
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي -علمي 

 15شمارة پياپي  -1391بهار  –شماره اول  –سال پنجم 

  
  

  »پله تا مالقات خدا پله« تأثيرگذارويژگيهاي برخي بررسي 
  )391 - 404 ص(

  
  1محمدرضا شعباني

  21/6/90 :تاريخ دريافت مقاله 
  19/10/90 :قطعي تاريخ پذيرش

  
  

  : چكيده 
كـوب پرداختـه    يكي از آثار عبدالحسين زرين سبكيدر اين مقاله به بررسي ويژگيهاي 

تحقيقي اسـت و   –شده و اينكه ويژگي عمومي سبك نوشتاري كلية آثار استاد، نثري هنري 
بـه  ، كـه تنهـا   خي خصوصيات ديگري در اين اثر استاما بر. در مجموع نثري منحصر بفرد 

كتاب ، سبب گشـته اثـر   » مخاطبان عادي « اي بودن آن و ديگر بحث  دليل قالب رمان گونه
ياد شده ، به عللي كه ذيالً در اين مقاله طرح و بررسي شده است ، از ديگر آثار استاد ممتاز 

و غيـر  » افراد عادي « گشته و بدين وسيله اثر را نزد تمام طبقات مختلف خوانندگان اعم از 
بويژه استادان ادب فارسي و دانشگاهيان مقبول واقع گردانيده و بـا اقبـال چشـمگيري    آن 

  .مواجه گشته است 
  

  : كلمات كليدي 
  .زرين كوب ، پله پله تا مالقات خدا ، نثر شيوا و هنري ، سبك نوشتاري

                                                 
 sowrsman@yahoo.com  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي - 1
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  :مقدمه
بـار  پله پله تا مالقات خدا اثر گرانقدر استاد عبدالحسين زرين كوب براي نخستين 

به چاپ رسيد ، زمينة اصلي تحقيقات ) سخن(از سوي انتشارات علمي  1370سال در 
استاد در موضوعات گونه گون و متفاوتي از قبيل زبان و ادب فارسي ، تاريخ ، فلسفه و 

  . كالم ، عرفان و تصوف ، نقد ادبي و نقادي اشخاص بزرگ فرهنگي و ادبي است 
مقولة شناخت انتقادي مولوي و احوال و آثار او به  از اين ميان توجه خاص استاد به

ويژه مثنوي، خود مقوله اي مستقل و جدي است كه بخشي از اوقات تحقيقاتي اسـتاد  
اه استاد با مولوي و مثنوي و آثـار او بـيش از پنجـ   . در چنين فضايي سپري شده است 

) 146 صس حـق شـنا  : سرباز علـم ، سـرباز فرهنـگ   . (سال انس ديرينه داشته است 
پرداختن به مولوي در سطحي فراگير آنهم با مطالعة همه جانبة آثـار قـديم و جديـد ،    

اما استاد زرين كـوب  . البته نيازمند حوصله اي نه در خور هر نويسنده و محقّقي است 
به دليل عالقة شخصي و حرفه اي به اين عارف شاعر ايراني و جهـاني و همچنـين بـه    

به موالنا خود انگيزه اي جدي و ضرورتي اجتناب ناپذير ايشان قي علّت نوع مسلك اخال
  . براي تأليف و تحقيق در اين باره بوده است 

بي هيچ ترديدي يكي از بهترين آثار به نگارش درآمده در خصوص موالنا در تـاريخ  
ست ، كه به خامة تواناي استاد بـي  » پله پله تا مالقات خدا« ادب معاصر ايران همين 

ديل زرين كوب است و الحق گزاف نيست اگر گفته شود هيچ محقّقي بـدون مطالعـة   ب
اين اثر در باب مولوي قادر نخواهد بود به يك نظرية كاملي دربارة اين عارف شاعر آنهم 

  . به شكل منطقي و انسجام يافته دست يابد
***  

  :پله تا مالقات خدا انگيزة نگارش پله
مي آيد استاد براي نخستين بار كتابي در سـطح خـاص   چنانچه از مقدمة كتاب بر 

آنهم براي خوانندگان كامالً حرفه اي به نگارش درنياورده است بلكه آن را براي تمامي 
طبقات عالقمند به مولوي تأليف نموده و گرچه روح نگارشي و طرز نويسندگي اسـتاد  

محتوايي كتاب را به گونه همواره نظير ديگر آثار ايشان است با اين وجود استاد نگارش 
اي به تأليف درآورده ، كه خواننده غير حرفه اي هم بدون مراجعه بـه مĤخـذ خـاص و    
احتماالً دست نيافتني بتواند با يكبار خواندن آن ، بـه زنـدگي شـاعرانه موالنـا اطّـالع      

خواسـتاري يـك دو نفـر از    . حاصل نمايد و ايـن امتيـاز خـاص ديگـر ايـن اثـر اسـت        
آثار استاد ، طي نگارش نامه هايي به ايشان بدون آن كه استاد آنان را ديده  خوانندگان

خاصه عالقة استاد به موالنا . و شناخته باشند ، منجر به تأليف اين اثر گرانمايه گرديد 
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خود ديگر علّت اين نگـارش بـوده اسـت و عـاملي      –چنانچه پيش از اين گفته شد  –
ن و عالقمندان بسياري از آثار استاد كه اين بار مايل جهت همنوايي با خوانندگان فراوا

 استاد درين بـاره . بودند كتابي نگاشته شود ، كه در حوصلة تمام خوانندگان قرار گيرد 
تر خواسته ايـم  ، كه در اينجا بيشاين براي آن است« :در مقدمة كتاب چنين آورده اند 

پلـه پلـه تـا    (» .عد داده باشـم  دارد جـواب مسـا  از من توقع » عادي«به آنچه خوانندة 
  : سـپس در چنـد صـفحة بعـد چنـين آمـده اسـت        ) 10ص :كـوب   زرينمالقات خدا، 

غير عادي هم كه مطالب مأخذ و سند قابل اعتماد است شايد چنين كاري را چندان « 
است و اين همان شيوه يي اسـت ،  » عادي«د اما اين نوشته براي خوانندة سودمند نياب
پلـه پلـه تـا    (» . اني از اين گونه خوانندگان آن را از من مطالبه كرده انـد  كه بارها كس
  ) .  12 ص :كوب  زرين، مالقات خدا

  
  :موارد و منابع مورد تحقيق نگارش كتاب

استاد زرين كوب از كهنترين مĤخذ براي نگارش كتاب خود سود جسته و موشكافه 
ول استخراج كرده اند و با قوة نقادي كـه  جريان زندگي موالنا را از البالي منابع دست ا

خاص ذهن وقّاد ايشان است آنهم با روحيه اي علمي و در عين حـال جـذب شـده در    
شخصيت موالنا جهت دستيابي به تصوير اين عارف شاعر سراسر تاريخ ايران و جهان ، 

آورده ، تا آنجا زندگي و احوال موالنا را كاويده و با نثري پويا و جالب به رشتة تحرير در
كه اثر نامبرده پس از اتمام بارها و بارها به چاپ رسيده و خود اثري جالب و خوانـدني  

اثر نامبرده در واقـع در رديـف   . از سوي تمام ايرانيان عالقمند به آثار موالنا شده است 
يكي از بهترين و بزرگترين آثار موالناشناسي در سطح جهـان شـناخته شـده و الحـق     

يك نوع ادبي خاص داستانپردازي بويژه نگارش زندگي موالنا در ارتباط با كساني نمونة 
نظير بهاءولد و سيد برهان محقّق ترمذي ، خاصه شمس تبريزي و ديگران پـس از او ،  

ايـن قـول يـك    . چون حسام الدين چلپي ، به شكل رماني گيرا و جذّاب درآمده است 
سـوانح حيـات   « و خواندني از » ه اي داستانگونه زندگينام« محقّق است كه پله پله را 

به نظر اين نويسندة مزبور كتاب بر اساس رويكرد روانشناختي ، . دانسته است » موالنا 
حيات موالنا را بر رسيده و سرانجام بدين نتيجه رسيده است كه براستي ميتوان از اين 

 ص :دين لوئيس شرق تا غرب،موالنا ديروز تا امروز . (كتاب فيلنامة شايسته اي نوشت 
نظر دين لوئيس ، نويسندة كتاب پله پله به شكلي خاص مطالـب افسـانه وار را   ب) 723

نميتوان هميشـه  «رسيده كه لوئيس به اين نتيجه . داخل در زندگي موالنا كرده است 
مطالب افسانه وار يا ابزار نظرهاي محض را از مطالب واقعي آن تميـز داد ، هنـوز هـم    
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موالنا ديروز تا امروز شرق (» .از زندگي موالنا خالي است  اي قاطع سرگذشت نامهجاي 
( طبق اظهارنظر استاد زرين كـوب در مقدمـه كتـاب    )  723 ص:دين لوئيس ، تا غرب

پله پله تا مالقـات  (و همچنين در متن آن )  9 ص : پله پله تا مالقات خدا ،زرين كوب
ح حيات او به نوعي شعرگونه بـوده و ايشـان بـه دو    اصالً زندگي و سوان)  341 ص:خدا

گونه شعر در باب موالنا معتقد بوده اند يكي اشعار سرودة موالنا و ديگري زندگي خـود  
شـعري بـود كـه موالنـا آن را نسـرود ، آن را      « او كه جز يك شعر نبود و به نظر استاد

پـس  )  9 ص:زرين كـوب ،  خداپله پله تا مالقات (» . ورزيد ، تحقّق داد و به پايان برد 
خواه ناخواه ، اگر قرار بود كتابي در خصوص سوانح حيات و احوال موالنا نگاشته شـود  
بيگمان بهتر از آنچه استاد در پله پله به رشتة تحريـر درآورده اسـت نميتـوان كتـابي     
سراغ گرفت اين سخن نه به خاطر آنكه اساساً در باب بزرگداشت استاد گفتـه ميشـود   

ر شده ، بلكه بدين خاطر است ، كه اصوالً زندگي موالنا تنها در همين شكل است ، ذك
كه تصويري آميخته با شعر و تاريخ ، افسانه و واقعيـت از خـالل مĤخـذ درجـة يـك و      
نزديك به عصر شاعر ماست ، مي طلبيده است و اگر جز ايـن باشـد ، البتـه تصـويري     

در  D.Lewisبنابراين سخن دين لـوئيس  . مد بيروح و مصنوعي از موالنا در خواهد آ
  . اين باب مقرون به صواب نبوده و نويسنده بيراهه سخن رانده است 

  
  :نثر كتاب و هنر بالغي آن

ايـن  . يك ويژگي شاخص آثار استاد ، نثر زيبـا و گيـرا و پـر جاذبـة ايشـان اسـت       
اسـتاد ، چيـزي   در حقيقـت نثـر   . خصيصه البته در اين كتاب هم كامالً مشهود است 

منحصر به خود ايشان است نثري است ، كـه شـباهتي بـه نثرهـاي ديگـر اسـتادان و       
هنري و كامالً تحقيقي است با ظرافت هاي آن ،  –دانشگاهيان ادب ندارد ، نثري شيوا 

كه در مطاوي اين گفتار به برخي از ويژگي هـاي آن ظرايـف اشـاره اي خواهـد شـد ،      
نثرنويسـي پـيش از اسـتاد كسـاني كـه نثرشـان ادامـه رو        نثري است بر پاية سنتهاي 

نثرنويسان شيوا نگار عهد پس از مشروطه است يعني نثر محمد علي فروغي ، دهخدا ، 
با اين وجود نثر استاد چيز ديگري است نثري است بمراتب بهتر . سعيد نفيسي و غيره 

در اين نثر بـي   Rhetoricميتوان گفت هنر بالغت . و شيواتر از پيشينيان خود است 
آنكه متن را براي خوانندة عادي خسته كننده و دشوار جلوه دهد ، همان اثري را ايجاد 
نموده ، كه يك سخنران خطيب و ماهر با توجه بـه حـال و هـواي مجلـس و در نظـر      

پردازد و در ضمن آن كـه خواننـدة   فهم و درك مخاطبان به سخنوري مي گرفتن سطح
. گـردد  هم ميبـرد و از خوانـدنش مشـعوف مي    تاب احساس لذتاي هم از اين ك حرفه
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آنچه يكي از استادان در باب بالغت گفته است؛ اينكه بالغت در حقيقـت سـخن مـؤثر    
اثر ادبي را در « باري به نظر اين استاد . است در اينجا به شكلي عالي رعايت شده است

اين تأثير يا لذت بخشيدن است  .گذارد ي ميداند كه بر خواننده تأثير ميدرجة اول، اثر
و  13ص :شميسـا  معـاني ، (» ... رد يا آموزش و تعليم اسـت  و جنبة زيبايي شناسانه دا

ي ، احوال و سوانح حيات موالنـا  و اينكه استاد زرين كوب با آشنايي كامل با زندگ) 22
ان در تركيب كرده همـ ) چگونه گفتن(مهارتي بي نظير و زيباشناسانه  را با) چه گفتن(
در واقع همين اثربخشـي  )  35 ص:شميسا  معاني ،. (افتن راز بالغت اين كتاب است ي

است ، كه كتاب را بسيار زود در نظر خوانندگان كتابي گيرا ، فريبا و خواندني و بسـيار  
اولين چـاپ كتـاب    1370سال . آموزنده ساخت و خيلي زود به چاپهاي بعدي كشاند 

 1378بعد به چـاپ هشـتم رسـيد و سـيزدهمين چـاپ آن در       اما در چهار سال. بود 
  ) .  723 ص:دين لوئيس موالنا ديروز تا امروز شرق تا غرب،(.انتشار يافت 

  
  برخي شگردهاي بالغي نثر پله پله تا مالقات خدا

  مقايسه  - 1
جلوة بارزي در البالي نثر توصيفي و هنـري اسـتاد در    Comparison» مقايسه«

ي شك مقايسه باعث ملموستر شدن هر چـه بيشـتر يـك موضـوع     كتاب مذكور دارد ب
اين طرز را ) رعايت حال و مقام ( عالي و انتزاعي است و در اين كار استاد بخوبي و بجا 

  . در نثر پوياي خويش رعايت كرده است 
اما از ديگـر شـگردهاي تأثيربخشـي و سـبكي كتـاب نـامبرده ، ارتبـاط تنگاتنـگ         

اين خصيصه ، نوشته را به طرز بارزي . و حوادث تاريخي است  موضوعي كتاب با وقايع
در نظر و ذهن خواننده عالوه بر جذّابي و گيرايي هر چه تمامتر ، محكم كرده و باعـث  
پذيرش كامل موضوع اثر شده و خواننده با اطمينان كاملتري تمام هوش و حواس خود 

آنچه اين . و نوشته هاي او ميسازد  را به نويسنده داده و خود را بتمامه تسليم گفته ها
مسأله را بيشتر پشتيباني ميكند ، البته چيزي جز تسلّط استاد زرين كوب بر موضـوع  

احاطه بر موضوع و جذب در محتويات زندگي موالنا ، . نگاشته شده و نثر ايشان نيست 
عـة كتـاب ،   ي ، البته دو چندان كرده و در راسـتاي مطال ا نوشته را در نظر هر خواننده

  .جذب كامل اثر شده و ماجرا را دنبال مينمايد 
   تكرار ، تأكيد و بدل - 2

شگرد ديگر اثربخشي كتاب بر روي ذهن و زبان خواننده ، بي هيچ شكي ، موضـوع  
، واژگان اصطالحات  84و  83 ص: فرهنگ اصطالحات ادبي ،داد( doublet» تكرار « 
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يـك  » تكـرار « است ، اصالً  germinationو  palilogyيا )  43 ص : حسيني ادبي،
ميدهـد ، تـا در بـاب آنچـه      اين خصيصه به خواننده امكان. ويژگي سبكي كتاب است 

شود قدري بيشتر تأمل نمايد و اين تأمل البته كـار ديگـري كـرده و آن چـون     بيان مي
ميخي كمكي است ، كه براي مستحكمتر ساختن آنچه قرار است بر ديوار ذهن نصـب  

كمك شاياني نموده و موضوع را بـا تثبيـت افزونتـري در ذهـن خواننـده حـك        شود ،
را مجسمتر  emphasisاين تكرار سرانجام در دالويزي نثر مؤثّر بوده و تأكيد . ميكند 
گري كرده ، مـثالً يـك    البته در اين كتاب به گونه هاي مختلف جلوه» تكرار « ميكند 

ايـن تكـرار جـز    . راسر كتاب تكرار شده اسـت  موضوع به دفعات بسيار و مؤكّدي در س
تأكيد در ذهن خواننده و مهم جلوه دادن موضوع ممكن است بـه زيبـايي نثـر كمـك     

اما تكرار تنها به اين مقوله منحصر نگشته ، بلكه شـكل ديگـر آن از نظـر    . وافري نمايد
سـيري و  است و در اينجا بدلهاي تف apposition» بدل«دستوريان ، همانا بكارگيري 

: رايي كتاب افـزوده اسـت ؛ نظيـر    تأكيدي نقش بارزي ايفا كرده و خود بر زيبايي و گي
شمس از قونيه رفته بود ، به جايي نامعلوم سفر كرده و اين خبر كه دهان بـدهان در  «

» از يك گرفتاري«از يك كابوس ،  بين مريدان موالنا نقش شد در آنها احساس رهايي
در )  127 ص:پله پلـه تـا مالقـات خـدا    ( » . به وجود آورد » ف از يك رؤياي مخو« و 

احساس رهايي از يـك  «تأكيدي و تفسيري از گروه اسمي  اينجا گيومه ها همگي بدل
خورد شايد يك دليلش در رد در كتاب به فراواني به چشم مياز اين موا. است » كابوس

ة آن است ، تـا خواننـده در   گونانندة عادي و ديگر ، زمينة رماننظر گرفتن مخاطب خو
ج  :فرشيدورد دربارة ادبيات و نقد ادبي،(. فضاي بازتري موضوع را ادراك و دنبال نمايد 

  ) .  412تا  399:  2
  

  عنوانهاي مختصر
در سر فصل » انهاي مختصر و بسيار جالب و گيراعنو«خصيصة ديگر و امتياز كتاب 

آتي آن نوشته خواهد بود ، گرچـه تـا   هر يك از بخشهاست ، كه گوياي تمام محتويات 
تمام فصل هيچ عنوان خاصي ديده نميشود و ممكن است برخي اذهان ايراد كرده ، كه 
چرا عنوانهاي فرعي جهت بهتر شدن و تسهيل در مطالعة اثر در البالي فصول به چشم 

دن نميخورد ، تا بدين وسيله از خستگي جلوگيري گـردد ، امـا ايـن ايـراد البتـه بـا دا      
هايي در فصول كامالً برطرف گشته و هر از گاهي خواننده براحتي ميتواند توقّفي  شماره

بـا ايـن   . ها خود عنوانبندي ميشد  ها كرده ، نهايت آنكه كاش اين شماره در اين شماره
وجود ، نداشتن عناوين فرعي و تشخيص خواننده براي دريافتن آنهـا تمـامي مـاجرا را    
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، كـه خواننـده   ت سر هم آوردن بي شك نشان آن اسـت ا پشيكدست كرده و همگي ر
گونه در يـك خـط ، در   رمان بايد همة آنها را پشت سر هم دنبال كند و همة داستان را

همگي جلوي اين عناوين » تكرارها « يك راستا و در يك شكل كلّي بنگرد در حقيقت 
و انگيـزة نگـارش    هاي كتاب جز مقدمه كه نشان از طرح كلـي عنوان. فرعي را ميگيرد 

بـي شـك مقدمـة    . كتاب است ، در ده فصل باختصار و بزيبـايي ترسـيم شـده اسـت     
كتابهاي استاد ، دربرگيرندة نكات اساسي و كليدي مهمي در فهـم بهتـر تمـام كتـاب     

اي  هـاي چنـد صـفحه    است و اين ميسر نخواهد شد ، مگر در بازبيني دقيق اين مقدمه
اساساً مقدمة كتابهاي استاد ، موضوعي جداگانـه اسـت ،   . اي  اندك و بظاهر كم صفحه

  . كه بايست در هر كتاب ايشان مستقالً مورد بررسي قرار گيرد 
  
  اطناب يا ترك ايجاز - 3

ايـن مشخّصـه همـواره    . خصيصة ديگر كتاب ، گرايش به اطناب يا ترك ايجازست 
در فـن  . ايـد  ذهن خواننده را براي حفظ و به خاطر سپردن مطالب كتاب كمـك مينم 

از ديگـر فوايـد آن و   » تحقيق و توضـيح  « است و » تكميل « معاني يك فايدة اطناب 
  ) 179 – 177 :آهني نقد معاني ،. (در اين مقوله ميگنجد » جمله  تكرار« بحث 
بهترين طريق بيـان مطالـب   » اطناب«معموالً اگر خواننده عادي مالك عمل باشد  

ــت و    ــذهن اســ ــالي الــ ــراد خــ ــراي افــ ــتادان    بــ ــي از اســ ــر يكــ ــه نظــ   بــ
بايد توجه داشت ، كه اطناب در ادبيات ناپسند نيست ، زيرا مطالب ادبي كـه عمـدتاً   « 

اسـت خودبخـود   ... بيان عواطف و احساسات از قبيل عشق و نفرت و مـرگ و زنـدگي   
بيـاني هنرمندانـه   شيرين و دلپسند و مؤثّر است ، تا چه رسد به اينكه با زباني ادبـي و  

با اين وجود كتاب مورد اقبال بسياري حتّـي  ) 146ص: شميسا معاني، (» . د گردد ايرا
  . از سوي طبقات دانشگاهي و تحصيلكردة جامعه قرار گرفت 

  
  نگرش انتقادي در تمام اثر - 4

امتياز ديگر كتاب كه ويژگي سبك كلّي كتاب است داشتن روحيـة انتقـادي اسـت    
ا مطرح نساخته با اين وجود ، در جاي جـاي  گرچه استاد ، به تواضع چنين موضوعي ر

روح انتقاد موج ميزند ، امـا نكتـة گفتنـي اينكـه      –همچون ديگر آثار ايشان  –اين اثر 
چنـين  » خوانندة عـادي  « عي رسوخ نموده كه انتقاد چنان در اين كتاب به شكل طبي

  .چيزي را احساس نكرده و تنها دنبال ماجراي داستان تا پايان كتاب است 
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استاد موبمو و جابجا ، همه جا رد موالنا را از محيط زندگي وي از كودكي از پـدر و  
ن بـدي . هر جا و  همه جا سراغ ميگرفـت   –سيد برهان ترمذي  –از شاگرد پدر موالنا 

ترتيب موالنا در نظر استاد ، قرار بود به پيگيري مداوم خط سير زندگي و سوانح حيات 
در ترسـيم و   –بهـاء ولـد    –ذكر جزئيات احوال پدر موالنا . و احوال وي جستجو شود 

نمـود و  ، البته امري بايسته و ضروري مي تشكيل شخصيت بعدي و متكامل شدة موالنا
اغلـب بهـاء ولـد را از طريـق موالنـا       F.Meierيتس ماير به نظر يك محقّق آلماني فر

شناسايي ميكنند ؛ حال آنكـه بررسـي احـوال و معـارف دينـي و فكـري بهـاء ولـد در         
بهاء ولد تاكنون كامالً « Meierشناسايي موالنا بسيار حائز اهميت است و به نظر ماير 

: لد موالنا جالل الدين ، مايرد وابهاء ول(» .ورش موالنا قرار گرفته بود در ساية پسر مشه
در اين كتاب استاد زرين كوب جابجا ، احوال بهاء ولد را از همان معـارف او و  ) 28 ص

منابع دست اول عصر موالنا استخراج و بررسي نموده است و سـالها پـيش از تـأليف و    
پلـه تـا   نشر اثر ماير ايشان بهاء ولد را بدرستي هر چه تمامتر با ايجازي عـالي در پلـه   

آيد البتـه   نظير آنچه در زير مي. اند  مالقات خدا در همان فصول آغازين اثر ، بر رسيده
  : جالب و گيراست 

و از وخش تا  ذبراي وعظ سفر ميكرد از بلخ تا ترم) بهاء ولد(در تمام بالدي كه او «
سمرقند و خوارزم هر جـا قاضـي قـدرتجويي يـا حـاكم مسـتبدي بـود مقـدم او را بـا          

كرد در تحقير و ايذاي او ميكوشيد و براي او و مريدانش ماية رنج و ميرسندي تلقي ناخ
را از محضـرها و فتواهـا محـو    قاضي وخش عنـوان سـلطان العلمـايي وي    . آزار ميشد 

،فقيه بلخ مريدان خود را از ايذا و تحقير وي واميداشت در ترمد قدرت بالمنـازع  ميكرد
  )23و  22 :پله تا مالقات خدا پله(»... محدود ميكرد ان او را بشدتخاندان حاكم مريد

  
   punجناس - 5

بـويژه   paronomasiaو  pun» جنـاس  « ديگر خصيصـة سـبكي كتـاب وجـود     
جناس زايد آنهم به شكل طبيعي و غير محسوس گاه در نوشتة اسـتاد سـبب ظرافـت    

ني بـا  والآموخته بود روزهاي طـ « : نظير عبارت . خاصي در نثر كتاب به وجود ميĤورد 
  ) بنگريد 140و  103موارد ديگر ، براي  ديدن  27 ص: همان(» .روزه هاي طوالني سر كند 

  
  رويكرد تاريخي استاد به زندگي موالنا - 6

بنابراين هـيچ كتـابي را بـدون مالحظـات     . ميدانيم استاد زرين كوب ، مورخ است 
آنچه مربوط بدانسـت از  شك عالقة ايشان به تاريخ و هر  بي. نگاشته است  تاريخي نمي



  399/»پله پله تا مالقات خدا« تأثيرگذارويژگيهاي برخي بررسي                                                                                 
 

 

نقش (» نقش بر آب « د استاد در كتاب همان اوان كودكي بنابر اظهارنظر شخصي خو
شان  ةباعث ميشد در بررسي احوال كساني كه دربار)  62و  61 ص:كوب  زرين، بر آب

به تحقيق ميپرداخت همواره مالحظات تاريخي را ملحوظ نظر داشته ، اسـتاد در ايـن   
فكري موالنا و سوانح حيات او را با رويكرد تاريخي بـه شـكلي طبيعـي    كتاب ، زندگي 

چنان دنبال كرده ، كه خواننده چندان فضاي تاريخي را حس نكرده و سـنگيني آن را  
بخشد همين چاشـني تـاريخي در   نچه نوشته را جذابيت دوچندان ميلمس نميكند ، آ

  . ماجراي داستاني كتاب است 
  
  اين بخشآغاز زيبا و حسن ختام  -7

، شروع زيبا و پايان دل انگيـز هـر فصـل نوشـتة     شناختي ديگر كتاب ويژگي سبك
هاي استادست با اينحال اين مشخصة سبكي ، گرچه اين ويژگي تمام كتاب. است  كتاب

يك امتياز و يك حسن كتـاب محسـوب   » خوانندة عادي « اثر را جذّابتر كرده و براي 
، بخوبي و مناسـبتي ظريـف از آنچـه مـرتبط بـا      در واقع پايان هر بخش كتاب . است 

تابسـت نظيـر   بخش آتي كتابست متصل و مربوط ميشد و اين ويژگـي نهفتـه ديگـر ك   
  )عدبه ب 103 ص:زرين كوب پله پله تا مالقات خدا ،. (»طلوع شمس « بخش 
  
  توجه به مناظر طبيعي و جغرافيايي - 8

آن بـه توصـيف منـاظر     ارزش نهفتة ديگر اين اثر ، مرهون توجـه خـاص نويسـندة   
طبيعي ، جغرافيايي و خاصـه منـاظر تـاريخي ، گيرايـي و جاذبـه اي شـورانگيز بـراي        

دمشق در اين ايام هنـوز بهشـت دنيـاي    « : خوانندة فهميم ايجاد نموده ؛ نظير عبارت 
آن كـه  » غوطـة  « . شـد  حان عصر، بهشت روي زمين محسوب ميشرق يا به قول سيا

» ربـوه  « پيوسته و درختستانهاي مجاورش بود و بلنـديي كـه   شامل بستانهاي به هم 
خوانده ميشد بر آن مشرف بود از كران تا به كران شهر را در سـبزي و خرّمـي احاطـه    

جامع شهر كه بر جاي يك كليساي بزرگ بيزانسـي بنـا شـده بـود در شـكل      . ميكرد 
در نظـر مسـافر    چيزي كه آن را. موجود خود يك معجزة هنر معماري به شمار ميĤمد 

طالب علم جالبتر جلوه ميداد ، حلقه هاي متعدد درس و بحـث بـود كـه در صـحن و     
در جمـع ايـن حلقـه هـا درس قـرآن ، درس تفسـير ،       . زواياي مختلف آن داير ميشد 

مجلس امالي حديث و هرگونه بحثي كه در باب نحو و بالغت و ادب و شعر بود مطرح 
 90 ص: همان( » .لقه ها ميگشت غالباً جلب ميكرد ميشد هر كس را در اطراف اين ح
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، اساساً نيمة اول كتاب مشحون از اين موارد است منتهي همراه با تمامي ) 45تا  77 و
   .ست ويژگيهاي گفته شده كه خود مختصة سبكي اين كتاب ا

كتاب حاوي نكات ظريف و نكته سنجانة بسياري اسـت ، كـه دريـافتن آن ظرايـف     
ي است مربوط به خوانندة اثر ، گرچه براي مخاطب عادي نگاشته شده اما البته موضوع

ي را به تأمل واندارد و او را به سـؤالهاي  ا بي شك مانع از آن نيست ، كه خواننده حرفه
پله پلـه تـا   (» درويش تاجرنما « نكته سنجانة براي مثال تعبير زيبا و . اساسي نكشاند 

نه آيا براي شـمس بهتـرين عنـوان و بـراي موالنـا      ) 106 ص: زرين كوب مالقات خدا،
بكـارگيري  ! مناسبترين نسبت براي تجارت جـان او از سـوي شـمس تبريـزي اسـت ؟     

چنين تعبيري ، بجز زيبايي ، نشان از به تفكّر واداشتن خواننـدگان از سـوي نويسـندة    
د بهتـر  دانشمند كتاب است و اينكه با اين طرز نگارش ، خوانندة كتاب در خلـوت خـو  

بتواند از آنچه خوانده ، تدبر نموده و احياناً به اندازة سـطح فهـم خـود ، بـه قضـاوت و      
  . ردن خواننده در فهم بيشتر كتابستاين عمل در مجموع ، سهيم ك. انديشه وادار شود 

  
  رويكرد واقع بينانه به زندگي موالنا  - 9

د ، كتاب را بدون ذكـر  موضوع ديگر در باب امتياز سبك شناسانة كتاب ، آنكه استا
تفسيرهاي مشكل و گاه خسته كننده و معموالً بيفايده و برخي تحليلهاي دشـوارياب ،  
مطرح ساخته و به تعبيـر بهتـر ، احـوال موالنـا را بسـيار عينـي تـر و زمينـي تـر بـه           
خوانندگان خود ، عرضه كرده است و اين به نظر ما يكي از بارزترين و جالبترين ويژگي 

اينكه اكثر شـروح و تفاسـير آثـار و احـوال موالنـا ، خاصـه       . اب محسوبست سبكي كت
مثنوي ، را با تعابير دشوار پيش كشيده اند شكي نيست كه اغلب قـدماي سـنّتي مـا ،    
مايل بوده اند موضوع و داستان مثنوي را در حالت انتزاعي و كامالً با مكاتب صوفيانه و 

موافق سازند گرچه روش مـذكور   scholasticگاه مدرسي و به روش اصحاب مدرسه 
بتمامي بيفايده نبود ، اما بهرحال بازتاب واقعي حال و قال موالنا نبوده و نيست ، اما در 

موافق بـا زنـدگي و    ،تر و واقعي اين كتاب في المثل بحث ني نامة مثنوي ، بسيار عيني
ك و بيفايـده و  هـاي خشـ   مشرب زميني موالنـا كـه بسـيار معنـويتر از برخـي عقيـده      

انتزاعيست ؛ بحث و پيگيري شده است ، خود امتيازي چشمگير براي كتاب بـه وجـود   
آورده است ، اگر كتاب به دفعات بسيار چاپ و نشر شده ، يك دليلش همـين موضـوع   

  . عيني ساختن زندگاني موالنا و نزديك كردن آن به زندگي امروزينة ما انسانهاست 
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  اسبمن هاي هبكارگيري واژ - 10
متناسـب بـا حـال و هـواي      لغـات  يويژگي سبكي ديگر ، انتخـاب درسـت و بجـا   

اي انتخـاب كـرده و آورده كـه     در اين باره گاهي برخي كلمات را به گونه. موضوعست 
نظيـر اكـدش   . ممكنست براي خواننده ، ناآشنا جلوه كند آنهم خوانندة عادي اين اثـر  

. و غيـره   123گاشـت   س روي بـر نمـي  ، از هيچك 338، سال فرسود  215، حقور 96
البته ذكر كلمات ناآشنا اصوالً در آثار استاد بطور كلي يك ويژگي عمـومي اثـر ايشـان    

) 22: مهيار هاي هنر در نثر زرين كوب، جلوه. (آثار ادبي و هنري ايشان است  خاصه در
  .اين كار يك عامل زيبايي نثر ايشان محسوب ميشود

  
  با حال و هواي موضوع يها هانتخاب واژ  -1-10

درست و متناسب با حال و هواي موضوع نظيـر ايـن كلمـات و     هاي هاما انتخاب واژ
  : تعابيرست 

 91،  89،  55،  54،  25،  37؛ طالب علمان  148و  99،  65،  36،  35عام خلق 
ــوار  121،  115،  114،  113،  108،  104،  100،  99،  98،  97،  96،  92،  ؛ خــ

  .47؛ شتاب آلود  37؛ستيهندگي  38ت داش
  
   »گونه«واژه سازي پسوند  -2-10

كلمات بسيار زيبا و دلكشي سـاخته و در نثـر خـويش وارد    » نهگو«استاد با پسوند 
 69،  140، بيمارگونه  67؛ عيارگونه  56، روحاني گونه  47عاصي گونه : ساخته است 

،  116؛ بازارگونـه   187و  174،  116،  99، روسـتايي گونـه    72؛ وحشي گونـه  70و 
، امـي   155، مالمتـي گونـه    131، پيام گونـه   124، گستاخ گونه  116سينايي گونه 

و عامي گونه  276، ديالكتيك گونه  270، كرامات گونه  249، شباهت نامه  185گونه 
293  .  

،  37،  28، رؤساي عـوام   93، زياده از حد  60، بالغت منبري  58نوشت و خواند 
ــاب  311و  310،  296،  246،  207،  181،  177،  105،  104،  103،  40 ؛ اربـــ

،  156، جاه فرسود  137، تعبناك  131، اشتياق رسمانه  125، خوارداشت  99عمايم 
، اقلـيم قـرار و    193، شوركنان  182، ديرترك  338، سال فرسود  243زمان فرسود 

« استاد بجاي عشق گـاه   283عشق آميز  303 ،294،  224، سهل است  195سكون 
، مـردم   331، آشـنارويي   307، دلنمـودگي   273،  272را آورده اسـت  » غيرنگري  
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، غريبسـتان عـالم    334، غريبسـتان   106، درويش تاجرنما  200و  135،  98آميزي 
  .  32و ديرينه پاي  334

ي جاذبـه دار آن ، از  در مجموع ويژگي كلي نثر اين اثر جز هنري بودن و دل انگيز
اين . نظر تأثير بر نثر پس از خود ، البته سهم بسياري در شكوفايي آن ايفا نموده است 

تأثيرپذيري در نثر دانشگاهيان و استادان يك نسل پس از استاد گاه بخوبي مشـهود و  
  . هويداست 

  
  هاي بلند بكارگيري جمله - 11

و اين يـك شـگرد نثـر    ه است استاد در آوردن جمله هاي بلند مهارت خاصي داشت
بلنـدي جملـه البتـه    )  21 ص:مهيـار جلوه هاي هنر در نثر زرين كوب، . (ايشان است 

هيچ خللي به فهم جمله نميرساند و از طرفي آسيبي در دقت ايشان در نثر كتاب وارد 
  : به عنوان مثال به اين عبارت توجه نمائيد . نساخته است 

هاي دور و نزديك واعظـان بـر وفـق رسـم و سـنتي       در اين ايام نيز مثل گذشته« 
ديرينه پاي غالباً مجرّدوار و گاه به همراه خانوادة خويش براي وعظ به شـهرهاي دور و  

غالباً از جانب اكابر و اعيان اين شهرها براي وعظ در ايام رمضان . نزديك سفر ميكردند 
براي كسـب مـال يـا دفـع      يا مراسم متبرّك ديگر دعوت ميشدند و گاه از پيش خود و

  ) .  32ص :پله پله تا مالقات خدا( » . مالل به اين سفرها ميرفتند 
گرچه در  عبارت آمده ، سه فعل ذكر شده ، اما اتمام معنا و مفهوم سخن تنهـا بـا   
فعل آخرين ميسرست و اين ويژگي كلّي تمام آثار استاد محسوبست و در اين اثر هم ، 

  . بسيارست چنين مواردي نسبتاً 
  

  هاي پرسشي و تأمل برانگيز وجود نوعي از جمله - 12
ديگر ويژگي سبكي نثر كتاب ، آوردن بخصوصي از جمله هـاي اسـتفهامي خاصـه    

ايـن طـرز بجـز    » نه آيا « پرسشهاي تأكيدي و گاه شك آميزست آنهم اغلب به شكل 
تن خواننـده  زيبايي خاصي كه به نثر ايشان بخشيده است عمدتاً سبب به تأمل واداشـ 

ميگردد ، تا در آنچه به مطالعه نشسته ، نزد خود به فكر و شـك درافتـد ، و سـرانجام    
ادبي و هنري است ، در اينجا هـم   –روشنگري كه ويژگي عمومي يك نوشته تحقيقي 

  : در اين خصوص به عبارتهاي زير بنگريد . تحقّق يابد 
اي شمس در قالب غزليات و مثنوي در تمام آثارش كه تا سالها بعد از ماجر نه آيا« 

  ) .  168و  167 ص:همان(» تأثير شمس همه جا باقي بود ؟ به وجود آمد ، 
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به شهاب الدين قوال كه يك روز خر خود را بدان سبب كه در حضور موالنا بانگ « 
برآورده بود رنجانيد ؛ اعتراض كرد كه اين زدن براي چيست ؟ بانگ او هم براي همـان  

بايد شـكر كنـي كـه بـاز تـو راكبـي و او        نه آيا. ، كه ساير خلق طالب آنند  كامهاست
،  85براي ديدن مثالهاي ديگر در اين خصوص به صـص  )  324 ص:همان(» مركوب ؟

هاي هنـر در نثـر زريـن     جلوه. (بنگريد  324و  306،  294،  267،  265،  168،  92
  ) .  22ص :مهيار  كوب،
  

  : نتيجه 
وب از نويسندگان ، محققّان و دانشمندان معاصر معروف ادب فارسي ، استاد زرين ك

نثر تمام كتابهاي وي به طرزي خاص ، زيبا و دل انگيز بـويژه  . تاريخ و نقد ادبي است 
منحصر بفردست اطالعات وسيع ، مطالعات همه جانبه و جـامع و احاطـه بـه زبانهـاي     

ب احاطه فـوق العـاده اي در بـاب هـر     مختلف و استفاده از آنها در تحقيقات خود ، سب
كتاب پله پله تا مالقات خدا ، جـداي از آن كـه   . آنچه به قلم درآورده ، نشان داده اند 

موضوع مورد عالقة وي بوده است در تقاضـاي برخـي خواننـدگان بـه رشـته تحريـر و       
  . نگارش درآمد 

ادبي و فرهنگي بـه  به واقع اگر قرار باشد كتابي مخصوصاً در باب بزرگان و اشخاص 
نگارش درآيد بايد جداي از احاطه بر دانستن تمامي جوانب موضوع ، مخاطبـان اثـر را   

  . در نظر گرفته و آنچه در خود آن نوشته است ، توجه كافي داشته باشد 
در كتاب نامبرده، به چنين مسائل مهم گفته شده ، اهميت داده شـده و تنهـا اثـر    

» مخاطبان عادي«تحقيقاتي پربار وي كه توجهي خاص به  استاد در تمام عمر علمي و
  . شده است همين كتاب پله پله تا مالقات خداست 

، شرايط درست تاريخي و نقادي صحيح كتاب ضمن حفظ روح انتقادي آن و داشتن
و نثر هنري و شيواي آن ، اين بار آن را نزد تمـام خواننـدگان عـادي اثـري دلكـش و      

يگـر آثـار   د ةديـد عـاملي در عالقمنـدي خواننـدگان بـه مطالعـ      جذّاب نموده و بـي تر 
استادست، الحق آنچه در شأن شخصيت سترگ موالناسـت در ايـن كتـاب بخـوبي بـه      
تصوير كشيده شده و استاد زرين كوب پس از جذب و ذوب شدگي در منش اين عارف 

گي معنـوي و  شاعر ، اقدام به تأليف زندگي موالنا از دم حيات تا واپسين لحظـات زنـد  
شاعرانة موالنا نمود ، چه خوب است ، كه نويسندگان آينده و نسل جوانتر طرز نگارش 
و سبك تأليفاتي استاد را براي خود الگو ساخته و از آن به چشم راهنمايي همه جانبـه  

  .استفاده نمايند 
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