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ادب فارسی ۀ فصلنام

)راهنماي نویسندگان(پذیرش مقاله شرایط 

در حوزة اي علمی ـ پژوهشیدانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشریه» ادب فارسی«فصلنامۀ
.شودمنتشر میدر سال شماره چهار است که مطالعات ادبی

:ویژگیهاي کلّی مقالۀ مورد پذیرش
بوده و در نشریۀ دیگري منتشر نشده باشد و تا زمانی ) نویسندگانیا (ه مقاله باید نتیجۀ تحقیقات نویسند-

.که داوري آن در این مجلّه به پایان نرسیده، به مجلّۀ دیگري ارسال نشود
.اعالم خواهد شدداورانهیئت پس از تأیید پذیرش مقاله براي چاپ، -
. چاپ مقاله منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریه است-
.مجلّه در ویرایش ادبی و فنّی مقاله بدون تغییر در محتواي آن آزاد استویراستار -
.هاي دریافت شده بازگردانده نخواهد شدمقاله-
.استنویسندهعهدهمندرج در مقاله به مطالب مسئولیت -
هر سطر در24با ،B Nazanin) فونت(قلم ،13) سایز(به اندازة،A4کاغذ استاندارد مقاله باید روي -

WORDپرداز صفحه، در محیط واژه و یک نسخه ) فایل(یک پوشه همراه بهو در سه نسخۀ تایپ شده باشد 2003
PDFارسال شودبه دفتر مجلّه.
، مرتبۀ علمی، دانشگاه محلّ تدریس یا تحصیل نویسنده یا نویسندگان، نشانی )یا نویسندگان(نام نویسنده -

.اي جداگانه نیز ارائه شودآنها در صفحه و پوشهپست الکترونیکی و شمارة تلفن 
.صفحه باشدبیستحجم مقاله در مجموع نباید بیش از -
.نامۀ نویسنده باشد، ذکر نام استادان راهنما، مشاور و داور ضروري استدر صورتی که مقاله برگرفته از پایان-

:هاي زیر باشدمقاله باید شامل بخش* 
مرتبۀ ،خانوادگی نویسندهنام و نامسپس. مقاله که گویا و بیانگر محتواي مقاله باشدشامل عنوان : عنوانـ 

.دوشذکر تحصیل وي علمی و دانشگاه محل تدریس یا
معی از مقاله که با لغاتجاشرح :چکیدهـ 

.باشدهاروش تحقیق و یافتهه، هدف، تصویري کلّی از بیان مسئلشامل )واژه250تا (محدود 



.هاستواژهبیش از سایر که اهمیت آن صی واژة تخصهفتتا شامل پنج: هاي کلیديواژهـ 
.)به اجمال(و ذکر سوابق پژوهشی در حیطۀ محتوا شامل هدف :مقدمهـ 
. هاي محتوایینظري، بحث و تحلیل و تقسیم بندیمقاله، مبانیمتن اصلی شامل :پیکرة اصلیـ 
.و مفید مقالهنتایج منطقی شامل :گیرينتیجهـ 
.در صورت وجود توضیحات: نوشتپی-
.ارجاعات مقاله بر مبناي دستورالعمل: فهرست منابع-
). واژه200تا (12به اندازه Times New Romanبا قلم : چکیده انگلیسی-

:تنظیم متنشیوة * 
.شودجدا میعناوین بخشهاي مختلف فوق، در شروع هر قسمت و با یک سطر سفید از بخش قبلی-
. سطر اول زیر هر بخش، نباید با تورفتگی آغاز شود-
متر تورفتگی از هر طرف نقل قولهاي مستقیم بیش از سه سطر به صورت جدا از متن اصلی و با یک سانتی-

.آیدشود و در انتهاي آن داخل پرانتز ارجاع آن مینگاشته می10قلم ولی به اندازه و با همان

:ع به منابعشیوة ارجا
:ارجاع داخل متن* 

.)یا صفحات(صفحه : اثرتاریخ نشر،)یا نام معروف(مؤلّفخانوادگیـ نام 
زرین : (مثالً. ارجاعی باید داخل گیومه قرار گیرد و نشانی آن به ترتیب فوق، داخل پرانتز قرار گیردمتن-
)426: 2، ج1368کوب،
نویسنده ارجاع داد شود، هر کدام از آن آثار بر مبناي تفاوت تاریخ در صورتی که در متن به چند اثر از یک -

.ص خواهند شدنشر آنها تفکیک شده و در منابع پایانی، با نام اثر مشخّ
در صورتی که به دو اثر چاپ شده از یک مؤلّف در یک سال ارجاع داده شود، پس از نام خانوادگی مؤلّف، -

. نام اثر و سپس سال آن ذکر شود

:پایانی منابعارجاع 
: ارجاع به کتاب
، ...]نام و نام خانوادگی مصحح، مترجم و [اثر، نام کتاب، تاریخ نشرنام، ، )یا نام معروف(مؤلّفنام خانوادگی

.نوبت چاپ، نام ناشر، محل نشر



: ارجاع به مقاله
: هاي دیگرها و نشریهها، مجلّه، فصلنامه)المعارفةدایر(ها مقاالت دانشنامه

، عنوان ]نام و نام خانوادگی مترجم[نام خانوادگی مؤلّف، نام، تاریخ نشر اثر، عنوان اصلی مقاله داخل گیومه، 
.، دوره انتشار، نام ناشر، محل نشر... اصلی دانشنامه، فصلنامه، مجلّه و 

:سخۀ خطّی و اسنادارجاع به ن
در ارجاع (. ماره نسخه، محل نگهداريش، )یا نسخه عکسی(نام خانوادگی مؤلّف، نام، نام کتاب یا رسالۀ خطّی 

ها، افزون بر مشخصات طبقه بندي و دسترسی، نام آرشیو و براي میکروفیلمسند، شمارةبه اسناد تاریخی، عنوان 
.)کتاب، ذکر شمارة میکروفیلم و محلّ نگهداري ضروري است

:نامهرجاع به پایانا
نام خانوادگی مؤلّف، نام، سال دفاع رساله، عنوان رساله، مقطع دفاع شده، نام و نام خانوادگی استاد راهنما، نام 

.دانشگاه و دانشکدة محل تحصیل دانشجو

:هاي اینترنتیارجاع به وبگاه
.اثر مورد استفاده، نشانی الکترونیکی وبگاهنام خانوادگی مؤلّف، نام، تاریخ درج مطلب در وبگاه، عنوان مقاله یا

.)ارجاع به چنین مطالبی در حد ضرورت و در زمانی است که منابع مکتوب از آن مورد موجود نباشد(

: سایر نکات
اسامی التین و نامهایی که تلفّظ آنها دشوار است، به صورت آوانگاري در مقابل آنها و داخل پرانتز ذکر   -

.شودمی
چنانچه اثري در فهرست منابع بیش از یک سطر را به خود اختصاص دهد، سطر دوم به بعد با یک -

.یابدسانتیمتر فاصله جلوتر از متن ادامه می
.شودمیآنمؤلّف معلوم نباشد، نام اثر جایگزین نام در صورتی که -
.شودمیجداگانه ذکر... آید و سپس منابع انگلیسی، فرانسوي وی و عربی میمنابع فارسابتدا -
.آیدمینوشتپیبخش در ،هر توضیح دیگري غیر از ارجاع-

.گیرداین بخش قبل از فهرست منابع پایانی قرار می
.صورت پیاپی بیاید و از افراط در توضیح پرهیز شودها در سرتاسر مقاله باید بهنوشتشمارة پی-
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بن بحر جاحظعمرو
)ه255-150(
)م868-767(

)بخش نخست(ادیبِ فیلسوف
جهانگیريمحسن آقاي دکتر 

استاد دانشگاه تهران
)16تا1ص از(

05/04/90: تاریخ دریافت
20/06/90: تاریخ پذیرش

چکیده
، یعنی بعد ادبی ادیبِ فیلسوف استجاحظ مانند ولتر، نویسندة سرشناس فرانسوي،

به همۀ او مانند سایر ادیبان و نویسندگان  بزرگ جهان.اش غالب استوي بر بعد فلسفی
علوم و معارف عصرش اعم از فلسفه و کالم و سیاست و اقسام و الوان آداب و ادیان و 
.مذاهب اشراف داشته و در برخی از آنها ماهر و حاذق بوده وکتاب و رساله نوشته است

که او مانند نویسندگان ن نویسندگان عهد قدیم در این استبزرگترین امتیاز جاحظ در میا
جدید و معاصر دربارة واقعیات زندگی و مسائل روز جامعه از قبیل برتري معروف عهد 

اخالق و رفتار افراد اندیشیده حتّینژادي، اختالفات دینی و مذهبی و خصوصیات صنفی و 
خواسته در ذهن او نمی. ۀ فاضله عنایت نکرده استاصطالح مدینو به جامعۀ آرمانی و به

سوي آن سوق دهد، بلکه وجهۀ همتش تنها ها را بهنسانآرمانی بسازد و اايجامعهخود
ت فلسفی خود تأمالر تفکّرات و او د.شناختن و شناساندن جامعۀ موجود عصرش بوده است

وس یونان پیش از سقراط دربارة واقعیات محسوس و ملمشناسطبیعتمانند فیلسوفان نیز
یات ماوراي حس و محسوسات خصوص کلیات و انتزاعاندیشیده و از تفکّر و بحث در

جاحظ نویسنده و فیلسوفی شاد و خندان بوده، به تمام شئون حیات .خودداري کرده است
.استدهخندانیمخندیده و هم دیگران را میورزیده و مانند ولتر هم خود میعشق 

عی، انتزاعیات، واقعیات، اختالفات جامعۀ واقجامعۀ آرمانی، :کلیديهاي واژه
فلسفی-یادبتالفات نژادي، خصوصیات شخصی، اخدینی،

Ghezelbafh_Zahra@yahoo.com: نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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مقدمه
)470. 1397،خلّکانابن(بن فَزارة کنانی لَیثیبن بحربن محبوبابوعثمان عمرو

معروف به جاحظ؛ به روایتی از )ميةبن خُزَنةبن کنابن بکربن عبد منافمنسوب به لَیث(
توان او را میبنابراین . )68. 1380المرتضی،ابن؛74. 1330یاقوت، (صلب کنانیان بوده است

بن قَلْع کنانی شدة اَنان، ابوالقَلَمس عمروعرب خالص شناخت و به روایتی دیگر آزاد
سیاه بوده، این از آنجا که فزاره جد جاحظ. )همان، یاقوت(فُقَمی بوده استفُقَیمی و یا 

، بیتا؛سندوبی، بالت، دارالفکر(فریقایی بوده باشداحتمال پیش آمده که او از نژاد سیاه و ا
شود که حدقۀ چشمش برآمده میجاحظ در زبان عربی به کسی گفته .)11، 14. 1350

نامیدند که چشمانی مانند چشمان وزغ داشته، هر دو است و او را بدین جهت جاحظ 
، خلّکانابن(اندبه همین مناسبت، او را حدقی نیز خوانده.حدقه اش بیرون آمده بوده است

در دوران پیري از لقب جاحظ حتّیاو در جوانی و : اندبرخی نوشته. )3/162، سمعانی؛همان
او . بحر و بیشتر ابوعثمان معرّفی کندبنکوشیده اسم خود را عمرومیکراهت داشته و 

گفته است، من کنیه ام را سه روز فراموش کردم تا به خانه آمدم و از خانواده پرسیدم، 
اما او در دوران پیري اَحیاناً خود را .)214خطیب، ؛همان، یاقوت(آنها گفتند ابوعثمان است

دیده که دوستانش هم وي را با میجاحظ هم خوانده است و گویا در این دوران مانعی ن
داده که توجهحسن سندوبی . )100، ؛ بالت195: 1948، البخالءجاحظ،(این لقب بخوانند

پس از وي لقب جاحظ عنوان جامعیت فنون علم، اصناف آداب و اقسام و الوان بالغات 
؛ ابوزید بلخی از ارکان و اقطاب علم و ادب بدین لقب افتخار یافتندايشناخته شد و عده

) ه521فو(عزیز عارضی بنو یا محمود) ه359فو(العمیدابنجاحظ خراسان، ) ه322فو(
.)18ص، همان، سندوبی(جاحظ ثانی ملقّب شدند

برخی سال . بصره بوده، ولی در تاریخ تولّدش اختالف استبه اتّفاق: محلّ تولّد
متولّد 150من آغاز سال .ابونواس بزرگترمجاحظ گفته است من یک سال از «:نویسدمییاقوت (150
، و برخی دیگر )230ءنمره، مرزبانی(155، برخی )74ص، همان، یاقوت.»ابونواس در پایان آن، شدم
.اندهجري قمري نوشته)1932/، شفیق جبري؛256: 1960، ذهبی(160سال



3/بحر جاحظبنعمرو

ظاهراً از خانوادة . وي اطّالع مفصلی به دست نیامدخانواده و دوران طفولیتاز 
جاحظ در کودکی پدرش را از دست داده و در تحت تکفّل و سرپرستی .فقرا بوده است

.مادرش نشو و نما یافته و در شهر بصره به مکتبخانه رفته و دانش آموخته است
ره را به به دانش از خاطراتی که این دواشو شدت عالقهدوران دانش آموزي

او در اثر فقر و تنگدستی در ضمن تحصیل علم ناگزیر به کسب . تصویر کشیده پیداست
نان و ماهی ) رودي در بصره(و کار هم پرداخته است؛ در بصره در کنار رود سیحان

مادرش با تحصیل وي مخالف بوده، .)74ص، همان، ؛یاقوتهمان، مرزبانی(فروخته استمی
کلّی دست از تحصیل علم بردارد و وقتش را یکسره صرف کسب هکه او بداده میترجیح 

لذا روزي به جاي طعام، طبقی پر از کتاب پیشش نهاد، او پرسید این . و تجارت کند
جاحظ اندوهگین شد، از خانه . آوريمیاین همان چیزهایی است که : چیست؟ پاسخ داد

که او از سنّ نوجوانی با مسجدیین ، استاز سخنانش پید(بیرون رفت و در مسجد جامع نشست
آمدند معاشرت داشته میاز علما و ارباب نحو و لغت بودند و در مسجد جامع بصره گرد هم ايکه طایفه

ن نا جالس یوماً فی المسجد مع فتیانٍ مو بینما أ«:نوشته است360ص، 4ج، الحیواندر کتاب :است
بن عمران ) بر وزن اُویس(و مویس).»أنا یومئذ حدث السنّ.سلیمالمسجدیین مما یلی ابواب بنی

او .متکلّم از اصحاب نظّام نیز آنجا نشسته بود، چون او را اندوهگین دید از حالش پرسید
پنجاه دینار برد، طعامش داد،اشمویس وي را به خانه. آن ماجرا را براي وي نقل کرد

آرد و سایر لوازم زندگی خرید و با باربران به خانه او به بازار رفت،.نیز به وي بخشید
ی های؟ از کتابچهاياینها را از کجا آورده: برد، اما مادرش این کار را نیز نپسندید و  گفت

ه، شاعر 233مقتول(الزّیاتابن؟ جاحظ پس از این واقعه پیش ايکه پیش من نهاده
در الزّیاتابن. رفت) ، واثق و متوکّلعباس؛ معتصممشهور و وزیر سه تن از خلفاي بنی

، المرتضیابن(األعالی چهارصد جریب زمین  اقطاعش کرد، که به جاحظیه معروف شد
.)68-69صص، همان

ضرب المثل شاجاحظ کوتاه قد، آبله رو و زشت چهره بوده و زشتی: خَلق و خُلق
متوکّل مرا براي تأدیب فرزندانش دعوت : که گفته استانداز وي نقل کرده. شده است

کرد، چون زشتی چهره ام را دید دستور داد هزار درهم به من دادند و برگردانیدند
.)100: 1973،مسعودي(
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مرا خجالت زده نکرد مگر زنی که مرا پیش زرگري برد و به وي : باز از وي نقل شده
من مبهوت شدم، از زرگر پرسیدم پاسخ داد، ،)102ص، همان، بالت(گفت مثل این بساز

دانم میاین زن از من خواسته بود برایش صورت شیطانی بسازم و من گفته بودم ن
دیگران هم دربارة زشتی وي چیزها . مثل این بساز:لذا تو را آورد و گفت.چگونه بسازم

:از جمله شاعري سروده استاندگفته و شعرها سروده
ما کان الّا دون قُبحِ الجاحظخاً ثانیاً  رُ مسلو یمسخ الخنزی

رجل ینوب عن الجحیم بنفسه       و هو القَذي فی کلّ طَرف الحظ
سالمه کتبی نسبت داده و بنشارل بالت شعر منقول را به شاعري به نام احمد.178: بیتا، بغدادي(

).»فی عین کلّ مالحظو هوالقذي «:مصرع چهارم را بدین صورت نقل کرده است
، همان، خلّکانابن(اندلق خواندهبرخی به تندخویی وي نیز اشاره کرده و او را مشَوه الخُ

با وجود این گویند چون در برابر آینه . )127: 1350، 2جعمادحنبلی،؛ابن471ص، 3ج
الّذي اَلحمدللّه : گفته استمیکشیده و میستاده، دست به چهره و محاسنش ایمی

)مقدمه1343، جاحظ(!أحسنَ خُلقی کما أحسنَ خَلقی
خوش خطّ، نکته . داشتهامعنوي بهرههايظاهري از زیباییهاياما با این زشتی

سنج، نکته دان، نکته پرداز، نیکو محضر، خوش مشرب و در فصاحت و بالغت انگشت 
مردم اعم از خواص و عوام با . نما و ضرب المثل و خالصه صاحب فضایل کثیري بود

شتافتند و از میشوق و ذوق به درك مجلس و محضر و استماع لطایف و حکایاتش 
نقل هاچیزها نوشتند و حکایتاشاهل ادب درباره. بردندمیهافضایل و برکاتش بهره

گوییم  میکردند که ما در آینده آنجا که دربارة سعۀ دانش و گسترة فرهنگ وي سخن 
.نقل خواهیم کرد

از گذشته شدت عالقۀ وي به کسب دانش : شدت شوق و عالقه به کسب دانش
رغم گفتیم او از کودکی به تحصیل علم و معاشرت با علما عالقه داشت و علی. معلوم شد

مخالفت مادرش، با سعی فراوان کسب دانش پیش گرفت، هر مانعی که پیش آمد از 
که امکان داشت دست یازید، تا در عالم علم و ادب به ايمیان برداشت و به هر وسیله

رفیع نایل آمد و به تعلّم و تدرس پرداخت و نامش را براي ايمقامی عالی و درجه
.همیشه در دانشنامۀ فرهنگ بشري جاودان ساخت
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کرد و از شعرا میجاحظ در اثر شدت عالقه به کسب علم، به تعلّمات رسمی بسنده ن
آموختمیاز اعراب امی فصاحت حتّیکردند و میرفت و آمد )1(که به مربدو خُطَبایی 

و در شدت حرصش به کسب دانش همین بس که ).همان، ؛سمعانی75ص، همان، یاقوت(
در هاکرد و به همین منظور شبمیبراي مطالعۀ کتب، دکّان صحافان کرایه : اندنوشته
ل تا به آخر به مطالعۀ آن رسید از اومیخوابید و هر کتابی که به دستش میآنجا 

.)304: 1343، همان؛175ص، بیتا، النّدیم؛ابن1945نمرة ، 413، 415: 2006/ذهبی،(پرداختمی
من: کند که گفته استمینقل ) ه، شاعر و لغوي195فو(یاقوت از بوهفّان عنبري 

هرگز نه دیده ام و نه شنیده ام کسی را که بیشتر از جاحظ دوستدار کتب و علوم باشد 
، همان، یاقوت(خواندمیرسید مگر اینکه آن را تماماً میکه هرگز کتابی به دستش ن

. )75ص
از استادان بزرگی که در عصر وي از عالمان سرشناس : مشایخ و استادان

،)ه209فوبن مثنّی،معمر(وخت از جمله از ابوعبیده داراالسالم بودند علم و ادب آم
حدیث شنید، از ) ه214فو(و ابوزید انصاري ) ه214فوابوسعید لغوي نحوي، (اَصمعی 

دوست او بود،نحو آموخت) ه215فوشاگرد سیبویۀ معروف، نحوي،(ابوالحسن اخفش 
، بالت(خاستمیمخالفت برشناخت ولی گاهی هم با وي به میو او را  اعلم ناس ).همان(

، همان، ؛ بالت456: 1960، ذهبی(در علم کالم شاگرد نظّام و مرید وي شد. )181ص، همان
زیرا استاد در کالم مقامی بسیار ارجمند . ، با اینکه بیست سال از نظّام بزرگتر بود)117ص

فصاحت را در بازار مربد  بصره از ،قبالً اشاره کردیم که او جز استادان مشهور. داشت
اعرابی که بدانجا رفت و آمد داشتند فرا گرفت و به روایتی از ابویوسف قاضی معروف، 

بن عبدویه،، سرِي)ه202فومحدث مشهور،(رون اهبن، یزید)ه182فو(صاحبِ ابوحنیفه 
اَشرس علم حدیث آموخت و با بنسلمه حدیث، و از ثُمامۀبنمحمدبن حجاج

، سمعانی(رس و سریان آمیزش کرد و از آنها نیز بهره بردنویسندگان و مترجمان مشهور فُ
و فرهنگ فارسی را از )409: 1956، احمد امین؛28-29صص، همان، ؛ سندوبی162- 163: 1963/

بناز جمله ابویوسف قاضی  و حجاجاياز عده. ).همان(مقفّع فرا گرفتابنهاي کتاب
اشبیشتر به نقل روایاتی پرداخت که با عقیدهالبتّه. ).همان، سمعانی(روایت کردمحمد

تانی بن أبی داود سجسنیز از جمله ابوبکر عبدهللايعده. موافق و با طبیعتش سازگار بود
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محمدابوبکر (مزرع عبدي بصريبنیموتاشو خواهرزاده) ه316فو(محدث معروف 
بنابوالفرج هم به روایت یموت. اندادیب اخباري از وي روایت کرده)ه304فوموسی،بن

. )52ص، 4؛ج180،116، 10ج، ابوالفرج اصفهانی(مزرع از جاحظ، و جاحظ از ثُمامۀ اشاره دارد
حدیث او را ثقَّه و مأمون نشناختند و از اهل بِدع قلمداد کردند و بدین ترتیب اما اهل

: گفته است،أبی داود  که از وي روایت کردهبنابوبکرحتّیروایاتش را معتبر ندانستند و 
، 218ص، همان، خطیب(من به حذاقت و کیاستش وثوق دارم ولی به دیانتش وثوق ندارم

بن زید، بن یحییاس احمدابوالعب(این که از ثعلب هم پس ازحجر ابنذهبی و . )213
که او از ائمۀ بدع بوده اندکه او ثقّه و مأمون نبوده، خود نظر دادهاندنقل کرده) ه271فو

.)355، ص1330حجر،؛ابن167ص، 6333ذهبی، نمرة (است
قاسم، بنمحمدابو(صفّار گفت، شنیدم ابوالعیناء بناسماعیل: نویسدمیحجر ابن

معلوم نشد (من و جاحظ حدیث فدك : گویدمی) ه191-282ادیب و محدث معروف،
را وضع کردیم و در پیش شیوخ بغداد خواندیم همه !) مقصود از حدیث فدك چیست؟

أبی شیبه، محدث امامی، بنعثمانبنمحمداحتماالً (شیبۀ علوي ابنپذیرفتند مگر 
.)356ص، همان(امتناع ورزیدکه از قبول آن ) ه297فو

مسعودي آنجا که عقیدة وي را دربارة نهر مهران که نهر سند است نقل : هامسافرت
و شهرها هاکرده، در مقام انتقاد نوشته است که او کثیرالسفر نبوده، دریاها نپیموده و راه

بصره نمانده بلی، ولی او براي همیشه در . )29ص، 4ج، همان، مسعودي(شناخته استمیرا ن
تی از آن شهر خارج شده، به بغداد و از آنجا به سامرا و اَنطاکیه و شاید هم به و براي مد

آید که او به مینیز برالحیوان، و از متن کتاب )56ص، همان، شفیق جبري(مصر رفته است
، 404، 453صص، 3ج، همان، جاحظ(روم و شامات رفته و شهرهاي بزرگی را دیده است

کرده تألیفاألوطان والبلدانکه در آینده خواهیم نوشت او کتابی هم به نام چنان.)321
داشته و به توجهقابل ذکر است که او پیش از خروج از بصره به علم کالم البتّه. است

، ولی مسلّماً تکاملش در این علم بعدها )379ص، همان، بالت(مذهب اعتزال گرویده بوده
.ت گرفته استبیشتر در بغداد صور

م، مرکز سیاسی و و اوایل قرن سودومبغداد در اواخر قرن : مسافرت به بغداد
م اسالم بود و برگزیدگان اهل علم و فضل و ارباب حرف و مطامع را به خود فرهنگی عالَ
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که در حالی- سال ورود مأمون به بغداد-هجري204جاحظ نیز در سال . کردمیجذب 
اسی راه تجاوز کرده بود جذب و روانۀ این شهر شد و به دربار خالفت عبسنّش از پنجاه 

این تقرّب همان کتاب علّتبه احتمال قوي . یافت و در صف مقرّبان خلیفه درآمد
خلیفه آنچه را که بدان : اوست که خوشایند خلیفه واقع شد، که او نوشته استاالمامۀ

.)79ص، همان، یاقوت(دستور داده بود در آن کتاب یافت
جاحظ تا آن اندازه در پیش خلیفه تقرّب یافت که از طرف او به صدارت دیوان 

د و خود را در این مقام نماند، که استعفا کراما او بیش از سه روز. رسائل منصوب گردید
، که کار دیوانی را با ذوق و سلیقه و روحیۀ آزادمنشی و )19ص، م1968، جبري(کنار کشید

از صدارت به تکمیل و تدوین گیريکنارهی خود سازگار نیافت، و پس از دانش دوست
ی را که کتابهایاو عالوه بر متون عربی، . معارف پرداخت و به قرائت کتب همت گماشت

از یونانی و غیریونانی از جمله فارسی به زبان عربی ترجمه شده بود مطالعه کرد و به 
آنچه از مذهب اعتزال در کمون داشت به منصۀ معاشرت بزرگان معتزله توفیق یافت و 

آید که، او در این میاز منابع معتبر بر. )408- 409صص، همان، احمد امین(ظهور رسانید
بناَشرس نمیري، علیبنمةشهر با متکلّمان سرشناسی همچون ابوشمر معتزلی، ثُما

هیثم کاتب مشهور و نظّام، استاد بزرگ کالم اعتزال معاشرت و مجالست داشته است
به روایتی، قبالً هم در بصره در مجلس ابوالهذیل علّاف با نظّام آشنا . )117ص، همان، بالت(

علما و ادبا و طلّاب از فرق و ملل . او در بغداد به علم و ادب شهرت یافت. بوده است
ادیب ) ه207فوزیاد دیلمی، بنابوزکریا یحیی(فرّاء . ي آوردندمختلف به وي رو

سرشناس و نحوي معروف و دوستدار علم کالم براي آموختن علم کالم پیشش شتافت، 
چون . )24ص، همان، سندوبی(ولی بنا بر تشخیص وي استعداد فراگیري این علم را نداشت

عبدالملک معروف بنمحمدالزم مأمون درگذشت و خالفت به معتصم انتقال یافت او م
ه، ادیب و وزیر چند تن از خلفاي 173-233عبدالملک،بنمحمدأبوجعفر (الزَّیات به ابن

دؤادأبیبنخود را  به وي اهدا کرد و از احمد) ه233(الحیوانشد و کتاب ) عباسبنی
به دست 233در سال الزّیاتابنبود دوري گزید و چون الزّیاتابنکه دشمن ) ه233فو(

به بصره گریخت، اما دیري نپایید که گرفتار شد دؤادأبیمتوکّل به قتل رسید، از ترس 
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نجات یافت و مورد دؤادأبیکه مخصوص وي بود از خشم ايولی با زبان آوري ویژه
خود را به وي اهدا کرد و پنج هزار دینار البیان والتّبیینمهرش قرار گرفت و کتاب 

سرانجام او به بصره بازگشت و ظاهراً تا آخر عمر در آنجا ماندگار شد و به تألیف و . گرفت
کرد، مردم نیز از وي دوري گیريکنارهتصنیف پرداخت سرانجام دچار فلج شد، از مردم 

جستند و یارانش جز معدودي از دورش پراکنده شدند، اما با وجود پیري مثل همیشه 
خود را در این ایام الحیوانحداقل برخی از فصول کتاب دست از کتابت برنداشت و 

مسافرت وي را به مصر که بعضی شایستۀ ذکر است درحالی. )209ص، 4ج، الحیوان(نگاشت
، سندوبی سفرش را به مصر قطعی )369ص، همان، بالت(اندو دمشق محتمل دانسته

ه و شده و براي مشاهددیده که او وارد مصر الحیوان در کتاب : نویسدمیداند و می
ظاهراً او به . )79ص، همان، سندوبی(اقامت گزیده استاختیار حیوانات در آنجا مدتی

الحرام توفیق نیافته و این فریضۀ الهی را انجام نداده است و این از یک اهللابیتزیارت 
.نمایدمیجاحظ بعید نویژهبهمتکلّم معتزلی،یعنی فیلسوف عقل گرا 

هايآخرین روزهاي زندگی دیگر قدرت بر کتابت نداشت، که به بیمارياو در : مرگ
نقل ) ه285فواس،مکّنی به ابوالعبیزید بصري،بنمحمد(از مبرّد . سختی دچار شده بود

طرف چپ بدنم مفلوج است، اگر با قیچی : گویدمیشنیدم جاحظ : شده که گفته است
اي به آن بخورد متألّم ست، اگر پشهرف راست بدنم منقرس اکنم، طمیببرّند حس ن

توانم به آسانی ادرار کنم و بدتر از همه، درد پیري است میشوم، سنگ مثانه دارم، نمی
و او این شعر را )473ص، همان، خلّکانابن؛114ص، همان، یاقوت(که نود و شش سال دارم

:خوانده استمی
کما قد کنت أیام الشَّبابأترجوا أن تکونَ و أنت شیخٌ                 

لقد کذبت نفسک لیس ثوب                  دریس کَالجدید من الثّیاب
)325: 1392، روضات الجنّات، ؛خوانساري162ص، األنساب، سمعانی(

، مسعودي(و یا المهتدي)114ص، 16ج، همان، یاقوت(او در عصر خالفت المعتزّ باهللا
به روایتی مرگش در . هجري از دنیا رفت256و یا 255سالمدر محرّ)195ص، 4ج، همان

، همان، عمادحنبلیابن(فاق افتاده استاثر ریختن مجلّدات و طبقاتی کتاب بر روي وي اتّ
.)122ص، 2ج
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مالحظه شد، دورة عمر جاحظ تاریخ یک قرن، آن هم، قرن حرکت و کهچنان
او در این . شکوفایی فرهنگی و رخداد اتّفاقات حاد و تعیین کنندة سیاسی بوده است

به دنیا ) ه158- 169(در خالفت مهدي. مدت، خالفت چند تن از خلفاي عباسی را دید
جوان ) ه170-193(هارونکودك و در خالفت) ه169- 170(در خالفت هادي. آمد

و ) ه193-198(بود، نزاع میان امین و مأمون را مشاهده کرد، در خالفت امین
نفوذ و سلطۀ ایرانیان را . کمال و مردي پخته و آزموده بوددر سنّ) ه198- 218(مأمون

سطوت و غلبۀ تُرك را مشاهده ) ه218- 227(در عصر معتصم. در دستگاه خالفت دید
که دورة ) ه232-247(دریافت، در خالفت متوکّلنیزرا ) ه227- 232(قکرد، دورة واث

هاي گوناگون و به قول که با بیمارياششکست معتزله بود حضور داشت و پایان زندگی
- 248(کرد، مصادف دوران منتصرمیخودش بدتر از همه درد پیري دست و پنجه نرم 

بود و ) ه255- 256(مهتديو ) ه252-255(، معتزّ)ه248-252(ین، مستع)ه247
پس از حدود یک قرن با کوله ) ه255-256(سرانجام در عهد خالفت معتزّ و یا مهتدي

باري از علم و تجربه و فرهنگ و ادب از دنیا رفت و آثار ادبی و علمی و فلسفی کثیري از 
.خود به یادگار گذاشت

و روزگارش بوده او از فرهنگ دوستان و معارف خواهان و آگاهان عصر: ۀ دانشسع
در گذشته اشاره شد که او از کودکی با فقر و تنگدستی و بدتر از آن تحمل . است

گذشت از خوش آمد کهچنانمالمت و سرزنش مادرش به تحصیل علم پرداخته، اما 
روزگار به مصاحبت مردان دانش پرور و علم دوست و به شاگردي معلّمان و استادان 

ور توفیق یافته و با حرص و ولع خاصی به مطالعۀ کتب اهتمام حاذق و وارد و شاگردپر
. خوانده استمیرسیده از آغاز تا پایان میورزیده، تا آنجا که هر کتابی را که به دستش 

آید که در زبان و ادبیات تازي یگانۀ روزگارش بوده و در میاز مطالعۀ آثارش بر
و پژوهش و تأملپیشینیانش تفکّر ومسائل علمی و فلسفی و امور اجتماعی بیش از 

او عالمان و فیلسوفان یونانی و غیریونانی را اعم از الهی و طبیعی . تحقیق کرده است
شناخته، آثاري از آنها را به زبان عربی خوانده و تا حد زیادي از عقاید و افکارشان در می

.مختلف علمی و فلسفی مطّلع بوده استهايزمینه
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از ارسطو و دیگران نام  برده و الحیواندر کتاب ویژهبهو رساالتش جاحظ در کتب 
اما او مانند سایر استادان معتزلی از . از عقاید و آرایشان را نقل کرده استايپاره

علمی و فلسفی به روش حسی و تجربی گرایش داشته و بیشتر به تقریر و هايروش
د فالسفۀ الهی، ولی نه بدین جهت که از فهم تحریر آراي فالسفۀ طبیعی پرداخته تا عقای

که روش و اندیشۀ علّتو درك آراي فالسفۀ غیرطبیعی ناتوان بوده است، بلکه بدین 
.داده استمیپسندیده و آن را بر روش فالسفۀ الهی برتري میفالسفۀ طبیعی را 

بیرون  بحث تفصیلی در مقام ادبی و اهمیت علمی و فلسفی او از حوصلۀ یک مقاله 
.و نیازمند تألیف مقاالتی متعدد و بلکه کتابی مستقلّ است

نظران و نماید ذکر شواهدي چند از اقوال صاحبمیآنچه در اینجا شایستۀ ذکر 
ارباب علم و فضل از مسلمان و غیرمسلمان و از موافق و مخالف است که به سعۀ علم و 

ثانیاً ذکر نام برخی از آثارش،که حکایت از حذاقت و . اندش شهادت دادهاطّالعاتگسترة 
وسیعش  از علوم و معارف زمانش دارد، و در اطّالعاتمهارت وي در زبان و ادب عرب و 

که نشانگر قدرت اشضمن اشاره به روش و سبک و سیاق کالم و عقاید و افکار فلسفی
ي فلسفی و کالمی وي از وظیفۀ و اما تفصیل آرا. تفکّر و تعقّل و تفلسف و کالمی اوست

ش 1384م و در سال ایاین مقاله خارج است و ما آن را در تحقیقی جداگانه انجام  داده
.به چاپ رسیده استدانشنامۀ جهان اسالمدر جلد ششم 

ثالثۀُ «: عمید نقل شده کهبناز ابوالفضل:نظر بزرگان علم و ادب دربارة جاحظ
. اند؛ در بالغت و فصاحت و معانی و بیان عیال ابوعثمان جاحظ»لٌعلومٍ النّاس کُلّهم عیا

ايیعنی همچنانکه اعضاي خانواده نیازمند سرپرست خانواده هستند و بدون او خانواده
نخواهد بود، همچنین خانوادة وسیع ادب در بالغت و فصاحت و معانی و بیان نیازمند 

.)103ص، همان، یاقوت(و بدون آثار ادبی وي دوام و بقایی نخواهند داشتاندجاحظ
کُتب الجاحظ تُعلّم «:او در مقام تعظیم جاحظ و اهمیت آثار وي گفته است که

آموزد و پس از آن ادب میجاحظ نخست عقل کتابهاي: (»).همان(العقلَ أولّاً واألدب ثانیاً
قرّه هم توصیف مرتبۀ علم و ادب و بالغت و درایت وي را با این بنثابت). دهدمییاد 

: بیت آغازیده که
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قمع هثلن شبیهه             إنّ النِّساء بِمدفَال یل النِّساء مقع
خطیب المسلمین، و شیخ «: و پس از آن در مدح و ستایشش داد سخن داده و گفته

 هدرزعیم(المتکلّمین و م (حبان المتقکی سمین والمتأخّرین، إن تکلّم حد)ه، 54فو
در بالغت (غةفی البال) خطیب شهیر عرب که در سخنوري و بالغت ضرب المثل است

در مناظره با نظّام برابري (و إن ناظر ضارع النّظّام فی الجدال) نمودمیهمانند سحبان 
ت و علم و رأي و ادب و ؛ جامع زبان و قلم و فطن»شیخ العرب و لسان العرب...)کردمی

.)95ص، همان(نثر و نظم و ذَکاء و فهم بود
استظهار و پشت گرمی من در بالغت «: گفته است) محمدبنعلی(ابوالقاسم اسکافی 

عبید طائی، بنولید()103ص، همان(قرآن، کالم جاحظ و شعر بحتري: بر سه چیز است
.»)ه، ادیب و شاعر معروف284فو

نیز در ستایش مقام فرهنگی وي کتابی نوشته و ) عباسبنمحمد(توحیدي ابوحیان 
.)95ص، همان(نام نهاده استتقریظ الجاحظ آن را 

که او در جمیع علوم از نوادر اندمرتضی و قاضی عبدالجبار نقل کردهابن: از موافقان
ام تأویل قرآن و ایآمده، جامع علم کالم، فصاحت، اخبار،شعر، فقه، میروزگارش به شمار 

.).همان، المرتضیابن(عرب بوده است
که از اعالم اهل ) ه213-276محدث معروف ایرانی تبار،(قُتَیبه ابن: از مخالفانش

الحدیث و از حیث عقیدتی از مخالفان سرسخت جاحظ است، اقتدار او را در استدالل و 
» آخرالمتکلّمین والمعایر علی المتقدمینو هو «احتجاج ستوده و با این عبارت با شکوه 

به تکریم و تحسینش پرداخته است، و براي به ثبوت رساندن قدرت بیان و نیروي 
او در دلیل تراشی ترزبان و خوش بیان است، قدرت این را دارد : استداللش نوشته است

یزي را چ. که کوچک را بزرگ و بزرگ را کوچک، خرد را کالن و کالن را خرد بنمایاند
به برتري سیاه بر سفید برهان آورد و . بیاغازد و نقیضش را به همان قوت بسازد
گاه به سود عثمانیان دلیل تراشد و گاهی . همچنین برتري سفید را بر سیاه مدلّل دارد

.)71: 1326، قتیبهابن(رافضیان را از عثمانیان برتر شناسد
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با وجود اشاره به انحراف ) ه346/345فوحسین، بنابوالحسن علی(مسعودي 
احدي از راویان اخبار و اهل «: ، در مقام ستایش از علم و فضلش نگاشته استاشعقیده

علم شناخته نشده که بیش از وي کتاب نوشته باشد و با وجود اینکه مشهور به انحراف 
دهند، زیرا آنها را با میزدایند و براهینی روشن ارائه میبوده، کتبش زنگ اذهان را 

. بهترین نظم، منظّم و با نیکوترین ترتیب، مرتّب و با فصیح ترین لفظ، مزین کرده است
به هزل ترسد که خواننده دلتنگ شود و شنونده به ستوه آید، ناگهان از جدمیهرگاه 
ف و پردازد و خالصه او را از اسالمیظریف ايآورد و از حکمت بلیغ به نادرهمیروي 

مؤلّف . »)194- 195صص، 4ج، مسعودي(اخالف معتزله مثل و مانندي دیده نشده است
کان بحراً من بحورالعلم و رأساً فی الکالم واإلعتزال«: نوشته استشذرات الذّهب

. »).همان، عمادحنبلیابن(
حافظ معروف حدیث، او ) ه392- 463ثابت،بنعلیبنابوبکر احمد(خطیب بغدادي 

یاقوت . )213ص، همان، خطیب(را مصنّفی نیکوکالم و بدیع التّصانیف شناسانده است
نویس معروف المعارفةدایر) ه575- 626ابوعبدالّله،الدینیا یاقوت رومی،شهاب (حموي

، یاقوت(استاسالمی، هوش و ذکایش را ستوده و بی نیاز از وصف و تعریف معرّفی کرده 
علی نقل کرده که جاحظ درکالم از علم وسیع و بنمرزبانی از ابوبکر احمد. )74ص، همان

کرده و در علم کالم و غیر میضبط دقّتتبحر کثیري برخوردار بوده  و حدود آن را به 
ذهبی در توصیفش . )75ص، همان(آن از علوم دین و دنیا از اعلم ناس به شمار آمده است

د باالخره سی. »)12ص، 1947نمرة، 10ذهبی، ج(ذوالفنونالمتَبحر،مةالعلّا«: نوشته است
الشیخ اللّافظ اللّاحظ و الحبر الجامع «: باقر خوانساري امامی نیز با عناوین ذیلمحمد
.)324ص، همان، خوانساري(به اجاللش پرداخته است»الحافظ

زبان نیز تا توانستند از تبحر و مهارت وي در خاورشناسان و نویسندگان جدید عرب 
خواهیم نوشت به جستجوي آثار و کهچنانند و اهفنون ادب و علوم زمانش سخن راند

استاد سابق ) Charles Pellat(شارل بالت . تصحیح و تحقیق و نشر آنها همت گماشتند
دانشگاه سوربن، پس از بیان این نکته که ادب جاحظ بر سه رکن مرتکز است؛ میراث 

جاحظ ادیب است و لکن اریب و «: نویسدمیعربی، حکمت فارسی و حکمت هندي، 



13/بحر جاحظبنعمرو

. »)390ص،همان(است»معلّم العلم واالدب«و او حقّاً )384- 385،صهمانبالت،(بصیر است
با عنوان مطنطن و با شکوه اعالم الفکر العربیکتاب آقاي دکتر فوزي عطوي در

به اجاللش »)م1988،المعارف عصرهةالجاحظ دائرفوزي عطوي،(معارف عصرهةالجاحظ دائر«
: نویسدمیح برخی از رسائل وي و باالخره آقاي عبداالمیر علی مهنّا مصح. پرداخته است

ادبی جاحظ همین بس که او زبان عرب را زبان حیات و زندگی شخصیتدر «
. »)10ص،1988جاحظ، (دهدمیگوید و از هر فنّی خبر میساخت،که به هر علمی سخن 

گذشت، سخن بسیار پرمعنی و باشکوه آقاي حسن سندوبی کهچنانو باالتر از همه 
احظ، لقب جاحظ بعد از ج«: پژوهندة سرشناس ادب جاحظ و آثار اوست که نوشت

شناخته شد و اکابر و اعالم علم و ادب به .. .عنوان جامعیت فنون علوم، اصناف آداب و
.»)10ص،همانسندوبی،(بالیدندمیداشتن این لقب به خود 

موافقان و همفکرانش حتّیاو هرگز به زهد و پارسایی شهره نبوده، : زهد و پارسایی
مخالفانش که . اندنیز دربارة زهد و پارسایی وي تصریحاً یا تلویحاً چیزي نگفته و ننوشته

گفته، کذّاب واضع حدیث ها، از کذب و فسق و نفاقش سخنانداغلب از اصحاب الحدیث
، قتیبهابن(کرده استمیبه حدیث استهزاء اندنوشتهحتّیتارك نماز شناسانده و حتّیو 

. )72ص، همان
ايالذیال محدث گفته است، من در ولیمهابیابنکندکه میخطیب بغدادي نقل 

رسید، ما نماز خواندیم و او نماز وقت نماز ظهر فرا. نیز حاضر بودحاضر شدم که جاحظ
وقتی که عزم . نخواند، باز وقت نماز عصر فرا رسید، ما نماز خواندیم باز او نماز نخواند

یا به - نماز نخواندن من به حکم مذهبی: ك مجلس کردیم جاحظ به صاحبخانه گفتتر
من ) یا بدو گفته شد(صاحبخانه بدو گفت آیا تو را از آن آگاه کنم؟- ایجاب سببی بود

. )217ص، همان، خطیب(کنم تو را در نماز مذهبی باشد، مگر ترك آنمیگمان ن
و )356، صهمانحجر، ابن(اختالل الحدیثدر ) محمدبنمحمد(خشبهابنخشّاب یا ابن
او را مستهزء و واضع حدیث و کذّاب )همانقتیبه، ابن(مختلف الحدیثقتیبه در ابن

شناسانده و در عین حال او را شخصی مردد و سرگردان که از داشتن عقیدة ثابتی 
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له نوادر،الدینکان ما جناً قلیل «:ذهبی نوشته است. اندبرخوردار نیست معرّفی کرده
. »)13، ص10، جسیرأعالم النبالءذهبی، (

:نوشتپی
مربد به کسر میم و فتح با، بازار وسیعی بوده در بصره، که اعراب بدوي براي فروش مواشی خود -1

به آنجا رفت و آمد داشتند و مانند سوق عکّاظ جاهلیت شعرا و ادبا براي عرضۀ آثار خود در آنجا گرد 
.آمدندمیهم 

.شراب یا هر چیزي که زیر پا می ریزند:شراب؛پایسخت:شراب فُساق؛عقار:نوشید؛الّداذي:حسا-2
.مترجم معروف) ه190و 179میان سالهاي فو(ابویحیی البطریق:ابن بطریق-3
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تحلیل داستان ملکوت با تکیه بر رویکرد ساختارگرایانه 
دکتر تقی پورنامداریان

استاد پژوهشگاه ادبیات و علوم انسانی 
رقیه هاشمی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 
)38تا17ص از(

04/03/90: تاریخ دریافت
20/06/90: تاریخ پذیرش

چکیده
هدایت بوف کورملکوت تنها داستان بلند صادقی از جمله آثار ماندگاري که تحت تأثیر 

گذشته از محتواي منحصر بـه  . اي خاص و با سبکی متمایز به نگارش درآمده استدر دوره
اله در پی آن استدر این مق. و چشمگیر استتأملن نیز قابل فرم و ساختار آ،فرد داستان

بـه رویکـرد نـوین    توجـه ، لـذا با بیان شـده ي و فنی آن بعضی از خصوصیات زبانی، ساختار
قدرتمنـد و مطـرح   هـاي نقد ادبی از جملـه رهیافت ارگرایانه که سالیان سال در زمینۀساخت
موجـود بعـد از درآمـدي کوتـاه در رابطـه بـا       مقالـۀ . به رشته تحریـر درآمـده اسـت   بوده،

سـاختارگرایانی چـون ژنـت،    کوت حاوي کلیات و تعـاریفی از آرا ملۀساختارگرایی و پیشین
بعد از طرح آراء، به زاویه دید داناي کل و ادا شاخص ملکـوت،  . باشدمی.. .تودوروف، بارت و

. همچنین تحلیل داستان در دو سطح ساختار روایت و نحو روایت پرداخته شده است
ظاهر در روایت داستان وجود دارد، ملکوت بیانگر فرم با وجود ساختار نامنسجمی که به
شود و با ادامـه  ناپایداري شروع میوضعیتکه با استو ساختاري مستحکم و حساب شده 

پـذیر،  گـر، کـنش  کـنش هايشخصیتدر قسمت نحو روایت به . رسدداستان به اوج خود می
عنـوان بهدکتر حاتم ،خت داستانبه روساتوجهگردد که با میتوجهفعل یا کنش ویژه آنها 

. دهددیگر را تحت تأثیر کنش خود قرار میهايشخصیتفاعل اصلی 

نقد ساختارگرایانه، روایت، ملکوت، صادقی: هاي کلیديواژه

mrt_6256@yahoo.com: نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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درآمد 
و همان طور کـه  در کل نظام استارتباط اجزاکه در ساختارگرایی مهم استچیزي

پـردازد و در  حاکم است میاز نامش پیداست به ساختارها و قوانینی که بر این ساختارها
یک رویکرد ادبی عنوانبهساختارگرایی . منفرد نیستاشیايجوي واقعیت دروپی جست

داشت فرم و شـکل اثـر   اهمیتها که براي فرمالیستآنچه. وسی داردریشه در فرمالیسم ر
ه بـود؛ ولـی سـاختارگرایان تـالش     گرایانـ هاي فرمادبی بود و ساختارگرایی وامدار اندیشه

. دند از صورت و فرم به معنا دست یابندکر
عمـدتاً فرانسـوي اسـت کـه در     متفکّـران ساختارگرایی معموالً نام و نشان گروهی از 

شناسـی  زبان فردینان دوسوسور، مفاهیم زبانۀتحت تأثیر نظری1960و 1950هاي دهه
. )166: 1382کالر، (کار بستند هاي اجتماعی و فرهنگی بهپدیدهۀساختاري را در مطالع

کـرد کـه از   وجوجستشناسی آن را بایستی در مباحث زبانۀبه عبارتی موتور محرک
ترین مبنـا را  ترین و دقیقادبیات گام برداشت تا بتواند علمیۀمطالعسويبهزبان ۀمطالع

کلـی سـاختارگرایی بـر دو قطـب زبـان شـعري و       طـور بـه . در این زمینه فـراهم نمایـد  
که در این مقاله مباحث شناخت زبـان شـعري بـه    از آنجا.باشدشناسی استوار میروایت
نظـر کـرده و قطـب دیگـر     صـرف کند، از پـرداختن بـه آن  کار ما ارتباط پیدا نمیۀحیط

تالش و دستاوردهاي ساختارگرایان ةشناسی که عمدساختارگرایی؛ یعنی روایت و روایت
.دهیمرا در این حوزه شاهدیم، مورد بررسی و مطالعه قرار می

بـار در  اولـین مستقل و بـراي  طوربهتنها داستان بلند بهرام صادقی است که ملکوت
اي بهرام صادقی که با دنیاي نویسندگان بزرگ آن دوره چـون  بر. منتشر شد1340سال 

نویسـی گذشـته   ق داسـتان قالـب و سـیا  . یه، کافکا، یونسکو و دیگران آشـنا بـود  گريرب
بـراي  را ساختار و فرم نـوینی بـود کـه ظرفیـت الزم     دنبالبهاو . کننده نبودچندان ارضا

. پرورش افکارش در اختیار بگذارد
. انـد دهملکـوت را تحلیـل سـاختاري کـر    ویـژه بهتعداد آثاري که داستانهاي صادقی، 

مورد ملکوت با اعتراف نمود که کمتر کار مهمی درتوان ی میبسیار اندك شمار است حتّ
ـ این مق. قد ادبی صورت پذیرفته استبه رویکردهاي جدید نتوجه کنـد بـا   ه سـعی مـی  ال

ت ساختارمند این اثر به تحلیل ساختارگرایانه از دیدي دیگر به قابلیتوجهنگاهی تازه و با
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هایی که در نقد ادبی شناخته شده صورت اساس الگوها و قاعدهبرملکوتتحلیل . بپردازد
گیـرد،  الگویی که ساختار روایی داستان مطابق آن مورد بازخوانی قرار مـی .پذیرفته است

. باالیی استهاي داستان کوتاه فارسی کریستفسرچشمهکتاب 
و داسـتان بـا   .. .برمون، تودوروف، ژنـت جمله از ساختارگرایانیدرآمد، آرايادامۀدر
اهمیـت شناسـی  گیرد که بـه روایـت  ه قرار میهاي مطرح شده مورد مداقّبه آموزهتوجه
آنچـه  بوطیقـاي سـاختارگرا  بندي تودوروف در کتاب طبق تقسیم. اند گنجانده شدهداده
باشد که در دو بخـش سـاختار روایـت و نحـو روایـت      نظر ماست نمود نحوي کالم میمد

. گیردمورد بررسی قرار می

تعاریف و کلیات 
و هدف نهایی از آن عبـارت اسـت   کاري است براي بررسی روایتشناسی سازوروایت

و هاي ممکن گفـتن داسـتان را در بـر بگیـرد     شیوهۀکشف الگوي عام روایت که هم«: از
بایـد  . )99: 1382برتنـز،  (» کنـد مـی لگویی است که تولید معنا را ممکنشاید بتوان گفت ا

ۀتـرین و کارآمـدترین دسـتاوردهاي خـود را در زمینـ     اذعان کرد که ساختارگرایی مهـم 
شناسـی  ریخـت نخسـتین گـام را والدیمیـر پـراپ بـا کتـاب       . روایت شناسی کسب نمود

توصـیف سـاختارهاي روایـی    ۀبرداشت و به دستاوردهاي مهمی در عرصهاي پریانقصه
خــود کســب نمــود، تــأثیر شــگرفی در هايآنچــه کــه وي در بررســی. دســت پیــدا کــرد

وي سـی و یـک   .ساختارگرایان بعدي همچون برمون، گرماس، تودوروف بـر جـاي نهـاد   
.ها استخراج نمودقصهکارکرد یا نقش ویژه را از دل این 

هاست کـه شخصیتنه روسی تنها کنش و کارکرد هاي عامیاقصهقات پراپ بر در تحقی
نیسـتند و همـواره در   اهمیـت حـائز  تنهـایی بـه ها شخصـیت گیـرد و  قرار میتوجهمورد 
پایـه  ۀاو احتماالً یک طرح اولیـ «. کنندهمان نقش یا کارکرد را اجرا میمتعددهاي قصه

کنش قتل، کـنش بـه قتـل رسـیدن، و     : کردسه کنش یا کارکرد پیشنهاد میهمراهبهرا 
.)52: 1375سلدن، (» کنش یافتن قاتل
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اپ بنیـانش را افکنـده بـود تـالش     برمون در جهت بسط و گسترش پایه روایی که پر
. روایـت داسـتانی بیابـد   درمـورد اي همگانی قاعدهمنطقوي بر آن بود تا به یاري . دکر
. گردداساس طرح کلود برمون روایت از سه پایه تشکیل میبر

. نتیجه. 3به فعل در آمدن؛ . 2؛ قوهوان بالت. 1
دومۀگـردد و در مرحلـ  تشـریح مـی  قوهو یا تـوان بـال  اولیهموقعیتشروع، ۀدر نقط

ود و شـ متوقّـف تواند دگرگون شود و روند داستان ادامه یابد، یا این که میاولیهوضعیت
ها تأکیـد  شخصیتاهمیتمون بر خالف پراپ بر کلود بر. یابدتحقّقآخر نتیجه ۀدر مرحل

نقـش فـاعلی و مفعـولی را بـین     او دو گونـه  . نمود و کارکرد آنها را چندان مهم ندانسـت 
مشـخص  ) مفعـول (و کارپـذیر )فاعل(کارگزار ها برجسته نمود و آنها را با نام شخصیت

. کرد
کارپـذیران کسـانی   امـا دهنـد؛  کارگزاران کنشگرهایی هستند که اعمالی را انجام می

بحث پراپ بـود  ی که مورد گرماس از ژانر خاص.گرددهستند که اعمالی بر آنها اعمال می
او مفهوم کارکرد را کنار گذاشت و از . د دستور زبان داستان را بیابدفراتر رفت و سعی کر

رفتـی  رفت داستانی کوچک است و هر داسـتان پـی  هر پی«ده نمود رفت استفامفهوم پی
رفـت تشـکیل   بنابراین هـر داسـتانی از تعـدادي پـی    . )166: 1380احمدي، (» ی یا اصلیکلّ

.باشدمفعول می/ رفت شامل تعدادي الگوي کنش فاعلگردد و هر پیمی
عمـل  نحـوي ةرفت اساسی را سامان بخشید که همچـون سـه قاعـد   وي سه نوع پی

: نمودمی
؛ )هاها، مبارزهآزمون: (اجرایی. 1
؛ )هابستن و شکستن پیمان: (میثاقی. 2
). هاها و بازگشتنرفتن: (انفعالی. 3

ت گردد که ویژگـی و  اي وصفی ایراد میجملهشکلبهابتدا رفت روایت درپی موقعیـ
آن دنبـال بـه ). وصـفی (دکتر حاتم یک پزشـک اسـت   . 1. شودفاعل در آن ذکر می

آید کـه بـا کلمـاتی چـون آرزو داشـتن، ترسـیدن، بـاور        اي وجهی میجمله و گفته
دکتـر  . 2کند؛ شود که بر کنش مورد نظر اشاره میمشخص می.. .داشتن، توانستن و

اي م گـزاره رفـت سـو  پـی .)اشاره بـه کشـتن  . (حاتم دوست دارد بیمارانش را بکشد
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دکتر حاتم بیمارانش را با تزریق . 3گیرد؛ م میي است که کنش مورد نظر انجامتعد
. )156-154: 1383اسکولز، . ك.ر() شودي، کنش انجام میمتعد. (کشدآمپول می

وي بـه  .شناسـی تزوتـان تـودوروف اسـت    ایـت هـاي شـاخص رو  یکی دیگر از چهـره 
بندي آراي پراپ، برمون و گرماس پرداخت و در تحلیل متن روایت بیش از همه به جمع

. ساختار و نمود نحوي کالم تأکید کرد
گـزاره،  : ازخـود کاویـده، عبـارت اسـت    هايدر بررسـی واحدهاي نحوي کـه تـودوروف   

.رفت، متن رواییپی
گیرد و از ترکیب یـک یـا   میرفت، واحدي است که در سطحی باالتر از گزاره قرارپی

.گیردرفت، متن شکل میچند پی
: تودوروف معتقد است

شود که نیرویی آن را آشفته کرده پایداري آغاز میموقعیتیک روایت آرمانی با 
خالف جهت نیروي سپس با نیرویی در. عدم تعادل استپیامد آن یک حالت . است
این اماشبیه تعادل نخست نیست؛ دومدل عااین ت. گرددگفته، تعادل برقرار میپیش

.)91: 1382تودوروف، (دو هیچ گاه یک چیز نیستند 
.نهاییوضعیتآغازین به وضعیتبنابراین داستان چیزي نیست جز گذر از 

کـار بردنـد  همان معنایی که برمون و گرماس بـه رفت را به روالن بارت نیز مفهوم پی
ـ شخصیتاین جا هر . نمایداستفاده می قهرمـان  سـوم و دومدرجـه  هايشخصـیت ی ی حتّ

کننـد در هـر   فاعل و مفعول که دو نقش اصلی را ایفا می. شوندرفت خود محسوب میپی
.آنهاستشخصیتکنش آنها جدا و مستقل از امارفتی ـ نه همیشه شرکت دارند؛ پی

ژنت از جمله ساختارگرایانی است که به عناصر روایت که در تحلیل ساختار نقش اما
قرار گرفت حالـت  توجهیکی از عناصر موردنظر وي که بسیار مورد . عمده دارند پرداخت

ۀفاصله به رابط. گرددفاصله و دیدگاه مطرح میۀاین جا دو مقول: حالت یا وجه. یا وجه بود
روایت مستقیم است و یا غیر مسـتقیم،  : شود و مسائلی از قبیلیروایت با خودش مربوط م

دیـد راوي در  ۀشود و دیـدگاه، زاویـ  مسئله روایت کردن است و یا نمایش دادن، مطرح می
.)232- 233: 1383اسکولز، . رك(داستان است 
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اصطالح مـذکور بـراي ژنـت ایـن امکـان را      . استفاده نمودکردنکانونیاو از مفهوم 
کانون یـا دیـدگاهی کـه    سه . دید تفاوت قائل شودۀورد تا بین انواع مختلف زاویفراهم آ

. دیدگاه درونیودیدگاه بیرونی ،دیدگاه صفر: ازکرد عبارت استمعرّفیوي 
و رونـد کلـی   هاشخصیتدر این دیدگاه راوي، نه تنها از جزئیات ظاهري : دیدگاه صفر. 1

باشـد، بـه عبـارتی    میگـذرد بـا خبـر    میهاشخصیتی از آنچه که درون داستان آگاه است، حتّ
روایتگر منشی خداي گونه دارد؛ 

توانـد و از بیـان   میدر دیدگاه بیرونی راوي ناظري بیش نیست و : دیدگاه بیرونی. 2
زند؛ میسرباز هاشخصیتهاي درونی و حاالت روانی انگیزه
دیدگاه درونی به این معناست کـه روایتگـر رفتارهـا و عملکـرد و     : دیدگاه درونی. 3

بـه وصـف   هاشخصـیت را از درون داسـتان و از دیـدگاه یکـی از    هاشخصـیت خلق و خوي 
.کندمیشخص استفاده اولدید ۀدر این حالت راوي از زاوی. کشدمی

ملکوتزاویه دید در 
دیـد  ۀچهـارم، پـنجم و ششـم زاویـ    ، اولهاي، فصـل ملکـوت هايبنـدی اساس فصلبر

باشد و روایتگر از جایگـاهی برتـر بـه افـراد و وقـایع نگـاه       میداناي کل محدود صورتبه
خود دچار بتدا خواننده را با خبر غیرمنتظرةروایتگر نقش گزارشگري را دارد که ا. کندمی

ودتمـ آن هفته جن در آقـاي  ۀدر ساعت یازده شب چهارشنب«. نمایدمیشگفتی و بهت 
وار نویسنده است کـه حضـوري سـایه   دومراوي همان منِ . )5: 1386صادقی، (» حلول کرد

کنـد میآشـکار عرضـه   طوربهتش را براي خواننده دارد؛ ولی در یک لحظه نویسنده هوی .
دانیم و از این پس هـم  میصات او را ندوست دیگر، دوست ناشناس که هیچ یک از مشخّ«

ـ  . )7ص : همان(» ...نخواهیم دانست جواب دارد وگـو گفـت ۀبیشترین حجم داستان بـر پای
رود که با کلماتی چون گفـت، زمزمـه کـرد،    میپیش هاشخصیتمستقیم بین هاينقل قول

هـا  د؛ اما گاهی روایتگر از آوردن چنین کلماتی که بیشتر در نمایشنامهشومیپرسید بیان 
این شـیوه  . دهدمینشان کسرهخط ) ـ(ها را با ده و آغاز مکالمهوم است، امتناع کرسمر

کنـد و از  میبسیار نمایشی است و گوینده یا روایتگر همچون دوربین فیلمبـرداري عمـل   
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اما . نمایدمیاز ورود به دنیاي درونی آنها پرهیز وکندمینگاه هاشخصیتبیرون به وقایع و 
نمایـد یـا   میت و عقاید خـود را دخیـل   مجذوب صحنه شده که ذهنیگاه راوي آن چنان 

پردازد؛ براي مثال جایی که دکتـر  میآشکار به بیان احساس و حاالت درونی افراد طوربه
شود ساقی به او خیانت کرده، راوي حالت درونی دکتر حاتم را این گونـه  میتوجهحاتم م
اي مهیب و غیـر منتظـره   زلزلهرمقابلداحساس کرد که مثل بنایی کهنه «: دهدمیشرح 

نمـود  مییی کـه پـیش از ایـن مسـتحکم     هـا و عمـارات و اتاق هاآن ستونۀریزد وهممیفرو
گاهی ایـن مسـئله خواننـده را بـا ابهـام و      . )77: همان(» رودمیسرعت در کام زمین فروبه

نده را زند براي چند لحظه خوانمیکند و تشخیص این که چه کسی حرف میتردید روبرو 
ي بـین دکتـر حـاتم و منشـی     وگـو گفتدر ویژهبهدارد؛ این مسئله میوادقّتبه مکث و 

براي نمونه در چند سطر باالترِ داستان، منشی و دکتـر  . کندمینمود بیشتري پیدا ،جوان
هـا بـین آنهـا رد و    وگوگفتحاتم که با هم مشغول به کارند، بعد از درد و دلِ منشی این 

. زنیدمیکنید و هم حرف میشما هم کار . توانید کمی استراحت کنیدیم«: شودمیبدل 
تان کردم؟ـ خسته

....اگر زندگی کالف نخی باشد. ـ نه
. )18: همان(» ...بینممیمن آن را باز کرده ... .ـ

ند تشخیص این که کدام حـرف از زبـان   خوامیداستان را اولاي که بار براي خواننده
اسـت؛  شود و کدام حرف مربوط به منشی جوان است، کمی مشـکل  میدکتر حاتم خارج 

. بازدمیها ابهام و تردید رنگ وگوگفتداستان و ولی با ادامۀ
دومبا شروع فصـل  اماتوالی رویدادها تقریباً داراي نظمی منطقی است، اولدر فصل 

دید و نوع نگـاه روایتگـر عـوض    ۀبا این گسست زاوی. آیدمیوجودبهگسستی در داستان 
روز اقامتش در دومینم، ل از . باشدمیم شخص م، ل وو سدومهايروایتگرِ فصل. شودمی

نویسـنده  . کنـد میبـرداري  شروع به یادداشـت میگذارداتاقی که دکتر حاتم در اختیارش 
    ال ذهـن بهـره   براي نشان دادن حالت پریشانی و کشـمکش درونـی م، ل از جریـان سـی

مدام در حال پرش به گذشته و بازگشت به زمان حال است و طوربهذهن راوي . جویدمی
را هامـن ایـن حدسـ   «. گـردد میواسـطه بیـان   مستقیم و بیطوربهوي ةت و خاطرذهنی

ناگهان تازگی و غرابـت اتـاقی کـه    . ورودم، به خیال خود راه دادمۀدیروز، در همان لحظ
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راوي در همه حـال  . )33: همان(» اي زدکنم بر روحم ضربهتی در آن زندگیناچار باید مد
مـورد دکتـر حـاتم و وقـایع و     دارد و از درون خودش بـه قضـاوت در  دیدي درونی زاویه

. پردازدمیحوادث اطراف 
شخص در دو فصل ذکر شده همچنان ردپاي راويِ داناي کـل  اولدید ۀبا وجود زاوی

از زبان راويِ دانـاي کـل،   سومقسمت آغازین فصل . شودمیمشاهده سومو دومدر فصل 
س که فراموشی و شادي همچون عسـل  آن روز خواهد آمد آن روز مقد«: گرددمیروایت 

روایت داناي کل ةاز فصل چهارم شیو. )52: همان(» ...غلیظ در کام انسانِ غمزده آب شود
بـه روایـت اصـلی داسـتان پیونـد      و روایت م،ل را. یابدمیمحدود تا انتهاي داستان ادامه 

.دهدمی

نمود نحوي 
نظر ماسـت، نمـود   آنچه مدبوطیقاي ساختارگرابندي تودوروف درکتاب طبق تقسیم

.گیردمیکه در دو بخش ساختار روایت و نحو روایت مورد بررسی قرار استنحوي کالم 

ملکوتنحو روایت در داستان )الف
مطـابق  . نحو روایت یا ساختار نحـوي داسـتان اسـت   بخشی از نمود نحوي مربوط به 

داسـتانی و  هايشخصـیت فاعل و مفعـول  . استفعل + مفعول + فاعل :دستورِ زبان، شامل
در برخورد با کنش روایـت اسـت کـه فاعـل و مفعـول از      . فعل، کنش مربوط به آنهاست

ۀحلول کرد یک گزاره و یا جملـ مودتبراي مثال جن در آقاي . گردندمییکدیگر متمایز 
: استدستوري است که شامل سه  عنصر 

) کنشگر(فاعل : جن
) پذیرکنش(مفعول : مودتآقاي 

)کنش(فعل : حلول کردن
اي از شود؛ زیرا داستان مجموعـه میگاهی داستان چیزي جز کنش و یا فعل شناخته ن

رویدادها تحقّقح موجود براي طبق طر. آوردمیوجودبهفعل است که وقایع و حوادث را 
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رفـت بعـدي را   پی،رفتی با پیشرفت خودباید سه مرحله پشت سر گذرانده شود تا هر پی
. آوردوجودبه

: طرح برمونبراساسملکوتساختار روایت اصلی 
.روندمیکند و دوستانش در پی دکتر حاتم میحلول مودتجن در آقاي )الف
.خواهند تا جن را خارج کندمییابند و از او میدکتر حاتم را )ب
منشـی و مـرد   (مودتکند و به دوستان میخارج مودتدکتر حاتم جن را از بدن )ج
.کندمیآور تزریق آمپول مرگ) چاق

در امـا شـود؛  میخارج مودتشود؛ زیرا جن از بدن میدگرگون نوعیبهالف موقعیتـ 
سرطان معده دچار است و از نوعیبهکند؛ چرا که او میتغییري نمودتموقعیتحقیقت، 

. مرگ گریزي ندارد
اي تزریـق نمـوده و مـرگ در    آمپول کشـنده مودتاز طرف دیگر، دکتر حاتم به دوستان 

. انتظار آنهاست
:طرح برمونبراساسملکوتساختار روایت فرعی 

گزینـد تـا آخـرین عضـو بـدنش را قطـع کنـد،        میدکتر حاتم اقامـت  م،ل در خانۀـالف
. همچنین از دکتر حاتم انتقام بگیرد

. میشودل روحی بیند دچار تحومییایی که ب ـ م،ل طی رؤ
آور دکتـر حـاتم   ي مـرگ هـا او نیز قربـانی آمپول اماج ـ م،ل از تصمیم خود منصرف شده،  

. میشود
تداوم داستان به این سه مرحله بستگی دارد و این گسترش و تداوم تـا جـایی پـیش    

منطقی پایان یابد؛ یعنی منطـق  صورتبهرود که به انتهاي داستان ختم شود و روایت می
این همان منطق روایت . یابدمیو طبق اصول رازگشایی ادامه میشودرخداد از جایی آغاز 

: است

.آیدمیوجودبهامکان دگرگونی الف .شودپایدار الف تشریح میموقعیت
.شودمیندگرگون .الف

.شودمیدگرگون .الف
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تـوان بـه   میطـرح برمـون   براسـاس داسـتان را  هايشخصیتهر کدام از ) کنش(فعل 
. آوردنمایش در

ـ ةطرحِ روایتی پیچیدبه دلیلملکوتدر داستان هاشخصیتاما دچـار نوسـان و   هقص
در روایت اصلی، منشی جوان، مرد چاق و ناشناس براي نجـات  . شوندمینقش جاییجابه

که جن در او حلول کرده، باغ را به قصد پیدا کردن دکتـر حـاتم تـرك    مودتدوستشان 
در . که دچار دگرگونی شده، به حالت پایداري برسـانند اولیهوضعیتکنند تا شرایط و می

کنیم که میداستان مشاهده با ادامۀ. جوگران اصلی آنها هستندحقیقت، قهرمانان و جست
هر چنـد هـم قهرمـان و هـم    . شودمیفاعل یا قهرمان اصلی شناخته عنوانبهدکتر حاتم 

یـاد شـود نـه    مرکـزي یـا  اصـلی شخصیتعنوانبهبهتر است اما؛ استضد قهرمان 
هـا ات قهرمانی نیست که خصوصـی شخصیتمرکزي در همه حال شخصیت«قهرمان؛ زیرا 

. )158: 1367میرصـادقی،  (» انگیـز و شـریري باشـد   را داشته باشد و ممکن است آدم نفرت
دهـد معنـی پیـدا    میتمامی حوادث و ماجراها حول محور کنشی که دکتـر حـاتم انجـام    

او تمـامی قربانیـانش را بـه جـز ناشـناس و      . کنش اصلی دکتر حاتم کشتن است. کندمی
. بردمیاند از بین هدو روي یک سکّنوعیبهشکو که 

) مفعول(دکتر حاتم ) فاعل(، منشی جوان، مرد چاق مودتناشناس، 
)مفعول(، منشی جوان، مرد چاق مودت) فاعل(دکتر حاتم 

خواننده با روایت . فاعل اصلی، شخص راوي؛ یعنی م، ل استدر روایت فرعیِ داستان
راوي با مرور خاطرات گذشته خواننده را به دل ماجراها . شودمیم، ل وارد دنیاي دیگري 

م، ل تنهـا  . مرکـزي و محـوري تمـامی آنهاسـت    شخصـیت برد که خودش میو حوادثی 
برد تا حقیقت بـراي همیشـه   میکشد و زبان شکو را که شاهد جنایت است، میپسرش را 

. پنهان بماند
در حقیقت، م، ل همچون دکتر حاتم فاعل یا کنشگري است که از کنشـی مشـابه او   

)کنشگر(فاعل م، ل . برخوردار است
تـأثیر کـنش دکتـر    روایت اصلی داستان، کنش م، ل تحتبا پیوستن روایت فرعی به 

). پذیرکنش(مفعول و م، ل . شودیمگردد و از فاعل به مفعول تبدیل میحاتم واقع 
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نـوعی بـه خواهیم شد که خود دکتر حاتم نیز توجهو تحلیل داستان متأویلبراساس
فاعـل اصـلی   عنـوان بهنتیجه جایگاه دکتر حاتم پذیر و تحت فرمان ناشناس است؛ درکار

» شـغلم و مـأموریتم  ةبنـد «پذیر اسـت نـه کنشـگر    در این صورت او کنش. یابدمیتغییر 
).پذیرکنش(مفعول دکتر حاتم . )64: 12386صادقی، (

به روساخت داستان فاعل اصلی دکتر حـاتم؛ م، ل، سـاقی، شـکو،    توجهدر هر حال با
مفعول روایتند کـه کـنش روي آنهـا    .. .ی پسر م، ل و، مرد چاق، منشی جوان، حتّمودت

. پذیردمیصورت 

ساختار روایت در داستان ملکوت )ب
کند که با تجزیه و بررسی هر کدام مینگاه ساختارگرایانه، روایت را به یک زنجیره مانند 

هـا اي از روایتهر روایتی در دل خود مجموعه. توان به ساختار کلی دست یافتمیها از حلقه
. دهدمیتشکیل یک پاره را هاي کوچک است که و زنجیره

تنها گذشـت  . نهایی منطق هر روایت استوضعیتبه اولیهپایدار وضعیتتغییر شکل 
نهایی کافی نیست؛ بلکه باید نیرویی این تعادل و حالـت  وضعیتزمان براي رسیدن به 

بـا شـروع   . نهایی اسـت وضعیتتغییر شکل، کلید اصلی براي بروز . پایدار را بر هم زند
: 1387بـاالئی،  . ك.ر(شـود  میهر پاره ارتباط یکی از عناصر آن با عناصر قبلی گسسـته  

271 -72( .
نهایی بـه  وضعیتو اولیهوضعیتروالن بارت در تحلیل ساختار روایت در کنار توصیف 

سـتان را  گیـرد و سـاختار دا  میتعدادي نقش نیز قائل است که در کنار این دو عنصـر قـرار   
. دهدمیتشکیل 

ـ اولیـه وضـعیت «: بنابراین طبق نظر بارت ساختار هر روایت بدین گونه خواهد بـود 
. )272: همان(» نهاییوضعیتـ ... .و3، 2، 1نقش 

وضـعیت . تواند قرار گیـرد میپایداري است که در آغاز هر پاره وضعیت: اولیهوضعیت
بـه  اولیـه وضـعیت است که بر اثر نیرویی تغییر شـکل داده و از  دومحالت پایدار : نهایی

هـر  . سـت هاشخصیتهـر کـدام از   عملکـرد و رفتـار خـاص   : نقش. رسدمینهایی وضعیت
خودش است و عملکرد هر کـدام از آنهـا بـه یـک میـزان      ةقهرمان پارنوعیبهشخصیت
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تر دیگري قائـل شـد   ي فرعیهانقشتوان به میهادرون هر کدام از نقشالبتّه. دارداهمیت
.گردندمینقش اصلی واقع ۀکه زیرمجموع

هاي داسـتان  سرچشمهکتاب براساسملکوتالگوي کار ما در بررسی ساختار روایت 
شـده مـورد   داستان با الگـوي یاد دومنها فصل براي پرهیز از اطناب ت. استکوتاه فارسی
. میپردازیمی ملکوت گیرد و در پایان به ساختار کلّمیتحلیل قرار 

نهاییوضعیتنقش صفر صفر یا : صص.نهاولیوضعیتنقش صفر یا : ص.نپاره        : پ

1پ : دومفصل 
. ي روزانه استهامشغول نوشتن یادداشت) دست راست(راوي با تنها دستش : 1ن 
. کندمیحدیث نفس بیان صورتبهراوي افکار و احساساتش را : 2ن 
. ورود به شهر به ذهنش خطور کرده استاولیی که روز هامرور افکار و حدس: 3ن 
) نگريگذشته(اولروز -2پ 
. کند تا از در وارد اتاق شودمیکمک به راوي شکو : 1ن 
. خوشحالی دکتر حاتم: 2ن
. پرسش و پاسخ میان راوي و دکتر حاتم: 3ن 
. ي اتاقشقدب راوي از دیدن آینۀتعج: 4ن 
. سؤال بدون جواب راوي: 5ن 
. يقدراوي جلوي آینۀحدیث نفس: 6ن 
. اي شومنگرانی راوي از وقوع حادثه: 7ن 
) گذشته نگري(سومروز -3پ 

). اولیهوضعیت(خاطرات مربوط به سفر راوي به مغرب : ن صفر
. شودمیاي بدون روزن گذاشته راوي درون کالسکه: 1ن 
). م، ل(ت خودش راوي به هویاشاره : 2ن 
. کندمیراوي به سالم بودن اعضاي بدنش در آن زمان اشاره : 3ن 
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. بردمیسر خانه دکتر حاتم بهکنون در سردابراوي به خدمتکارش شکو که ااشاره: 4ن 
. بحث راوي با شکو درون کالسکه: 5ن 
. اشاره راوي به الل بودن شکو: 6ن 
) گذشته نگري(روز چهارم-4پ 
. کندمیت زمان اقامتش را اعالم راوي مد: 1ن 
. دهدمیاحیش خبر از به تأخیر افتادن جرّ: 2ن 
. رودمیت دکتر حاتم به گذشته راوي با بازگو کردن هوی: 3ن 
. بازگشت راوي به زمان حال: 4ن 
. ریزدمیروحی راوي به هم وضعیت: 5ن 
5پ 

. م با راويي دکتر حاتوگوگفت: ن صفر
. حدیث نفس راوي: 1ن 
. مورد شکوال دکتر حاتم درسؤ: 2ن 
. حدیث نفس راوي: 3ن 
. اشاره راوي به قتل پسرش: 4ن 
. راوي به بریدن زبان شکواشارة: 5ن 
. تکرار سؤال دکتر حاتم: 6ن 
. جواب راوي: 7ن 
. شکودرموردي دکتر حاتم هاحرف: 8ن 
. سؤال م، ل: 9ن 
. حدیث نفس راوي: 10ن 
) کودکی راوي(نگريگذشته-6پ 

. گرددمییک روز تفریح در باغ توصیف ةخاطر: ن صفر
. زندمیمادر راوي او را صدا : 1ن 
. رودمیاي است که خاري در انگشتش فروچهه کردن غنراوي در حال ل: 2ن 
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. دهدمیاحساس عجیبی به او دست : 3ن 
. کنندمیکند آنها او را مسخره میها تعریف وقتی راوي احساسش را براي بچه: 4ن 
. رودمیهاگلسويبهراوي سرخورده : 5ن 
7پ 
. سؤال دکتر حاتم از راوي: 1ن 
). گذشته نگري(بیند میراوي دوباره در رؤیا مادرش را : 2ن 
. زندمیمادر او را صدا : 2-1
. جواب دهدراوي دوست دارد به او: 2-2
. کند تا مادر خون روي آن را پاك کندمیمادر دراز سويبهدستش را : 2-3

. سوزدمیراوي سر خورده شده و در آرزوي خود : 3ن 
) نگريگذشته(روز پنجم-8پ 

. کندمیسفر به مغرب را بیان ةراوي دوباره خاطر: نقش صفر
. کندمیراوي درون کالسکه خیره به شکو نگاه : 1ن 
. آوردکودکیش را به یاد میةراوي درون کالسکه خاطر: 2ن 
. پدر راوي خودش را کشته: 1-2ن 
. راوي پدرش را دوست نداشته: 2-2ن 
. مادرش را در پانزده سالگی از دست داده: 3-2ن 
. او عاشق مادرش بوده است: 4-2ن 
9پ 

). گرددمیراوي به زمان حال بر (حدیث نفس راوي : ن صفر
. کندمیاتاقی که دکتر حاتم در اختیارش گذاشته از خود سؤال درموردراوي : 1ن
. بدنش درون شیشه الکلشدةاشاره راوي به نگهداري اعضاي قطع: 2ن 

: روز ششم
. زندمیحرف ) ساقی(پرستارش درموردراوي : 3ن 
. خواهد از دکتر حاتم انتقام بگیردمیراوي : 4ن 
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) نگريگذشته(روز هفتم-10پ 
).اولیهوضعیت(سفر به مغرب ةخاطرادامۀ: ن صفر

. رفته استراوي درون کالسکه به فکر فرو: 1ن
. بردمیجسد پسرش را با کاروان به مغرب : 2ن 
. خردمیراوي خانه کوچکی در مغرب : 3ن 

). نهاییوضعیت(توصیف زندگی در مغرب : ن صفر صفر
روز هشتم -11پ 
). گرددمیراوي به زبان حال بر(دکتر حاتم ي هر روزه باهااشاره راوي به مالقات: 1ن 
. ط راويگذراندن ساعات روز، توسةتوصیف نحو: 2ن 
. در خواب استهر روز تا ساعت ده: 2-1
. پردازدمیي شب گذشته هاماند و به نشخوار کابوسمیتا ظهر همچنان در بستر : 2-2
. خوردمیواب ناهار را در رختخ: 2-3
. گذارندمیي بالتکلیفی و دلهره است با عذاب پشت سر هارا که ساعتبعدازظهر: 2-4
. تلخ قتل پسرش استبعدازظهرها همواره یادآور خاطرة: 2-5

سازي داستانتوصیف در جهت فضا: زمینه-12پ 
. توصیف جریان قتل پسر راوي: ن صفر

. یابدمیشب در حالی که از نزد دکتر حاتم برگشته راوي پسرش را نیمه: 1ن 
. توصیف هواي برفی بیرون

. بردمیل بیرون کشیده و در قلب پسرش فروراوي دشنه را از بغ: 2ن 
) نگريگذشته(روز نهم

. زندمیدیگري به پشتش ۀراوي ضرب: 3ن 
. بردمیي پسر را هاگوش: 4ن 
. بردمیرا گلوي پسر : 5ن 
. بردمیراوي زبان شکو را که شاهد جنایت بوده : 6ن 

. توصیف هواي برفی بیرون: توصیف در جهت فضاسازي داستان
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روز دهم-13پ 
). گرددمیراوي به زبان حال بر (خواند میراوي یادداشتی که دیروز نوشته دوباره : 1ن 
. خوابی که شب قبل دیده، تصمیم دارد دکتر حاتم را ببخشددنبالبهراوي : 2ن 
. راوي نسبت به زندگی امیدوار شده است: 3ن 
). رودمیراوي به زمان آینده (برد میسرراوي در رویا به: 4ن 
. کندمیده و از او خداحافظی دکتر حاتم را عفو کر: 4-1
. گرددمیاش بر همراه شکو به خانه: 4-2
. اندازدمیهاسپارد و اعضاي بدنش را جلوي سگمینعش پسرش را به خاك : 4-3
. شودمیدار گیرد و بچهمیزن : 4-4
. خواهد که پدرش را بکشدمیوقتی فرزندش بزرگ شد دشنه را به او داده و : 4-5
. شودمیراوي امیدي به پیمودن این راه ندارد و سرخورده : 5-ن

: شب سیزدهم-14پ 
. کند روز قبل چیزي ننوشته استمیراوي اشاره : 1ن 
. کندمیچند نکته را یادداشت اماراوي قصد دارد عادت نوشتن را کنار بگذارد؛ : 2ن 
. اشاره به مهمان تازه دکتر حاتم که جن در او حلول کرده است: 2-1
2-2 :ت با دکتر حاتماتمام حج .
.تر حاتم سؤال کندخواهد از مسافرت جدید دکمیراوي : 2-3

ملکوتتحلیل و بررسی ساختارگرایانۀ
و اسـت نویسنده بـه فـرم و سـاختار اثـر     توجهةدهندنشانملکوتساختاري ۀمطالع

. )35: 1379پـور عمرانـی،   مهـدي (» گرا اسـت اي ساختصادقی نویسنده«بایستی اذعان کرد 
گرا تأثیر بسزایی در هـدایت  صادقی به نویسندگان فرمۀهمان طور که قبالً ذکر شد عالق

. پردازي داشتوي به سمت و سوي جریان جدید روایت
در سـاعت یـازده   «. گرددمیآغاز مودتداستان با اعالم ساعت دقیق حلول جن در بدن آقاي 

بــا ایــن خبــر . )5: 1386صـادقی،  (حلــول کــرد مــودتآن هفتــه جــن در آقــاي ۀشــب چهارشــنب
عامـل و یـا   ،گـره . نمایانـد میکننده گره داستانی از همان نخستین سطر داستان خـود را  غافلگیر
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آدام، (» کنـد میابتدایی را بر هم ریخته و ایجاد حرکـت  موقعیتثبات «عواملی است کهمجموعه
. داردمیداستان را به کنش و تکاپو واهايشخصیتپذیرفته صورتۀبحران و یا فاجع. )95: 1383

مودتر و تالش آنها براي نجات از نقطه و مکانی به مکان دیگمودتحرکت دوستان 
را رونـد داسـتان   اماد؛ شومیط دکتر حاتم خارج گشایی شده و جن توسابتدا باعث گرهدر

دکتـر  ۀي کشـنده بـه وسـیل   هـا تزریق آمپول. 2؛ مودتخبر سرطان معدة. 1با گره دیگر 
. رساندمیحاتم، به اوج خود 

میشـود هر فصـل باعـث   بندي خاصا با عنوانبندي کتاب به شش فصل مجزّتقسیم
بـا  دومطبق گسستی که از فصل . کندی دست خود تخطّروایت از ساختار منسجم و یک

یابـد، داسـتان از روایـت    میهمچنان ادامه سومروایت م، ل شروع شده و تا انتهاي فصل 
با به هم . گرددمیبرقرار گیشروع فصل چهارم دوباره پیوستشود که با میاصلی خود دور 

شـود و بـا یـک    میدر آخرین فصل، جورچین داستان کامل هاها و فصلپیوستن این قطعه
. رسدمیفرود تقریباً منطقی به پایان خود 

جداگانه مـورد بررسـی و تحلیـل سـاختاري     طوربهبندي کتاب ابتدا هر فصل طبق فصل
. شودمیی داستان از آغاز تا پایان روایت مطالعه بعدي ساختار کلّۀر مرحلگیرد و دمیقرار 

فبشّر هـم  «:میشوداي از قرآن ذکر آیه) حلول جن(اولبعد از عنوان فصل : اولفصل 
فهمانـد کـه   میضـمنی بـه خواننـده    طوربهساختار آغازین . )5: 1386صادقی، (» بعذابِ ألیم

واقع نویسـنده  در. ند و مضمون اصلی داستان چیستکمیداستان در چه راستایی حرکت 
ترین فصـل  این فصل طوالنی. گیردمیاز متنی دیگر در جهت درك مضمون داستان کمک 

ي بین اشـخاص  وگوگفت. استگفتار مستقیم صورتبهاولبخش اعظم فصل . کتاب است
تي اخالقی و هات و ویژگیابزاري است که فردیکنـد میرا آشـکار  ی هر کدام از آنهاشخصی .

د، تقابـل  شـو میها که بین دکتر حاتم و منشی جوان رد و بدل وگوگفتاین قسمت عمدة
ي پیچیـده و  افتاده و صاحب تجربه و تا حدفردي جاعنوانبهاي را بین دکتر حاتم دوگانه

دانـد،  میتجربه و به دور از هـر گونـه پیچیـدگی و ابهـام     منشی جوان که خود را فردي بی
ســؤال و جــواب، صــورتبــهي دکتــر حــاتم و منشــی جــوان وگــوگفــت. نمایــدمیایجــاد 
با خارج شدن جـن از معـدة  اولفصل ۀیاولوضعیت. دهدمیها را تشکیل ترین پارهطوالنی
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وضـعیت حقیقـت، روایـت بـا    در. رسـد میخـود  ) نقش صفرصـفر (نهایی وضعیتبه مودت
. رسدمییابد و به اوج خود میشود و با پیشرفت داستان همچنان ادامه میناپایداري شروع 

اولشـخص بـه   سـوم یابد و از میدید و روایتگر تغییر ۀدر این فصل زاوی: دومفصل 
دسـتش در حـال   دکتـر حـاتم بـا تنهـا    در باالخانـۀ ) م، ل(راوي . گـردد میشخص بدل 

هم و اقامت شروع شده و تا شب سیزددومبرداري از روز یادداشت.برداري استیادداشت
نیـز بـه انتهـا    دومفصـل  هابا پایـان یادداشـت  . یابدمیادامه به جز روز یازدهم و دوازدهم

ا مربوط بـه  خاطرات ی. نگري و مرور خاطرات استگذشتهصورتبهها بیشتر پاره. رسدمی
. اسـت .ل.مـرگ پسـر م  ةیا مربوط به دوران کودکی و خـاطر سفر راوي به مغرب است

ویـژه بـه رسـد؛  میمرور خاطرات و رؤیاها اکثراً با سرخوردگی و یأس و ناامیدي به پایـان  
. کندمیزمانی که م، ل تصویر و یاد مادرش را زنده 

گـویی  . همواره محدود به یـک فضـاي بسـته اسـت    میشودتصویري که از راوي ارائه 
ارتباط او با دنیاي بیرون کـامالً قطـع شـده اسـت؛ اتـاقی کـه م، ل در آن اقامـت دارد و        

داخل کالسکه با هجوم غم و اندوه و است، یا فضاي بستۀبرداري روزانه مشغول یادداشت
ست غارت کنـد، و یـا اتـاقی    افکار پریشان که او را احاطه کرده تا نیمه جانی که از او باقی

. رساندمیکند و همان جا او را به قتل میکه براي آخرین بار پسرش را مالقات 
سـوم فصل . ، داللت بر شومی و نحوست داردسیزدهبا عنوان سومفصل : سومفصل 

آغاز و پایـان  . دهدمیترین فصل کتاب را تشکیل گنجد و کوتاهمیکامل ةدر قالب یک پار
و عقـابی را دیـدم و شـنیدم کـه در     ... «سیزدهم از مکاشفات یوحنـا  ۀنظر با آیموردةپار

ـ )52: همان(» ...واي واي بر ساکنان زمین: گویدمیپرد و به آواز بلند میوسط آسمان  ۀو آی
. خوردمیگره )57: همان(» و ال ناصرةًفما اله من قو«ارق قرآن الطّةدهم از سور

. نگري و مرور خاطرات استگذشتهصورتبهاین فصل همچون فصل گذشته 
هـا بـر مبنـاي    پـاره . مـاجراي دکتـر حـاتم و همسـرش سـاقی اسـت      : فصل چهارم

ةاي پایان یافتـه و پـار  پارهوگوگفتبا تغییر . ي دکتر حاتم و ساقی استوار استوگوگفت
ی در عملکرد دکتر حاتم نیز نمود دارد کـه  ها حتّها و برگشتنرفتن. شودمیبعدي شروع 

. شودمیرفتن و برگشتن به اتاق، در آغاز و پایان فصل مشاهده صورتبه
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و ساقی در فصل قبلی جاي خـود را بـه   حاتم ي دو نفره دکتر وگوگفت: فصل پنجم
. تکرار فصل گذشته اسـت نوعیبهفصل پنجم . دهدمیي بین دکتر حاتم و م، ل وگوگفت

بـا ایـن تفـاوت کـه جـاي      . شـود میبرگشت دکتر حاتم به اتاقِ م، ل دوباره تکرار رفت و 
اي را دارد که سـاقی و  در هر دو فصل آینه نقشِ نماد و یا نشانه.قربانی عوض شده است

گویـا دیگـر تصـویري از    . کننـد میم، ل قبل از جنایت دکتر حاتم خود را در آن مشاهده 
. آنها بر جاي نخواهد ماند

و دوستانش، فصل آخر بـه  مودتبا شروع این فصل و پیگیري داستان : ششمفصل 
و تعـارض  وگـو گفـت سـت؛  وگوگفـت فصل ششم یکپارچـه  . پیونددمیداستان اولفصل 

. استها مربوط به همین فصل ترین پارهطوالنی. بر سر منافعشانهاشخصیت
با وجود ساختار نامنسجمی که در ظـاهر داسـتان بـه چشـم     : ی داستانساختار کلّ

: درا در چند جمله خالصه کرقصهی کلّتوان ساختار میاماخورد،می
کنند تـا  میدوستانش او را از باغ به شهر منتقل . کندمیحلول مودتجن در آقاي .1

از دکتر حاتم کمک بگیرند؛ 
را مـودت خارج کرده و جن خبر سرطان کشنده مودتدکتر حاتم جن را از بدن .2

دهد؛ میبه دکتر حاتم 
و دوسـتانش  مـودت دکتر حاتم جریان م، ل را که در باالخانه اقامـت دارد بـراي   .3
کند؛ میکشنده تزریق کند و به منشی جوان و مرد چاق آمپولمیبازگو 
گردند؛ میو دوستانش از شهر به باغ بر مودت.4
کند؛ میآور تزریق کشد و به م، ل نیز آمپول مرگمیرا دکتر حاتم همسرش .5
گوید که تـا  میآید و دکتر حاتم به آنها م، ل و شکو به باغ میهمراهبهدکتر حاتم .6

یک هفته بیشتر زنده نیستند؛ 
دوسـتانش بـراي انتقـال او بـه شـهر از بـاغ       . کندمیمرد چاق با شنیدن خبر سکته .7
. شوندمیخارج 

گسستن و پیوستن و رفتن و صورتبهکند که میپیروي الگوي واحدروایت از یک 
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نمود ۀي دوگانه در عرصهاآنچه که مربوط به تقابل،کند؛ به عبارتیمیبازگشتن نمود پیدا 
. شودمیشکل بسیار بارز در ساختار روایت نیز مشاهده معنایی کالم بود، به

شـود کـه فصـل    میخط سیري دقیق و منظم از همان آغاز تا فصل آخر داستان دیده 
ـ  میها یک بار دیگر تکـرار  در فصل آخر صحنه. زندمیگره اولششم را به فصل  ا شـود؛ ام

در باغ به وقوع حادثهاولدر فصل . کندمیتغییر هاشخصیتجاي برخی عناصر داستانی و 
گردند؛ ولی این بار مـرد  میهمراه دوستانش به باغ بربهتموددر فصل آخر نیز . پیونددمی

مرد چاق منشی جوان دوبـاره پیشـنهاد   با سکتۀ. شودمیاز دور خارج مودتجاي چاق به
کننـد و از  میماشین منتقـل  مرد چاق را به . ه جایی برسانندکند که براي کمک او را بمی

با پایـان داسـتان   . شودمیرانندگی جاي منشی جوان مشغولبهمودت. شوندمیباغ خارج 
کند و به این ترتیب تمام ماجرا در یک نیمه شـب تـا سـپیده بـه وقـوع      میسپیده طلوع 

رونـد، در فصـل   میبه سراغ دکتـر حـاتم   مودتکه دوستان اولخالف فصل بر. پیونددمی
. آیدشود و به سراغ آنها میمیم، ل و شکو وارد باغ همراهبهآخر دکتر حاتم 

روایـت م، ل و شـکو   . رودمیبا امتداد داستان اصلی روایت فرعی نیز به موازات آن پیش 
اولگیري داخل داسـتان  درونهشکلبهدهد، میکه سه فصل از داستان را به خود اختصاص 

رفـت  یـک پـی  «: دهد چنین استمیگیري ارائه تعریفی که تودوروف از درونه. گیردمیجاي 
دیگـر،  به عبـارت . )93: 1382تودوروف، (» گرددمیرفت نخست از پیاي کامل جایگزین گزاره

پـردازي را در  بارز ایـن شـیوه از روایـت   ۀنمون. گیردمیقرار اولدر دل داستان دومداستان 
گسستی که مـاجراي م، ل  . توان دیدمیي مثنوي هاداستان هزار و یک شب و برخی حکایت

کامل و یکدسـت بـدل   ۀدوستانش به یک قصومودتآورد با پیوستن به ماجراي پیش می
را در مـرور خـاطرات راوي نیـز    هاو بازگشـتن هـا و رفتنهاو پیوسـتن هااین گسسـتن . شودمی
بـا  . کنـد میراوي همواره در حال رفتن به گذشته و بازگشت به زمان حال سیر . توان دیدمی

اي کـه دکتـر حـاتم    عمل شریرانه. رسیممیبه هم پیوستن دو روایت به سرانجامی مشترك 
. کندمیزند، پایانی مشابه دارد؛ یعنی دو حرکت، پایانی مشترك پیدا میبه آن دست 

مرگ در انتظار 
قربانیان است

.کنددکتر حاتم به منشی جوان و مرد چاق آمپول کشنده تزریق می. 1
.کنددکتر حاتم به م، ل آمپول کشنده تزریق می. 2
)1385: 1386پراپ، . ك.ر(
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دنیـایی پـر از تنـاقض و    ،شـود میبه تصویر کشیده ملکوتی دنیایی که در کلّطوربه
ات بـه ایـن مسـئله    ملکـوت بـه کـرّ   پذیرفته دربارةي صورتهادوگانگی است و در تحلیل

اثـر نیسـت   مایۀگانگی محدود به مضمون و دروناما این تقابل یا دو.استپرداخته شده 
. شودمیبلکه در تمامی سطح داستان مالحظه 

رفـت  گسستن و پیوستن، رفتن و بازگشتن که مطـابق بـا پـی   صورتبه: سطح ساختار. 1
انفعالی گرماس است؛

طلبی؛ طلبی و مرگزندگی: سطح مضمون. 2
و ) کنشـگر (اي یا فاعل اسطورههايشخصیتواقعی و هايشخصیت: هاشخصیتسطح . 3

؛)پذیرکنش(مفعول 
. شخصاولشخص، راوي سومراوي : سطح روایتگري. 4

تالش نویسـنده  حتّییابد و میاین دوگانگی در ساختار و مضمون تا پایان داستان ادامه 
همان طور که خواننده در برزخی بـین  ،رسدمیاي نبراي ایجاد فرم و ساختار واحد به نتیجه

.ماندمیزمین و ملکوت سرگردان 

گیري نتیجه
برخورداري از نه تنها دوگانگی، بلکـه چنـدگانگی کـه در داسـتان نمـود      دلیلبهملکوت 

ـ  میر هاي جدید ادبی را میسهرویکردها و نظریبراساسدارد امکان بازخوانی  ت سـازد و ظرفی
چه در بدو امر فهم و درك مباحث سـاختارگرایانه کمـی   اگر. داراستنطبق شدن با آنها رام

آثـار  قوهي بـال هـا تدر زوایـا و ظرفی دقّـت نماید، لکن با بکارگیري صبر و میپیچیده و بغرنج 
. هی دست یافتتوجتوان به نتایج جالبمیی آثار منظوم داستانی و حتّ

ي چهـار دوسـت،   هاداسـتان (روایـت  ي جداگانه ملکوت و امتداد سه خـطّ هابندیفصل
نظمـی در رونـد   با وجود ایجاد گسسـت و بـی  ) و دکتر حاتم،داستان م،ل، داستان ساقی

. فرد ملکوت اسـت صادقی در بکارگیري فرم منحصربهدقّتطبیعی داستان بیانگر انجام و 
آغـازین و یـک   وضـعیت ا که داراي یک هاي مجزّبندي هر فصل به پارهبه تقسیمتوجهبا

و نقـش و  هاشخصـیت کند هـر کـدام از   میت ی تبعیپایانی است و از منطق خاصوضعیت
دارد و اهمیـت نـد داسـتان   نهایت در روها و دره یک میزان در روند پارهکنش هر کدام ب
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است کـه  ساخت به ساختار دوگانۀ خویش داراي یک روساخت و یک ژرفتوجهملکوت با
فرعـی در تحلیـل   هايشخصـیت و هامرکـزي در کنـار نقشـ   هايتشخصـی نهایت کنش در

. گشاستساختاري راه
ایـن تعـارض و   امـا میشـود که گفته شد نوعی دوگـانگی در داسـتان مشـاهده    چنان

هاشخصـیت دوگانگی محدود به مضمون و محتـوا نیسـت بلکـه در سـاختار، زاویـه دیـد،       
بیشـتري  اهمیترسد نویسنده به فرم و ساختار میهرچند گاهی به نظر . رؤیت استقابل

کـه خواننـده در پایـان بـا یـک      نـوعی بهگردد میه ی فرم بر محتوا غالب و چیرداده و حتّ
. سردرگمی روبروست

: منابع
زاده و کتایون آذین حسینۀترجم. تحلیل انواع داستان. 1383. آدام، ژان میشل و زرواز، فرانسوا

. قطره: تهران. 1شهپرراد، چ 
. مرکز: تهران. 10چ . متنتأویلساختار و . 1380. احمدي، بابک
. آگه: تهران. 2چ . فرزانه طاهريۀترجم. درآمدي بر ساختارگرایی در ادبیات. 1383. اسکولز، رابرت

احمد ۀترجم. داستان کوتاه فارسیهاي سرچشمه. 1387. باالئی، کریستف و کویی پرس، میشل
. معین: تهران. 3چ . اكکریمی حکّ

. ماهی: تهران. 1چ . رضا ابوالقاسمیمحمدۀترجم. ادبیۀمبانی نظری. 1384. برتنز، هانس
. توس: تهران. 2چ . ايفریدون بدرهۀترجم. هاي پریانقصهشناسی ریخت. 1386پراپ، والدیمیر، 
. آگه: تهران. 2چ . نبويمحمدۀترجم. بوطیقاي ساختارگرا. 1382. تودوروف، تزوتان

. 3چ . عباس مخبرۀترجم. هاي ادبی معاصرهراهنماي نظری. 1384. سلدن، رامان و ویدسون، پیتر
. طرح نو: تهران

. کتاب زمان: تهران.8چ . ملکوت. 1386. صادقی، بهرام
. مرکز: تهران. 1چ . فرزانه طاهريۀترجم. ادبیۀینظر. 1382. کالر، جاناتان

ي بهرام هاداستانزیدةنقد، بررسی و گ(مسافري غریب و حیران . 1379. اهللامهدي پورعمرانی، روح
. روزگار: تهران. 1چ . )صادقی

. شفا: تهران. 2چ . عناصر داستان. 1367. میرصادقی، جمال



در تفسیر بینش نقش اندیش روزبهان
عرایس البیان فی حقایق القرآن 

االسالمی دکتر علی شیخ
استاد دانشگاه تهران

رضاییمحمددکتر 
استاد یار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان

)56تا39ص از(
07/04/89: تاریخ دریافت
20/06/90: تاریخ پذیرش

چکیده 
فات روزبهـان بقلـی از عارفـان پـر     مصنّمهمتریناز » عرایس البیان فی حقایق القرآن«

تـی کـه در تـاریخ تفاسـیر عرفـانی و      قرن ششم است که علی رغم جایگاه حـائز اهمی ةآواز
گذشـته و اخیـر جـز    هايگمنامی مانده و در پژوهشـ ةشناخت عرفان عاشقانه دارد در پرد

.شودمیاز آن نشانی دیده ن،اي فهرست واراشاره
پیش فرض وي در برخورد با مـتن قرآنـی و مبنـاي    مهمترین، انروزبهۀصوفیانۀتجرب

چنین ۀتبیین مفاهیم و معانی آیات قرآن که در نتیج.تأویالت عرفانی او از آیات الهی است
شـگردهاي خـاص بیـانی کـه سرشـار از      ۀواسط، جز بهبراي روزبهان حاصل شدهايتجربه

ت روزبهان تأمالنقش و تصویر و عاطفه است امکان پذیر نبوده که این امر موجب آمیختگی 
،از این رو نثر روزبهان در تفسیر عـرایس البیـان  .با تصاویر خیالی و زبان مجازي شده است

رد و استخدام صور خیال و بررسی کارب. سرشار از صور خیال است،همچون نثرهاي شاعرانه
کاربرد آنها در تفسیر عرایس موضـوعی اسـت کـه در ایـن مقالـه مـورد       علّتتبیین مبنا و 

.بررسی قرار گرفته است

.استعاره،تشبیه،صوفیانهۀتجرب،سبک،تخیل،نقش اندیشی: کلیديهايواژه

rezaiesem@gmail.com: نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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مقدمه
دین جمال االسالم ابوصدرالدپرآوازه ترین صوفی فـارس  ،روزبهان بقلی شیرازيمحم

.606ه در شهر فسا دیده به جهان گشود و در سال .522در قرن ششم است که در سال 
وي به دلیل شطح گـویی بسـیار و نیـز بـه سـبب      .ه در شیراز روي در نقاب خاك کشید

شـیخ  «به لقـب  ،پرداختن به تفسیر و توضیح شطحیات صوفیه و دفاع از اینگونه سخنان
.مشتهر گشت» احشطّ

عرفـان  ةروزبهان اگر چه عارف گمنامی نیست و نام او بـا دو کتـاب پـرآوازه در حـوز    
ـ  زنده »عبهر العاشقین«و » شرح شطحیات«یعنی ؛اسالمی تحقیـق و  ةا در حـوز مانـد ام

ههی قرار گرفته و همین پژوهش مورد کم توجاندك نیز بیشتر معطـوف و متمرکـز   توج
،تصـوف ةعی در حـوز و متنـو متعـدد حال آنکه روزبهـان آثـار   ؛بر دواثر مذکور وي است

ته تا به امـروز ناشـناخ  ،فقه و اصول تألیف کرده که به رغم تأثیر فراوانش،حدیث،تفسیر
تفسیر ارزشـمند وي بـر قـرآن    ،از این تألیفات. اندهی قرار گرفتهمانده و یا مورد کم توج

جایگـاهی ارزنـده و کـم نظیـر در     »عرایس البیان فی حقایق القـرآن «موسوم به ،کریم
.تفاسیر عرفانی دارد

زبـان  ،کنـد میآنچه که این تفسیر را نسبت به سایر آثار عرفـانی و تفسـیري متمـایز    
خیال انگیز و سرشار از نقش و عواطف اسـت کـه عمـدتاً در قالـب ترکیبـات      ،تصویر گرا

ت نظـري و کشـفیات عرفـانی روزبهـان بـا      تـأمال .ی شده استتشبیهی و استعاري متجلّ
سـبک تفسـیر عـرایس    ،در ایـن مقالـه  .شـوند میعناصر خیالی و نقش ها و تصاویر بیان 

کار گیـري صـور خیـال مـورد بررسـی قـرار       هبکیفیتن و یعنی میزا؛البیان از این منظر
.میگیرد

عرایس البیان فی حقایق القرآن 
یر عرفانی موسوم بـه تفاسـیر   تفاسةدر زمر»عرایس البیان فی حقایق القرآن«تفسیر 

صوفیانه مبناي تـأویالت عرفـانی   ۀتجرب،نوع خودمانند تفاسیر همقرار دارد که 1اشاري
شودمیپیش فرض وي در برخورد با متن قرآن قلمداد مهمترینر از آیات قرآنی و مفس.
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. فسـیر دانسـت  می در حقایق التّلَتفسیري سهايتوان در امتداد تالشمیتفسیر عرایس را 
فان را تـا زمـان خـود    آراء و اقوال متصـو ،تأویل ها-فسیر حقایق التّ-سلمی در تفسیر خود

.خدمتی بزرگ انجام داده است،با حفظ آنها از مفقود شدنجا گردآوري کرده و یک
آن را بـه  ،مطالـب ايبا حـذف و افـزودن پـاره   ،تفسیر سلمیۀروزبهان بقلی با مطالع

بنابراین در عرایس البیان نوعی پیوسـتگی میـان میـراث    . نوعی دوباره تحریر نموده است
اقـوال و نظریـات مشـایخ    ،روزبهـان .شـود میبعدي مالحظه ۀعرفانی گذشته و آثار صوفی

عرفان را تا زمان خود ضبط و جمع آوري نموده و این خـود خـدمتی بـزرگ بـه جهـت      
ةتوان گفت این تفسیر در حکـم نـوعی دایـر   میبه بیان دیگر .حفظ مواریث عرفانی است

ف استالمعارف اقوال عرفانی مشایخ تصو.
یعنی از فاتحه الکتاب تـا  ؛قرآنی استن تأویل تمام سور متضم،تفسیر عرایس البیان

روزبهـان  .آیات قرآنی نیسـت ۀتفسیر منتظم و دستگاهی هم،اما این تفسیر؛ناسةسور
قـرار  توجـه آیات نپرداخته و بسیاري از آنها را بدون اینکه مـورد  ۀدر تفسیر خود به هم

.رها ساخته است،دهد
شخصـی  ۀبلکـه در تجربـ  ،سخن خدا را نـه تنهـا در قـرآن   ،ف عرایس البیاندر نظر مؤلّ

کنـد  میاین تجربه به عنوان اصلی در تفسیر به روزبهـان کمـک   .توان شنیدمینیز ) صوفیانه(
بلکه به عنـوان کـالم چنـد وجهـی و داراي معـانی      ،تا قرآن را نه به عنوان کالم یک وجهی

د ایـن معـانی بـر او مکشـوف تـر      رومیـ شخصی بیشـتر فـرو   ۀبسیار دریابد و هرچه در تجرب
تحـت تـأثیر مراتـب متفـاوت عرفـانی      ،بر این اساس روزبهان بر معانی باطنی قـرآن .شودمی

. گرددمیشود که این امر موجب تعدد معنایی آیات در تفسیر میدرجات مختلف قایل 
تاکنون به طـور  ،که به زبان عربی تألیف شده،تفسیر عرایس البان فی حقایق القرآن

ـ هايامل به طبع نرسیده است و آنچه موجود است عبارت است از نسخهک ی کـه در  خطّ
و دو چاپ سنگی که در کلکته و بمبئـی بـه عمـل آمـده     اندجهان پراکندههايکتابخانه

در حال حاضر کار چاپ متن تفسیر عرایس البیان به اهتمام آقاي علـی بابـایی در   . است
.دست انجام است که تا کنون دو جلد از آن در انتشارات مولی به طبع رسیده است



193، شمارة پیاپی 1390، تابستان 6، شمارة 1دورة جدید ادب فارسی، / 42

سبک نویسندگی روزبهان 
بـه زعـم   .اندیشد نوعی از هنر اسـت ی میآنگونه که دکتر شفیعی کدکن،نفس عرفان

اسـت و  ) 26،مقدمـه : 1386،شفیعی کـدکنی (» برخورد هنري با مذهب«عرفان ؛ایشان
. آیندمیاست که عناصر اصلی آن به شمار » زبان«و »رمز«،»تخیل«از ايهنر مجموعه

ل«،فدر تصواز سادگی به طـرف  ،مختلفهايها و گونهبا سبک» زبان«و »رمز«،»تخی
تبـدیل بـه عرفـان    ،عصـر نخسـتین  ةف سادکنند و بدین گونه تصومیپیچیدگی حرکت 

همانطور کـه انحطـاط در هنرهـا از انحطـاط در     «. شودمیپیچیده ابن عربی و امثال وي 
و عرفان نیز مالزم تصوفانحطاط در ،شودمیل آن هنرها آغاز تخیو زبان و رمز ۀمجموع

عرفان درخشان امثـال بایزیـد و خرقـانی و بوسـعید تـا      .»این عناصر استبا انحطاط در 
ـ «اعتدالی است از اوج ،ین مولويجالل الد و از سـویی دیگـر   » زبـان «و »رمـز «،»لتخی

بعد از تیموريهايف منحط دورهتصو،انحطاطش برخاسـته  ،ف مشایخ هندبه ویژه تصو
ايو زبان مبتذل و تکراري و کلیشهل منحطّاز تخی27ص ،همان(» .ف استاین تصو(.

ايرابطـه » انحطاط زبان در کـار صـوفیه  «و »فمیان اوج و انحطاط تصو«،بر این اساس
اگر این عقیده را به عنوان مالك و معیاري در سـنجش عظمـت   ) همان(.مستقیم وجود دارد

در مورد عرفـان روزبهـان بقلـی کـه     ،و بر این مبناف ایرانی در نظر بگیریم و یا انحطاط تصو
شـود آن  میآنچه به عنوان نتیجه حاصـل  ،ت عرفان ایرانی است به داوري بپردازیمتداوم سنّ
ـ «یعنـی  ؛عرفان روزبهان به جهـت تـازگی عناصـر اصـلی هنـر     ؛است که و »رمـز «،»لتخی

ل «.ایرانـی جـاي دارد  تصـوف ۀهنـوز در بلنـداي عرصـ   ،»زبان« در آثـار  ،»زبـان «و » تخیـ
تـا آن  -تفسیر عـرایس البیـان فـی حقـایق القـرآن      -خصوص در اثر مورد بحث هروزبهان ب

شـویم و اگـر صـعوبت و    میاندازه شگرف و بدیع است که با سبکی خاص و تأثیر گذار مواجه 
روزبهـان قطعـاً  ،وي که منجر به ابهام در زبان آثار وي شده است وجود نداشتۀابهام اندیش

در آثار روزبهان به لحاظ پیچیدگی صنایع لفظی و نیـز سـاختار   . شدمیخمول خارج ةاز دایر
-لطیـف  ین عبـد الّ شمس الد. سبک شخصی خاصی پدید آمده است،بغرنج طریقت عرفانی

و دشواري فهـم سـخنان   » صعوبت«و » غموضت«،ن جامیاحمروح الجنان و عبدالرّ-مؤلّف
قین معاصر نیز بـر ایـن ویژگـی تأکیـد     و محقّاندآثار روزبهان دانستهۀویژگی برجست،وي را
.)24،مقدمه: 1349،روزبهان بقلی.1382:261،جامی.1347:164،دانش پژوه.(اندکرده
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روزبهـان کـه در نثـري آکنـده از تصـویرهاي      ةبسـیار انتزاعـی و پیچیـد   هاياندیشه
هایی که زبـان آثـارش   دیگر کیمیا کاريواضافاتتتابع ،تزاحم استعاره و تشبیه،مجازي
دلیل نا شـناخته مانـدن روزبهـان و عـدم     مهمترین،شاعرانه و برجسته ساخته،را مبهم

ـ ،برجستگی و تشخیص آثار روزبهـان . اخیر بوده استةاقبال به آثار او تا سد خصـوص  هب
اسـت کـه در شـمار    ايبه گونـه ،عبهر العاشقین و شرح شطحیات،تفسیر عرائس البیان

.آیندمیفه به حساب ی جاي گرفته و از شاعرانه ترین آثار منثور متصونثرهاي فنّ
زیـادي بازتـاب   تـا حـد  ،پیچیدگی صور خیال و نیز سبک بیانی خاص عرائس البیـان 

هـاي تاز طریـق افـزایش ظرفی  ،روزبهان در ایـن اثـر  . ذهن پیچیده و رازناك روزبهان است
روحانیش که عمدتاً منطق گریـز  هايآن را براي ثبت یا بیان بخشی از تجربه،زبان عادي

از همین روست که نثرش در تفسـیر عـرائس البیـان و    . و بیان ناپذیرند آماده ساخته است
وصـف و دیگـر   ،موسـیقی ،سرشـار از صـور خیـال   ،همچون نثرهاي شاعرانه،دیگر آثارش

بیشتر این عناصر در ،خالف دیگر نثرهاي شاعرانهدر واقع بر.عناصر شاعرانه متفاوت است
بسـیاري از  .دارنـد میاصیل و الزاايکه جنبه،عدي صرفاً زینتی و اضافینه ب،نثر روزبهان
در ذهـن روزبهـان نقـش    ،به هنگام وقوع رویداد روحانی در تفسیر آیات قرآن،این عناصر

گردند تا آن رویداد از طریق میري معب،بندد و در زمان نگارش و ثبت آن واقعه روحانیمی
)23،1385: بزرگ بیگدلی و دیگران . (نثر جاي بگیردۀآن عناصر بتواند در پهن

دلیل وجود ظرافت کاریها و آرایه بندي ها و نیز ابهامهایی که در نثر هب،بر این اساس
ـ ۀباید نثر این کتاب را در طبق،عرایس البیان راه یافته ـ . جـاي داد ینثرهاي فنّ ی در حتّ
.سبک بیان روزبهان یادآور مقامه نویسی است،بسیاري از فقرات کتاب

بینش نقش اندیش روزبهان در عرائس البیان 
ی کـه آثـار   هایشخصـیت قان قدیم و معاصر و تمام چنان که گفته شد بسیاري از محقّ

بیـان  ةبه دشوار بـودن سـبک و شـیو   ،اندروزبهان را مطالعه کرده و یا بر آن شرح نوشته
بـه  ،تصـوف ةقـین قـدیم حـوز   جامی نیز به عنـوان یکـی از محقّ  . اندروزبهان اشاره کرده

ۀمر او را سخنان اسـت کـه در حـال غلبـ    «:نویسد میدشواري آثار روزبهان اشاره کرده و 
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ـ مؤ) 261: 1382،جـامی (» وجد از وي صادر شده است که هرکس به فهم آن نرسد ف لّ
از ) 1352:3: داراشـکوه  .(یافتـه اسـت  » مالل آور«حسنات العارفین نیز سبک روزبهان را 

:نویسد میبیان در آثار روزبهان ةشیوةدربار،هانري کربن،قین معاصرمحقّ
پیوسـته و  ايکه جذبـه اندکتابهاي روزبهان به زبان بسیار شخصی نوشته شدهۀهم«

شـود کـه خوانـدن و فهمیـدن     میو همین سبب زندمیسرشار از لحن غنایی در آن موج 
.)339و 338، 1371شایگان (» .وي اغلب دشوار باشدهايکتاب

.روزبهان دانست2»بینش نقش اندیش«دشواري سبک بیان روزبهان را باید ناشی از 
از ؛که دارد طیف کاملی از نقـش هـا و صـور خیـالی    ايروزبهان با سبک معموالً شاعرانه

. بردمیاستعاره و مجاز را براي بیان حاالت مختلف تجربه عارفانه به کار ،تشبیه: جمله 
کاربرد و استخدام صور خیال و زبـان مجـاز از سـوي روزبهـان اساسـاً بـراي جبـران        

مفـاهیم نامتعـارف و بـه منظـور     ايزبان مرسوم در اظهار پـاره هايتها و نارسائیمحدودی
رهایی از تنگناهاي متعارف و معمول زبان در لحظـات کشـف معنـاي آیـات قـرآن بـوده       

چنـین  .ابـد یزیرا از این طریق گوینده امکان بیان مفاهیم و کشفیات عرفانی را می؛است
؛فزایـد امـی بر زحمت خواننده اماکند میاگر چه کار گوینده را از جهاتی آسانتر ايشیوه

صور خیـال ناآشـنا   ،کاربردهاي غیر معمول زبان،زیرا خوانندگانی که با مفاهیم نامتعارف
انس و الفتـی ندارنـد، در درك زبـان نمـادین و اسـتعاري      ،و اصوالً با سخنان غیر مرسوم

.)4و3، 1377،ارنست.(مانندمیروزبهان در
ت نظري روزبهـان کـه   التأمرشاري نقشها و عواطف آمیخته به سةهانري کربن دربار

در اینجا با متافیزیکی سر وکار داریم کـه بـا   «: نویسد میداند میآن را نوعی از اندیشیدن 
بـا  ،نقشـهایی پـرجالل  .کنـد میاین متافیزیک اساساً با نقشها کـار  .شودمیمفاهیم بیان ن

این بینش نیازمند دگردیسـی حـواس اسـت و بـا     ... عظمت، صاعقه افکن و حیرت انگیزو
توان همه چیز را با چشم دل دید و حـس کـرد و بـه دیگـري     میاین دگردیسی است که 

» .اعـال رمـزي اسـت   به دلیل نقش اندیشی روزبهان است کـه زبـان وي بـه حـد    .رساند
).341: 1371،شایگان(
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بهان موجب شده که سبک وي در آثارش شاعرانه و پر احسـاس شـود   نقش اندیشی روز
،آنـه مـاري شـیمل   .نه مبتذل و تکـراري اندنقشها و صور خیال روزبهان با طراوت و تازهاما

:گوید میدر مورد تازگی نقشها و تصاویر خیالی روزبهان ،در کتاب ابعاد عرفانی اسالم
سـبک اوسـت کـه بعضـی اوقـات      .... .گـذارد میآثار روزبهان ةآنچه تاثیر عمیقی بر خوانند«
آرایش و جملـه بنـدي   در عین حالآثار احمد غزالی دشوار است وۀترجمةآن به اندازۀترجم

نیست که سعی داشـتند  تصوفۀیاولزبان او دیگر زبان مدرسی شارحان .قویتر و ژرفتري دارد
و اصـطالحات  هاگرچه  بقلی مطمئناً از این نظریه.مراحل و منازل سالکان را طبقه بندي کنند

یـازدهم  هـاي زبان او زبان پاالیش یافته به دست شـعراي ایـران در خـالل سـده    . فنی آگاه بود
.)1374: 12،شیمل(» .میالدي است که انعطاف پذیر و شورانگیز و لبریز از گل و بلبل است

تـوان گفـت کـه    می،آثار روزبهانۀبنا بر آنچه گفته شد و نیز با بررسی سبک شناسان
عبهرالعاشـقین و  -وي ةعلی الخصوص دو اثـر ارزنـد  ،سبکی آثار ويۀخصیصمهمترین

.بیان بیش از حد تصویري و خیال انگیز وي است-عرایس البیان 
نماید و این پرسش میشگفت و عجیب ،کاربرد و استخدام صور خیال در تفسیر قرآن

از چنـین  -تفسیرعرایس البیـان  -د که چرا در چنین تصنیفی آورمیرا در اذهان بوجود 
کاربرد صور خیال در یک اثر تفسیري علّتتبیین مبنا و . شگرد زبانی استفاده شده است

پـیش از نشـان دادن   ،است که ما در ایـن نوشـتار  ايموضوع بایسته،چون عرایس البیان
.پرداختبدان خواهیم،کاربرد صور خیالهايمصادیق و نمونه

کارگیري صور خیال در تفسیر عرایس البیانهمبناي ب
تجـارب  «:نویسـد  می» عواطـف ۀنظری«در بحث » عرفان و فلسفه«در کتاب 1استیس

عرفانی از نوع تجارب عاطفی عمیق است و بنابراین با افکار عقالنی بیانش دشوار و گاهی 
.)210: 1358،استیس(» .غیر ممکن است

1. stace
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کـه هـم   ،»بیـان ناپـذیري تجـارب عرفـانی    «تأییدي است بر مبحـث  سخن استیس 
فدروس«ۀافالطون در رسال. قین آثار و آراء صوفیه بدان اذعان دارندفه و هم محقّمتصو «

:کند میکید همین مطلب را تأ
خواهد که در توانایی آدمیان فانی نیسـت ولـی بـه    میتوصیف نفس نیروي بیانی اما«

: 1375،پـور نامـداریان  (» .با تمثیـل و اشـاره از آن حکایـت کـرد    توانمی،زبان آدمیان
).62و61

ةادراك آن و هـم شـیو  ةهـم شـیو  ،معرفت وقتی فراتر از ظاهر محسوسات باشدمتعلّق
عرفـا کـه طریـق ادراك و معرفـت حقـایق      .آن دشوار و مورد اخـتالف اسـت  کیفیتبیان و 

عرفـانی و تجربیــات  هـاي در تبیـین یافتــه ،انـد نفـس و بــاطن دانسـته  ۀناشـناخته را تزکیـ  
ـ     ،اتچه ایـن کشـفی  ؛اندفراحسی خود وامانده ۀبـاطنی و شخصـی بـوده و در تسـخیر تجرب

ـ .آیدمیحسی در ن حسـی و قراردادهـاي عقالنـی اسـت     ۀلذا بیانش با زبانی که مولود تجرب
ت موقعرو آنگاه که عارف در از این.غیر ممکن و دست کم بسیار دشوار است م قـرار  مـتکلّ یـ

گریزي جـز اسـتمداد   ،اشراقی و کشفیات شهودي خود را داردهايو قصد ابراز دیدهمیگیرد
: همـان  (.دهـد نـدارد  میالقـایی زبـان را ارتقـا    کیفیتی که قدرت تأثیر و هایاز تمام ظرفیت

66-62(.
صور خیال است کـه کارآمـدي   ،از جمله کارآمد ترین ابزار در بیان تجربیات فراحسی

کثرت . کندمیعرفانی اثبات متعددصوفیه در ادوار مختلف و در آثار مکرّرةاستفاد،آن را
کاربرد صور خیال و حکایات تمثیلی و کلماتی که داراي بار عاطفی و معنوي سرشـارتري  

ـ  ةبه کارگرفته شـد هايتاز جمله قابلی،است از عجـز  ط صـوفیه اسـت کـه ناشـی     زبـان توس
.)همان.(و زبان طبیعی گفتار در بیان تجربیات ماورایی استهاواژه

کـه هـر دو بیـانگر    ،خصوص عرایس البیان و عبهر العاشقینهب،در آثار روزبهان بقلی
بسیار ،استفاده از صور خیال در جهت القاي معنی به مخاطب،فراحسی هستندايتجربه

،صوفیانه است و این تجربهۀمبتنی بر تجرب،قرآنویل تالش روزبهان در تأ.مشهود است
در نظـر  ،از اینرو قرائت مـتن قـرآن  ؛همان معرفت پیشین وي به عنوان یک صوفی است
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قادر به شناخت آن ،شود که تنها او به عنوان صوفیمیمتافیزیک تبدیل ايبه تجربه،وي
صـوفی در  .آن در آیـد ف آید که خـود بـه تصـرّ   میف صوفی درمعنا زمانی به تصرّ.است

).71: 1369،پور جوادي(.گویدمیروحی او به او ۀخواند که تجربمیقرآن چیزي را 
مانند تمـام  ؛شودمیی تلقّ» کشف«،ویل قرآن از نظر صوفیی چون روزبهانبنابراین تأ

ايکننـد و تجربـه  مییا و بیداري شـهود  در رؤ،مکاشفاتی که صوفیه در لحظات ناب خود
غیر عادي و روحانی ايکشف معناي قرآن نیز از آنجا که تجربه.ي استب مادوراي تجار

قابل انتقال به دیگران نیست و اگر عارفی قصد ،است به مانند تمام تجربیات روحی دیگر
انتقال آن را داشته باشد بایـد دنیـاي ذهـن را بـا عناصـر عینـی درآمیـزد کـه از جملـه          

.صور خیال است،این عناصرمهمترین
به مانند تمـام آثـار   ،ویلی مبتنی بر تجربیات وي استتفسیر عرایس البیان نیز که تأ

ماورایی و الهامی است که در مواجهه با متن اينظیر آن به هدف تبیین کشف و مکاشفه
ت روش و قـو ،از این رو روزبهان در تفسـیر عـرایس  .در آن وارد شده استتأملقرآن و 

،به عبـارت دیگـر  . گیردمیرد و از بیان شاعرانه همراه با سخنان رمزگونه مدد   جدلی ندا
مفاهیم و معانی انتزاعی را که به تنهایی فهـم مـتن را دشـوار    ،اصطالحات،عرایسمؤلّف

سازد تا دریافت احساس و معنـی بـراي خواننـده ممکـن     میکنند با محسوسات همراه می
.باشد

کنـد تـا آنچـه را کـه بـه زبـان       میخیال را با معنی همراه ،آیاتتأویلاو در توضیح و 
.عمومی و عادي بیانش مشکل است با خیالهاي شاعرانه قابل بیان سازد

صور خیال در تفسیر عرایس البیانهايگونه
اسـتعاره و  ،تـوان نتیجـه گرفـت کـه تشـبیه     میبا بررسی صور خیال عـرایس البیـان   

؛تشبیهات عمـدتاً بـه صـورت فشـرده اسـت     .تشخیص پرکاربرد ترین صور خیال هستند



193، شمارة پیاپی 1390، تابستان 6، شمارة 1دورة جدید ادب فارسی، / 48

نیـز اغلـب مکنیـه    هـا یعنی ساختار تشبیهات به شکل ترکیبات اضافی اسـت و اسـتعاره  
.هستند) بالکنایه(

پیوند میان عین و ذهن؛تشبیه-1
تـوان  میبه کاربرد ترکیبات تشبیهی در عرایس و نیز دیگـر تفاسـیر عرفـانی را    توجه

ساختار این ترکیبات در جهت عمومی کردن زبـان  .دانستتصوفمرتبط با وجه تعلیمی 
: تعریـف و توصـیف یـک مفهـوم ذهنـی ماننـد       .و ملموس ساختن مفاهیم ذهنی اسـت 

آنگاه که قصد تعلیم در میان باشد دشـوار  ... قرب و،بسط،شوق،انس،خوف،فنا،معرفت
در هـم آمیـزد در وجـه عینـی     ،هنگامی که این مفاهیم ذهنی با یک اسم ذاتاما؛است

استفاده از ترکیبات تشبیهی بـا هـدف   ۀسابق. شودمیزبان محصور شده و فهم آن آسانتر 
قابـل مشـاهده   )) ع(ق منسوب به امام جعفـر صـاد  (از نخستین تفاسیر عرفانی ،یاد شده

) 340-323: 1384،فمشرّ(است 
) تشـبیهی ۀاضـاف (تشبیهات از نوع فشرده ةعمد،چنانکه گفته شد،در تفسیر عرایس

ایضـاح معنـی و   ۀوظیفـ ،از صـور خیـال هسـتند   اياین تشبیهات فشرده که گونه.است
نها موجـب اخـالل   که حذف آايبه گونه،تبیین احوال نفسانی نویسنده را بر عهده دارند
ایـن تشـبیهات در جهـت تبیـین     . گـردد میدر ارسال معنی و دیربابتر شـدن فهـم مـتن    

اصطالحات و مفاهیم انتزاعی را که به تنهـایی فهـم   ،ذهنی و روحانی روزبهانهايتجربه
به بیان دیگر امري معقول را مشـبه  ؛سازندمیبا محسوسات همراه .کنندمیمتن را دشوار 

تـا بدینوسـیله امـري ذهنـی را عینیـت      ،محسوس را مشـبه بـه  ايو کلمهدهند  میقرار 
ـ    ،کلمات محسوس در این ترکیبات. بخشندمی م حکم مشبه به را دارنـد کـه سـبب تجس

حالت رجاء ۀعاشقانۀکه وقتی روزبهان از تجربايبه گونه؛شوندمیي مفاهیم انتزاعی ماد
سـازي و اسـتفاده از کلمـات    سـخنش بـه یـاري تصـویر    ،گویـد مییا حالت خوف سخن 

. شودمیمحسوس چنان است که عکس العمل عاطفی و روانی او در هنگام تجربه دریافت 
گردند و خودشان نیز به معنـایی در وراي معنـی   میاین تصاویر خیالی باعث ابهام معنی ن

.ظاهري خود داللت دارند
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:خوریم میروه کلمه برمعموالً به دو گ،بنابراین در ترکیبات تشبیهی تفسیر عرایس
گروهی از کلمات که با معنی اصلی کلمه ارتباط دارند و بار اصلی معنی بـر دوش  -1

ایـن  ... حقیقـت و ،جـان ،توحید،انس،علم، عقل،دل،عشق،خوف،رجاء: مثل . آنهاست
ـ    حسـی قابـل شـناخت    ۀکلمات همه بیانگر مفاهیمی هستند کـه هیچکـدام از راه تجرب

.طریق حواس پنجگانه ظاهري قابل احساس و تجربه نیستندیعنی از ؛نیست
محسوس است کـه بـا   هايکلماتی هستند که مدلولشان اشیاء یا پدیدهدومگروه -2

: مانند ؛حواس پنجگانه قابل احساس است و بیرون از انسان و حاالت روانی او قرار دارند
....بستان و،گل،بیابان،جهان،هوا،بلبل،شکوفه،ربیع

که از دو گـروه کلمـات   ،اینک شواهدي از کاربرد ترکیبات تشبیهی در عرایس البیان
و وصـلَت  ... .فإنَّ اطیار اسراري لما فَرغَت من الطَّیران المقامـات «: اندبور تشکیل یافتهمز

الی بساتین المکاشفات و المشاهدات و جلست علی اغصان ورد المـداناه و شـربت شـراب    
).122: 1350،روزبهان بقلی(» ....الوصال

و بر گلزار مکاشفه و مشاهده در ..... .وقتی طایر جانم از پرواز در مقامات فراغت یافت(
.....)گل مراقبه فرونشست و شراب وصال سرکشیدۀرسید و بر شاخ

).123:همان (» ....و تَفَلقَت من فَلَقِ الغیبِ شقایقُ دقایقِ القرآن«-
).ق دقایق قرآن تابیدن گرفتشقای،از افق غیب(
ـ و هو ممتنع عن الوسواس و غبار العالئق و فیه القلب و هو «- : همـان  (» االنـس ةکعب

225.(
.)انس استۀدر آن قلبی است که کعب.و از وسواس و غبار عالیق خالی است(

: ی دیگر هاینمونه
ـ ،غطاء غفلت،مصابیح براهین،عبودیتلباس ،عرایس مشاهدات بحـار  ،تلباس ربوبی

غطـاء  ،حسام حکـم الهـی  ،لیتمیادین از،اشجار مقامات،بساتین غیب،بذر محبت،ذات
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: همـان  (هـالل مشـاهده   ،شموس اسرار،صحاري غیب،سحاب شفقت،ت قربتجنّ،قهر
).255و 235و 227و 207و 203و 188و 177و 162

ند نکته دیگر در ایـن بـاره الزم   در پایان بحث کاربرد تشبیه در عرایس البیان ذکر چ
:رسدمیبه نظر 

ایـن تشـبیهات کـه گـاه بـه      .د به اضـافه اسـت  تشبیهات روزبهان مقی: نخست اینکه 
صورت تتابع اضافات است در راستاي تبیین هرچه بیشتر عوالم روحـانی روزبهـان پدیـد    

که بار دیگر گسترش یافتـه و بـه   اندی بودههایاستعاره،برخی از این ترکیبات. آمده است
:زیر هايمانند نمونه؛اندتشبیهی درآمدههايصورت اضافه

» ...نيـة و نسیم ورد الوحـدا ةنيروایح عبهرِ االنا.... قادر علی أن ینَشِّقَ ارواح السابقین«-

).228: همان (
ت وحـدانی عبهر انانیت و نسـیم گـل  ۀان و مقتصدان را با رایحقادر است ارواح سابق(

).لبریز سازد
).235: همان (»حتی یسرِّعوا فی طلب الوصل الی ابواب سرادق الجبروت«-
).تا در طلب وصل به ابواب سرادق جبروت بشتابند(
).همان(»فهی ثمرات اشجار المقامات«-
).درختان مقامات استهايمیوه(

.داراي تـازگی و بعضـاً غرابـت اسـت    ،ترکیبات تشبیهی متن مورد بحث: دیگر اینکه 
 رش نیـز دشـوار اسـت   روزبهان گاه بین مفاهیمی پیوند مانندگی برقرار ساخته که تصـو .

یکی دیگـر از مـوارد ابهـام زا و دشـوار عـرایس      ،بین این مفاهیمۀدرك وجه شبه و رابط
:شود میشواهدي در این باره نقل . است

،جهـد ظلّ،المشاهدهةمرقا،مفتاح المکاشفه،فلق الغیب،اطیار اسرار،عرایس الحکم

ـ قفار الـدیمو ،ةبریاح الجذ،سراب الفقدان،نجوم جود ـ فلـوات االز ،ةمي 121: همـان  (ةلي-

123،130،،147،150،235 ،260.(



51/اندیش روزبهان در تفسیر بینش نقش 

استعاره و تشخیص -2
قـرار  توجـه مـورد  ،صور خیال کـه در تفسـیر عـرایس البیـان    هايیکی دیگر از گونه

یتهـاي  ود و رؤشـه ،مکاشفاتۀدر لحظ،روزبهان به یاري این ایماژ. استعاره است،گرفته
تهاي زبـانی گسـترده تـري بـراي     بسته و محدود واژگان را فرو ریخته و قابلیةدایر،خود

استعارات به کار رفته در عرایس. بیان حاالت و تجربیات عرفانی خود فراهم ساخته است
مشـهود  ) به صورت جملـه (و گسترده ) استعاريۀاضاف(رده به دو شکل فش،مانند تشبیه

تشـخیص  . بیشتر از نوع گسترده اسـت ،بسامد کاربرد استعاره به صورت فشردهاما. است
مکنیه یا بالکنایه اسـت از پـر   ةموسوم به استعار؛نیز که در حقیقت یکی از انواع استعاره

ع ایـن  کـاربرد وسـیع و متنـو   . رودمیـ بسامد ترین صور خیال در عرایس البیان به شـمار  
مهمتـرین یکـی از  .موجی از زندگی و حیات را در این اثـر جـاري سـاخته اسـت    ،عنصر
مربوط بـه  اءضفزودن یکی از اعضا یا صفات و اعاز طریق ا،تشخیص در این اثرهايجلوه

.انسان به یک مفهوم انتزاعی به وجود آمده است
:ی از استعاره هایاینک نمونه

:استعاره از فرشتگان ؛عرایس غیب-
).219: همان (» لعرایس الغیب......لسکان االسرار... .طهرا قلبکما«
).و عرایس غیب.... براي ساکنین اسرار... .قلب خودتان را پاك گردانید(
) :ص(استعاره از پیامبر ؛حسام حکم الهی-
).255: همان (» .....ةيالبررئیس .......حسام حکم اهللا،فاستفتوا اشرف خلق اهللا«

)رئیس است پرسیدند......حسام حکم الهی،از اشرف خلق خداوند(
:استعاره از ماه و ستارگان ؛عرایس ملکوت-
).86: 1.ج.ق1301،روزبهان بقلی(»ألنَّ الخلیلَ زاغ بصرَه عن عرایس الملکوت«
).زیرا خلیل دیده از عروسان ملکوت فروبست(

):تشخیص(مکنیه ةاستعارشواهدي از
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).181: 1350،روزبهان بقلی(»ةارفسِ االمتُقَوي طرب النّ... .الخمرِظلمةانَّ «-

)افزایدمیاره برطرب نفس ام،ظلمت خمر(
).224: همان (» تهالهویك فی سماءقد نري تُقَلِّب عینَ سرِّ«-
).گردانیمیت بردر آسمان هوی،جان خودةبینم که دیدمیتو را (
).183: همان (» علی جناب الجبروت.. .و اذبح طیر القلب«-
).جبروت قربانی کنۀبر آستان... .مرغ قلب را(
).236: همان (» قَطَع رأس حرصها من الدنیا فی مذبح التفرید«-

ویژگیهاي صور خیال در عرایس البیان
خیالةتازگی و غرابت تصاویر و عناصر سازند-1

روزبهان از آنجا که در تفسـیر قـرآن   .اندعمدتاً بدیع و تازه،خیال عرایس البیانصور 
او .در این خیال آفرینی صادق اسـت ،.تحت تأثیر تجربیات روحی و عرفانی خویش است

صور خیـال  ،ت ادبی گذشتهو نه صرفاً با تکیه بر سنّ،هنري خودۀدر واقع بر اساس تجرب
ۀتوان بـه درون منظومـه اندیشـ   می،ا کند و کاو صور خیال وياز این رو ب؛کندمیرا خلق 

،تواند دخیل باشدمیمصادیق زیبایی ۀدر خیال آفرینی روزبهان اگرچه هم.یافتهوي را
به ویژه تصاویر مربوط بـه طبیعـت و منـاظر    ،بصريهايبا این همه بیشتر در پی زیبایی

این تازگی و غرابت و تصاویر موجب ابهام صور خیال گشته و ،از سوي دیگر.نورانی است
او گـاه دو  . ي روزبهان استهااین امر یکی از علل اصلی پیچیدگی و دیریابی زبان نوشته

از ایـن  ؛مفهوم یا واژه یا ترکیب غیر هم سنخ و ظاهراً بی ربط را کنارهم قرار داده اسـت 
کند تا مگـر  میاچار و در نهایت شگفتی درنگ رو مخاطب در مواجهه با این ترکیبات به ن

. از کمند ابهام آن رهایی یابد،پس از کند و کاو و تکاپوي ذهنی
)37و 1385،35،بزرگ بیگدلی و دیگران(

:هادر این نمونهمثالً
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سـناء  / سـرادق تنزیـه   / اوباش الطبیعـه  / سحائب الوجد / یات لباس اآل/ يةسماء الهو

)225،293،296،301،  224: همان (التوحید 
از معـانی پیچیـده و مـبهم و    ،ابهام صور خیال در عرایس البیان و دیگر آثار روزبهان

کنـد کـه فضـاي ذهـن و     میرازناك و بیان ناپذیر وي حکایت هايو مکاشفههانیز رؤیت
عاطفی و تصویر را ۀاین امر نمودي از هماهنگی زمین.اندیشه اش را سرشار ساخته است

.دهدمیعرایس نشان در 
: شود مینقل ،سبکیۀی از این مختصهاینمونه

دم،ریاح جذبه،ت و رداء کبریاءلباس فردانیسیوف ،غفلةشباب ،مشرق غربت،بحار ق

ـ رحیـق  ،تروایح عبهر انانی،عروس صفت قدیم،عروس بقا،تحجاب حدوثی،هموم ةخلّ
).105،222،235،239،206،216،237،312،342: همان (

تزاحم تصاویر -2
این .صور خیال در تفسیر عرایس استهايتزاحم و انبوهی تصاویر نیز از دیگر ویژگی

ايبه گونه،پذیردمیامر که بیشتر ناشی از کنار هم قرار گرفتن ترکیبات تشبیهی صورت 
آنچه غرابـت  .شویممیاست که گاه در یک عبارت مختصر با تعداد زیادي از تصاویر روبرو 

اسـتعاري و  هـاي فشردگی تصاویر و آمدنشان در قالب اضافه،سازدمیتصاویر را دوچندان 
گاه این تزاحم تصاویر به دلیـل غرابـت و تازگیشـان و نیـز     ،از سوي دیگر.تشبیهی است

بـه ابهـام بـیش از    ،ی چندهاید بودن تشبیهات و استعارات به وابستهتتابع اضافات و مقی
:متن انجامیده است پیش
یران فی المقامـات و الحـاالت و ارتفعـت مـن     فأن اطیار اسراري لما فرغت من الطّ«-

میادین المجاهدات و المراقبات و وصلت الی بساتین المکاشفات و المشـاهدات و جلسـت   
).122: همان (»  .....المداناه و شربت شراب الوصالعلی اغصان و رد



193، شمارة پیاپی 1390، تابستان 6، شمارة 1دورة جدید ادب فارسی، / 54

وجـدانُ  ،لرّیـاح و تسـخیر السـحاب بـین السـماء و االرض     تصـریف ا يـة لهم فی رؤ«-

.)240: همان (»  ...بین نور الرّوح و نار القلبالشفقةو تسخیر سحاب املنةتصریف ریاح 

ـ طیرَ القلبِ بسـکّ الملکوت و اذبحعلی بابِةحملبینِ اإذبح طیر العقل بِسکّ«- وق ین الشّ

ین العشق فی میادین الفردابسکّفس طیر النّعلی جناب الجبروت و اذبحو اذبـح طیـر   ةني

.)316: همان (» هعزِّین العجز فی تیهوح بسکّالرّ
مرغ عقل را با تیغ محبت بر درگاه ملکوت قربانی کن و مرغ قلب را به تیغ شوق بـر  (

ت و مرغ روح را به تیغ عجز جناب جبروت و مرغ نفس را به تیغ عشق در میادین فردانی
.)عزّت ذبح بگرداندر وادي 

)306: همان (»یخرجهم من ظلمات العدم الی کشف انوار القدم«-
ـ و یروننـی بلبـاس الـدیمو   ةيفی هواء الهوةبيبوجنحه الرّیطیرون بأ«- ثـم ادعهـنَّ  ةمي

وق و جرس االشّمةر العشق و زمزبصوت الس317:همان ( »بةمن بساتین القرةحملب(

التقـدیس باصـفاد التحیـر و الزمـو تـراکم      التوحید و تیـه انهم حبسوا فی صحاري «-
)340: همان (»ةنيلطمات بحار الوحدا

نتیجه 
توجهف ایرانی قابل در عرصه تصو،به جهت تازگی عناصر خیال،عرفان روزبهان بقلی

بیـان بـیش از   ،سبکی تفسیر عرایس البیان فی حقـایق القـرآن  ۀمهمترین خصیص.است
ـ    ی حد تصویري و خیال انگیز وي است که در قالب ترکیبات تشـبیهی و اسـتعاري متجلّ

ناشی از بیـنش نقـش انـدیش    ،ی صور خیال در نثر عرایس البیانبروز و تجلّ.شده است
،روزبهان براي تبیین تجربیات عرفانی در لحظات کشف معناي آیات قرآن. روزبهان است

.بردمیاستعاره و مجاز به کار ،تشبیه: و صور خیالی از جمله طیف کاملی از نقشها
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زبان هايتها و نارسائیجبران محدودی،مبناي به کارگیري صورخیال در عرایس البیان
مرسوم در اظهار مفاهیم نامتعارف است تا بدینوسـیله روزبهـان از تنگناهـاي متعـارف و     

تبیـین کشـفیات عرفـانی و    . یی یابدمعمول زبان در لحظات کشف معناي آیات قرآن رها
بـا زبـانی کـه    ،آیـد میحسی در نۀفراحسی که باطنی و شخصی بوده و در تسخیر تجرب

از این .حسی و قراردادهاي عقالنی است غیر ممکن و دست کم دشوار استۀمولود تجرب
و قصـد ابـراز   میگیـرد م قـرار  تکلّموقعیتآنگاه که در ،رو روزبهان در تفسیر آیات قرآنی

مداد از تمــام تگریــزي جــز اســ،هــاي اشــراقی و کشــفیات شــهودي خــود را دارددیــده
ندارد،دهدمیزبانی که قدرت تأثیر زبان را ارتقاء هايتظرفی.

روزبهـان  .صور خیال است،از جمله کارآمدترین ابزار زبانی در بیان تجربات فراحسی
کند بلکه با به کارگیري بیانی شاعرانه که مینخاذ روش جدلی اتّ،در تفسیر عرایس البیان

ـ   سـعی در تبیـین   ،ی شـده اسـت  در قالب ترکیبات و جمالت تشبیهی و اسـتعاري متجلّ
،صـور خیـال در عـرایس البیـان    هـاي مهمترین گونه.مکاشفات خود از آیات قرآنی دارد
) ضـافی ترکیبـات ا (تشبیهات عمدتاً به صورت فشرده .تشبیه و استعاره و تشخیص است

.هستند) بالکنایه(نیز اغلب مکنیه هااست و استعاره

توضیحات
تفسیر اشاري نوعی از تفاسیر صوفیانه است در مقابل تفسیر نظـري کـه بـه ریاضـت صـوفی      -1

در این نوع تفسیر، معانی آیات در نتیجۀ ریاضت صوفیانه طی . هاي پیشین ويمتکّی است نه بر اندیشه
این نوع . صوفی زاده میشود و با اسلوبی سر بسته و از راه رمز و اشاره بیان میشوداي فرّار در قلب اشاره

)12، ص 1381آتش، . ( انداز تفاسیر صوفیانه را تفسیر اشاري خوانده
تعبیري است که هانري کربن در توصـیف شـیوه اندیشـه و ادراك روز    » بینش نقش اندیش«-2

و نقش ها در ) ایماژها ( کربن سرشاري تصاویر . ر برده استبهان در مقوالت عرفانی و متافیزیکی به کا
تالیفات روز بهان را القا کننده نوعی اندیشیدن میداند که با مفاهیم بیان نمیشود بلکه با تصاویر امکـان  

)341، ص 1371شایگان،. (انتقال میابد
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سیر، سلوك، سالک و متون عرفانىسفر،:هاى کلیدىواژه

a_mir_fard@yahoo.com: نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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مقدمه
ایـن موضـوع   . اسـت و ابعاد مختلف آن یکى از مباحث مهم عرفان اسالمىسیروسفر

وجـود اصـطالحاتى چـون سـیر،     . میشـود که عرفان خود سفر نامیده دارداهمیتچنان 
براى شـناخت عرفـان   این رواز؛این مطلب استمؤید...سلوك، سالک، منزل، طریقت و

.عرفـان اسـالمى اسـت   محـور انفـس خـود  سیر. دکررا تبیین و بررسى ناگزیر باید سفر
در اسـت و توجـه مستقل درعرفان اسالمى مـورد طوربهآفاق نیزخوددربرآن سیرعالوه

شـرایط  ى سـفر، هـا یویژگـ سفر،اهمیتاین باره چون مباحث مختلفى درمتون صوفیه
آورى و کـه جمـع  اسـت مطرح شده... ى مسافر، آداب سفر، اهداف سفر وهاسفر، ویژگى

و از طرف دیگر تجربیات آنـان  هدد از یک سو منجر به شناخت عرفا شتوانتحلیل آنها مى
.را به دیگران منتقل کند

و بازتاب آن در آثار و متون صـوفیه تـا قـرن هفـتم     اهمیتدر این مقاله سیر آفاق و 
چون عرفان اسالمى در بستر فرهنـگ اسـالمى پدیـد آمـده     اما؛ میشودبررسى و تحلیل 

. کنیماختصار در قرآن و حدیث بررسى مىهاست، ابتدا مبحث سفر را ب

تعاریف
مـار عـن   عـن الـرأس و الخ  مـة سـفَرالعما ،اءدر لغت عبارت است از کشف الغط: سفر

انّمـا  «)، ذیل سـفر 1961راغب اصفهانى، (. عمامه را از سر و نقاب را از صورت، کنار زد: الوجه
و ةیسفر عـن آیـات اهللا سـبحانه و قـدر    اًفس و ایضألنه یسفر عن االخالق النّاًسمى سفر

: اصـطالح عرفـانى عبـارت اسـت از    درو.)396، ص 1995ى، ابوطالب مکّ(» .هضفى ارةحكم

اخـذ  اذاالقلـب عـن ةفعبار«و یا)، ذیل سفر1981عبدالرزاق کاشانى، (الحقّالقلب الىتوجه«
.)105، ص 1938جرجانى، (»کرتعالى بالذّالحقّه الىوجالتّفى

در اصـطالح عرفـانى  .)، ذیل سـفر 1374قریشى، (.در لغت به معنى راه رفتن است:سیر
»یر هو فى الحقیقه سفر من الحقّالسص 1965ترمـذى،  (» یر باطناًالى الخلق بالقلب و الس ،

503(.
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و در نزد اهـل  )137، ص 1377نسفى،(. االطالقسلوك در لغت رفتن است على:سلوك
مخصوص است و همان رفتن است از جهل به علم و از رفتنِو حقیقت،شریعت، طریقت

به نزد اهل حقیقـت، سـلوك   . ز هستى خود به هستى خداىاخالق بد به اخالق نیک و ا
.)229، ص 1344نسفى، (د یعنى نفى خود و اثبات حق تعالىنفى و اثبات باش

سـلوك و سـیر فـى    «؛سـلوك و سـیر درحقیقـت یکـى هسـتند     : تفاوت سیروسلوك
ـ واحد یقع التغـایر بینهمـا بحسـب االعتبـارات فقـط و الحاصـل انّ      ءالحقیقه شى یرالس

503، ص 1965ترمذى، (» اهربالباطن و السلوك بالظّمخصوص(.
: اصـطالح عبـارت اسـت از   و در)119، ص 1344نسـفى،  (. یعنى رونـده مطلقـاً  در لغت:سالک

.)503، ص 1965ترمذى، (» یرالسالمرید والمنتهى مادام فىالمتوسط بیناهللالىالسایر«

ر قرآندسیروسفر
در بعضـى از ایـن   کـه  نازل شده اسـت سیروسفرةکریم دربارى از قرآنمتعددآیات 

: شوند؛ مانندصراحت به  سفر در زمین فرمان داده مىآیات مسلمانان به
»؛)11انعام (» بینالمکذّةقبفى االرض ثم انظروا کیف کان عایروا قل س

.)20عنکبوت، (» .االرض فانظروا کیف بدؤالخلققل سیروا فى«یا 
: ؛ ماننـد میکننـد انسان را به سیر در آفاق جلب توجهمستقیم غیرطوربهو برخى نیز 

.)20ذاریات، (» و فى االرض آیات للموقنین«
سیروسـفر پـى   اهمیـت از یک طـرف بـه   معتبربررسى تفاسیرآیات واینۀبا مطالع

م شویمىوجهتواقع شده است و از طرف دیگر متوجهبریم که این گونه در قرآن موردیم
که این ید بسیار ارزشمندى براى انسان دربرخواهد داشتسفر در زمین، نتایج و فواسیرو

انـدوزى، بیـدارى   عبرت: توان موارد زیر را نام برداندازه تأکید شده است، از آن جمله مى
نبـوت،  ۀعظمت الهـى، تبیـین فلسـف   ةت به بندگان، مشاهددلها، اثبات معاد و اتمام حج

،)ص(اکـرم  انسان بـه توبـه، اثبـات صـداقت پیـامبر     بیان مختار بودن انسان، برانگیختن
....برخوردارى از نعمات مادى و
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در احادیثسیروسفر
نیـز روایـات   کـه منبعـث از قـرآن اسـت    ) ع(معصـومین ۀو ائم) ص(در بیان پیامبر

حادیـث نبـوى   از قبیـل ایـن ا  ، میشـود ترغیب مسلمانان به سفر یافـت  ۀزمینفراوانى در
»سافروا فـانّکم لـم تغنمـوا مـاال افـدتم      «؛)1749، ش 1993هندى، (»وا تغنمواسافروا تصح

کـان اصـاب مـن  الماضین و ذکره بمـا اخبارعلیهاعرض«؛)240، ص 1368طبرسى، (»عقال
ولینقبلک من االوع(علـى  (»لـوا انتقوعمـا فعلـوا فیمـا رفى دیارهم و آثارهم فانظرواس( ،

.)131، نامه 1380
و از آن جملـه  و فواید آن پى بردسیروسفراهمیتتوان به احادیث مىاینۀمطالعبا

الهـى،  نعمـات  منـدى از سالمت تن و روح، رشـد عقالنـى، بهـره   : به موارد زیر اشاره کرد
....نتیجه ریاضت نفس وو دریهاشناخت دیگران، سازش با سخت

در متون عرفانىسیروسفر
سـفر و نیـز   مبنى بـر سیرو ) ع(احادیث معصومینالهى در قرآن ودستورهاى آشکار

که از بهشت به زمین سـفر کـرد تـا خـاتم     )ع(ام انبیا به این امر، از آدم مأمور کردن تم
ه به مدینه هجرت کردند و بار دیگـر از زمـین بـه آسـمان عـروج      ، که یک بار از مکّ)ص(

براى انبیاى خویش برگزیده همواره بهترین چیزها رااین نکته که خداوندیاننمودند و ب
و همچنـین وضـوح تـأثیر    اسـت و نیز اینکه متون عرفانى خـود مولـود قـرآن و حـدیث    

موجب شرح و که همواره از اهداف صوفیان بوده،قلبۀنفس و تجلیۀسفر در تصفیسیرو
هرچند تمـام مشـایخ   . استعرفانى شدهبسیارى از متون این موضوع درةتوضیح گسترد

یى از این موضـوع را  هااختصار بخشهاینک بما. سفر دیدگاه یکسانى ندارندةصوفیه دربار
.کنیمدر این متون بررسى مى

سفر را به دو نوع جسمانى، که انتقال از جـایى بـه جـاى دیگـر     قشیرى:انواع سفر
ممکـن اسـت   : گویـد و مـى میکنـد است و سفر روحانى، که تغییر صفات اسـت، تقسـیم  

، 1374قشـیرى،  (اندکنـد ،میکننـد کسانى که به دل سفراماکنند،هزاران نفر به تن سفر

فس یر الى اهللا فى منـازل الـنّ  الس:لاالو. عندهمةٌبعاراالسفار«:گویدترمذى مى. )488ص 
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ـ :انىو الثّةئيامقام القلب و مبداء االسمةيالى االفق المبین و هو نها فر بـاهللا باالتصـاف   الس

ـ ى و نهاحقق باسمائه الى االفق االعلبصفاته و التّ و هـو  :الـث و الثّ... يـة الواحـد ةالحضـر ةي

ـ االمابقیـت قـاب قوسـین  و هو مقاميةحداألةرقى الى عین الجمع و حضرالتّ فـاذا  ةثنيني

مقـام  یر باهللا عن اهللا لتکمیل و هـو  الس:ابعالرّيةالواليةو هو نهادنىأوأارتفعت فهو مقام 
.)503، ص 1965ترمذى، (البقاء بعد الفنا بعد الجمع

لـین .میکنـد به سه دسته تقسیم ین بغدادى سفر رامجدالدعـوام سـفر «آنهـا را او «
اند و به سیاحت در اقـالیم  گروهى به آفت حجاب طبیعت مبتال شده: گویدنامد، و مىیم

و.میکننـد بردیگران تفاخراسفارکثرت اینبهات انسانى مشغولند وزمین براى کسب لذّ
ۀگردانیده است و بـا مطالعـ  بینعبرتظاهرشان راةهى دیگر انتباه وبیدارى دل،دیدگرو

مین سـفر،  دو. اندوفایى دنیا، فراق را برگزیده و به ترك آن گفتهدر بىتأملاین احوال و 
و از شـهادت  باطنبهظاهراست از ملک به ملکوت وازکه سفرى نام دارد» سفر خاص«

کوشد تا از ایـن  آدمى مشترك است، پس انسان مىعالم ملک بین بهایم و. استبه غیب
سـفر در  ) الـف :میشـود این سفر در دو عـالم انجـام   . عالم رخت بربندد و به ملکوت برود

ۀو نتیجـ میکنداز عالم ملکوت به سوى عالم باطن حرکت که سالک دراین سفرعبودیت
روحانیـت در سـفر )ب؛اسـت روحانیتو والیت » قاب قوسین«رسیدن به مقاماین سفر

وقتـى  . شـود یبنـدد و بـه عـالم روح وارد م   مـى رخت برروحانیتلک در آن از عالم که سا
قـرب وصـال   ب، خواستارو نهاد طالمیشودفانى روحانیتشد، صفات متجلّىصفات روح 

هـاى حالـت بقـا    و زمانى، که نشـانه میکندناگاه جالل ازلى، هستى طالب را فنا ،میگردد
اسـت، پـیش   » الخاصخاص«که سفر ،سومپس سفر .یابدفنا ظاهر شد، بهبود مىز بعد ا
هـاى ایـن   نشـانه ظهـور ۀمحق مقدۀت است،کشش و جذبالوهیآید،این سفردر عالممى

ـ طوربهى بشرى هانسبتدر این سفر. عالم است اخـتالف طبـایع   ومیشـود ى منقطـع  کلّ
.)190ـ 182، بغدادى، صص نک(نمایدو یکرنگى توحید روى مىمیشودمتالشى 

و دو سـفر  » کسـبى «الى سـفر عارفـان را بـه چهـار گونـه؛ یعنـى دو سـفر        احمد غزّ
»لین؛میکندتقسیم » تىعطیاسـت، کـه تحـت تـأثیر معرفـت     » بینش«سفر اکتسابى او

انجـام ایـن سـفر سـالک را از دو منـزل      . پیدایش آن عصمت اسـت علّتو میشودانجام 
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تت و بشریلۀدهد، در مرحلنجات مىروحانیبرد تا در صـحراى  از تمام عالیق دل مىاو
مۀم گردد و در مرحلمعرفت از سالکان مقدتـا آن  میگـذارد تمام مقامات را پشت سر دو

ـ  . نام دارد» روش«سفر اکتسابى دومین. مقامى، مقام او گرددجا که بى ۀاین سفر بـر پای
مألوفات اسـت و کـار سـالک در    ازتنفّرپیدایش آن انزجار و علّتو میگرددمعرفت آغاز 

پس نوبت به دو سـفر  .این سفر جدا کردن تمام عاداتى است که براى او باقى مانده است
باطن سالک است تـا بـه او نشـان    ةکه مخصوص دید»برش«رسد، ابتدا سفر مىعطیتى

که تو باید سـفر  میکندگاه برید حق، سالک را آگاه آن. ها معدومنددهند که تمام آفریده
. واقـع حجـاب راه توسـت   رنگ توسـت در کنى و از همه چیز چشم بپوشى،که هر چه هم

راکردند و چشم ظاهروقتى سالک را از خلق جدا؛ رسدمى» کشش«سفرسپس نوبت به
آن بخشند که آشکارا حقایق عالم را مشاهده کنـد و اى مىاوگرفتند، آن گاه او را دیدهاز
طریـق  ازراحـقّ تارسدمعرفت مىبه مقامجذب کردندکه راهرونامندمى»جذبه«را

.)19-9بحرالحقیقه، صص ۀدیباچغزالى،(او بشناسدخود

اقسـام للّـه   ةثیر على ثالالس«: میکندترمذى، سیر را به سه دسته تقسیم :انواع سیر
ـ   يـة ذى فى اللّه فال نهاالّاللّه واماالىذى للّه فهو ینتهىاما الّفى اللّه و باللّه ذى لـه و امـا الّ

یده و رجله للّه باللّـه اعنـى   صار سمعه و بصره و لسانه ولةمقام التکمیل فى حاباللّه فهو
» سـیر الـى اهللا  «و نسفى آن را به دو نـوع  )503، ص 1965ترمذى، (» اال بهیصرف بشىء ال
.)332الحقایق،صةزبدنسفى،(میکندتقسیم » سیر فى اهللا«و

یکى سلوك سالکان کوى شریعت که ؛داندسلوك را دو نوع مىنسفى: انواع سلوك
قت که از طریق ریاضـت  تحصیل و تکرار است و دیگر سلوك سالکان کوى طریصورتبه

.)93ص ،1377نسفى، (و اذکار است

اهداف سفر 
این مبحث مجـال  که دراندگرفتهدرنظرى براى سفرمتعدددر متون عرفانى اهداف 

. شـماریم برمـى مهمترین این اهداف راازتعدادىاجمال هلذا ما فقط ب.بررسى آن نیست
:میشوددینى و دنیوى تقسیم ۀاهداف خود به دو دستاین
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که صل از سفر انجام اعمال عبادى استمهمترین اهداف دینى حا: اهداف دینى) الف
در ایـن بـاره   ) ص(کـه پیـامبر  سى مقـد هـا حـج، جهـاد، زیـارت مکان   : ازاسـت عبارت

و المسـجد الحـرام و   مسـجدى هـذا   مسـاجد ثـة الى ثـال حال الّاالرّتشدال «: فرمایندمى
. برتـرى دارد ى دیگـر  هـا که زیارت این سه مسـجد بـر مسـاجد و مکان   »المسجد االقصى

و خنیز از عبـادات اسـت؛ عـالوه بـر آن زیـارت مشـای      خزیارت مزارهاى انبیا اولیا و مشای
از دیگـر اهـداف سـفر    نیـز  میشـود نها بزرگان و علما نیز که موجب استفادت از محضر آ

ایـن وجـوب آن، علّتسفر براى طلب علم نیز از دیگر مقاصد سفر است که به . عرفاست
تواند براى کسب علوم شرعى، علم اخالق و نفـس کـه   این سفر مى.واجب استسفر نیز

عبـرت تواند موجـب بسیار مهم هستند، باشد یا براى علم به عجایب و آیات الهى، که مى
گیـرى  و ایـن عبـرت  )359،ص1319،)محمـد (غزالى(گیرى سالک از احوال گذشتگان شود

نهایـت موجـب معرفـت حـق     و درمیکنـد ت را از دل دور خود غفلت را از اندیشه و بشری
از جهت گریـز سفراز دیگر اهداف دینى سفر،.)56،13،11ص،1341،همدانیعین(میگردد

همـراه بـا   ن سفر بر افرادى که رفـتن راه دیـن  که ایمألوفات استو شهرت و مال و جاه
و میگـردد قات دنیا براى آنها ممکن نیست، واجب است و نیز منجر به ریاضت نفـس  تعلّ

،1359،)محمـد (غزالـى (میگـردد بدعت که سبب سالمت دین ازبراى گریزهمچنین سفر
.، از دیگر اهداف دینى سفر است)534ص 

آنها سالمت بدن و مال انسان را بـه  که اقامت درسفر از شهرهایى: یوىاهداف دن) ب
ى طاعون و وبا در آن شایع است و نیز سفر از هایمثل شهرهایى که بیمار،اندازدخطر مى

از خشکسالى یا از ترس فتنـه و  و سفر براى گریزگران استهاشهرهایى که در آن قیمت
ـ 398، صـص  قوت القلوب:نکنیز(و رهایى از احتیاجف گذران زندگى یا براى تجارت به هد

صـص ،1356ةمفتـاح السـعاد  ،264ــ 269، صـص  مصباح الهدایه، 57ـ60، صص عوارف المعارف، 396
229-227(.

آداب سفر
تـا زمـان   سفر وجود دارد که از آغـاز سـفر   تون عرفانى آداب بسیارى براى سیرودر م

: کنیماختصار بعضى از آنها را ذکر مىهاینجا بدر. گیردمىبازگشت به خانه را دربر
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آداب ظاهر) الف
تواند یکى از مواردى باشد کـه  که مىتى صالح آغاز کندنیهبسالک باید سفر خود را

مستحب اسـت سـالک   همچنین) 264،ص 1374کاشانى، (.آمده استدر بخش اهداف سفر
ثـم فیـق الرّ«: انـد فرمـوده ) ص(پیـامبر نرود،کـه بـه سـفر   تنهاوکندانتخابرفیقدر سفر

.)267همان، ص (»ریقالطّ
راه بى یار زفت باشد زفت         راه بى یار نیک نتوان رفت

سقر باشدرفیقان مقرّرفیقان سفر مقر باشد         بىبا
)481،ص1377سنایى،(

خیـر  «فرمودنـد  ) ص(ر چهار نفر باشد چنان که پیامبنیز بهتر استتعداد همسفران
یعنـى امیـر   ،تأمیراستاز دیگر آداب سفر) 548، ص 1359، )محمد(غزالى(»ةٌبعاالصحاب ار

کنـتم اذا«همسفران تا جمله متابع راى او باشند چنان که در خبر است ازیکىساختن
و استحقاق امارت کسى را بیشتر بـود کـه زهـد و تقـوى و     » کماحدروافى سفر فامةثثال

تودیـع اخـوان نیـز بایـد انجـام      . )267، ص 1374کاشانى،(. سخاوت و شفقت او کاملتر باشد
اذا اراد «:فرمودنـد ) ص(که پیـامبر شود و مسافر، برادران و یاران خود را وداع کند، چنان

اخوان باشد کـه  و بر» البرکهدعائهملى جاعلٌ فىاللّه تعافلیودع اخوانه فانّاًکم سفراحد
هنگامبهکه مسافر باید میرسدسپس نوبت به تودیع منزل )267همان، ص(. کننداو را دعا

خروج از منزل، دو رکعت نماز وداع بخواند و با خواندن دعاى مخصوص، بـا منـزل خـود    
فتن و پـس از بسـتن بارهـاى    عالوه بر آن مسافر باید در زمان بیرون ر) همان.(وداع کند

غزالـى (برگـردد مـال تـا  واهـل درباشداوۀخلیفتابخوانددیگرچهار رکعت نمازخود،
بایـد  ب سفر، خواندن دعاى مخصوصى است که مسافراداز دیگر آ. )551، ص 1359، محمد

این از دیگر آداب سفر. )268، ص 1374کاشـانى،  (.مرکب آن را بخواندشدن برهنگام سوار
پنجشـنبه را روز آغـازین   بامداد آغاز کند و بهتراسـت روز است که مسافر سفر خود را از

دعـاى مخصـوص   باید چون به منزلى رسد،همچنین مسافر).همان.(دهدقرارخودسفر
ـ  و بعد از فرود. )269همان، ص .(رسیدن به منزل رابخواند ت آن آمدن در منزل، بـراى تحی

آداب سفر اسـت،  آالت و لوازم سفر، نیز از دیگرۀتهی) همان(. زاردبگمنزل دو رکعت نماز
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)همان(.که باید رعایت شود
اى توشه         ندروى زین ثمار یک خوشهتا تو را نیست لقمه

)479ص،1377سنایى،(
اموات آن واحیابراز دورماند،مىهمچنین مسافر باید چون به شهرى رسد که آنجا

پـیش از دخـول در   و) همان(.مقدارى قرآن بخواند و به آنها هدیه کندشهر سالم کند و
.وارد شـهر شـود  نباشـد، بـا وضـو   و اگـر ممکـن  ) همان(. ر شود، غسل کنداگر میسشهر

ـ )70،ص1374سهروردى،( ف از دیگر آداب سفر در متون عرفانى، حرکت در طول شب و توقّ
یل رض تطوى باللّاألفانّةجلعلیکم بالد«:اندفرمودهنیز)ص(پیامبردر گرماى روز است،

قافلـه  ازاحتیاط کنـد و روز مسافرالزم است.)552، ص 1359غزالى، (» .هارتطوى بالنّما ال
مستحب است در شب رفیقـان  وبیرون نرود زیرا ممکن است هالك یا منقطع گرددتنها

مظالم،اداى وام و نظیر رداعمالىصوفیان قبل از آغاز سفر نیز ) همان(.نوبت پاس دارندبه
ـ   ۀکه نفقکسانىۀکردن نفقفراهم ۀتوشـ ۀایشان واجب است، برگردانـدن امانـات و تهی

.)547همان، ص (دادندمىحالل انجام
رسد ابتدا به مسـجد رود و دو  وقتى مسافر به شهرى مى:آداب ورود به خانقاه) ب

آن رابـه فقراسـت، بـرود و بایـد آداب ورود   ۀخانرکعت نماز بگزارد سپس به خانقاه، که 
یـا رعایت کند،از جمله با پاى راست وارد خانقاه شود و قبل از آن که سالم کنـد بداند و
بـه وبنهـد آنهـا زیراش راسجادهواى بگذاردابتدا وسایل خود را در گوشهگوید،سخنى

رکعـت نمـاز   بـرود دو باشند،افکندهرااوةکه سجادرود، وضو بگیرد و هرجاهارهالطّبیت
بـا اهل خانقاه نیز باید.قوم سالم کندبروکندشانهت مقام بخواند، بعد محاسنش راتحی

اوبـا معانقـه کننـد و  رااونثارکننـد و اوبرخود راةجاى سجادرفتارى کنند واو خوش
نمـاز ازبعـد مسـافر اگـر . اسـت نیز پسندیدهپاى مسافرمصافحه نمایند،مالیدن دست و

نیـز  .نماز عصر خواندن نافله جـایز نیسـت  چون بعد از به شهر رسد به خانقاه نرود،عصر
بـه خانقـاه  خیزندنمىبراز سجادهنماز چاشتگاه نگزارندبعد از نماز صبح که صوفیان تا

ةخانقاه سفربه اهلت است مسافرسنّ.میشودچون رفتن او موجب تشویش خاطر ؛نرود
او محضـر نپرسـد، در الؤسـ اوازتـا ببوسد ومسافر باید دست شیخ را. حق القدوم دهد

ازسـه  صرف عبادت کنـد و پـس  بماند و وقت خود راسه روز درخانقاهتاوسخنى نگوید
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تواند به زیارت مزارات و مشایخ برود و اگر بخواهد بـیش از سـه روز   شیخ مىةروز با اجاز
179، صص 1358باخزرى، . نک(. بماند، باید از شیخ خدمتى درخواست کند و به عهده گیرد

) 167ـ 
) ص(ت پیـامبر برگشت از سفربرطبق سـنّ مسافر هنگام:آداب بازگشت از سفر) ج

خبـر . دعاى مخصوص آن را بخواندبگوید ویرگذرد، سه بار تکببر روى هر بلندى که مى
در بـدو ورود  . اش برسـاند ط قاصدى به خانوادهآمدن خود را پس از نزدیکى به شهر توس

اگر شب وارد شهر شد تا .سپس به خانه رودبه مسجد شهر رود و دو رکعت نماز بخواند،
غزالـى (ت استرد، که سنّاى بیاوو براى خانواده و یارانش هدیه. صبح نشود، به خانه نرود

.)555، ص 1359، )محمد(
، بیش از یـک هفتـه و حـداکثر ده    میشودسالک در هر شهرى وارد :آداب باطن) د

دارد، بیش از سه روز نزد آنها اقامـت نکنـد،   اگر قصد زیارت یاران خود را. نماندروز آنجا
روز از یـک شـبانه  ، بیش میکندو چون قصد زیارت پیرى . که حکم ضیافت سه روز است

وهـا نعمتازدر محضر او نماند در طول راه پیوسته به تالوت قرآن و ذکر مشغول باشد و
همچنین با یـاران و همسـفران   )556صهمان(. غذاهاى شهر خود یا دیگر شهرها یاد نکند

.رفتارى کند و به آنها خدمت کندخویش خوش
ماربه ره چو مور و چواز سرو سینه بهر صحبت یار         پاى سازم 

)481،ص1377سنایى،(
ـ )123ص،1972بسیونى، (ى از غیرخدابیزارى وتبرّ ت نبـوى د بـه شـریعت و سـنّ   و تقی

علم فقـه و احـوال و  ى ظاهرى نظیرهاو نیز تحصیل دانش) 212، ص 1380رادمهـر،  ()ص(
سافر هستندت سفر مشروط صح) 241239منوفى،ص(مقامات از دو طریق اشراق و مراقبه 

، اده، رکوه عه، سجمرقّآن باید لوازمى از قبیلعالوه بر. که مسافر باید آنها را رعایت کند
گیر و ردن وسایلى چون شانه، سوزن، ناخنداشته باشد و بهمراهبهحبل، کفش یا نعلین

.)450، ص 1371هجویرى، (دان نیز رواستسرمه

نتایج و اثرات سفر
ازآنچـه  سالک راریاضت نفوس سرکش تأثیرى عظیم دارد زیراسفر،ه و سفر در تصفی



67/بررسى و تحلیل جایگاه سفر آفاقى در متون عرفانى

لوفـات و محبوبـات و شـهرت و    أس او متمایل به آن است، اعـم از م الفت دارد و نفآنهابه
ازاو راومیکنـد و از طرف دیگر به غربت و مصیبت و گمنـامى مبـتال  میکندثروت دور 

جـب تمایـل بـه مخالطـت و صـحبت      زیرا اقامـت مو ،دهدنفس نجات مىمکر شیطان و
و تمـام اینهـا سـبب    . که این خود ممکن است سبب ریا و دورى از اخالص گرددمیشود

نتیجه نفس سرکش به نفسى مطیـع  و درمیگرددروح ۀصفاى نفس و جالى قلب و تزکی
اخـالق  توانـد طول سـفر، سـالک مـى   این است که دراز فواید دیگر سفر. میشودتبدیل 

پرورش دهد، همان اخالق نیکوى خود راوکندتبدیلاخالق پسندیدهبهخود راۀذمیم
یسـفر عـن   «کـه میشـود سفر بـه ایـن جهـت سـفر نامیـده     : اندگونه که اهل لغت گفته

خلـق و خـوى   میشودل یى که متحمیهاپس سالک در طى سفر به سبب سخت» قاالخال
پردازد واز طرف دیگـر  اپسند خود مىشناسد و از یک طرف به اصالح اخالق نخود را مى

توان فراهم شدن خلـوت بـراى   از آثار دیگر سفر مى. دهدمحاسن اخالقش را پرورش مى
ى غریـب و  هاسالک است، بدین ترتیب که سالک با ترك وطن و دوستان و رفتن به مکان

ـ    غیر آباد، به خلوت و انزوایى دست مى در نفـس  تأمـل ر و یابد تـا در آن حالـت بـه تفکّ
نرمخـو گشـته   ل رنج و سـختى سـفر، مطیـع و   خویش بپردازد و نفس را که در اثر تحم

نفس او مجمـع محاسـن اخـالق و    پاك کند و درنتیجههایها و پلیدیاز آلودگاست، کامالً
نتیجه بـه معرفـت الهـى کـه     ت حق شود و درکه دل او منزل محبفضایل گردد تا جایى

این تأثیرات و فواید فقـط  البتّه) 122، ص 1972بسـیونى،  (. دمقصود واقعى اوست، دست یاب
ـ   میگرددشامل حال عارفان کامل  و آداب آن را میکننـد ت صـالح قصـد سـفر    ، کـه بـا نی

. میکنندرعایت 

مشایخ و سفر
هـاى مختلـف بـااین    نداشته و به شـیوه یکسانىدیدگاهسیروسفرةتمام مشایخ دربار

انـد نـه دربـدایت   نرفتهى که بعضى مشایخ هرگز به سفرصورتبه. اندکردهموضوع برخورد 
که حق تعالى ایشان را مورد لطف خود قـرار داده  اینها افرادى هستند.درنهایتو نه کار

ـ   انـد و نیـز   ب رسـیده الهـى بـه تقـرّ   ۀو توفیق الهى مددکار ایشان گشته و با کمنـد جذب
کـرده اسـت، زیـرا صـفاى دل ایشـان      صحبت شیخى صادق آنها را از سفر کردن بى نیاز 
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اند؛از این گروه برخى به سفر حج رفته. موجب شده است تمام حقایق بر آنها کشف شود
و )487، ص 1374قشـیرى،  (... و بایزیدبسـطامى و ابـوحفص و  مانند جنید و سهل عبـداهللا 

تـا کـى   گفـت ضـرویه را  خبایزید «. اندهمواره مریدانشان را نیز از سفر کردن منع نموده
:گفتشیخ .میشودآب بر یک جاى بماند متغیر چون:گفت؟سیاحت و گرد عالم گشتن

)151،ص1375عطـار، (»ر نگردى و آالیش نپـذیرى ى تا متغینباشدریاچرارالیتغیاًکن بحر
کـوچکى از  ة،که تنها در اوایل عمر چند سـفر کوتـاه در محـدود   برخى نیز مانند ابوسعید

کـه  . بوده استتوجهبه حج نیز بىىخراسان جهت کسب علم و دیدار مشایخ داشته حتّ
جـاى ایـن   اسـت بـه  از آن بازداشته و گفتهنیزبلکه دیگران رانه تنها خود به حج نرفته،

. انگارندابوالفضل سرخسى بگردند و آن راحجگرد مزارچند بار
آنهـا  . انـد سـفر اختیـار کـرده   درنهایـت مقیم بوده و دربدایتگروهى دیگر از مشایخ 

انفـاس  تتعالى در صحبت بدیشان کرامت کرده باشـد وبـه قـو   حق«کهگروهى هستند
)60، ص 1374سـهروردى،  (».وحدت پیوسـته ةشبهت برسته باشند و به ذروةاز وهدمشایخ

دانسـت تـا بـدان سـبب     توان ارشاد و راهنمایى خلق را مىدرنهایتهدف ایشان از سفر 
تـوان احمـد   جماعتى بسیار به آنها راه یابند و از آفات و مخاوف برهنـد،ازاین جملـه مـى   

را نام برد که پس از گذشتن از مراحل سلوك و عرفان، خدمت به صوفیه را شـعار  الىغزّ
دیـد،  دلى مـى رفت و هر کجا صاحبمىهایآبادواین منظور به شهرهاخود قرار داد و به 

. )بحرالحقیقه، دیباچه 18،ص 1376مجاهد، (پرداختبه ارشاد و تربیت وى مى
در پایان عمر اقامـت  امااند،هکرددیگر از مشایخ در آغاز جوانى سفرهاى بسیار برخى

سفرهاى آنها در آغاز جهت استفادت از مشایخ بوده است و در پایان عمر مقیم .اندگزیده
قشـیرى،  (انـد  شبلى و ابوعثمان حیرى از ایـن دسـته  . اندشده و به تربیت مریدان پرداخته

ت حـال  انـد و صـالح دل و صـح   بعضى دیگر از مشایخ دایم در سفر بوده.)487، ص 1374
در سـیاحت  اًدایمـ «بـود، کـه   ابراهیم خـواص ایشان ۀجملاند و از خود را در آن دانسته

ـ  آنکه مبادابودى و در شهرى که رفتى بیش از چهل روز مقیم نشدى از خوف لکـه توکّ
کـه  از ایـن دسـته اسـت،   نیـز بشـر حـافى  ) 62، ص 1374سـهروردى،  (»پـذیرد نقصانىاو
موضـعى آب درکـه چـون  یابیـد هـا تا راحـت که سفر کنیدبسیارگفتى یاران جوان را«

ایـن بقعـه   جماعت از بهر اخالص دین ازاین.)61صهمان،(»شودمتغیرایستدبازتىمد
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ـ ابـوبکر بن اسـماعیل فرغـانى،  محمد)62صهمان،(.به آن بقعه انتقال کنند ابـوبکر اق،زقّ
نیـز ...و)487،ص1374قشیرى،(مغربى و ابراهیم ادهمابوعبدالّله،)8ص،1369سلمى،(انىکتّ
. این طایفه هستنداز

گیرىنتیجه
سفر در متون عرفانى و تبیین و تحلیل آن تا جایى کـه در هـر یـک از    کید بر سیروأت

دهنـدة اسـت، نشـان  این موضوع اختصاص داده شدهى بههایبخشمتون عرفانى بخش یا
ایـن  دستور مستقیم الهى در قـرآن بـه  . آن در سیر سلوك و وصول به حق استاهمیت
ایـن  اهمیـت نیز در احادیـث، گـواهى بـر    ) ع(معصومینۀو ائم) ص(پیامبرتوجهامر و 

د غـایى هـر   که مقصوعلى استأدنى به افق أان از مقام موضوع در امر تعالى و عروج انس
ناگفتـه  البتّـه ، میکنـد سفر خود عرفا نیز این موضوع را تاییـد  سیرو. سالک و عارفى است
انـد   سفر موافق نبودهه آمده است، بعضى از عرفا با سیروه در متن مقالنماند، همان طور ک

خداست، آن هم به جهت ۀاند، یا تنها سفر ایشان حج خانو تمام عمر اقامت اختیار کرده
ـ    ۀسایى تکلیف، زیرا ایشان خود درادا الهـى و بـه صـحبت    ۀعنایت حـق بـا کمنـد جذب

امـا انـد، مسـتغنى بـوده  سیروسـفر نتیجه از اند و درمقصود رسیدهۀشیخى کامل به کعب
از مشـایخ یـا پایـان کـار     هکار جهت استفاددرآغازاند یابه سیروسفر پرداختهآنهابیشتر

ت حال خود را از آن جهت که صالح دل و صح،تمام عمرجهت افادت و ارشاد خلق و یا
. اسالمى استسفرها خود موید نقش سفر در عرفان اند واین سیرودر آن دانسته

منظـور بـه سفرى نیست که ى که مورد نظر عارفان است،سیروسفرداشت توجهباید 
اى بـراى  بهانـه یابراى بطالت ودستاویزى باشدیاوتفرّج جسم و تفریح قلب انجام شود

ـ  نام و مقام صوفیان کـه خـود عارفـان ایـن    مندى ازوگدایى و بهرهسؤال ۀسـفرها را مای
دراى است، کـه عارفان خود داراى آداب ویژهسیروسفردانند و تباهى و فساد مریدان مى

. مقاله به آنها اشاره شده استمتن
روح مرید خواهدگشت و فرصتى خواهـد  ۀنفس و تزکیۀموجب تصفیاًسفر حتماین
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را بـه  ایـن طریـق اخـالق ذمیمـه     کند و ازکشفوخو و احوال خود رابود، تا سالک خلق
هاى پسندیده را پرورش دهد و روح و جان را بـه زینـت آنهـا    حمیده تبدیل کند و خوى

بـه  پاك سـازد وآن را هاآلودگىازآن نفس راۀوسیلهبیاراید و خلوتى به دست آوردکه ب
زیـرا .یابدت حق در آن حلول کند و سپس به معرفت الهى دستکه محبمقامى برساند

که ذمایم نفس را زایـل خواهـد سـاخت و آن را بـه زینـت فضـایل       دباغى استاین سفر
این گونه سفر در متـون عرفـانى   .ت و معرفت محبوب گرددخواهد آراست تا جایگاه محب

واقع عرفان خود، همین سفر است، که از طریق آن سـالک منـازل   کید شده و درأبسیار ت
.که کمال او در آن استپیماید تا به حقیقت دست یابدطریقت را مى
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در شمال شهر شیراز است و با شاعري که به دالیـل محکـم بعـد از    اشکه مقبرهباباکوهی

ی بـا اسـتفاده از   هاینشانهاما. پنداشته شوندشخصیتکرده هر سه یک میقرن نهم زندگی 
و صی است  که در شمال شـیراز دفـن شـده   باکویه غیر از شخابنآثار معتبر وجود دارد که 

.او نیستهبمتعلّقبه هیچ  وجه انداست و دیوانی که بدو منسوب کردهباباکوهیمشهور به 
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مقدمه
ایرانـی اسـت    ۀشیرازي از صوفیان بنام و برجستباکویۀبنعبداهللابنمحمدابوعبداهللا 

در )قـرن هفـتم  (بیتی که سـعدي  . قرن پنجم چشم از  جهان فرو بستاولۀکه در نیم
کوهی برده آن اسمی از باباي

»به مردي که ناموس را شب نخفتکوهی چه گفت يندانی که بابا«
که اسمی از شـیخ  هزار مزارةدر تذکر) 791فو(جنید شیرازي بنو عبارتی از عیسی

العـارفین ریـاض ةهـدایت در تـذکر  خـان رضـاقلی علی باباکوهی برده و همچنین سـخن  
باکویـه  ابـن ص کوهی سـروده بـه   در انتساب دیوانی که شاعري با تخلّ) ق1260لیف تأ(

باکویه صوفی مشهور قرن چهارم و پنجم که به احتمال زیـاد در ابنموجب شده است که 
شمال شهر شـیراز اسـت    دراشنیشابور دفن شده با شخصی به اسم باباکوهی که  مقبره

، هـر سـه یـک    کـرده اسـت  مـی ه دالیل قوي بعد از قـرن نهـم زنـدگی    که بو با شاعري 
.باکویه صوفی قرن چهارم و پنجمابنپنداشته شوند و آن هم شخصیت

مرتکب شده که نوشـته  شَداالزارتوان گفت بخشی از این اشتباه را جنید شیرازي در می
در حـالی کـه   . شـده اسـت  از برگشـته و در آنجـا دفـن    باکویه در اواخر عمر به شـیر ابناست 

، چیـزي در ایـن بـاره    سه قرن قبل از او نوشته شـده اسـت  معتبري که حدود دو تاهايکتاب
.آید که در نیشابور دفن شده استمیبراَلسّیاقو از سخن بعضی از آنها مثل اندننوشته

، ءاالولیـا نةُسـفي ، العـارفین ریـاض خر از قبیـل  متـأ هـاي بخش دیگري از این اشـتباه را تـذکره  
دیـوان  العارفینریاضکه چون اندغیره مرتکب شدهوآثار العجم، ناصريۀنامفارس، االصفیاءينةُخز

.اندبدون هیچ تحقیقی سخن او را تکرار کردهه کورکورانه وبقی،باکویه منسوب کردهابنشعري به 
شَداالزارق یعنی قزوینی در حواشی محقّشخصیتبراي روشن شدن این ابهامات دو 

تحقیقـات ارزشـمندي انجـام    جهـان اسـالم  ۀدانشنامدر ايو زریاب خویی با چاپ مقاله
منـابع معتبـر و   در ایـن تحقیـق سـعی شـده اسـت  کـه بـا اسـتفاده از آثـار و         . اندداده
زیادي پرده ابهامات کنـار زده شـود و   قزوینی و زریاب خویی تا حدۀگاههاي محققاندید

در اشصوفی مشهور قرن چهارم و پنجم و شخصی کـه مقبـره  هباکویابنروشن شود که 
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متفـاوت  هسـتند و دیـوان    شخصـیت شمال شهر شیراز و مشهور به باباکوهی اسـت دو  
.از او نیستاندشعري که بدو منسوب کرده

نام و نسب 
ۀدر سـن متـوفّی ثابت معروف به خطیب بغـدادي  بنعلیبناحمدتألیفتاریخ بغداد

قشیریهۀرسالو  ) 120،232، 112صص 8ج (اج منصور حلّبناحوال حسینۀدر ترجم463
لسـان  ومکـرّر 465متـوفّی طلحه نیشابوري بنعبدالملکبنهوازنبنعبدالکریمتألیف

بـن عبـداهللا بـن محمـد عبـداهللا  ابو«: اندچنین نام بردهاز او) 232-230صص 5ج (المیزان
ص (انساب سـمعانی،  )381-380صص شداالزارحواشی (»الشیرازيالصوفیباکویه بنعبیداهللا

ـ »یرازي باکویه یا شیخ بوعبـد اهللا باکویه الشّبنمحمدابوعبداهللا «)552 الغافر یاق عبـد الس
شیرازي بنعبیداهللا بنعبداهللابنمحمد«)ب6، ورقه 2358عکسی  شماره ۀنسخ() ق529فو(

باکویـه  بـن محمـد عبـداهللا  ابـو «)91ص 1اثیـرج  ابـن (اللباب فی تهذیب االنسـاب »الصوفی
عبـداهللا  ابـو ،باکویـه «) 259ص (الخفیـف بـن اهللاعبـد بـی سیرت الشیخ الکبیـر ا »یرازيالشّ

بـن محمـد «) 155و 151الجـزء الثـانی ص   (الکبـري يـة فعطبقـات الشـا  »عبـداهللا بـن محمد
.انداو را نام گذاشته»ابوعبد اهللا) 283ص 5ج (تاریخ ایران کمبریجو »باکویهبنعبداهللا

تـاریخ  نهـا مثـل   موثقی که  مـؤلفین بعضـی از آ  هايشود نسخهمیمالحظه کهچنان
بـدون هـیچ اختالفـی نـام او را     فاق واتّ، همه بهاندمعاصر وي بودهقشیريۀرسالو بغداد

نـام  الباب فی تهذیب االنساب و انساب سـمعانی ۀدو نسخ. اندنگاشته»عبداهللابنمحمد«
رافعی(. اندنگاشته»احمد«ش را و بعضی از آثار دیگر نام جداندنوشته»باکویه«پدرش را 

.)شداالزار، نقل از حواشی 816فو، و فیروز آبادي123، ص 623فوقزوینی 
از نسـخ  »ب«و » ق«دو نسـخه  : (نویسـد مـی ) 381ص (شَـداالزار قزوینی در حواشی 

ص (نفحـات االنـس  و جامی در کتاب اندنگاشته»محمدبنعلی«غلط نام اورا بهشَداالزار
تبع یکـی از ایـن دو نسـخه یـا یکـی از نسـخ فامیـل ایـن دو نسـخه نـام وي را           به) 320

ر فارسـی متـأخّ  هـاي ، سایر تذکرهنفحاتنگاشته است و سپس از روي » محمدبنعلی«
طرایـق  و آثار العجم، نامه ناصريفارس، االصفیانةيخز،العارفینریاض، االولیافنةسي:مانند

مقایسه با سایر مآخذ قدیمـه معتبـره   همه کورکورانه و بدون هیچ مراجعه و... والحقایق
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،هـدایت (را »محمـد «تردید نقـل قـول   عنوانبهز آنها و بعضی ااندنگاشته»علی«نام اورا 
.اندنیز ذکره نموده) 127، 1305

نیـز  های از این تذکرهبه تأس)132-131، 1337(هرمان اته تألیفتاریخ ادبیات فارسی
در بحـث  » بـاکویی «دربـارة نسـب   زریاب .کنندمییاد »شیخ علی باباکوهی«از او با نام 

هاي دیگري نیز آمده که موجب ظهور مشکلی شـده  صورتبهکویی نسب با«: گویدمفصلی 
الـی بـاکو و   سـبة النهذه ... .او را ذیل نسب باکویی آورده است) 55ص 2ج (سمعانی . است

باکویـه  بـن ...بندر خزران منه شروان و المشهور باالنتساب الیها ابوعبداهللاهی احدي بالد 
هالشیرازي الباکویی منسوب الی جد...«

او اگـر  ةبه عقید. منسوب شده اشکال کرده است»باکویه«اثیر به این عبارت که ابن
ناسخ به غلط چیزي  از کالم انداخته باشد سخنی نیست  و اگر عبارت درست از مصـنّف  

ح االنسـاب  مصـح ؟ انـد باشد چگونه کسی را هم به شهر و هم بـه جـد منسـوب سـاخته    
اصل در»بن باکویه.. .ابوعبداهللا«و» المشهور باالنتساب الیها«احتمال داده است که میان 

آورده است ف ابتدا مشهورین انتساب به شهر باکو رایعنی مؤلّ. سفید بوده استايفاصله
باکویه باکویی منسـوب بـه جـد خـود باکویـه      بنابوعبداهللاما«: و  پس از آن گفته است

ضـمن نقـل عبـارت    ) 552ص (شداالزارقزوینی نیز در حواشی محمد)نه شهر باکو(است 
، در محل مذکور چند نقطه گذاشته و با این عمـل عبـارت سـمعانی را تصـحیح     سمعانی

خطیـب  .گفتـه اسـت  »باکویـه «او را معـروف بـه   )همان جا(جنید شیرازي . کرده است
بـن عبـداهللا .آورده اسـت »بـاکوا .. .بـن محمـد ابوعبداهللا «او را  نام ) 112ص 8ج (بغدادي 

بوعبـداهللا  «اً او را مکـرّر و شخصاً از خود او روایت کرده الصوفیهطبقات انصاري در محمد
» باکو، دیهی باشـد در والیـت شـروان   این«:گویدمیو در توجیه این نام خواندمی» باکو

بـه  »باکویـه «او دهـم کـه نـام جـد    مـی احتمـال  «:نویسدمیکند و میگیري تیجهبعد ن
زبان فارسی براي این کلمه داللتی باشد زیرا در»باکویه«یا »باکو«مناسبت همین شهر 

، به مناسبت نام باکویه، هر چند شیرازي بوده استیابیم و ابوعبداهللا میجز بر این شهر ن
و همین نام باکویه با نام آن شهر معروف کنـار  اندباکویه خواندهابنش او را باکویی یا جد



77/شیرازيۀابن باکویشخصیتبررسی 

ۀدانشنام(» نجا  بوده است به این معروف شده استیاي خزر یکی است و جد او که از آدر
.)15-13، 1357، 2ج،جهان اسالم

اهللا روحـه  س در آن وقت که شیخ ما قد«:نیز آمده است) 207ص (اسرار التوحیددر 
و . السـلمی بـود  رّحمن، شیخ بوعبداهللا باکو در خانقاه شیخ بوعبـدال العزیز به نیشابور بود

دیهـی باشـد در والیـت    ،و ایـن بـاکو  .او بـود رّحمنپیر آن خانقاه بعد از شـیخ بوعبـدال  
شـد حواشـی  (نامیـده  »سهو بسـیار عجیـب  «را اسرار التوحیدقزوینی این سخن .»شروان

که در زبان  فارسی بعدها به داند می»بوعبداهللا«و باکویه را نام جد اعالي )382ص ،االزار
تنها، چنـان  »باکویه«این کنیه حذف شده و به اولاز »ابن«دلیل کثرت استعمال کلمه 

، از »باکویه«است مشهور شده است و سپس همین کلمه شیرازنامهو شداالزارکه صریح 
تحریـف شـده بـوده چنـان کـه      »بابـاکوهی «زبان عوام شیراز به قدیمی درۀمنهمان از

به مردي که نـاموس را شـب   / ندانی که باباي کوهی چه گفت«:سعدي در بوستان گوید
مناسـبت  »کـوهی «بخصوص که تعبیر ) 1363،292،خزائلیسعدي، بوستان تصحیح (»نخفت

کـه پـس  از سـفرهاي دور و دراز در    ،بسیار تام وتمامی با وضع زندگی صـاحب ترجمـه  
.داشته است.. .اقطار عالم، باالخره به شیراز مراجعت کرده

، 1375(جهـان اسـالم  ۀدانشـنام خود در ۀزریاب ضمن بیان این نظر قزوینی در مقال
سعدي در اواخر قرن هفتم در شیراز درگذشته و جنید شیرازي کـه کتـاب   :گویدمی)15

نـامی از  ،کـرده تـألیف یعنی صد سال پـس از وفـات سـعدي    791سال را درهزار مزار
»بابـاکوهی «بـه  » بـاکو «مـان سـعدي و پـیش از آن    زو اگر در. نبرده است»باباکوهی«

وانگهی سعدي از عوام شـیراز نبـود   . بایست به آن  اشاره کرده باشدمیمعروف شده بود 
.که باکویه را به باباکوهی تحریف کند

ۀکه نام ترجمشداالزارجنید شیرازي پسر مؤلف بنعیسی،االزارشدی مترجم فارس
: نویسـد مـی )  410ص (گذاشته است در شرح حـال ابوعبـداهللا  باکویـه    هزار مزارخود را 

رجـال کـه   خواندم در اسـما میگوید در روایات و احادیث که بر استاد میمترجم کتاب «
ـ رسـید  میشیخ عبداهللا علی ،شدمیواقع  کـردم و  مـی ال ؤد بـه باکویـه بـود و سـ    و مقی

و مقصود سعدي  هم همین شـیخ  »اهللا علیهةرمحفرمود بل شیخ علی باباکوهی است می
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فضالي شیراز که ظاهراً از شرح حال شیخ علـی بابـاکوهی   اماعلی باباکوهی بوده است،  
،شیرازي، که شخصی معروف و شناخته بوده اسـت ۀکویابناو را با انددانستهمیچیزي ن

.اندباکویه نسبت دادهابنو آن قبر واقع در غار را به اندیکی دانسته

سال وفات 
ی  فی سنۀ اثنتین و اربعـین و اربعمائـه   توفّ«نوشته 442سال  وفات او را شداالزار

حواشـی  (را بـه  نحـو تردیـد بیـان کـرده اسـت       443یا 442ۀشیراز نامه  سن) 384ص (
: ر از قبیـل متـأخّ هـاي و عموم تذکره) 321ص (نفحات االنسجامی در . )384ص ،شداالزار

العـارفین ریـاض ، )230(ءاالصفیاينةخز، )222ص (طرائق الحقایق،)484ص (آثار العجم
.اندباکویه نوشتهابنسال وفات عنوانبهرا 442تاریخ شداالزارتبع به... .و) 128ص (

جهـان  ۀدانشـنام به نقل از 544، 17ج(ذهبی سال سیصد و چهل و اندي را ذکر کرده است 
یاق زیـرا مؤلـف   . کندمیاین نیز تولید مشکل و) 5ص 2،  ج 1375اسالم عکسـی  ۀنسـخ (السـ

نـویس  حـال شـرح که نزدیکتـرین  )نشگاه تهرانمرکزي داۀکتابخان،آ7، ورق 2358شماره 
ه   «:باکویه بـوده، گفتـه اسـت   ابنبه زمان  مع منـه   اَدرك المتَنَبـی بِشـیرازِ و  لَحکاعنـه انـَّ سـ

یوانَهی را در شـیراز    بـن یـب احمـد  و دیـوان ابوالطّ :و قشیري آورده اسـت »د الحسـین متنبـ
.آن خوانده بودةبرگویند

عصر متنبی را درك کرده بود و او را در شیراز دیده ،صاحب ترجمه:گویدمیقزوینی نیز 
عین عبارت قشیري به قرار ذیل ،نموده بودهبی بیتی از آن خود براي او انشابوده است و متن

کریز رجـالً بأحسـن   بنعامربنوقیل اضاف عبداهللا: گوید) 115ص(درباب الجود و السخا ،است
یرتحل عنه لم یعنه غلمانه فقیل له فـی ذلـک فقـال عبـداهللا انهـم ال      قراه فلما اراد الرجل ان
:باکویه قال انشدنی المتنبی فی معناهبنعبداهللا) ابو(انشد ،یعینون من یرتحل عنّا

اذا ترحلّت عن قوم وقد قدروا               ان ال تفارقهم فالراحلون هم
) 384ص ،شد االزارحواشی (

در خلّکـان ابـن بـه تصـریح   عضـدالدوله حال گوییم که ورود متنبی به شیراز به قصد مـدح  
یعنی در همـان  .پادشاه مزبور در ماه جمادي االولی سال سیصدو پنجاه و چهار بوده استۀترجم

شعبان همان سـال و مراجعـت   درعضدالدولهسال آخر عمر متنبی که پس از مرخصی از حضور 
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بـه  354رمضـان همـان سـال    28یـا  25یا 24راه مابین بغداد و  کوفه در ر اثنايیراز داو از ش
.)در ترجمه متنبیخلّکانابننقل از ،384ص ،شد االزارحواشی (دست دزدان عرب به قتل رسید 

و چهـل و انـدي   باکویـه را سـال سیصـد   ابـن تولـد  )  544ص 17ج (به اینکه ذهبی توجهو با
باکویـه درحـالی کـه کمتـر از     ابـن این بدان معنی است کـه  ) 15، 1375جهان اسالمۀدانشنام(گفته 

رسدمیی را از او سماع کرده باشد که بسیار بعید به نظر چهارده سال داشته است دیوان متنب.
فـی    تـوفّی «بـوده  428ۀوفـات او در سـن  السـیاق درصورتی که بنا بر روایت مؤلف 

ـ ،آ7ورق  2358عکـس شـماره   ۀنسـخ (»عشرین و اربعمائـه القعده سنۀ ثمانی و ذي ۀ کتابخان
را سـال  428همـین تـاریخ   السـیاق نیز به نقل از قشیریهۀرسالو )مرکزي دانشگاه تهران

نیز سال وفـات او  )2/260(و ذهبی )5/230(حجر ابن)25، 1374(.وفات او ذکر کرده است
نیـز  اللبـاب فـی تهـذیب االنسـاب    ) المعـارف بـزرگ اسـالمی   ةدایـر (.انـد نوشته428را 
دو جـا از  انسابسمعانی در )  91، ص 1ج (»بعد سنۀ عشرین و اربعمائهتوفّی«:نویسدمی

ـ بعـد  تـوفّی و «نویسـد  مـی )الف62ورق (یکی در عنوان الباکویی «:او یاد کرده است نةس
)الـف 344ورق  (»یرازيالشّ«دیگر در عنوان ) 552ص ،االزارشـد حواشی (»عشرین و اربعمانه
.)553همان ص (»فی سنۀ نیف و عشرین و اربعمائهتوفّی«:نویسدمیدر تاریخ فوتش 

ی عادي  و طبیعی و جاي هـیچ اسـتبعادي در آن   کلّاو بهبه این روایات سنّتوجهبا 
که بـه  ) 428(و ترجیحاً ) 430-420(و پذیرش یکی از این تاریخها یعنی فاصله .نیست

.رسدمیذکر شده منطقی تر به نظر رسالۀ قشیریهو السیاقوسیلۀ آثار موثقی مثل 

باکویه ابنمدفن 
ثم رجـع الـی   «: نویسدمی383ص  ،شداالزاردر کتاب 791به سال توفّیمجنید شیرازي 

هـم و  ه المشـایخ و العلمـاء الفقـراء یکل   الیـ من الجبال الصبویه و کان یترددةاقام بمغارشیراز و 
».علیهماهللا ةرمحسنه اثنتین و اربعین  و اربعمائه و دفن هناك توفّی،یطعمهم باهللا و فی اهللا

بـه چنـد وقـت    «: نویسـد مـی 789ۀدر سنتوفّیمذهبی شیرازي مشهور به زرکوب 
تی به شیراز مراجعت کرده و در کوهی که صـبوي  اختیار نمود بعد از مدطریق مسافرت 

شهر است اقامت کرده و هم در آنجا وفـات یافـت و مـدفن و مـزاري معتبـر اسـت و بـه        
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در پشـت یکـی از   «: نویسـد مـی رزیـاب  .)556، 1350،شـیراز نامـه  (باباکوهی اشـتهار دارد  
: آمـده اسـت  ) 32حـالج مقابـل ص   (حال الحالج ونهایته یتقدیمی از بداايصفحات نسخه

بنیشـابور قالـه   القعـده ذيباکویه فی سنۀ ثمان  عشرین و اربعمائه فی ابنه مصنفّتوفّی«
.)15-13، 1375،جهان اسالمۀدانشنام(» جهانداربنعلیابو

نوشته شده اسـت  شد االزارتألیفسال پیش از دویست و سی و هشتاین نسخه که 
ن باکویـه  علی جهاندار وفات ابابونقل از به،مذکور بر پشت صفحه نیز قدیمی استو خطّ

.را در نیشابور نوشته است
و بعـد بـدون اینکـه ذکـري از     »  ....سـلمی ةاقام بنیشـابور  و سـکن دویـر   «: گویدمیالسیاق

القعده سنۀ ثمـانی و عشـرین   ذيفی توفّی«: نویسدمیسخن ۀبرگشتن او به شیراز کند  در دنبال
رزیـاب از ایـن سـخن    ۀبـه گفتـ  )آ7ورق 2358عکسـی شـماره   ۀنسـخ (»مائه و دفن فی مقبرهو اربع

.)1375،15دانشنامۀ جهان اسالم(که در نیشابور فوت کرده و در آنجا دفن شده است آید میبر
در نیشابور نوشته ولی سـندي ذکـر   428باکویه را به سال فریدون گرایلی فوت  ابن

،تـاریخ بغـداد  م و معتبـري مثـل   در هر حال قول نسـخ متقـد  .)543، 1358(نکرده است 
ۀو یا با فاصـل اندباکویه بودهکه مؤلفین آنها معاصر ابنرسالۀ قشیریهو ،عبدالغافرالسیاق

احوال و وفات او بر سخن کسانی که در حدود سـه  ةدرباراندکردهمیاندکی از او زندگی 
.یعنی امثال جنید شیرازي ترجیح دارد،اندکردهمیقرن و نیم پس از او زندگی 

باکویـه  ابـن را مبنی بر فـوت  السیاقف دکتر رزیاب باید شهادت مؤلّۀپس بنا به گفت
ز بازگشـته و در آنجـا   در نیشابور بر قول جنید شیرازي که گوید او در اواخر عمر به شیرا

.)15، 1375دانشنامۀ جهان اسالم(ح دانستن غاري مدفون شده است مرجدرو
بابـاکوهی کـه در   ه و باگذشتباکویه در نیشابور درابنبا این حساب باید پذیرفت که 

شمال شهر شیراز مدفون است متفاوت است، و این باباکوهی همان است کـه سـعدي در   
یعنـی همـان کسـی کـه     )ندانی  کـه بابـاي  کـوهی چـه گفـت     (بوستان از آن نام برده 

گذاشـته در  هزار مزارکه نام ترجمه خود را شَد االزارجنید شیرازي پسر مؤلف بنعیسی
متـرجم کتـاب   «: نویسـد مـی و کند میاز او یاد )  410-407ص (باکویه حال عبداهللا شرح
شـد  مـی رجال که واقـع  خواندم دراسمايمیگوید  در روایات و احادیث که بر استاد می
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فرمـود بـل شـیخ    میکردم و میسؤالد به باکویه بود و رسید و مقیمیشیخ عبداهللا علی 
.)14، ص 1375جهان اسالمدانشنامۀ(» اهللا علیهةرمحعلی باباکوهی 

غار دفن شده شخصی بوده اسـت بـه نـام    آید که آنکه درمیاز این عبارت مترجم بر
فضـالي شـیراز کـه    امـا ،و مقصود سعدي هم همین شخص است»شیخ علی باباکوهی«

هزار چون در منابع قبل از (انددانستهمیظاهراً از شرح حال شیخ علی باباکوهی چیزي ن
او را بـا  )در هیچ منبعی دیده نشده که اسمی از شیخ علی باباکوهی برده  شده باشدمزار
و .انـد باکویـه نسـبت داده  ابنغار را  به باکویه شیرازي یکی دانسته و آن قبر واقع درابن
ص کوهی بوده که دیوانش موجود است و به دالیـل قـاطعی   گفت شاعري با تخلّتوان می

صوفی معروف قرن چهارم و پنجم است ،باکویهابناین دیوان نه از که قزوینی بیان کرده 
زیرا شاعري که ایـن اشـعار را سـروده بـه     ،هزار مزارو نه از باباکوهی مذکور در بوستان و

کـرده و بسـیاري از اشـعار    مـی دالیل فراوان که ذکر خواهد شد بعد از قرن نهم زنـدگی  
اکوهی کسی بوده  که سعدي در قرن هفـتم و  حافظ را استقبال کرده در حالی که این باب

.هزار  مزار  در قرن هشتم از او سخن گفته است

باکویه ابندیوان منسوب به 
ـ که پیداست تا جایی  باکویـه منسـوب کـرده   ابـن ین کسـی کـه دیـوان شـعر بـه      اول

القسـم االول  1335،آقا بزرگ،هرانیالطّ(،)565ص ،شد االزارحواشی (هدایت است خانرضاقلی
:نویسـد مـی کـه )87ی فخرالزمـانی قزوینـی ص   عبدالنبمیخانهةتذکر(،)118اسع ص من الجزء التّ

: نمایدمیدیوانش دیده شده کوهی تخلّص 
بس عجب دانم اگر جسم کف دریا نیستروح بحري است که عالم همه غرقند در او

نیست اشیا اگر او عین همه اشیا نیست ظاهر و باطن ذرات جهان اوست همه
خار و گل در نظر عارف اگر یکسان نیست بوي توحید ز مستان خدا نشنیده است 

) 1305،118،هدایت(
کـه دیـوانی   انـد عی شدهمدرکی مدۀ، غالباً بدون ارائالعارفینریاضبعد از هايتذکره

دیوان منسـوب بـه بابـاکوهی    (.222ص طرائق الحقایقو484ص العجمآثار : دارد، از جمله
تـاریخ  اگر  چه مستشـرقینی همچـون هرمـان اتـه در     )تقی معروف به خوانساريمحمدچاپ 
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ت و ژوفسـکی و بـرتلس در صـح   132و 131شفق صـص  زادهرضاۀترجمادبیات فارسی
ةلیکن شیو)المعارف بزرگ اسالمیةدایر، نقل از 376،برتلس،نک(انداین انتساب اصرار ورزیده

تی بـا سـبک و اسـلوب شـعر فارسـی در      گونه مناسبت و شباهگفتاري در این اشعار هیچ
ق بـه ذکـر   13ةندارد و هیچ یک از مؤلفانی کـه تـا پـیش از سـد    پنجو چهارهايدهص

و انـد و شعري به او نسـبت نـداده  انداز شاعري او سخن  نگفتهانداحوال باکویه پرداخته
این دیـوان  قبـل   ةسرایند،ذکر کردهشد االزاربه دالیل مختلفی که قزوینی  در حواشی 

، زریـن  118القسم االول من الجزء التاسع  ص ریعهالذّآقا بزرگ در (.زیسته استمیاز قرن نهم  ن
ـ یاب در و زر217ص ایران تصوفجستجو در کوب در کتاب   و صـاحب  دانشـنامۀ جهـان اسـالم   ۀمقال

یـوان بـه   اکنون دالیل قزوینـی را در انتسـاب ایـن د   . )همگی بر همین اعتقادند،میخانهتذکرة
:آوریممیاختصار  باکویه با دخل و تصرف به

کلمـات و جمـل فـوق    تـألیف این اشعار از حیث اسلوب وانشا و طـرز تعبیـر  و   :اوالً
العاده مستحدث و جدید است و  محال  است که مقدم بـر قـرن نهـم یـا دهـم باشـد و       

توان  این اشعار از یکی از اهالی قرن چهارم و پنجم باشد در صورتی که قائـل  میچگونه 
این اشعار صریحاً واضحاً بسیاري از غزلهاي حافظ یا منسوب به حافظ را به همـان وزن و  

ا با همان وزن و ردیف ولی با هزار درجه تفاوت در فصـاحت و بالغـت و حسـن و    قافیه ی
:مالحت استقبال نموده، مثالً این غزل حافظ را

وه که در این خیال کج عمر عزیز شد تلف /دـچ   گشایشی نشـوام  هیـروي  تـم  ابـاز  خ
اد این حیوان خوش علف ـاردمش دراز بـپ/خورد میشهبه ۀصوفی شهر بین که چون لقم

فـنجۀنـحـمت شـود هـت شـرهۀدرقـب/دق ـه صـاندان بـی در ره خـحافظ اگر قدم زن
:همین وزن و همان قوافی استقبال نموده و گفتهبا

گفت بدان تو نفس خود تا برسی به من عرف/ام حضرت شحنه النجفواب دیدهـدوش به خ
لف ـزیز را تـر عـمـو عـگـبايردهـه کـهرچـب/براي حقشمع صفت بسوختی شب همه شب 

دوي در پی خوردن علف میچون حیوان چه /ان جان ـدا میـر خـو ذکـذاي روح تـست غـه

چند مطلع 
) حافظ(لستان غم مخور اخزان شود روزي گۀکلب/یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور
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) کوهی(دید زود از درد هجران غم مخور وصل خواهی/اي دل دیوانه از اندوه جانان غم مخور 

) حافظ(ما را نیست پایان الغیاث هجر/درد ما را نیست درمان الغیاث 
) کوهی(دادخواهانیم سلطان الغیاث /درد جان داریم درمان الغیاث 

)حافظ(زار داشتهايرگ و نوا خوش نالهو اندران ب/منقار داشترنگ در بلبلی برگ گلی خوش
) کوهی(م دل تمناي رخ دلدار داشت تا ابد ه/جانم از صبح اجل چون دیده بر دیدار داشت

نهایـت عامیانـه و بسـیار    بـی »کـوهی «به کـوهی متخلّصثانیاً اغلب اشعار این شاعر
بازارهـا و  گرد است کـه در رهواشعار دراویش دري است  و از جنس سست و رکیک و بازا

اشـعار ایـن دیـوان نیـز     ةخواندند و گویندمیمعابر معموالً اشعار صوفیانه را به  آواز بلند 
عبیـرات عرفـانی   امی بوده کـه بعضـی اصـطالحات و ت   اویش عامیظاهراً یکی از همین در
از آیات و اخبار مربـوط  وار توأم با بعضی شعري و ذوقی را طوطیخشک عاري از ظرایف 

مناسـبت آن اصـطالحات را بـا آن    ته و در هر موقع به مناسبت یا بـی بدان در حفظ داش
نحـوي و صـرفی و   آیات و اخبار در ضمن اشـعار  عامیانـه مشـحون از  اغـالط لغـوي و     

:؛ از قبیل این اشعارکرده استمیروضی و اغلب نیز  نامفهوم تکرار ع
آه آه از شاهد یکتا مپرسقل هواهللا احد وصف خداست

یار سرنائی و جان سرناي اوست         همچو نی بنواز و از سرنا مپرس
:ی قبیحو این اشعار با غلط امالی

م اسقاط         که نداریم در دو کون قراطایاز اضافات کرده
م و از جغراطایدر جهان ساختم به نان جوي      فارغ از سبزه

این خطواطخطرها فتد ازرفت در پی شیطان       درهر که او
دومقیـراط و در بیـت   )  قـراط (منظـور  اولبیـت  شـود در مـی مالحظـه  کهچنان

جـاي خطـوات و   بیت چهارم بهاست و در)در زبان ترکی یعنی ماست(جغرات ) جغراط(
.کرده استخطواط استعمال ،به معنی قدمها جمع خطوه به معنی قدم

الذکر که عین عبارت اغلب آنها را پیش از ایـن نقـل   هیچ یک از مآخذ سابقثالثاً در
،ت عمر خود یک بیت شعر گفته بـوده باکویه در مدابنبه اینکه ايکردیم کمترین اشاره

بـه کـوهی   مـتخلّص که اشعار این دیوان را از شاعري گمنـام،  ايین تذکرهاولو اندنکرده
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هـدایت  خـان رضاقلیالعارفینریاض،باکویه نسبت دادهابنغلط  به را بهنقل کرده و آنها 
. شده استتألیفیعنی در اواخر قرن سیزدهم ،1260است که درحدود 

غلـط  موجـود از دیـوانِ بـه   هاينسخهشود  تاریخ کتابت همۀمیمالحظه کهچنانپس 
باکویـه کتابـت شـده و    ابـن منسوب به باباکوهی که متجاوز از ششصد و پنجاه سـال بعـد از   

العاده جدید سبک و اسلوب این  اشعار نسبت بـه اشـعار شـاعران قـرن چهـارم و      صبغۀ فوق
که شـاعر در آنهـا   کثیري از غزلهایی ةبر عد-گذشت کهچنان-پنجم و اشتمال این دیوان 

:اف که گفته استشاعر به کشّةل غزلهاي حافظ رفته و اشارآشکارا به استقبا
»آیدمیزچشم او بیاموزند خود علم نظر بازي       که از هر غمزة شوخش دو صد کشاف «

ـ وفـات کـرده و زمخشـري صـاحب     428باکویه در سال ابندرحالی که  467در سـال  افکشّ
مجموع این قـرائن  ،غالب اشعار این دیواند شده و عالوه بر همه اینها سخافت خارج از تصورمتولّ

و امارات جاي کمترین شک و تردیدي براي احدي که مأنوس به شعر و ادبیات فارسی باشد بـاقی  
و مشـایخ تصـوف اواسـط قـرن     این اشعار به یکی از فحول فضال و علماگذارد که نسبت دادنمین

.شیرازي از محاالت و ممتنعات استکویۀبابنمحمدچهارم و اوایل قرن پنجم یعنی ابوعبداهللا 

باکویه ابنآثار 
همـان  ۀدهد که حتماً مجموعمیبه او نسبت العارفیناخبارحاجی خلیفه کتابی را به نام 

حکایاتی است که او در سفرهاي دراز خود از احوال صوفیان و عارفان گرد آورده بـوده اسـت   
روي عنـه  «: گویـد مـی پـس از ذکـر نـام او    ) 44ص1ج(ذهبی .)14، 1375دانشنامۀ جهان اسالم(

ظـاهراً  الحریـات این کتـاب  » و غیره من تصنیفه) ؟(اب الحریات ابوبکربن خلف الشیرازي کت
پانوشـت صـفحه   (نسـخه نوشـته شـده بـود     ۀاست که چون در حاشـی الحکایاتتصحیف کتاب 

، الحکایـات و کتـاب  انـد خوانـده الحریاتو حتماً به خطی ناخوانا بوده است لذا آن را )مذکور
، ص 1ج(بروکلمـان  کهچنان.بوده استاخبار العارفیننام دیگر ،یا مانند آنحکایات العارفین

خانـۀ از آن در کتابايکـه خالصـه  دهـد  مـی به اونسـبت  الصوفیهحکایات کتابی به نام )770

ةایـن مجموعـه بـه شـمار    نسخۀ عکسی (،)14،همان(.موجود است4128ةایاصوفیه به شمار
782
781

.)شودمیمرکزي دانشگاه تهران نگهداري ۀاکنون در کتابخان
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زیسته کتابهـایی از جملـه کتـاب    میخلف شیرازي ادیب که در نیشابور بنعلیبناحمد
.)166الکو، ص مأابننقل از ،المعارف بزرگ اسالمیةدایر(باکویه نقل کرده است ابنرا از الحکایات

فـی وقتـه العـالم    الصـوفیه عبدهللا شـیخ  ابو«: گویدمیدر توصیف او السیاقدر عبدالغافر
ـ .ب6،  ورق 2358ةعکسـی شـمار  ۀنسـخ (»بطرقهم الجامع لحکایـاتهم و سـیرهم   مرکـزي  ۀکتابخان

حکایـات  یـا  الحکایـات نسبت دادن کتابی به اسم یاقالسبه این سخن توجهبا )دانشگاه تهران
.به او بعید نیستحکایات العارفینیا الصوفیه

حـال  يـة بداعنوانبهاست دربارة حسین منصور حالج اياز آثار منسوب به او یکی  رساله
المعـارف  ةدایـر (.آن را به چـاپ رسـانیده اسـت   ) IIIبخش (که لویی ماسینیون الحالج و نهایته

نیز ظـاهراً  الحال الحالج و نهایتهيةبداکتاب :نویسدمیاستاد زریاب دربارة این کتاب )اسالمی
باکویه آن را از کتـاب مفصـل   ابناست که الصوفیهحکایات یا اخبار العارفینقسمتی از کتاب 

ص ،مقدمـه ،حالج(ظاهریۀ دمشق ۀخود استخراج کرده است و به شهادت نسخه خطی کتابخان
بـن ، ابوسـعید مسـعود  32و آخر این جزء از نسخه در همان کتـاب مقابـل ص   اولبه بعد و عکس صفحۀ 83

)14، 1375دانشنامۀ جهان اسالم().ناصر سجستانی  از او روایت کرده است
و مآخـذ  تلبـیس ابلـیس  و تاریخ بغـداد و قشیریهرسالۀ باکویه روایات و اقوال بسیار در ابناز 

اقـوال مشـایخ نیـز او را از ایـن حیـث بـا       او در احوال واطّالعاتدیگر هست که کثرت روایات و 
کثرت این روایات چندان اسـت کـه خواجـه عبـداهللا     . کندمیسلمی قابل مقایسه رّحمانابوعبدال
.)217، 1376،زرین کوب(سی هزار حکایت و حدیث از روایات وي گزیده است :گویدمیانصاري 

باکویه ابنمسافرتهاي 
سـمعانی ذیـل   .بالد اسالم سفرهاي بسیار کرده و شهرهاي زیادي دیـده اسـت  باکویه در ابن

: گویـد مـی رافعی قزوینی ».و دخل اکثر بالد االسالم فی  طلب الحکایات«: نویسدمی»شیرازي«
و از ورود او بـه قـزوین و از حضـور او در ري    .»)اهـل سـفر  (الجوالین فيةالصوشیخ معروف من «

شـاپور  و جندي) 629ص (خبر از بودن او در بیضاء رسالۀ قشیریهدر ) 554همان ص (. دهدمیخبر 
انصـاري  (خجنـد  ) 544ص 17ذهبی ج (و بخارا )27صریفینی ص (هست و نیز در رامهرمز ) 697،همان(

بـه نقـل   .اقامت داشته اسـت ) 392انصاري ص (و بغداد )112ص8خطیب بغدادي ج (و تستر ) 386ص 
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دانشـنامۀ جهـان اسـالم   (.نیز بوده است)ظاهراً شمکور(در زمله و در شهکور )  184، 90ص (سهلجی 
.)المعارف بزرگ اسالمیةدایر(به سیر آفاق و سیاحت کشورهاي مختلف پرداخت ) 15، 1375

باکویه و بزرگان روزگارش ابن
مـردان بـزرگ   ةباکویه بـه مشـاهد  ابنکسی از عرفا و اهل علم مانند شاید بتوان  گفت کمتر 

وبـدل  وسـعید و سـخنانی کـه میـان آن دو رد    در داستان دیـدار او بـا اب  کهچنان.نایل آمده است
بسیاري از مشایخ را و بزرگان را چشم برتو افتاده اسـت مـا   «: گویدمیشیخ بوسعید به او ،شودمی

در آثار  معتبـر دیگـر نیـز بـه     ) 84، 1371محمد بن منور،،التوحیداسرار(»آییم نه به تومیبدان نظرها 
، 2358ةنسـخۀ عکسـی  شـمار   (»لقی المشایخ«:کرّات از دیدار او با بزرگان سخن گفته شده از جمله

ـ   بـن محمـد یخ الکبیر اباعبداهللا قد لقی الشّ«و )مرکزي دانشگاه تهرانۀ،  کتابخان6ورق  ام خفیـف فـی ای
ابـی  بـن یخ ابا سعیدلقی الشّ«و )25، 1374رسالۀ قشیریهمقدمۀ ترجمۀ (و ) 522، 1345سمعانی (».شبابه

ـ   و ) 382ص شـد االزار (»یخ ابـا العبـاس النهاونـدي   الخیر المیهنی بنیسابور و جاور عنده و لقـی الشّ
ضمن بیان دیـدار او  ،نامهشیرازدر )آ8، ورق 2358نسخه عکسی شماره ،السیاق(ادرك المتنبی بشیراز  

الخیر رسـیده  شابور به صحبت ابوسعید ابیدر نی«با شیخ کبیر  و تلمذ از مجلس او آمده است که 
خفیف بوده به نهاوند دریافته و بنعبداهللانهاوندي را که از جمله خلفاء ابوو شیخ الوقت ابوالعباس 

وفـور  آخراالمـر بـه  ،انـد با هم نمـوده هادر صحبتهارفته و مناقشههامیان ایشان درطریقت نکته
.. .در نیشابور بـا ابوالقاسـم قشـیري   «.)557ص ،شد االزارحواشی (»اندفضل و کمال او اعتراف فرموده

در خانقـاه او  خواجه عبداهللا انصاري نیز از معتقـدان  وي بـوده و از نیشـابور   .. .مصاحب بوده است
و شـیخ   علـی سـینا   ابـو بـا شـیخ  الـرّئیس،    و «)المعـارف بـزرگ اسـالمی   ةدایر(» کرده استمیف توقّ

)60، ص اول، سال 2، شماره دانشکدة ادبیات شیرازۀمجل(».صحبت داشته  است.. .خرقانیابوالحسن

باکویه از آنها روایت  کرده ابنکسانی که 
الصوفیهحکایات من «:عنوانحکایاتی تحت ) ایاصوفیاۀاز کتابخان(رسائل سلمیۀدر مجموع
ةعکسـی شـمار  ۀنسخ(اهللا ةمحعبیداهللا باکویه الشیرازي رابنعبداهللامن جمع  ابی

872
ـ 781 ۀکتابخان

قال سـري  «:شودمیین حکایت چنین آغاز اولباکویه نقل شده که ابناز )مرکزي دانشگاه تهـران 
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کـه  .. .الـرّحیم رّحمنهللا المکتوب فیها بسم اةُفصحيالسقطی لما، مات بشربن الحارث وجد له 
وعـه   باکویـه در ایـن مجم  ابناز جمله کسانی  که .حکایت را نقل کرده استسی و سه حدود

،ابوبکرالمصــري،ابواالشــهب االوزاعــی،ســري الســقطی:ازاز آنهــا روایــت  کــرده عبــارت اســت
ابوالعبـاس  ،الموافـق بـن علـی ،اسـلم بـن زیـد ،ابوبکرالکتـانی ،شـیبان بنابوعبداهللا مؤذن ابراهیم

بـن شـعیب ،جنیـد ،یحیی الحمانی،ابوالخیر التینانی،سلیمان مغربیاز، ابوابوسعید الخرّ،اسیالعب
...و،الحارثبنبشر،احمدبنعبیداهللا،عبداهللابنسهل،اسباطبنیوسف،شبلی،حرب

خفیـف و   بـن محمـد عـن  )باکویـه ابـن (ث و قد حد«: آمده استلسان المیزاندر کتاب 
کـرین المقـري و   ابـی الکتـانی و  رّحمنعبـدال بـن عدي و علـی بناحمدبکر القطیعی و ابیابی

باکویـه از  ابـن در روایت دیگر از قـول  رسالۀ قشیریهو نیز در ) 231، 1331، 5ج،حجرابن(غیرهم 
، 1374،قشـیري (...:عبداهللا خفیف گویـد ابوعبداهللا صوفی  گوید ابو«:عبداهللا خفیف نقل شدهابو

: آمـده اسـت  الصوفیخفیف بنمحمددربیان الکبرييةفعطبقات الشاهمچنین در کتاب )80
بـن عبـداهللا بنمحمد.. .اخبرنا) 151ص ،الجزء الثانی(»باکویهبنعبداهللابنمحمد.. .و روي عنه«

الدینصـدر ).155ص ،همـان () ص(ذر قـال رسـول اهللا   عن ابی.. .خفیفبنمحمدباکویه اخبرنا 
:نویسـد مـی )64و 63ص ،اولسـال  2ةشـمار (دانشکده ادبیات دانشگاه شـیراز ۀمحالتی در مجل

واسطه نقـل نکـرده یـا آنکـه     بال)خفیفبنعبداهللابی(هیچ روایتی از شیخ  کبیر )باکویهابن(
بلکه  روایـات  )اندبه روایاتی که نقل شد معلوم است که ایشان ندیدهتوجهبا (بنده ندیده ام  
نیـز شـیخ   آن ۀذکـر شـد و هـم بالواسـطه، و واسـط     کهچنانبالواسطه بوده، او  از شیخ نیز

احمـد   و یـا شـیخ ابو  ) 337فـو ،احمد خادم شیخ و مصـاحب او بنمراد فضل(احمد کبیر ابو
:ماننـد ؛اسـت )که خادم مصـاحب شـیخ بـوده   358فو،علی الشیرازيبنمراد حسن(صغیر 

عبـد اهللا  ابـو آمـد و فـرا شـیخ    مد صغیر شنیدم که روزي درویشی دراحابوعبداهللا گوید از ابو«
.)80، 1374،رسالۀ قشیریه(»...خفیف گفت

اندباکویه روایت کردهابناز که کسانی 
نقل  شده است که بیشـتر آنهـا   ويابواب مختلف تصوف از روایاتی درقشیریهۀرسالدر 

اهللا عبـد ابـن محمـد عبداهللا شـیرازي یـا   ابوعنوانبهواسطه بوده است و به عبارات گوناگون بال
عبـد  شـیخ  ابو «باشد و احادیـث منقولـه بـا واسـطه غالبـاً      میباکویه الشیرازي ابنیا الصوفی
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نقل حدیث بین ۀالحسین واسطبنمحمدخبر است و گاه نیز به نام  ۀواسط»سلمیرّحمنال
اسـت  و آن عبـارت از   باکویـه واقـع شـده اسـت و ظـاهراً هـر  دو یکـی        ابـن امام قشـیري و  

بـن عمـرو ابـو موسی سلمی صوفی، پسـر دختـر   بنمحمدبنالحسینبنمحمدرّحمنعبدالابو
تصوفداراي تصانیف بسیار در تفسیر مانند حقایق و در رّحمننجید سلمی است و این عبدال
شیرازي ۀباکویبنمحمدعبداهللا قشیري در نقل  روایات از ابوامامانند طبقات مشایخ است و 

سـمعت الشّـیخ   «:به این تعبیـر بیـان کـرده اسـت    رّحمنعبدالۀ همین شرح ابوگاه به واسط
الحسـین  بـن محمـد سمعت «یا »الصوفیبداهللا عبنمحمدالسلمی یقول سمعت رّحمنالعبد

.)63ص ،اول، سال 2، شمارةمجلۀ دانشکده ادبیات شیراز(»الصوفیعبداهللا بنمحمدیقول  سمعت 
صادق الحیـري و االسـتاد االمـام    ابیبنسعیدعنه ابوروي«:در انساب سمعانی آمده است

آخرهم ةکثیرعةالملک الموذن و جماعبدبنصالح احمدابوالقاسم القشیري و ابنه ابوسعید ابو
لسـان المیـزان  در ) 80ص شـداالزار حواشـی  (»الحسین الشّـیروي بنمحمدبنارالغفّابوبکر عبد
، 5ج ،حجـر ابـن (».خالد و آخـرون بنالقاسم قشیري و اوالده و ابوبکرابوروي عنه «: آمده است

روي عنـه  «: آمـده ) 22ص (جـال للـذهبی  الرّالمشـتبه فـی اسـماء    کتاب در ) 230-231، 1331
فاطمـه  «: آمـده اسـت  نیشـابور شـهر فیـروزه   نیـز در کتـاب   )  556همان ص(» .خلفابنابوبکر

ـ .هـ361اق است که به سال ام البنین دختر ابوعلی دقّ،نیشابوري د شـد و  ق در نیشابور متولّ
علوي و ابوعبداهللا فرزنـد باکویـه   عبداهللا الحاکم و ابوالحسنیث را از ابونعیم اسفراینی و ابوحد

».استماع  کرده و کتب بسیاري در علم و دین و عرفان نزد فرزنـد باکویـه خوانـده اسـت    .. .و
ۀ شیرازي  و ابومنصور تمیمی عبداهللا باکویفارمد نزد ابو«همچنین ) 539و 538، 1357،گرایلـی (

.)245ص ،134،همائی(»د غزالی کبیر سماع حدیث کرده بودحامو ابو

الخیر باکویه و ابوسعید ابیابن
ه مشایخ  زمانه و صدر صوفیان عصر خـویش بـوده اسـت بـا     که بقی،شیرازيۀعبداهللا باکویابو

، ریشـۀ را مالك  قرار دهـیم منوربنمحمدنظرهایی داشته است  که اگر روایت سعید اختالفابو
حسـادت نسـبت بـه احـوال و     اختالفات او هم مبناي عرفـانی داشـته و هـم از نـوعی احسـاس       

رسـد  مـی بـه نظـر   )40و 1371،39اسرار التوحیـد مقدمۀ(. گرفته استمیسعید سرچشمه مقامات بو
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ايسعید بـه درخواسـت او هفتـه   القاسم بوده که بوابوید در خانقاه سعابوباکویه  و ابنین دیدار اول
بـراي دیـدار   باکویه نیزابنیک روز که نوبت مجلس گفتن او بوده .گفته استمییک روز مجلس 

ایـن  «: پرسـد کـه  مـی ب و آماده شده بیند خانقاه مرتّمیوقتی که . آیدمیبا قشیري به خانقاه او 
: گویـد مـی بـو عبـداهللا   ».شیخ بو سعید مجلس خواهد گفت«: گوید کهمیاستاد امام »چیست؟

کند که حرکتی نا مناسب نکند زیـرا ایـن مـرد بـر     میاستاد امام به او  توصیه »من او را منبلم«
: چون در سخن در آمد بو عبداهللا باکو پنهان بج پر باد آهسته با خـود  گفـت  . خواطر اشراف دارد

بـو سـعید روي   خن تمام نیندیشیده بود که شیخ مـا اوهنوز  این س»بس باد که در دزباد است«
چـون  .. .این کلمه بگفت و با سـر سـخن شـد   »آري دزباد معدن باد است«: سوي او کرد و گفت

بـا خـود اندیشـه کـرد کـه      و آن سـلطنت و اشـراف او بـر خـواطر    شیخ بوعبداهللا آن حالت بدید
خـدمت ایشـان کـردم  بـه سـبب     چندین موقف به تجرید بایستادم و چندین مشایخ را دیـدم و 

شـیخ مـا درحـال روي بـه     . شودمیما ظاهر نشود و برمیین مرد ظاهر چیست که این همه بر ا
مـن چنیـنم کـه مـرا     / تو چنانی که تو را بخت چنان است چنـان !  اي خواجه«: وي کرد و گفت

و از کرسی فرود آمد و پیش اسـتاد امـام و شـیخ بـو عبـداهللا بـاکو       »...بخت چنین است و چنین
این خواجـه را بگـوي کـه دل خـوش     «: استاد امام را گفت،سعیدابو،چون بنشست، شیخ ما. شد
-هآیـی بـ  مـی شنبه تو به خانقاه مـن  پنجدل خوش آن وقت کنم که هر «: بو عبداهللا گفت».کن

بسیار مشـایخ را و بزرگـان را   «: گفتسعید شیخ بو» سالم بعد از این بیایی تا من دل خوش کنم
تن گریسـ ،چون شیخ این سـخن بگفـت  »نه به توآییممیما بدان نظرها ،چشم برتو افتاده است

داوري بـا  شـیخ مـا از    عبداهللا نیز بسیار بگریست و آن انکـار و و خروش از جمع برآمد و شیخ بو
.)84و83، 1371محمدبن منور،(درون او برخاست و صافی ببود

باکویه در آغاز از منکران بوسـعید و آیـین سـماع او بـود ولـی      ابن،منوربنمحمده گفتۀبنا ب
.ت یافتگرایید و به او ارادسعید بر واقعیات و خواطر از آن انکار بازابوآخر االمر به سبب اشراف 

عبداهللا باکویه هر گاه با شیخ مـا سـخنی گفتـی بـر     این بو«: در حکایتی دیگر آمده است
یـک روز پـیش   . کردي و شیخ جـواب آن بگفتـی  سؤالطریقت وجه اعتراض و از شیخ ما در

».انـد بینیم که پیـران مـا آن نکـرده   میاي شیخ چند چیز است که ما از شیخ «: آمد و گفت
یکی آن است  که جوانـان را در  «: گفت».خواجه بگوید تا آن  چه چیز است«: شیخ ما گفت

میـان بـزرگ و   هاداري و در تفرقهمیرابر نشانی و خردان را در کارها با بزرگان بمیبر پیران 
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که بـو سـعید   » ...دهیمیکنی و دیگر، جوانان را به سماع و رقص اجازت میخرد هیچ فرق ن
)207،همان(. دهدمیبه هر کدام از این موارد پاسخ 

سعید آن داوري از باطن برخاست و به هر  ابوشیخ بو عبداهللا باکو را با شیخ ما «: باز آمده
بـود  در درون و  مـی بر سماع و رقص شیخ انکـاري عظـیم   اما.. .وقت به سالم شیخ ما آمدي

به خواب دید  که هـاتفی او را   ،شبی شیخ بوعبداهللا بخفت.کردي با مردمانمیگاه اظهار گاه
او . یعنی برخیزید و رقص کنید براي خداونـد سـبحانه و تعـالی   » قُوموا وارقُصوا لله«: گویدي

ایـن خـواب شـوریده بـود کـه مـرا       » اال بِاهللاِ العلیِّ العظیمِةَال حولَ وال قَو«: بیدار شد و گفت
وا قُومـوا و ارقُصـ  «: همچنین به خواب دید  که هاتفی گویـدي . شیطان نمود دیگر باره بخفت

لّهو سـه دیگـر   . دو سه از قرآن بخواندايبیدار شد و الحول کرد و ذکري بگفت و سورهباز»ل
بامـداد برخاسـت و   .بار بخفت، همان دید چون سه بار شد  دانست که آن جز حق نتوان بود

به خانقاه . دانست که این خواب به سبب  آن انکار دیده است که بر رقص شیخ ما کرده است
شـیخ مـا   ،چون بـه در خانقـاه شـیخ مـا رسـید     . ، ابوسعید آمد تا شیخ را زیارت کندشیخ ما

شیخ بوعبداهللا را وقت خوش  گشت و آن انکار »قوموا و ارقصوللّه«: گفتمیدراندرون خانقاه 
.)85،همان(. نیز که از سماع و رقص داشت با شیخ، از درون برخاست

سعید وقتی اسـت  کـه در چهـار    بوعبداهللا به شیخ بوانکار درونیو نیز درداستانی دیگر، 
سلطانی و وقوف بوسعید بر آن و بیان اینکه تـو بـه چهـار بـالش     کهچنانبالش تکیه زده بود 
.)86و85،همان(، نگر و بیرون آمد بوعبداهللا از آن انکارمنگر به خُلق و خو

سعی کرده است منوربنمحمدگر چه ،این حکایتها را چه حقیقت بدانیم و چه ساختگی
از مجمـوع آنهـا    امـا را نسبت به بوسعید نشان دهد،شیرازيدرنهایت ارادت ابوعبداهللا باکویۀ

که اختالف مشرب عرفانی، پیوسته باعث اختالف دیـدگاه ایـن دو  آید میاین نتیجه به دست 
.مسائل مختلف بوده استصوفی بزرگ در

گیرينتیجه
السـیاق قابل انکاري که با استفاده از آثار معتبري چـون  غیرهايبه امارات و نشانهتوجهبا

باکویـه بـوده اسـت بـه دسـت      ابـن نویس بـه  حالکه نزدیکترین شرح)  ق529فو(عبدالفافر 
باکویه شعري گفتـه  ابنآید و عدم اشاره هیچ کدام از مؤلفان پیش از قرن یازدهم به اینکه می
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صـرف نظـر از رکالـت    (انـد و و متأثر از شعر حافظ دیوانی که بدو منسوب کردهباشد و زبان ن
توانـد از یکـی از بزرگتـرین    مـی بـه هـیچ وجـه ن   )مفاهیم اشعار این دیـوان الفاظ و عبارات و

کرده میقرن چهارم و پنجم زندگی باکویه باشد که درابنیعنی تصوفدانشمندان و مشایخ 
مبنی بر اقامت او در نیشابور، که بدون اینکـه ذکـري   السیاقعبدالغافر درو نیز  سخن . است

سنه ثمانی و اربع و اربع مائه و ةفی ذي القعدتوفّی«از برگشت او به شیراز کند، نوشته است 
باکویـۀ شـیرازي و شخصـی کـه     ابـن آن است کـه  همگی دلیل  و نشانۀ. »...دفن فی مقبره و

متفاوت  هسـتند  شخصیتاو درشمال شهر شیراز است و مشهور به باباکوهی است، دو مقبرة
به کسی اسـت   متعلّقبه هیچ وجه از او نیست و بدون شک اندو دیوانی که بدو منسوب کرده

.کرده استمیکه بعد از قرن نهم زندگی 

:منابع
.مکتبه القدسی،القاهره،اللباب فی تهذیب االنساب،1359،محمدبنعلی،اثیرابن

دایـره المعـارف   ،حیـدر آبـاد الـدکن   ،الطبعـه االولـی  ،لسان المیـزان ،ق.ه1331،حجرابن، عسقالنی
.العثمانیه

.مطبعه التقدیم  العلمیه،مصر،رسالۀ قشیریه،ق.ه1346،هوازنبنالقاسم عبد الکریمابو، قشیري
،فروزانفـر ،مـان بـدیع الزّ تصـحیح، ،قشـیریه ۀرسـال ،1374،هـوازن بنالقاسم عبدالکریمابو، قشیري

. چاپ چهارم،انتشارات علمی و فرهنگی
دارالکتـاب  ،، بیـروت تـاریخ بغـداد  ،م1987ق،1407،ثابـت بـن علیبنبکر احمدابو، خطیب بغدادي

.العلمیه
کتـاب  ،م1987ق1408،عبـد الکـریم  بـن محمـد ابـن ابوالقاسم عبدالکریمالدینامام، رافعی قزوینی

.دارالکتب العلمیه،بیروت،دوین فی اخبار قزوینالتّ
جنیـد  بـن یحیـی الـدین ترجمـه فارسـی رکـن    ،الکبیرسیرت الشیخ،1363،عبداهللابی، بن خفیفا

.تهران، بابک،آنه ماري شیمل،یرازي، تصحیحالشّ
.چاپ کتابفروشی معرفت شیراز،دیوان،1332باباکوهی،

،تهـران ،مهدي،توحید پور،و پیوستمقدمهتصحیح و ،نفحات االنس،1375،نارّحمعبدال،جامی
.انتشارات علمی

طهران، ،، اعادت بافست3، الطبعهنون عن اسامی الکتب و الفنونکشف الظّ،ق.ه1378حاجی خلیفه،
. اسالمیه جعفري تبریزي
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.بنیاد دایرة المعارف اسالمی،تهران،دومجلد ،دانشنامۀ جهان اسالم،1375زریاب،،خویی
3جلد ،دایرة المعارف  بزرگ اسالمی

.امیر کبیر،تهران،چاپ پنجم،ایرانیتصوفجستجو در ، 1376زرین کوب، عبدالحسین،
.چاپ پنجم،محمد،شرح خزائلی،بوستان،1363سعدي،
مرکزي دانشگاه تهران کتابخانۀ782-781نسخه شماره ائلرسسلمی، 

.آثار العجم،ق.ه1310شیرازي، فرصت،
)بی تا(الجزء الثانی، مصر ،الکبرييةفعطبقات الشا،علیبنالسبکی، عبدالوهاب

.نجف،اسعل من جزء التّ، القسم االوةعيالذر،1335آقا بزرگ،،هرانیالطّ
، کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران 2358عکسی شماره ۀ، نسخیاقالسن اسماعیل فارسی، عبدالغافرب

. فروزانفر، ، بدیع الزمان، تصحیح1جلد ،االنساب، 1345، محمدبنعبد الکریم، سمعانی
، به تصحیح و تحشیه نورانی وصال شیرازي، کتابخانه هزار مزارةتذکر،1364،عیسی، جنید شیرازي

.احمدي
.، انتشارات دانشگاه فردوسیشهر فیروزهنیشابور ، 1357گرایلی، فریدون،

2شماره اولسال ،ادبیات شیرازمجلۀ دانشکدة، الدینمحالتی، صدر 
. سومچاپ ،انتشارات آگاه،کدکنیشفیعیرضاتصحیح محمد،اسرار التوحید،1371،منوربنمحمد

، مودودالدینعزّبنالفضلابوبنالخیر ابوالدینشهاب بناس احمدالعبابوالدینمعین ، ذهبی شیرازي
.بنیاد فرهنگ ایران،تهران،به کوشش اسماعیل واعظ جرادي،شیرازنامه،1350مشهور به زرکوب،
.شیرازنورانی وصال، ، به تصحیح و تحشیهشد االزار، محمودبنجنیدالدینمعین ، جنید شیرازي

ه دولتـی کارخانـه   باعه خاصدارالطّ،، تهراناولچاپ ،العارفینریاض،ق.ه1305،خانقلیرضا،هدایت
.1305حبیب اهللا 

.ترجمۀ رضا زادة شفق، تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب،ادبیات فارسیتاریخ ، 1337ه،هرمان ارن
.فروغی،دومچاپ ،نامهیغزال،1342،الدینجالل ،همایی
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:چکیده
در مفهوم بیتی از خاقانی شروانی و بررسی و نقد تأملدر این مقاله از رهگذر 
کوشیده ،انددر شرح و تفسیر آن آورده،از دیرباز تا امروز،نکاتی که شارحان دیوان او 

را در شعر این سخن سراي بزرگ قرن ششم هجري »میان خانه«ایم مفهوم اصطالح 
از ،به معنایی که در بیت آمده است،رسد این تعبیرمیبه نظر . توضیح دهیم

تنها در آثار ص از آن دسته اصطالحات که در حد تفح،اصطالحات خاص خاقانی است
وجود اصطالحات و تعبیراتی از این دست در . این زبان آور شروانی به کار رفته است

تدوین فرهنگ اصطالحات خاص خاقانی و ،آثار خاقانی و دیگر سخنوران ادب فارسی
.سازدمیدیگر سخنوران ادب فارسی را به طور جداگانه ضروري 

.خاقانیاصطالحات خاص،شروانیخاقانی ،میان خانه:کلیديهايواژه

drmrtorki@yahoo.com: نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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دانشگاه تهرانمجلۀ سابق دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
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هین کز جهان عالمت انصاف شد نهان«
»جهانۀاي دل کرانه کن ز میان خان

که در مطلع قصیده اي با مضمون عزلت و موعظه و قناعت در این بیتکلیمعنی
دهد میخاقانی هشدار . معلوم استاجماالًآمده) 312ص،شروانیخاقانی (دیوان خاقانی 

تو گویی انصاف و عدالت پادشاهی است . که عالمت انصاف از جهان ناپدید شده است
در چنین اوضاعی این . شکست خورده که عالمت و پرچم لشکر او از میان برخاسته است

که مظهر ادراکات و وجود حقیقی شاعر اندوهگنانه از دل خود. جهان جاي ماندن نیست
»میان خانه«مقصود خاقانی از اما. خواهد که از این جهان کناره بگیردمی،اوست

چیست؟
نخست دست به دامان ، براي آنکه به مفهوم این تعبیر دست یابیم به ترتیب زمانی

بیر چه ببینیم آنها در شرح این تعشویم تامیشارحان فاضل خاقانی از گذشته تا امروز 
.اندگفته

است و دیوان خاقانیاز مهم ترین و معتبرترین شرحهاي که شرح شادي آباديدر 
و شرح نوشته شدهبن محمود علوي شادي آبادي محمدهجري به قلم در قرن دهم 

:آمده است،شودمیابیاتی از پنجاه قصیده و چهار ترجیع بند خاقانی را مشتمل 
جهان درون جهان ۀگویند که با محوطه باشد و از میانخانمیانخانه آن خانه را «

مراد است و معنی بیت آن است که اي دل بدان و هوش دار که عالمت انصاف از جهان 
تو ار میان جهان یکسو شو ترك جهان گیر تا . انصاف در جهان نماند:اي،پنهان شد

]66ص ،شادي آباديشرح [».ایمن باشی از ظلم اهل جهان
میانخانه آن خانه را گویند که با محوطه «م نیست شادي آبادي این معنی را که معلو

ی است که از مضمون همین بیت به سمستند او حدآیا. استاز کجا آورده » .باشد
بسیاري از مدلوالتی که رو به . ؟ در این مورد داوري دشوار استذهنش رسیده است

مفاهیمی است که از همین طریق أسفانهمتروي کلمات در واژه نامه ها و شروح آمده 
. شکل گرفته و حاصل تتبع علمی و روشمند نیست
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در توفّیم(به غناییمتخلّص،معموريحسین حسنیمحمدبن شرح عبدالوهابدر 
و از شروح جامع و ارزشمند خاقانی استشادي آباديشرحکه مثل ) ه ق1024حدود

بیت از اشعار سخن سراي شروان را 1700توضیح ابیاتی از یکصد و یک قصیده و حدود 
:استآمدهدر توضیح این بیت ،در بر دارد

یا ،از آن جهت میان خانه گفته جهان را،جهان چون در میان دو عدم واقع است«
،ه کناري کشآنکه اضافه بیانی نباشد و مقصود آن باشد که از میان اهل جهان خود را ب

شرح (.اندجهان واقعۀیعنی جمعی که در میانخان،حالة به اعتبار ذکر محل و اراد
)454ص ،1373،حسینی معموري

او دو . لغوي استو شاهدفاقد مستند،سخن معموري نیز همچون شادي آبادي
یعنی گذشته و ،اینکه جهان به اعتبار وقوع در میان دو عدم: کندمیاحتمال را مطرح 

و به قرینۀ ذکر محل و دو دیگر اینکه منظور از آن مجازاً،خانه اي است در میانه ،آینده
. یک معنی مجازي استرسماًدومکه احتمال .اهل این میان خانه است،و ارادة حال

اخیر در جایی پذیرفتنی است که معنی قابل قبول حقیقی وجود نداشته احتمالطبعاً
!باشد

در فرهنگ خود که  آن را اديسجالدینضیاء سیدمرحوم،در میان معاصراناما
گویا این تعبیر را بدیهی و ،باید سودمندترین ماخذ خاقانی شناسی معاصر دانست

:اندتوضیح این تعبیر به همین مقدار بسنده کردهدرمستغنی از شرح دانسته و
)ذیل همین مدخل،سجادي(» .نهمیان و وسط و درون خا) ترکیب وصفی(- «

و چیزي بر استاللّفظیتحت کامالًاندذکر کردهدر اینجااديمعنایی که دکتر سج
و »میان«خورد که احیانا مفهوم کلمات میدانش خواننده نمی افزاید و تنها به درد کسی 

کسی را که فارغ از مفهوم لغوي این ترکیب به دنبال مفهوم اما،را نداند»خانه«
گرداندمیاست دست تهی باز اصطالحی آن در زبان این شاعر خاص.

بخشی از که تکرار اندعبارتی آورده»میان خانه«ازي در بیان کزّالدینمیر جالل 
:معموري استنظر عبدالوهاب
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گیتی از آن روي میان خانه . رفته استمیانین به کار ۀمیان خانه در معنی خان«
».جهان پیش از زادن و جهان پس از مرگ جاي داردۀخوانده شده است که در میان

)126ص،1376،کزّازي(
: انددر شرح این تعبیر نوشتهنیزمجید سرمدي

)157ص ،1383،سرمدي(».وسط خانه و نیز اصطالح موسیقی: میان خانه«
اصطالح موسیقی هم هست و در کتابهاي علم موسیقی و احیاناً»میان خانه«البتّه

: خوانیممی) ذیل همین اصطالح6ج (در آنندراج مثالً. لغت به همین معنا آمده است
»ا،».ط را گویندمیان خانه به اصطالح موسیقیان آواز متوسچون مضمون بیت ربطی ام

.گشایدمیاین احتمال و معنی هم گرهی از کار نطبعاًبه موسیقی ندارد
در شرحی که ایشان. فراتر استاللّفظیاستعالمی از معانی تحت محمددیدگاهاما

مان فروزان فر حسب آنچه در روي جلد کتاب آمده بر اساس تقریرات مرحوم بدیع الزّ
:اندنوشتهفراهم آمده 

شروان داشته ۀتواند نظر به ناحیمی،عالوه بر زندگی این دنیا،جهانۀمیان خاناما«
».گیردمیقرار –خونیرس و ایرانشهر –باشد که در جهان شناسی قدیم در اقلیم چهارم 

)969ص ،2ج،1387،استعالمی(
ی گویی بسنده نکرده و به این شارح ارجمند از این لحاظ که به کلّایندوماحتمال 

کرده است که میان خانه باید معنایی فراتر از دریافتهاي لغوي داشته باشد و توجهنکته 
نیز از این جهت که کوشیده است نگاهی جزئی و غیر تکراري به مفهوم میان خانه 

:به دالیلی قابل پذیرش نیستاما،استتأملبسیار قابل ،بیفکند
کوچک شروان، ۀباید براي کوچ کردن از منطقشاعرمعلوم نیست چرانخست اینکه 

را به کار ) یا خونیرث یا خنیره(خونیرس ةبه معنی سرزمین گسترد»میان خانه«تعبیر 
سرزمینی بسیار گسترده و فراخ را در ،خونیرس در جغرافیا و جهان شناسی کهنببرد؟

مزبور بخش گرفته است و تطبیق آن به منطقۀ شروان به این دلیل که ناحیۀمیبر 
با در نظر گرفتن مبالغه هاي شاعرانه نیز حتّی،دادهمیکوچکی از آن را تشکیل 

در توضیح گسترة این سرزمین که برابر با شش مرحوم مهرداد بهار.پذیرفتنی نیست
:اندنوشتهبخش دیگر زمین بوده
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ایزدي به نام ،پس از تازش اهریمن بر زمین و آسمان،در آغاز هزارة هفتماما«
باد آب را به آسمان ،آب برداشت،تیشتر با جام ابر از آبهایی که در آغاز آفریده شده بود

. در پی این باران بزرگ زمین نمناك شد و به هفت پاره بگسست. برد و بر زمین ببارانید
پاره اي که به اندازة همۀ.هر پاره اي را اقلیمی خوانند که در پهلوي کشور گفته شود

پارة میانین ....و شش پارة دیگر پیرامون آن قرار گرفتند،در میان،شش پارة دیگر بود
،1376،بهار(» .خونیرس است که با امالهاي خنیرث و خنیره نیز در پارسی آمده است

)140ص 
اگر خواسته باشیم محدوده امروزي این جغرافیاي اسطوره اي را نشان بدهیم باید به 

:ره کنیماین سرزمینهااشا
و دهستان و چین،روم ،توران،مازندران،ایران،عربستان،بندهشبنا به مطالب «

باید چین را طبعا حدود ترکستان .هند یا سند سرزمینهاي خونیرس به شمار می آیند
)142ص ،همان(» .معرف آسیاي صغیر و سوریه است،...چین انگاشت و روم نیز 

شود که میحال که با مفهوم و گسترة خونیرس آشنا شدیم این نکته بر ما آشکار 
احتمال شارح و اینکه خاقانی نام چنین منطقۀ عظیمی را بر زادگاه خود اطالق کرده 

باشد منطقی نمی نماید
و امثال بندهشخاقانی و معاصران او به جغرافیاي اسطوره اي توجه،از اینها گذشته

چرا که در دیوان و آثار او چیزي که ،باشدياشکال جدواند محل کالم و تمیآن خود 
ثیرپذیري او از مفاهیم جهان شناسی کهن ایی او با آثاري از این دست یا تأنشانۀ آشن

دانش جغرافیایی خاقانی محصور در منابع جغرافیاي . شودمیدیده ن،در این حد، باشد
به عراق و شام و متعدداسالمی و دیده ها و شنیده ها و تجربیات خودش در سفرهاي 

.آذربایجان و امثال آن بوده است
راهگشا »میان خانه«که دیدیم شروح موجود در توضیح مفهوم دقیق همان گونه

اللّفظیبه دامان توضیحات تحت ند وای گویی کردهکلّمعموالًاین شرحها . نیستند
اندتنها به ذکر احتماالتی قناعت کردهاز متونو بی استناد به شواهد معتبر اندلغزیده

!که در مواردي دور از ذهن نیز هست و بر وسعت ابهام می افزاید و بس
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رو و ویژهبا اصطالحی ناآشنا»میان خانه«رسد که ما در مواجهه با تعبیر میبه نظر 
در چنین اوضاعی. استشده فوت به رو هستیم که از واژه نامه ها و فرهنگهاي موجود 

.راه بردواژهتوان به حریم مینالزم بدون استناد به شواهد لغوي 
دو عالم دنیا دار دنیا  اشاره دارد که در میانۀتعبیراتی از این دست که میان خانه به 

تواند بخشی از مضمون سخن خاقانی را میاگرچه ،ا گذشته و آینده واقع شدهو آخرت ی
در جایی پذیرفته است که دست ما از مفهوم دقیق کلمه خالی باشد و در ،شرح دهد

.آثار شاعر و معاصران او نتوان به شواهد و نصوصی که بیانگر مقصود باشد دست یافت
او چند بار دیگر .در اختیار ما نهاده استمشکل را خوشبختانه خاقانی خود کلید حلّ

توان به مفهوم تعبیر یاد میبه کار برده که به مدد آن خودمنشئاتاین اصطالح را در 
:کنیددقّتدر این جمالت .شده نزدیک شد

از احوال مجلس ،الم بغداد و طرف دیار بکر و ربیعه بودالسنةيکهتر تا به جانب مد«
روزي مبالغت ثناي مفرط ،چون به ناحیت آذربیجان افتاد. سامی هیچ آگاهی نداشت

به ایران و تورانۀمیان خانراند در باب نهر کُر که بر سایر انهار قندهار و قیروان و می
و صد هزار دریاي هنر و فضیلت و صفا و طریقت از اشخاص منافع رساندن شرف دارد

)143ص،1362،خاقانی(»...آن رود و شاطی آن نهر توان یافتاصفیا و روسا بر شطّ
خرگاه نشست او کدام ! پردة ثناي جهاندار ملک المغرب! این نازخاتون؟،این کیست«

به غرب و قیروانمۀمیان خاناز کوچش از جهان تا کجاست؟!است؟ سمع جهانیان
،همان(»!...قطرات خامۀ عنبر فشانشکر ریز او چیست؟!عراق و خراسانۀخط
)161ص

یک چند به قول ،عنهف اهللاُخفّ، داود،شنوده آمده است که ملک ملوك ابخاز...«
سیمو . حاسدان از جانب سیموي جاثلیق نظر عنایت برگردانید و التفات باز داشت

روم رفت و در آنجا مقام ساختۀمیانه کرد و به خطابخازۀخانمیاناز ،فرصت یافت
،همان(».که از غرض دورتر نماید،کنممیدوستداري دولت ملک از دور : و گفت

)332ص
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در عبارات فوق که از خود خاقانی است مفهوم میان خانه را دقّتکنم اندکی میتصور 
کاربرد این اصطالح در میان اعالم  و عوارض جغرافیایی و در کنار .کندمیبراي ما آشکار 
و اینکه خاقانی این اصطالح را به نام سرزمینهاي »هخطّ«و »ناحیت«تعبیراتی چون 

ی باقی جاي شکّ،وسیعی چون ایران و توران و ابخاز و قیروان و مغرب اضافه کرده
مفهومی جغرافیایی و نزدیک به مدلول گذارد که این اصطالح در اصطالح خاقانی مین

میان خانۀ ایران و «:از تعبیراتی چون .قلمرو و منطقۀ وسیع  و سرزمین داشته است
چه چیز جز یک مدلول »میان خانۀ ابخاز«و »میان خانۀ مغرب و قیروان«و »توران

توانیم سخنان شارحان خاقانی را در بارة بیت مورد میرسد؟ آیا میجغرافیایی به ذهن 
در این صورت شارحان محترم ! او هم تعمیم بدهیم؟منشئاتبحث بر عبارات یادشده از 

خاقانی باید توضیح بدهند که مفاهیمی از قبیل خانۀ میانین و وسط خانه و اصطالح 
... ن خانۀ ایران و توران وچگونه بر تعبیراتی چون میان خانۀ ابخاز و میا،...موسیقایی و

مشکل اساسی دیدگاههایی که در شرح سخن خاقانی مطرح شده ! قابل انطباق است
بی شک هر استنباط و . بعات متنی استهمین بی پشتوانگی آنها از لحاظ تتّ،است

مطرح شود و هر مؤلّفاصطالحات یک تواند فارغ از فرهنگ خاصمیاستنتاج معنایی ن
و مؤلّفت آثار دون در نظر گرفتن کاربردهاي یک اصطالح در کلیشرح و تفسیري ب

و آب در هاون کوبیدن استمعاصرانش در حوزة گویشی او اجتهاد در برابر نص!
خاقانی در بیت مورد بحث به : بنا بر آنچه گذشت مفهوم بیت از این قرار است

از بی انصاف کوچ کند و سادگی از دل خود خواسته که از میان خانه و قلمرو این جهان 
»کرانه«و »میان«تضاد طبعا شاعر در این میان گوشه نظري هم به. آن کناره بگیرد
!نیز داشته است

نتیجه گیري
،او آمدهتمنشئآچندین بار درودیوان خاقانی میان خانه آن گونه که در بیتی از 

از منابع لغوي فوت شده و به دایرة اصطالحات و تعبیرات خاص تعبیري است که ظاهراً
شارحان سخن خاقانی از . این شاعر شروانی ارتباط دارد و جزو تعبیرات سبکی اوست

از رهگذار تفسیرهاي ذوقی و مجازي پرده از مفهوم این اندگذشته تا امروز کوشیده
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آن در عبارات خاقانی برمی آید و آن گونه که از کاربردهاي ،میان خانه.تعبیر بردارند
باید به معنی سرزمین و قلمرو و ،کندمیقراین و امارات موجود در متن نیز آن را تایید 

در کنار و بعد از این مدلول است که نوبت .ۀ وسیع و امثال آن فهمیده شودناحیه و خطّ
.رسدمیبه دریافتهاي ذوقی و مدلوالت مجازي 

هنگامی روشمند و ،مند شارحان در شرح این تعبیربدیهی است که تالشهاي ارج
به کاربردهاي اصطالح در زبان و آثار شاعر توجهشود که با میی دقیق و علمی تلقّ

.به نص درمی آوردتوجهصورت گرفته باشد وگرنه سر از نوعی اجتهاد بدون 

:منابع
.چاپ اول،انتشارات زوار،تهران،نقد و شرح قصاید خاقانی،1387،محمد،استعالمی

.دومچاپ ،موسسه انتشارات آگاه،تهران،پژوهشی در اساطیر ایران،1376،مهرداد،بهار
،انتشارات زوار،تهران،سجاديالدینچاپ سید ضیاء ،دیوان خاقانی شروانی،1382،خاقانی شروانی

.چاپ هفتم
چاپ ،انتشارات کتاب فرزان،تهران،روشنمحمدچاپ ،ت خاقانیمنشئآ،1362،خاقانی شروانی

.دوم
فرهنگ لغات و تعبیرات با شرح اعالم و مشکالت دیوان خاقانی ،1374،الدینسید ضیاء ،سجادي

.انتشارات زوار،تهران،شروانی
.کتاب صدرا،تهران،)پانزده قصیده(شرح کلیدي دیوان خاقانی،1383،مجید،سرمدي

محمدتصحیح ،شرح عبدالوهاب حسینی بر دیوان خاقانی،1373،عبدالوهاب،حسینی معموري
.دانشگاه تهران،تهران) پایان نامه تحصیلی دوره دکتري زبان و ادبیات فارسی(،حسین کرمی

سازمان مطالعه و تدوین ،تهران،سراچه آوا و رنگ؛ خاقانی شناسی،1376،الدینمیرجالل ،ازيکزّ
).سمت(کتب علوم انسانی دانشگاهها

ی کتابخانه مجلس شوراي نسخه خطّ،شرح دیوان خاقانی،يبن محمود علومحمد،شادي آبادي
.1054ملی به شماره 

.امخی،تهران،دبیر سیاقیمحمدچاپ سید ،فرهنگ آنندراج،1363،پادشاه شادمحمد



انواع نمود واژگانی در افعال فارسی
زهرا ابوالحسنی چیمه

فارغ التحصیل دکتري دانشگاه تهران
)120تا101ص از(

07/02/90: تاریخ دریافت
20/06/90: تاریخ پذیرش

چکیده
ـ و انواع آن(Lexical aspect)مقاله حاضر نگاهی است به نمود واژگانی  صـورت  هکه ب

مشخصۀ معنایی در فعل موجود است و روند انجام فعل را از لحاظ استمرار، تکرار، تـداوم و  
بازتـاب  امـا آید،مستقل در تصریف فعل بشمار میاي چه نمود مقولهاگر. دهدمیغیره نشان 

شود بلکه نمـود واژگـانی را نیـز دربـر     میود دستوري مربوط نمنحوي حاصل از آن تنها به ن
رد ودر این مقاله نمود واژگانی از نمود دستوري جدا و متمـایز شـده و انـواع آن مـ    . گیردمی

قابـل  » پویا«و ) مانند ارزیدن(» ایستا«به دو نمود نمود واژگانی در کلّ. گیردمیتحلیل قرار 
اي افعال لحظه. شوندمیتقسیم »تداومی«و » ايلحظه«افعال پویا به دو گروه . تفکیک است

اي خود در دو افعال لحظه. شوندمیتقسیم » تداومی«و » کوتاه-ايلحظه«خود در دو نمود 
قابل شناسایی است که » ايلحظه-فرایندي«و ) مانند سرفه کردن(» کوتاه-ايلحظه«نمد 

-فرایندي«و ) ستنمانند نش(» ایستا-ايلحظه-فرایندي«نوع اخیر به نوبۀ خود به دو نوع 
افعـال تـداومی نیـز در دو گونـۀ     . شـود میتقسـیم  ) مانند به دنیا آمـدن (» پایانی-يالحظه

نمـود  . شـوند مییافـت  ) مانند صحبت کـردن (» ناپذیرنهایت«و ) مانند گفتن(» پذیرایتنه«
دهـد  میمنظمی را بدست امانمودي گوناگون هايواژگانی در ترکیب با نمود دستوري ارزش

.نظمی تعبیر خواهد شدقاعدگی و بیبدون در نظر گرفتن آن، این ارزشها به بیکه
پویا،ایستا،فعل،معنا،نمود:هاي کلیديواژه

193، شمارة پیاپی 1390، تابستان 6، شمارة 1دورة جدید ، ادب فارسیمجلۀ 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهرانمجلۀ سابق 
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مقدمه
نظیـر زمـان، شـخص، شـمار،     (شـود  میلي که بر فعل اعمامتعددهاي از میان مقوله

شاید دلیل این امر آمیـزش  . به مقولۀ نمود کمتر پرداخته شده است) و غیره،وجه، نمود
آن تصریح نشـده  وجودبه1تا سه دهۀ پیشحتّیاین مقوله با زمان است که بیش از حد

از کاربردهـاي یـک زمـان دسـتوري خـاص در      و گـاه متناقضـی کـه    متعددتعاریف . بود
) 1351(مـثالً خـانلري   همین مسئله اسـت؛ شود از پیامدهاي میدیده تیدستورهاي سنّ

دانـد کـه در عـین حـال مفهـوم      میماضی استمراري نقلی را یکی از زمانهاي صرف فعل 
ستورهاي جدید قدمهاي بسـیار مهمـی   در دالبتّه. دهدمیاستمرار یا تکرار را هم به فعل 

تور زبـان  دسـ (این مقوله و تحلیل آن برداشته شده که اوج آن در کـار صـادقی   معرّفیدر 
.شودمیدیده ) 1990(2و خمیجانی فراهانی)1358، 4و 3، ج 1355، 2، ج فارسی
ایـن  . دهـد میو غیـره نشـان   ،نجام فعل را از لحاظ استمرار، تکرار، تداومود، روند انم

نمـود دسـتوري   هـاي ینجا از آن دو به نامکند و ما در امیمقوله به دو صورت تظاهر پیدا 
(grammatical aspect) و نمود واژگانی(Lexical aspect) نمـود دسـتوري   . کنیممییاد

دهندة استمرار در فعل است، فعـل را تصـریف کـرده و عنصـري     که نشان» می«همچون 
اي معنایی در فعل وجـود دارد و  مشخصهصورت هنمود واژگانی باما. قابل دسترسی است

.کندمیبه صراحت نمود دستوري فعل را تصریف ن
فعـال تـداومی و   در قالـب ا ) 1363(تهرانـی  پنـاه  تحلیل این نوع نمود در کار جهـان 

چه اگر)دوم، شمارة اول، سال 1363، مجلۀ زبانشناسی(پناه تهرانی جهان. شودمیاي دیده لحظه
هـا  اي کاسـتی وجود پـاره اماکرده است، معرّفیدر زمان خود مفاهیم جدیدي از نمود را 

تري از نمود واژگـانی را در افعـال   قیقگارنده را بر آن داشت تا سیماي ددر تحلیل وي، ن
اي و تـداومی بـا زمـان دسـتوري تکیـه      وي بر تعامل نمودهاي لحظـه . فارسی ارائه دهد

مـثالً  ادالت زمانی این دو نوع نمود است؛دست دادن معهاش بکند و محور اصلی مقالهمی
اي، معادل ارزش زمـانی  ارزش زمانی ساخت ماضی نقلی فعل لحظه«: )1363: 94(گوید می

مثل حسـن خوابیـده اسـت و مـادرم روزنامـه      . ساخت مضارع اخباري فعل تداومی است
هـایی در تحلیـل وي دیـده    وشیپمر، تناقضات و ابهامات و گاه همبه تبع این ا.»خواندمی
اي در وس بعضـی از افعـال لحظـه   ساخت مضارع ملمـ «: )1363: 87(گوید میمثالً . شودمی
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پنـاه  در هر حال کار جهـان » مثل سرد شدن. حاوي تداوم نیز هستاي بودن عین لحظه
نمودي در افعال فارسی در تحلیل وي دیـده  هايی بوده و جزئیات ویژگیتهرانی بسیار کلّ

.شودمین
نقد خـود از مقالـۀ  نیز در ) دوم، سال نهم، شـمارة  1381، زبانشناسیمجلۀ(وحیدیان کامیار 

تداومی پرداخته اسـت  -ايمی از نمود با عنوان لحظهبه نوع سو) همـان (پناه تهرانی جهان
هـاي فارسـی   تواند پوشش مناسبی براي همۀ دادهمینمودي بینابین باز هم نعنوانبهکه 

(Vendler)به نمودهـاي افعـال الزم فارسـی در قالـب نظریـۀ ونـدلر       ) 1991(زند .باشد

(denominal)اسـمی  (Deadjectival)فعل صـفتی  زند سه نوع. پرداخته است) 1967(

قـرار  (activity)فعالیـت و (achievement)را در گـروه نمـودي حصـولی    (plain)فعلی 
از آنجا که پایۀ نظري کار زند با مبناي نظري این مقاله متفـاوت اسـت مـا    باري. دهدمی

.شویممیوارد بحث آن ن
پـرداختن بـه ایـن مبحـث     امـا پردازد، میمنحصراً به نمود واژگانی 3مقالهچه این اگر

ب نخسـت نگـاهی   نماید؛ به همین سبمیاي از نمود دستوري مشکل بدون داشتن زمینه
الزم به ذکر است که پایۀ نظري این مقاله را کتـاب  .اندازیمي میرواجمالی به نمود دست

هـاي  دادهبـه فراخـور بـا    امـا دهد،میشکیل ت(comrie)) 1976(کامري (Aspect)نمود 
.شده استمعرّفیتوسط نگارنده در آن فارسی مفاهیم جدیدي نیز

نمود چیست؟
: گویـد میدانـد و در تعریـف آن   میبنیاد نمود را یک مفهوم گویندة)1976: 3(کامري 

زمـان  . »اسـت موقعیـت اختار زمـانی درونـی یـک    نمود راههاي مختلف نگریستن به س«
اشـاري و  صـورت بـه زمان این عمل را اماکنند،میدستوري و نمود هر دو به زمان اشاره 

دهـد؛ حـال آنکـه نمـود یـک نـوع زمـان        میانجام (situation-external)ی موقعیتبرون 
تـوان  میبه این ترتیب . دهدمیرا نشان (situation-internal)ی موقعیتغیراشاري و درون 

مربـوط بـه کامـل    اطّالعـات به عبارت دیگـر،  انجام فعل داللت دارد؛ود بر روند گفت نم
پس تفاوت در فعل که هـر  . ها بر عهدة نمود استشدن، استمرار، تداوم فعل و نظایر این

.دو در گذشته انجام شده ولی نحوة انجام آنها متفاوت بوده در نوع نمود آنها است
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نمود دستوري
کلـی، در نمـود   طـور بـه . شـود میفعـل نمایـان   نمود دستوري با عنصـر تصـریفی در  

نمـود در نظـام فعلـی    ابوالحسـنی،  (: توان با نمودار زیر نشان دادمیرا در فارسی دستوري فعل 
:)1375کارشناسی ارشد، نامۀ، پایانزبان فارسی

واژگانینمود 
ایی در درون فعل اسـت و  اي معنمشخصهنمود واژگانی، ) باال2ص (که اشاره شد چنان
از بـین تمـامی   . رفتن داللـت دارد فعل از لحاظ روند انجام گـ موقعیتو وضعیتخود بر 

و در کامري ) 1977((Lyons)مودهایی که در پژوهشهاي انجام شده، از جمله در الینز ن
از افعـال پویـا   (stative)خورد، نمودي کـه بـه تمـایز افعـال ایسـتا      میبه چشم ) 1976(

(dynamic)ایـن تمـایز   علّتشاید . کندمیانجامد بیش از هر نمود دیگري جلب نظر می
   بارزتر بودن نمود ایستا و پویا نسبت به نمودهاي دیگر و لذا تشخیص آسـان آن بـا شـم

و » ارزیـدن «تمـایزي بـین   وجـود بـه بی از همین روست که اهل زبـان بخـو  . زبانی باشد
الزم به ذکر است کـه تمـایزي کـه در اینجـا و در مـوارد دیگـر       . شوندمیقائل » دویدن«

.ی استموقعیتمطرح خواهد شد تمایز فعلی صرف نیست بلکه تمایز 

».علی در را کوبید و رفت«: مثل» تکواژ صفر«با عالمت کامل-

ناقص-

-ننامعی

تام-

».خوانمدارم می«: مثل» می+ داشتن «مستمر با عالمت تصریفی 

».خورممن آب می«: مثل» می«غیر مستمر با عالمت تصریفی 

».بروم«: مثل» بـ«با عالمت تصریفی 

».حسن رفته است«: مثل»» بودن«+ صفت مفعولی فعل «با عالمت 

- نمود دستوري
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ایستاموقعیت.1
کنند که در طول زمان و در میهاي یکدست و ثابتی اشاره وضعیتایستا به هايموقعیت

بـا نمـود   » ارزیـدن «افعـال ایسـتا مثـل    . آیـد شرایط عادي تغییري در آنها بوجـود نمـی  
کنند چـون ایسـتایی و اسـتمرار از    میدستوري ناقص مستمر تولید جمالت غیر دستوري 

وقتی این چنین افعـال بـا ایـن نمـود     اما،گیرندمیلحاظ معنایی در تضاد با یکدیگر قرار 
دارد «: ماننـد بـر پویـایی هسـتند؛   ندارند بلکه دالّشوند دیگر بر ایستایی  داللت میبیان 

شماري در فارسی وجود دارنـد کـه تحـت    ، که به هر حال افعال ایستاي اندك»نشیندمی
آن هـم لّـت ع. »ارزددارد مـی «ماننـد  شوند،میهیچ شرایطی با نمود ناقص مستمر بیان ن

این است که این قبیل افعال ایستا ناظر بر رخدادها یا حاالتی هستند که در هیچ یـک از  
برخالف افعال پویا که اگر رخدادها یـا حـاالتی را   . شوندمیمراحل خود دستخوش تغییر ن

هاي قبـل  شوند به مراحل مختلف تقسیم کنیم هر مرحله آن با مرحلهمیبیان هاکه با آن
ابطـۀ بـین مراحـل مختلـف     پس یک تفاوت موجود بین ایستایی و پویـایی ر . دتفاوت دار
بینـیم  میرا با هم مقایسه کنـیم  » راه رفتن«و » ارزیدن«مثال اگر دو فعل براي آنهاست؛

» راه رفتن«در صورتی که در ،دهدمیدر مراحل مختلف تفاوتی از خود نشان ن» ارزیدن«
اولفی متفاوت است، چنان که مـثالً در مرحلـۀ   مرحلۀ قبلی از جهات مختلهر مرحله با

یک پا بر زمین قرار دارد و پاي دیگر از زمین بلند شـده اسـت؛ یـا مسـافتی کـه در هـر       
:مرحله طی شده با مسافتی که در مرحلۀ دیگر طی شده متفاوت است

.ارزداین لباس بیست هزار تومان می) 1
.رودمیعلی از مدرسه تا خانه راه ) 2

خورد این است که افعال ایستا تا میتفاوت دیگري که بین افعال ایستا و پویا به چشم 
حـال آنکـه   . یابنـد میزمانی که شرایط براي تغییـر آنهـا بوجـود نیایـد همچنـان تـداوم       

شود؛ بـاقی  مدام انرژي تازه صرف انجامکنند که میهاي پویا در صورتی ادامه پیدا موقعیت
پویایی موقعیتباقی ماندن در امار تقدیر، نیاز به تالش ندارد؛ ماندن در یک حالت، به ه

:گمان نیاز به کوشش مداوم داردبی
.داند خانۀ حسن کجاستمیعلی ) 3
.دودمیعلی تا خانۀ حسن ) 4
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رساند که افعال ایستا بـه  میافعال ایستا و پویا درمورداین تفاوت ما را به این حقیقت 
و کوشـش انسـانی بسـیار    که در افعال پویا نقش تالش در حالی،تالش انسانی نیاز ندارند

ندارد؛ حال آن که فعالیتنیازي به » دانستن«مثال ماندن در حالتچشمگیر است؛ براي
حسـب مـورد درونـی یـا     تواند برمیکند، چنین تالشی میی را طلب تالش خاص» دویدن«

:آورد مثلپویا را بوجود میموقعیتگر خود در تالش درونی کنش.بیرونی باشد
.زندمیعلی دارد زمین را شخم ) 5

:وجود داردموقعیتگرانه از کنشآن که در تالش بیرونی تعبیري غیرحال 
.پزدمیآش دارد ) 6

ناظر بر تغییر در حالت خود بخـود پویـا   (Punctual)اي لحظههايموقعیتاز آنجا که 
:اي ایستا نداریمههاي لحظموقعیتهستند، این است که ما 

.علی سرفه کرد) 7
ایـم کـه گـویی از شـروع و یـا پایـان       تا اینجا افعال را به آن گونه مورد نظر قرار داده

در صورتی که . ایمایم؛ به عبارتی این افعال را از درون دیدهنظر کردهایستا صرفموقعیت
نظـر قـرار   مدنیز را نجام آنهااگر این افعال را از بیرون تحلیل کنیم باید شروع و پایان ا

شـود،  میپویا تبدیل موقعیتبه از ایستایی خارج شده وموقعیتصورت دهیم که در این
، موقعیـت که شروع و وارد شدن به یک شودمیچرا که در این حالت فعل درگیر تغییري 

دارد و ایـن همـان   همـراه بـه را موقعیـت و سپس پایان یـافتن آن  موقعیتنماندن در آ
:حالتی است که در نمود ناقص مستمر افعال ایستاي فارسی قابل مشاهده است

؛»ناقص غیر مستمر«. کندمیعلی مسائل احساسی را درك ) 8
.»ناقص مستمر«. کندمیعلی دارد مسائل احساسی را درك ) 9

به شـروع و پایـان آن   توجهرا بدون » درك کردن«که نمود ناقص دارد فعل 8جملۀ
را موقعیـت ورود بـه  9؛ حال آنکه جملـۀ دهدمیبه درون ایستاي آن نشان توجهبلکه با 
هـایی  موقعیتت واقعی خود پس در این ساختارها افعال ایستا برخالف ماهی. دهدمینشان 

هـایی را  موقعیتشوند، بلکـه تغییـرات   میل نکنند که وجود دارند و درگیر تحومیرا طرح ن
حال تغییـر و چگـونگی تغییـر    دقّتت، ت زمان از نظر شددهند که در طول مدمینشان 
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است که ارزش گذشت کامل افعال ایستا با افعال پویا یکی اسـت  علّتبه همین . کنندمی
ل هستندیعنی هر دو درگیر تغییر و تحو:

؛»گذشتۀ کامل فعل پویا«. و رفتخوردعلی غذایش را ) 10
.»گذشتۀ کامل فعل ایستا«. خوردمیه از کجا آب که قضیفهمید ی عل) 11

موقعیـت در یـک  » بـودن «الي بحث اشاره شد که افعال ایستا قرار داشـتن و  هدر الب
هون اینکه ابتدا و انجام کار مورددهند بدمین را نشان معیپس طبیعـی اسـت   . باشدتوج

ایـن فعـل کـه    . آیـد حساب میایستا بهر مهمی در ساخت عبارات  عنص» بودن«که فعل 
ایستا را با صفات نشان دهد، نمود مستمر نـدارد چـرا کـه خـود     موقعیتتواند میبخوبی 

نظر مـورد موقعیتبیان شروع یا انتهاي در صورتی که اما. حاوي عنصر تداوم ایستا است
روري خواهـد  ناچار تعویض واژگان فعـل ضـ  .نظر باشدباشد و به عبارتی پویایی فعل مد

گیرد و بار معناي نمـودي آن بـه دوش   را می» بودن«، جاي »شدن«نجاست که بود در ای
:افتدمی» شدن«

؛»موقعیتدرون -ایستا«علی خیلی چاق است) 12
.»موقعیتبرون یا ابتداي -ایستا«شودمیعلی دارد چاق ) 13

یی آنها آافعال ایستا نیست ناگزیر با همهايگر انسانی در زمرة ویژگیاز آنجا که تالش
:ممکن نیست» از قصد«و » مخصوصاً«با قیودي مثل 

.علی از قصد خیلی چاقا است) 14
.شودمیعلی مخصوصاً دارد چاق ) 15

گویـد مقولـۀ   میوي . دهـد میتعبیر جالبی براي افعال ایسـتا ارائـه   )223، 1968(الینز 
و حالـت  کیفیـت تفـاوت  امـا کنش یا حالـت را،  ،لرساند و مقولۀ فعمیرا کیفیت،صفت

د نـدارد و  زبانها صفت وجـو به همین سبب در بعضی. ش و حالتبسیار کمتر است تا کن
به همین دلیل است که ترکیب . گیرندمیمقابل افعال کنشی قرار در عوض افعال ایستا در

.ایستا داردموقعیتدر فارسی همیشه داللت بر » بودن«صفت و فعل 
رسد فاعل در این موارد بیشـتر  میکنند و به نظر میگر را نفی ، نقش کنشافعال ایستا
تواند استناد حالت باشد؛ به ایـن  مییکی از دالیل این امر . شودمیگر ظاهر در نقش تجربه

ـ میمعنی که حالتی به فاعل دستوري نسبت داده  الی شود بدون اینکه فاعل خود نقش فع
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توانند در بند پیروي بیایند کـه فعـل   درنتیجه افعال ایستا نمی.  اشددر این میان داشته ب
.باشد» ترغیب کردن«و » مجبور کردن«بند اصلی 

.حسن علی را مجبور کرد که جواب سؤال را بداند) 16
.حسن علی را ترغیب کرد که چاق باشد) 17

توانـد بـا   می17و 16دهد که برخالف دو فعل ایستاي میفعلی پویا را نشان 18مثال 
.این عبارت ساختاري دستوري تولید کند

.حسن علی را مجبور کرد که تا خانه بدود) 18
یـا  » کـرد؟ کـار چه«: تواند سؤالمیافعال ایستا ندرموردو باز به همین دلیل است که 

:توان گفتمیفرضاً ن. را مطرح کرد» کند؟میکار دارد هچ«
».داندمیعلی دارد جواب سؤال را -کند؟ میعلی دارد چکار «-) 19

:هاي ایستاي فارسی قلمداد کنیمموقعیتتوانیم جزءمیطور کلی ساختهاي زیر را هب

؛»مریم به مادرش شبیه بود» «بودن«+ مسند + مسندالیه -1
؛»مریم مادرش را خیلی دوست داشت» «داشتن«ترکیبات فعلی با -2
دانستن، فهمیـدن، درك  : دهند مثلمینشان افعالی که فهم درونی یا شناختی را-3

کردن، فکر کردن؛
4-درد کـردن، خاریـدن، احسـاس    : مثـل . دهنـد میدرونی را نشـان  افعالی که حس

دادن؛اهمیتکردن، بو دادن، مزه دادن، ترجیح دادن، 
ـ :دهندمیافعالی که نوعی ارتباط را نشان -5 نظـر رسـیدن، ارزیـدن،    هشامل شدن، ب

.مانستن

افعال پویا.2
کنـیم و در  میتقسـیم  (durative)اي و تـداومی  افعال پویا را به زیرگروههـاي لحظـه  

ایـن  . را نیـز توضـیح خـواهیم داد   (event)و رویـداد  (process)ارتباط بـا آنهـا فراینـد    
افعـال  . شودمیکنند انجام میفرض اي که این افعال پیشطرح زمانیبراساسبندي تقسیم

ل و تغییر و پویـایی  درگیر تحو،ت معناي عنوانشان هویداستطور که از شفافیپویا همان
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ـ «یا » شوندمیواقع «یا » افتدفاق میاتّ«نمایانند که هایی را میموقعیتهستند و  وجـود  هب
کننـد؛  میدر تقابل با افعال ایستا معنا پیـدا  افعال پویا. »کنندمیجریان پیدا «یا » آیندمی

در امـا . شـوند میو یکسـانی در ایـن افعـال دیـده ن    نـواختی سکون و یکبه این معنا که 
درهـم  نـوعی بـه کنیم خواهیم دید ایـن مقـوالت   میبندي که ما از این افعال ارائه تقسیم

لحاظ ایسـتایی و پویـایی تفکیـک    توان ازمیرا موقعیتآمیزد که مراحل مختلف یک می
.کرد

ايافعال لحظه-2-1
ـ میهایی اشاره موقعیتاي به افعال لحظه صـورت  هکنند که در زمان تداوم ندارند بلکه ب

زمـان  مـدت شوند، میکه در لحظه انجام علّتاین افعال به این . شوندمیاي حادث لحظه
هـاي  آنچـه نگارنـده در تحلیـل داده   . ساختار درونی هـم ندارنـد  علّتندارند و به همین 

ـ میاي را این است که افعال لحظه،فارسی به آن رسیده ا ه سـه گـروه کـامالً مجـزّ    توان ب
.شودمیهاي معنایی و نحوي مشابهی مشاهده مشخصهکه در هر گروه تقسیم کرد

کوتاه-ايافعال لحظه-2-1-1
توانیم وقوع میي که ما طوربهبسیار کوتاه، مدتاین دسته، افعالی هستند که با طول 

نمود ناقص بر تکرار داللت دارند،این افعال در.نقطه در نظر بگیریمصورت یک هآنها را ب
ی که مستمر بودن آنها به معناي جریان داشتن و ادامه داشـتن نیسـت بلکـه بـه     صورتبه

:مانندعمل است؛معناي تکرار
.کندمیعلی دارد سرفه ) 20

اگـر در  پـس . شـود میبه این معنی که عمل سرفه کردن دفعتاً حادث شـده و تکـرار   
معنایی که از ایـن  . باشد جمله نادرست است» سرفه«مثال باال منظور استمرار فقط یک 

باال معناي موقعیتشود تکرار عمل سرفه کردن است که در این صورت میجمله دریافت 
یکبـارگی  -1: توانیم براي جملۀ بـاال عرضـه کنـیم   میپس دو تعبیر . کندمیتداومی پیدا 

(semelfactive)تدهد مینشان کهـ  موردموقعی وجـود آمـده   هنظر فقط و فقط یک بـار ب
تکریـري  -2از لحـاظ معنـایی غیـر دسـتوري اسـت؛     است که در این صورت جملۀ بـاال 

(iterative) تبهشود که جملۀ باال با این تعبیـر دسـتوري   میی اشاره دارد که تکرار موقعی
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بنـدي کنـیم   توانیم تحت این گروه طبقهمیبعضی از افعال فارسی را که . قابل قبول است
:از این قرارند

معنایی حرکتـی سـریع اسـت و انجـام فعـل      مشخّصۀحاوي » زدن«از آنجا که فعل 
دهد بنابراین در اکثر ترکیبـاتی کـه بـا ایـن فعـل سـاخته       میاي را نشان لحظهصورتبه
بـا افعـالی کـه    خصوص در تقابل هب. شودمیاي بودن یافت صۀ معنایی لحظهشود مشخّمی

ل مقابـ در» جیـغ زدن «بخش فعلی متفاوتی دارند، مـثالًٌ  امااشته بخش اسمی یکسانی د
درمقابـل » دادن زدن«، »سـیگار کشـیدن  «مقابل در» پک زدن سیگار» «جیغ کشیدن«
هنعـر «درمقابـل » نعـره زدن «، »نفـس کشـیدن  «درمقابل» نفس زدن«، »داد کشیدن«

افعال دیگر که جفـت تـداومی   و بسیاري از »  از کردنپرو«درمقابل» پر زدن«، »کشیدن
سیلی زدن، قـدم زدن، بـال زدن، بشـکن زدن، تـپ زدن، جفتـک زدن،      : از جملهندارند،

...چاقو زدن، چشمک زدن، غل زدن و

ايلحظه- افعال فرایندي-2-1-2
افعـال  : توانیم بـه دو زیـر گـروه تقسـیم کنـیم     میحسب مراحل انجام این افعال را بر

داراي سـه  اولافعال گـروه  . پایان-ايلحظه-ایستا و افعال فرایندي-ايلحظه-فرایندي
به این ترتیب که در ،مرحلۀ آمادگی قبل از وقوع عمل استاولباشند، مرحلۀ میمرحله 

مرحلـۀ آمـادگی بـراي    نظر بلکهموردموقعیتشود نه خود میاین مرحله عملی که انجام 
. دهـد میعمل رادر شرف وقـوع نشـان   » فرایند«ارت دیگر مرحلۀ به عبوقوع عمل است؛

پیدا کند و همـین مرحلـه اسـت    تواند در طول زمان ادامه میاین مرحله تداومی دارد که 
افعـالی کـه در اکثـر    . سـازد میپـذیر  آیی این نوع افعال با  نمود مستمر را امکـان که باهم

ایـن گـروه   اند جـزء شرف وقوع خوانده شدها در اي و یهظنام افعال ثبوتی، لحهدستورها ب
تی دو نوع معنـی بـراي   است که در بعضی از دستورهاي سنّعلّتبه همین . گیرندمیقرار 

نمـود مسـتمر ایـن    پـس . در حال وقوع، و در شرف وقـوع : گیرندمینمود مستمر در نظر 
ست از معنـی  طور که واضح اهمانالبتّهدهد که میرا در شرف وقوع نشان موقعیتافعال 

افعال در ترکیب با نمـود مسـتمر   شود بلکه از ویژگی نمودي این مینمود  مستمر ناشی ن
.گیردمیت نشأ
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؛)ایستا-ايلحظه-فعل فرایندي«. نشیندمیعلی دارد ) 21
.»فعل پویا«. نویسدمیعلی دارد مشق ) 22

در حال وقوع نیست بلکـه در  موقعیتدهد که مینشان دومبرخالف جملۀ اولجملۀ
اي پـذیرد لحظـه  میآمـادگی صـورت   که بعـد از مرحلـۀ  دومشرف وقوع است، در مرحلۀ 

. کنـد میشده تغییر نشده به انجامانجامموقعیتیعنی از . شودمیوجود دارد که فعل انجام 
ه قـدر کوتـاه اسـت کـ    اي کـه آن لحظه. یابدمیاي خود را در این مرحله فعل معنی لحظه

نتیجه نمود مسـتمر نیـز بـا آن همـاهنگی     اي آن ساختار درونی قائل شد و درتوان برمین
ستمر، در حال وقوع نشان توان این افعال را ا با نمود ممیاست که نعلّتبه همین ،ندارد

اومی صـورت تـد  هآمادگی براي ایستادن بمرحلۀ» ایستادن«فعل درموردمثال داد؛ براي
بعد از این . پذیردمیرسد که عمل ایستادن در لحظه انجام میاي فرالحظهوجود دارد، بعد 

آید که در آن حالت ایستادن وجود دارد، بوجود میموقعیتمرحله یعنی وقتی انجام شد 
االنـه  فعصـورت بـه کند که دیگر کاري در آن میحالتی که درست مثل افعال ایستا عمل 

صـورت بـه شود کـه طـی آن فاعـل    میسبت داده گر نتی به کنشلشود بلکه حامیانجام ن
.یابدمیحضور موقعیتمنفعالنه در 

ایستا ارزش زمانی -ايلحظه-است که ساخت حال تام افعال فراینديعلّتبه همین 
صـورت بـه حال تام در این افعال . معادل ساخت حال ناقص مستمر افعال تداومی را دارد

کند که وجود حالتی را در زمان حال میعمل » بودن«ساخت حال در افعال ایستا با فعل 
.دهندمیبه فاعل نسبت 

.علی خوابیده است) 23
.حسن قد بلند است) 24
.خواندمیمریم دارد درس ) 25

دهد که با وجـود نمـود تـام بـر     میایستا را نشان -ايلحظه-فعل فرایندي23جملۀ 
ثابـت بـه فاعـل    صـورت بهصفتی را نیز24جملۀ . کندمینواخت داللت حالتی ثابت و یک

25جملـۀ  . هر دوي این جمالت در زمان حال برقرار هستند و ادامه دارند. دهدمینسبت 
رفتـه در آن  کاربا این تفاوت که فعل به. مه داردهم درست در زمان حال برقرار بوده و ادا

.تداومی و نمود آن ناقص مستمر است
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حسـاب آوریـم از نظـر    توانیم جزء این گـروه بـه  میبعضی افعال را که در فارسی حال
ایستادن، خوابیدن، نشستن، آشـتی کـردن، عروسـی کـردن، ایمـان آوردن و      : گذرانیممی

افعال یادشـده بسـته بـه مـتن      . »از یاد رفتن«، »رفتندر «: »رفتن«اکثر افعال مرکب از 
. ایستا داشـته باشـند  -ايلحظه-کوتاه و یا فرایندي-ايتوانند معنی لحظهمیرفته، کاربه

کار روند با نمود ناقص معنی هکوتاه ب-ايدر صورتی که این افعال با ویژگی نمودي لحظه
کـار رونـد معنـی در شـرف     هایستا ب-ايلحظه-صورت فراینديهتکرار و در صورتی که ب

:آمدنزدن، فرود چکیدن، انداختن، ورق : رسانندمیوقوع را 
-در ویژگـی نمـودي فراینــدي  «) تکــرار(» چکیـد میاز دسـتان خیسـش آب   «-) 26
؛»ایستا-ايلحظه

-ايدر ویژگـی نمـودي لحظـه   » «کردمچکید که خالیشمیداشت آب ازش «-) 27
)هنوز نچکیده بود(» کوتاه

امـا شـده اسـت   معرّفـی اي فعل لحظهعنوانبهدر پژوهشهاي پیشین » افتادن«فعل 
نتیجـه دو ویژگـی   دو نوع تعبیر متفاوت و در» فتادنا«دهد که میهاي فارسی نشان داده

:متفاوت دارد
.پیرمرد در گوشۀ اتاق افتاده است) 28
29 (بام افتاده استه از پشتبچ.

-ايلحظـه -آید این فعل را در طبقۀ فراینـدي دست میبه28که از جملۀ اولتعبیر 
که مثـل نشسـتن   (» افتادن«ابتدا تداوم یک فرایند سپس لحظه عمل . دهدمیایستا قرار 

ایـن  دومدر جملـۀ  امـا . گـردد میو بعد مرحلۀ ایستاي آن آغاز ) کندمییا خوابیدن عمل 
-هستند و ما آنهـا را فراینـدي  » ایستا«گیرد که فاقد مرحلۀ میفعل در ردیف افعالی قرار 

ویژگـی ایـن   . شودمیایستا جدا -ايلحظه-ه فرایندينامیم که از گرومیپایانی -ايلحظه
یعنی داراي مرحلۀ پیش از وقوع عمـل هسـتند کـه خـود     ،افعال مثل افعالی قبلی است

فرایندي کـه خـود جـزء   البتّهشود، میشودکه به نقطۀ پایانی منتهی میفرایندي را شامل 
ایـن  .و عمل مورد نظر نیست بلکه براي رسیدن به لحظۀ انجام عمل الزم اسـت موقعیت

نمـود مسـتمر ندارنـد و    ،اي بـودن لحظـه علّتپایانی به -ايلحظه-افعال یعنی فرایندي
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اي یا دلیل بر قریب به وقوع بودن فعل اسـت  نمود مستمر در آنها مثل دیگر افعال لحظه
:و یا تکریري بودن آن

30 (افتددارد از پشت بام میه بچ.
.»پایانی با معنی قریب به وقوع بودن-ايلحظه-فعل فرایندي«

.رسدمیعلی دارد به نوك تپه ) 31
ایستا این است که افعال اخیر بـه  -ايلحظه-این افعال با افعال فراینديهاياز تفاوت

توان آن میصۀ تداومی هستند که دارا بودن مرحلۀ ایستایی بعد از وقوع حاوي مشخّعلّت
پایا، در لحظـه تمـام   -ايلحظه-را با قیود طول زمان بیان کرد؛ حال آنکه افعال فرایندي

:شوند و تداومی ندارند که بتواند با قیود طول زمان بیان شودمی
.علی براي پنج ساعت خوابید) 32
.حسن براي پنج ساعت به دنیا آمد) 33

. اي استلحظه-افعال فراینديدوماز نوع 33و فعل جملۀ ولااز نوع 32فعل جملۀ 
:توان جزو این گروه قرار دادمیافعال زیر را 

).الزم(، ترکیدن، شکستن )الزم(افتادن،  شکافتن 5به دنیا آمدن، جوش آمدن،

افعال تداومی-2-2
زمان، محدود یا نامحدود تـداوم و ادامـه   مدتافعال تداومی، افعالی هستند که براي 

(telic)پـذیر  از ایـن افعـال، بـه دو گـروه نهایـت     ) 1976(بندي کـامري  در تقسیم. دارند

از هـم جـدا   نظرموردهايموقعیتنقطۀ پایانی براساسخوریم که میبر(atelic)پذیر نهایت
دهند که به هـدفی میـل کـرده و یـک نقطـۀ      میپذیر عملی را نشان افعال نهایت. اندشده

اي نیسـت کمـا   کننـده زمان در این افعال عامل تعیـین مدتطول . پایانی مشخص دارند
تر باشـد کـه   ناپذیر طوالنیپذیر از افعال نهایتافعال نهایتمدتاینکه ممکن است طول 

ایـن اسـت کـه در    تفاوت مهم این دو دسته از افعال . کندمیاین مسئله تمایزي را ایجاد ن
شـده اسـت ك در ایـن نقطـه     » کامـل «رسد که عمل میپذیر باالخره زمانی افعال نهایت

به پایان نرسیده و فقـط  موقعیترسد و قبل از این زمان میلزوماً عمل مورد نظر به پایان 
.تواند شکسته شودمی
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پذیرافعال نهایت-2-2-1
یک مرحله فرایندي اسـت کـه بـه    . ا وجود دارددر این افعال تداومی، دو مرحلۀ مجزّ

تفـاوت  . شـود میپایانی که از پس از این فراینـد ایجـاد   شود و بعد نقطۀمیختم موقعیت
اي نامیدیم این است که افعال اخیـر  لحظه-عمدة بین این افعال و افعالی که ما فرایندي

عمـل فعـل محسـوب    ءشود جـز میافتند و فرایندي که به لحظه ختم فاق میدر لحظه اتّ
نوعی جـزء خـود   هشود بمیپذیر که به نقطۀ پایانی منتهی فرایند افعال نهایتاماشود مین

پذیر نتیجۀ کمال روند و فراینـدي اسـت کـه ایـن     واقع نهایی افعال نهایتدر. عمل است
:سازدمینقطه را 
.پوسدمیها دارد این پارچه) 34
.شودمییخ دارد آب ) 35

در نمود مسـتمر، فراینـدي   » آب شدن«و » پوسیدن«شود افعال میکه مالحظهچنان
رسـد کـه   میرسـند و زمـانی   میدهند که نهایتاً به نقطۀ کمـال  میرا در حال تکوین نشان 

راهـی کـه بـراي تمیـز افعـال      .کامل انجام شده و پایـان یافتـه اسـت   طوربهدیگر عمل 
ل به استلزامی است که از آنهـا دریافـت   ناپذیر وجود دارد، توسپذیر از افعال نهایتنهایت

.شودمی
36 (گیردمیه دارد به پرستارش انس بچ.
مالً انـس  ه هنوز به پرسـتارش کـا  بچ«این استلزام وجود ندارد که اولدر جملۀ) 37

ـ «دارد کـه  این استلزام وجـود دومدر جملۀاما» نگرفته است ه گریـه کـرده اسـت   بچ «
شـود  میناپذیر با نمود مستمر گرفته ی است که از جمالت نهایتاستلزامواقع نمود تامدر

.شودمیپذیر با نمود ناقص مستمر این استلزام حاصل نحال آنکه از افعال نهایت
. دهنـد میپـذیر از خـود نشـان    شوند نمود نهایـت میب مرکّ» شدن«اکثر افعالی که با 

ص پایـانی و نهـایی مشـخّ   افعال تداومی هستند که داراي نقطـۀ  » شدن«افعال مرکب با 
وجودبهجدیدي را موقعیتباشند که بعد از رسیدن به این نقطه پایانی و کامل شدن، می

:قبلی کامالً متفاوت استموقعیتاز نظر نوعی، ایستاست و از آورند کهمی
.یخها آب شد) 38
.هوا تاریک شد) 39
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.لباسها خشک شد) 40
بـه  » روشـنی «، »آب«دگرگونی یخ به . دهندمیتمامی این جمالت دگرگونی را نشان 

تواننـد  مینیـز کـه   » شـدن «افعال دیگـري غیـر از   . »خشکی«به » خیسی«و » تاریکی«
نمـودي را  ی را ایفـا نماینـد، همـین ویژگـی     نیز همان معن» شدن«ب فعل مرکّصورتبه

←پالسـیده شـدن، رنجیـدن    ←پوسیده شدن، پالسیدن ←پوسیدن : دهندمینشان 
.شدنرنجیده 

آورنـدة حـالتی هسـتند کـه بـر      وجودبـه دارنـدة صـفت و   از آنجا که ایـن افعـال دربر  
را کل آن توان بهمیي کمرنگ شده است که حدگر بهشود، نقش کنشمیپذیر واقع کنش

:مجهولی از آن دریافت کردنادیده گرفت و درنتیجه ساختی 
.چیزي علی را خسته کرد←علی خسته شد ) 41

شـود ایـن اسـت    میاي از این بحث و از مشاهدة رفتار نمودي این افعال حاصل نتیجه
تـوان تحـت عنـوان افعـال     میچه مجهـول و چـه اسـنادي را    » شدن«ۀ ترکیبات که کلی
گیرنـد افعـالی هسـتند کـه     میاز افعال دیگري که در این گروه جاي .پذیر قرار دادنهایت

از ،باشـند میپـذیر  قوع حالت بر کـنش سانی وگر انن ویژگی حذف نقش کنشداراي هما
، »ورم کـردن «، »غـروب کـردن  «: ماننـد » کردن«ب با عنصر فعلی جمله افعال الزم مرکّ

که واژگانی شـده اسـت،   » شدن«، و بعضی افعال دیگر  که برخالف فعل »ریزش کردن«
به هوش «و » به ستوه آمدن«: باید براي تشخیص آنها معیار معنایی را به کار گرفت مثل

ت عمدة این افعال یعنی وقوع حالت بر فاعل صوري و وجـود  دو خصوصیعلّتبه . »آمدن
تـوان  میسـؤال  شود، دو معیار نحوي را به وسـیلۀ دو میفرایندي که به این حالت منتهی 

این افعال در پاسـخ بـه ایـن دو سـؤال، جمـالت دسـتوري       . کار گرفتهبراي تمایز آنها ب
:سازندمی

»سر فاعل صوري آمد؟چه بر«) یک
»فاق افتاد؟چقدر طول کشید تا این اتّ) دو
.تاریک شد-» چه بر سر هوا آمد؟«-هوا تاریک شد ) 42
.نیم ساعت-» چقدر طول کشید تاخورشید غروب کرد؟«. خورشید غروب کرد) 43
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هـاي معنـایی ویـژة خـود از     مشخصـه به توجهبعضی از افعال به ظاهر مترادف با اما
ي کـه مـثالً   طـور بهگیرند؛میتقابل قرار یکدیگر درناپذیري باپذیري و نهایتلحاظ نهایت

:گیردمیقرار » صحبت کردن«درتقابل با » گفتن«
.گویدمیبه حسن راعلی دارد موضوع مهمانی) 44
.کندمیعلی دارد دربارة مهمانی با حسن صحبت ) 45

شـود ایـن اسـت کـه افعـال      میهاي دیگـر حاصـل   ها و دادهاي که از این مثالنتیجه
چرا کـه  . دهندمیپذیر بودن از خود نشان ي در فارسی گرایش بیشتري براي نهایتمتعد

اي بـه پایـان رسـیده و انجـام     فعل در مرحلـه درنهایتدهد که مین مفعول مشخص نشا
» را«ظاهر الزم اگر بتوان نشانگر در جمالت بهحتّییگر این است  که دمشاهدة. شودمی

اي بخـورد  وابستۀ مفعولی فعل اضافه کرد بدون اینکه بـه سـاخت جملـه لطمـه    را بعد از
:پذیر استصورت نهایتپذیر و در غیر اینجمله نهایت

ناپذیرنهایت: خواندمیعلی دارد زیر لب آواز ) 46
پذیرایتنه: خواندمیب آواز را علی دارد زیر ل) 47

ص کـرده و طبیعـت   سازي است کـه ارجـاع را مشـخّ   در اینجا نقش معرفه» را«نقش 
:دهدمیپذیري به فعل نهایت

.خواند که دیشب یاد گرفتمیعلی دارد زیر لب آن آوازي را ) 48
نتیجـه فعـل   آورد درحسـاب بـه تواند ساخت دسـتوري  نمی» را«در جملۀ زیر عنصر 

:ناپذیر استنهایت
.کندمیپف را ودارد خرعلی ) 49

:پذیر فارسی قرار دادتوان در گروه افعال نهایتمیبه این ترتیب افعال زیر را 
غرق شدن، کچل شدن، آشکار شـدن، سـرد شـدن،    : مثل» شدن«ب با افعال مرکّ-1

آید ولی اسم و فعل هـم  که بیشتر از ترکیب صفت با این فعل به دست می... سیر شدن و
.شدن، دیده شدنآب : شودمیدیده 
اثـر کـردن، بـاور کـردن، تـب کـردن، دم       : مثل» کردن«ب با بعضی از افعال مرکّ-2

...، طلوع کردن و)هوا(کردن 
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علـی از یـک تـا صـد را     «: افعالی که در متن داراي یک مفعوم صریح باشند مثـل -3
.»شمردمی
ناپذیرافعال نهایت-2-2-2

در حـالی  . ناپذیر در نقطۀ پایانی اسـت نهایتتفاوت عمدة این دسته از افعال با افعال
شـوندکه بعـد از آن ادامـۀ فراینـد معنـی نـدارد،       میاي ختم پذیر به نقطهکه افعال نهایت

نهایت، بدون اینکه به نقطۀ کمالی برسند به فرایند خود توانند تا بیمیناپذیر افعال نهایت
.ادامه دهند

گـذرانیم تـا تفـاوت ایـن دو گـروه      میپذیر از نظر افعال زیر را در تقابل با افعال نهایت
:مشخص شود

» نهار پختن«) بدرمقابل» آشپزي کردن«الف ) 1
»دیپلم گرفتن«) بدرمقابل» تحصیل کردن«الف ) 2

را وارد کـرد  » را«ۀ توان حـرف اضـاف  مین) 1شود در افعال گروه میطور که دیده همان
عـدم  علّـت همچنـین  . کنـد میدستوري ناین عمل ساخت را غیردومولی در افعال گروه 

ایـن افعـال صـدق    درمـورد » ؟...چقدر طول کشید تـا «وجود نقطۀ پایانی طبیعی، سؤال 
پـذیر  کند، ولی اگر بخواهیم آن را براي ایـن افعـال بگنجـانیم طبیعتـاً افعـال نهایـت      مین

:ساخته خواهد شد
چقدر طول کشید تا علی رانندگی کرد؟) 50

اسـت کـه ایـن    علّتاین زبانی بعضی سازگار باشد تنها بهاگر با شمحتّیاین سؤال 
فرایند تـا رسـیدن بـه    مدتشروع و ورود به فرایند است و نه خود درموردسؤال به نظر
.نقطۀ پایانی

رسـانند در جـواب   میاز طرف دیگر چون این افعال فرایند بـدون نقطـه پایـانی را    اما
:کنندمیعمل خوبیبه» ؟...براي چند ساعت«سؤال 
»علی براي چند ساعت شنا کرد؟«. علی براي پنج ساعت شنا کرد) 51
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تـوانیم در ایـن   میهمۀ افعال زیر را بدون در نظر گرفتن متن و تنها با همین معیارها 
:گروه قرار دهیم

بـازي کـردن، دعـوا کـردن، شـوخی      : مثـل ،شوندمیب مرکّ» کردن«افعالی که با ) 1
...کردن، غرغر کردن و

ـ آفتاب خوردن، تأس: شوند، مثلمیب مرکّ» خوردن«افعالی که با ) 2 ه ف خوردن، غص
...خوردن و

گیرنـد و  میشود که اکثر افعال الزم در ایـن گـروه قـرار    میاز بررسی این افعال نتیجه 
.قبالً ارزیابی شداین مسئله نیزعلّت

و » عمـداً «گر در این نوع ساختها این افعال با قیودي مثـل  فعال بودن کنشعلّتبه 
:دستوري هستند» از قصد«

.علی عمداً صحبت کرد) 52
.حسن مخصوصاً خندید) 53

:آوردمیوجودبههمین ساخت امري، با این افعال ساختی دستوري و باز با
.دفاع کن) 54
.کمک کن) 55

:م هستند و بنابراین ساخت مجهولی ندارنداین افعال اکثراً الز
.شنا کرده شدعلی) 56
.حسن گریه کرده شد) 57

گیرينتیجه
تـوان نمـود واژگـانی در    میهـاي فارسـی   به پایۀ نظري مقاله و با تحلیـل داده توجهبا

در ي کـه نمـودار آن   رواین نمودار با نفوذ دسـت . ائه کردنمودار زیرا ارصورتبهفارسی را 
فعـل  وجود را براي هر زمان خـاص آمیزد و تعابیر متفاوت ممیبحث ارائه شد، درهماول
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توان تعاریف پیچیده و گاه مبهمی را که براي هر زمـان  میبه این ترتیب . دهدمیدست به
.ن کاهش دادهاي معیهمشخّصکنش به ،شودمیتی ارائه در دستور سنّ

نوشتپی
برد و آن را میستور زبان فارسی بکار ا دکتر علی اشرف صادقی در کتاب دبار این اصطالح راولین.1
.شمردمیا اي مجزّمقوله
.رجوع کنیدکارشناسی ارشدۀنامبراي اطالع بیشتر به ابوالحسنی چیمه، زهرا، پایان.2
را ست که زحمت راهنمـایی و مشـاورة آن  نامۀ کارشناسی ارشد نگارنده ااناین مقاله بخشی از پای.3

ـ زادهسرکار خانم دکتر شهین نعمتشناس وحقمحمدکتر علی قدر جناب آقاي داساتید گران عهـده  هب
.اند که از آنها سپاسگزارمداشته
ـ پایانا را در زّجافعال نمودي که خود مبحثی م.4 دهـد بـر آغـاز    میخـود اختصـاص   هنامۀ نگارنده ب

.کند مثل آغاز کردن که فعل آغازي استمیاستمرار یا پایان عمل داللت 
کنـد کـه بـراي آن    میفعالیـت این فعل بعد از رسیدن به لحظۀ وقوع در مرحلۀ دیگري شروع به .5

کشد که میفعل را فعل دیگري بدوش واقع بار مرحلۀ ایستاي ایندر. »جوشیدن«: ا وجود داردلی مجزّفع
ایی داردات مجزّخصوصی.

: پذیر مثلنهایت
»گفتن«

»صحبت کردن«: ناپذیر مثلنهایت

»ارزیدن«: ایستا مثل

»سرفه کردن«: کوتاه مثل-ايلحظهنمود واژگانی

اي لحظه- فرایندي

ايلحظه

پویا

تداومی

»نشستن«: ایستا مثل-ايلحظه- فرایندي

»بدنیا آمدن«: پایانی مثل-ايلحظه-فرایندي 

مندغیرغایت–کرانه بی–کرانمند –مند غایت
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منابع فارسی
، دانشـکدة  نامـۀ کارشناسـی ارشـد   پایان، »نمود در نظام فعلی زبان فارسی«ابوالحسنی چیمه، زهرا، 

.1375ادبیات علوم انسانی، دانشگاه تهران، 
، شـمارة  اول، سـال  مجلۀ زبانشناسی، »اي و تداومیفعلهاي لحظه«دخت، پناه تهرانی، سیمینجهان

.64-103، ص 1363پاییز و زمستان دوم
، 2وزارت آمـوزش و پـرورش، ج   : ، تهـران دستور زبان فارسـی ادقی، علی اشرف، غالمرضا ارژنگ، ص
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“Types of Lexical Aspects in Persian verbs”
Zahra Abolhassani Chimeh

Graduate Doctor from Tehran University

Abstract
The current paper is an outlook toward Lexical Aspect and its types
exist as a semantic parameter in verb and indicate trend of doing task
of verb in terms of continuance, iteration, duration etc. Although
discourse aspect is considered as independent factor in verb
morphology, but the resultant syntactic reflection does not solely
corresponds to grammatical aspect; instead, it includes lexical aspect
as well. At this essay, lexical aspect has been sparated and
distinguished from grammatical aspect and its type will be analyzed.
In general, lexical aspect may be divided into two categories: “Static”
(e.g. to deserve) and “Dynamic” one. Dynamic verbs are classified
into “Transitory” and “Constant” groups. Transitory verbs are also
categorized into “Transitory- Contraction” and “Persistent” ones. The
transitory verbs are characterized in “Transitory- Contraction” (e.g. to
cough) and “Proceeding- Transitory” forms so the latter, in turn, may
be divided into two categories: “Proceeding-Transitory-Static” (e.g. to
sit) and “Proceeding- Transitory- Perfect” (e.g. to bear/give birth). The
Constant verbs are also found in two types: “Finite” (e.g. to tell) and
“Infinite” (e.g. to talk). In combination with grammatical aspect,
lexical aspect produces different symbolic but regular aspects so that
regardless of considering them, these values will be interpreted as
irregular and out of order.

Keywords: Aspect, Meaning, Verb, Static, Dynamic
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“World Field “MYAN KHANEH” ”
Dr. Moahmmad Reza Torki

Associate Professor of Tehran University

Abstract
In this essay, through pondering into meaing of a line of verse
versified by Khaghani Shervani and surveying and criticism on the
points which have been purposed about its intrerpretation and
description since of yore, we have tried to explain about term “MYAN
KHANE” (literally world field) within the poem of this leading
versifier (6th Hegira cen./ 13th AD cen.). It seems such interpretation
for the meaning which was given in this line of verse, to be special
argot used by Khghani; in other words, it is one of those terms which
have been adapted in works of Shervani as famous versifier only at
level of investigation. The presence of such terms and implications in
works of Khaghani and other orators in Persian literature may require
codification of Special Terminology for Khaghani and other Persian
literarure versifiers separately.

Keywords: MYAN KHANEH (World Field), Khaghani Shervani,
Special Terminolgy of Khghani
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“A review on personality of Ibn Bakooyeh Shirazi”
Mohammad Ali Janipour

Assistant Professor of Yasooj University

Abstract
One of the prominent shophists lived in 4th and 5th Hegira centuries
(11th & 12th AD centuries) is Ibn Bakooyeh Shirazi. In a poetic verse
that Saadi (14th AD century) mentioned Baba Koohi as pseudonym for
Ibn Bakuyeh Shirazi and within a phrase written by Isa Ibn Joneid
Shirazi (15th AD cen.) at Tazkereh-E- Hezar Mazar (literally
Hgiography of Thousand Tombs) book with title of BabaKoohi as
well as what Reza Gholi Khan Hedayat mentioned in Tazkereh Reyaz
Al-Arefin book (literally Hagiography of Mystics’ Gardens) in 20th

AD century and ascribed a verse collection to a poet with Babakoohi
as his pen name  i.e. Ibn Bakuyeh Shirazi who had been most likely
buried in Neishaboor City; all of these have caused him to be
considered as the same person with another one under title of
Babakoohi whose tomb situated at north Shiraz and a poet who was
living during 16th AD century, based on the reliable and strong
reasons. But, there are some signs by means of reliable works based
on which Ibn Bakooyeh is a person rather than one was buried at north
Shiraz and one who is known as Babakoohi so that the poems
collection that was ascribed to him really does not belong to him.

Keywords: Ibn Bakooyeh, Sophist, Decease, Neishaboor
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“Survey on Panoramic Journey into Mystic texts”
Dr. Seyed Ali Asghar Mirbagheri Fard
Associate Professor of Isfahan University

Fatemeh Taheri
Doctoral Student in Persian Language & Literature field at Isfahan

University

Abstract
The present paper investigates into one of the important subject in
mystic conduct i.e. Panoramic Journey within mystical texts up to
Hegira 7th century (14th AD century). After purposing an introduction
about this journey, author deals with definition of (mystic) conduct
and wayfaring and history of journey in Quran and Islamic Traditions
(Hadith) and explained them briefly. The author has also extracted
types of conduct and journey from mystic texts and introduced them
and then dealt with definition of sophists’ goals concerning to this
journey and the needed tools for such conduct and then explained
about ceremonies of journey and for entering into Khanghah (Sophist
Convent) and the relation of Sophist Shekhs (masters) with this
conduct. At the end, author has expressed the impacts and benefits of
Sophist journey.

Keywords: Journey, Wayfaring, Conduct, Wayfarer and Mystic Texts
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“Visual insight of Rozbahan in exegesis of Arayes- Al- Bayan Fi
Haghayegh Al- Quran”
Dr. Ali Sheikholesiami

Professor in Tehran University
Dr. Mohammad Rezaee

Assistant Professor of Semnan University of Persian Language &
Literature

Abstract
One of the foremost works written by Ibn Abi-Nasr Rozbahan Baghli,
one of famous mystics in sixth hegira century (13th AD century) is
execgesis of “Arayes Al- Bayan Fi Haghayegh Al-Quran” (literally
the banquets of locution in Quranic facts) that despite of its significant
position has in history of mystical exegeses and identifying romantic
theosophy, it has been left behind shade of anonymity and it might not
been noticed classic and recent researches, except for a brief
implication.
Mystic experience exercised by Sheikh Rozbahan is the foremost
default when exposing to Quranic text and and deemed as a basis for
his genostic interpretations about Quranic verses. Interpretation of
Quranic implications and concepts resultant from such experience to
Rozbahan was not possible only by special speech techniques which
are full of Visualization, image and emotion so this caused mixing of
thoughts in Rozbahan with visual pictures and figurative language.
Thus, Rozbahan’s prose in Arayes Al- Bayan exegesis, like poetical
proses, is full of states of imagination. A review of adaption and
employing of states of imagination and interpretation of their basis
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and reason of use in Arayes exegesis is a subject that has been
explored in this paper.

Keywords: Visualization, Imagination, Style, Mystic Experience,
Simile, Metaphor

*
Email (Corresponding Author): rezaiesem@gmail.com



128/ English Abstracts

“An analysis on “Malakoot” Story based on Structualist
Approach”

Dr. Taghi pournamdarian
Professor of Research Center of Literature & Humanities

Roghayeh Hashemi
MA in Persian Language & Literature

Abstract
“Malakoot” Story (literally celestial kingdom), the only novel written
by Bahram Sadeghi, is one of the memorial work that has been witten
under the influence of “Boof-E-Koor” Story (literally Blind Owl)
written by Sadegh Hedayat by a distinctive style and during a specific
period of time. Aside from unique content of this story, form and
structure of this work are also remarkable and marvelous. The present
paper is intended to interprete some of lingual, structural and technical
characteristics of this work; thus, with respect to the modern
structuralist approach which has been purposed in the field of literary
cticism during several years including strong strategies, the current
essay was written. After a brief prologue concerning to structuralism
and history of Malakoot (Celestial Kingdom) and definitions of
structuralists’ views like Janet, Tzvetan Todorov, and Baret etc and
purosing of their ideas, this paper dealt with omniscient point of view
and presentation of Malakoot parameter as well as analysis on this
story at two levels: Narative structure and narrative syntax.
Despite of the seemingly existing inconsistent structure in narration of
the story, Malakkot is considered as an interpretation of a solid and
deliberate form and structure that begins with an unstable state and
this lead to uttermost state following of the story trend. In part of
narration syntax, functional, active, and their special function or action
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are taken into consideration so that with respect to story’s surface
structure, Dr. Hatam as the main subject (agent) may affect other
characters.

Keywords: Structural Criticism, Naration, Malakoot, Sadeghi
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“Amr Ibn Jahiz”
(H150-255)/ (AD767-868)
A Philosopher Literate
Dr. Mohsen Jahangiri

Professor of Tehran University

Abstract
Like Volter, French salient author, Al- Jahiz is a philosopher literate;
namely, literary dimension of his personality predominates over his
philosophical character. Like other great literati and writer of the
world, he was a master in all sciences and knowledge of his age
including philosophy, speech, politics, and a verity of customs, beliefs
and religions and in some of them he was skillful and adroit and wrote
books and pamphlets. Among classic writers, the main advantage of
Al- Jahiz was in that like the contransitory and modern well- known
authors, he has pondered about realities of life and daily problems of
community including racism, differences in religions and beliefs and
caste characteristics and even morality and behavior of individuals
while ignoring ideal community or so-called Utopia. He did not intend
to create an ideal socity in his mind in order to laed people toward
such community, but instead he made effort only to identify and
making the community known at his time. In his philosophical
thoughts and contemplations, he was thinking about sensible and
tangible realities like Greek naturalist philosophers before Socrates
while he has avoided from metaphysical generalities and abstractions
beyond feeling and senses. Al-Jahiz was a mirthful and smiley writer
and philosopher and loved all states of life and like Volter; he both
laughed himself and made the others to laugh.
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Keywords: Ideal Community, Real Community, Abstractions,
Realities, Religious Differences, Racial Diversities, Personal
Charactersitics, Litrary Dimension, Philosophical Dimension
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