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  ١مهتاب اوتاري
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيالن

  ٢دارلو  محمدعلي خزانه
ات فارسي دانشگاه گيالندانشيار گروه زبان و ادبي  

  )٤/٤/١٣٩٨يرش: ؛ تاريخ پذ٧/٩/١٣٩٧تاريخ دريافت: (
  چكيده

رود كه در بردارنـده    فرج بعد از شدت، از جمله آثار ارزندة قرن ششم به شمار مي
ها، توكل به خداوند در حل   مسائل اخالقي و اعتقادي همانند: صبر در برابر سختي

دوستي، اميـدواري در نيـل بـه آرزوهـا بـا        مشكالت، ايثار و از خودگذشتي، انسان
آيـد، نويـدبخش    گونـه كـه از عنـوان كتـاب برمـي       ند اسـت. همـان  توكل به خداو

هـا    هايي است كه خود را در معـرض مصـائب و سـختي     گشايش و فرج براي انسان
راه » العصـرِ يسـري    إنّ مـع «گيـري از آيـة شـريفة      بينند. درواقع، نويسنده، با بهره  مي

ينـي و تـاريخي آمـوزش    هـاي د   ها را در قالب حكايـات و داسـتان    رهايي از سختي
ي اخالقـي و تعليمـي،     هـا   مايه  دهد. فرج بعد از شدت، عالوه بر اشتمال بر درون  مي

هاي ادبي و هنري به منظـور تأثيرگـذاري بيشـتر در ذهـن خواننـده نيـز         داراي جنبه
هـا    هاي هنري و ادبـي كتـاب، بهـره بـردن نويسـنده از ويژگـي        است. يكي از جنبه

ها را در درون برخي از   توان اين ويژگي  هاست كه مي  يي در داستانرمانتيكي و غنا
هـاي كتـاب مشـاهده نمـود. تعمـيم دادن عناصـر رمانتيسـم بـه           حكايات و روايـات 

هاي قبل از پيـدايش ايـن مكتـب      كه در دوره  هايي از اين قبيل با توجه به اين  كتاب
هـاي رمانتيسـم     ا مطابق با ويژگـي ها ر  توان آن  هستند، خارج از تسامح نيست و نمي

هـاي رمـانتيكي     غرب كه در قرن هجدهم پديـد آمـد، بررسـي نمـود؛ امـا ويژگـي      
هـاي مخيـل و هنـري،      همچون: بيان آزادانة احساسات و عواطف انساني، توصـيف 

ــان ــت  قهرم ــي، فردي ــي     گراي ــب آن، يعن ــاي غال ــه را در معن گرايــي، عشــق و مغازل
شـود،   در ادبيات فارسي از آن به ادبيات غنـايي تعبيـر مـي    هاي عاشقانه كه ويژگي

  توان در حكيات فرج بعد از شدت بررسي و تطبيق نمود.    مي
  هاي غنايي، عشق.    : فرج بعد از شدت، دهستاني مؤيدي، رمانتيسم، داستانهاي كليدي واژه
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Abstract 
Faraj Ba'd Az Sheddat is one of the most valuable works of 
sixth century which includes ethical and religious issues such 
as: patience for adversities, trusting in god in resolving 
problems, self-sacrifice, humanitarian, and hope in achieving 
aspirations with trusting in god. As it comes from the title of the 
book it promise convenience and relief for people who find 
themselves in midst of adversity and hardship. In fact, the 
author, using the noble verse of "indeed hardship is followed by 
ease" teaches the way to get rid of hardships in form of 
religious and historical anecdotes and stories. Faraj Ba'd Az 
Sheddat, in addition to having ethical and educational themes, it 
also has literary and artistic aspects to influence the reader's 
mind more. One of the artistic literary aspects of the book is the 
author's use of romantic and lyric features in the stories which 
can be found in some of the anecdotes and narratives in the 
book. Extending the elements of romanticism to books like this 
book which belongs to preceding periods is not leniency and 
cannot be analyzed according to western romanticism which 
appears in eighteen century; but romantic features such as: 
freely expressing of human emotions and sentiments, artistic 
descriptions, heroism, individualism, love, love making in its 
predominant sense, means love feature which call lyric in 
Persian literature can be studied and adopted in Faraj Ba'd Az 
Sheddat. 
 

Keywords: Farraj Ba'de Sheddat, Dehestani Moayedi, Romanticism, Lyric 
stories, Love. 

                                                                                                                   
1. Email: mahtabotari@yahoo.com  (Responsible author)  
2. Email: khazaneh@yahoo.com 



 ٤٣  فرج بعد از شدت ةترجم يها  در داستان ييو غنا يكيرمانت يها  يژگيها و و  بازتاب مؤلفه يبررس

  مقدمه
اي از آثـار گرانبهـا را در خـود ذخيـره       جايي كه ادبيات كهن مـا قسـمت عمـده     از آن

هـا و    داشـتن آن، از روش   ي ماسـت تـا بـراي بهتـر شـناختن و زنـده نگـاه         است، وظيفـه  كرده

   ها كمك بگيريم. بازنگري مجـدد، بـه وسـيله     هاي نوين ادبي براي  تجزيه و تحليل آن  شيوه

هـاي مـورد بررسـي بـه       آوردهاي مفيدي در زمينه  شود دست    جش نو، باعث ميمعيارهاي سن

هـا را در معـرض     كند و بـراي دفعـات متـوالي آن     دست آيد كه ارزش اين متون را بيشتر مي

هـا    آن   دهد. محقّقان ادبي در اين راستا نقش مهمي را بر عهده دارنـد و وظيفـه    توجه قرار مي

هـاي    شتن متون قديمي ادبيـات اسـت و بـراي تحقّـق ايـن امـر، از نظريـه       دا  حفظ و زنده نگاه

هـا كمـك     برند و با رويكردهاي نوين بـه معرفـي و فرامـوش نشـدن آن      جديد ادبي بهره مي

از نظـر مبـاني و   » فـرج بعـد از شـدت   «كوشد تا به تبيـين حكايـات     نمايند. اين تحقيق مي  مي

ن پيدا كردن معيارهاي تحليل جديد بـر حكايـات كتـاب،    هاي رمانتيسم بپردازد تا ضم  مؤلفه

  مذهبي ـ ادبي بردارد.     گامي در جهت معرفي مجموعه

گـر    شـماري بـه نگـارش درآمـده كـه نشـان        هاي بـي   ها و مقاله  دربارة رمانتيسم، تأليف

گــران و محقّقــان اســت و تعــاريف   اهميــت موضــوع و جايگــاه ويــژة آن در ميــان پــژوهش

انـد. امـا بـا      هاي آن اشاره نمـوده   اي از ويژگي ري از آن بيان شده كه هركدام به جنبهشما  بي

توان تعريف دقيـق و منسـجمي از رمانتيسـم ارائـه داد؛ زيـرا بـه گفتـة          اين تعاريف، نمي   همه

آميز دست زده   تعريفي از رمانتيسم برآيد به كاري مخاطره   كسي كه در مورد ارائه«فورست 

است. اين هشدار به موقعي است كـه اي. بـي. بورگـام در     اري كسان را ناكام گذاردهكه بسي

  ).١١: ١٣٧٥(فورست، » دهد  در مجله كنيون ريويو در باب رمانتيسم به ما مي ١٩٤١سال 

رمانتيسم، عنوان مكتبي بود كه در اواخر قرن هيجدهم عليه خردگرايي كالسـيك بـه   

بيـان آزاد احساسـات و عواطـف انسـاني اسـت كـه        آن بـه سـمت    پاخواست و توجـه ويـژه  

پـردازد و    خـود مـي     براساس آن، شاعر يا نويسنده آزادانه به شرح روحيات و روابط عاشقانه

هـا    امور و پديده   ترين مسائل مربوط به آن است. در رمانتيسم، همه  تخيل و احساس از عمده



 ١٣٩٨، بهار و تابستان ١٥ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٤٤

جا كـه توصـيف امـور      يابند و از آن  تاب مياعم از امور طبيعي و انساني به صورت هنري باز

پردازي، رويـا و آرزو    دروني انسان از قبيل: عشق، غم، شادي، هيجان، ترس، پريشاني، خيال

در سبك رومانتيك؛ طبيعت و هنـر،  «است، در مخاطبان تأثير عميقي دارند. بنا به نظر شلگل 

چـه آسـماني     و احساسات زنده، آنگوئي، عقايد مبهم   شعر و نثر، جد و هزل، خاطره و پيش

: ١٣٧٦(سيدحسيني، » آميزد  چه زميني است، و باالخره زندگي و مرگ درهم مي  است و آن

اسـت كـه در اثـر       يابـد، احسـاس و عاطفـه     چه در رمانتيسم بيش از همه اهميت مي  ). آن١٧٨

گيـرد.    اطبان قرار ميهاي جامعه شكل گرفته است؛ به همين دليل مورد استقبال مخ  ناماليمتي

هـاي انسـاني و واكـنش در برابـر       اين نهضـت، بـه منظـور ارج نهـادن بـه احسـاس و عاطفـه       «

گسـتر ناشـي از انقـالب صـنعتي و انقـالب فرانسـه        هاي دامن  ها و نابساماني  ها، نابرابري  ناامني

در متون كالسـيك،   ويژه  ). در ادبيات ايران، به١٧٥: ١٣٨٦(مرتضويان، » شود  گذاري مي  پايه

هاي آن متناسـب بـا همـان تفكّـرات       رمانتيك مترادف با همان ادبيات غنايي است و ويژگي

سوز و گدازهاي عاشقانه، حسرت از فراق معشوق، آه و    غنايي است كه دربردارنده   عاشقانه

خـال و  هـاي خـط و       هاي ناشي از هجران، شوق و هيجان وصال، توصيف زيبايي  ناله و گريه

هاي جسماني و گاهاً روحاني اوسـت   لب و دهان معشوق، پرداختن به زن و توصيف ويژگي

در ايـران ايـن تصـوري    «و تفاوت رمانتيك در ايران با رمانتيك جهاني در همين امـر اسـت.   

اي   نسبتاً رايج است كه رمانتيسم صرفاً يك شـيوه و سـبك ادبـي اسـت كـه عمـدتاً در پـاره       

شـود و بـه لحـاظ     و مقداري آه و افسوس و اشك و حسرت خالصه مـي  هاي عاشقانه  ژست

گرايـي    انديشـي و ذهـن    اي است ضد رئاليستي و مبتني بـر خيـال    اجتماعي و فكري نيز پديده

صرف؛ اما واقعيت اين است كه رمانتيسم نه فقط يك مكتـب ادبـي بلكـه جنـبش و نهضـتي      

فلسفه، علوم اجتمـاعي و سياسـي، معمـاري،     هاي گوناگوني همچون: ادبيات،  است كه زمينه

  ).١: ١٣٧٨جزي،  (جعفري» گيرد موسيقي، نقاشي و سينما و جز آن را دربرمي

ــي   ــا ويژگ ــم ب ــب رمانتيس ــاس   مكت ــد: احس ــايي همانن ــق   ه ــي، عش ــي، فردگراي ،   گراي

آفرينـي، تـرجيح احسـاس بـر       هاي هنري و زيبايي  پردازي و پرداختن به تخيل، توصيف  خيال

عقل، گرايش به طبيعت و حسرت، در سطح ادبيات جهان پديدار گشت. اين مكتب بـا ايـن   



 ٤٥  فرج بعد از شدت ةترجم يها  در داستان ييو غنا يكيرمانت يها  يژگيها و و  بازتاب مؤلفه يبررس

ها و خصوصيات، بيشتر در معنـاي روابـط عاشـقانه و احساسـي در ادبيـات ايـران بـه          ويژگي

نمايش درآمد كه اغلب در مفهوم ادبيـات غنـايي اسـت. رمانتيسـم در معنـاي جهـاني آن از       

ات فارسي شد و قابليت پذيرش آن در شعر بيش از داستان بود و در مشروطه وارد ادبي   دوره

عشقي در سه تابلو مريم ـ كه در نظـر برخـي از محققـان،         شعرهاي شاعراني همانند: ميرزاده

شود. بعدها نيمايوشيج توانست مطابق با   رمانتيسم است ـ مشاهده مي    نخستين سروده به صبغه

هاي بعدي در اشـعار   را بسرايد كه در دوره» افسانه«شعر معروف معيارهاي رمانتيسم جهاني، 

  اي يافت.  انداز گسترده  فريدون تولّلي، نادر نادرپور و نصرت رحماني چشم

داود »   كتابي به همين نام از عربي است. اصـل كتـاب نوشـته      فرج بعد از شدت ترجمه

حسـين بـن   «ارم ) و متـرجم آن  معروف به قاضي تنوخي (متوفي قرن چه» بن ابراهيم تنوخي

 فـي  الحكايـات  جـامع «را  مجموعـه  ايـن  و«(متـوفي قـرن هفـتم) اسـت     » اسـعد دهسـتاني  

 زنگـي  طـاهر  بـن  عزالـدين  مخصـوص  منشي نام نهاد.  او» الضيقة و الشدة بعد ترجمةالفرج

). ١٤: ١٣٧٢(حـاكمي،  » كرد تقديم وي به را ترجمه اين و بود خراسان فَريومدي  حكمران

را ترجمـه و در    هـايي از آن    (متـوفي اوايـل قـرن هفـتم ) بخـش     » يدالدين محمد عـوفي سد«

 بـار  نخسـتين «اسـت.   آورده »االلبـاب   لبـاب «و » الحكايـات  جوامـع «بـه نـام   هاي خـود،    كتاب

 پارسـي درآورد.  بـه  هجـري  62١ سـال  در را كتاب اين عوفي محمد محمدبن سديدالدين

  ). ١٤(همان: » است  ندنما باقي قاللباالست ترجمه آن متأسفانه ولي

كـه از نـامش پيداسـت، گشـايش بعـد از سـختي، در زنـدگي انسـان           موضوع اثر چنان

را در سيزده باب كه هر باب مشتمل بر چنـدين داسـتان اسـت، بـه شـيوة         ، آن  است. نويسنده

، تناسـب  هـايش   كند. عنوان هر باب، با درون مايه اصـلي حكايـت    قصه و حكايت بازگو مي

هـاي اخالقـي     اي دارد. اين كتاب، داراي مضامين و درون مايه معنايي، مفهومي و زباني ويژه

گـري و مـددكاري،     و تعليمي همانند: صبر، توكل، نيكي به ديگران، گذشت و ايثـار، يـاري  

فراغت از بيماري و پريشاني، عشق، وفاي به عهد، رهايي از فقر و تهيدستي، روابط حسـنه و  

شناسـي،    باشد كه در زندگي مردم از گذشته تا به امروز از نظر روان  و، صله رحم و... مينيك

گويـد   اجتماعي، ديني، ادبي نقش كاربردي دارد. نويسنده از مسائل و مشكالتي سـخن مـي  



 ١٣٩٨، بهار و تابستان ١٥ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٤٦

اسـت و راه رهـايي از    گير انسان و جامعه بوده  كه در  ادوار مختلف تاريخي، همواره گريبان

دانـد و بـه نـوعي تعلـيم اخالقـي و دينـي         ري را باورهاي ديني و مـذهبي مـي  معضل و گرفتا

شـود. ايـن     دهد كه در پي آن آرامش در دو سطح مادي و روحاني براي انسان فراهم مي  مي

اخالقي و    ها در آن جنبه  داراي دويست و سي و يك حكايت است كه موضوع حكايت«اثر

  ).١٢: ١٣٨٨دي، آبا لو و فتحي نجف (نبي» مذهبي است

را آيـات    كتابي اسـت تعليمـي ـ اخالقـي كـه بـيش از نيمـي از آن       » فرج بعد از شدت«

هـا بـا     است. مفهوم داسـتان  دهد كه براي تأييد سخنان نويسنده، آورده شده  قرآني تشكيل مي

رسـانند. ايـن حكايـات و      اين آيات و دعاها به هم مـرتبط اسـت و مضـمون واحـدي را مـي     

هـا قابـل     ه نوعي مصداق بر اين آيات بوده و در زندگي فـردي و اجتمـاعي انسـان   روايات، ب

كند، نقش كليدي و پر اهميت دعا   تفسير و تعبير هستند. آنچه در اين حكايت مهم جلوه مي

هـا و    در حل مشكالت است. در اين نوشته، سعي محقّق بر اين است تا با نگاهي بـه حكايـت  

هاي رمـانتيكي    ها و ويژگي  گيري نويسنده از مؤلفه  ز شدت، ميزان بهرههاي فرج بعد ا  داستان

هـاي اصـلي تحقيـق پاسـخ       و غنايي مورد بررسي و ارزيابي قرار بگيرد و در نهايت به پرسش

 ها عبارتند از:  مناسب داده شود. اين پرسش

فـرج بعـد از    هـاي   هـاي رمـانتيكي و غنـايي در داسـتان      ها و ويژگـي   ترين مؤلفه  ـ مهم١

گونه آثار صرفاً در معناي تطبيق بـا مفهـوم     ـ آيا اطالق رمانتيسم به اين٢شدت كدام هستند؟ 

هـاي رمانتيسـم در فـرج بعـد از شـدت بـيش از سـاير          يك از مؤلفـه   اروپايي آن است؟ كدام

قسـمت   هـا، در   گويي بـه ايـن پرسـش     شود؟ بنابراين، محقّق بعد از پاسخ  ها مشاهده مي  مؤلفه

هـا را نشـان     ها و ويژگي  جدول و نمودار آماري ميزان به كارگيري مؤلفه   گيري با ارائه  نتيجه

هـاي    كند كه كتاب فرج بعد از شـدت، داراي برخـي از ويژگـي     دهد و در پايان بيان مي  مي

رمانتيكي است. هرچند اطـالق رمانتيسـم در معنـاي جهـاني و اروپـايي آن بـراي ايـن گونـه         

دهيم، خواهيم ديد كـه    هايي كه در اين مقاله انجام مي  ها با تسامح است، اما با بررسي  ستاندا

هاي رمانتيك نظر داشته كه اغلب در مفهـوم ادبيـات غنـايي      هايي از ويژگي نويسنده به جنبه

هـاي    پـردازي   آنان بيان آزادانه احساسات و عواطف شخصـي، تخيـل و خيـال     است و عمده



 ٤٧  فرج بعد از شدت ةترجم يها  در داستان ييو غنا يكيرمانت يها  يژگيها و و  بازتاب مؤلفه يبررس

گرايـي، غـم و     ه و هنري، پرداختن به زن و توصيف آنان در اثناي حكايـات، فرديـت  شاعران

  گرايي را در بردارد.  اندوه انساني و قهرمان

  تحقيق   پيشينه
» رمانتيســم«و » فــرج بعــد از شــدت»   تحقيــق در دو بخــش جداگانــه   بــازگويي پيشــينه

ه از نظـر داسـتاني و تعليمـي،    گيرد. فرج بعد از شدت، از جمله آثـاري اسـت كـ     صورت مي

اسـت؛ هماننـد:    آن به نگارش درآمده   هايي درباره  مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته و مقاله

)، ١٣٣٣از محمد قزوينـي و مجتبـي مينـوي (يغمـا:     » تاريخ تأليف فرج بعد از شدت فارسي«

نقـد ادبـي:   از ابوالفضـل حـري (  » ژانر و همناك: شگرف و شگفت در فـرج بعـد از شـدت   «

زاده  از عصمت اسماعيلي و نيـره نبـي  » هاي فرج بعد از شدت  شناسي داستان ريخت«)، ١٣٨٧

از » تحليل عناصر داستاني الفرج البعد الشده«)، ١٣٨٨(دانشكده علوم انساني دانشگاه سمنان: 

تحليـل سـاختارهاي غنـايي    «)، ١٣٨٨لو و هاجر فتحي نجف آبادي (گوهر گويا:  عليرضا نبي

از ناهيـد نصـر آزادانـي و محسـن     » هـاي پـراپ    جمه فرج بعـد از شـدت براسـاس ديـدگاه    تر

   ). ١٣٩٥شناسي ادب فارسي:  محمدي فشاركي (متن

اسـت.   هـا انجـام گرفتـه     هـا و مقالـه    دربارة رمانتيسم نيز، تأليفات زيادي در قالب كتاب

از ليليـان فورسـت   » مانتيسمر«از مسعود جعفري، » سير رمانتيسم در غرب«هايي همانند   كتاب

هـاي رمانتيـك در آثـار مربـوط بـه ادبيـات كالسـيك          بازتاب ويژگي  و... . همچنين درباره

از » المصـدور   نمودهاي رمانتيسـم در نفثـه  «است؛ از قبيل:  هاي زيادي به نگارش درآمده  مقاله

ــدعلي خزانــه  ــو (مــتن  محســن بــتالب اكبرآبــادي و محم )، ١٣٩٠ شناســي ادب فارســي: دارل

» هاي آن در تاريخ جهانگشاي جويني، نفثه المصدور و آثار بـزرگ علـوي    رمانتيسم و رگه«

د استوار نامقي (رشد آموزش زبان و ادبيو... . ١٣٩٤ات فارسي: از سيد محم (  

جايي كه مكتب رمانتيسـم مربـوط بـه قـرن هيجـدهم اسـت، لـذا بازتـاب آن در           ازآن

تطبيـق     هـايي كـه در زمينـه     ر شـعر بيشـتر اسـت. از ايـن نظـر، مقالـه      ويـژه د   ادبيات معاصر  به

نقـد و  «هماننـد:   ؛رمانتيسم اروپايي و غربي در ادبيات معاصر شده، بيش از ساير دوران است



 ١٣٩٨، بهار و تابستان ١٥ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٤٨

از ســيد منصــور جمــالي و » هــاي بــارز رمانتيســم در شــعر محمــدتقي بهــار  تحليــل مشخصــه

از يــداهللا » مانتيســم در شــعر منــوچهر آتشــير«)، ١٣٩١(بهارســتان:  محمدرضــا نشــايي قــايم

» هاي رمانتيكي در شعر نيمـا   مايه  بن«)، ١٣٩٢ نصراللهي و كلثوم خدادوست (بهارستان سخن:

) و... . برخــي از ايــن ١٣٨٩از مهــدي شــريفيان و اعظــم ســليماني ايرانشــاهي (ادب غنــايي:  

ملـل ديگـر اسـت؛ هماننـد:     ها به صورت بررسي تطبيقي با برخـي از شـاعران ادبيـات      تحقيق

از يحيـي معـروف و فـاروق    » بررسي تطبيقي رمانتيسم در اشعار سيد قطـب و نـادر نـادرپور   «

بررسي تطبيقي مضامين مشترك رمانتيك در هشت كتـاب  «)، ١٣٩٠ ات تطبيقي:نعمتي (ادبي

از زهـره رامـين و محمـدجواد بختيـاري     »  سهراب سپهري و گزيده اشعار ويليـام وردزورث 

  ) و... . ١٣٩١ات معاصر جهان: ژوهش ادبي(پ

  هاي فرج بعد از شدت    هاي رمانتيسمي و غنايي در داستان  مؤلفه
مكاتب ادبي، مكتب رمانتيسـم، داراي     ليف شده در زمينههاي تأ  كتاب   براساس مطالعه

ـ   هاي خاصي است و بازتـاب گسـترده   ها و ويژگي مؤلفه هـا    ات و هنـر سـاير ملـت   اي در ادبي

بازتـاب     بـه بررسـي و نحـوه   است. در ايـن قسـمت،    اي به جاي گذاشته  و تأثيرات ويژهداشته 

  پردازيم.  هاي فرج بعد از شدت مي  هاي جهاني رمانتيسم در داستان  مؤلفه

  ـ انعكاس غم و اندوه١
ها، اغلب در پي آن هستند تا  مسائل مربـوط بـه جهـان انسـاني را بـه تصـوير         رمانتيك

هـا، تصـويرگر     د و در برابر مخاطبان ترسيم نمايند. از اين رو، آنـان عـالوه بـر خوشـي    بكشن

آيـد، نشـان     را كه در زنـدگي بـراي انسـان پـيش مـي      ها نيز هستند و غم و اندوهي  يمتينامال

هـا    كالسـيك «. دهند. همين امر، يكي از داليل تقابل مكتب رمانتيسم با كالسيسـم اسـت    مي

خواهند فقط زيبايي و خوبي را شرح و بيـان كننـد     ست هستند؛ يعني در هنر ميآلي  بيشتر ايده

كوشند گذشته از زيبـايي، زشـتي و بـدي را هـم نشـان دهنـد،         ها مي  كه رومانتيك  و حال آن

رگي و پستي، غـم و  اثري است كه از تركيب عظمت و نكبت، بز» درام رومانتيك«كه  چنان

   ).١٧٩: ١٣٧٦ي، (سيدحسين »است شادي تشكيل شده



 ٤٩  فرج بعد از شدت ةترجم يها  در داستان ييو غنا يكيرمانت يها  يژگيها و و  بازتاب مؤلفه يبررس

ها و مسـائل    دغدغه   توانسته انعكاس دهنده هاي فرج بعد از شدت، دهستاني  در داستان

فكري و روحي مردمان آن زمان باشد و با توجه به واقف بودن به زنـدگي و معيشـت آنـان،    

شـاره  هاي مردم ا  وقايع آن دوران را ترسيم نمايد؛ لذا در اين حكايات به انواع باليا و سختي

هـا ايجـاد     كند تا نوعي باور يقيني و ايماني در آن  نمايد و راه رهايي را براي آنان بيان مي  مي

شناسي حـائز اهميـت اسـت.      ها را به بهبود شرايط اميدوار گرداند كه از بعد روان  نمايد و آن

آثـار   ايـن اسـت كـه بـرخالف سـاير      شود،  ارزي كه در اين كتاب ديده ميبنابراين تازگي ب

پردازنـد، ايـن     هـا مـي    رمانتيك كه صرفاً به وصف غم و اندوه حاصل از پيامـدها و مصـيبت  

دهـد. از ايـن     هاي رهـايي را در برابـر انسـان قـرار مـي      كتاب در كنار وصف اين مسائل، راه

هـاي فـرج بعـد از شـدت بـه خوشـي و كـامراني خـتم           روست كه اغلب حكايات و داسـتان 

ي هاي اين كتاب كه با فضاي غم و انـدوه ارتبـاط دارد و از آن بـرا     ژگيشود. يكي از وي  مي

برد، اشـاره بـه داسـتان زنـدگي انبيـا و پيـامبران         بهره مي گسترش معناي فرج و رهايي از غم

 ٢٧(ص (ع))، حضرت ابـراهيم ٢٧(ص(ع) )، حضرت نوح٢٧(ص (ع)حضرت آدم :الهي همانند

)، داستان حضـرت  ٢٩(ص (ع)حضرت يونس)، ٢٩(ص (ع)) ، حضرت يعقوب و يوسف٢٨و 

فرسـايي    طاقـت هـاي    ) است كه دچار سختي٣٢(ص (ص)د ) و حضرت محم٢٩(ص (ع)موسي

اما در نهايت، با تضرّع و توكّل، كارشـان بـه گشـايش و  فـرج انجاميـد. درحقيقـت،       شدند، 

نشان دهـد كـه   هاي زندگي انبيا به ويژه در آغاز كتاب، خواسته تا  نويسنده با آوردن داستان

اسـت و بـراي    غم و ناراحتي انبيا، كه اغلب براي آزمون و ابتالي آنان بـوده، روي بـه فـرج نهـاده    

انسـان تلقـين اميــدواري نمايـد تــا در صـورت روي دادن مصـائب ســخت، بـا توكــل و صـبر بــر        

و اي بـراي از بـين بـردن و حـل غـم        هـاي گونـاگون و سـازنده     حـل   آيند و راه  مشكالت فائق مي

اسـت.   شـود، بيـان نمـوده     هـا كـه در اثـر توكـل حاصـل مـي        ناراحتي همانند: صبر در برابر سختي

در موضـعي كـه حيلـه    «نمايد:  هاي مختلف كتاب به صبر و فوائد آن اشاره مي  رو در قسمت  ازاين

كليـد  الفرج) شـكيبايي    مفيد نباشد، صبر بايد و از امثال ساير معروف و مشهور است (الصبر مفتاح 

و  ).٦٢: ١٣٨٣(دهسـتاني،  » گشايش است. (من صبر قدر) هركـه صـبر كنـد بـر مـراد قـادر شـود       

  :همانند ؛نمايد  ي صبر بيان مي  اشعار زيادي درباره



 ١٣٩٨، بهار و تابستان ١٥ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٥٠

ــد ســهم « ــه هرچن ــه گــاه حادث ــود  ب ــاك ب  ن

 اگرچـــه بســـته شـــود كـــار نااميـــد مشـــو 

 به صبر بوك و مگر شاد بادش و آه مكـن  

ــ   ــو آنك ــت كــار ت ــه ذل و محن ــوليد ب  ه ببش

  

 اگـر صـبور نباشـي تـو از كـه صـبر آيـد؟         

 كــه آنكــه بســت همــو زود بازبگشــايد     

 مگــــر ز آينــــه ســــينه زنــــگ بزدايــــد  

ــد    ــر بيارايـ ــار دگـ ــت بـ ــز و دولـ ــه عـ »بـ  

).٧٢(همان:   

هـا    هـا در برابـر غـم و انـدوه حاصـل از سـختي        ديگري كـه نويسـنده بـه انسـان       توصيه

مردان   و بعضي از نيك«: نسبت به  خداوند  متعال استسن ظن تسليم و رضا و ح د،آموز  مي

ـ در كشف آن بليت به كـار    تعالي    چنين گفتند كه در هر بليت كه باشي حسن ظن به باري ـ 

  ).٦١(همان:  »ترين فرج در بليت، حسن ظن باشد  دار كه نزديك

 ز روزگار بـه شـادي و رنـج راضـي بـاش      «

ــه    ــي شــوي رنج ــردات كن ــالف م  اگــر خ

 دانــي  چــو در حقيقــت علــم خــدا نمــي    

ــت كــن    ــار خــدا كــار خــود حوال ــه اختي  ب

  

ــه  چــو گشــته  ــه ب ــادان   اي ب ــاد خــويش ن افت  

وگر به كام تو گـردد جهـان مشـو نـادان        

  كه چيست موجب سود و كدام اصل زيان؟

»كه جز رضا به قضـا نيسـت درد را درمـان     

).٥٧(همان:   

هـاي    از توصـيه ل و مشكالت با توسل به دعـا،  رهايي از مسائگونه كه گفته شد،   همان

ين شـرايط محيطـي و زنـدگي،    فـرج بعـد از شـدت اسـت كـه در بـدتر         بسيار مهم نويسـنده 

رامـون، دعـا و   هـاي رهـايي از غـم و درد حاصـل از محـيط و پي       ست. بنابراين از راهكارگشا

كند به ايـن    روايت ميبهترين راه است. در حكايتي كه از زبان سعيد بن عنبسه توسل به آن، 

  مسئله اشاره دارد:

سعيد بن عنبسه روايت كرد و گفت: روزي نشسته بودم و مردي با من نشسته بود و با «

اي در گوشش افتاد و بـه بسـيار كوشـش از گوشـش       كرد. ناگاه سنگريزه سنگريزه بازي مي

يد و از زحمـت آن  بيرون نتوانستند آورد و دردي اليم و محنتي عظيم به سبب آن بر وي رس

كشـيد و نـداي     هـا از آن محنـت مـي     هوش و مـدت   بي ،سنگ شد و از درد گوش  سنگ، بي

رسيد تا روزي كه رنج سخت بود و اميد نجات سسـت و دل شكسـته     فرجي به گوشش نمي



 ٥١  فرج بعد از شدت ةترجم يها  در داستان ييو غنا يكيرمانت يها  يژگيها و و  بازتاب مؤلفه يبررس

أمـن ُیجیـب ُمظطـر « خواند  اي اين آيت مي  و يقين به هالك درست، ناگاه شنيد كه خواننده

خـدايا  : «گفـت ». السوء و َیجعلُکم ُخلفاَء االرَض إله مع اللَه قلیًال ما َتذکرون  و یکشُف إذا دعاُه 

ايـن سـخن هنـوز در گـوش     » طر من. اگر وقت آمـد رحمـت آر بـر مـن    مجيب تويي و مض

اي بگشـاد    گشـاينده   كوششي از گوشش بيفتاد و آن در بسته بي  دهانش بود كه آن سنگ بي

  ).٣٣ـ  ٣٦(همان:  »ايي زايل شددو  و آن درد و كلفت بي

هـا و ابعـاد     هاي فـرج بعـد از شـدت، در جنبـه      اميدواري به گشايش، با توجه به داستان

مختلف قابل بررسي است كه در ارتباط با مسائل پيش آمده، قابل بررسي است. اين ابعاد را 

  بندي نمود:   توان به صورت زير طبقه  مي

  ماريغم و اندوه حاصل از بي ١ـ ١
هايي است كه انسـان را دچـار     بيماري و دردهاي ناشي از آن، همواره يكي از مصيبت

درمان و رهايي از دردهاي آن نمايد؛ لذا انسان در مواجهه با آن، سعي در  پريشاني و غم مي

ــا ايــن وجــود دارد. ــا نگــاه مثبتــي مــي  دهســتاني ب ــه بيمــاري ب در علــل و بيمــاري «: نگــرد  ب

بايد عاقل از آن غافل باشد و به مكامن و اسرار آن جاهل و از جمله پـاك  هاست كه ن  نعمت

گردانيدن تن است از دنـس گنـاه و متصـدي گشـتن در احـراز ثـواب صـبر و بيـداري او از         

غفالني كه از لوازم نعمت باشد و بيشتر مردمان مغرور گردنـد و يـاد دادن نعمـت صـحت و     

يض نمودن بر صدقه و پس از آن كـه چنـدين   شناخت قدر آن و باعث شدن بر توجه و تحر

فوايد از بيماري حاصل آيد، آنچه در قضا و قدر بـاري ـ تعـالي ـ محكـوم و مقـدر باشـد از        

  ).٦٥(همان:   »موت و حيات خود نباشد

   ر باب دهم به طور كامل به مسـئله هاي مختلفي و د  باب كتابش، دهستاني در حكايات

است. در يكي از اين حكايـت   ايت به شفا و درمان منجر شدهر نهبيماري پرداخته است كه د

ـ «گويد كه به دست   از جواني سخن ميوط به حكايت دوم از باب دهم است، كه مرب د محم

هنوز در اول ريعان عمـر بـود و از   « جواني است كه   ، دربارهشفا يافت. اين داستان »بن زكريا

انداخت و بدين   ث شد كه خون بسيار از گلو برميبه ري آمد و در راه علّتي او را حاد بغداد

ـ  ،كـرد و چـون بـه ري رسـيد      رسيد و ضعف تولّد مي  سبب او را زحمت و الم مي د بـن  محم



 ١٣٩٨، بهار و تابستان ١٥ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٥٢

تـر و مـاهرتر از وي كسـي نبـود،       زكريا الرازي را كه طبيبي مشهور بود و در عهـد او حـاذق  

ورت حادثه معاينه با او نمـود. محمـد   بخواند و علّتي را كه بدان مبتال بود با او شرح داد و ص

بن زكريا دست بر نبض و مجسه او نهـاد و قـاروره و دليـل تأمـل كـرد و از مبـادي حـدوث        

علّت تا به وقت سوال از كيفيت اعراض و احوال و ابتدا و انتهـاي آن پرسـيد و از آن جملـه    

جـوان آمـد، سـخن     كـه بـر دل   ). در ادامه از اندوهي٥٧٥ (همان: »كرد  هيچ چيز داللت نمي

ي جوان به سبب شـرب  اما در نهايت محمد بن زكريا با حذاقت دريافت كه بيمار گويد.  مي

اسـت كـه    ي نيـز بـه مسـئله بيمـاري اشـاره شـده      هاي ديگـر   است. در داستان آب ناپاك بوده

)، حكايـت  ٨٣(ص  )، حكايـت نهـم از بـاب سـوم    ٦٥حكايتي از بـاب دوم (ص   :عبارتند از

)، حكايت پـنجم از  ٢٩٦(ص  )، حكايت شانزدهم از باب ششم١٩٥ (ص پنجمهشتم از باب 

) و حكايــات بــاب دهــم از ٥٥٣(ص  )، حكايــت ششــم از بــاب نهــم٥٠٢(ص  بــاب هشــتم

  ).٥٧١ـ ٥٨٨ صص( حكايت اول تا حكايت هشتم

  غم و اندوه حاصل از تهيدستي و فقر. ٢ـ ١
وحـي و اغتشـاش در   تهيدستي و فقـر، از جملـه عـواملي اسـت كـه سـبب آشـفتگي ر       

شود. فقر، يكي از مسائل مورد توجه دهستاني در فرج بعد از شدت اسـت.    زندگي انسان مي

هـايي را كـه دچـار      فقر پرداخته و انسان   هاي مختلفي به مسئله  ت و داستاننويسنده در حكايا

انـد.    رهـا شـده  ، از آن توكل به خداونـد    اند كه در سايه  و فقر شدهپريشاني حاصل از ناداري 

اسـت. در ايـن    گرفتـار در فقـر و درويشـي پرداختـه     هاي  طور مستقل به انسان  در باب هفتم به

تكلـف    هـاي بـي    گويد كه بر اثر اسراف در خرج ها گاهي نويسنده از فقري سخن مي  داستان

 هماننـد حكايـت   ؛گـردد  شود اما در ادامه دوباره به اوضاع و احـوال سـابق برمـي     حاصل مي

حكايت كرد عبداهللا الصيرفي كـه در همسـايگي مـن (بـه واسـط)      «: بيست و چهارم اين باب

را به شراب و قمـار تلـف كـرده و بـه       جواني بود كه از پدر مالي وافر، ميراث يافته بود و آن

  ).٤٠١(همان: » حال گشته  غايت درويش و مقل

رمـانتيكي و عشـق      ا زمينـه هـا بـ    قـر و درويشـي در آن  هايي كه ف  يكي ديگر از داستان 

. ايـن داسـتان،   باشـد  ميخوان است، حكايت سوم از باب سيزدهم كه درباره عشق است،   هم



 ٥٣  فرج بعد از شدت ةترجم يها  در داستان ييو غنا يكيرمانت يها  يژگيها و و  بازتاب مؤلفه يبررس

ـ    هايي است كه در اثر فقر ناچار به از هم  گر فقر و درويشي انسان  روايت ب گسستن پيونـد ح

 شـود   ه مـي است كه عاشق كنيزك مغني جوان بغدادي  ارهشوند. اين حكايت، درب عاشقي مي

انجامد؛ امـا پـس از آن، بـه ناچـار بـر اثـر فقـر          هاي زياد به وصال مي  و پس از تحمل مرارت

ش نبـود كـه بـرگ    چـون بـرگ آنـ   «شـود:   فروش كنيزك محبوب به نخـاس مـي  مجبور به 

كـرد و از شـاخ اميـدش برگـي ظـاهر        برگ و نوا زندگاني مي  مدتي بيخويش از نوا سازد، 

برگـي او قـوت     آمد. كنيزك را با بي  ن آرزويش نوايي اصلي حاصل نميشد و از ارغنو  نمي

صبر نماند و او را از نواي كنيزك اميد سپري شد تا عاقبت بدان انجاميد كه كنيزك گفـت:  

مصلحت آنست كه مرا هرچند بـه جـان خريـدار تـوام بفروشـي، باشـد كـه مـن از سـعادت          

رهـي و از بهـاي مـن زيـب و بهـائي يـابي،        مند شوم و تو از نحوست زحـل بـاز    مشتري بهره

ثروت خريدار مرا مزيـد ضـجارت گـردد و ثمـن تـرا سـرمايه تجـارت شـود. آخراالمـر بـه           

اضطرار مفارقت يكديگر اختيار كردند و برآنچه به ضرورت از هم جدا شوند و قرار دادنـد  

رود   پـيش مـي  . اما داستان طـوري  )٧١٠ـ   ٧١١ (همان: »و روز ديگر كنيزك را به نخاس برد

  رسد.  كه دوباره عاشق به معشوق خود مي

ــه مســئله  پريشــاني حاصــل از فقــر و درويشــي    حكايــات ديگــري كــه در ايــن كتــاب ب

اند و احساسات ناشي از اين پريشاني به تصوير كشيده شـده، عبارتنـد از: حكايـت اول      پرداخته

)، ١١٠و پنجم از باب سوم (ص  )، حكايت سي٨٢)، حكايت دهم از باب سوم (٦٩از باب سوم (ص 

)، حكايـت اول از بـاب   ١٦٦)، حكايت اول از باب پنجم (ص ١١١حكايت چهلم از باب سوم (ص 

)، ٣٠٢)، حكايت هژدهم از باب ششـم (ص  ٢٦١)، حكايت سوم از باب  ششم (ص ١٦٦پنجم (ص 

ايت چهارم حك )،٣٠٥ـ   ٤٨٥حكايات مربوط به باب هفتم از باب اول تا باب چهل و هشتم (صص 

  ).٧٢٨ص ( از باب سيزدهم

  غم و اندوه حاصل از مرگ . ٣ـ ١
اصـلي رمـانتيكي اسـت كـه در      يهـا   مرگ انديشي و ترس از مرگ، يكي از ويژگـي 

يكي از عواملي اسـت   چراكه مرگاست؛  هاي مختلف به آن پرداخته شده  تابها و ك  داستان

مـرگ     شـود. دهسـتاني، بـه مسـئله     مـي كه سبب ايجاد غم و پريشاني در ذهن و روان انسـان  



 ١٣٩٨، بهار و تابستان ١٥ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٥٤

و در تـذكر بـه    كنـد  نگـاه مـي  عنوان امري كه همـواره انسـان در چنگـال آن اسـير اسـت،        به

اگرچـه كسـي پادشـاه بـزرگ و خليفـه روي زمـين       «: نمايـد   پادشاهان به اين مسئله اشاره مي

و اذكـر هـادم    باشد، بايد كه در هيچ حال از اجل غافل نباشد و از مـرگ ايمـن نبـود (اكثـر    

) را فراموش أیَنما َتکونوا ُیدِرکُکم الموُت و َلو ُکنُتم فی ُبروِج َمشیدهاللّذات) را كار فرمايد و (

كه او در طلب لذات زندگاني است، مرگ در طلب اوسـت و    چنان  نكند و يقين داند كه هم

، هـيچ  در حصول مطلوب او شك است. اما آنكه طالب به  همـه حـال مـدرك خواهـد بـود     

  ).١٩٨(همان:  »شك نيست

مرگ بيان شده، سرنوشت و مـاجراي     ، مسئلههايي كه در فرج بعد از شدت  در داستان

اند كـه منجـر بـه قتـل آنـان خواهـد         اي شده  كشد كه دچار حادثه  هايي را به تصوير مي  انسان

ايـن حكايـات، حتـي       امـا دهسـتاني در ادامـه   شوند.  ، دچار پريشاني و اندوه ميرو  شد؛ ازاين

هـا بـا زيركـي و      رهايي از مرگ را نيز با توكل و استمداد از خداونـد و نيـز در برخـي از آن   

هـاي گونـاگون بـه ايـن مسـئله        هـاي مختلـف از بـاب     دانـد. در داسـتان    هوشياري ممكن مـي 

هـاردم  چپردازد. به عنوان نمونـه حكايـت     طور مستقل به آن مي  پردازد و در باب هشتم به  مي

ساالر خـود اسـت كـه بـا سياسـت و        يكي از پادشاهان عجم به خوان   از باب هشتم كه درباره

سـاالرِ پادشـاهي اسـت كـه بـراي        خـوان    مرگ رهايي يافت. داستان دربـاره  تدبير درست از

ريـزد و همـين امـر سـبب       پادشاه مي   اي از آن بر جامه  ناخواسته قطرهآورده و   پادشاه غذا مي

شود و هرچه آن شـخص بـر پادشـاه مبنـي بـر عفـو و         م پادشاه و صدور فرمان قتل او ميخش

آن خوانساالر چـون از عفـو و تجـاوز نوميـد     « كند، سودي ندارد تا اينكه  گذشت اصرار مي

آن كاسه شوربا برگرفت و تمامت بر سر ملك ريخـت   ،شد و به هالك و بوار متيقّن گشت

شايع و مستفيض شود كه پادشاه بـه ظلـم يكـي را از مقربـان     و گفت: نخواستم كه در جهان 

خويش هالك گردانيد، بر چنين جنايتي اقدام نمودم تا مستحق قتل گردم و چون اين حكم 

اكنـون حكمـي كـه     ي نباشـد و بـه ظلـم منسـوب نگرداننـد.     بر من نافذ شود پادشاه را بـدنام 

بب رهايي و عفو پادشاه نسـبت بـه او   ). همين سخن س٥٣٦(همان:   »اي به امضا رسان  فرموده

  شد.



 ٥٥  فرج بعد از شدت ةترجم يها  در داستان ييو غنا يكيرمانت يها  يژگيها و و  بازتاب مؤلفه يبررس

ي و درمانـدگي  مـرگ و پريشـان     گري از فرج بعد از شـدت بـه مسـئله   در حكايات دي

حكايت پنجم از باب دوم (ص  :همانند ؛رهايي از آن اشاره شده است   حاصل از آن و نحوه

، )٩٨(ص  )، حكايـت بيسـت و دوم از بـاب سـوم    ٧٥(ص  )، حكايت هفتم از بـاب سـوم  ٥٠

(ص  )، حكايـت بيسـت و چهـارم از بـاب سـوم     ٩٩(ص  حكايت بيست و سوم از باب سـوم 

)، حكايت سي و سوم از بـاب سـوم (ص   ١٠١(ص  )، حكايت بيست و پنجم از باب سوم٩٩

)، ١٦١(ص  )، حكايت نوزدهم از بـاب چهـارم  ١١٨(ص  )، حكايت دوم از باب چهارم١٠٦

)، حكايـت  ٥(ص  از بـاب پـنجم   يزدهمس)، حكايت ١٧٥(ص  حكايت چهارم از باب پنجم

)، حكايات مربوط به باب هشـتم از بـاب اول تـا بـاب پـانزدهم      ٢٣٦(ص  بيستم از باب پنجم

(ص  )، حكايـت سـوم از بـاب نهـم    ٥٤٠)، حكايت اول از بـاب نهـم (ص  ٤٩٢ـ   ٥٣٧ (صص

)، ٥٥٣(ص  )، حكايــت ششــم از بــاب هشــتم٥٥٢(ص  )، حكايــت پــنجم از بــاب نهــم٥٤٤

)، حكايـت  ٥٦٩(ص )، حكايـت دوازدهـم از بـاب نهـم    ٥٥٧(ص  از باب نهم حكايت هشتم

  ).٦٦٩(ص  )، حكايت هشتم از باب دوازدهم٦٠٨(ص  ششم از باب يازدهم

  . غم و اندوه حاصل از زندان و اسارت٤ـ ١
ترين مسائلي است كه ذهـن انسـان را دچـار      زنداني شدن و حبس همواره يكي از مهم

هاي سرد و تاريـك، سـبب پيـدايش نـوع       هاي شاعران از زندان  سرودهنمايد.   غم و اندوه مي

گويند. در اين گونه اشعار، شاعر، تصـويرگر نالـه    مي »حبسيه يا حبسيات«ادبي شد كه به آن 

در حقيقـت، حبسـيه    ي تاريـك زنـدان اسـت.   هـا   ها و سياه چاله  و فرياد انسان گرفتار در ميله

. هاي جسمي و روحي انسان در بند اسـت   ناراحتي م كنندةاست كه در آن شاعر ترسي شعري

آلـود و تندرآسـاي     امـا غـم  هاي موزون  نيمه موزون   مان نغمهه ،اشعار حبسيه يا اشعار زندان

شـكند و    القلـب، صدايشـان در گلـو مـي      نمايـان قسـي    اسيران قفس است كه از نهيب دوست

گردنـد كـه سـوز      هايي مي  نه در پي كاغذ پارهگاه با چشمي گريان و دستاني لرزان، دزدا  گه

دل خويش را به بيرون از زندان هدايت كنند؛ امـا در ايـن ميـان شـاعراني هسـتند كـه حتـي        

بلكـه بـا لبـان دوختـه و دل سـوخته،       هـا هـم برايشـان ميسـر نبـود،       غذ پارهامكان نوشتن با كا



 ١٣٩٨، بهار و تابستان ١٥ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٥٦

خـويش بـر ديـوار زنـدان نقاشـي       آميـز را بـا انگشـتان     هاي دردآلود و فريادهـاي تضـرع    ناله

  . اند  كرده

       هـاي داسـتاني را دچـار      تدر فرج بعـد از شـدت، يكـي از مسـائلي كـه ذهـن شخصـي

شـود.    هاي زندان حاصل مي  اسارت و حبس است كه در اثر شكنجه ،پريشاني و اندوه نموده

ز زندان رهايي ها، دهستاني، راوي داستان اشخاصي است كه با صبر و توكل ا  در اين داستان

اسـت. در   و برخي به سبب لطف خداوندي بـوده  اند كه برخي به سبب شفاعت اطرافيان  يافته

هـاي مربـوط بـه حـبس، سـخن گفتـه و راه رهـايي از زنـدان را           هاي مختلف، به داستان  باب

ترسيم نموده و اميد به رهايي را در دل زنداني زنـده نگـه داشـته و در بـاب پـنجم، بـه طـور        

عنوان نمونـه در حكايـت هشـتم از بـاب پـنجم كـه         است. به مسئله پرداختهاي به اين   گانهجدا

، مربوط به سليمان بن وهب است كه با جمعي اسير شد و به شفاعت ابي داود خالصي يافت

گفتم: يا اميرالمومنين محمد بن عبدالملك بسيار مـردان بـزرگ را از كتـاب و    «چنين آمده: 

چيزي از مصادره  اهل دواوين معزول كرده و محبوس گردانيد و زيادتعمال و متصرفان و 

اسـت و ايشـان خلقـي بسـيارند و چنـدين هـزار دسـت از اتبـاع و اشـياع           ايشان حاصل نشـده 

كننـد، بفرمـاي تـا      اند و بر تو دعاي بد مي  خويشان و متعلقان و دوستان ايشان به خدا برداشته

اند، به دعاي خير بدارند و از حق   ا كه به دعاي بد برداشتهه  ايشان را اطالق كنند تا آن دست

.  نين خواهند؛ باشد كه خداي عافيت بخشد و صـحت ارزانـي دارد و...  متعالي بقاي اميرالمو

  ).١٩٥: ١٣٨٣(دهستاني،  »گفت: نيكو گفتي، از زبان من بنويس تا ايشان را اطالق كند

رنـج حاصـل آن اسـت، عبارتنـد از:     زنـدان و اسـارت و      حكايت ديگري كـه دربـاره  

)، حكايت هشـتم از  ٧٤(ص  )، حكايت پنجم از باب سوم٧١(ص حكايت سوم از باب سوم

 )، حكايـت بيسـتم از بـاب سـوم    ٨٨ص ( )، حكايت دوازدهم از باب سوم٧٦(ص  باب سوم

 )، حكايـت سـي و يكـم از بـاب سـوم     ٩٧(ص  )، حكايت بيست و يكم از باب سوم٩٦(ص 

 )، حكايـت چهـارم از بـاب چهـارم    ١٠٩(ص  ت سي و هفت از باب سـوم )، حكاي١٠٣(ص 

)، حكايات اول تا بيسـت و هشـتم از بـاب    ١٢٧(ص  )، حكايت نهم از باب چهارم١٢٠(ص 



 ٥٧  فرج بعد از شدت ةترجم يها  در داستان ييو غنا يكيرمانت يها  يژگيها و و  بازتاب مؤلفه يبررس

)، حكايـت هشـتم از بـاب    ٢٦٣ص ( )، حكايت چهارم از باب ششم٢٥٦ـ   ١٦٧(صص  پنجم

  ). ٤٩٢(ص  )، حكايت اول از باب هشتم٢٧٨(ص ششم

  فردگراييـ فرديت و ٢
گيـري روح نويسـنده در مـتن      ها معتقدند كه اثر رمانتيـك، شـرحي از شـكل     رمانتيك

در ايـن تلقـي   «. دهد  اش را نشان مي  است كه با توالي منطق علي و معلولي داستان، من فردي

ت نويســنده شــكل مركــزي دارد و مــتن، حـول شخصــي    نويسـنده يــا هنرمنــد در مـتن، جنبــه  

(بتالب اكبرآبـادي و   »دهد گرايي است كه معناي متن را شكل مي  و ذهن گيرد و فرديت  مي

  ).٥١: ١٣٩٠دارلو،   خزانه

را در برابـر    هاسـت كـه آن    هـاي رمانتيـك    ترين ويژگي  ، يكي از مهمفردگرايي و فرديت

ا در گرايي وجود داشـته، امـ    ها نيز فرد ها قرار دادند. البتّه پيش از رمانتيك  گرايي كالسيك  كل

هاي انساني قـرار    گيرد و در خدمت انديشه  مدارانه شكل مي اي انسان  ها به گونه  رمانتيك   انديشه

را ) Le moi(» مـن «هنرمند رمانتيك به دنبال آزادي از قيـد كالسـيك، فرمـانروايي    «گيرد.   مي

را بيـان   هـاي روح خـود    هـاي دل و رنـج    ي هنـر، خـواهش    سازد و بـه وسـيله    در هنر مستقل مي

» دارد؛ ولي اين روش هنرمند رمانتيك را نبايد دليل خودستايي او و فرار از بشريت دانسـت   مي

در «فرديـت شـكل گرفـت.       رمانتيـك بـر همـين پايـه       اساس و پايه ).١٨٠: ١٣٧٦(سيدحسيني، 

 تـر   هاي غالـب اجتمـاعي آشـكار     ها و گفتمان  واره مكتب رمانتيك حضور فرديت و غيبت مدل

  ).١٦: ١٣٩٠(تسليمي، » بود و اساساّ مكتب رمانتيك، با تكيه بر همين تفرد پا گرفت

هاي داستاني،   تهاي شخصي  در فرج بعد از شدت، تنوخي، ضمن توصيف اندوه و غم

هـا و تمـايالت   زوهاي آنان دارد كه به نـوعي آر   ها و خواهش  ذات پنداري دروني با رنج  هم

» مـن «زند و   هاي خود نقب مي  تنوخي از اين حكايات به خواسته دروني خود نويسنده است.

گيري از حكايات و روايـات    زند. او با بهره  هاي داستاني پيوند مي  تاش را با شخصي  شخصي

ـ   هاي مختلف ترسيم نموده  درون مايهتاريخي كه در  اش را   شخصـي و فـردي   تاسـت، ذهني

قاضـي تنـوخي در ايـن    «. اعي دارد، نشـان داده اسـت  اجتمـ    شخصي و هم جنبـه    كه هم جنبه

تـر مجسـم     ي زوال خالفت عباسي را براي ما به خـوبي هرچـه تمـام     ها، جزئيات دوره داستان
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ســازد و درواقـع، خصوصــيات اجتمــاعي زمـان خــود را كــه لبريـز از كينــه، حســادت و      مـي 

  ).٩٢: ١٣٧٢(حاكمي،  »كند  ناشناسي است، نقاشي مي  نمك

گيـري از    ب فرج بعد از شدت، راوي داستان، خود نويسنده است  كـه بـا بهـره   در كتا

   ش را در يك چارچوب اصلي كه جنبـه ا  هاي داستاني  ها، درون مايه كنش و اعمال شخصيت

گيري به عنوان فصل يـا    دهد و بعد از هر حكايت، نتيجه  اخالقي و مذهبي دارد، گسترش مي

نده اسـت تـا از   گرايي و فردگرايـي نويسـ   ها مبين ذهنيت  مين فصلكند كه ه  ها بيان مي  فصل

مورد نظر را با توسل به داستان بيان نمايد و خود در هر فصل بـا بيـان ايـن       اين طريق، انديشه

اصـلي     د را متناسب با متن و درون مايهخو   اين حكايت فايده آن است، انديشهمطلب كه در 

  كند.  هرباب، مطرح مي

  شقـ ع٣
هـاي رمانتيـك     ترين ويژگـي شـعر    ترين و اصلي  عشق و پرداختن به امور عاشقانه، مهم

شـود، عشـق اسـت؛      اي كه به ذهن انسان متبادر مـي   است و با شنيدن نام رمانتيك، اولين واژه

چنـد عشـق     هـر «. داشت كه عشق، يكي از اصول و ابعاد مكتب رمانتيك است  نظر  اما بايد در

چـه تصـور     است،  مكتب رمانتيسم، بـرخالف آن  ي هنر رمانتيك بوده  واقع سوژهي مدر بعض

شـود، نـدارد؛ بلكـه      ل رمانتيك ناميده مـي اوشود ارتباط چنداني با اموري كه به طور متد  مي

هاي اصلي و اصولي طرز تفكـر    المللي است كه به بيان روش  يك جنبش هنري و فلسفي بين

 ).١٤٣٦: ١٣٨٩(كمـالي بانيـاني،    »پـردازد  د و جهان اطرافشـان مـي  ي خو  مردم غرب، درباره

ها، معتقد بودند كه ادبيـات، نبايـد عشـق و عالقـه و احساسـات عـاطفي را محـدود          رمانتيك

گرفتـه تـا زشـتي، از    از زيبـايي   .ها در پي آن بودند تا همه چيز را توصـيف نماينـد    سازد. آن

عشق بود. بـه همـين    ،اي برخودار بود  ان از اهميت ويژهچه در نظر آن  ... و آنبدي تا خوبي و

  . ترديد شعر عشق و احساسات است  رمانتيسم بي دليل

اي داشـته و در    عشق و ماجراهاي عاشقانه، از ديرباز در ادبيات فارسي بازتاب گسترده

هـا    اسـت. در ايـن نوشـته    ف نويسـندگان و شـاعران، تصـوير شـده    هـاي مختلـ    متون و ديـوان 

شادي وصال، غم فراق، سـوز و گـدازهاي عاشـقانه، ايثـار و      :هاي مختلف عشق اعم از  نبهج
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عشـق كـه يكـي از    «. اسـت  و وفـاداري در عشـق نشـان داده شـده     گذشت عاشقانه، پايداري

ترين موضوعات مكتب رمانتيسم است، شكل ايراني و شرقي آن، با نـوع غربـي آن     محوري

د غربيـان فرهنـگ و ادبيـات شـرق و ايـران را از جهتـي       تفاوت ماهوي دارد. هرچند كه خو

  ).٢٢٩: ١٣٨٩(خاكپور و اكرمي،  »اند  يكي از منابع و آبشخورهاي كهن رمانتيسم دانسته

و ماجراهـاي   هـاي مختلـف، بـه عشـق      در فرج بعـد از شـدت، در حكايـات و داسـتان    

وق است و براي رسيدن است كه در اثر آن، عاشق شيفته و دلداده معش عاشقانه پرداخته شده

انجامـد.    شود و در نهايت با وساطت ديگران به وصال مي  به او دچار پريشاني و آشفتگي مي

وصال و رسيدن  ،شود  و رمانتيك فرج بعد از شدت نمايان مي   هاي عاشقانه  چه در داستان  آن

ي كتاب است كه اصل   عاشق به معشوق است كه در آن به دليل همساني داستان با درون مايه

هماننـد امـور صـعب     ؛انجامـد   به گشايش وصال مـي  ،رنج و مشقت حاصل از عشق و دوري

   بـه مسـئله  طـور مجـزا     شود. دهستاني، باب سيزدهم را بـه   ديگري كه در اين كتاب مطرح مي

اغلـب  اسـت كـه    روايت كردهعشق و دلدادگي پرداخته و حكايات بسياري را در اين زمينه 

ل، ايثـار  صبر و توكـ  :ها، مفاهيم اخالقي همانند  يي دارند و نويسنده از طريق بيان آنغنا   جنبه

امور درباري و حكومتي با مردم عـادي و... را بيـان      نيك و حسنه   و از خودگذشتگي، رابطه

كـه بـه زن زيبـاروي يـا      معنـاي مجـازي و متـداولي را دارد    ها، عشق  در اين داستان كند.  مي

نمايـد و    ها بيش از بيش نظر خوانندگان را جلب مي  چه در اين داستان  است. آن كنيزك بوده

هـاي    هاي رمانتيكي اين كتاب است، توجه خليفه به حل مسـائل و گرفتـاري    يكي از ويژگي

هاي غيرعاشقانه فرج بعد از شدت كه بيشتر مواقع تأثير   برخالف داستان«. ميان عاشقان است

هـاي عاشـقانه ايـن كتـاب       يابـد، نمونـه    شخص صاحب مقام نمود مي دعا يا بخشش از طرف

بدون دخالت داشتن نيروهاي غيبي و تنها با بخشش و كرامت اخالق و تسليم شدن در برابـر  

ـ   «يابـد   سرنوشت و صبر و مدارا به پايـان و نتيجـه خـود دسـت مـي      دي (نصـرآزاداني و محم

  ).٧٦: ١٣٩٥فشاركي، 

ف اين باب حكايت اشتر و جيداست كه در آن جـواني بـه   هاي معرو  يكي از حكايت

شود كه او شوهر داشت. در   عاشق دختري به نام جيدا مي ،نام بشر بن عبداهللا معروف به اشتر
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دهـد كـه در     گويـد و توصـيفاتي ارائـه مـي      تابي اين دو شخص سخن مي  ادامه، از عشق و بي

ر جيدا و اهل قبيله او آشـفته شـدند و كـار را    نهايت راز عشق آنان برمال شد و از اين امر پد

بر اشتر سخت كردند. بعد از آن مانع مالقات اين دو شخص شدند. راوي اين داسـتان، نميـر   

بعـد از آنكـه از   «گويـد:    دلدادگي و آشفتگي اشتر چنين مي   بن قحيف الهاللي است. او درباره

رنجوري، صبوري مستحيل شـد، اشـتر بـه    غايت شيدايي و شكيبايي را امكان نماند و از نهايت 

نزديك من درآمد و گفت: اي فالن بيش از اين مرا قوت كشـش بـار هجـران و طاقـت عنـاي      

فراق، ناممكن است؛ عاشق صادق آن باشـد كـه از بـيم جـان تـرك وصـال جانـان نكنـد و از         

، اگـر  خوف سر، پاي از كوي دوست بازنگيرد، با من موافقـت نمـاي تـا بـه قبيلـه جيـدا رويـم       

). حكايـت ادامـه   ٧٦٤: ١٣٨٣(دهسـتاني،  » شـايد   نظري بر جمال او اندازم و جـان دربـازم، مـي   

  ).٧٦٨ـ٧٦٩يابد تا به پيشنهاد اين دو دلداده، نمير به جاي جيدا به خانه رود (همان:   مي

ماجراهاي عاشقانه در ترجمه فرج بعد از شدت بسامد بااليي دارد و اغلب بـا توصـيفات   

هاست. حكاياتي كه در ايـن    خيلي همراه هستند و اين به خاطر رمانتيكي بودن داستانهنري و ت

)، حكايـت  ٥١كتاب درباره عشق و دلدادگي هسـتند، عبارتنـد از: حكـايتي از بـاب دوم (ص     

)، حكايـات مربـوط   ٣٢٧)، حكايت هشتم از باب هشـتم (ص  ٢٣٠هيجدهم از باب پنجم (ص 

). حكايـت بيسـت و   ٦٩٢ـ   ٨٠٤حكايـت دوازدهـم (صـص     به باب سيزدهم از حكايت اول تـا 

  ).٢٥٦)، حكايت اول از باب ششم (ص ١٠٢هشتم از باب سوم (ص 

هـاي فـرج بعـد از شـدت، در ايـن قسـمت از         عشق در داسـتان    چه متناسب با مؤلفه  آن

  ات روحـي و عـاطفي، ظـاهري و    پژوهش، قابل بررسي نقش و تصوير زن با تمـام خصوصـي

 ،انـد   ها توصيف شـده   شود. زناني كه در اين داستان كه در اين كتاب مشاهده ميباطني است 

كنيـزك سـياه،   ، دختر بكر، عجوزه، كنيزك مغنيه، كنيزك :هايي همانند  تدر قالب شخصي

... اسـت كـه   داراي قـوه درك و شـعور، زن علـوي و   اي هماننـد جيـدا، زن عاقـل و      معشوقه

ـ   در متن، زيباترين وصف نويسنده در برخورد با اين زنان اسـت.   ل را تصـوير كـرده  هاي مخي

اي   عـاطفي ويـژه   هاي زن در داستان، بار رمانتيكي و  تتوان گفت حضور شخصي  بنابراين مي

  است.   به داستان بخشيده
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  تخيل ـ٤
است؛ زيرا شاعران رمانتيك در پـي بيـان عواطـف و       تخيل ويژگي بارز مكتب رمانتيك

واقعـي بهـره     هـاي غيـر    پـردازي   دليـل، از خيـال    همين  و عاطفي خود هستند. به احساسات دروني

دهـد تـا     است كه به آنان امكـان مـي    نگرند، چشم تخيل  ها با آن مي  چه رمانتيك  آن«گيرند.   مي

ي ميـان جهـان     ها از شكاف و فاصـله   ها را مشاهده كنند. آن  در آن سوي سطح ظاهري، آرمان

متناهي حقيقت و زيبايي مثالي عميقـاً آگاهنـد     ها و ساحت سرمدي و نا  و متعارف نمودناپايدار 

  ).٦٤: ١٣٧٥(فورست، » شود  دانند كه درك اين ساحت تعالي از طريق تخيل ممكن مي و مي

واقعـي    هاي فانتزي و فـرا   ها براي آفرينش تصاوير شعري خود عمدتاً از تخيل  رمانتيك

پـردازي را بـر بيـان      راي نشان دادن قدرت هنرمنـدي خـود، تخيـل و خيـال    بردند و ب بهره مي

هنرمنـد رمانتيـك تخيـل و اميـد و آرزو را جانشـين      «. دادنـد  واقعيت و حقيقـت تـرجيح مـي   

آميـزد، يعنـي    پابند تصور است. هنر خـود را بـا مبالغـه مـي     ،سازد و پيش از تقليد  حقيقت مي

كنـد. او از طريـق كـاوش      چه كه بايد باشد بحث مـي   از آنگويد؛ بلكه   چه كه هست نمي  آن

  ).٨٨: ١٣٨٥(ثروت،  »هاست  شناخته  در ذهن خود به دنبال نا

شود؛ زيرا هنرمند در پـي آن    يافتن يك اثر ادبي مي  گيري و سازمان  تخيل باعث شكل

درآفـرينش   ترين صورت بيان كنـد و در ايـن ميـان     است تا سخن خويش را به بهترين و زيبا

چـه بـه شـاعر      كند. در اين ميـان، آن   هايي ايجاد مي ها و نوآوري  هاي شعر خود، ابداع  تصوير

به خلـق   عناصر شعر   كند تا تصاوير زيبا و تازه خلق كند و بتواند در ارتباط با همه  كمك مي

كه پـرداختن  اما بايد در نظر داشت  گيري از قدرت تخيل است.  تصاوير جديد بپردازد، بهره

ريخـتن عاطفـه و احسـاس      هـم   هاي جديد و شـگفت نبايـد سـبب بـه      پردازي  ل و خيالبه تخي

ارزش «. موجود در شعر شود و در نتيجه، شاعر نتواند معني مورد نظـر خـويش را بيـان كنـد    

تخيچـه زيبـا باشـد، تـا از بـار عـاطفي         لي كه مجرد باشـد هـر  ل در بار عاطفي آن است، تخي

  ).٥٤: ١٣٨٥(فتوحي،  »يابد  ار نشود، ابديت نميبرخورد

اسـت    است؛ اما ويژگي بارز ايـن تعـاريف، ايـن     تخيل تعاريف زيادي ارئه شدهدربارة 

ـ   ساده. اند  گري بهتر واقعيت، معنا كرده  دادن و تصوير را براي نشان  كه آن ل ترين تعريف تخي
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وضـعيت،   ري كـه فـارغ از چگـونگي و   آوردن تصـاوي   وجود اين است: توانايي شخص در به

ـ  توانند واقعي باشند؛  نمي خواهـد تركيـب و سـاختار واقعيـت را تغييـر        ل مـي زيرا انسان متخي

وجود دارد: انسان، واقعيت، تصوير.  ل سه عنصر اساسي دهد، بنابراين در امر متخي   

فاصله بگيرنـد و  گرايي كالسيك   گرايي و عقل  ها در پي آن هستند تا از كلي  رمانتيك

در عصـر رمانتيسـيم در كنـار    «. به سمت احساسات و فضاي عـاطفي و تخيلـي روي بياورنـد   

كنـد. در ايـن دوره،     به رشد اخـالق كمـك مـي    هاحساس، نيروي تخيلّ، هم ابزاري است ك

ـ  شعر و عشق نيز با تخي هـا، بـه     ل و عشـق در برخـي از رمانتيـك   ل پيوند دارد. قوت ايـن تخي

ها را با قلمروهايي فراتر از روابط انساني، همچون نيروهاي طبيعت و كل  كه آنحدي است 

  ).٢٠٧: ١٣٧٦جزي،  (جعفري »دهد  هستي، پيوند مي

اي اسـت كـه در آن شـيوايي و      با توجه به فضاي سياسي و ادبـي قـرن ششـم كـه دوره    

نويسـندگي و  اي هاي زباني و تصويري يكـي از امتيازهـ    گيري از ويژگي  روايي سخن با بهره

هـايش را    هاي تصـويرگري و مخيـل، داسـتان    گيري از شيوه  با بهره شاعري است، تنوخي نيز

هـا و    برد و با استفاده از تشـبيه   زبان هنرمندانه بهره مياز ها،   كند و در برخي از داستان  بيان مي

ف است، تنهـا  خالي از تكلّ نثر كتاب ساده و روان و«. پروارند  هايش را مي  ها، داستان  استعاره

  ).٩٣: ١٣٧٢(حاكمي،  »يابد  تشبيهات و توصيفات، تا حدودي رنگ نثر مصنوع و مسجع مي

راهكارهـاي     فرج بعد از شدت، يك اثر اخالقـي ـ تعليمـي اسـت كـه در صـدد ارائـه       

اين كتاب در برخـي     است؛ اما نويسنده مشقت و سختي با توكل به خداوند مناسب رهايي از

كند تا متن كتابش را به ادبـي و هنـري     هايش با توصيفات خيالي و هنري، سعي مي  ز داستانا

ويــژه در توصــيف از معشــوقان و زنــان   بــودن نزديــك نمايــد؛ لــذا در هنگــام توصــيفات بــه

ل خود را نشان دهد. شده در قسمت باال، فرصتي براي اوست تا هنر نويسندگي و مخي  مطرح

ه، كنايـه،  اسـتعاره، تشـبي   :گيري از عناصر بالغي فارسـي هماننـد    ، با بهرهاو در اين توصيفات

آللـي اشـك   موي،  قير ؛ همانند:آفريند  ل و زيبايي مي... تصاوير مخيتمثيل، سجع و موازنه و

   گيـرد و در ادامـه    هـايش مـي    انديشـه آميز را در خدمت   تصاوير تخيل . درواقع، نويسنده ...و

اصلي حكايت،    در عين حال متناسب با درونمايه ها و تفكراتش و  ان انديشهداستان و براي بي
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كند و اين تصاوير اغلب در جايي است كه در توصـيف چيـزي باشـد و بيشـتر در       بازگو مي

جهت اقناي مخاطب و تأثيرگذاري و ممانعت از دل زدگي او از ادامه دادن داستان صـورت  

رو هستيم. همـان توصـيف رمـانتيكي از     هت زن روببا شخصي ويژه در مواقعي كه  گيرد. به  مي

خـط و خـال،    :همانند ؛نمايد كه در ادبيات سابقه ديرينه دارد زيبايي و جلوه معشوقي زن مي

هـاي تنـوخي اغلـب، زن بـه عنـوان        زلف بلند، روي سپيد، قامت سروگون و... كه در نوشـته 

 اوشـود.    هر زيبايي جهان توصـيف مـي  مظاموجودي لطيف و زيباست كه به عنوان يكي از 

 خصلت هم و بود دلدادگي و عشق مظهر همنگاهي دو سويه به زن دارد. از نظر او   همواره

 شـد.  داده نسـبت  او بـه  فكـري  كوته و وفايي بي  انگيزي، فتنه همچون مخرَّبي و هاي منفي

 جامعـه  در زن گـاه جاي و نقـش  بـا  را مـا  ،حكميتعليمي ـ   اثري عنوان به شدت از فرج بعد

  كند.  آشنا مي ديرين

و « گويـد:   هاي باب اول در وصف زنـي چنـين مـي     به عنوان نمونه در يكي از حكايت

زني ديـدم در غايـت جمـال و نهايـت كمـال، از مـاه درسـت منيرتـر و از آفتـاب درخشـان           

نظـر   نظيرتر، صباحتي كه يوسف در مصر جمال او عزيز ننمودي و مالحتي كه ليلـي اگـر    بي

بر وي افتادي مجنون گشتي، و نرد حسن اگر با عذار باختي، عذرا بردي و با او عـذار خـود   

اي » ما هذا بشراً إنَّ هـذا إلّـا ملَـك كـريم    «را وامق شمردي. از كمال خوبي او عجب بماندم 

اي و اي   كه در دلبري از پري زيباتر پـري از ديـده مخفـي باشـد تـو چنـين ظـاهر چـرا شـده         

آراي تـو را در    كني و اي حور بهشـت   تري بر زمين چه مي  نوراني تو بر آسمان زيبنده آفتاب

  گويم:  اي؟ چنانكه مي  اند، اينجا چون افتاده  فردوس وعده داده

ــده   ــرين آمـ ــردوس بـ ــور ز فـ   اي  اي حـ

ــادي   ــمان فروافتــ ــاه ز آســ ــون مــ   چــ
  

  اي   يــا تــرك خطــائي كــه ز چــين آمــده   

ــري از زيــر زمــين آمــد  ــا چــون پ   اي؟  هي
  

  ).٣٥:  ١٣٩٣(دهستاني، » از آن پسته تنگ شكرريزي آغاز نهاد و از آن درج لعل درفشان گشت

عبارتنـد از: حكـايتي از بـاب     ؛هاي هنري و ادبي هستند  تخيل   حكاياتي كه دربردارنده

)، حكايت بيسـت و پـنجم   ٧٥(ص  ) در توصيف ابر، حكايت هفتم از باب سوم٥٠اول (ص 

)، حكايـت دوم از بـاب   ١٠٨(ص  )، حكايت سي و پنجم از باب سـوم ١٠١ص( از باب سوم
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)، حكايـت بيسـت و يكـم از بـاب     ١٧٩(ص  )، حكايت پنجم از باب پنجم١١٨(ص  چهارم

 )، حكايت چهلم از باب هفـتم ٤٤٤ص( )، حكايت سي و هشتم از باب هفتم٢٣٩(ص  پنجم

چهـل و ششـم از بـاب    )، حكايـت  ٤٥٩(ص  )، حكايت چهل و دوم از باب هفـتم ٤٥٠(ص 

(ص  )، حكايت هشتم از بـاب هشـتم  ٥٠٧(ص )، حكايت هفتم از باب هشتم٥٧٦(ص  هفتم

)، ٧٠٧(ص  )، حكايــت ســوم از بــاب ســيزدهم٥٤٢(ص  )، حكايــت دوم از بــاب نهــم٥١٤

)، ٧٣٣(ص  )، حكايـت پـنجم از بـاب سـيزدهم    ٧٢٨(ص  حكايت چهـارم از بـاب سـيزدهم   

)، حكايـت  ٧٥٣(ص  )، حكايت هفتم باب سيزدهم٧٤٨(ص  حكايت ششم از باب سيزدهم

  ).٧٩٢(ص  دهم از باب سيزدهم

  گرايي  ـ قهرمان٥
برتر انساني كه به دليل داشتن برخي از خصـائل روحـي و      گرايي و يافتن نمونه  قهرمان

ادبيات هر ملتي به    ها و مسائل عمده  ، يكي از ويژگيجسمي از ساير افراد برتري داشته باشد

رونــد. در   ملــي بــه شــمار مــي   مانــان، ســمبلي از فرهنــگ و انديشــهزيــرا قهر ؛رود  مــيشــمار 

هـاي منحصـر بـه فـرد او، يكـي از       گرايي و نشان دادن ويژگي  هاي رمانتيك، قهرمان  داستان

هـايي اسـت از دل فردگرايـي و      قهرمـان رمانتيـك يكـي از پديـده    «. هاي مهم است  مشخصه

هـا سـر بـرآورده اسـت. قهرمـان رمانتيـك         و فردي رمانتيـك  هاي متناقض اجتماعي گرايش

درهم آميختـه اسـت و مظهـر اميـد     » روح عصر«هاي فردي خود را با   فردي است كه دغدغه

ــي     ــوب م ــاني محس ــع آرم ــه وض ــيدن ب ــود و رس ــع موج ــايي از وض ــراي ره ــود  دوران ب  »ش

  ).١٩٣: ١٣٧٦جزي،  (جعفري

، قهرمان داستان، در خدمت درون مايه و هاي فرج بعد از شدت  در حكايات و داستان

رود. در   اصـلي، بـه كـار مـي       اي كه براي پـروردن درون مايـه    نهمحتواي داستان است؛ به گو

اند كه برخي از آنان كساني   ها به چند صورت نشان داده شده  هاي اين كتاب، قهرمان  داستان

انـد،    ن از برآوردن آن ناتوان بودههستند كه با توكل و توسل به خدا در مشكالتي كه ديگرا

يـت بيسـتم از   حكا :هماننـد  .اند  اند و سبب بهت و حيرت اطرافيان شده  با موفقيت گذر كرده

شود و   شخصي است كه در زندان اسير است و با دعا و مناجات رها ميباب سوم كه درباره 
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انان اين داسـتان، برگرفتـه   ). برخي از قهرم٩٧: ١٣٩٣دهستاني، ( شود  سبب تحير زندانيان مي

 ؛انـد   از تاريخ هستند كه در اذهان مردم به صفت يا ويژگي منحصـر بـه فـردي متمـايز گشـته     

هماننـد   .زد اسـت   كه در نزد اعـراب بـه سـخاوت و بخشـندگي زبـان     » معن با زائده: «همانند

 ،هـا را   انبرخـي از قهرمانـان داسـت   ). ١٧٣: همان( اوست   باب سوم كه درباره حكايت دوم از

خواسـته    دهند كه نويسنده از اين طريـق مـي    پادشاهان و عمال حكومتي و واليتي تشكيل مي

هـايي را كـه     مورد نظر خويش بهره ببـرد كـه ويژگـي      برد انديشه  نوعي از قهرمان براي پيش

يـت  حكا :هماننـد  .نمايـد   ها گوشـزد مـي    يك پادشاه يا والي سرزمين بايد داشته باشد، به آن

)، برخـي از قهرمـان   ٣٥٠همـان:  ( اسـت  »معتضـد «يازدهم از باب هفتم كـه قهرمـانِ داسـتان    

دهند كه اين قهرمان يا خـود عاشـق اسـت كـه       داستان را نيز عاشقان و دلدادگان تشكيل مي

 نمايـد كـه در حكايـت اول از بـاب سـيزدهم      براي رسيدن به معشوق ايثار جاني و مـالي مـي  

  شوند.   سان يك قهرمان، عامل وصال دلدادگان مي  صي هستند كه به) يا اشخا٦٩٣ همان:(
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  گيري  نتيجه
، سـير و  گرايـي   عشـق، قهرمـان   :هاي رمانتيك در فرج بعـد از شـدت، هماننـد     ويژگي

گيري از   براي ترويج مسائل اخالقي و اعتقادي است كه با بهرهسياحت، غم و اندوه و تخيل 

صبر، توكل، دعـا، اميـد    :اصول اخالقي همانند ،هاي مذهبي  يتها و حكا  متن ادبي و روايت

ــه فــرج و گشــايش، تكــريم و احتــرام و..  ــا    را نشــان مــي .ب ــان، نويســنده ب ــن مي دهــد. در اي

كشـاند. درحقيقـت     انگيز، حكايات را به سمت بيان هنري مي  تصويرگري و توصيفات خيال

ا در خدمت بيـان اخـالق و امـور مربـوط     هاي رمانتيكي ر  توان گفت، رمانتيك و ويژگي  مي

هـاي دينـي     به اخالقيات گرفته كه با توجه به فضاي سياسـي و عقيـدتي آن دوره، بـا روايـت    

روزگـار خـويش بـا زبـان و بيـان         قصد دارد به نوعي نشان دهنده بيان نموده است. دهستاني

ها را بـه    ز حوادث و سختيهاي گريز ا  هاي اعتقادي و دروني، راه  هنري باشد و با حفظ جنبه

شود. با بررسي و تحليل عناصـر و    ها نشان دهد كه با توكل و اميد، گشايش حاصل مي  انسان

در خـدمت   »گرايـي   ل و قهرمـان خيت« هايي همانند  هاي رمانتيكي معلوم شد كه ويژگي  مؤلفه

و روايـت   است» خداوند توكل به   ها در سايه  رهايي از سختي« اصلي داستان يعني   ن مايهدرو

و نمـودار زيـر بـه صـورت نمـوداري كـاركرد          گرداننـد. در جـدول    تـر مـي    داستان را هنري

  دهيم.    هاي رمانتيكي را در حكايات نمايش مي  مؤلفه
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  هاي فرج بعد از شدت  هاي رمانتيكي در داستان  مؤلفه

  ١٦  غم حاصل از بيماري  ١

  ٥٨  غم حاصل از فقر  ٢

  ٣٥  انديشي غم از مرگ  ٣

  ٤١  غم  حاصل از حبس  ٤

  ١٧  عشق  ٥

  ٢٠  تخيل  ٦

  ٥  گرايي  قهرمان  ٧
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  و مآخذ منابع
نمودهــاي رمانتيســم در   ). «١٣٩٠دارلــو، محمــدعلي.(    بــتالب اكبرآبــادي، محســن و خزانــه     .١

 . ٤٧ـ  ٦٠. صص: ١١. شماره ادب فارسي شناسي متن». المصدور نفثه

هـا در ادبيـات     هـاي ادبـي و كـاربرد آن     نقد ادبـي (نظريـه  ). ١٣٩٠تسليمي، علـي.(  .٢

 . چاپ دوم. تهران: نشر آمه.فارسي)

. ترجمه حسين اسـعد دهسـتاني. تهـران:    فرج بعد از شدت). ١٣٨٣تنوخي، داوود بن ابراهيم.( .٣

 انتشارات اميد مجد.

 : انتشارات سخن.. تهرانهاي ادبي  آشنايي با مكتب). ١٣٨٥ثروت، منصور.( .٤

 . تهران: مركز.سير رمانتيسم در اروپا). ١٣٧٨جعفري جزي، مسعود.( .٥

 . تهران: مركز.سير رمانتيسم در ايران). ١٣٨٦ــــــــــــــــــــــــــ .( .٦

ــد از شــدت ). «١٣٧٢حــاكمي، اســماعيل.( .٧ ــاب فــرج بع ــراث ». نكــاتي پيرامــون كت ــة مي مجل

 . ٩٢ـ  ٩٤. صص: ١. شماره جاويدان

». رمانتيسم و مضـامين آن در شـعر معاصـر فارسـي    ). «١٣٨٩ور، محمد و اكرمي، ميرجليل.(خاكپ .٨

 . ٢٢٥ـ ٢٤٨. صص: ٢١. شماره كاوش نامه

 . چاپ يازدهم. تهران: انتشارات نگاه.هاي ادبي  مكتب). ١٣٧٦سيدحسيني، رضا.( .٩

 . تهران: انتشارات سخن.بالغت تصوير). ١٣٨٥فتوحي، محمود.( .١٠

 جزي. تهران: نشر مركز. . ترجمه مسعود جعفريرمانتيسم). ١٣٧٥فورست، ليليان.( .١١

ــاني، مهــدي  كمــالي .١٢ ــق رمانتيســم و سمبليســم در ســاختار ). «١٣٨٩رضــا.( باني هــاي شــعري  تلفي

 شناسي).  هاي دومين همايش نيما  (مجموعه مقاله نيما و ميراث نو». يوشيج  نيما

 . تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.  اسيي سي  رمانتيسم در انديشه). ١٣٨٦مرتضويان، علي.( .١٣

». تحليل عناصر داستاني الفرج بعـد الشـده  ). «١٣٨٨آبادي، هاجر.( لو، عليرضا و فتحي نجف  نبي .١٤

 . ١٠٩ـ ١٣٢. صص: ٤. شماره ٣. سال هاي ادب عرفاني (گوهر گويا)  پژوهش

هـاي غنـايي     داسـتان تحليل ساختاري ). «١٣٩٥نصرآزاداني، ناهيد و محمدي فشاركي، محسن.( .١٥

. ٢٩. شـماره  شناسـي ادب فارسـي   مـتن ». هاي پراپ  ترجمه فرج بعد از شدت براساس ديدگاه

 .  ٧١ـ  ٩٢صص: 
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