،
شخصیتيشادوامیدوارداشتهوازهمینرو،نقششاديوطربدراشعاراوبسي

بیشترازغماست)مرتضوينصیري،1390(.

 حافظ و رويكرد آدلري 
آدلربرعکسفرويدبهجايتأكیدبرانگیزههايجنسيبرانگیزههاياجتماعي
تأكیدداردوبهجايتأكیدبرناهشیاري،بخشهشیارشخصیتآدميراموردتأكید
قرارميدهد.ازنظروي،برايدرمانفردبايداهدافاورادريافتوسبكزندگي
مبتنيبرايناهدافراشــناختوســپسبهاصالحآنمبادرتنمود.رويکرداو
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جنبةپديدارشناختيداردوازنظروياينباورهايفرددرمورديكرويداداست
كهمهماندنهخودرخدادهايبیروني؛بنابراينويپايههايشناختدرمانيراپي
ميريزدودرمانگربايدبهاصالحباورهايفردبپردازدتافردازحقارترهاشودو
بهبرتريدستيابد)كولودونیسکي،كورت،2006،بهنقلازشیلینگ،1379(.بهگفتةحافظ:

»عزیز مصر به رغم برادران غيور 

ز قعر چاه درآمد به اوج ماه رسيد« 

واگــرحسحقارتبهعقدهمبدلگرددوســبكبرتريجويياتخاذنگردد،
انتقامجوييروشديگريبرايدستیابيبهاهدافزندگياست.

حافظ:
»طاعت از دست نياید  گنهي باید كرد 

در دل دوست به هر  حيله رهي باید كرد« 

عالقةاجتماعيكهمعیارسالمتفرداست،دراينديدگاهاهمیتبسیاريدارد
ودراشعارحافظجايگاهويژهايمييابد.

حافظ:
»اوقات خوش آن بود كه با دوست به سر رفت 

باقي همه بي حاصلي و بي خبري بود« 

ويا:
»درخت دوستي بنشان كه كام دل به بار آرد 

نهال دشمني بر كن كه رنج بي شمار آرد« 

ويا:
 »سينه ماالمال درد است اي خدایا مرهمي 

دل ز تنهایي به جان آمد خدا را همدمي 
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وگاهبرشــیوهونوعارتباطتأكیدداردوچگونگيباديگرانزيســتنراتبیین
ميكند:

»نازنيني چو تو پاكيزه دل و پاك نهاد 

بهتر آن است كه با مردم بد ننشيني« 

ويا:
»اگر رفيق شفيقي درست پيمان باش 

حریف خانه و گرمابه و گلستان باش« 

اگرازديدگاهآدلر،اضطرابناشــيازيأسوناامیديفرددررسیدنبهاهداف
زندگياســت،حافظهمیشــهامیدواريرادردلهازندهميكندوغباريأساز

چهرههاميشويد.
»یوسف گم گشته باز آید به كنعان غم مخور 

كلبة احزان شود روزي گلستان غم مخور 

اي دل غم دیده حالت به شود، دل بد مكن 

وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور« 

ويا:
»مرا اميد وصال تو زنده مي دارد 

وگرنه هر دمم از هجر توست بيم هالك«

دررويکردالیسكهمتأثرازنظرياترواقیونوفلسفةتائوئیسماست،نگرشهاو
تفکراتصحیحماپشتوانةهیجانهاورفتارهايماميباشند؛يعنيبراياينکهفردي
رادرمانكرد،بايدبهشناختهايمعیوباودرقبالرويدادهاپيبردوسپسآنها
رااصالحكردوتفکراتمنطقيراجايگزينباورهايغلطنمود)شــیلینگ،1379(.
حافظنیزدرتأكیدبرباورهايصحیحبهجايشــناختهايمعیوببهماتوصیه

ميكندكهدرگیرودارزندگيروزمرهازانديشههايمنطقيپیرويكنیم.
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»دور گردون گر دو روزي بر مراد ما نرفت 

دائماً یكسان نباشد حال دوران، غم مخور« 

ويا:
این چه عيب است كز آن عيب خلل خواهد بود 

ور بود نيز چه شد مردم بي عيب كجاست« 

امابرحســب»مايچنبام«خودگوييهايمنفيباعثتقويتباورهايغلطو
پايداريآنهاميشودوناراحتيتولیدميكندوخودگوييهايمثبتباعثبهبود
اوضاعروانيانسانخواهدشد.حافظنیزدراينزمینهاشعاريداردكهدرآنهابا

سالستوزيباييمارابهخودگوييهايمثبتدعوتميكند.
»حافظا چون غم و شادي جهان در گذر است 

بهتر آن است كه من خاطر خود خوش دارم« 

»كمال سّر محبت ببين نه نقص گناه 

كه هر كه بي هنر افتد نظر به عيب كند« 

 معنا درماني و حافظ 
اگزيستانسیالیستهاييچونهايدگربراينباورندكهحاالتخلقيوعاطفيما
درشکلگیرينوعباورهاوتفکراتونحوةپردازشاطالعاتماتأثیرميگذارند؛
بهطوريكههنگامافسردگيياغمگینيزياد،دنیاراتاريكويكنواختميبینیم
ودرحاالتشورواشتیاقوخوشيروشنوزندهوجذاب.شرايطخاصچون
وجوداضطرابوافسردگي،طريقةپردازشاطالعاتراتغییرميدهند.تئوريهاي
شــناختيورفتارينیزبراينحاالتتأكیدميورزندكهفرايندهايشــناختيبه
فرايندهايعاطفيپاسخميدهندوعکساينحاالتنیزصادقاست.درتحقیقات
)باوروتیزدل،بهنقلازشیلینگ،1961(ثابتشدهكهافسردگيسرعتپردازشاطالعات



135

راكندميكندودرآنيادآوريوقايعمنفيزيادميشود،وليخلقمثبتبريادآوري
وقايعمثبتاثرميگذاردويادآوريآنهارابیشترميكند.طرحوارههاسازماندهي
ذهنيوروانيتجارباندكهطريقةســازماندهياطالعاترامتأثرميسازند.در
ديدگاهحافظ،حاالتخلقيفردبرطرحوارههايشــناختياوتأثیرميگذارندو
همچنانكهدررويکردشناختيگفتهشــد،طرحوارههايشناختينیزبرحاالت

خلقيبيتأثیرنیستنداماحاالتخلقيهمبرباورهايمااثردارند:
»كيشعرترانگیزدخاطركهحزينباشد
يكنکتهازاينمعنيگفتیموهمینباشد«

 ديدگاه انسان گرايي و حافظ 
اينديدگاهكهبهرويکردانسانگرايانتعلقمييابدوبهمراجعمحورياشتهار
يافتهاســت؛تصوراتذهنيافــرادازپديدههاراموردتوجهقــراردادهوبراي
پديدارشناســياهمیتقائلشدهاست.اينديدگاهمعتقداستفردمحیطخارج
راتجربهميكند؛تماميتجاربيكهبهخودمانمنســوبميكنیم،دنیاييبرايمان
پديــدميآوردكهبهآن»خود«گفتهميشــود.اينهمانبخشازدنیايپديداري
اســتكهتجربةفردازخودشراتشــکیلميدهد)میلین،1388(.فرددرزندگي
بايدخودواقعياشراكشفكندوازخودپندارةمثبتبرخوردارشود.والدينبا
ايجادشرايطيارزشمند،ايدهآلهاييبرايكودكدرنظرميگیرندكهاوراازخود
واقعياشدورميكند.راجرزباتأثیرپذيريازفلسفةتائوئیسمچینيمعتقداستكه
بايدبهيكفردكمكشودتاخودراهخودشراپیداكند.حافظنیزدربرخياز

چکامههايشچنینميگويد:
»ساقيا سایة ابر است و بهار و لب جوي 

من نگویم چه كن، ار اهل دلي خود تو بگوي 
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من نگویم كه برو با كه نشين و چه بنوش 

كه تو خود داني اگر زیرك و عاقل باشي« 

»مازلو«نظريهپردازيديگرازاينمکتباســت،كهيکــيازويژگيهايافراد
خودشکوفارااستقبالازحالتبالتکلیفيوظرفیتتحملوديگريخودمختاريو
هدايتدرونيميداند.روانشناسانپساز25سالتحقیقدردانشگاهجانهاپکینز
بهايننتیجهدســتيافتندكهاعادةروحیةمراجعبهدوهدفبستگيدارد:هدف
اولجنگبانگرشهاوهیجاناتمخرب،نظیرترسياناامیديوتشديدهیجاناتي
استكهسالمتمارابیشترتأمینميكنند؛نظیرامیدواريواعتمادبهنفس،وهدف
دومباالبردناحســاستســلطوكنترلبیماربرخودوازآنطريقبرمحیط.در
ديدگاهحافظ،افرادبهداشتنويژگيهايخودشکوفاييتشويقميشوند؛ازجمله

تأثیرناپذيريازديگران،كنترلدروني،اعتمادبهنفس،توانمنديوبلندهمتي.
حافظگفتهاست:

»گر َروي پاك و مجرد چو مسيحا به فلک

از چراغ تو به خورشيد رسد صد پرتو« 

ويا:
»همایي چون تو عالي قدر حرص استخوان تا چند 

دریغ آن سایة همت كه بر نااهل افكندي« 

 گشتالت درماني و حافظ 
اگردرگشــتالتدرمانيورويکردپرزتوجهبهزمانحالموردتأكیداستو
هدفدرمانبهيکپارچگيوتمامیترســاندنفردميباشد،شخصیتازديدگاه
»پرز«درحالشــکوفاييمداوموآشکارســازيپیوستهاستواينفرايندهمان

بالیدگيفرداست)شیلینگ،1379(.
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ازاينديدگاه،انساندائماًدرحالشدناستاماهیچگاهبهطوركاملنميرسد.
مردميكهدچارآســیبميشوند،بهجاياينکهســعيكنندخودانگارةخويش
راتحققبخشندوبهخودشــکوفاييبرسند،سعيدارند،خودانگارةغیرواقعيو
تحريفشــدهايراكهازخوددارندتحققبخشند.انسانتنهاميتواندخودرادر
زمانحالتجربهكندوگذشــتهوآيندهتنهادرزمانحالوازطريقبهيادآوردن
وپیشبینيكردنميتواندبهتجربهدرآيد.حافظقرنهاپیشدراينزمینهسخن

گفتهاست:
»حافظا تكيه بر ایام چو سهو است و خطا 

من چرا عشرت امروز به فردا فكنم« 

ازديدگاهحافظپیرمغانهمانپیرفرزانهاياستكهبهويژهدرمسائلاخالقيبه
نوآموزكمكميكند.حافظنیزدرمســیركمال،نوآموزياستكهبامددپیرمغان
مراحلدشوارخودشناسيرابهدرستيطيميكند.پیرمغاندرشعرحافظپیرمیکده،
پیرمیخانه،پیرخرابات،پیرميفروش،پیردرديكش،پیرگلرنگو...نیزنامیدهشده
است.توصیةپیرمغانبرايمينوشیدن،رمزياريرساندناوبهناخودآگاهاستتا
بتواندبهاعماقناخودآگاهراهيابدوازاينطريقبهشناختصورتهايازليپنهان
درضمیرناخودآگاهجمعينايلآيد.درغزلحافظ،عالوهبرپیرمغان،معشــوق
نیزبانوشاندنشراب،حافظرادرراهيابيبهاليههايپنهانناخودآگاهجمعيمدد
ميرساند.معشوقيکيازنمادهايصورتازليآنیماست)فالتي،127-131:1389(.

 بحث و نتیجه گیري 
ديدگاههايمتفاوتيدرتفألبهشــعرحافظوجوددارد.گروهيازپژوهشگران
فالحافظرابهجوابيغیبگويانهتأويلكردهاند؛ازجملهبهاءالدينخرمشــاهي،
وگروهــيديگرنظیرزرينكوبدراينبارهبرآناندكهمردمبههنگامدرماندگي
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وســرگردانيبهفالحافظپناهميآورندوآنرامايةدلخوشــيميدانند.گروهي
ديگرنیزبراينباورندكهفالزدنبهديوانحافظبهوســیلةخوانندگانبرحسب
خواستونیازهايآنهاتأويلميشودودربازيهايزبانيحافظبهاينوسیلهبه
برداشتهايچندگانهميرسندوهمین،عاملجاودانگيشعراوست.تأثیراشعار
حافظبربهبودحاالتروانشناختيمردمناشيازماهیتمثبتگرايانةايناشعارو
حالتبهبودبخشيآنهاستوبههمینسبببايدبهكسانيكهبهانواعمشکالت
روانشــناختيدچارند،توصیهكردكهاشعارويرابخوانندودراينراهممارست
نمايند؛باشدكهحالشانبهشودوبهسالمتروحيوروانيدستيابند.همچنین
ازديدگاهآدلر،انسانبهدنبالتحققاهدافخوددرزندگياستوبرايدستیابي
بهايناهدافسبكخاصيرادنبالميكند.اينسبكدرحقیقتدربسترشرايط
ومقتضیاتاجتماعيمناسبتعريفميشودوبههمیندلیلاوازيكمسیركه
تعلقاتاجتماعياشنیزحفظميشود،بهاهدافخوددستمييابد.ايننظرآدلر
درديدگاهحافظنیزموردتأكیدقرارگرفتهاســت.ازمنظرروانشناسيانسانگرا
اشــعارحافظازيكسوبرواقعیتذهنيبیشــترازواقعیتعینينظرداردواز
سويديگر،روانشناسيانسانگرابهدلیلتأكیدبرانتخابآزادانهباديدگاهحافظ
ارتباطنزديکيمييابد.ازاينديدگاه،انسانموجودياستخودساختهكههمانند
شخصیترنددرحافظ،ازاعمالرياكارانهنفرتداردوآزادگيدروجوداوشکل

گرفتهاست.
درنظريةگشتالتدرمانيكهبرزمانحالتأكیدداردورسیدنبهيکپارچگيو
تمامیتراازجملهاهدافدرمانبهحسابميآورد،ميتوانجايپاييازحافظ
يافت.دركل،ميتوانگفتاشــعارحافظدربرگیرنــدةتماميديدگاههايروان
درمانياستوكسيكهباايناشعارآشناييدارد،ميتوانگفتدرمانگراست.با
خواندناشــعارحافظحاالتروانيمابهبودمييابدوايننوعيدرمانسنتيدر
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 حافظ، عاشقي نكته دان 
 بررسي تطبیقي بیت بحث برانگیزي از  يك غزل حافظ

محمدمهدي پورقدیمي
كارشناسارشدزبانوادبیاتفارسيودبیردبیرستانهايفسا

 اشاره 
رازماندگاريانديشــةحافظكهازرهگذرغزلهاياوبرپهنةادبوزندگي
ايرانیاننقشبسته،هماناپاسخهايگوناگوناوبهنیازهايبيشماربشراست.هر
كسبرپايةگمانهاييكهدارد،باســرودههايحافظيارميشــود.يکيازابیات
بحثبرانگیزحافظ،بیتدومازغزل379)برپايةديوانحافظخطیبرهبر(است.
نگارندةاينســطوربابررسيتطبیقياينبیتازغزليادشده،كوشیدهاستدر
جهتگرهگشاييمفهوميبیتيادشدهومعرفيشرحهايمختلفآنبرايآشنايي

پژوهشگرانحافظگامبردارد.

كليد واژه ها:بیتبحثبرانگیز،معنيواژهها،معنيبیت،شرحهايمختلف



141

 مقدمه 
حافظبرايبیانآنچهدردلدارد،باتوجهبهموقعومقاماجتماعيوروزگارش،
بهزبانيپرابهام،پررمزورازوچندپهلونیازداشتهاست.اوباسودبردناززيرو
بمهايساختيمعناييواژههاوافسانههاواسطورههاوآيینهاوبسیاريازنکتههاي
زبانيوبیانيديگر،توانستهاستخواستههايخودرابگويدوبهجرئتميتوان
گفتكمترغزلگووشاعريراميشناسیمكهتوانستهباشدباآنگستردگي،كهدر

شعرحافظميبینیم،ازتوانمنديهايگوناگونيكفرهنگبهرهببرد.

واژههادرشــعرحافظتنهابهيكمعنينميآيند.دريافتهايحیرتآوراواز
معانيواژههاوكاراييآنهاوشناختگستردهاشدراينحوزهبهاواينرخصت

رادادهاستكهواژههارابهگونهايدلنشینوشیريندرشعرشبگنجاند.
يکــيازابیاتپررمزورازوبحثبرانگیزحافظبرپايةبیتزير)بیتدوم(از
غزل379)ديوانغزلیاتحافظخطیبرهبر(اســتكهدرايننوشــتار،آنرادر
شرحهايمختلفبررســيميكنیم.برايبرخورداريكاملازاينبیت،آنرادر
دوبخش،بخشنخستشرحواژههايبیتوبخشدومشرحمعنيبیت،مورد

بررسيقراردادهايم.
عبوِس زهد به وجه خمار ننشيند 

مرید خرقة دردي كشان خوش خویم )خطیبرهبر،516:1374(

 شرح واژه هاي بیت 
شــرح عبوس عبوس زهد: عدهايازشــارحانآنرا»َعبوس«بهفتحاولو
گروهيديگرآنرا»ُعبوس«بهضماولخواندهاندكهدرزيركوشــیدهايمآنهارا

تفکیككنیم.
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دركتــاب»حافظجاويد«آمدهاســت:»بعضيكلمة»عبــوس«راكهبهمعني
»ترشرو«اســتودرمقابلواژة»خوشخــو«يمصراعدومآمدهوهردوكلمه
را»صفت«ســاختهاست،»ُعبوس«خواندهاند.اينتفاوتهاشعرحافظراپیچیده
ومبهمســاختهاست،اماباشــناختازشیوةحافظدرانتخابكلماتهماهنگ
اينوجهفصیحتروحافظپسندتراست؛زيراشاعربراينیشزدنبهزاهدرياكار
صحنهايســاختهواورارودررويدردكش»خوشخو«نشاندهاستتازحمت
حضوروسنگینيوجوديکيولطفمحضروصفايمجلسديگريرابهترنشان

دهد«)ر.ك.جاويد،905:1375(.

درشرحهايخرمشــاهي،نیازكرماني،هرويومســعودفرزادصاحبكتاب
»حافظصحتكلماتواصالتغزلها«همیننظركتاب»حافظجاويد«صحیح
دانستهشدهاست)خرمشــاهي،1368،ج1071:2؛نیازكرمانــي،1369،ج169:13-168؛هروي،
1381،ج1572:3؛فرزاد،1349،ج1012:2(.امامحمداستعالمي،خطیبرهبر،جاللیانو
طاهرهفريد،نويسندةكتاب»ايهاماتديوانحافظ«،درشرحهايخوداينواژهرا
»ُعبوس«خواندهودرستترميدانند)استعالمي،1383،ج975،2-974؛خطیبرهبر،1374:

517؛جاللیان،1379،ج2022:3-2021؛فريد،501:1376(.
پرويزناتلخانلريدرنشــرية»يغما«درمقالهايباعنوان»چندنکتهدرتصحیح
ديوانحافظ«مينويسد:»معنيمصراعاولاينبیترامنهنوزدرستنفهمیدهام.
درنسخةقديمتربهجايعبوس،»عروس«ثبتاستوآنهممعنيبهتريندارد.

شايد»عبوسزهدبهوجهخماربنشیند«درستترباشد)خانلري،304:1328(.
شرح واژة »وجه«: هاشمجاويدمعتقداستكهبايدمعنايدرستوحقیقيواژة
»وجه«رادراينبیتدانست؛بههمیندلیلباذكرمثالهاييمعانيمختلفاينواژه

رادرشعرحافظبررسيميكندومينويسد:
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1. »وجه«: به معني پول و بهاي كاال: 
ابر آذاري برآمد باد نوروزي وزید 

وجه مي مي خواهم و مطرب كه مي گوید رسيد 

2. »در وجه« به همان معني: 
نذر و فتوح صومعه در وجه مي نماند 

دلق ریا به آب خرابات بركشيم 

3. »وجه« به معني صورت و چهره و جمال: 
وجه خدا اگر شودت منظر نظر 

زین پس شكي نماند كه صاحب نظر شوي 

4. »به وجه« كه مورد نظر ماست و به معني صورت، به حالت، به طريق، به شكل 
و از روي... 

هر كسي با شمع رخسارت به وجهي عشق باخت 

زین ميان پروانه را در اضطراب انداختي 

اومعتقداســتكهاينمعنايآخرصحیحتراست؛زيرا»بهوجهخمار«همبه
روشــني،معني»بهحالت«و»بهوضعخمار«دارد.يعنيزاهدبهحالتكسيكه
خماراست،گرفتهوملولوتلخوعبوسنشستهاست)ر.ك.جاويد،511-512:1375(.

شارحانيمانندجاللیانونیازكرمانيواژة»وجه«راطرز،طريق،صورتوحالت
معنيكردهاند.)جاللیان،1379،ج2019:3؛نیازكرماني،1369،ج172-173:13(.
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 شرح معني بیت 
براياينبیتشــارحانيمانندجاللیان،طاهرهفريد،سوديبسنويوهرويتا
حدوديمعنييکســانيراپیشنهاددادهاندكهبهقرارزيراست:حالتترشرويي
ناشياززهد)كهدرچهرةزاهدنموداراست(،درچهرهَميزدهپديدارنميشود.
)ازاينرو(منمريدوهوادارگروهميخوارانمســتمندوُدردنوشانگشادهرويم
)جاللیان،1379،ج2019:3؛فريد،501:1376؛سوديبسنوي،1362،ج2067:3؛هروي،1369،ج3

.)1572:
عليرواقيدرمجلةكلك،درنقديبهمقالةاحمدشاملودربارةاينبیتازحافظ
مينويسد:»مقالةآقايشاملومانندهمیشهزهرخندياستگزندهوناشیرين؛زيرا
دركتابش»آوايجرس«درمعنياينبیتباتمامتالشــيكهكرده،بهدلیلكاربرد
نادرستواژه»َعبوس«نتوانستهاستمعنيدرستيبهدستدهد،امابهگمانمن
معنياينبیتچنیناســت:آنترشروييشــباهتيبهترشروييشخصخمار
نداردكهبهجاميازمیانميرود،وهمیناســتكهمرامريددرديكشانخشخو

)كذافياالصل!(كردهاست«)ر.ك.رواقي،84:1370(.
نیازكرمانيســهمعنيبراياينبیتقائلاســت؛اولباتوجهبهظاهربیتكه
دومصراعگسستهميشــود؛يعنياينکهبگويیم:زاهدترشرويبهحالتخمار
نمينشــیند،مندرخرقةدرديكشانخوشخويارادتميورزم.دومباتوجهبه
معنيظاهرواژة»خوشخوي«يعني:زاهدترشرويخمارنیست،ميزدهومست
است؛بااينحالبازعبوسوترشرومينشیند.منمريدخرقةدرديكشانهستم
كهدراينخماري،خوشخوياند.اينمعنينیزدارايدونقصاست؛نقصاول
اينکهاگربهدلیلخوشروييدردكشــانياترشروييزاهدانبودنیازيبهاظهار
ارادتبهخرقةدردكشــاننبودونقصدوماينکــهحافظبهدلیلخوشرويييا
ترشروييكسيازاورويبرنميگرداند،امامعنيسومكهباتوجهبهمعنيديگر
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واژة»خوشخوي«اســت:زاهدبدخوبهحالتخمارنمينشیند،َميزدهمست
اســت،»خرقةتقوا«يش»تردامن«وناپاكاستوخودش»نادرويش«يخودبین،
بهزيرخرقهزناربســتهاســت،واينخرقهپردهاياستبرسر»صدعیبنهان«
پوشیده،ومنتنهابدوارادتواعتقاديندارمبلکهسرارادتبهخرقةدرديكشان
خوشرويوبيرياسپردهامكهگرچهآلودهجامهاماپاكدامناندودرعینخماري

وبيمرادي،گشادهروياند)ر.ك.نیازكرماني،1369،ج181-182:13(.
ذوالنوردركتاب»درجستوجويحافظ«نظراتچندتنازشارحانديوانشیخ

رادرمورداينبیتبهشرحزيرآوردهاست:
1. نظر پرویز ناتل خانلري:رادرموردمصراعاولاينبیتكهميگويد»معنيآن
رادرستنفهمیدهام«بیانميكندوسپسنظرمجدداوراپساز22سالچنین
مينويسد:«زاهدكهعبوس،يعنياخمآلوداست،مانندمردمانخمارزدهجلوه

ميكند؛برخالففرقةدرديكشانكه»خوشخوي«اند.
2. معني مورد  نظر جعفر شعار:  »ترشروييوتکبرزاهدانبهرويشخصمست
كهدرحالخماراست،نمينشــیند؛يعنيآنکهمستاست،ازترشروييو

تکبر-كهالزمةزاهداست-احترازدارد.«
3. نظر محمد علي اســالمي ندوشن و پرتو علوي: »تکبروترشروييكهالزمة
زهدريايياستدرگونهوحالتخمار،يعنيدرجبهةبادهنوشودرديكش،
مشاهدهنميشــودواينترشروييدرزاهدانباننوشیدنشرابزايلشدني
نیست.منمريدحلقهياخرقةدرديكشانهستمكهكجُخلقيوترشروييو
عجبوتکبــرزاهدرابررويندارندوبهخوشخوييموصوفاندوازريا

بركنار.«
4. نظر شــارح این كتاب )ذوالنور(:»درچهرةخمارآلــودگان،ازترشروييو
كجخلقيهايناشياززهداثرينیست؛بههمینسبب،دوستدارميخوارگان
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خوشخلق]ي[هستم]كهحتيبههنگامخماريهم،ترشروييشانناشياز
زهدريايينیست[.)ر.ك.ذوالنور،1362،ج536-537:1(.

 نتیجه گیري 
باتوجهبهغزلیاتپررمزورازحافظكهپردهدرپردهاست،بهنظرنميآيدكه
آنچهبعضيازشــارحانمانندخانلري،كهمصراعاولرابيمعنيتلقيكردهاند،
درستباشد.برخيمانندهاشمجاويداينبیتحافظراآسانميدانندوياجاللیان
كهمعتقدبهعلمعربيحافظاســت،ميگويدكهبايدبادقتبیشــتريواژههارا
انتخابومعنيكرد.بايددانســتكهچهمســائليباعثميشدهاستكهحافظ
اينگونهدرلفافهســخنگويدواينچنینميكوشدكهنهيكپردهكهچندپرده
رويرازهايخودشبکشدومعلومنیستكهتاچهاندازهامنیتداشتهاستكه
بتواندمســائلرابهراحتيبیانكندتاكسيازاوبازخواستنکند.همةاينهااين
نکتهراروشنميكندكهحافظنکتهدانماسخنيرابیهودهبهكارنميبردوشاهد

اينامر،ديگرغزلیاتخواجهاست.

منابع
1. استعالمي، محمد. )1383(. درس حافظ. ج2. چ2. تهران: انتشارات سخن. 

2. جاويد، هاشم. )1375(. حافظ جاويد. چ1. تهران: انتشارات فرزان. 
3. جالليان، عبدالحسين. )1379(. شرح جاللي بر حافظ. ج3. چ1. تهران: انتشارات يزدان. 

4. حافظ، شــمس الدين محمد. )1389(. ديوان حافظ. مقدمه ويراست و پرداختن متن گزينش و گزارش نسخه بدل ها ترجمة 
عربي محمد راستگو. چ1. تهران: انتشارات ني. 

5. خرمشاهي، بها ءالدين. )1368(. حافظ نامه. ج2. چ12. تهران: انتشارات علمي و فرهنگي. 
6. خطيب رهبر، خليل. )1374(. ديوان غزليات خواجه حافظ شيرازي. چ16. تهران: انتشارات صفي عليشاه. 

7. ذوالنور، رحيم. )1362(. در جست وجوي حافظ. چ1. انتشارات زوار. 
8. رواقي، علي. )1370(. شب تاريک و بيم موج...1. مجلة كلک. شهريور و مهر، شمارة 18 و 19.

9. سودي بسنوي، محمد. )1362(. شرح سودي بر حافظ. ترجمة عصمت ستارزاده. ج3، چ4. اروميه: انتشارات انزلي. 
10. فرزاد، مسعود )1342(. حافظ صحت كلمات، اصالت غزل ها. ج2. شيراز: انتشارات كانون جهاني حافظ.

11. فريد، طاهره. )1376(. ايهامات ديوان حافظ. چ1. تهران: انتشارات طرح نو. 
12. ناتل خانلري، پرويز. )1382(. چند نکته در تصحيح ديوان حافظ. انتشارات يغما. مهرماه. شمارة 17.

13. نياز كرماني، سعيد. )1369(. حافظ شناسي. ج13، چ1. تهران: انتشارات پاژنگ. 
14. هروي، حسين علي. )1381(. شرح غزل هاي حافظ. به كوشش  زهرا شادماني. ج3. تبريز: انتشارات ستوده. 



147

 غزلي از حافظ 
 نقد صورت گرايانه )فرمالیستي(

آرش حاذق نژاد
كارشناسارشدزبانوادبیاتفارسيدبیرزبانوادبیاتفارسيمتوسطةدومو
مدرسمركزآموزشعاليامامجعفرصادق)ع(بهبهان)دانشگاهفرهنگیان(

 چكیده 
حافظوشــعراوبهعنوانيکيازســتونهاياصلينظمفارســي،جايگاهي

دستنیافتنيوويژهداردواهمیتآنبرهیچكسپوشیدهنیست.
تاكنونبزرگان،اديبــانوحافظپژوهاندربارةآثارحافظپژوهشهايفراواني
انجامدادهاندامابررســياينغزلیاتبانگاهفرمالیستيوصورتگرايانه،ميتواند
ابعادديگريازايناشعارراآشکارسازد.درنقدفرمالیستي،فرموشکلاثرمبناي
تحلیلزيباييشناسانهقرارميگیردتابهمعناينهفتهدراثربرسد؛معناييكهحتيدر

مواقعيموردنظرخالقاثرهمنیست.
يکيازشعرهايحفظيادبیات1،غزليازحافظاست.دراينپژوهشتالش
شدهاستگوشهايديگراززيباييهاوظرافتهاياينشعربهتصويركشیدهشود؛
زيباييهاييكهاغلبدرظاهركالموتركیبنحويوچیدمانواژههاوريتمكالم
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نهفتهاندوبهغزلعمقوغنايخاصيبخشیدهاند.

كليدواژه ها:حافظ،غزل،نقدصورتگرايانه)فرمالیستي(وصورتگرايي

مقدمه
اينروزهاباوجودپژوهشهايفراوانحافظشناسان،هنوزبسیارياززيباييهاي
آثاراينشاعربزرگناگفتهونامکشوفباقيماندهاست.شايديکيازداليلاصلي
اينامر،نگاهكلیشهايوسنتيبهاشعارحافظوسیطرةناموآثاربزرگحافظپژوهان
برذهنعالقهمندانباشد.عادتبهفهموادراكثابتوسنتيازايناشعار،ديگر
دلیلناشــناختهماندنآنهاست.بهقولصورتگرايانروسي،»كسانيكهدركنار
دريازندگيميكنند،پسازمدتيديگرصدايدريارانميشــنوند؛چونادراك
حسيآنهابهصدايدرياعادتميكند.«)احمدي،48:1370(ازديدگاهنگارنده،نگاه
صورتگرايانه)فرمالیستي(بهغزلهايحافظ،يکيازراههايشناختبهتروالتذاذ

هنريعمیقترازايناشعاراست.
صورتگرايينوعينظريهوتحلیلادبياســتكهدردهةدومقرنبیستمدر
مســکووپراگپديدآمد.ويکتورشکلوفسکي،رومنياكوبسنوبوريسايخنبام
ازرهبرانوپايهگذارانايننظريهبودهاند.آنهاادبیاترامســئلهايميدانستندكه
درزباناتفاقميافتدوويژگيهايزبانيرابهعنوانسازندةوجوهادبیتاثرادبي،
تصورميكردند.همچنینادبیاتراوجهخاصياززبانتلقيميكردندوبینكاربرد
ادبي)شاعرانه(زبانوكاربردمعمولوعلميآنتفاوتيقائلبودند.»فرمالیستهاي
روسيمسائلبیرونازمتنمانندساختارجامعهايكهاثرادبيدرآنبهوجودآمده
اســت،مسائلروانيوتاريخيرامسائلفرعيميدانستندكهدربررسياثرادبي
نبايدبهعنوانفراينديتأثیرگذارموردنظرباشــندوايــندرحاليبودكهدرآن
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دوراناينمسائلنقشيانکارناپذيردربررسييكاثرادبيداشتندويكاثرادبي
رابازگوكنندهاحواالتنويسندهوويژگيهايروانياووبیانگرواقعیتهاياصیل
اجتماعيميدانستند.«)مکاريك،197:1385(صورتگراياندرتحلیليكاثر تاريخيـ
ادبيبههويتمستقلكالميفارغازمحیطوجهانخارجمعتقدند.مؤلفههاييمانند
تجزيهوتحلیلوزنوتکراراصوات،جناسوقافیهازديدگاهآنهازينتينیست
بلکهموجببازســازيزباندرسهســطحآوا،معناونحوميشود.غزلحافظبا
مطلع.گفتمغمتودارمگفتاغمتسرآيد،غزليزيباستكهمحوريعموديدارد.
»شــعرحافظدرمحورعموديبیشتردنیويوعاشقانهيامدحياستومضامین
مختلفازجملهعرفاندرمحورهايافقياست...«)شمیسا،243:1382(البته»دراينکه
بینابیاتحافظارتباطهنريظريفي]برقرار[اســتهیچشکينیست،منتهابايد
توجهداشتكهارتباططوليباوحدتموضوعفرقميكندوارتباطابیاتباهم
گاهيازطريقتداعيواژههاومعناهاســت.«)شمیسا،243:1382(.بابررسيوزنو
آهنگوتكتككلماتوواجهادراينغزل،ميتواننوعيبافتظريفوهنري
رااحســاسكردكهيكبهيكاجزارادرزمینةعاطفه،معناوضرباهنگكالمو
خیالوپیشــبردموضوعغزلبههمميتندوخوانندهراباخودهمراهميكند.در

ادامه،نگاهيدقیقتربهبافتكالميواجزاءزبانياينغزلخواهیمداشت.

 تحلیل و تشريح غزل 
گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآید

گفتم كه ماه من شو گفتا اگر برآید1 

وزنايــنغزل»مفعولفاعالتنمفعولفاعالتن«دربحر»مضارعمثمناخرب«
ويکيازاوزانپركاربردشــعرفارســياست.وزنسالمبحرمضارع،»مفاعیلن
فاعالتنمفاعیلنفاعالتن«ميباشدكهچوندرمقايسهباوزنمزاحفهمینبحر
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ناخوشايندبهنظرميرسد،شاعرزحافآنرابرگزيدهاست.شعربافعلگفتمآغاز
ميشودودرهمانمصرعاول،لحنرواييشعرخاطرهايرابیانميكندكهدرزمان
گذشتهرخدادهاست.افعالماضيبهكارگرفتهشده،نشاندهندةاينادعاست.غم،
اولیندرددلگويندهاياستكهعاشقمينمايد.تو،نزديکيوصمیمیتودرعین
حالفاصلهتايکيشــدنبامعشوقراميرسانداماانگارمعشوقحاضرجواب،
عاشقراجدينميگیردودوپهلوپاسخميدهد.نظربهطنزيكهدربرآيدنهفته
استوحاصلايهامدردعايغمتسرآيد،نشانةاينگفتهاست.»دراينادعادو
معناملحوظاست:يکييعنيوصالمیسرگرددوتوازغمخالصشويودومي
يعنيازعشقمنمنصرفشوتاغمتسرآيد.خالصهدرهردومعنيوجهانشايي
بهكاررفته.ســرآيددرمقامدعايعنيتمامشود.«)سوديسنبوي،1362:1214(»اگر«
كلمهايقابلتأملدرمصراعدوماســتونوعينازدرگفتارمعشوقراميرساند؛
يعنيمعشوقسعيداردهمچنانعاشق/شاعررادرحالتيبینامیدوناامیديمعلق
نگــهدارد.آرياگرراميآوردتابرجذبةخويــشبیفزايد.غمباتکراردوبارهو
چندبارةصامت»م«،مويهوزاريهجرانرادرحالتزمزمهوواگويگيباخود،در
تکرارخاطرةاينگفتوگوميرساند.برآيددرمصراعدومباالآمدنماهرانقاشي
ميكندوهمین،خودبهخودشبرانشانميدهد؛شبيكهسیاهياشحاصلغم

بيوفاييوهجرانياراست.
گفتم زمهرورزان2 رسم وفا بياموز

گفتا زخوب رویان3 این كار كمتر آید

مهرورزانيعنيعاشــقان.شاعرباآشــناييزداييازاينواژهبهآنروحوجان
تازهايميبخشــد.دراينبیت،عاشــقزاربهپندواندرزدلميبنددتابلکهدل
معشــوقرانرمكند.تکرارصامت»ز«4بــارومصوتبلند»ا«7مرتبهوصامت
»ر«6بار)بخوانیدزار(،نوعيزاريدرخواهششــاعرراتداعيميكند.معشوق
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هنگاميكهواژةخوبرويانرابرزبانميآورد،خودشــیفتگياشراهمراهباناز
نشــانميدهد.كلماترسموفاوبیاموزحالتوعظودرساستادومکتبرابه
ذهنمتبادرميكند؛حالتيكهميتوانفاصلةسنيزياددوياررانیزازآندريافت.

گفتم كه بر خيالت راه نظر ببندم

گفتا كه شبروست او از راه دیگر آید 

عاشقتمامیتخواهاستومعشوقرارامودربندخودميخواهد.مصراعاول
ازديدگاهنگارندهايهامداردويعني:

1.براياينکهخیالتازراهنظربهخاطرمنرسد،راهنظرراميبندم.
2.براياينکهخیالتپیشكســيديگرنــرودودلبهرقیبانندهي،راهنظرو
خیالتراميبندم!آرايةمراعاتنظیربینواژگانراه،ببندموشبرونوعيفضايمرد
بهذهنميآورد.از كهازخصوصیاتشعرفارسياستـ ســاالرانهوجبارانهراـ
سويديگر،رسمروزگاروتركتازيهايمعمولآنزمانرانیزميرساند.معشوق
همباهمانرشــتةنازوعشوهدردست،بهقولمعروفدرحاليكهبادستپس
ميزندوباپاپیشميكشــد،اورابهخودميخواند.طنزنهفتهدرواژگانيكهدر
پاســخميآورد،نشانميدهدكهاوتهديديارزارراجدينگرفتهاست.تکرارراه

عالوهبرنشاندادنفاصلهتاوصال،مجدداًآهراباحسرتازسینهبرميكشاند.
گفتم كه بوي زلفت گمراه عالمم كرد

گفتا اگر بداني هم اوت رهبر آید4

اعترافتلخشاعردرگمراهشدنبابويزلفمعشوقالقاكنندةدومعناست:
1.مستومدهوششدندرجذبةعشقيار

2.بدناميوازراهبهدرشدنازطريقمعمولدينودنیا.
اگرچهصامت»گ«بهپراكندنبويگلوخلسةعشقونشئگيخاصنزديکي
ووصــالكمكميكند،زبريوناماليميوناهمگونيموجوددرواجهاوتركیب
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واژههايهماوت)هماوتورا(باديگركلماتبیت،سکتهايخفیفايجادميكندكه
يارراازهماغوشيبرهاندوهمزمان،ذهنراازهمراهيدرسیالروانشعربازدارد.

گفتم خوشا هوایي كز باد صبح خيزد5

گفتا خنک نسيمي كز كوي دلبر آید

كاربردواج»خ«باوجودتنهاسهبارتکرار،خنکايمطبوعيبهشعرواردميكند.
واژةصبحوخیزدضمنتداعيســحرخیزي،وزيدننسیمصبحگاهرانیزنشان
ميدهد.تکراردوبارهوظريفبادصبحاينباربانامنسیمدرمصرعدوم،حضور
ملموسيدارد.ضمنآنکهخوشنشستنواج»ب«درواژگانديگربیت،انسانرا
واميداردكهادعاكند:بوييارراازنسیمخوشيكهازكويدلبرميآيدميتوان
استشمامكرد.تنهاكافيست»ب«رابرجاي»ك«دركويبنشانیموبويراحس
كنیم.باكميدقتميتوانمصراعدومرااينگونهخواند:گفتاخنكنســیميكز
كويدلبرآيد،كهعالوهبرنشاندادندمیدننسیم،طنزتنديدارد.مصوتبلند»ا«
تکرارمعنادارياستعالوهبراينها،خنكدرمصراعدومدومعنيدارد:1.خوشا،

2.سردومطبوعكهمعنياخیربانسیمايهامتناسبدارد.
گفتم كه نوش لعلت ما را به آرزو كشت

گفتا تو بندگي كن كو بنده پرور آید

نوشلعليعنيلعلنوشین.لعلاستعارهازلبسرخرنگنوشیناست.شاعر
خواستهبوسهازلبرا»نوشیدن«تصوركند؛بوسهايمداموطربناككهآتشجان
رامينشاندوسیرابميكند؛سیرابوسرمست!لفظنوشیندركنارلعل)لب(از
نظرسرخفاميوسیرابكنندگيوسرمستكنندگي،شرابرانیزبهذهنميآورد.
گويايارازيكبوســه،شرابجانبخشيميطلبد.مقاممعشوقدراينبیتآن
چنانواالســتكهعاشــقرابهبندگيميخواندوقابلاشتباهبامعبوداست.يار
باالنشیندرازايبندگيكردنعاشق،نويددلجوييازبندهاش)عاشق(راميدهد!
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اتفاقديگريكهدرواژگانمصراعدوماينبیتميافتد،لفظكاو)كهاو(اســت.
ارجاعازمنبهاووبیگانهدانســتنعاشقازمعشــوق!حاصلاينواژةناماليم،

سکتهايدرروانكالموراندنعاشقوروگرفتنياراست.
يکيديگراززيباييهايگوشنوازاينشعر،موسیقيدرونيوكناريآناست.
عالوهبروزنوقافیهورديفبينقصشــعركهتناسبكامليباعاطفهوفضاي
شعردارند،تکیهبركلماتيباصامتمشتركاستكهبارموسیقیاييخاصيدارند؛

مانند:نوشوكشت.
گفتم دل رحيمت كي عزم صلح دارد

گفتا مگوي با كس تا وقت آن در آید6

دربیتاخیر،عاشــقنومیدســركرنشوالتماسفرودآوردهوباآوردنكلمة
رحیمت،سازشکارانهوملتمسانهوچاپلوسانه،درحاليكهازوصالدرآيندةنزديك
نومیدشــدهاســت،ميخواهدقولووعدةوصالراازدلبربگیــرد.ديگرازآن
حسمردانهوبرتريطلبانهخبرينیســت.دركلماتدوبیتپاياني،نومیديو
سرخوردگيحاصلازنرسیدنبهوصال،غالبميشود.كلماتبهكارگرفتهشده
مانندصلحورحیمازدهانعاشقشنیدهميشودوازافعالامريوتحکميخبري
نیست.گاليهدركارنیست.درمصرعدومبیتنیزلحنعشوهگرانهومقابلهجويانة
معشوقماليمترشدهوليهمچناناوستكهاختیارعملرادردستداردووقت

آنوصالرامشخصميكندوصالحميبیند.
مگويباكساگرچهجملهايامرياســت،خفیفومســالمتجويانهبهنظر
ميرسد؛بهطوريكهگوييدلبرسرشرابهگوشعاشقنزديككردهوصدايش
پايینآمدهاستودرحاليكهبهزحمتشنیدهميشود،تقاضايگفتوگويآرام
ورازنگهــداريدارد.برخالفواژگانيچونكاو،هماوت،شــبرووبندگيكه
خشــنوزمختوفاصلهاندازند،فرمنحويسادهوكلماتآراماينبیت،نوعي
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حسلطیفومهربانوامیدواركنندهراالقاميكند.البتهايندرگوشيوآرامسخن
گفتن،بهنوعيوضعجامعهوخوفافشاشدنروابطدودلدادهوتبعاتبدآنرا

نیزنشانميدهد.
گفتم زمان عشرت دیدي كه چون سرآمد 

گفتا خموش حافظ، كاین7 غصه هم سرآید

بيشــكروندقصهواروداستانياينغزلكهدرابتداآنگونهباآهوشکايتو
تهديدوآمرانهوجســورانهآغازميشود،بارسیدنبهانتهايغزلوتغییرمشهود
لحندوياروتندادنبهقضاوقدر،باترسیمفضايخوفناكومتعصبجامعه
ودعوتبهســکوت،بهترينپايانراتداركديدهاست.خوانندةاينغزلپرشور
كهمکالمةدودلدادهرادرخفاگوشميدهد،مشتاقاستكهبداندسرانجاماين
حکايتبهكجاميرسدوصدالبتههركسبارسیدنبهدوسهبیتپاياني،قضاو

قدرراخواهدپذيرفت.
كلمةحافظدربیتآخر،عالوهبرنشاندادنتخلصشعري،بهيادمانميآوردكه
عاشقخودشاعراست.افسوسخوردنعاشقدربیتآخرمشهوداست؛افسوس
ازدســتدادنزمانعیشوعشرتوجوانيوعمرازدسترفته!كلمةخموش
درمصراعآخر،تکمیلكنندةمگويباكسدربیتقبلاســت.دلبردرحاليكهكه
حسترحمدارد،ياررابهخموشيدعوتميكندوسکوت،پايانيبجابرايشورو
حرارتياستكههرچهروبهپايانشعرميرويم،آرامتروباالخرهخاموشميشود.

 نتیجه گیري 
غزليكهموردبررسيقرارگرفت،سرشارازظرافتهايهنريوادبياستكه
شاعردانستهيانادانستهخلقكردهاست.همانگونهكهدراينپژوهشنشانداده
شد،انسجاموبههمپیوستگييكاثرادبي،حاصلروابطدرونمتنياستكهبا
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بررســيوتحلیل،ميتوانآنهاراكشفوشناساييكرد.نوعاصواتوواژههاي
بهكاررفتهدراينشعر،كمكميكندكهدرسیالنروانشعرفرورويموحکايت
دلدادگيدوياررابهنظارهبنشــینیم.همةواژگانوواجهادريكسمفونيمنظم،
غزليراخلقميكنندكهدرآن،هرجارنجشــييالطفيازسويدودلدادهباشد،
خوانندهآنهاراتحتتأثیرزيباييهايزبانيدرمييابد.هماهنگيزمینةمعناييو
عاطفياينغزلباموسیقيآن،كهحاصلوزنعروضي،همنشینيكلمات،قافیهو

رديفدلپذيرآناست،تأثیريعمیقتربرخوانندهميگذارد.

پي نوشت ها
1. در بعضي نسخه ها ـ از جمله نسخة شرح سودي بر حافظ ـ بعد از بيت اول اين بيت آمده است:

گفتم رخ تو ماه است گفتا ولي دو هفته
گفتم به من نمايد گفتا اگر بر آيد

2. قزويني و خانلري اين گونه ضبط كرده اند اما در شــرح سودي بر حافظ و شرح عرفاني غزل هاي حافظ، مهربانان نوشته شده 
است.

3. در شرح سودي بر حافظ و شرح عرفاني غزل هاي حافظ، ماهرويان آمده  است.
4. اين بيت كه در نســخه هاي قزويني و خانلري وجود دارد، در شــرح عرفاني غزل هاي حافــظ نيامده و به جاي آن بيت زير 

نوشته شده است:
گفتم دل رحيمت كي عزم صلح دارد

گفتا به كس مگو اين تا وقت آن در آيد  
5. اين بيت را نيز كه در نسخه هاي قزويني و خانلري آورده اند، در شرح عرفاني غزل هاي حافظ نيامده است. در شرح سودي بر 

حافظ، به جاي باد، باغ ضبط شده است.
6. مصرع دوم را در شرح سودي بر حافظ و شرح عرفاني بر غزل هاي حافظ و بعضي نسخه هاي ديگر اين گونه آورده اند:

گفتا به كس مگو اين تا وقت آن در آيد
7. قزويني و خانلري كاين نوشته اند اما در شرح سودي بر حافظ كين و در شرح عرفاني بر غزل هاي حافظ اين آمده است.
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در گذشتٔه نه چندان دور در خانٔه هر ایرانی حداقل با چند کتاب 
خانواده  اعضای  از  فردی  که  می شدی  روبه رو  کهن  ادبیات  از 
می توانست آن را بخواند، بفهمد و بفهماند. سعدی و حافظ و 
موالنا همدم شب های بلند زمستان و زمزمٔه روزهای تابستان هر 
ایرانی بودند. شاید دیر زمانی نگذشته باشد از آن دورانی که بر 
بالین هر ایرانی کتاب حافظی بود که در هر فرصتی آن را می گشود 
و تفألی می زد یا در کوچه و بازار ابیات سعدی، ضرب المثل وار، 
دهان به دهان می گشت. اما امروزه، خانه هایمان با صدها جلد 
کتاب مزین شده است که شاید خطی از آن را نخوانده باشیم 
و فاجعه زمانی شدیدتر می شود که صدها جوان تحصیل کرده 
داریم که خطی از حافظ و شاهنامه  را نمی توانند بخوانند و طبیعتاً 
بهره ای نیز از آن نخواهند جست. عصر جدید با تمام پیشرفت 
قابل مالحظه، ضروری و الزمی که کرده است، به دلیل قطع ارتباط 
با گذشتٔه عمیق و پربارش، حسرتی عمیق از زندگی ناب را بر دل 
خواهد داشت. با این حال هنوز در میان قشر فرهنگی و فرهیختٔه 
معلمان، افراد باسواد و فاضلی هستند که دست به قلم می شوند 
و این سرمائه عظیم ادبی را در بازار کساد این دوران و در بین 
جوانان رواج می دهند. مجموعٔه پیش رو گزیده ای از مقاالتی است 
که در ده سال گذشته در مجلٔه رشد ادب فارسی پیرامون ادبیات 
کهن چاپ شده است. باشد که مقبول طبع مردم صاحب نظر شود.
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