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 های مشترک ادبیات جهانجوهره
 نریمان محمدی گلباغی

دانشگاه عالمه طباطباییكارشناس ارشد زبان و ادبیات تطبیقی از   

 چکیده 

پذیری كه متون ادبی از هم دارند، به نوعی دارای شدن است، یعنی با توجه به تاثیرگذاری و تاثیر ادبیات روز به روز در حال جهانی

محتوایی  ادبیات غرب و شرق هرچند به لحاظ منطقه جغرافیایی از هم فاصله دارند ولی از لحاظ. اشتراكات فراوانی با هم هستند

های مشترک بین ادبیات ملل ای از جوهرهقاله سعی داریم گوشهدر این م. باهم در ارتباط بوده و شباهت هایی فراوان با هم دارند

های مشترک به لحاظ فراوانی بیش از آن است كه بتوان آنها را امون آنها بحث كنیم، هرچند جوهرهجهان را مشخص كرده و پیر

از . ایمرامون آنها مطالبی را ارائه كردهایم و پیترین آنها را برگزیدهایم مهمتهه ارائه كرد، ولی ما تا جایی كه توانسدر یک یا چند مقال

ها، غم و اندوه، ح و ستایش، عرفان، نمادها و سمبلتوان به مفاهیم، جنگ، صلح، عشق، نفرت، مدهای مشترک میترین جوهرهمهم

 . ایمكه به آنها پرداختهاس اشاره كرد شادی و اقتب

 .                                               جنگ، صلح، عشق، نفرت، مدح و ستایش، عرفان، نماد، غم، شادی، اقتباس: هاکلیدواژه

                                         :                                                                                                   مقدمه 

 كشاند و اورابه جست و جو دریافتن نشانه ها و پیوندهای ادبی بر می انگیزینخستین موضوعی كه نظر پژوهشگران را به خود م

ود پیوند زیرا این گونه شباهت امکان وج د،شباهت میان یک متن ادبی از دو نویسنده و یا چند مولف در ادبیات مختلف است،

رسالت پژوهشگر این است كه نوع پیوندها و چار چوب آنها را كشف كند و به منظور .تاریخی میان نویسندگان راتداعی می كند

گاهی اعتراف صریح نویسندگان به اقتباس و محاكات  .ها را معلوم كندترک میان مولفان، تاریخ تالیف متنیافتن رابطه تاریخی مش

باید  در صورت فقدان این چنین اعتراف، .گرددهای پر ثمر میپژوهشگر را آسان می سازد و راهگشای پژوهش وظیفه آثار دیگر، از

گاهی وجود تشابه میان دو متن ادبی،پژوهشگر را .به جست و جوی قراین و دالیل پیوند های تاریخی مشترک و اثبات آنها پرداخت

تاثر ادبی می كند،حال آن كه این تشابه از باب تصادف یا توادر خاطر و یا وجود گمراه می سازدچنان كه وی آن را حمل برتاثیر و 

زمینه های فکری و فرهنگی مشابه و یا مولود یک حركت فکری یا اجتماعی است كه برای هر یک از نویسندگان سرچشمه الهام 

امری اساسی است اما  گان مختلف شده است،یافتن علل گوناگون كه منجر به شباهت میان آثار نویسند به گونه كلی،.بوده است

غنیمی ) :نک .فاقد ارزش علمی است های ادبیات تطبیقی،های تاریخی مشترک از نظر پژوهشبدون امکان پیوند تشابه صرف،

 (.                                                                                   493ادبیات تطبیقی،ص هالل،

های تاریخی مشترک،باید پیش از پرداختن به جزئیات امر،به عنوان مقدمه،كلیاتی س از حصول اطمینان از وجود پیوندپزوهشگر پ

موضوع گفتار ما به گونه كلی .در چگونگی تاثیر و تاثر ارائه كند و سپس به جزئیات و تفضیالت مستخرج از متون ادبی بپردازد

ه ایجاد پیوند هایتاریخی مشترک میان ادبیات ملل مختلف و یا میان یک یا چند نویسنده یافتن عوامل و عناصری است كه ب

پیوندهای نیرومند و ریشه دار ادبی .انجامیده به نحوی كه اگر آن عناصر نبود،خویشاوندی و لقاح ادبی و فکری پدید نمی آمد

ی باشند از قبیل رابطه سیاسی مستحکم پس از فتوحات هنگامی پدید می آید كه مسبوق به پیوند های سیاسی یا اجتماعی و فکر

مناسبات متعددمیان ملل دنیا را به هم نزدیک كرده است و برپایه این مناسبات اینان نسبت به هم شناسایی پیدا .اسالمی

ساندن ادبیات واسطه ها در شنا.یکی از عواملی كه میان ادبیات دو ملت و یا چند ملت پیوند ایجاد می كند،واسطه است.كردند

مردم بریتانیا با واسطه كارالیل با ادبیات آلمان آشنا شدند و مردم فرانسه با واسطه ولتر .بیگانه به مردم خود نقش مهمی دارند

یکی دیگر از عوامل ارتباط ملل با هم نویسندگان .شکسپیر را شناختند و از راه مادام دوستال با آلمان و ادبیات آن آشنا شدند

هستندكه با نوشتن مشاهدات خود،عنصر مهمی در تاثیرپذیریهای ادبی به شمار می روند و ما می دانیم كه مردم اروپا،با جهانگرد 

ترجمه های زیبای آثارادگار آلن پو توسط بودلر و ترجمه و ترویج .ایتالیا و ادبیات آن ازراه سفرنامه و نویسندگان مهاجرآشنا شدند

اعراب توسط عبداله بن مقفع و ترجمه های راوان آثار بریتانیاییبه زبان فرانسه توسطولتراز همین فرهنگ و آیین ایران در میان 

همه این موارد از تاثیر گذاری و تاثیر پذیری نویسندگان درآثار از هم حکایت می كنند،كه ما دراین مقاله به .مقوله می باشند
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ایم و سعی كرده ایم جوهر های مشتركی كه در بین تمام ادبیات ملل به بررسی جوهر ه های مشترک ادبیات ملل در دنیا پرداخته 

برای توضیحات بیشتر ..نحوی نمایان است وازطرق مختلف ازهم تاثی گرفته اندرا مشخص كرده و درباب آنها توضیحاتی ارائه شود

                                                                             (.                                       غنیمی هالل،ادبیات تطبیقی،فصل چهارم:)نک

عشق صوری درخت جسم . عشق از عشقه گرفته شده و آن گیاهی است به نام لبالب، چون بر درختی پیچد آن را بخشکاند:عشق 

. را خشک سازد و او را از خود بمیراندصاحبش را، خُشک و زردرو می كند، اما عشق معنوی بیخ درخت هستی اعتباری عاشق 

 .(99ص ،درخرابات، نوربخش:)نک . اندی كردهعشق در لغت افراط در دوست داشتن و محبت تام معن

دار  های ریشه ، و واژهاند های سامی زبانهر دو از خانواده عبریو  عربیولی . دارد عربی شد كه واژه عشق ریشه در گذشته تصور می

ای كه  دارد و واژهن عبریهمتای « عشق»و عجیب است كه واژه. های یکسان دارند معنی عبریو  عربیهمواره در هر دو زبان  سامی

ولی دیدگاه جدید پژوهشگران . است هم خانواده( habba)است كه با عربی حَبَّ  ahavرود اَحَو  برای عشق به كار می عبریدر 

به  isاوستاییگیرد كه آن نیز با واژه به معنی خواست، خواهش و گرایش ریشه می اوستاییiskaاز « عشق»این است كه واژه 

به  فارسی میانه، این واژه در وشی بهرام فرهچنین، به گواهی  هم. پیوند دارد« خواستن، گراییدن، آرزو كردن و جستجوكردن»معنی 

نام برده شده در باال از  سنسکریتو  اوستاییهای  خود واژه. گری است به معنی خواهش، گرایش، دارایی و توان ištشکلِ 

به  aisskāآید كه شکل آن  عنی خواستن، میل داشتن و جُستن میبه م aisنخستین یعنی ( آریاییانزبان )هندی و اروپاییریشه

 هندی و اروپاییهایی از واژه  ، در چند زبان دیگر نیز برگرفتهسنسکریتو  اوستاییگذشته از . چم خواست، گرایش و جستجو است

 .است بازمانده aisنخستین 

كند ولی واژه عشق  خودداری می آگاهانه و هوشمندانه عربیهای  داری از زبان فارسی از به كار بردن واژه نیز كه برای پاس فردوسی

گزین عشق كند،  دهد كه واژهدیگری را جای برد و با آن كه آزادی سرایش به او توانایی می را به آسانی و باانگیزه به كار می

 .برد واژهحُب را به كار نمی

احساس عشق طرف دیگر در زبان فارسی به كسی كه دارای احساس عشق نسبت به كسی دیگر است، دلداده و به كسی كه مورد

واژه عشق در ادبیات فارسی به ویژه ادبیات غنایی، پایگاه و اهمیتی ویژه و واال دارد و بسیاری از . گویند است؛ دلبر یا دلربا می

همچنین گاهی اوقات، . های عاشقی، اشعاری با ارزش ادبی واال دارند شاعران پارسی، درباره عشق و عاشقی، وصف معشوق و سختی

عاشقانه های ادبیات :)نک .گنجد می مذهبو  عرفاناست كه در مقوله  نیز آمده خداكلمه درباره عشق انسان به  این

 (.93-31،ص4933فارسی،پارسافر

های فرهنگی میان كشورها و اقوام مختلف امکان دستیابی به یک معنای همگانی و فراگیر درمورد كلمه عشق را تقریباً  تفاوت

، عشق به یک قانون یا موسسه، عشق به جسم عقیدهیا  نفسن است عشق به یک در توصیف كلمه عشق ممک. است ناممکن ساخته

، عشق به طبیعت، عشق به غذا، عشق به پول، عشق به آموختن، عشق به قدرت، عشق به شهوت، و یا عشق به انواع مفاهیم (بدن)

می عشق مفهو. دهند دیگر در نظر باشد و افراد مختلف برای افراد و چیزهای مختلف درجه دوست داشتن متفاوتی را بروز می

به علت پیچیدگی مفهوم عشق و انتزاعی بودن آن معموالً بحث . است كه تجربه كردن آن بسیار ساده تر از توصیفش است انتزاعی

یعنی  ویرژیلزیادی وجود دارد، از گفته  های لضرب المثشود و درمورد این كلمه  خالصه می های ذهنی كلیشهدرمورد آن به 

 برتراند راسل. «همه چیزی كه به آن احتیاج داری عشق است»یعنی  گروه بیتلزگرفته تا آواز « كند عشق همه جا را تسخیر می»

-33،ص4931كلمات قصار برتراندراسل،استرآبادی:)نک .قرار دارد ارزش نسبیداند كه در برابر  می« ارزش مطلق»عشق را یک 

413.)  

 (.13حقیقت و زیبایی،احمدی ص:)نک.است زیباییاغلب مثبت است كه موضوع آن  لذّتیعشق 

تواند شکلی تند و غیر عادی به خود بگیرد كه گاه زیان آور و خطرناک است و گاه  در بعضی از مواقع، عشق بیش از حد می

دوستی و انسانیت در  عمیق و لطیف است كه با حس صلح احساسیاما در كل عشق باور و . باشد می احساس شادی و خوشبختی

 (.493-493،ص4931انسان های عاشق،شبستری،:)نک .تطابق است

و  احساساتای از  كه آمیخته رمانتیکعالوه بر عشق : كند در شرایط مختلف معانی مختلفی را بازگو می« عشق»با این وجود كلمه 

توان متصور شد،  را نیز می عشق به خانواده، عشق مذهبی، عشق افالطونیو  عشق عرفانیاست، انواع دیگر عشق مانند  جنسیمیل 
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های مختلف و انواع غذا به كار  ت داشتنی و فرح بخش، مانند فعالیتتوان در مورد عالقه به هر چیز دوس درواقع این كلمه را می

 (.24عاشقانه،باالرستمی،ص:)نک. برد

:تقسیم بندی انواع عشق   

عاشق  عشق روحانیدر . خود خواهدعاشق معشوق را از برای  عشق طبعیدر  - عشق الهیو  عشق روحانیو  عشق طبعی -4

عاشق معشوق را نه برای خود بلکه برای معشوق می  لهیعشق ادر . معشوق را هم از برای خود و هم از برای معشوق خواهد

(.4934شرح لمعات شاه نعمت اله ولی،نوربخش،ص:)نک . خواهد  

این . ماند از این عشق حاصلی جز بقای نسل باقی نمی. از حسن صوری پیدا می شود و مانند آن ناپایدار است عشق مجازی -2

یا عشق الهی، فیض و جذبه ای است كه از طرف معشوق  عشق حقیقیاما . عشق از تصعید و تلطیف میلی جنسی پیدا می شود

 (.99درخرابات،نوربخش،ص:)نک. مطلق، بر دل عاشق صادق فرود می آید

 عشق عرفانی - 9

های جسمانی و یا  عشق فیزیکی كه بواسطه جذابیت و كشش -فاقد منطق  -عوشق بوه زیبایی  -عشق شهوانی (: eros)اروس -4

 .كند یبا شدت آغاز شده و بسرعت فروكش م -همان عشق در نگاه اول -گردد  ابراز آن بطور فیزیکی نمایان می

 -های رمانتیک زودگذر  عشق -باشد  ایون عشوق بویوشتور موتعلق به دوران نوجوانی می -عوشق توفننی (: ludus)لودوس -4

به اصطالح فرد را تا لب چشمه برده و تشنه بازمی  -كوثرت گرا نسبت به شریک عشقی  -باشد  لودوس ابراز ظاهری عشق می

 .رسد می رابطه دراز مدت بعید بنظر-گرداند 

عوشقی كوه بور پوایوه وحودت و هوموکاری -باشد  عوشوقوی كوه مبتنی بر پیوند مشترک می -عشق بورادرانوه (: philo)فیلو -3

 .باشد بووده و هودف آن دسوتویوابی بوه منافع مشترک می

در این عشق همنشینی و همدمی  -وابسته به احترام و نگرانی نسبت به منافع موتقابل  -عشق دوستانه (: storge)استورگ -6

 .فقدان شهوت -پایدار و بادوام  -رابطه دراز مدت است  -صومویوموانوه و متعهد -باشود  بیشتر نمایان می

باشند كه آیا فرد مقابلشان در آینده پدر  این مختص افرادی است كه نگران این موضوع می -عشق منطقی (: pragma)پراگما -1

پوایوبند بوه اصوول  -باشود  رزندانشان خواهند شد؟ عشقی كه مبتنی بر منافع و دورنمای مشترک مییا مادر خوبی برای ف

 .همبستگی برای اهداف و منافع مشترک -باشد  مونوطوق و خردگرا می

-فس اغلبا فاقد عزت ن -شیفتگی شدید به معشوق  -انحصارطلب، وابسته و حسادت برانگیز  -عشق افراطی (: mania)مانیا -1

 -عشق دردسر ساز  -ماند و میتوواند بوه احساسات مبالغه آمیز و افراطی منجر گردد  مانند وسوسه می -عدم رضایت از رابطه 

 .عشق وسواس گونه

تمایل انجام دادن كاری برای دیگران بدون )عشق نوعدوستانه -عشق فداكارانه و از خودگذشته -عشق الهی (: agape)اگیپ-3

 .رانقدرعشق گ( چشمداشت

 :عشق در فرهنگ ایرانی

درمتون اوستا و در . است خورد، كه برخی از زمانهای دور وجود داشته در ایران برای بیان پدیده عشق واژگان زیادی بچشم می

واژگانی مانند آغاشه در . گاثاها بارها ازمهر و دوستی سخن میان رفته و درمتون بجای مانده از زبان پارسی میانه هم وجود دارد

مهر و عشق و آغاشه و شیفتگی و ایشکای و دلدادگی و شیدایی و سودا همه از واژگانی هستند كه  .خورد اشعار رودكی بچشم می

و  نظامی گنجوییا اشعار  شاهنامههای  در اشعار هم بخشی از داستان. رود در ایران زمین برای پدیده عشق بکاررفته یا می

داستانهای عاشقانه پرداخته و بسیاری شعرا هم به به بیان ... و اهلی شیرازیو  وحشی بافقیو  جامیو  عیوقیو  خواجوی كرمانی

كه هم غزل و  رودكیو  خیامو  باباطاهرو  سعدیو  حافظاند مانند  بررسی ماهیت عشق در حالتی جدا از اوصاف صوفیه كاركرده

هم كه راه رسیدن به خدا  ادبیات صوفیهدر . اند هم رباعی عاشقانه و سوزناک دارند و هم به بررسی ماهیت و كاآمدی عشق پرداخته

پروردند و به حالتی  های ذاتی به خدا را در درون خود می و حق پاكی و محبت است برای جذب در راه خدا و جدایی از دنیا عالقه

اند كه معشوق خود  گفتندو اشعار بیشماری در همین مورد عشق سرائیده می عشق عرفانیرسیدند كه بدان  از جذب در راه حق می
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اعران مدح گوی ای از ش پاره. از این دسته شاعران هستند سنایی غزنویو ابوسعید ابی الخیر و  عطارو  مولوی.دانستند را خدا می

فرخی و  عسجدیو  عنصریو  انوری. اند های عاشقانه زیادی استفاده نموده درباری در وصف ممدوحان خود از عبارات و مثل

 (.264-233،ص4933مضامین در ادب پارسی، گروه نویسندگان ):نک .هم ازین دست شاعران هستند سیستانی

 :نفرت 

وقتی انسان در مواجهه با مکان، شیء یا  .دكنن ها كمابیش آن را تجربه می نفرت یکی از هیجانات و احساسات است كه همه انسان

در مورد .گویند شود، به آن نفرت می موجب دوری او از آن موقعیت می شود و این احساس شخصی دچار احساس ناخوشایند می

ریشه نفرت بین روانشناسان تربیتی و سایر روانشناسان و روانپزشکان اختالف نظر وجود دارد اما اكثر آنها نفرت را هیجانی 

تواند  ن مادر و فرزند برقرار نشود، میسالگی عشق و محبت بی 9تا  2اگر در دوران كودكی به ویژه . دانند كه مقابل عشق است می

مادر موضوع اساسی عالقه كودک است و این عالقه بعد از او نسبت به سایر اعضای خانواده .نقطه مقابل آن یعنی نفرت شکل بگیرد

ه ویژه های پیشرفته حاكی از تحریک بیش از حد نقاط خاصی از مغز ب تصویربرداری.كند و همسر تا پایان عمر ادامه پیدا می

مطالعات بر روی حیوانات نیز این یافته را .دشون هایی است كه دچار نفرت می هایی از لب و پیشانی در انسان هیپوتاالموس و قسمت

هرچند برخی معقتدند كه نفرت همان .كند چرا كه تحریک نقاط یاد شده در مغز آن ها موجب احساس نفرت شده است تأیید می

ترین تفاوت آنها این است كه در اجتناب فرد عمداً و با  عمده.ردتفاوتی میان نفرت و اجتناب وجود دا اجتناب است اما باید گفت

بنابراین نقش اراده فرد پیش از مواجهه با موقعیت مورد . كند اراده خود از موقعیت خاصی كه قبالً برایش ناخوشایند بوده دوری می

این عالئم به لحاظ د شو انگیزمواجه شوددچارعالئم خاصی می موقعیت نفرتنظر وجود دارد، اما در نفرت زمانی كه فردبا 

شود كه به  تنفر در انسانهایی ایجاد می. ستروحی،احساس ترس،عصبانیت،خجالت وفرارازآن موقعیت خاص به شکل ناخودآگاه ا

. ترسد ر موقعیتهای مختلف سریع میدهد، د مثالً كودكی كه تنهایی را ترجیح می. ترسو و درونگرا هستند لحاظ شخصیتی منفعل،

                          .این كودكان معموالً وابستگی افراطی به یکی از افراد خانواده به ویژه مادر دارند

برخی مسائل .  دشون گیرند دچار نفرت می هایی كه به لحاظ استرس متوسط هستند قرار می این كودكان حتی وقتی در موقعیت  

هایی كه گاهی بین همسران و همچنین  نفرت.  دفرهنگی و اجتماعی نیز موجب احساس نفرت در افراد جامعه می شواز نظر 

باید توسط فرد شناسایی شده و سپس  بین آنها پیش می آید و است كه هایی شود ناشی از سوءتفاهم والدین و فرزندان ایجاد می

نفرت از دیگران ناشی از یک سری خشم های فرو خورده و یا  .پزشک برطرف شودبا كمک سایر اعضای خانواده و بعد مشاور و روان

و واقعا انسان را در تنگنا قرار می دهد و چه بسا كه اتفاقات ناگواری را به  .ه بسیار آزار دهنده استكحسادت ها كینه توزی هاست 

را فرو  ناچار آن ی جز در راه رضای الهی ظاهر ساخته و بهاگر انسان نتواندخشم خود را در موردی و به هر دلیل. دنبال داشته باشد

 :فرمایدمی( ص)پیامبر اكرم .ماند آید و بر این حالت باقی می خورد، آن خشم به باطن انسان رفته و به صورت عقده و كینه درمی

 در( حسادت قدرت طلبی و ق،معشو عاشق و ناسازگار) این نوع ازتنفر .(941ص ،محجۀ البیضاء) :نک. «مومن كینه توز نیست»

-اب این مسائل بحثبنابراین در متون كهن و جدید ادبی در ب .باشدچند نفر می جدای بین یک یا ایجاد ادبیات مهمترین دلیل در

                                         .                                                        های زیادی شکل گرفته و آثار فراوانی در باب آن نگاشته شده است

 :غم و اندوه

مشخصه آن . غم و اندوه، واكنشی طبیعی و سالم نسبت به از دست دادن یک چیز مهم در زندگی، مثل مرگ یکی از عزیزان، است

تواند  یا كار نیز میهای دیگر، نظیر طالق، سقط جنین یا از دست دادن خانه  ضایعه. غالباً اضطراب و تشویش شدید ذهنی است

تواند به  امّا می. انجامد غم و اندوه یک واكنش مهم و ضروری است كه نهایتاً به بهبود و شفای هیجانی می. منشاء غم و اندوه باشد

فعالیت اجتماعی یا میزان كارایی در محیط كار . شود و باعث درماندگی شدید هیجانی گردد ای دردناک و طوالنی تبدیل می تجربه

های اجتماعی  یا مدرسه ممکن است بر اثر غم و اندوه ناشی از ضایعه مختل گردد امّا اغلب افراد در این شرایط به كار و فعالیت

ها در  ها یا حتی سال واكنش غم و اندوه ممکن است ماه. ماندگاری غم و اندوه در افراد مختلف متفاوت است. دهند خود ادامه می

 .یک فرد باقی بماند

. اندازند گذرانند و یا حتی بعضی از مراحل را به كلّی جا می بعضی افراد مراحل را به سرعت می. ل غم و اندوه خطی نیستندمراح

برای مثال، فردی كه از همسرش . برخی دیگر ممکن است پس از یک دوره احساس بهتر شدن، دوباره به مرحله خاصی باز گردند
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در ادبیات عرفانی ما و در اكثر متون .دوباره دچار ناراحتی از دست دادن همسر گرددجدا شده، ممکن است پس از مرگ همسرش 

در ادبیات فارسی و اكثر مللی كه با ایران در ارتباط هستند  راه حل فراموش كردن این آالم را .غربی نیز این مسئله  نمایان است

 ،در ادبیات فارسی غزل با سه گرایش، ده فراموشی سپرده اندر میخانه ها جستجو كرده اند و با باده گساری  غم های خود را ب

عاشقانه، عارفانه و عاشقانه  عارفانه درطول تاریخ خود نمایان بوده است،كه غزل عارفانه نمایانگر عشق فرا زمینی و عرفانی است و 

عر مسائل مربوط به عاشق و درمقابل آن عزل عاشقانه می باشد كه عشق زمینی را مجسم می كند و از طریق آن است كه شا

معشوق زمینی را بیان می كند و درد ها و آالم بین آن دو كه عمدتا ناشی از هجران است را با باده گساری برای مدتی هرچند 

نوعی دیگر از غزل ،غزل عاشقانه عارفانه است كه با الفاظ به ظاهر زمینی مفاهیم عشق فرا .كوتاه به دست فراموشی می سپارند

 .ی رابیان می كندكه توسط حافظ پایه گذاری شده است و باده گساری درآن باده ی عرفانی است،نه باده  زمینیزمین

 . شود از دست دادن یک چیز مهم و با ارزش در زندگی باعث واكنش غم و اندوه می

 ،تغییرات عمده در سبک زندگی -(4از دست دادن حیوان خانگی  -(9 زایی و نازایی ط جنین، مردهسق -(2 رگ یک عزیزم -(4

مانند آسیب )ای  ای مانند طالق ، از دست دادن خانه یا دارائی، از دست دادن كار یا توانائی ادامه فعالیت حرفه تغییرات عمده

بینی یک ضایعه، مانند تشخیص  یشپ -(3.تواند باعث غم و اندوه گردد می( دیدگی جسمی كه به خاتمه حرفه ورزشی بیانجامد

 .تواند باعث غم و اندوه گردد اری بیدرمان برای یک عزیز، نیز میبیم

 :غم و اندوه دارای انواع مختلفی است

 .واكنش طبیعی و سالم به یک ضایعه. غم و اندوه طبیعی -(4

طالق یا شود مثل آغاز مراحل قانونی  قبل از ضایعه شروع می( بینی به دلیل پیش)غم و اندوهی كه . غم و اندوه انتظاری -(2

 .هنگامی كه عزیزی به بیماری بیدرمانی مبتال و در مراحل پایانی زندگی باشد

های غم و اندوهی كه بر اثر یادآوری بعدی مثل سالگرد ضایعه یا بعضی روزهای خاص در سال  واكنش. های سالگردی واكنش -(9

 .افتد اتفاق می

آید كه غم و اندوه، مزمن و شدیدتر  هنگامی پدید می. شود زا نیز گفته می گاهی به آن، غم و اندوه آسیب. غم و اندوه پیچیده -(4

آسیبی  اختالل استرس پساین حالت غالباً به صورت تبدیل غم و اندوه به افسردگی حاد، همراه با برخی خصوصیات . شود

(PTSD )انه و به خاطر آوردن گذشته استهای شب مانند كابوس. 

 :شادی 

السرور یبسط  »:آمده است( ع)در حدیثى از امیرمؤمنان .شادی چیزی است كه باعث انبساط روح و نشاط و سرزندگی می شود

، 4میزان الحکمه، چاپ دفتر تبلیغات اسالمى، ج ):نک.آورد شادمانى انبساط خاطر و نشاط و سرزندگىمى .«النفس ویصیر النشاط

 .(3443، ح 496ص 

شادی چیست؟ هر فردی در .از آن جا كه ما انسان ها موجودات دو بعدی هستیم برای نشاط روحی خود نیاز به شادی داریم 

یا در اسالم چه .شاط می بخشدشادی همان است كه انسان را به وجد آورده و به او ن. وجدان خود می داند كه شادی چیست

 هایی وجود دارد؟شادی

 :  ر اسالم درباره شادینظ

خداوند در قرآن به عنوان یک نفرین . اسالم با توجه به نیازهای اساسی انسان، شادی و نشاط را تحسین و تایید كرده است

اد گریستن اینکه خداوند آرزوی كم خندیدن و زی. «فَلْیَضْحَکُوا قَلیالً وَ لْیَبْکُوا كَثیرًا از این پس كم بخندند و زیاد بگریند»:گوید می

كند، حکایت از این حقیقت دارد كه خنده به عنوان یکی از عوامل نشاط، امر طبیعی و فطری است و او  برای نافرمانان می

خواهد به عنوان كیفر، نافرمانان از این نعمت محروم باشندتوصیفات قرآن در خصوص بهشت نیز حاكی از این واقعیت است كه  می

 (.226و   223ص  2گفتارها، ج :)نک .ر تأیید نهاده استاسالم، بر نشاط و شادی مه

چه كسی حرام كرده است ! بگو ای پیغمبر». قرآن در آیه ای دیگر، برخی عوامل شادی و نشاط را مخصوص مؤمنان دانسته است

های  است روزی ، برای بندگانش بیرون كشیدهچه كسی حرام كرده هایی را كه خداوند از درون طبیعت زینت و آرایش و زیبایی

ها برای مردمبا ایمان در همین زندگی دنیا و در زندگانی جاوید آخرت  این مواهب پاک و این زیبایی» :پاک و مواهب پاک را بگو
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 ،ها آمیخته است ها به رنج ها و شادی ها به زشتی با این تفاوت كه در این دنیا، زیبایی. (92اعراف، آیه ):نک . «قرار داده شده است

                                .ها و این مواهب پاک، برای مردم با ایمان به صورت خالص وجود دارد در دنیای دیگر و در روز رستاخیز، این زیبایی ولی

 (.221،223، ص2گفتارها، ج ):نک 

 (.43 حرانی، تحف العقول، ص) :نک «مؤمن شوخ و شاداب است»: فرماید می( ص)رسول اكرم

وقتی برای عبادت و خلوت با خدا، زمانی برای تأمین معاش،ساعتی : كوشش كنید اوقات شما چهار زمان باشد»: فرمود( ع)رضاامام 

سازند و در باطن به شما خلوص و صفا دارند و  هایتان واقف می برای معاشرت با برادران مورد اعتماد وكسانی كه شما را به عیب

های دیگر  های تفریح، نیروی الزم برای عمل به وظایف وقت خود اختصاص دهید و از شادی ساعتوقتی را هم به تفریحات و لذایذ 

 (.924 ، ص13 بحاراالنوار، ج):نک «.را تأمین كنید

بهار با طراوت، صبح پر لطافت، . است كه در آدمی شادی ایجاد كند  ای طراحی شده های آن به گونه اساس جهان هستی و پدیده

از . های رنگارنگ، دیدار دوستان، ازدواج و پیوند دو انسان و همه شادی آور و سرور انگیز است ت، آبشارهای زیبا، گلبا ظراف طبیعت

شناسان به ایجاد و تثبیت آن در انسان دستور اكید  سازد، روان می دور آدمی نگرانی را از آنجا كه شادی، ناكامی، ناامیدی، ترس و

 انگیز دیدن طلوع دل طبیعت زیبا، استفاده از .ت است كهشادی، نیازاساسی و ضروری آدمی استاند واین نشانگراین حقیق داده

هاى مصفا و سیر و سفر، دیدار با دوستان و سخن گفتن با آنها، پرداختن به ادبیات و  هاى دلکش و باغ آفتاب، لذت بردن از منظره

هاى  هاى خداداد و غذاهاى متنوع و لباس استفاده از نعمت هاى سالم، شعر و نمایش و خوشنویسى و نقاشى و ورزش و بازى

چنانچه لذت بردن از . هاى مجاز و شایسته است باشند از شادى بخش مى بخش دیگر كه همگى شادى رنگارنگ و صدها امر لذت

هاى  ى از مقوله لذتگفتگو با خداوند در حال نماز و مناجات و عبادت و داشتن حال خوش در حال ذكر و توجه به ذات پاک ربوب

توصیه به نظافت، سیر و سفر، شركت  باشد هاى مادى مى از لذت معنوى باشند كه گاهى از نظر عمق و كیفیت بسیار واالتر و فراتر

در مجالس شادی مثل مجالس عروسی و ولیمه و اطعام دادن در هنگام ازدواج و تولد فرزند و برگشت از حج و زیارت، تاكید بر 

های یک اجتماع شاد و پر تحرک است كه  همه از لوازم و زمینه... با مومنان و( مصافحه)و دید و بازدید و دست دادن  صله ارحام

تاكید بر این موارد ازسوی اسالم گواه بر اهمیت دادن دین مبین اسالم به مقوله شادی و سرور استعوامل معنوی چون تالوت قرآن، 

هاى روانى و روحى شادى  اند كه زمینه اوند، ایمان، صدقه دادن و پرهیز از گناه، از جمله عواملىهاى خد دعا، نماز، تفکر در آفریده

هاى روشن، پیاده روى و نگاه كردن  آورند و عواملى چون، تغذیه مناسب، ورزش، بوى خوش، خودآرایى، پوشیدن لباس را فراهم مى

آورند؛ هر چند كه پس از برخوردارى از نشاط  جسمانى نشاط را فراهم مىهاى مادى و  اند كه زمینه ها از آن دست عواملى به سبزه

 .                                                                                                                            شود جسمانى،شادىروحى نیز نصیب انسان مى

 : جنگ و جنگاوری

شده و با  های انجام یا گروه ها ملت، ها دولتشود كه بین  مدتی گفته می یافته، مسلّحانه و غالباً طوالنی به درگیری سازمان جنگ

واقعی،  ٔ جا كه جنگ یک درگیری مسلحانه از آن. ، گسیختگی اجتماعی و تلفات جانی و مالی زیاد همراه استخشونت شدید

 .تلقی كردخشونت توان آن را نوعی  می ارادی و گسترده بین جوامع سیاسی است

: های آغاز جنگ انگیزه  

افرادی كه دستورآغاز های  انگیزه. شوند وجودندارد هایی باعث آغازجنگ می له كه چه انگیزهئكادمیک واحدی برسر این مساجماع آ

دریکی از تفاسیر باستانی انجام گرفته .روند متفاوت باشد كسانیکه به زیربار آن می رهبرانهای تواندبا انگیزه دهند می جنگ را می

قدرت  -2مادیات  -4: شده در باب ماجرای هابیل و قابیل و جدال بین آنها سه عامل اصلی برای آن ذكر شده است كه عبارتند از

 .                                                                         دین -9بی طل

سرعت گرفتن روند  ستهای نظامی در بیشتر جهان بشری به وقوع پیو سال پیش، فعالیت 3111ها در حدود  از آغاز پیدایش دولت

یک منبع مدعی است كه بین »: نویسد ر كتاب خود میهندرسون د. های نظامی باعث ایجاد جنگاوری نوین شد فناوری ٔ توسعه

ها جان خود را از  میلیارد نفر بر اثر آن 9/3جنگ رخ داده و 44311میالدی حدوداً  21پیش از میالد تا اواخر سده  9311های  سال

را غیرقابل اجتناب و هرچند برخی از پژوهشگران، جنگ .«سال از تاریخ بشر در صلح به سر رفته است 911اند و فقط  دست داده

محیطی  دانند اما دیگران بر این باورند كه جنگ تنها در شرایط اجتماعی فرهنگی یا زیست ناپذیر فرهنگ انسانی می جزء جدایی
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برخی از پژوهشگران معتقدند كه جنگ ربطی به نوع خاصی از نظام سیاسی یا اجتماعی ندارد بلکه . خاص گریزناپذیر است

جنگ مفهومی جهانی است كه نوع و وسعتش توسط » :آورده است تاریخ جنگاوریدر كتاب  جان كیگانهمانطوركه آقای 

گویند از آن جا كه جوامعی وجود دارند  ی هم هستند كه میدر مقابل كسان. «شود پردازد تعیین می هایش را می ای كه هزینه جامعه

خورد  شود یا شکست می طرفی كه تسلیم می.گاوری دانستتوان روحیه انسان را به دور از جن ها جنگ وجود ندارد می كه در آن

نتیجه . نویسد ط معاهده را میطرف پیروز معموالً شروطی را تحمیل كرده یا تمام شرای. تری است زنی پایین غالباً دارای قدرت چانه

قیدوشرط زمانی ازسوی یک  تسلیم بی.شود تر كشیده می شده تحت تسلط نیروی نظامی قوی معمول آن است كه سرزمین اشغال

بنابراین در .شدت قدرتمند آنکشوررا تهدید نماید وبیم آن رودكه جان ومال زیادی نابود شود كه نیرویی به شود كشور پذیرفته می

ترین مسائلی كه به آن پرداخته شده است مفهوم جنگ و جنگاوری می باشد كه پیرامون آن كتاب های ادبیات جهانی یکی از مهم

ازجمله آثاری كه به این مفهوم پرداخته است كتاب ارزشمند شاهنامه می باشد كه شرح حال بیش از .بسیاری نوشته شده است

هنی  را در خود جای داده است و ماجرای به حکومت رسیدن و جنگاوری آنهارا بیان كرده پنجاه تن از شاهان و پهلوانان ملی می

از جمله مشهورترین این افراد رستم و اسفندیار هستند كه خود فردوسی به نوعی داستان این دو رابه گونه ای متفاوت از . است

آداب  بیان خلق و خوی آنها،.توان درک كرد دیگران بیان كرده است و این را در چگونگی توصیفات از این اشخاص می

تر از همه توجه به جایگاه خود و دیگران و رعایت حریم خصوصی خود ودیگران و مهم تکریم نیازمندان و بزرگان، خدمتگذاری،

ت حس قدر ،درداستان رستم و اسفندیار.یان استتوجه به مسائل كشورداری و حس وطن پرستی این دو در شرح حال آنها نما

 البته حسی كه دست های پنهانی داخل در ماجرا به آن دامن می زند و باعث این جنگ می شود، توان درک كرد،طلبی را می

نهایت به كام مرگ می كشاند و از سویی دیگر  را در طلبی در نزد گشتاسب و شروط تعیین شده برای اسفندیار اوحس قدرت

بنابراین حس .سازی كار از طریق آن است كه به نابودی اسفندیار می انجامد حس دوست داشتن سیمرغ نسبت به زال و چاره

در ادبیات نیز نفوذ كرده و جایگاهی رابرای خود  جنگ طلبی از ابتدا در نزد مخلوقات چه انسان ها و چه حیوانات درنده بوده و

 .تعین كرده است

 در ادبیات صلح

مفهوم صلح گسترش یافته و  دوران معاصردر . معنای لغت آشتی و به معنای مقابل حرب و جنگ آمده است قدیم پارسی صُلح هم 

است در این مفهوم صلح شرایطی  اند آمیخته شده بعدها تفکرات مسیحی كه صلح درونی را معرفی كرده با تفکرهای شرق آسیایی و

صلح یک مفهوم مطلق نیست و  .شود جهانی تلقی می آرمانصلح یک . دغدغه و خالی از تشویش، كشمکش و ستیز است آرام، بی

توان صلح را  های مختلفی می تواند بسته به دیدگاه دینی و فرهنگی تعریف متفاوتی داشته باشد به همین ترتیب از جنبه می

صلح ». فلسفی، هدایت اهلل:)نک. شامل مسائل مربوط به جنگ، خلع سالح و كنترل تسلیحات نظامی و سایر موضوعات. مطالعه كرد

 (.                                                                                                                           4939و حکومت قانون، فرهنگ نشر نو، جاویدان
همانطور كه آزادی به نیست بلکه فضیلتی است كه از نیروی جان مایه می گیرد و جنگصلح به معنی نبود  اسپینوزابه گفته باروخ

آتش بس به وضعیتی اطالق . نباید اشتباه گرفت بس آتشمفهوم صلح را با . زندانی نبودن نیست صلح هم به نبود جنگ نیست

. كشند مناقشه به صورت یک طرفه یا دو طرفه تحت شرایط خاص از جنگیدن دست می شود كه در آن طرفین درگیر در یک می

آرمان جهانی صلح دوستان حفظ صلح در سطح جهان است ولی در . باشد صلح به معنای پایان دادن به مناقشه و قطع جنگ می

ان دنیا به دنبالش هستند ترک مناقشات و آیند و آنچه صلح دوست اند و به وجود می واقعیت همیشه جنگها و مناقشات وجود داشته

را به بیان  كریشنامورتیناتوانی انسان دربرابر برقراری صلحی در مناقشات متفکرانی همچون . برقراری صلح در این مناقشات است

اند و  شدهداند كه در آن تمام مناقشات و مسائل حل  صلح را وضعیتی می كریشنامورتیاست،  مفاهیم بدیعی از صلح رهنمود كرده

در تفکر كریشنامورتی ما بخشی از دنیا هستیم و برخورد با این . داند ای برای مناقشات بعدی می هر نوع واكنش به جنگ را زمینه

دنیا با تمام مشکالتش از . دنیا تو هستی و دنیا از تو جدا نیست. مساله به عنوان مشکلی در بیرون از وجود ما اشتباه است

 .است، بنابر این راه حل در ایجاد مشکالت تازه نیست افتهپاسخهای تو شکل ی

 .نامند پژوهی می های برقراری صلح است را صلح كه هدف آن شناخت و فراهم كردن زمینه علوم انسانیهای  ای از پژوهش شاخه
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نوشت كه در آن مبانی رسیدن به یک « صلح ماندگار»الدی كتابی با عنوان می 4133فیلسوف نامدار آلمانی در سال  امانوئل كانت

المللی و تشکیل  در این كتاب كانت برای اولین بار خواستار اتحاد جامعه بین. است صلح پایدار به صورت شش اصل مشخص شده

ای كانت محصول وضعیتی است كه در آن صلح ماندگار یا صلح آرمانی، بر پایه آر91.است سازمانی برای برقراری صلح در جهان شده

سپتامبر  24سازمان ملل متحد روز 94.یابند گستر دست می جویانه و قوانین جهان ساالر به اتحاد آشتی نظام مردمها با پذیرش  دولت

در . انتخاب شد مجمع عمومیوهفتمین جلسه  این تاریخ در پنجاه. است را روز جهانی صلح اعالم كرده شهریور 91مصادف با 

شنبه سپتامبر، روز بازگشایی جلسات عادی مجمع  سومین سه 4334نوامبر  91به تاریخ  96/61گذشته و بر اساس قطعنامه 

پس از جنگ جهانی دوم با هدف تثبیت و ارائه صلح در  سازمان ملل متحد.عمومی به عنوان روز جهانی صلح انتخاب شده بود

است و حتی برای آن جایزه ای با  های زیادی را برای برقراری صلح تصویب كرده این سازمان تا كنون قطعنامه. جهان تشکیل شد

 شیرین عبادی. شود است كه هرساله اعطا می جایزه نوبلیکی از پنج  جایزه صلح نوبل. تعین كرده است جایزه صلح نوبل عنوان

سازمان ملل متحد با این كار خواسته است كه حساسیت .كرداولین ایرانی و اولین زن مسلمان است كه جایزه صلح نوبل را دریافت 

و این بی دلیل نبودا كه در ادبیات جهان در این باب سخن گفته شده و آثاری چند در باب آن .و ارزش كار را نشان می دهد

واین موضوع نه تنها  .از مهمتری آثار كه در این باره نوشته شده است كتاب جنگ و صلح لئوتولستوی می باشد.نگارش یافته است

در ادبیات بلکه در نزد دیگر شاخه های علمی و هنری نیز نمایان است در هنر نقاشی و خلق آثار و مناظر جنگاوری و در كنار آن 

نمود هنری صلح نیز نمایان است، در آثار ماندگار پیکاسو در این میان شاید بتوان گفت پیکاسو بیشترین تاثیر را از آثار هموطن 

 4391او آن را در واكنش به بمباران . ترین نقاشی ضد جنگ تاریخ یعنی گرنیکای را نقاشی كرد اش گویا گرفته و معروف پانیاییاس

پیکاسو كه در آن زمان در . ها كه در حمایت از فرانکو در جنگ داخلی اسپانیا شركت كرده بودند كشید شهر باسک توسط نازی

او به خوبی تصویری گویا از مصائب . زده و خشمگین شدها وحشت گرنیکا در روزنامه خرابیویر پاریس زندگی میکرد، با دیدن تصا

آمیزی است  گرنیکا نقاشی خیلی خشونت. رحمی جنگ است جنگ به تصویر كشید و اثری نمادین به جای گذاشت كه نشانگر بی

وی همچنین با . طلب پیوست های صلح پیکاسو به گروهدر همین اعوان . دهد ها و حیواناتی در حال مردن را نشان می كه انسان

نخستين »مقاله با عنوان :)نک - .نقاش كرد 4334را در سال « قتل عام در كره»گویا، نقاشی  4313تاثیر از تابلوی سوم ماه می 

 (.21فحه ، ص2929، شهريور 92المللي مکعب، شماره  نشريه بين( محمد صحرانورد: نويسنده)؛ «هاي هنر ضد جنگ گام

 :                                                                                                               مدح و ستایش

و شعر مدحی  (.دهخدا،علي اکبر،لغت نامه،ذيل واژه)نکها و صفات نیک كسی است به معنی ستایش كردن و ستودن خصلتمدح 

 های او تمحیدشمرد و از رفتار و موقعیتبر می شاعر از ممدوح خود می كند و ضمن آن سجایای اخالقی وی راستایشی است كه 

 (.93رزمجو،ص انواع ادبیریا،:)نک .گشایدمی كند و زبان به بزرگداشت او می

دیحه سرایی باشد و این ترین موضوعاتی كه در شعر فارسی دری مورد توجه واقع شده است موضوع مدح و مشاید یکی از قدیمی

بدان علت است كه هنر شاعری ابتدا در دربار امرا و سالطین ایران مورد توجه قرار گرفته است و از شعر به عنوان مهم ترین ابزار 

وضع محیط سیاسی و عالقه به اشتهار امیران و صاحبان قدرت از .برای سیاست و قدرت نمایی حکومت ها بهره برداری شده است

البته تملق شاعران ازدیگران اختصاص به شعر فارسی ندارد ودر .در ادبیات فارسی است(درباری)رواج و بالندگی شعر مدحی عوامل

آثارادبی سایر ملل نیز دیده می شود اما قسمت عمده ای از آثار قصیده گویان ادب فارسی عبارت است از همین مدایح و ملحقات 

نی كه از خوش باوری یا از تلقین شعرا واقعا این مدایح پوچ راوسیله ای تلقی می كرده اند كسا.آن ها در بین ممدوحان بوده اند

بدین جهت است كه نظامی عروضی در مقاالت شاعری كتاب چهار مقاله چنین مدایحی را الزمه ی بقای اسم .برایکردن نام خویش

سم او را ترتیب كند و ذكراو را در دواوین و دفاتر ثبت كند پادشاهان می داند،پس پادشاه را زا شاعر نیک ،چاره نیست كه بقای ا
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زیرا كه چون پادشاه به امری كه ناگزیر است مامور شود ازلشگر و گنج و خزانه او آثار نماند و نام او به سبب شعر شاعران جاوید 

 (.31الی 43همان،ص:)نک.بماند

بلکه در ادب فارسی بسیار است مدیحه هایی كه در حق پیامبر یا شعر مدحی تنها به امرا و سالطین و محتشمان اختصاص ندارد،

به صورت نعت و منقبت به سلک نظم درآمده است دسته ای از اشعار درردیف شعر تعلیمی و دینی مورد ( ع)در باره ی ائمه اطهار

ت كه آنچه شاعردر وصف و بحث قرار می گیرد اماآن چه راجه به مدح محتشمان و نام آوران است شرط عمده ی آن ها این اس

 (.14موتمن، شعرا و ادب پارسی،ص):نک.ستایش ممدوح می گوید مناسب باشد با احوال و آرزوهای او

محمد بن وصیف پس شعر فارسی گفتن »:محمدبن وصیف سگزی نخستین شاعرمدیحه سرا كه در كتاب تارخ سیستان می خوانیم

ز او كسی نگفته بود كه تا پارسیان بودند سخن پیش ایشان باز گفتندی بر گرفت و اول شعر پارسی اندر عجما اوگفت وپیش ا

 »:چون یعقوب لیث صفاری رتبیل و عمار خارجی را بکشت محمد بن وصیف این شعر بگفت... طریق خسروانی

 ای امیری كه امیران جهان خاصه و عام

 بنده وچاكر و موال و سگ بندو غالم

 ازلی خطی در لوح كه ملکی بدهید

 به ابی یوسف یعقوب بن لیث همام

 به لئام آمد زنبیل و لتی خورد به لنگ

 (.242الی213بهار،تاریخ سیستان،ص:)نک.«لتره شد لشگر زنبیل و هبارگشکتام 

با توجه به آنچه مولف تاریخ سیستان گفته نخستین كاربرد كالم منظوم در حدود دوازده قرن پیش مدح یک پادشاه بوده 

ه آغاز شده است،اندک اندک یکی از موضوعات اصلی و گسترده ی كالم 234دن سالطین كه ظاهرا از سال مداحی و ستو.است

 .منظوم شد رونق گرفت و قرن ها ادامه یافت

 :قدمت شعرمدحی

 شعر مدحی از قدیمی ترین ازمنه تاریخ ادب فارسی وجود داشته است بعد ازآن كه دربارهای مشهور مشرق ایران مانند درباریان

صفاری،سامانی،زیاری،غزنوی و سلجوقی هر یک به نحوی حمایت شاه پارسی گوی را بر عهده گرفتند،شعر به صورت كالم رسمی 

در دربارها راه یافت و شاعران از اعضاء الزم در بارها شمرده شدند،نه نتها شاهان بلکه شاهزادگان و امرای سپاه و حتی بیشتر حکام 

ستگاه های خود نگهداری می كردند و به آن وظیفه و رتبه ی خاص می دادند و زندگی آنان را تامین هر یک عده ای شاعر را در د

اما در راس آنان شاعران .شمار این شاعران بسیار زیاد است. می كردند و در مقابل،عطایایی به عنوان صله دریافت می كردند

ان محمود و پسرانش گروهی از شاعران مدیحه سرا پرورده شدند در دربار سلط.همچون،رودكی،دقیقی و كسایی مروزی قرار دارند

كه مشهورترین آن ها فرخی سیستانی،عنصری و منوچهری و دراوان در بار آل بویه شاعران مانند بندار رازی و غضایری رازی 

 .سرگرم ادامه ی كار شاعران عهد سامانی بودند

 :قالب شعر مدحی

می شد زیرا این نوع از شعر با قوالب و تعبیرات آماده و با فخامت و زیبایی الفاظ و روش خاصی برای مدح غالبا از قصیده استفاده 

شاعر معموال .كه در خواندن آن معمول است برای بیان مناقب و ذكر موارد فضیلت و برتری ممدوح از هر نوع دیگر مناسب تر است

دو سرانجام آن را با دای ممدوح ختم می كردوگاه در این قصاید قصیده را با تغزل آغاز می كرد و سپس وارد مدح ممدوح می ش

وصف جنگ های ممدوح نیز به چشم می خورد و دراین صورت از قلعه های دشمن و چگونگی گشودن آن ها و میدان های جنگ 

رور شاهان،باغ ها،كاخ و لشگر كشی های صعب و دشوار و وسایل نبرد و امثال آن نیز یاد می شد ودر همین نوع از مجالس بزم و س

های آنها و مجالس رسمی سالطین نیز سخن می گویند و در ضمن به ذكر اوصافی از مظاهر مختلف طبیعت و اشیاء گوناگون 

 (.96وزین پور،مدح داغ ننگ در ادب فارسی،ص:)نک.بپردازد

 :شاعران مدیح سرا

 :ت شعرهایشان به چهار دسته تقسیم كردمی توان شاعران ایرانی را زا روزگاران قدیم تا امروز با موضوعا

 .گویندگانی كه هرگز گرد مدیحه سرایی نگشته اند و شمارشان بسیار اندک است مثل،عطار،مولوی،و سیف فرغانی -(4
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 .شدها اشاره و بیش به آناند،كه كم پرداختهبه ستایش شاهان و امیران قدرت میاند و پیوسته سرایانی كه درباری بودهسخن  -(2

البته باید  .سعدی و حافظ نظامی، مثل فردوسی، اند،عاری در مدح و ثنای سالطین سرودهشاعرانی كه د رباری نبوده اند اما اش -(9

بیشتر مواقع به مقتضای حال از شاعران و امیران به نیکی یاد  ،رگ ادب فارسی هریک با دالیل موجهتوجه داشت كه این اساتید بز

و همان مثال فردوسی از بیم نابودی اثر بزرگ و حماسی خود مجبور به راهیابی به دربار محمود شد اگرچه اشتباها اكرده اند و یا 

 .دانیمسرانجامی را رقم زد كه می

این شاعران به دنبال آگاهی از عمل ناروای خود .اندسرایی و شعرفروشی باز ایستادهنی كه در نیمه راه زندگی ازمدیحهسخنورا -(4

ار را ناستوده و حتی با دیدن ظلم و ستم شاهان یا تغییر مشرب و مکتب خود از مدیحه سرایی كناره گرفته اند و خدمت در ب و

 .سنایی غزنوی و انوری ابیوردی و دیگران مثل كسایی مروزی، اند،گناه دانسته

 :عرفان 

شود و عارف،  شهود و نه از بحث و استدالل حاصل مىعرفان، به معناى شناخت و در اصطالح، معرفتى قلبى كه از طریق كشف و 

 حقایق یافتن ،عرفان به مفهوم خاص .كسى است كه از خودشناسى نیل به خداشناسى دارد و علم او به حقایق و معانى الفاظ است

 است عملی سلوک و سیر طریقه و نحله یک تصوف. است عرفان هایجلوه از یکی تصوف كه است، شهود و كشف طریق به اشیاء

 .شودها نیز میری است كه شامل تصوف و سایر نحلهتاما عرفان یک مفهوم عام كلی. یردگمی سرچشمه عرفان منبع از كه

اى كه تصور معین و محدودى از آن در طبیعت  عرفان در اسالم و نیز دیگر ادیان شرقى به صورت باالترین دانش بوده به گونه 

اى كه عقل را انعکاس  در جهانشناسى عرفانى همه موجودات متجلّى خواه محسوس و خواه نامحسوس به حسب درجه. هست

« كلمه»هر موجود حلقه اتصال مستقیم آن به عقل كلى یا « علم». ز ارتباط دارندبخشند و نیز به حسب هستى خود با این مرك مى

اى از وجود محض در سطحى از وجود كیهانى  درجه هستى هر آفریده تجلّى. است كه به وسیله آن، همه چیز به وجود آمده است

ل تردید نیست؛ زیرا معلوم در عرفان، معرفت عرفانى قاب. است و عدم نیست« شیئى»است و به سبب همین تجلّى هر موجودى 

ذات و صفات خدا است و این شناخت مبتنى بر این فرض است كه او موجود واحد است و به چیزى شبیه نیست و نیز چیزى به او 

عرفان، فن نیست بلکه علمى است كه داراى . «عرفان و اشراق شجره نبوّت است»: كاشانى گوید مالمحسن فیض. شبیه نیست

عرفان، شناسایى حق و راه و .، مبادى و مسائل مخصوص به خود است و در عین حال با همه علوم سازش و ارتباط داردموضوع

(.            433-433،ص4ج،انصاریان،عرفان اسالم):برای توضیح بیشتر نک . اند روشى است كه اهل اهلل براى شناسایى حق برگزیده

 .                          «خورشید سپهر فضل و احسان باشد         عرفان باشد              زاهل  هرمومن كه           :گویدخاقانی می

 .       «شفای درد دل ها گشت عرفان                     زعرفان روشن آمد جاودان جان:  یاحکیم ناصرخسرو گوید

به این ) :گویدالتنبیهات در مورد عرفان چنین میش االشارات وابن سینا به عنوان یک فیلسوف مشایی، در نمط نهم اثر معروف 

معنی كه عرفان با جدا سازی ذات از شواغل آغاز شده و با دست افشاندن به ماسوی، ادامه یافته با دست شستن از خویش و 

ارادت همراه پیش رفته  سرانجام با فدا و فنا كردن خویش و رسیدن به مقام جمع كه جمع صفات حق است برای ذاتی كه با صدق

 . (رسدت واحد و سپس با وقوف به كمال میآنگاه با تخلّق به اخالق ربوبی، رسیدن به حقیق

نه واصفی نه موصوفی، نه سالکی نه مسلوكی، نه عارفی .... در این مرحله همه اوست و غیر او نیست) :ویدگخواجه نصیر طوسی می

 .(ان حقنه معروفی و این است مقام وقوف بر آست

: ترین تعریف عرفان مربوط به پس از قرن ششم، كه دوران اوج انتظام تعالیم عرفانی است، میباشد كه چنین آمده استجامع

عرفان عبارت است از علم به حضرت حق سبحان از حیث اسماء و صفات و مظاهرش و علم به احوال مبدا و معاد و به حقایق عالم 

ه حقیقت واحدی كه همان ذات احدی حق تعالی است و معرفت طریق سلوک و مجاهده برای رها و چگونگی بازگشت آن حقایق ب

                                                                                                                    .ساختن نفس از تنگناهای جزئیت و پیوستن به مبدا خویش و اتصاف وی به نعمت اطالق و كلیت

 :اقتباس 

و فراگرفتن علم و هنر و ادب از دیگری است كه امروزه در  معنای گرفتن، اخذ كردن، آموختن اقتباس مصدر عربی از باب افتعال به

نثر یا نظم  ،از لحاظ اصطالحی، در علم بدیع اقتباس آن است كه در كالم .رود كار می برابر آن كلمه انطباق یا بازنویسی نیز به
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دایرةالمعارف ):نک.ای صریح به آن آیه، حدیث، یا بیت نکرده باشند كه اشاره مطلبی از حدیث یا بیتی معروف را بیاورند درحالی،

 (.                                                                                                   439، ص4فارسی، ج 

انا مدینه العلم و علی "، كه ترجمه حدیث نبوی "درست این سخن گفتِ پیغمبر است/ ه من شهر علمم علیّم در استك": مانند

 .ست"بابها

 :اقتباس تاریخچه

اگرچه در الفهرست به كتاب المقتبس از مدائنی (. 4134، ص 9ج : 44)اصطالح اقتباس تا قبل از قرن ششم وجود نداشت      

دیگری از مرزبانی اشاره شده است، معلوم نیست كه مراد از كلمه اقتباس در این دو تصنیف همان معنای  و كتاب.( ق 223و493)

برخی دانشمندان اقتباس را محدود به استفاده از عبارات (. 436، ص 2ج . شاكر،دایرةالمعارف االسالمیۀ:)نک.اصطالحی بوده باشد

. اند كار برده های دیگر نیز به تر، آن را در مورد اصطالحات فقه و دانش گستردهكه دیگران، در معنایی  اند، درحالی قرآنی دانسته

مالکیان عمل اقتباس را یا : كند هایی را در میان علما در مسئله اقتباس بیان می مباحثات و اختالف.( ق 344و  343)سیوطی 

 .                                              92شمردند طور كلی مجاز می شافعیان آن را به كه دانستند، درحالی كردند یا آن را فقط در نثر مجاز می كامالً محکوم می

ها و عهود  ها و موعظه مقبول، مباح، و مردودمقبول آن است كه در خطبه: اند های قرآنی را به سه دسته تقسیم كرده برخی اقتباس

: ها باشد؛ و نوع مردود خود بر دو قسم است ه در غزل، رسایل، و قصهو امثال آن باشد؛ مباح آن است ك( ص)و نعت حضرت رسول 

كه یکی از بنی  اول آن چیزی است كه خدای تعالی آن را به ذات خود نسبت داده باشد و شخص آن را برای خود نقل كند، چنان

انَّ اِلینا ایابهم ثم ان الینا حسابهم : بود طور اقتباس نوشته مروان در مکتوبی كه در آن از كارگران خود شکایت داشت، این آیه را به

                                                                                        (.634، ص 9جآریانا دایرةالمعارف، ):نک.دوم اینکه آیه كریمه برای هزل اقتباس شود(. 26/ غاشیه )

عرنیز اقتباس از شعری دیگرصورت شدر.های مربوط به آمیزش جنسی نیز وارد شده است باقتباس حتی درآثار نامقبولی چون كتا

در . اقتباس با تلمیح نیز قرابت دارد (. 436، ص 2شاكر،ج ،ایرةالمعارف االسالمیۀد) :نک گویند می "تضمین"گیردكه بهآن  می

شود تا ذهن خواننده یا شنونده  به آیه یا حدیثی اشاره میكه در تلمیح فقط  آید، درحالی اقتباس، همه یا بخشی از آیه یا حدیث می

از لبت زنده گشت جان : شود، مانند گاه اقتباس با صنعت ارسال مثل جمع می(. 423:6)را در كشف مفهوم سخن به تالش وادارد 

شود یا معنایی غیر از  ده میشده تغییری دا گاه به ضرورت وزن، در كالم اقتباس(. همای شیرازی)و من الماء كلُّ شی ء حی / هما

 (.                                                                 فنون بالغات و صناعات ادبی. الدین همایی، جالل)نک.گردد معنای اصلی از آن اراده می

                                                        :                                                                      :   کاربردها

، معادل كلمه (ذیل واژه: 49)هرگاه اقتباس را مترادف بازنویسی بدانیم و غرض بازسازی هیأت اثری ادبی در قالبی نو باشد  

بازنویسی شود، یا نمایشنامه ؛ مانند رمان كه برای فیلم یا تئاتر (443: 3)تلقی شده است  adoptionیا  adaptation انگلیسی

در  .برای سینما، رادیو، تئاتر، و ادبیات كودكان بازنویسی شده است "هزارویک شب"های  بسیاری از قصّه. صورت رمان در آید كه به

ها، و تا حد امکان خصوصیت زبانی و لحن اثر اصلی حفظ  شود كه سیر داستان، شخصیت ای عمل می گونه اقتباس به

 (.                                                                                                        "اقتباس"ذیل . نویسی نامه هنر داستان واژه. ، میمنت(ذوالقدر)میرصادقی، جمال؛ میرصادقی )نک.گردد

ای  شاعری دیگر اخذ كند یا امری محقَّق و واقعهممکن است نویسنده یا شاعری معنی و محتوی یا مضمونی را از نویسنده یا 

تر از اقتباس تاریخی است،  در قلمرو ادبیات، اقتباس محتوایی یا مضمونی معمول. تاریخی را بگیرد و آن را به زبان خود نقل كند

ح تولستوی از آن هرچند شاهکارهایی در عرصه ادبیات جهان پدید آمد كه برگرفته از حوادث تاریخی است كه كتاب جنگ و صل

ارز سرقت ادبی  كننده نامی از منبع مورد استفاده خویش نیاورد، هم چه اقتباس در اقتباس محتوایی، چنان. جمله است

 (.                                               446-443فرهنگنامه ادب فارسی، ص  ،2نژاد،دانشنامه ادب فارسی قاسم):نک.است

گاه . شمارد كه صائب خود را پیرو حافظ می آورد، چنان پذیرد و سبکی اقتباسی پدید می سخنوران دیگر تأثیر میگاهی سخنوری از 

گونه كه ادبیاتکالسیک اروپا متأثر از ادبیات یونان و رم  طور كامل متأثر از یک دوره ادبی دیگر است، همان نیز یک دوره ادبی به

 (. 639، ص 2ج،ادبیات و نقد ادبی  درباره. فرشیدورد، خسرو):نک.قدیم است

                                                           
99- Cuddon, J. A. A Dictionary of Literary Terms. S.V. "adaptation"; 
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های ایران پس از اسالم، اقتباس یا ترجمه از منابع فارسی پیش از اسالم است، مانند شاهنامه و ویس و  بسیاری از داستان

و دمنه یابند، مانند حکایات كلیله  المللی می كنند و جنبه بین ها از كشوری به كشور دیگر سفر می ها و داستان برخی كتاب.رامین

صورت  این آثار، اگر به. وجود آورده است انگیزی به كه از هند به ایران و سپس به نقاط دیگر عالم سفر كرده و آثار اقتباسی شگفت

فرهنگنامه : 2دانشنامه ادب فارسی. "اقتباس ادبی". نژاد، علی قاسم:)نک.می شودآزاد ترجمه شده باشد، ترجمه اقتباسی خوانده 

 (.          446-443ادب فارسی، ص 

. اند عللی توانایی ایجاد ارتباط با مخاطب را از دست داده یکی از كاركردهای مهم اقتباس احیای مجدّد آثار كهنه ادبی است كه به

تر  هرچه محتوای یک اثر جهانی.دكن اقتباس، با ایجاد هماهنگی میان اثر ادبی كهن و تحوالت اجتماعی نوین، نقش مهمی ایفا می

. نژاد، علی قاسم) :نک. تر، و هرچه رابطه اثر با زمان یا مکانی خاص بیشتر باشد اقتباس دشوارتر است شد اقتباس از آن آسانبا

 (.                       446-443فرهنگنامه ادب فارسی، ص : 2دانشنامه ادب فارسی. "اقتباس ادبی"

فارسی روی آورده أند، غالباً تحت تعالیم و آموزه های ارزشمند قرآن بوده  شاعران فارسی زبان كه در بستر اسالم، به شعر و ادب 

اند، با این تفاوت كه در اشعار برخی از این شاعران این جلوه نمایی بسیار واضح وروشن نیست در برخی موارد قدری روشن تر 

بسیار روشن است نظیر اشعار موالنا جالل الدین نظیر اشعار سنایی غزنوی و ناصر خسرو قبادیانی بلخی و در برخی از موارد . است

بلخی، البته در مقام بهره گیری از قرآن انگیزه ها متفاوت است ، چه اینکه گاهی به قصد تیمن و تبرک جستن به قرآن ، گاهی به 

ستناد و قصد تبیین و توضیح سخن خودش، گاهی به قصد تعلیل و توجیه، گاهی به قصد تشبیه و تمثیل، گاهی به قصد ا

به اقتباس ... استشهاد، و در مواردی هم به قصد تزیین و تجمیل اشعارش و در بعضی موارد هم به قصد نکته پردازی و هنر نمایی و

و بهره گیری از قرآن پرداخته است در این میان موالنا جالل الدین بلخی شاعر و عارف قرن هفتم، مقام و مرتبۀ شاخص تری را به 

ه است،تا انجا كه ،بعضی از بزر گان و مثنوی شناسان، دو سوم از آیات قرآن را مورد استناد واستشهادِ مولوی خود اختصاص داد

 .دانسته است

 نماد

نماد  .و رمزاست سرشاراز نماد ادبیات ایران. خیال رارنگین تر می كند عناصراصلی شعراست و رمز و نماد پردهخیال یکی از

بنیادین  شعرحماسی معاصر ریشه اجتماعی نو و شعر اسالم، عرفانی پس از تمثیلی و حماسی، شعرغنایی، اسالم، از درادبیات پیش

 نماد را معادل .كندمجسم می نامحسوس را عینی طبیعت چیزی غایب و عناصر استفاده از ای است كه بانماد نشانه. دوانده است

نماددرحوزه های گوناگون .مظهر را نیز معادل این كلمه دانسته اند نشانه و های رمز،اند وگاه واژهپذیرفتهSymbolلغت سمبل

 ترین وعینی با است و زادگاه هنر نماد .گیردهای علوم باطنی ومعنوی رادر برمینقش بنیادی دارد و تمامیز میانه دانش بشری

در افسانه ها و باورهای مردمان كهن چنین آمده است كه درابتدای  .یعنی شعرارتباطی گسترده داردانسانی  ترین گفتارملموس

كه خلقت را ازكجا شروع كند، برگ  طوری كه متعجب بودهمان زمانی كه خالق تنها درمیان آبهای نخستین قرار داشت، خلقت،

لوتوس در آن رشد می كرد در دست گرفت و بر روی برگ لوتوس  لوتوسی را مشاهده نمود كه تنها موجود بود، مقداری از گلی كه

ای آن نمایانگر ادوار مختلف ههای متعدد گلبرگان گردید و الیهبه این ترتیب نیلوفر سمبل جه .قرار داد و سطح زمین بوجود آمد

است كه پس از خلقت از قعر هشت جهت وجود  ور آنها هشت گلبرگ نیلوفر نشانهدر با .، مقاطع و مراتب گوناگون هستیجهان

 .، بیرون و درونپایین ،عقب، باال ، جلو،ن هشت جهت عبارتند از راست، چپهای اولیه ظهور كردند ایآب

ت كه از درون آن نیروی ، پاكی و نیروی بالقوه اسرگونه آلودگی بوده ، نشانه خلوصهای اولیه كه عاری از هظهور نیلوفر از آب

 .معرفت ظهور می كند، دانش و مقدس حیات

، كامیابی ، قدرت  عنوان مثال سمبل باروریهاین گل بیانگر نمادهای مختلف می باشد كه مشترک با عقاید سایر ملل نیز هست ب

لوتوس . ، ریاضت و عبادت می باشد، صلح جهانی، زیبایی، تندرستی، مظهر عشق، حمایت از هر موجود زندهحاصلخیزی زمین

، خورشید قمر است و به عنوان محصول خورشید و آبها شناخته در نتیجه حاصل قدرت های خالق آتشهست مظهر روشنایی نیز 

-ی ایران باستان به خود اختصاص میهای ناهید است كه جای مهمی در آییندر اساطیر ایران این گل سمبل ایزد بانو. شده است

نام این خدا نخستین بار به صورت  .ت زنی جوان حجاری شده استباشد كه در نقوش برجسته به صوروی ایزد بانوی آب می .دهد

نیلوفر با آیین مهری نیز  .اندآبی را گل آناهیتا به شمار آورده، بنابراین گل نیلوفر های هخامنشی دیده شده استكتیبه آناهیتا در
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بنابراین بر خالف اینکه ریشه لوتوس را  .است ، او از درون غنچه نیلوفر متولد گردیدهدر صحنه زایش مهر .یابدپیوستگی نزدیک می

در دین زرتشت این گل سمبل .در ایین بودا پنداشته اند به آیین مهر كه قدمتی بس طوالنی تر از آِیین بودا دارد مربوط می گردد

 .د گرفته استای از گل لوتوس را در میان انگشتان خورامزدا نیم تنه مردی است كه شاخهسمبل انسانی اهو .اهورامزداست

 .زرتشتیان بر این باورند كه نیلوفر آبی جایگاه نگهداری تخمه یا فرزرتشت بوده كه در آب نگهداری می شده است

 :شوندنمادها معموال به چهار دسته تقسیم می: نماد در ادبیات فارسی

 مختلف درعلوم كه هایینشانه و هاعالمت مانند هستند اختیاری و قراردادی هایكه همان نشانه( significative)داللتگر _ 4

 .برندكارمی به

 گركه هم داللتگر و هم صورتی طبیعی به همراه دارند مانند روباه و شیر كه بر انسان های حیله( metaphoric) استعاری _ 2

 .دارند داللت شجاع و

 . افزایدكه بر خاطره رویدادی واقعی می( commemorative) یادبودی _ 9

 .روندها و اساطیر به كار میمانند نمادهایی كه در آیین( sacramental) قدسی _ 4
 :توان یافت از جمله های ادبی، تاثیر نماد را میونهدرشعر فارسی در تمامی نم

دارد، داستان تمثیلی وجود  یا حکایت و ،شعر دریک كه هاییاز مفاهیم نمادین، نشانه تمثیل حکایتی است سرشار: شعر تمثیلی

 .نمود منتقل را آن مفهوم بتوان سهولت به تا شده روایت آن قصد به و شده شناخته است هایینشانه

 كه مثنوی بیت اولین. است مولوی عارف گرای رمز شاعر ترینبرجسته. عرفان نماد و رمز كاربرد فراوان دارد در: عرفانی شعر

 تا اول بیت از مثنوی مقدمه. دارد جای مثنوی تمام در كه است قراردادی نماد یک دارد همراه به را «نی» شکایت و حکایت

 .ر فارسی استشع سمبولیسم كامل نمونه كنیزک و شاه داستان شروع

اسطوره با زبانی پیچیده و راز آلود كه زبان . اسطوره كه یکی از اركان حماسه است جزء قلمروی نماد است: شعر حماسی

. شناخت را هااسطوره سمبولیک زبان باید اسطوره نقد برای. سازدمی آشکار را خود هاینهفته و گویدنمادهاست سخن می

 .گردد نمایان گوناگون هایصورت به تواندمی كه است حماسی هاییاطیر، رمز وارهاس در شده مطرح فردی های(من)

 وسیله شعرسمبولیکدراین دوره.نوبخشیدند ایهای تازه تمامی فضای شعر راچهرهرمعاصرشاعران شعر نیمایی باسمبولدرشع

 درونی احوال نماد هم طبیعت هایدهپدی نیمایوشیج اشعار در .بود اجتماعی مسایل به راجع نامرئی زدن وحرف مخفی ارتباطی

 جهان به نسبت را منظرخویش و درونی احوال بیرون، توصیف طریق از كوشدمی او .اجتماعی رخدادهای نماد هم و هستند شاعر

 بیان برای ابزاری كند، استفاده نماد و ابزار منزله به طبیعت از كوشدمی نیما مانند نیز( سرشک. م) كدكنی شفیعی. كند بیان

 و نوحماسی هایاو محملی است تا اندیشهربیشتر نمادهای طبیعی درشع. حوال روحی و نمادی برای تبیین رخدادهای اجتماعیا

 ذهنش در خواهیوطن و وطن لهمسئ فورا بیندمی اسفند آخر روزهای در را هابنفشه كوچ وقتی كند، مطرح را خود اجتماعی

 :شودمی تداعی

 ای كاش        

 را وطنش آدمی كاش ای

 ثل بنفشه هام

 در جعبه ها

 توانستیک روز می

 ببرد خویش همراه

 .خواست كه كجا هر

 مجموعه این در.است شده نزدیک سمبولیک شعر به شاعر كه دهدشفیعی كدكنی نشان می( بوی جوی مولیان)مجموعه شعر 

... ، بهار، گل سرخ، توفان، مرداب وشقایق كویر، بیابان، شب، مانند رمزهایی گیرد،می طبیعت عناصر از را خود رمزهای نیز

فرهنگ كشورهای دیگر، نمادهای اشعار دیگر شاعران نمادگرای معاصر بنابر دلبستگی و آشنایی شاعر با فرهنگ كالسیک و 

 .موقعیت خاص اجتماعی، احوال درونی و عوامل دیگر نمودی تازه یافته است
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             :                                                                                                                            گیرینتیجه

ادبیات دارای دو جنبه عمومی و تخصصی است كه از نگاه عمومی حاالت ظاهری و .در حال ترقی و تعالی استادبیات روز به روز 

در واقع توجه به حفظ و به كار بردن اشعاری چند در بین جامعه و احیانا اندكی فراتر از سطح عمومی می باشد،كه اگر به گذشته 

ه راحتی می توانسته اند داستان های ملی و میهنی به جای مانده از متون كهن نیاكان خود نگاه كنیم متوجه خواهیم شد كه آنها ب

اگر از .های كهن ادبی و داستان های جنگاوری و پهلوانان شاهنامه را بازگو كنندكنند و در مراسمات شب نشینی قصه ما را بیان

ازآن حالت ظاهری و همگانی بودن و حفظ كردن  دیدگاه تخصصی به ادبیات نگاه كنیم متوجه می شویم كه این مرحله از ادبیات

ای از الیه های نهانی است كه در حیطه كار افرادی با گوشه های مشترک ادبیات ملل،بیان ویژگی.وار و شعری خارج است داستان

نوعی در یک ادبیات به علت همسایگی و همجواری ملل گوناگون با هم و تاثیر پذیری و تاثیرگذاری از هم به .این تخصص است

مفاهیم گوناگونی در ادبیات وجود دارد واین مفاهیم .ولی با بیان مختلف و رسم الخط های متفاوت قالب مشترک ریخته شده است،

مفهوم همان  ارائه شده در ادبیات ملل در حال چرخیدن است و این چرخش ها و تکرار شدن ها این موضوع را بیان می كند،كه

های به علت تاثیر گرفتن ازآن در دورهیک متن متعلق به ادوار ابتدایی بشری است و متنی .ا متفاوت استهاست ولی زمان و مکان

یکی از مهم ترین عوامل تاثیر پذیری  و تاثیرگذاری ها ترجمه است،كه در سال های اخیر نمود بیشتری . جدید شکل گرفته است

ا های صاحبان این آثار در سرزمین های دیگر رخنه كرده و متون تدوین داشته است و با ترجمه متون غربی و شرقی و بیان دیدگ

دیگر عامل تاثیر گذار .یافته با نقش پذیری ازآنها تدوین یافته اند كه همان مفاهیم گذشته و البته با اندک تغییراتی ارائه می شوند

یی و بیان حاالت مختلف مردم و ویژگی های جهانگردی و مسافرت های فراوان است كه با تدوین سفرنامه ها و كتب جغرافیا

از همه مهم تر مسئله تهاجم كشور هاست به دیگر كشورها كه در دو .داشته است( انتقال مفاهیم)آنان،تاثیر بسزایی در این انتقال

ری به داخل قرن اخیر این مسئله نمود باالیی داشته است كه از طریق تهاجم و حمله ور شدن به كشور مورد هجوم فرهنگ اجبا

البته این عامل همیشه بار منفی ندارد بلکه بسته به نوع .آن سرزمین ورود پیدا می كند و در واقع تهاجم فرهنگی شکل می گیرد

حمله می تواند مثبت نیز باشد،مثال در جنگ های دویست ساله صلیبی با ورود نیروهای بیگانه به برخی سرزمین ها،آئین و آداب و 

رد هجوم را بر می گزیدند و یا در صدر اسالم و حمله به ایران زمین و پذیرش اسالم از سوی ایرانیان، یا بعد از رسوم سرزمین مو

تمام این .برگزیده شد حمله مغول نه تنها رسم الخط دواوین از فارسی تغییرپیدا نکرد بلکه زبان فارسی به عنوان زبان رسمی

 .                 باشدهای مشترک میبه نوعی حافظ مفاهیم و جوهره باشد وی ادبیات ملل ازهم میتاثیرپذیر دهنده تاثیرگذاری ومسائل نشان

                                                                                                                                                                               :                                       منابع و مآخذ
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 .4914ارسی، تهران، معین، در ادب ف پور، نادر؛ مدح داغ ننگوزین -(1

 4914،نشر هما: تهران. فنون بالغات و صناعات ادبی. الدین همایی، جالل -(3

عشق چیست و عاشق  :، فصل اول4931رضا كلکوتی شبستری، كرمانشاه، انتشارات طاق بستان،های عاشق، محمد انسان -(3

 كیست؟

 .  4931نشرنوین، تهران، ادی،به كوشش محمدكوثری استرآب كلمات قصار برتراندراسل،-(41

 .4934، چاپ دوم، انتشارات یلدا قلم، تهران (دفتر اول)، چهل كالم و سی پیام جواد نوربخش -(44

 .4939چاپ دوم نشرآیینه وطن، تهران، ترجمه احدحامدی، دكترجورج سیکالیسون، حاالت روانی،زیست شناسی  -(42
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 .4934نتشارات یلدا قلم، تهران ، در خرابات، مبحث عشق، چاپ چهارم، اجواد نوربخش -(49

 .4933عاشقانه، مهوش باالرستمی، تهران، نشر گلفرش، چاپ سوم -(44

 .4933، چاپ یازدهم، انتشارات یلدا قلم، تهران جواد نوربخش، به كوشش شاه نعمت اهلل ولیكلیات  -(43

 .، نشر نوین4933تهران،روانشناسی روابط عاشقانه، محمد نوری و همکاران،  -(46

 .4936سال . حقیقت و زیباییدر . «های تعریف هنر فصل دشواری». بابک احمدی -(41

 ، ضمیمه مترجم4931هنر عشق ورزدیدن، ترجمه میترا میر شکار، تهران، نشر طاووس فرهنگ، چاپ دوم -(43

43)- «ThePeace Studies Program at Cornell University» .2113می 42شده در  بازبینی. 

 .2113می 42شده در  بازبینی. «لغتنامه دهخدا» -(21

 .4931را میر شکار، تهران، نشر طاووس فرهنگ، چاپ دومهنر عشق ورزدیدن، ترجمه میت -(24

 .، مقدمه مؤلف4933های ادبیات پارسی، محمد پارسافر، تهران، نشر گستان نو، چاپ دوم عاشقانه -(22

 .4933مضامین در ادب پارسی، گروه نویسندگان و كارشناسان، موسسه چاپ و انتشارات اقبال، چاپ دهم-(29

 .2144نوامبر : بازدید. دفتر هشتم: رهنگستان زبان فارسیهای ف برابرنهاده -(24

 .4911پروانه تقی نیا، تهران، نشر گلستانه، چاپ چهارم-فرهنگنامه لغات و تعاریف روابط انسانی، محمد رضا عابدین زاده -(23

، شهریور 23المللی مکعب، شماره  نشریه بین( محمد صحرانورد: نویسنده)؛ «های هنر ضد جنگ نخستین گام»با عنوان مقاله  -(26

4932. 

 .فرهنگ نشر نو. «صلح جاویدان و حکومت قانون». فلسفی، هدایت اهلل -(21

 .4933ادب پارسی، تهران، زرینالعابدین؛ شعر وموتمن، زین -(23

 سخنرانی دكتر مجتهدی در روز جهانی فلسفه -(23

 .ها هاومکتب فرهنگ تفضیلی اصطالحات فن شعروسبک ،نامه هنرشاعری واژه،ذوالقدری،میرصادقی میمنت -(91

 .دایرةالمعارف االسالمیۀ "اقتباس". شاكر، احمد محمد -(94

 .فرهنگنامه ادب فارسی: 2دانشنامه ادب فارسی. "اقتباس ادبی". نژاد، علی قاسم -(92

 .دهخدا،علی اكبر،لغت نامه - 99

 .معین فرهنگ. معین، محمد -(94

 ربحاراالنو ،(عالمه مجلسی)محمد باقر،مجلسی -(93

 .نشر نی-شرح موضوعی مثنوی معنوی:كریم زمانی، میناگر عشق-(96

 .2صر، استفتاءات، ج مکارم شیرازی،نا -(91

 .حر عاملی، وسایل الشیعه -(93

 .31ص العابدین؛ همان،موتمن، زین -(93

.41 ( Cuddon, J. A. A Dictionary of Literary Terms. S.V. "adaptation) 
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