
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6281 -8822: المللی شمارة استاندارد بین
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 1931 ، پاييز و زمستان2، شمارة 1 دورة
 

 دانشگاه تهران: ناشر

 ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهراندانشكدة : صاحب امتياز

 دوستان دکتر غالمحسین کريمی: مسئولمدير

 ر محمود فضیلتدکت: سردبير
 

 هيئت تحريريّه
 

 مطهراله کريميدکتر جان هفتادردکتر غالمعباس رضائي خراسانيدکتر احمد اميري

 دانشگاه تهراناستاد  دانشیار دانشگاه تهران استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

 دکتر اختر مهدي دکتر حميرا زمردي دکتر محمدحسن حائري 

 استاد دانشگاه جواهر لعل نهرو دهلی دانشیار دانشگاه تهران دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی

  دکتر عبدالرضا سيف ليدکتر کاوس حسن

  استاد دانشگاه تهران استاد دانشگاه شیراز

  دکتر محمود فضيلت دکتر محسن ذوالفقاري

  دانشیار دانشگاه تهران  دانشیار دانشگاه اراك

 

 محرم باستانی : مدير داخلي

 ناهیدالسادات فخار :کارشناس اجرايي

 تهران، خیابان انقالب، دانشگاه تهران، دانشكدة ادبیات و علوم انسانی، دفتر مجالت دانشكده :نشاني

 adab@ut.ac.ir :پست الكترونيكي

 http://jlcr.ut.ac.ir :وب سايت

  286-11882226 :فكس    286-11882226 :تلفن

 ريال 02222 :قيمت
 

 حقوق کلیة مقاالت براي دانشكدة ادبیات و علوم انسانی

 .دانشگاه تهران محفوظ است

mailto:adab@ut.ac.ir


 

 

 پژوهشنامة نقد ادبي

 

 

 (راهنماي نويسندگان)شرايط پذيرش مقاله 

 
 

اي علمی ـ پژوهشی در دانشكدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشريه« پژوهشنامة نقد ادبی»فصلنامة 

 .شودحوزة مطالعات ادبی است که چهار شماره در سال منتشر می

 

 ويژگيهاي کلّي مقالة مورد پذيرش

بوده و در نشرية ديگري منتشر نشده باشد و تا زمانی ( نويسندگانيا )مقاله بايد نتیجة تحقیقات نويسنده  -

 .که داوري آن در اين مجلّه به پايان نرسیده، به مجلّة ديگري ارسال نشود

 .پس از تأيید هیئت داوران اعالم خواهد شدبه درخواست نويسنده، پذيرش مقاله براي چاپ،  -

 . ه استچاپ مقاله منوط به تأيید نهايی هیئت تحريري -

 .آن آزاد استاصلی ويراستار مجلّه در ويرايش ادبی و فنّی مقاله بدون تغییر در محتواي  -

 .هاي دريافت شده بازگردانده نخواهد شدمقاله -

 .مسئولیت مطالب مندرج در مقاله به عهده نويسنده است -

سطر در هر  82، با B Nazanin (فونت)، قلم 60( سايز)، به اندازة A4مقاله بايد روي کاغذ استاندارد  -

و يك ( فايل)شده باشد و در سه نسخة به همراه يك پوشه  نوشته WORD 2003 پرداز صفحه، در محیط واژه

 .به دفتر مجلّه ارسال شود PDFنسخه 

، مرتبة علمی، دانشگاه محلّ تدريس يا تحصیل نويسنده يا نويسندگان، نشانی (يا نويسندگان)نام نويسنده  -

 .اي جداگانه نیز ارائه شودالكترونیكی و شمارة تلفن آنها در صفحه و پوشه پست

 .حجم مقاله در مجموع نبايد بیش از بیست صفحه باشد -

 .نامة نويسنده باشد، ذکر نام استادان راهنما، مشاور و داور ضروري استدر صورتی که مقاله برگرفته از پايان -

 

 :اشدمقاله بايد شامل بخشهاي زير ب* 

خانوادگی نويسنده، مرتبة سپس نام و نام. شامل عنوان مقاله که گويا و بیانگر محتواي مقاله باشد :عنوانـ 

 .علمی و دانشگاه محل تدريس يا تحصیل وي ذکر شود



شامل تصويري کلّی از بیان مسئله، هدف، ( واژه 862تا )شرح جامعی از مقاله که با لغات محدود  :چكيدهـ 

 .ها باشدو يافته روش تحقیق

 .هاستشامل پنج تا هفت واژة تخصّصی که اهمیّت آن بیش از ساير واژه :هاي کليديواژهـ 

 (.به اجمال)شامل هدف و ذکر سوابق پژوهشی در حیطة محتوا  :مقدّمهـ 

 . شامل متن اصلی مقاله، مبانی نظري، بحث و تحلیل و تقسیم بنديهاي محتوايی :پيكرة اصليـ 

 .شامل نتايج منطقی و مفید مقاله :گيرينتيجهـ 

 .در صورت وجود توضیحات :نوشتپي -

 .نامهشیوهارجاعات مقاله بر مبناي  :فهرست منابع -

 (. واژه 822تا ) 68به اندازه  Times New Romanبا قلم  :چكيده انگليسي -

 

 شيوة تنظيم متن* 

 .شودك سطر سفید از بخش قبلی جدا میعناوين بخشهاي مختلف فوق، در شروع هر قسمت و با ي -

 . سطر اوّل زير هر بخش، نبايد با تورفتگی آغاز شود -

متر تورفتگی از هر طرف نقل قولهاي مستقیم بیش از سه سطر به صورت جدا از متن اصلی و با يك سانتی -

 .آيدآن می نگاشته میشود و در انتهاي آن داخل پرانتز ارجاع 62و با همان قلم ولی به اندازه 

که تمهیدات ضروري به منظور تقريب ذهن خواننده در متن فراهم گردد و قبل از ذکر نقل قول، الزم است  -

 . پس از نقل قول نیز، با انشاي نويسندة مقاله به شرح و تحلیل يا نقد و بررسی منقول پرداخته شود

 

 شيوة ارجاع به منابع

 :ارجاع داخل متن* 

 (.يا صفحاتصفحه : تاريخ نشر اثر، (يا نام معروف)لّف نام خانوادگی مؤ)ـ 
زرين : )مثالً. متن ارجاعی بايد داخل گیومه قرار گیرد و نشانی آن به ترتیب فوق، داخل پرانتز قرار گیرد -

 (281: 8، ج6012 کوب،

مبناي تفاوت تاريخ در صورتی که در متن به چند اثر از يك نويسنده ارجاع داد شود، هر کدام از آن آثار بر  -

 .نشر آنها تفكیك شده و در منابع پايانی، با نام اثر مشخّص خواهند شد

در صورتی که به دو اثر چاپ شده از يك مؤلّف در يك سال ارجاع داده شود، پس از نام خانوادگی مؤلّف،  -

 . نام اثر و سپس سال آن ذکر شود

 

 



 

 

 ارجاع پاياني منابع

 : ارجاع به کتاب

، ...[نام و نام خانوادگی مصحّح، مترجم و ]، نام، تاريخ نشر اثر، نام کتاب، (يا نام معروف)نام خانوادگی مؤلّف 

، به اهتمام (مقامات الطّيور)منطق الطير  ،(6086)مثالً؛ عطار، محمدبن ابراهیم، . نوبت چاپ، نام ناشر، محل نشر

 . امیر کبیر، تهران سیدصادق گوهرين،

 

 مقالهارجاع به 

 : هاي ديگرها و نشريهها، مجلّه، فصلنامه(المعارف ةداير)ها مقاالت دانشنامه

، عنوان [نام و نام خانوادگی مترجم]نام خانوادگی مؤلّف، نام، تاريخ نشر اثر، عنوان اصلی مقاله داخل گیومه، 

 .دوره انتشار، نام ناشر، محل نشر، ...اصلی دانشنامه، فصلنامه، مجلّه و 

 

 رجاع به نسخة خطّي و اسنادا

در ارجاع . )، شماره نسخه، محل نگهداري(يا نسخه عكسی)نام خانوادگی مؤلّف، نام، نام کتاب يا رسالة خطّی 

ها، افزون بر مشخصّات به اسناد تاريخی، عنوان سند، شمارة طبقه بندي و دسترسی، نام آرشیو و براي میكروفیلم

 .(حلّ نگهداري ضروري استکتاب، ذکر شمارة میكروفیلم و م

 

 نامهبه پايان ارجاع

نام خانوادگی مؤلّف، نام، سال دفاع رساله، عنوان رساله، مقطع دفاع شده، نام و نام خانوادگی استاد راهنما، نام 

 .دانشگاه و دانشكدة محل تحصیل دانشجو

 

 هاي اينترنتيارجاع به وبگاه

 .در وبگاه، عنوان مقاله يا اثر مورد استفاده، نشانی الكترونیكی وبگاهنام خانوادگی مؤلّف، نام، تاريخ درج مطلب 

 .(موجود نباشد نی است که منابع مكتوب از آنارجاع به چنین مطالبی در حدّ ضرورت و در زما)

 

 هاهتساير نك

پرانتز ذکر   اسامی التین و نامهايی که تلفّظ آنها دشوار است، به صورت آوانگاري در مقابل آنها و داخل  -

 .شودمی



چنانچه اثري در فهرست منابع بیش از يك سطر را به خود اختصاص دهد، سطر دوّم به بعد با يك  -

 .يابدسانتیمتر فاصله جلوتر از متن ادامه می

 مؤلّف معلوم نباشد، نام مصحّح يا مترجم با ذکر تصحیح يا ترجمه، داخل دو کماندر صورتی که نام  -

 .شودجايگزين آن می

 .شودجداگانه ذکر می... آيد و سپس منابع انگلیسی، فرانسوي وابتدا منابع فارسی و عربی می -

 .آيدنوشت میهر توضیح ديگري غیر از ارجاع، در بخش پی -

 .گیرداين بخش قبل از فهرست منابع پايانی قرار می

 .و از افراط در توضیح پرهیز شودصورت پیاپی بیايد ها در سرتاسر مقاله بايد بهنوشتشمارة پی -

 

 عالئم اختصاري

 جلد : ج 

 هجري شمسی : ش.هـ 

 هجري قمري : ق.هـ

 متولّد  : متو 

 متوفّی : فو 

 منبع پیشین، همان جلد و همان صفحه: همان

 بیت : ب

 صفحه: ص

 صفحات: صص

 قبل از میالد  : م. ق

 میالدي: م

 شماره: ش

 دوره: د

  

 شيوة ارسال مقاله

ة آذين، وچک، خیابان قدستهران، خیابان انقالب، »توانید به عنوان سردبیر و به نشانی هاي خود را میمقاله

يا به پست الكترونیكی آن « ادارة نشريات دانشكدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 2، طبقة 62پالك

adab@ut.ac.ir  ارسال فرمايید. 
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 فتوت مکتببازتاب آيين مهر در  
 صارميسهيال 

 پژوهشگاه علوم انساني دانشيار

 اکرم نوری

 ، تهراندانشگاه شهيد بهشتي شناسينارشد ايرا يکارشناس

 (02تا  1از ص )

 02/20/01: تاريخ دريافت

 12/11/01: تاريخ پذيرش

 

 :چکيده

اسوت و  « جووان »و فتي از نظر لغوي  فارسي به معني جوانمردي استزبان در  واي عربي فتوت واژه

بوا ووجوه بوه  ووا ا     . معني كسي است كه به كمال فطرت و آنچوه كموال اوسوت رسوباه با وا      به

رسوا آيوبن جووانمردي پوب      موجود و مقايسۀ فتوت در آيبن مهر با فتوت پس از اسالم به نظر مي

به مراسم مهورورزان اسوت كوه    نو بان جام آب و نمك  ببه . از اسالم نبز در ايران رايج بوده است

.  وانا  موي محسوب « مهر دين» ،با نو بان جام  راب و خوردن نان واردان در مراسمي آيبني، وازه

ا عبواران نبوز رسوبس خوود ر    . نامبانوا مي« مِهبار»و استاد خود را  « يار» مچنبن مهريان يكايگر را 

تور اسوت، يوادآور مهبوار مهريوان      كه به معني بوزر  و مه « و سر»نامبانا و پبشونا مي« سر نگ»

يوار در  .  وود  اروباط مبان آنها آ كارور موي  ببورو نيبا مان يار است و « عبار»من اينكه ض. است

 .  اوشريفاوي بود كه به دوستان و ياوران  اه اطالق ميدرباري زمان ساسانبان لقبي 

ودگذ وتگي و  ازخ  ا و من  اسواران ساساني، يعني صفات  وااعت، پهووواني،   ويژگي

آنها از محافظان و .  اي پهوواني و عباري است، يادآور ويژگي... پايبناي به اصول اخالقي و

 ان بوا كمربنواي    حامبان پاد اه بوده، كمر خامت به بناگي او بسته بودنا و خامتگزاري

ايون كمربنوا  وم حمايوت اسوت و  وم وعهوا و        .  وا مشخص مي ،كه بر مبان بسته بودنا

 .د ارا نشان مي يرگزا خامت

سوحشووري و  :  وود فتوت و عبواري بوه دو گوروه جااگانوه وقسوبم موي       ،بعا از اسالم

   در كوت  . يواببم كورداري را در فتبوان موي   جنگاويي را در عباران، و صفات پارسايي و نبوك 

 ا بعا از اسالم بوه صوورت صوفاوي بوا معواني پارسوايي،       ووان گفت جوانمردي اين گروهمي

آيا كه البته  ر دو گروه يعني عبواران از اصوول اخالقوي و    ايثار و  ااعت در مي سخاوت، 

 .فتبان از جنگاوري و سوحشوري بهره دا تنا

 .نامهفتوت و يفتآيبن فتوت،  آيبن مهر، مبترا،: های کليدیواژه

 akramnouri60@gmail.com: نشاني پست الكترونبكي نويسناه مسئول

1901 ، پاييز و زمستان0، شمارة 1دورة ، پژوهشنامة نقد ادبي  



 1901، پاييز و زمستان 0، شمارة 1دورة پژوهشنامة نقد ادبي، / 0

 مهمقدّ

بر اي است كه از ديرباز ايرانبان آزاده از خصال نبكو و پسناياۀو فتوت  مرديجوان

گان، مبارزه عوبه ببااد و ايااد مساوات و خووص در  مبناي آن به دستگبري فروافتاد

ووان كه مي دارداي بس ديرپا اين آيبن ريشه. انا يشه و گفتار و كردار خود پرداختهانا

از . تي در اين مرز و بوم رواج دا ته، بازپس بردآن را وا زماني كه آيبن مهرپرس ۀپبشبن

آناايي كه قام گذا تن در طريقت فتوت مستوزم گذرانان مراحوي نسبتاً د وار بود، 

وا به  صاد است اين مقاله نبز در.  ايي يافت ايا بتوان مبان آن و آيبن مهر  مبستگي

ت، ر ايي از نفس طريق ۀمشتركاوي  مچون  فت مرحو ذكر  مبن مشتركات بپردازد؛

و نان )گري، خوردن آب و نمك جنگاوري و سپا ي حبواني و رسبان به رستگاري،

 اگرچه واكنون پبرامون اين موضوع .سوگنا خوردن ، پو بان كمربنا و سراويت و( راب

انا، نگارناه نبز ووضبحاوي و انصاف كه حق صحبت را به خوبي ادا نموده  ا رفتهسخن

ور  رد مبهم را در نظر خوانناگان  فافده، امبا كه بتوانا اناكي مواچنا بر آنها افزو

 .سازد

فتوت، به بررسي واريخ پبااي  فتبان   ناسيين جستار ابتاا با گذري بر ريشهدر ا

 و در پايان ،اخت و در ادامه نگا ي كوواه خوا بم دا ت بر آيبن مهردخوا بم پر

 ا و مشتركات در آيبن فتوت و ا ذكر مشابهتوفصبت، بازواب اين آيبن باستاني را ب به

 . ا نشان خوا بم دادنامهفتوت

 

 فتوت در لغت و اصطالح

وازه جوان و  يمشتق  اه است و فت يفت ۀدر لغت عرب صفتي است كه از كوم فتوت

 كسي را گوينا كه پاي در دوران جواني نهاده و روزگار خوش  باب را آغاز كرده است

 .(7، 3105واعظي كا في، )

بكو و پسناياه، به طوري فتوت، در اصطالح عام عبارت است از اوصاف به صفات ن»

 مْاِن هُ: استاز سورۀ كهف  ريفه  ۀمصااق آن اين آي. جنسان خود ممتاز  ود كه از  م

 و در عرف خاص، عبارت (15: 3501ابن معمار، )( 31/  31)و زِدْنا م  ُايً  مْهِبِرَوا بِنُامَ ٌةَيْتِف
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است از ظهور نور فطرت انساني و استبالي آن بر ظومت صفات نفساني وا فضايت اخالقي 

 .(5 : مان) «گردد و رذايت به كوي از ببن برودموكه 

كسي است كه از  يدر ظا ر معني لغوي فتنمايانا كه ميور به اين واژه نگا ي عمبق

سال دا ته ه وا سي  اي يك جواني را دارد كه  انزدلحاظ جسمي و ظا ري ويژگي

عرفاني و ومثبوي پباا  نوردد و جنبۀرا درميمعناي باطني آن ومامي اين سطوح   با ا،

 .  ونا نامباه مي« يفت»كه در سن پبري،  ببنبم مي ما اينكه بزرگاني راكنا؛ كمي

 

 در گذر تاريخ آيين فتوتفتيان و 

عباراني بودنا كه خود را  (رچه پباده چه سوا)پهووانان و سپا بان  ۀ م ،در گذ ته

ع از از خودگذ تگي،  ااعت، وفاداري، پشتبباني از فقرا و دفا. انا نامباهمي مردانجوان

اسالمي،  ۀدر قرون اولب.  ا  اي اخالقي آنان محسوب مي مظوومان باالورين ارزش

 طوبان ايراني اينان معموالً استقالل. فتوت بودمردي اغوب مترادف با عباري و نجوا

پذيرفتنا و براي خود وشكبالت طبقاوي و   انا كه از حكومت، فرمان نمي محسوب مي

آنان در  نگام جنگ كار ان  ركت  (13/ 3ج :3131 صفا،). نظام اجتماعي خاص دا تنا

 اي ببن امبران و سرداران بود و در موقع صوح به زورگويي و ربودن اموال در جنگ

 .پرداختنا ميمردم 

كه روح اجتماعي آنها  اي جواناني بودنا  مي ساساني دستهر  هر اي قايد

كرد كه براي رسبان به بهترين زناگي مشترك ممكن، از حبث مادي و  وادار ان مي

 .(4/570: 3131  ،فراي) درآما ان را مبان خود وقسبم كنناگاه اخالقي، ومام منبع 

اقرار « حقانبت سرقت» آنها به.  ود ه ميعباران ديا گروه ا در  بالناگي اين گروه

 ۀكه اين سرقت با سوحشوري به زيان اغنبا و سود مشترك جامعمشروط بر اين  كردنا، مي

مردان را كساني وفسبر پهووي ونايااد نبز جوان .(570 مان، ) فتبان اناام گرفته با ا

 تكنا كه معتقانا دزدي از ثروومناان و دادن به فقرا كاري  ايسته اسووصبف مي

ان و آزادگان و زمان ساساني دوراني است كه چال  مبان بزرگ .(43، بنا 1فصت )

اناام سر ،آنها  اه بود گبر دامنستم اجتماعي كه . گبردوران باال مي روستايبان و پبشه

استان را وران و ونگ اين پبشه  كيمنصور .  ود به سركشي اين عاه منتهي مي
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طوببشان را وااوم  مي دانسته و اصول مساواتران اسالمردان يا عباران دوپبشتازان جوان

مزدك به استناد احكام  .(55 :3175 كي، ) كنا مزدكبان در وقسبم ثروت وفسبر مي والش

 .(43  مان،)  مارد شبان به ونگاستان را از فرايض ميگرفتن از ووانگران و بخ  دين بهي،

بوكه از مال كسان دزديا و   ري،خواسته نه از درستكا»آنكه  نامه ارداويراف اما به استناد

  ود سنان به ناگوارورين  كت  كناه ميدر دوزخ مزدي« خود آن را به د منان  شت

 .(133 :3114،بهار)

مرام و من  نبكو، با رغم به ا را  نگاران و نويسناگان اين دسته به  ر وروبب، واريخ

برنا و  رو نام ميگرد و  بالت و لوت، ول ر اوباش، آمبز و خواركنناه نظب اسامي وو بن

 انا و در قبال دريافت پول  انواع مختوف اعمال غبر قانوني ميگفتنا آنها مروكب مي

اي كه  ر جامعهد .(507  :3131،فراي) كردنا ا به بازرگانان و اعبان وحمبت ميحمايت خود ر

ن نبز  ا و فتوت صوفبا فتوت رايج ميآداب و وشريفات  ،فرما بودآرام  و امنبت حكم

در مبان اين گروه ادامه  ،ن استبا  مان عفت و ايثار و مكارم اخالق كه معهود آ

طالبان دنبا و دوستااران لهو و لعب نبز به فتوت روي آوردنا و  ،در اين مبان. يافت مي

و به جواي   دلبري و  ااعت آن كه براي مقابوه با د منان دين و موت بود، ۀجنب

صفات بارز گساري و وفريح و لذت و موسبقي و آواز از  توت، ميدر اين ف. گربزي بال  ا

طوبي جمع  و بزرگواري و بخشناگي را با لذت قولي و وفاي به عها بود و البته درست

 .(13 :3105،كا في واعظ) كرده بودنا

مردان با افراد  رور گروه وشكبت دادنا كه در نبز در عراق، جوان بويه آلدوران در 

اثبر در مورد حوادث ابن. اي، وعصب ديني نبز آ كار  اه بر وعصب قببوهمبانشان عالو

در اين سال در بغااد  ور ي بزر  اوفاق افتاد و عباران روي كار »: نويسامي 133سال 

ا كه سر برآوردن« فتبان»و « النبويه» ايي چون  و در مبانشان فرقه. ساد پرداختناآمانا و به ف

، اثبرابن ) «.سوزانبانا مي ا را  رسانانا و خانه ردنا و مردان را به قتت ميب اموال را به واراج مي

3173: 53/13) 

يابا و مردي با وصوف پبوناي ونگاونگ ميرسم جوان ، اي سوم و چهارمدر ساه

م مسو  -سومي  الفتوهاز قببت  - ايي كه در باب فتوت نو ته  اه است نخستبن كتاب
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 اي اخالقي زشزمان اره كار و بار وصوف باون آنكه  منمايا كه ا تغال جاي بمي

 .(15 :3114نصر، ) ردي را به كار برد، غبر ممكن استمآيبن جوان

، «عباران»دانا كه در آن وقت به چهارم مي ۀكربن نبز ظهور فتبان را آغاز سا

طي مردان اروباجوان ا تنا كه البته مبان ايشان و هرت د« ياغبان»، يا «سرگردانان»

با يكايگر مترادف  يو اواخر  مبن قرن لفظ عبار،  اطر، و فت( 0 :3131كربن، )ببنا نمي

 .(55 :3105 ،كا في)  ودمي

مادام . رسا كسي است كه به كمال فطرت خود مي ، وصفيفت نبز از دياگاه عرفاني

نظر   ا و  رايط انساني خود است، از  ا، آلودگي  هوات و  وا و  وس ۀكه انسان بازيچ

 ا و خصوصبات واريج كه خود را از اين وابستگيه ب. معنوي فردي نابالغ بب  نبست

كنا و چون اين كنا، مفهوم انسان اناك اناك در وي وحقق پباا مي بطاني ر ا مي

را انتقال فتوت  آموي .(35 :3105آموي،) ود مي يفت  كماالت معنوي در وي متاوي گردد،

ي زال پهووان نامي و حكبم سبستان. (33 مان،) دانا ميو سفبا  ان مجواني در در 

حكمت در خاناان اوست كه از سبمرغ به او، .  ناسبم  ا نامه را با موي سپباش بازمي

رسا و اين رستم است كه با ورببت كردن سباوش مي زوارهاز او به دو فرزناش رستم و 

اگر به . گردد متاوي مي وكبخسروج آن در  خصبت كنا و احكمت را به او منتقت مي

دارد كه از پاد ا ي دنبا كناره كنا و در آناا اعالم ميفرا م مي كبخسرومامعي كه 

 ود، مرور كنبم ردّ و بال ميوگويي را كه مبان او و زال گبرد، مراجعه كنبم و گفتمي

 .تر به اين معني و حكمت خسرواني متاو ي در  ا نامه پي خوا بم بردببش

 

 هر در ايران باستانآيين م

يشت بزرگي را به خود اختصاص داده  اوستامبترا نام خاايي به نسبت كهن است و در 

است، ضمن اينكه در سراسر جهان از  رق گرفته وا غرب مظا ر پرست  اين خااي 

نخستبن بار نام مبترا بر . كنبم ا مشا اه مي ا و مهركاهنگارهباستاني را در قالب سنگ

در ناحبه بغازكوي، پايتخت سرزمبن  3557 ود كه در سال  ايي دياه ميروي لوح

 ان  ا و  مسايه ا محتوي پبماني است كه مبان  بتياين لوح.  ا، به دست آما بتي



 1901، پاييز و زمستان 0، شمارة 1دورة پژوهشنامة نقد ادبي، / 2

ي اين پبمان استعانت  اه  ا بسته  اه و از مبترا و خااي آسمان براي پاياارمبتاني

 .(30: 3113ورمازرن، ) است

آيا و معموالً مي« پبمان»  يا« دوستي»باستان نام  به صورت مبتره مهر در  نا 

به « ورونه ومبتره »به صورت وركبب « سخن راست» مراه با خااي ديگري به نام وَرونه 

يابنا و دروغ مغووب بوستگي ميمردمان با  م پ« پبمان»با مراعات .  اياري خواناه مي

 ود كه خور با بتابا و ط با مناسك موجب ميگردد و اجراي معتقاانه وظايف مروب مي

 به معناي پبمان است؛ (-mithra)مبثره  ۀدر اوستا واژ. (335:3113 بنوز،)باران ببارد 

، يعني بستن «treité»البته نه به معناي پبمان نو ته  اه، بوكه معادل فرانسوي آن 

 .است «contrat»يك پبمان  فا ي 

 زار  ماره بباار و غرق در اسوحه، با  زار گوش و ده خوي ، ۀمهرايزد سوار بر گردون

 كنان چشم سراسر گبتي را براي ياري كردن راستگويان و برانااختن دروغگويان و پبمان

 .پبمايامي

. كردنا ياد مي ايرانبان با به زبان آوردن نام مبترا سوگنا. مهر، خااي سوگنا است

داد كه راست  ه خامتكار خود  شاار ميب د ا كه چگونه داريوش پوووارك گزارش مي

د كه براي وفاداري و اناام وظبفه به مبترا سوگنا ياد كرده  ومي آورياداو بگويا و به 

و ( به معناي خور با) ، به احترام رو نايي بزر  مبترا(سخن راست)به من بگو »: است

 .(13 :3117مركوباخ، ) «حق پاد اه

جنگاويان پب  از رفتن به جنگ با  ؛رودمي مار مهر، ايزد نظامبان نبز به

برنا و براي قوت مركب و صحت بان در باالي پشت اسب باو نماز مي»كشور اي ضاّ مهر 

استغاثه كننا وا آنكه د منان را از دور بتواننا  ناخت و  ماوردان را بتواننا بازدا ت ( خوي )

پب  از » اه ايران نبز  (455پورداوود، ) «.جوي بااناي  بتواننا غوبه نمودوا به د منان كبنه

ردان رفتن به جنگ،  مراه با سرداران و كارگزاران خوي   مگي به گرداگرد صفوف م

 «گزاردناو  مقاس جاوياان نماز ميگشتنا و به خور با و مهر و آ مسوح مي

 .(353: 3113 بنوز،)

. وجو كردمهر جست اي عرفان ايراني را نبز باون  ك بايا در طريقت يكي از ريشه

گري اي با آن ووفبق يافت و در كنار آن به جووهگونهاگرچه با ظهور دين زرد ت به
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ن خواص و مزداپرستي رسا بتوان با اين نظر موافق بود كه مهر، ديپرداخت، به نظر مي

سهروردي، چناين قرن بعا، با بازگشت به سنت ايران  .(47 :3175حاسري، ) دين عوام بود

مبترا در اوستا . مهر باستاني را زناه كرد يگذاري حكمت ا راق، گوين و پايهباستا

نوار است و مهر خااونا نور آسماني و مظهر عشق است و در طريقت مهر خااونا نوراال

نور رمز عرفان واقعي است و مهرپرستان نبز به دنبال .  ودنخستبن آفرياه محسوب مي

. ين و رمزي است كه  اف از آن نبت به جاودانگي استآيبن مهر آيبني نماد. نور بودنا

در  فت  هر عطار،  فت پبكر نظامي،  ا، مراحت سووك در عرفان اسالمي وبا اين معن

 ۀووان در كنار  م نهاد وا حماسحكبم فردوسي را مي ۀ فت خوان رستم در  ا نام

 .ظهور رسانا ۀدروني جهاد با نفس را در آنها به منص

 

 ن مهر در آيين فتوتبازتاب آيي

اصول و مرام و   ، مچون پو بان سراويت و بستن كمربنا مراسم وشرف به آيبن فتوت

 ۀو طي  فت مرحو يتمسوك آنها، و  رايط پذيرش در اين آيبن به نوعي يادآور عضو

زير را   اي ابتااييآموزشوارد بايا براي پبوستن به آيبن مهر، وازه. طريقت مهر است

يي كه از طرف پار پاران يا پبر مغان براي اين كار برگزياه  اه  آزموده مربباننظر 

كردنا و آناني كه  واردان را گزارش ميبان وضع وازهاين مرب ،گاهآن. گذرانا، ميبودنا

كردنا كه در اينان سوگنا ياد مي.  اناصالحبت دا تنا، به نخستبن مرحوه وارد مي

و از اين مرحوه  سالك پس از عبور. كامالً بكو نا ،برناگميحفظ اسرار آيبن و آنچه فرا

.  ا مفتخر مي (frater) ا و به لقب برادر ، رسماً وارد مامع اخوت مينيافتپذيرش 

و به  مبن  آما فرزناان پار درمي ۀكسب اين لقب از اين جهت افتخار دا ت كه در زمر

 اي فرد وازه وشرف يافته ر، دستپا .كنناجهت، سالكان يكايگر را به نام برادر صاا مي

 .(301: 3113ورمازرن، ) كوببا وا  ويت  معووم با ا كرد و خال ميرا ممهور مي

ووانست به واريج و متوالي نوآموز بعا از طي مراحت د وار وشرف و اداي سوگنا، مي

پبر، . پبك خور با و پبر را طي كنا   فت مرحوه كالغ،  مسر، سرباز،  بر، پارسي،

ش ا ر روي زمبن است و از اين رو جامهاو د ۀورين درجه در آيبن مبترا و نماينااليع
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پار و پسر  ۀور از رابطبسي نزديككربن پبونا آنها را  (314،  مان). ستنظبر جامۀ مبترا

. مبترا  ستنا« پارْ»و آنها  مگي پسرانِ  استمعنوي   ان، زيرا پبونادانا ميصوبي 

چه را كه جو ر خود ووانا به پسرش و صرفاً به پسرش، آنكه ميمبترا ونها كسي است »

باين معني كه به وي نوعي ووانايي مو بت كنا كه پباايي اين ووانايي  اوست، عطا كنا؛

وكرار نام  .(511 :3131كربن،) «كنانسان را در واقع خااگونه ميدر وي و وشرُف به آن، ا

مبن وجه از مراسم آيبني مبترا را به خاطر پار و پبر مغان در ومام منازل عرفاني،  

« ابن»كاران را  ، وازهگويا صوفبان و فتبان مينفبسي در مراوب فتبان نبز . كنامتبادر مي

اي  گونه گروه فتوت خانواده باين. خوانانا مي« جا»و « اب»را داران و سابقه «نوچه»يا 

 .(310، 3111نفبسي،)بوده است  امت جا و پار و پسر و برادر 

اي پهووي ا كاني دانسته كه در زبان عبار، آن را واژه ۀريش باباز سوي ديگر، در 

 عاني به كاراياران به اين م/ اياري، و عباران/ ايار، عباري/  اي عبارفارسي مبانه واژه

ايار كه گا ي به صورت اذيوار و اذيبار  م آماه است به معناي يار؛ / عبار: انا رفته مي

به معناي  اياران/ ياري به معناي كمك كردن، ياري كردن؛ و عبارانا/ عباري

: كنناگونه معني ميو آن را اين .(Hs. Nyberg, 1974, 99) طوبان بوده است مبارزه

 .كنا و  مه با  م برادر و رفبق  ستناكسي كه در انامن دوستان  ركت مي

ه پار يا آنها براي احترام ب. ناكرد ميصاا « يار»ايگر را يافتگان به آيبن مهر يك وشرف

اسالمي به عنوان  در دورۀگوينا اين واژه . كردنااستفاده مي« مهبار» واژۀاز خود  پبرِ

اويان را وعريف كنا كه با  ا وا برادري خاصي مبان جنگه ميعبار به ونهايي استفاد

آنها .  امي دادنا، نمادينخوا ي اجتماعي كه پبروان مبترا اناام ميمراسم و آرمان

كردنا كه مترادف استفاده مي« سرعباران»براي مشخص كردن ر برانشان از اصطالح 

ه كالً به دارد ك« همِ»معنايي مشابه « سر»يرا پبشونا اصطالح مبترايي مهبار است، ز

جوانمردي و عباري ابتاا در  .(Pirouzdju, 1999: 218) معني سرور و ساالر است

ايزد مهر را نشان اويان بودن اويي و ياور جنگن داد كه جنگگري خود را نشاسپا ي

 : خوانبميشت ميدر مهر. د ا مي
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و در آيبن . ايراني كمان بود ۀافزار ويژجنگ)در گردونه مهر  زار كمان خوب وجود دارد، »

، وبز زار وبر به پر كركس نشاناه، يك  زار نبزه وبغه.( رازوري مبترا به مقام پارسي وعوق دا ت

 زار وبرزين دو وبغه پوالدين،  زار خنار دو سره خوب ساخته  اه،  زار گرز آ نبن، گرز 

 (451 /3 پورداوود،)« .با صا گره و صا وبغه موجود است زيباي سبك پرواب

اكي سربازي نبز در حكم نوعي خامت نظامي است و زناگي در جهان خ مروبۀ

  متبرك  ان براي مقام سرباز .(10 :3113ورمازرن،) نبردي است در راه خااي پبروز

البته به طور  ورازور بايستي در دو مبارزه . مراسمي با  مشبر و واج گت است ۀدربرگبرنا

گرديا؛ به  ر رو، اين مراسم آزماي  پبروز مي فردي مسوح به  مشبربر  و  ينمايش

واج گت را پس از آنكه نامزد مبارزه بر حريف خود پبروز  ا و  مشبر و . ت بودسجر

گذا ت، اما پار به او يادآوري واج گت را بر سر او مي ،گزار آيبن رمزيربود، خامت

« .مبترا واج گت من است»: ست خود از سر بردا ته و بگوياكرد كه واج گت را با د مي

كرد پذيرفت، به احتمال كاله ايراني را دريافت مينمي پس از آنكه سرباز واج گت را 

وسوبم از . مقام سرباز مقام وسوبم در برابر خاا و سرسپردگي است .(335: 3117مركوباخ، )

قبول نكردن واج به وعوقات دنبوي پشت  اسرباز ب. روي كمال و معرفت در برابر ايزد است

او مخوص است و ومام . كنازنا و باين وروبب خاكساري و وواضع پبشه ميپا مي

كنا و دريافت مي ا راقي است كه سرباز ۀزلواج به من.  ودوجودش فااي يك  اف مي

 . ود رو ن از نور مي

 

 طريقت ةهفت مرحل .1

 ايي براي پبوستن به آن بوود،   يبن مهر ناگزير از گذرانان آموزشگونه كه نوآموز آ مان

كورد و بعوا از آنكوه پبور صوالحبت او را      نبز بايا ماوي را نزد پبوري  واگردي موي    يفت

ا در حضوور بورادران طريقوت اجورا     فتووت ر  بوه جرگوۀ   پبوستنمراسم  ،دادوشخبص مي

كوامالً   ،گبرنوا موي كردنا كه در حفظ اسرار آيبن و آنچه فرا مياينان سوگنا ياد . كرد مي

يكوي از  .  وا مفتخر مي (frater) به لقب برادر سالك پس از طي مراحت د وار. بكو نا

  وا  گانه مبان  فت زير مقايسهجاول . استوجود پبر طريقت  ،ه مشترك  ر دو آيبنووج

 .د ا را بهتر نشان مي
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 هفت سياره زميني ةهفت نمايند هفت امشاسپند طريقت ةهفت مرحل مهر ةهفت پل

 عطارد گياه مرداد طلب کالغ

 زهره آب خرداد عشق همسر

 مريخ زمين اسفند معرفت سرباز

 مشتری فلز شهريور استغنا شير

 ماه آتش ارديبهشت توحيد پارسي

 خورشيد چهارپا بهمن حيرت پيك خورشيد

 زحل اورمزد سروش فقر و فنا پدر

كالغ با رنوگ سوباه از غبوب    . مهر كالغ است كه وحت قبمومت عطارد است ۀاولبن مرحو

دارد و قوام  ا واره  كشتن گواو بوه كشوتن نفوس     . آورد وا ايزد مهر گاو را قرباني كناخبر مي

مووووا قَبوتَ   )نامبم و مردن اختباري  مي« طوب»ريقت گذا تن در راه سووك؛  مان كه در ط

نماد كوالغ جوام و عصواي  ورمس     . كنا م بب  از  ر چبز به آن وككبا ميكه اسال( اَنْ وَموووا

از يك سوو پبوك ايوزدان اسوت و از سووي ديگور ر بور        : عصاي  رمس دو ويژگي دارد. است

. ووان دريافوت  د مبت به جاودانگي را مير اَمرداد.  ا در جهان؛ اين دو ويژگي اَمرداد استروان

 وود مگور بوا    خوا ا خود را به ابايت پبونا بزنوا و آن مبسور نموي   در اين مرحوه سالك مي

در سونت  . كشي است وا وولا دوبواره يابوا  رياضت ۀرياضت كشبان و ورك وعوقات؛ ووبه مقام

 . گزيننارا برميد نا و براي نشان دادن آن  وم زرد تي مرداد را با گباه نشان مي

نبمفبووس بوه معنواي دامواد و     . و عشق است (Nymphus) مسر  ۀدوم مرحوۀمرحو

. نبمفه جاي ر ا زنبور است و در پبونا بوا پبووه قورار دارد   . نبمفه به معناي عروس است

پوس در مقوام دوم  مچنوان  موه چبوز در      .  ا  سوتنا  ا و جويبار ا مكان نمفچشمه

اي  ا و رسبان بوه آرامو  بوه مرحووه    كنار گذا تن وابستگي سالك با. حااب قرار دارد

 وا  وشوي  ۀپاك از  م)كنناگي گذارد كه رمز آن آب است؛ آبي كه زاللي، پاكقام مي

چراغ نبز از نماد اي دومبن مقوام اسوت   . و مايع حبات بودن را در بر دارد(  او اضطراب

 .آن اسوت  ۀد نوا غ به خووبي نشوان  جمال است و چرا ۀزيرا اين مرحوه مقام فروغ و جوو

 . عشق و زيبايي در يونان باستان است ۀ آن، ز ره، يادآور آفروديت، الهۀسبار

در اين مرحوه سوالك وسووبم امور خااونوا     . سازي استنبز مقام آمادهمقام سوم، سرباز، 

د وا؛ وسووبمي كوه از روي معرفوت حاصوت  واه        ود و سرسپردگي خود را نشان موي مي
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 ا و در خورداد بوه آرامو  و  موا نگي    گويو سالك در اَمرداد به ومام وعوقوات نوه موي   . است

.  ود وا ببنايي و دان  پبواا كنوا  ميسرباز وسوبم . كنارسا و در اسفنا معرفت پباا مي مي

مبتورا   ۀكنوا، خوود را سرسوپرد   كه سرباز واج را كه نماد وعوقات دنبوي است رد مي نگامي

اعالم كرده، در اينااست كه وواضع و خاكسواري پبشوه كورده و خوود را فوااي يوك  واف        

اي بازسوازي » كنا و  مشبر كوه نور و ا راقي است كه دريافت مي ۀاين واج به منزل. كنا مي

كنوا   كاله ايراني و  مشبر دريافوت موي    سرباز با نپذيرفتن واج گت،. «از رنج و  هادت است

 . ود، مطابقت داردكه به خوبي با مريخ كه در اساطبر خااي جنگ محسوب مي

 اي نردبان اوسوتبا وصووير جغاغوه، آذرخو  و ببوچوه ديواه       در پوه. است  برمقام چهارم 

ببوچه با آو  در اروبواط اسوت   . اار معنوي است و نماد ببااري و  و باريجغاغه  ش.  ودمي

. برد و از سوي ديگور مبش ور بواران اسوت    و آذرخ  كه با درخشبان خود  مه چبز را از ببن مي

 ستنا زيرا آب در وضاد كامت با آو  قورار   اي سالك مهري را با عست ميدر اين مرحوه دست

رسوان اسوت و پوب  از    آور و آسوبب  ا دست خود را از  رچه رنجمي زمان رازور بر آن م. دارد

پايوان   هريور كه  هرياري بوي . از ناپاكي دور نگه دارد، زبان را نبز از  ر گنا ي پاك سازد ، مه

. كنوا اي پواك موي  سازد و با آن زمبن را از  ر آلوودگي است در آخر زمان رودي از فوز جاري مي

( اي  وبر خوااي سوباره  )بوه مشوتري   ( پار ۀخااي سبار)زحت  ،ت آماهدس اي بهنگارهدر سنگ

 .دارد مي  ا را از مبان بر  غولد ا و مشتري با سالح آذرخسالح آذرخ  مي

طوور  ارديبهشت مقام راستي و حق و حقانبت اسوت،  موان  . مقام پنام مقام پارسي است

بنوابراين در ايون   . ازي  هره بودنوا كه پارسبان به راستگويي و فضايت نبكو آراسته و به وبرانا

ووحبا در اين مقام يعنوي اينكوه   . مقام مبان پارسي و پارسا به خوبي اروباط برقرار  اه است

 . كاسنات را نه متفرقه بوكه منسام و كوي بايا در نظر گرفت

در سه مقام ابتواايي سوالك معرفوت پبواا     . مقام  شم مقام پبك خور با مهر است

اوج معرفت در حبورت   رسا وديگر در اين مقام به حبرت مير از مراحت كنا و با گذامي

بهمن كه . اين حبرت با حبرت ابتاايي كه از روي جهت و ناداني بود، متفاوت است. است

نبك است مقام جبرسبت، الهام و وحي و آگوا ي و ر نمووني را بوه ذ ون متبوادر       ۀانايش

پار كاله ايرانوي را    ر مقابت پار زانو زده است،كه رازور ددر اين مرحوه، در حالي. كنامي

 . گذارداز سر او بردا ته، واج درخشان خور با را بر سر او مي
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در . اي پوار، زحوت اسوت   ايوزد سوباره  . كنوا مقام  فتم با مهر و پار اوحاد پبواا موي  

 ونا كه در دسوت راسوت عصواي مغانوه و در      اي دورا اوراپوس دو پار دياه مي نقا ي

سوروش ر بور، نواظر و    .  وود اورمزد در سوروش متاووي موي   . چپ ووماري دارنادست 

پبر عطار در  موبن مقوام قورار    . گبرد ا باالور قرار ميفر ته ۀر نمون كت است و از  م

ياببم  فت  هر عشق را بايا در درون خود  مي ۀ سووك دربا گذار از  فت مرحو. گبردمي

در اين مقام اسوت  . سبم كه درون خود ما بوده استرطي كنبم و نهايتاً به آن چبزي مي

 . كناپذيرد و پس از آن مبترا به آسمان عروج ميگي مقاس صورت ميسفرهكه  م

 ۀسه مقام اول مقام آمادگي است و سه مقام دوم وشرف يوافتن و رازور  وان و ادامو   

فنا  وان در  رسبم و  مان فرد و اوحاد مي ۀنقط راحت طريقت است و در نهايت به يكم

 .خالق و يكي  ان است

 

 گری و جنگجوييسپاهي .0

از مراحوت وشورف    ود و بي سبب نبست كه سومبن مرحووه آيبن مهر ستاي  مردان جنگ ب

اين مقام بوه خووبي بوا ويژگوي جنگاوويي و سوحشووري       . به نام سرباز نامگذاري  اه است

مبتورا كوه در ايون مقوام صوورت      اعطاي  مشبر به رازور . عبّاران و جوانمردان مطابقت دارد

در ايون مقوام پوار نبوز بوه فتبوان       . آيبن فتوت مطابقوت ووام دارد   سبفبانگبرد با مقام مي

موردي و مردانگوي در سونت    .  وونا د ا كه به  مان دلبت سبفي نامباه موي  مشبري مي

  وا بوا  جنوگ  ۀخصوص كه در  نگامو  گبرد و بهستم در رأس آن قرار ميپهوواني ايراني كه ر

 .جنگاوري و سوحشوري مهر است ۀكنا، وااوم  مبن انايشخااونا مهر راز و نباز مي

 

 مذکر بودن .9

 ركت در مراسم فتبوان را   ۀ ا را ناا تنا، اجازحضور در مهرابه ۀطور كه زنان اجاز مان

در . بودن بوود ناا تنا؛ ضمن اينكه از  رايط پذيرفته  ان در آيبن فتوت يكي مرد نبز 

، از حضوور زنوان    اي ومورين اصوول پهووواني و جووانمردي اسوت      كه از مكان  ا هزورخان

 وا و لنگر وا    بر آن بود نبايا زنوان بوه آسوتانه     مچنبن موالنا ناصري. كردنا ممانعت مي

 .(3115افشار، ) وا از وهمت و افترا جووگبري  ود رفت و آما كننا
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 رهايي از نفس حيواني و رسيدن به رستگاری .5

 واي عرفواني در گوذار از مراحوت  فتگانوه      ايي ومامي سالكان راه حق و طريقوت  اف غ

مهريان به دنبال نوري  ستنا كوه از  . ر ايي از نفس حبواني و رسبان به رستگاري است

 اي  سهروردي نبز در ياددا ت.  اه استعالي خود افول كرده و به سبا ي دچار  ۀدرج

آن در واريكي محض را موورد بحوث قورار داده و    خود مراوب افول نور وا فرو  ان كامت 

 ور محبت، در  ر درجه و وحت  ر قالبي نبست مگر ا وتباق موجوودات   »معتقا است 

باالور آنان قرار دارد و  ۀبه برجهبان و برآمان از افول با وضرع به درگه نوري كه در مروب

محبوت كوه حواكي از     ۀپو ه رستگاري نور بوه واسوط   باين وروبب پو ه. بر آنان چبره است

گردد، اضطراري كه ونها با نبروي قا ر نور باالور، بوا  درماناگي و اضطرار اوست محقق مي

 «گوردد دور افتواده اسوت، مروفوع موي     يادآوري طببعت وي به عنوان نوري كه از نور باال

 نفس و پاكسازي ظا ر و بواطن  ۀجوانمردان و فتبان صوفي نبز با وزكب .(547 :3131كربن،)

 .خود بازگردنا ۀدارنا وا به جايگاه اولبخود در پي  مبن مقصود قام برمي

 

 خوردن آب و نمك  .2

وزكبه و مركز حبات دوبواره اسوت و سوالك بايوا آن را درون      بوۀحبات و وس ۀآب چشم

: 3113يواحقي،  ) انوا را نماد مر  و زناگي دانسته موت نبز آب ۀاساطبر  م. خود پباا كنا

گمو  مواجوه    گبوت  ايي نظبر خضور و اسوكنار و   ان و اسطوره با  خصبتدر عرف .(1-3

 اي بسباري را درنورديانا و به دنبال زنواگي   ويم كه به دنبال آب حبات، سرزمبن مي

 ا نمواد خورد و معرفوت    كه آب در بعضي فر نگ بايا يادآور  ا مچنبن . جاويا رفتنا

چوه  (. 755:3113 بويس،) نادركو معرفت مياست و پبران  ر قوم از ايزد آنا بتا طوب خرد 

بسا، در آيبن فتوت نبز سالك طريق با خوردن جوام آب و نموك آموادگي خوود را بوراي      

گوذارد كوه  موه    كنوا و قوام در را وي موي    پاكسازي درون از  ر غت و غشي اعالم موي 

 فرامو ي و از خود ر ا  ان است و در نهايت رسبان به معرفتي است كه  مه نور است

 اي را آغواز مبورد و زنواگي دوبواره   او با نو بان آب و نموك موي  . خود  انو از خود بي

آغوازين طريقوت    ۀيادآور  مان جامي است كه از نماد اي مرحوو « الفتوهككس». كنا مي

آب و نمك به نوعي با نان و  رابي كوه مهريوان در پايوان ضوبافت     نو بان جام . مهر است
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اين رسم از طريق آيبن مهور در مسوحبت نبوز نفووذ دا وته و      . نو نا مطابقت داردخود مي

در متون آماه است كه  اه ايراني نبوز بايسوتي در   . آورد مراسم  ام آخر مسبح را فراياد مي

 .(40: 3117مركوبواخ،  ) نو وبا سوارگاد جوامي از  وبر وورش موي     مراسم پذيرش  ا ي در پا

در ومامي اديان و جوامع عمومبت ووام   ياببم مراسم نو بان آب يا  رابدر مي ،وروبب باين

 .كننادارد و با اين نو باني آيبني، سالكان با يكايگر پبوناي روحاني برقرار مي

 

 پوشيدن سراويل و بستن کمربند .7

مخصوصي به ون دارنوا   ۀكنا كه جامگاه دورا اروپوس از وصوير دو موبا ياد ميورمازرن در پرستش

در حالي كه يكي از موباان عصايي چوببن در  كاله فرياي است، ب وپوش،  ووار وكه عبارت از ر

عصا رمز  هرياري و ووانايي روحاني و  .(53: 3113 ورمازرن،) دست راست و كتابي در دست چپ دارد

كه  رسا اي مينفس و مراحت طريق به مرحوهپبر با ر ا  ان از . معنوي و كتاب نماد حكمت است

ايوزد مهور بعوا از وولوا يوافتن از      . اري و حكمت را ووأمان با خود داردست و  هريخود نماد مبترا

 در. پو ي براي خوود فورا م كورد    اي آن ونصخره خود را در پناه درخت انابر قرار داد و با بر 

ووار  اي درخوت انابور پو و  داد و  و     ا نبز آماه حضرت آدم بر نگي خود را با بر نامهفتوت

 (.3: 3115افشاري، ) انا انستهداران را از آن دفتوت

 

 و رازداری سوگند خوردن. 8

 اي عرفاني بور رازداري وككبوا بسوبار    در طريقت مهر و نبز آيبن فتوت و جموگي در ومام طريقت

 .در دسوت اسوت    وا  ايا به  مبن دلبت است كه اطالعات اناكي راجع به اين طريقت.  اه است

فتوي  . كننوا ن نسبت به حفظ اسرار سوگنا ياد ميمهريان بعا از وشرف يافتن به اين آيب

رازدار با ا و   آزاري،پناپذيري و كم  گويي، وفاداري،نبز بايا عالوه بر فرمانبرداري، راست

آموزد بر كسي برمال نكنا؛ چه بسوا كسوي ظرفبوت و قابوبوت      آنچه در طريقت فتوت مي

 وود اسورار جموع را بور      متقبوت موي  وارد ووازه . (71، 3105كا في،)پذيرش آن را ناا ته با ا 

خوردنوا كوه    عبواران نبوز بوا يكوايگر سووگنا موي      . ناآ نايان عموماً و بر زنان خصوصاً فاش نكننا

دوسوت و بوا د ومن ايشوان د ومن؛ و      خبانت نكننا و نبنايشنا، يكال با نا؛ با دوست ايشان »

 .(54: 3141خانوري، ) «وكويوي غار نكننا بي
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 دست دادن. 0

مبترا با كواله ايرانوي و خور وبا بوا وواج درخشوان از روي موذبحي         ، انگارهسنگدر اغوب 

در مراسوم  َواّ بسوتن و     .(11: 3117مركوبواخ، ) انوا به سوي يكايگر دست دراز كورده مشتعت 

 ومرد و از او  گبرد و دوازده قانون فتوت را بر او ميپو انان سراويت  بخ دست مريا را مي

در . ببعت اسوت  ۀو اين نشان خوريم با دست راست سوگنا مي. ا با ايبنخوا ا به آنها پامي

مون كنوت موواله فهوو عووي      »: را گرفت و باال برد و گفت( ع)روز غاير خم پبامبر نبز دست عوي 

 ود و اين مراسم آيبني كوه آرامو    با گرفتن دست پبونا برادري و اخوت برقرار مي. «مواله

آورد، براي  مبشه پشتبباني و حمايوت دو طورف را از   ن ميو امنبت قوبي را با خود به ارمغا

 .  ودپار مي اي وابستۀفرد وبرك  اه، به گونه گونهدارد و باينيكايگر اعالم مي

 

 رياضت. 12

ببنوبم كوه    وايي گونواگوني را موي   آزمواي  ( بوه بعوا   355بنا ) اي آخر مهريشت در بخ 

روزه، خوودداري از   نشبني و پر بز اي چهوت چوه. كنناسالكان وحمت آن را بر خود  موار مي

 ۀ اي برف راه رفتن از جموو  اي لذيذ، دو روز وازيانه زدن، ببست روز روي وودهخوردن طعام

ببنبم، ضومن اينكوه بعضوي از    چنبن مواردي را نبز در سووك عارفانه مي.  ا استاين رياضت

جووزي زبوان   اما ابون . كردنا فتخار ميخوردن ا فتبان و جوانمردان نبز بر وحمت كتك و  الق

بببنبوا  وبطان چگونوه بوا اينوان بوازي       »: گويوا گشايا و ميبه مذمت اين گونه جوانمردان مي

اموا صوبر بور معاصوي و صوبر در طاعوات       « اسمي دركننا»كننا كه كنا، درد  ايا را وحمت مي مي

 .(571: 3131جوزي، ابن) «پناارنااب اينكه خود را كسي ميورزنا وا اجري ببرنا، و ع نمي
 

 خال .11

نبز  ا ان  مچوون كبقبواد و كبخسورو خوال       ا نامهدر . خال در آيبن مهر مهم است

اين خال ممكن است روي بازو و يوا  . خسرو را بشناساگبو از روي خال ووانست كب. دارنا

ا خوال  رسو به نظور موي  . كننامي يكوب خالپهووانان زورخانه نبز روي بازو . پبشاني با ا

بوراي يوادآوري    يكووب  خالمعتقا است داغ يا  مقام. اي از سالك طريق  ان استنشانه

سوگناي بود كه نوآموزان  نگام سرسوپردن خوورده بودنوا و بوراي  ناسوايي بورادران،       
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ابووراب نفبسوي بوا آوردن موااركي از     .(45: 3115مقام، ) يان روي خود گذا ته بودنامهر

نامبانوا و  موي « مهور نبووت  »دو كتف پبامبر بوده كه آن را  د ا كه مبان خالي خبر مي

 واي جسومي و روانوي بووده     كنا كه اين نشانه، مكمت ساير نشوانه گونه استنباط مياين

 ر پبغمبري صاحب نوعي خال نبوت بووده و از پبوامبران پبشوبن  وم     »آورد است و مي

بوري او در پشوت و در   غمخالشان در دست راستشان بوده مگر پبغمبر خاوم، كه خاوم پب

 .(30  :3104نفبسي، ) «او بوده است مبان دو  انۀ

 

 غسل .10

ورزان قبوت از اناوام   اديان از مواردي است كه ديون  ۀو و و وطهبر در  مگمان  ستبي

مهردينوان الزم بوود   . دادنا وا خود را از  ر نوع آلودگي پاك سازنامراسم ديني اناام مي

آيبن فتوت نبز يكوي از   در .(334: 3113، ورمازرن)كننا وطهبر  وجهت اناام فرايض غست 

مستحبات مرياي غست پاكي است؛ پاكي از آنچه  ريعت و طريقت و حتي حقبقوت آن  

ووان چنبن وصور كرد كه غست كوردن بازگشوت بوه  موان پواكي      مي. را نهي كرده است

نمادين آن ووجه كرد و  ۀببايا به جن ، مچنبن. گناه است ۀاولبه و دوري از  ر نوع  اسب

موالنا واعظ كا في معتقا است غسوت مريوا   . آن را صرفاً عموي ظا ري به حساب نباورد

حوب جواه و موال و نوام و       آنها دوسوتي دنبوا،   ۀپاك بودن از سي صفت است كه از جمو

 .(15 -15: 3105كا في،) دروغ و دورويي است  ، حسا، غرور،ناموس

 

 دستارچه .19

گويي آغاز كرد، فر  به صوورت مرغوي از او   كه جمشبا دروغماه است  نگاميدر اساطبر آ

در نظر ايرانبان باستان  ا ان، پهووانان و . (551: 3113ياحقي، ). جاا گشت و به مهر رسبا

خاصوي   ۀم فور دسوتارچ  فر ي جااگانه دارنا و يكي از عاليفرزانگان و  نرمناان  ر كاام 

اي در نق   اپور اول در ببشواپور فوارس فر وته   . آيااست كه نماد قارت به حساب مي

نا ووادستارچه ميسودآور بر آن است كه اين . آورداي بونا براي او به ارمغان مي دستارچه

 ۀكوه زوال آيوبن جووانمردي و فتووت در لوطبوان دور     از آناوايي  .(13: 3114) نماد مهر با وا 
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برنا،  ايا بتوان مبوان ايون دو پبونواي    گ ود و اينكه دستمالي به دست ميصفوي دياه مي

سوربنا  كنوا كوه نقو  قووچي بوا      ضمن اينكه سودآور به ظرفي مفرغي ا اره مي. برقرار كرد

گبوران  كنا كوه قوود در محوبط لوطبوان و كشوتي     ا اره مي. بادوزياه بر آن حك  اه است

 .(41 مان، ) آمايمن به حساب ميني فرخ و خوشعباسي حبواۀ اصفهان دور

 

 چراغ و فانوس .14

چوراغ   ،يكي از لوازمي كه بايا  مبشه در مراسم وشرف به آيبن فتوت وجود دا ته با ا

به عشق پونج وون آل    دانا كه باياقاسم غني آن را عالمت چراغ دل مي. پنج فتبوه است

احترام بوه آوو  در آيوبن ديون      ۀنفبسي آن را بازمانا .(351: 3131غني،) عبا رو ن با ا

اموا وعريوف    .(374: 3111نفبسوي،  ) دانوا  آن را كنايه از پونج وون موي    ۀپنج فتبوزرد ت و 

معنوي  »: نمايوا  آيا بسوبار زيبوا موي   ف سالكان برميموالنا كا في با آنچه از وعاري ۀعارفان

گويا من ون خود را بواختم  چراغ رو نايي باطن است و آ نايي ظا ر؛ فتبوه با  عوه مي

معني فانوس آن اسوت كوه   . تن با محبوب خود بساختمو جسم خود بگااختم و در سوخ

دل در بان مشابه  مع است در فانوس؛  مچنان كه فانوس  عوه را از باد  وا محافظت 

وسواوس او   ۀكنا وا نمبرد،  مع دل را نبز از  واي نفس نگاه بايا دا ت وا به واسوط مي

عوا از حبوات معرفوت بوه     نمبرد كه  مع مرده را به يك دم زناه ووان كرد اما دمي كه ب

 .(171: 3105كا في،) «ه  ا ديگر بوي زناگي به او نرسانفس مرد ۀوسوس

دوم از طريقت مهر بود و آن را واببوان نوور جموال و معرفوت      ۀچراغ يكي از نماد اي مرحو

وابا انوار عشق الهي در دل  مي ،سالك از ومامي وعوقات دل كناه ،انگا تبم زيرا در اين مرحوه

 . ود ارور مين وروبب براي طي ماارج بعاي استوو باي

 

 خنجر .15

مهر را در حالي كه خناري بوه دسوت    ، ايي كه از ايزد مهر به دست آماهنگارهدر سنگ

مهرداد بهار خناوري  . دا تنشان كه از آمادگي براي قرباني كردن گاو  ببنبم ميدا ت، 

 .( 10: 3173بهار، ) .نامامي« ر مهرخنا»گبرنا، ست ميمشايان به درا كه لوطبان و داش
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 زنگ .12

 وا زنگوي آويختوه بودنوا و  نگوامي كوه پهووواني قوام در زورخانوه          بر سوردَمِِ زورخانوه  

 وا   در مهرابوه . آوردنوا   به صاا درميبر اساس مقام و كسوو  زنگ را براي ،گذا ت مي

چهوارم از   ۀرحوو  مچنوبن در م .  وا  ه بعا از مراسم قربواني نواختوه موي   نبز زنگي بود ك

طور رسا زنگ يا جغاغه،  مانبه نظر مي. طريقت مهر وصوير جغاغه را مشا اه كرديم

خصووص   به. و وادا تتن او به وفكر با ا ور گفتبم، براي بباار كردن درون آدميكه پب 

آيا و اين آگاه كردن از مقامي است اينكه  نگامي كه نفس را كشتبم زنگ به صاا درمي

 . ايمقرار گرفتهكه در آن 

 

 نتيجه

اي بس كهن ريشهپبشبنه و اسالمي نمود يافت،  ۀاي است كه اگرچه در دورفتوت طريقه

ووانست پبوناي نگارناه مي از دياگاهآنچه در باال آورده  ا، اناك مواردي بود كه . دارد

 اي ژگيعبّاران به رغم دا تن ويرسا  به نظر مي. مبان فتوت و طريقت مهر برقرار كنا

مثبت بازماناۀ ا كو ان دورۀ ساساني  ستنا كه با وجود آراسته بودن به اين صفات چبزي از 

جستاو طريقت عرفاني مهر  دراما، فتوت راه خود را .  ودما بت ناپسنا آنها كاسته نمي

منار اش  دوباره گبري حكمت ا راق و جان يافتن اي كه به  كتفتوت صوفبانهكرد؛ 

خويي و فااكاري مهر را در ومامي ابعاد در خود حفظ  ا ويژگي سوحشوري، عاالتايراني . ا

 نامۀالاين زركوب در فتوت نام .كردنا و در جهت وكامت بخشبان به آن سعي بوبغ نمودنا

 .فتبان سبفي، قولي و  ربي:  مارد كه عبارونا از مي خوي  براي فتبان سه عها بر

صوفي  مان  رببان با نا كه با نو بان جام آب و  اين دسته از فتبان رود گمان مي

چه، فتبان قولي .  امي قام در را ي گذا تنا كه  مانا جهاد اكبر نامباه ،نمك به جان

 .وجو كردوران جستگري پرداخته و فتوت قولي را   را در مبان پبشه به سپا ي
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 .ماينه ،وهران

 .نشر ني ،وهرانفره ايزدی در آيين پادشاهي ايران باستان،  ،(3114) ،سودآور، ابوالعالء

 .3، دوره د م،  ماره معارف  ،«ديناندرست» ،(3177) ، كي، منصور

 .فردوسي ،وهران ،3ج، تاريخ ادبيات در ايران ،(3131) ،اهللصفا، ذببح
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 . اي عومي در ايران پژو  
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 ها بازتاب و مدهاپيا بالغت، دانش به گرايانه عقل رويكرد
 حامد دهقاني فيروزآبادي

 طلبة سطح يك حوزة علمية قم

 (04تا  12از ص )

 40/40/02: تاريخ دريافت

 12/40/02: تاريخ پذيرش
 

 :چكيده

 از كه خورد مي شمچ به هچتاريخ اين انتهاي در فصلي بالغي، علوم هچتاريخ به ينگاه با

 از درازدامن مقطعي كند؛ مي حكايتتا كنون ششم  قرن حدود از بالغت علم جمود و ركود

 است، شده نوشته گذشتگان آثار بر كه هايي تلخيص و شرح جز آن در كه علم اين تاريخ

 .شود نمي مشاهده ديگري يزچ باًيتقر

 بالغت دوره، اين در اينكه آنو  داشت اصلي علت يك پديده اين كه نمايد مي نينچ

 آرام رفت، مي پيش بشر ذوق پايه بر و شد مي شناخته« فن» يك عنوان به آن از پيش كه

 عقلي نسبتاً« دانش» يك به را خود جاي آن، در فلسفي و عقلي مباحث شدن مطرح با آرام

در جاي جاي دانش بالغت، اين نوع نگاه  .سپرد منطقي و غيرمنعطف كامالً ساختارهايي با

پيدايش  ي كهامر. بندي مباحث تا ريز قواعد مطرح در آن، تأثير گذاشت ي تقسيم از شيوه

 .رشد و تكامل اين دانش موجب گشتدر مسير را هاي گوناگوني  آسيب

نائل و  بالغت احياي برايالزم است  در نظر بسياري از بزرگان اين دانش، رو اين از

 ذوق پرورش آن اصلي و رويكرد هدف كه آورد روي اي شيوه به ،به فلسفه وجودي آنشدن 

 .باشد مخاطب ادبي

 

بالغت، تاريخ علم بالغت، نقد بالغت، فلسفه، منطق، جمود بالغت و  :هاي كليديواژه

 .بالغت ذوقي

 

 

 

 hdf.dehghani@gmail.com :نشاني پست الكترونيكي نويسنده مسئول

 2002 ، پاييز و زمستان1، شمارة 2دورة ، پژوهشنامة نقد ادبي



 2002، پاييز و زمستان 1، شمارة 2دورة پژوهشنامة نقد ادبي، / 11

 مهمقدّ

شناسي آن،  پرداختن به آسيب سپس هاي بالغت موجود و شناخت ماهيت و ريشه

موضوعي بسيار حائز اهميت در بررسي ميزان تحقق اهداف دانش بالغت و مآال 

در  باشد، به خصوص كه ركود و ايستايي دانش بالغت ميريزي براي آينده آن  برنامه

كه ارزش بررسي اين موضوع را دو چندان  تهي به عصر ما، امريستساليان متمادي من

هاي اصلي رويكرد بالغي  مقصود، بايد دانست كه شاخصه براي نائل شدن بدين .كند مي

اند؟  هايي برخوردار بوده از چه ويژگي -بر فرض وجود  -ها  رايج چيست؟ ديگر شيوه

گيري اين  گيرد؟ عوامل مؤثر در شكل سرچشمه مي كجاهاي بالغت موجود از  ريشه

 ها چه بوده است؟ آمدهاي آن شيوه و پي

كه در ادامه توضيح ) گرايانة موجود عقل هاي شيوة بالغي اما بحث در مورد كاستي

هاي اين  ريشه. سرگذشتي بسيار طوالني را پشت سر گذاشته است (آن خواهد آمد

شايد بتوان بُحتري . توان جست گان اين دانش ميهاي پراكنده بزر موضوع را در گفته

شاعر معروف عرب را نخستين دانشوري دانست كه از دنبال كردن ( ق.هـ  482: فو)

با اين وجود اين موضوع تنها  .ه استدشيوة عقلي و منطقي در بالغت لب به انتقاد گشو

از ابتداي قرن  باًيتقرهاي متفرق مطرح شده در آثار گذشتگان محدود نشد و  به بحث

خصوص هگيري جرياني در جهان عرب كه داعية نوانديشي در علوم ادبي ب بيستم با شكل

از . علوم بالغي را داشت، سيلي از مباحث پيرامون اين دو نگاه به بالغت مطرح گشت

توان به طه حسين، امين خولي، شوقي ضيف، احمد شايب، محمد  بزرگان اين جريان مي

 (1).مطلوب و بسياري افراد سرشناس ديگر در جهان ادبيات عرب اشاره كردبركات، احمد 

 

 دو مكتب مختلف در بالغت

با آنكه ممكن است شماري از صاحبان كتب بالغي برخي مطالب و مسائل را از ديگر كتب 

اي با يكديگر مطابقت  هاي طرح بحث آنها تا اندازه پيش از خود اخذ كرده باشند و شيوه

كند و ما دو رويكرد واضح و اساسي  د، اما واقعيت چيزي فراتر از اين را حكايت ميداشته باش

شان  اي از بالغيون گرايشي ادبي بر كتب كنيم؛ عده را در طرح مباحث اين كتب مشاهده مي

سايه افكنده است و گروهي ديگر گرايشي فلسفي و عقلي، از اين رو شاهد دو مكتب بالغي 



 10/ ها آمدها و بازتاب گرايانه به دانش بالغت، پي رويكرد عقل

 

 

: فو)مكتب ادبي و مكتب كالمي، يا آن طور كه سيوطي : هستيم متفاوت در ادبيات عرب

 .(4)شيوة عرب و بليغان و در مقابل شيوة عجم و اهل فلسفه :ناميده است( ق.هـ  111

هاي آن آشكار  در اين ميان، اين بالغت نوع دوم بود كه شهرت يافت و همواره نشانه

. آيد همين بالغت به ذهن مي شود، است و امروزه نيز هرگاه كلمه بالغت اطالق مي

هاي كامالً متمايز و متفاوتي از  ها و خصوصيت سبك و شيوة صاحبان اين جريان، ويژگي

 :ها را در موارد زير خالصه كرد جريان ادبي مقابل دارد، كه شايد بتوان آن

 ها به تحديد، تعريف و تقسيم منطقي مطالب اهتمام فراوان آن .1

 هاي فلسفي و منطقي در تحديد، تقسيم و حصر موضوعات شيوه يريكارگ به .4

 استعمال كم شواهد ادبي .3

 .توجهي به ذوق ادبي اعتماد بر قواعد و بي .2

كساني هستند كه با رويكردي ادبي و هنري به بالغت روي آوردند  بنابراين منظور از ادبا

 .(3)كردند ررسي ميهاي بالغي يك متن را در چهارچوبي ذوقي ب و بحث در مورد زيبايي

 

 هاي دو مكتب ريشه

هاي زماني اخير يا مقطع خاصي از تاريخ  موضوع دو مكتب ادبي و كالمي زاييده دوره

اي بسيار درازمدت دارد؛ از زماني كه مباحث بالغي شروع به  باشد، بلكه اين امر سابقه نمي

و جز آن، هنگام « الحيوان»و « البيان والتبين»هاي جاحظ اعم از  رشد و تطور كرد، در كتاب

و اثري  اي كامل شد، اما اين پديده سيطرهمسائل اثر خفيفي از كالم مشاهده طرح برخي از 

رفت،  واضح بر اين كتب نداشت، زيرا عصر جاحظ، دورة درخشش ادبيات عرب به شمار مي

طور كه اديب  همان رد جاحظ، متكلم معتزلي، غلبه كرد،در نتيجه اين صبغه نيز بر رويك

ولي زماني كه  .بخشيد هنري، به اين رويكردش قوت مي بودن او و دارا بودن ذوق و احساس

تر، به سمت  ادبيات عرب رو به كسادي نهاد و حركت ادبي از بين رفت، يا به عبارت دقيق

تقليد و الگوبرداري از گذشتگان كشيده شد، تأثير مباحث عقلي و كالمي در آثار ادبي و 

ه طوري كه از كالم ابو هالل عسكري ب. هاي بالغي به طور واضحي خود را نشان داد پژوهش

آيد كه در زمان او اين دو رويكرد به دو  برمي« كتاب الصناعتين»در مقدمة ( ق.هـ  313: فو)

الغرض في هذا الكتاب سلوك مذهب  سيو ل»: اند جريان كامالً مختلف و مخالف تبديل شده
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ص  :1331 الهالل العسكري،أبو)« ...المتكلمين وانما قصدت فيه قصد صنّاع الكالم من الشعراء والكتاب

هاي اين دو مكتب بالغي به عمقي طوالني از زمان  ناگفته روشن است كه اگر ريشه .(1

 (4).كرد اختصاص نداشت و ميان آنها اختالف نبود، ابو هالل آن دو را مشخص نمي

 

 ها و عوامل هاي بالغي، زمينه دانشتغيير روند 

 هاي عقلي به مجامع علمي عرب ورود بحث

در نيمة دوم قرن سوم هجري، فراواني آثار ترجمه شده از يونان و توجه قوم عرب به 

فلسفه و ميراث فكري يونانيان، اعم از منطق و جز آن، از اموري بود كه پيدايش جرياني با 

اين نوع گرايش باعث شد گروه بسياري از . ساز شد نهگرايشات فلسفي و كالمي را زمي

هواداران اين جريان فكري، فلسفه يوناني و موازين بالغي يونان را به عنوان مبناي ارزيابي 

همين رويكرد موجب شد تا . هاي بياني آن انتخاب كنند و نقد آثار ادب عربي و ارزش

نامة  اين جريان قد علم كنند كه شكوه بندان به شيوه بالغي قدما در مقابل اي از پاي عده

 :(5)اي از تقابل اين دو جريان فكري به شمار آورد توان جلوه نامة معروف بحتري را مي

 مـطقكـدودَ منـا حـونـفْتمـلَـك
 

 في الشِعْر يُلغَي عن صِدْقه كَذِبُهْ

 يَلْهَجُ بالـ« ذو القُروحِ»ولم يكن 
 

(6)ا سَبَبُهْ ـوعُه، و مـا نـق، مــمنط
 

 (421؛ الجرجاني، ص 401 ، ص1البحتري، ج )

محسّنات بديعي  يريكارگ بههاي اين گروه از متفلسفين در آن زمان افراط در  از ويژگي

خود « البديع»را بر آن داشت تا كتاب  (ق.هـ  412: فو) معتز ابندر آثار خود بود، امري كه 

 أنّ الناسِ تعريفُ الكتابِ هذا في نارضُغَ ماوإنّ» :را در پاسخ به تفكرات اين افراد نگارش كند

 .(3عبداهلل بن المعتز، ص)« البديع أبوابٍ من شيءٍ إلي مينالمتقدّ قوايسبَ لم المحدثين

در طي قرن سوم هجري، فالسفه قواعدي را كه در باب بالغت از ارسطو و فالسفه 

دانستند، از يوناني و شايد از  كردند و آنها كه ترجمه مي يونان، آموخته بودند، تكرار مي

هايي از دو كتاب فن شعر و فن خطابه ارسطو زدند تا  سرياني، دست به ترجمه

اهل . آنان را از معيارهاي بالغت يوناني، آگاه سازندگرا و امثال  دانشمندان بالغي سنت

هاي اين دو كتاب و  فلسفه پس از آن كوشيدند قواعد بالغت عربي را در پرتو آموزه
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نقد »ثمرة اين تالش، دو كتاب . هاي ارسطو در باب منطق و جدل مبتني كنند نوشته

 (8).بود (3)«ثرنقد النّ»و ( ق.هـ  333: فو)نوشتة قُدّامة بن جعفر « الشّعر

مثالً او  بينيم؛ الشعر قدامه به وضوح شيوة منطقي كالمي او را مي ما در كتاب نقد

ها  اصل و اساس فضيلت ،گويد، به پيروي از مذهب افالطون هنگامي كه از مدح سخن مي

و از اين رو معتقد  (1)كند را در چهار خصلت عقل و شجاعت و عدل و عفت خالصه مي

شود كه مدح افراد با اين چهار خصلت صحيح و مدح آنها به غير از اين موارد خطا  مي

 (10).(12، نقد الشعر، ص بن جعفر مةقدا)باشد  مي

گذاري  هاي نقد الشّعر و نقد النّثر شور و نشاط فالسفه در زمينة پايه پس از كتاب

 1242: فو) از نظر شوقي ضيف. اني تداوم نيافتقواعد بالغت عربي بر پاية معيارهاي يون

هايي بياني وجود  داليل اين موضوع، آن بود كه در هر زباني ديدگاه نيتر مهماز  (ق.هـ 

دارد كه ويژة آن زبان است و بايد آنها را پيش از تطبيق معيارهاي بياني بيگانه، مسجّل 

ساخت، كه اين مهم در آثار متفلسفين پياده نشده بود، به ويژه كه او تالش نگارنده نقد 

روي در كاربرد  ت يوناني بر بالغت عربي، به خاطر زيادهالنثر را براي تطبيق قواعد بالغ

داند كه ديگران را از اقتباس معيارهاي يوناني  قواعد منطق و جدل ارسطويي، هشداري مي

اما اين مطلب به معناي عدم تأثير علوم عقلي و  .(104ص [ تابي]شوقي ضيف، )باز داشت 

توان بازتاب اين نوع  يست، بلكه به راحتي ميكالمي بر آثار بعد از نقد الشعر و نقد النثر ن

 .در آنها مشاهده كرد -تر از دو اثر ياد شده  هايي كوتاه البته با دامنه -اثرپذيري را 

 

 در تحول بالغت (ق.هـ  022: فو) نقش جرجاني

گرايان به بالغت دوران كوتاهي را شامل  با توجه به آن كه روي آوردن شديد فلسفه

رو نشد، بالغت تقريباً  تأليف شده در همين دوره نيز با اقبال چنداني روبهشد و آثار  مي

، تا اين كه به تدريج زمينه براي دوران يافت به سبك و سياق سنتي خود ادامه مي

به گمان بسياري از محققان بالغي، دو كتاب . شكوفايي تأليفات بالغي فراهم شد

به بعد نوشته  سكّاكيهايي كه از  كتاب عبدالقاهر جرجاني سرمايه اصلي بالغت است و

انحرافي است كه گرچه خوب آراسته شده است، ولي شخص را به  يهاي شده است، كوچه

 .كند هاي لغوي و لفظي گم مي برد و در پيچ و خم الفاظ و بحث بيراهه مي
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  ا چهت  وي  كه  است  شود آن مي  مطرح  جرجاني در باره   كه  از مباحثياما با اين وجود 

نظير  طه حسين دانشمند كم.  است  ارسطو بوده  هاي و انديشه  حد متأثر از فلسفه يونان

كند نشان  تالش مي« بيان عربي از جاحظ تا عبدالقاهر»اي تحت عنوان  مصري در مقاله

  ارسطو آشنا شده  ها و تقسيمات سينا با انديشه واسطه مطالعه آثار ابن  به  دهد كه جرجاني

استفاده  ،خصوص از نظريات او در كتاب خطابهه ب ،آراي فلسفي و منطقي ارسطوو از 

كوب نيز  استاد زرّين .(30 – 41 صص، نقد النثر همقدم عبادي، ديعبدالحمطه حسين و ) كرده است

با بيان اين نكته كه كتاب نقد الشعر قدامه و همچنين مطالعات متكلمان و حكما در 

شباهت نبودن اقوال  اشاره به بي با وجود تأثير تمام داشته است،پيدايش بالغت اسالمي 

 .داند ارسطو، اين اندازه از شباهت را حاكي از تبعيت و تقليد وي نمي نظراتجرجاني با 

 .(11)(130 – 121، صص 1  ج ،نقد ادبي ،همان؛ 114، ص  نقاب ، شعر بي دروغ شعر بي،  كوب زرين)

هاي كالمي  جرجاني مطرح است، ميزان تأثيرگذاري انديشهمطلب ديگري كه در مورد 

باشد، مبحث  به طور مثال از موضوعاتي كه از ابتكارات او نيز مي. باشد بر آثار بالغي او مي

به نظر جرجاني . باشد است كه از تأثيرات مستقيم علم كالم بر بالغت مي« عقلي مجاز»

تواند گياه بروياند و  جاز است، زيرا كه بهار نمياين م« انبت الربيعُ البقلَ»گوييم  وقتي مي

شرح اين نكته را محمد علي بامداد به خوبي . روياند اين خداست كه در بهار گياهان را مي

مذهب  اشعري عموماًت كه نويسندگان آنها از مشكالت كتب معاني و بيان اين اس» :ذكر كرده است

شود، زيرا كه آنها اكثر  نيستيم باعث سرگرداني مي اند و براي ما كه اشعري اعتقاد بوده و جبري

شود، در  دانند، چون كه فعل به غير خدا نسبت داده مي تركيبات و جمل عرفي را مجازات عقلي مي

البته در اينكه تمام افعال طبيعت بالمآل كار ... حالي كه به عقيده آنها فاعل تمام افعال خداست

كي ندارد ولي در مباحث الفاظ بايد به عرف نگريست نه به خداست حرفي نيست و موحّد در آن ش

جالب اين است كه نويسندگان غير اشعري متأخّر هم در شرح مسائل مهمّ معاني از . مسائل فلسفي

اند كه جرجاني و سكّاكي و سبكي و خطيب قزويني  را آورده ها مثالاند و همان  اشعريان تقليد كرده

 .(103و  102، صص ذاكري: به نقل از) «اند آوره و تفتازاني و سيوطي و غيرهم

نيز تحت  عبدالقاهر گرچه: گفت توان ميدر يك بررسي اجمالي راجع به جرجاني 

 بوده است، ولي -اعم از متكلمين و فالسفه  -پژوه پيش از خود  دانشمندان بالغت تأثير

اي كه شايد بتوان تأثير شديد وي  نهاده است، به گونهاي در بالغت بنياد  ب تازهتخود مك

در مجموع اين . بر دانشمندان پس از خود را يكي از عوامل ركود بالغت پس از او دانست
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هاي ادبي و  مطلب روشن است كه صبغة غالب تأليفات عبدالقاهر، موضوعات و جنبه

انگيزي كه  ايي تصاوير دلهاي فلسفي و روانكاوي وي، از فروغ و زيب ذوقي است و تحليل

 .(14)بندد، نكاسته است ي آثار وي بر جان آدمي نقش مي با مطالعه

 

 در دگرگوني بالغت (ق.هـ  242: فو) نقش فخر رازي

رازي آغازين گام در منطقي كردن اصول بالغت « االعجاز يةااليجاز في درا يةنها»كتاب 

بود كه به ترتيب اصول بالغت و وضع قوانين و   او نخستين فردي. و ضبط مسائل آن بود

درباره اين نوع رويكرد رازي در ( ق.هـ  322: فو)صُفدي . قواعد ثابت براي آن پرداخت

 ،ق إليهسبَفي كتبه وأتي فيها بما لم يُ هذا الترتيبَ عَمن اخترَ لُهو أوّ و» :نويسد آثارش مي

ر بْالسَ بأدلةِ ويستدلُ ،ذلك التقسيم فروعِ ها وقسمةِتقسيمِ بابَ ويفتحُ المسألةَ ذكرُه يَألنّ

له  وانحصرتْ له القواعدُ فانضبطتْ ،لها بها عالقةٌ فرعٌ منه عن تلك المسألةِ شذُفال يَ ،والتقسيم

كند كه  در آغاز كتابش بيان ميخود نيز رازي البته  .(421، ص 2ي، ج الصفد) «المسائل

مقصود وي، گردآوري و تنظيم نكاتي است كه عبدالقاهر در دالئل االعجاز و اسرار 

او در ادامه به رويكرد خود در تقسيمات عقلي و يقيني مباحث . البالغه آورده است

 .(43الرازي، ص ) .كند تصريح مي عبدالقاهر و مضبوط ساختن دقيق آنها

توان زيباترين بيان در مورد عملكرد رازي در اثرش را در اين گفتة شوقي ضيف  مي

تُمتّعُ الذوقَ  غيٍةبال سٍةكقواعدِ النحو ال بصددِ درا لصٍةوكأنّما هو بصددِ قواعدَ خا» :خالصه كرد

وقد مأله باألقسام، وفرَع . أسلوبٌ علميٌ صرفٌونفسُ أسلوبه في الكتابِ يَخلو من كلِ جمالٍ، . والشعورَ

وفي تضاعيفِ ذلك . من األقسام فروعاً، ثم شعَب من الفروعِ أغصاناً، وبذلك تكاثرت عنده التقسيمات

من  صليِةإلي علمٍ جافٍ، وبحيثُ خرجتْ عن وظيفتِها األ غَةمدَ الحدودَ والتعاريف، بحثٌ تحوّلتِ البال

، وكأنّها لم تَعُدْ فنّاً من فنونِ الجمال، وإنّما أصبحتْ علماً من علومِ بيةالذوقِ وإحكامِ الملكةِ األد بيِةتر

 (13).(482شوقي ضيف، ص ) «ةالحادَ مِةاللغة مع ما يُداخلُها من التفلسُفِ والمنطقِ وأقيستِه الصار

 

 در دگرگوني بالغت (ق.هـ  212: فو) سكّاكينقش 

مطالب عمده اين علم را پااليش كرد و  سكّاكييافت تا اين كه  مي اندك تكاملبالغت اندك 

مسائل آن را منقّح ساخت و ابواب آن را مرتب كرد و با اين كار، به عنوان نخستين دانشمند 
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ولي گونه سوم را بديع معاني و بيان تقسيم كرد،  شناس، دانش بالغت را به دو علم بالغت

براي زيباسازي كه غالباً  بودمخصوصي هاي  و جلوهها  نظر او فقط شيوهنناميد و اين بخش در 

به بالغت نگريسته  عقليدر همين اولين گام خود با ديدي  سكّاكياما  .رفت كالم به كار مي

ن او موجب محدوديت بالغت اي تقسيم كرده كه اين تقسيم بعد از تعيي است و آن را به گونه

در حالي كه درهاي بالغت قبل از او باز و مباحث آن عام بود و استعداد تغيير و  شده است،

اولين كسي بود كه در بين معاصرين به اين ( م 1122: فو)الرازق شيخ علي عبد .افزايش داشت

 نظرةً ر إلي هذا العلمِنظَ» :اشاره كرد سكّاكيتضييق مباحث بالغت و حصر مسائل آن در منهج 

ر حصُو تَ تاماً ه عنها تمييزاًزُميّو تُ و االرتباطِ لنسبِةمن ا علوم األدبِ سائرِ  ه و بينَما بينَ دُحدّتُ فلسفيةً

 (12).(24 ص ،الرازقعبد) «دخيل يِعِعليه من دَ للخوفِ ي محلٌبقَحتي ال يَ عقلياً ه حصراًه و مباحثَأبوابَ

اين است كه او از لحاظ فراواني مباحث  سكّاكي در مورداما نكتة حائز اهميت 

ت از جهت فراواني تقسيمات و تعليما نيز منطقي، اعمّ از توجه فراوان به ذكر تعريفات و

اي كه ساختار كتاب وي يك ساختار كامالً  به گونه منطقي، تحت تأثير فخر رازي است،

دگي به شيوة شوقي ضيف ضمن آن كه به گستر (13).هاست منطقي و سرشار از پيچيدگي

گذارد، بارها  پردازد و جوانب گوناگون آن را به بررسي مي مي العلوم مفتاحدر  سكّاكي

در  صورت گرفتهبه طور مثال، او پس از ذكر انواع تقسيمات . بدين دقيقه راه برده است

 مبحثَ أفسدَ السكاكيَ فيه أنَ ا ال ريبَوممّ» :پردازد مي سكّاكيمبحث تشبيه، شديداً به نقد 

من األرقام،  ٍةكبير عٍةلت به إلي مجموحوّالتي تَ الكثيرةِ ضع فيه من هذه األقسامِالتشبيه بما وَ

 مسائلَ نا بإزاءِوالتصعيب، وكأنّ من التعقيدِ الذوق إال ضروباً بيِةفي تر فيد شيئاًال تُ وهي أرقامٌ

. والمتكلمين طقِةالمنا اصطالحاتِمن  قليلٍ جَلَبَ فيها غيرَ ، وهي مسائلُالحلّ ِةعسير سيٍةهند

هذا  لِةمحاو دونَ ملختلفةللتشبيهات ا عةالقاهر في تحليالته الباربعبد يقتديَ به أنْ اًوكان حريّ

 .(12)(304ص[ تابي]شوقي ضيف، ) «...الدقيق، و العقليِ الحصرِ

 :نويسد در مفتاح مي سكّاكينيز در مورد سبك  مازن مبارك

غ بَه صَ، وعرفنا أنَميةوالكال ملنطقيةوا يةكان متأثراً بثقافته النحو السكاكيَ نا أنَرفْفإذا عَ»

، غةعلي علوم البال والحدودِ القوالبِ طغيانِ هذه العلوم، عرفنا سببَ بصبغِةفي كتابه  غَةالبال

ما كتبه  وحَسبُك أنْ تَقرأ. هوَذْده وحذا حَن قلَها عنده وعند مَالذي أصابَ التعقيدِ وعرفنا سببَ
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السكاكيُ عن التشبيهِ وأنواعه وأقسامه لتَرَي مَدَي تَمسّكِ السكاكيِ بالحدود والتعريفات، وتري 

في جَفافها وبُعدِها عن  غُةمَدَي حُبِه للتقسيم والتفريع، بل لِتَري المَدي الذي وَصل إليه البال

 .(111 المبارك، ص) «التحليل الذوقي والجمالي

. را عامل جدايي دو عصر مختلف ادبي بالغت عربي دانست سكّاكيتوان  در مجموع مي

هاي  آوردند و به بحث در مورد اسلوب دانشوران دورة اول، بالغت را يك فن به شمار مي

ها را  پرداختند و با قرار دادن آنها در فرآيند نقادي، عيار اين اسلوب گفتاري عرب مي

بالغيون استخراج قاعده و استنباط ضابطه نبود، بلكه از آنچه  هدف اين. كردند مشخص مي

شود كه آنها به دنبال قدم گذاشتن در  آمده است برداشت مي سكّاكيدر كتب گذشتگان 

 .اند زمان پيچيده ساختن بالغت نبوده مندسازي و به طور هم مسير قاعده

ترين  تب آنها به دقيقو پيروان او رسيد، بالغت در ك سكّاكياما زماني كه نوبت به 

آنها با . معني به علم تبديل شد؛ زيرا اصول منطق به طور كامل بر آن جاري گشت

مطرح كردن موضوعات فلسفي و جاري ساختن روح منطق در پيكرة بالغت تالش 

اي از قواعد و ضوابط در بند سازند، از اين رو علومي  كردند تا بالغت را با مجموعه

و جز آن، به  -به عنوان مكمل مباحث علم معاني  -الم و منطق همچون اصول فقه و ك

 .(13)ناپذير بالغت مبدل شدند جزء جدايي

 

 (18)هاي آن و شرح (ق.هـ  200: فو) نقش تلخيص المفتاح قزويني

هايي  در عرصه بالغت مطرح شد، تنها شرح و تلخيص سكّاكيمتأسفانه آنچه پس از 

فاصله نگرفتند، بلكه بسياري از  سكّاكيحول همين كتاب بود، كه نه تنها از منهج عقلي 

مازن مبارك به خوبي به اين نكته اشاره . آنها در بكارگيري آن از او پيشي گرفتند

قلَ مِنّا شعوراً بما في كتابه من تعقيد، أ سكّاكيولم يكنْ العلماءُ الذين جاؤوا بعدَ ال» :كند مي

لذلك فقد بادروا إليه يَشرَحونه ويوضِحون ما استغلَقَ منه، إال أنَ هؤالء العلماءَ كانوا متأثّرين 

وطبيعتها، فكان منهم  صةبأصلِ الكتاب وبمنهجِ صاحبه، كما كان كلٌ منهم متأثراً بثقافته الخا

وبَقِي . لنحوي، وقد ظَهَر أثرُ ذلك كلِه في شروحهم وتعليقاتهمالفقيه، ومنهم المتكلم، ومنهم ا

محوراً للتأليف البالغي؛ فظهر حولَه عددٌ كبيرٌ من كتب الشرح واإليضاح والتلخيص  العلوم مفتاح

 .(111 المبارك، ص)« ...والتهذيب
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 مند و دقيق و با اسلوب علمي و ترتيب اما تلخيص المفتاح كتابي است كامالً نظام

امّا . اي از تمام قواعد فصاحت و بالغت و اصول بالغي است منطقي كه شامل خالصه

از . هاي گفتار عرب ها و زيبائي درست به همين دليل كتابي است خشك و دور از ظرافت

ماند تا به سخن اهل ذوق و  اين رو، مباحث اين كتاب بيشتر به مباحث فلسفي مي

هاي ادبي و فلسفي  كاري ا را به مباحث لفظي و ريزهفكر ادب -حتّي تا امروز  -ها  قرن

مشغول داشت و در عين حال آن را از لطف سخن عبدالقاهر جرجاني و ذوق و احساس 

 .كالم او و درك عملي دقايق بالغت كالم بلغا محروم كرد

ترين شارحان كتاب تلخيص المفتاح، احمد بن علي بن عبدالكافي سُبكي  از قديمي

او . است« عروس األفراح في شرح تلخيص المفتاح»، صاحب كتاب (ق.هـ  333: فو)

اي كه بين بالغت و علوم و  كند، از شيوه همان طور كه در كتاب خويش تصريح مي

كند، بيگانه نيست و شرح او نيز بر مباحثي از  مباحث فلسفي و كالمي ارتباط برقرار مي

 .(132، ص 1السبكي، ج )فلسفة رياضي و طبيعي اتّكا دارد  منطق و كالم و

 (ق.هـ  313: فو) ترين شارح تلخيص المفتاح، سعدالدين مسعود بن عمر تفتازاني مهم

هاي  او در كتاب مطول خود برخي از ديدگاه. صاحب دو اثر مطول و مختصر المعاني است

تازد و  دهد و بر تقسيمات گستردة او در باب تشبيه مي را مورد مناقشه قرار مي سكّاكي

 قليلُة تٌةواعلَم أنَ أمثالَ هذه التقسيماتِ التي ال تَتفرّعُ علي أقسامِها أحكامٌ متفاو» :نويسد مي

اإلمامِ عبدِ  باطّالعِه علي اصطالحاتِ المتكلمين، فللّه درُ سكّاكيالجدوي، وكأنَ هذا ابتهاجٌ من ال

القاهر وإحاطتَه بأسرارِ كالمِ العرب وخواصِ تراكيبِ البلغاء، فإنّه لم يَزِدْ في هذا المقامِ علي التكثيرِ 

 .(343التفتازاني، ص )« فيها عِةمن أمثلةِ أنواعِ التشبيهات وتحقيقِ اللطائف المودَ

ز محدودة علم كالم البته اين سخنان به اين معني نيست كه تفتازاني در شرح خود ا

تفتازاني خود به طرح و . و فلسفه فاصله گرفته و به سراغ چنين مباحثي نرفته است

را متهم به اظهار فضل در بيان  سكّاكيبررسي اين مباحث اشتياق فراوان دارد؛ او كه 

 .گذارد كند، خود در نقل سخنان متكلّمان و فالسفه كم نمي اصطالحات كالمي مي

نگاري اثر تفتازاني  اشيهبه حكه  نيز (ق.هـ  812: فو)جرجاني شريف د سي مير

گيرد و در مباحث منطقي و فلسفي و  در بسياري موارد بر سخن او خرده مي پرداخت،

تفتازاني خود متن مختصري از شرح مطول فراهم آورد كه شيخ . كند كالمي غور مي
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دسوقي نيز بر . استحاشية مطولي بر آن نوشته ( ق.هـ  1430: فو)محمد دسوقي 

ها و رويكردهاي دانشيان بالغت، به تفصيل در مورد مباحث كالمي و  فرض اساس پيش

 .گويد فلسفي و منطقي سخن مي

( حوالي نيمة قرن دهم :وف)يكي ديگر از شروح تلخيص المفتاح، شرح اَطول عربشاه 

شرح عربشاه نيز  .تر است نام دارد و طبق نامگذاري مؤلف آن از مطول تفتازاني طوالني

. هاي گذشته است، البته با شرح بيشتر مناقشات و تحرير و تنظيم مسائل شبيه شرح

هاي ياد شده، شرحي است كه  گويي يكي از شروح مشابه با شرح عربشاه از لحاظ زياده

 .(11)نوشته است( ق.هـ  1110: فو)يعقوب مغربي  ابو

تأثير كتب پيش از خود به ادامة راه كتب بالغي ديگر نيز به شكلي مشابه، تحت 

، تا بدين ترتيب پس از خطيب قزويني، نوبت به عصر (40)خطيب قزويني پرداختند

انحطاط ادبي عرب و سيطرة مباحث ذهني و عقلي رسيد؛ تأليفات اين بازة زماني بيشتر 

 هاي لفظي و مناقشات موجود نمود و جدل شبيه به قوانين قضائي و نظريات هندسي مي

 .در اين كتب، بيش از هر چيز يادآور شرح اين نوع قوانين بود

 

 هاي اساسي نگاه عقلي به بالغت ها و كاستي آسيب

يم و دبرشمر كه پيش از اين در مورد تأثيرپذيري بالغت موجود از علوم عقليآنچه را 

ها نيز  امّا همين ،(41)يم، اندكي است از بسياردآنها آور مستنداتي را كه براي روشن شدن

هاي  آمدها و بازتاب اكنون بر سر آنيم كه دربارة پي. مقصود بوددهندة  نشانبه خوبي 

 :آنچه ياد شد سخن گوييم و چند و چون نتايج آن را بكاويم

يكي از عواملي كه از طرح مباحث جديد در : محدود شدن موضوع بالغت .1

اين نكته با . باشد يكند، محدود بودن موضوع آن به تك جمله م بالغت جلوگيري مي

شود؛ در علم معاني تنها از دو  نگاهي به حوزة طرح مباحث بالغت به وضوح روشن مي

شود، همچنين در علم بيان نيز  و توابع آنها بحث مي -مسند و مسند اليه  -طرف جمله 

مانند تشبيه مركب  -باشند  بحث از دايرة جمله يا چند جمله كه به منزلة يك جمله مي

هاي مهم جريان نوانديشي  از دغدغه از اين رو يكي .كند تجاوز نمي -طور مجاز  نو همي

در بالغت در جهان عرب از همان آغاز حركت خود، ارائه طرحي جديد براي عرضه 
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المعارف ةاز دائر« بالغت»در مقاله  براي نمونه، امين خولي. بوده استمباحث بالغي 

مطالعات بالغي به تك جمله يا چند جمله به هم االسالمية پس از آن كه محدود كردن 

 :افزايد كند و در ادامه آن مي پذيرد، گسترة وسيعي را براي بالغت بيان مي پيوسته را نمي

 للفظَةا جلملة، وشمل مع اكليًةو ئيًةجز البالغي فشمل مع األلفاظ المعانيَ وإذا اتسع البحثُ»

إلي  غةللبال القديمُ واألساليب، فقد صار التقسيمُ بيةع األدطَر والقِقَ، ثم جاوزهما إلي الفَِالمفردة

 غيرِ علي أساسٍ التقسيمُ فيه، و لزم أن يوضعَ له وال غناءَ المعاني والبيان والبديع ال أساسَ

او در ادامه به طرح خود براي بالغت جديد نيز  .(34، ص2ج ،ميةالمعارف اإلسالةدائر) «األول

 .كند اشاراتي مي

با نگاه به فراز و فرودهاي تاريخ بالغت و بررسي بسترها و : جمود بالغتركود و  .4

اي به  توان در مورد ركود اين دانش از دوره هاي اين تغيير و تحوالت، به راحتي مي زمينه

اي كه قريب به اتفاق كتبي كه به بيان سرگذشت و تطورات اين  بعد حكم كرد، به گونه

كتاب خود را با عنواني مشابه عنوان فوق بيان  اند، فصل انتهايي دانش پرداخته

اين موضوع تا بدان جا پيش رفته است كه بسياري از نوانديشان عرصة  .(44)اند كرده

روي آوردن . اند بالغت، بازگشت به گذشته را، اولين چاره براي احياي بالغت دانسته

رجاني در دانشگاه به تدريس دو كتاب عبدالقاهر ج( ق.هـ  1343: فو)شيخ محمد عبده 

استاد العماري نيز با مقايسة . توان در اين راستا به حساب آورد االزهر مصر را مي

 غةلو أنَ علومَ البال» :كند با يكديگر، به اين عقيده اشاره مي سكّاكيهاي جرجاني و  شيوه

بل، لعلَنا ال نَعدو ، لقد كانت ذاتَ غناءٍ كثير عبدالقاهرنا علي ما كانت عليه في عهدِ وُصِلَت إلي

بعدَ  مِن كلِ ما كُتب ليًةإلينا خا لقد كان من الخيرِ لهذه العلومِ أنْ تَصِلَ: الصوابَ إذا قلنا

نْ هذه العلومُ مُنِيَت في القرن و لك لطراز، حاشا ما كَتَبه الزمخشريُ و ما كَتَبه صاحبُ اعبدالقاهر

« العلوم مفتاح»يعقوبَ يوسفُ السكاكيُ كتابَه  حين وَضَع أبو السابع الهجريّ بالحدث الحادث

و نَظر فيما كَتبه السلفُ من بحوثٍ فنَظمها في  ِة، فأخضَعها لعقليّتِه المُعقَدفلسفةوكان صاحبُ 

 .(330ص ،سكّاكيو ال عبدالقاهربين : علم البيان العماري،) «...كموادِ القانون فٍةقواعدَ جا

توان گفت كه ايستايي  مي و انحطاط را ناشي شدند؟ اما چه علل و عواملي اين ركود

اي بسيار دور كه ساية آن تا زمان ما نيز گسترده است، از  و جمود اين دانش از گذشته

بندي عقلي  نوع تقسيم .مدهاي نه چندان خوشايند غلبة صبغة عقلي بر آن استآ پي
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اين نوع . آن است گرايانه به هاي اين نگاه عقل ترين جلوه مباحث بالغي از روشن

بندي، علوم بالغي را طوري مرزبندي كرد كه به متأخرين اجازه تغيير و تحول  تقسيم

انعطافي بالغت را فراهم ساخت كه آن  داد و چنان زمينة خشكي و بي مباحث آن را نمي

احمد  .را از اينكه تأثيري ادبي بر احساس و ذوق پژوهشگر باقي گذارد، ناتوان نمود

در علم  سكّاكيبندي  گونه به نوع تقسيم قق نامدار بالغت و نقد ادبي، اينمطلوب، مح

 الذي بناه علي المنطقِ في هذا التقسيمِ حْلم ينجَ سكّاكيال نَأ الواقعُ» :گيرد معاني خرده مي

ما  و بينَ هابينَ دَو باعَ روحٍ أفقدها كلَ ها تمزيقاًق فيه أوصالَزَمَ راًصْالمعاني حَ  ر به موضوعاتِصَفحَ

و  ال علي المنطقِ علي الذوقِ - عتمدما يَ أولَ - عتمدَالذي ينبغي أن يَ األدبيُ  ه الفنُبُيتطلّ

 .(411، ص غةفي البال سكّاكيمنهج ال ،مطلوب) «لعقليةا  هييسِقام

درباره اين موضوعات  سكّاكيهاي  يك مقايسه ساده بين نوشته احمد مطلوباز نظر 

اند، ميزان ضايع كردن اين مباحث و ظلم  و بين مطالبي كه عبدالقاهر يا ابن اثير نوشته

بندي مباحث بيان و بديع  او در ادامه به تقسيم. كند را روشن مي سكّاكيبر آنها توسط 

فسدها أكما  ءٌشي غَةالبال دْفسِو لم يُ» :افزايد كند و در نهايت مي نيز نقدهايي را ايراد مي

 .«هم بااللفاظو تالعبُ ةجامد يعيٍةبد نواعٍأهم بالمتأخرين و اهتمامُ تقسيمُ

بارزترين ويژگي رويكرد : هاي بالغي قابل توجيه نگاشته حجيم شدن غير .3

هاي فلسفه  جا به تعريفات و تقسيمات منطقي، بكارگيري اسلوب گرايانه، اهتمام نابه عقل

و تقسيم و حصر آنها و استعمال بيش از اندازه الفاظ و منطق در تحديد موضوعات 

امري كه حجيم شدن بيش از اندازه دانش بالغت را . باشد كالمي و فلسفي و منطقي مي

 .(43)در پي داشت

ذيل « ملكه»را هنگام بحث از « مقوالت عشر»به طور نمونه، بالغيون بسياري از 

هاي وضعي و عقلي  تعريف فصاحت و بالغت و نيز آنگاه كه به بيان مباحث داللت

آنها . (412 - 413و  11القزويني، االيضاح، صص : رك)اند  اند، وارد بالغت كرده پرداخته

ت و الهيات و اخالق را بر بالغت تحميل نمودند، همچنين برخي از مسائل فلسفه طبيع

ها، حواس انساني، وهم، خيال، قوة تفكر،  ها، رايحه ها، طعم مباحثي همچون بحث از رنگ

، همچنين بسياري از اصطالحات فلسفي و كالمي ...حس مشترك، اسباب و مسببات و

 .اب و سلب و جز آنمحمول و موضوع و ايج: كه ارتباط چنداني به بالغت ندارند، مانند
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گونه وجهي ندارد و  گرفته در كتب بالغي كه هيچ هاي صورت بندي يا بسياري از تقسيم

المعجم »مؤلف كتاب . تنها نشاني از مهارت مؤلف آن در تقسيم و تفريع مباحث است

توان همة آنها  حدود چهل نوع استعاره را برشمرده است كه مي« غةالمفصل في علوم البال

و نوع تصريحيه و مكنيه بازگرداند و يا در مبحث جناس بيش از هشتاد نوع را ذكر را به د

به راستي بايد بار ديگر در  (42).كرده است كه بازگشت همة آنها به دو نوع تام و ناقص است

 .(43)مطابقت يا عدم مطابقت اين تقسيمات با فلسفه وجودي بالغت تجديد نظر شود

اين نوع منهج بالغي سبب شد بيشتر : ي بالغتفاصله گرفتن از فلسفه وجود .2

اي از قواعد و قوانين و  پژوهان صرف فراگرفتن و حفظ كردن مجموعه توان فكري دانش

اما با نگاهي به تاريخچة بالغت و سبك و شيوة . شان ها شود، تا ارزش هنري بندي دسته

يابيم كه در ابتدا  درمي - ياد كرديم« مكتب ادبي»كه از آن با عنوان  -بالغيون نخستين 

نگريستند و وظيفة اصلي آن را پرورش ذوق و احساس  مي« فن»به بالغت به عنوان يك 

هاي  كردند با انس و الفت داشتن با سرچشمه مي آنها تالش. دانستند ادبي و هنري مي

هاي سخن عرب آشنا شوند و با تقويت حس  بالغت و فصاحت كالم عرب، با پيچ و خم

 .(42)ترين كالم عرب، يعني قرآن كريم، رهنمون شوند خود بر لطايف بليغ زيباشناسي

وارد شدن مناقشات فلسفي : وابستگي يادگيري دانش بالغت به علوم ديگر .3

در جاي جاي مباحث بالغي آرام آرام موجب شد فهم قسمت ... و كالمي و منطقي و

ناممكن بنمايد، اين هاي اين دعاوي  فرض عظيمي از كتب بالغت جز با دانستن پيش

را بر آن داشت تا با ضميمه كردن علم  سكّاكيواقعيت درست همان امري بود كه 

در واقع دانش بالغت پس از مدتي . استدالل و ديگر مباحث منطقي، اين خأل را پر نمايد

امكان ... هاي فلسفه و كالم و به صورت جنگلي انبوه و درهم درآمده است كه جز با چراغ

 .باشد آن ميسر نمي عبور از

هاي پي در پي دانشمندان بالغت بر آثار متقدمين خود، به  شرح: تعقيد بالغت .2

اي كه هواداران  شيوه. (43)خوبي نشاني از ميزان تعقيد و پيچيدگي شيوة مورد بحث است

هاي گذشتگان همت  گويي با به فراموشي سپردن مقصد، تنها به شرح و بسط پيچيده

از آنها چيزي از مباحث فلسفي و كالمي و جز آن، بر مباحث مطرح گماشتند و هر يك 

 .شده پيش از خود افزودند
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اجتناب از »اما جالب آنجاست كه بسياري از همين شارحان در ابتداي اثر خود 

اند و حتي برخي  را به عنوان رويكرد اصلي طرح مباحث خود معرفي كرده« اطناب مملّ

الرازي، ص : رك)اند  دليل عدم توجه به اين مهم خرده گرفته مسلكان خود به از آنها بر هم

 .(343التفتازاني، ص  ؛43

 

  نتيجه

شود كه با ورود مباحث عقلي و فلسفي به مجامع علمي  از همة آنچه گذشت، آشكار مي

عرب، دانش بالغت از تأثير اين علوم، در امان نماند و با كنار رفتن نوع نگاه ادبي و ذوقي 

گرايانه از سوي دانشمندان علوم عقلي به مباحث بالغي، كم  و چيره شدن رويكرد عقل

اصلي خود منحرف گشت، به طوري كه از روزگار فخر رازي و كم اين دانش از مسير 

اي بر بالغت افزوده نشده است و به درستي اين عصر را بايد  به اين سو، چيز تازه سكّاكي

 .دورة انحطاط ادبي عرب دانست

قواعدي را كه گذشتگان وي به خصوص جرجاني كشف  سكّاكيواقعيت آن است كه 

ترين داليلي بود  اين قالب علمي از مهم. ب علمي ريختو وضع كرده بودند، در يك قال

از اين زمان به . كه گسترش جمود، بلكه سترون و عقيم شدن بالغت را در پي داشت

اي از قواعد خشك مبدل شد و كار اهل بالغت سپس منحصر در  بعد بالغت به مجموعه

به جايي رسيد كه  آن شد كه به شرح يا تلخيص اين قواعد سرگرم باشند و سرانجام كار

تواند هيچ ذوق و ملكة ادبي را  در حوزة ادب اين روزگار جز سخناني تكراري كه نمي

 .شود بپرورد و بروياند، يافت نمي

 

 :هاهنوشتپي
متأسفانه در مورد ماهيت اين جريان نوانديش در مجامع علمي ما تقريباً هيچ پژوهشي صورت نگرفته  .1

تواند  از عبداهلل مساوي مي« في العصر الجديد بيةالعر غةمحاوالت تجديد البال»رجوع به مقاله . است

 .اي به مباحث مطرح شده از سوي اين جريان باشد دريچه

التفسير، والحديث، والفقه، : علوم سبعةورزقت التبحر في » :338، ص1، جةالسيوطي، حسن المحاضر .4

 .«لفلسفةالعجم وأهل ا يقةالعرب والبلغاء، ال علي طر يقةوالنحو، والمعاني، والبيان، والبديع؛ علي طر
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 111الخولي، فن القول، صص: هاي هر يك از دو مسلك بالغي مذكور رك براي بررسي بيشتر ويژگي .3

؛ الربيعي، 121و  131و  142، صصالنحو و البالغة و التفسير و االدب تجديد في  مناهج؛ الخولي، 131 -

 .بيةالعر غة؛ مطلوب، اتجاهات البال21 - 32صص

: هاي بالغي رك رهنگي ظهور گرايشات عقلي در بررسيبراي يافتن عوامل محيطي، فكري و ف .2

 .231 - 213الربيعي، صص

شد، بلكه در حوزة شعر و نثر آن دوره نيز شاهد  اين تأثيرپذيري تنها به نقد آثار ادبي محدود نمي .3

همچنين براي اطالع . 141، ص8الزركلي، ج : فعاليت اين دو جريان متقابل هستيم، در اين رابطه رك

 لعقليةرمضان، اآلداب و العلوم ا :هاي يوناني رك بيشتر در مورد تأثيرپذيري ادبيات عرب از علوم و دانش

 .التفكير الفلسفي في الشعر العربي البهي،؛ لفلسفةاألدب با صلةأو 

سازد  نياز مي حدود منطق خويش را بر ما تحميل كرديد، در حالي كه دروغِ شعر، ما را از راست آن بي .2

 .زد هرگز از منطق و نوع و سبب آن دم نمي[ با همه توانايي در شعر]   امرءالقيس  /

طه حسين و عبد الحميد  :انتساب اين كتاب و عدم انتساب آن به قدامة بن جعفر از جمله رك هدربار .3

 .12 - 13؛ شوقي ضيف، صصبه بعد 11، صصنقد النثر همقدم عبادي،

 طه حسين و عبد الحميد عبادي، :از آثار فلسفي رك «نقد النثر»مؤلف نوع و ميزان استفاده  هدربار .8

 - 131، صص1ج ،نقد ادبي زرّين كوب،؛ 104 - 13؛ شوقي ضيف، صص33 - 11، صصنقد النثر همقدم

 .182 - 183صص سلوم،؛ 324 - 331صص علوي مقدّم،؛ 133

 .18أبو الهالل العسكري، ص: و نيز ،43ارسطو، ص: براي پيگيري اين عقيده رك .1

طه احمد ابراهيم، : براي تفصيل بيشتر در مورد چگونگي تأثيرپذيري قدامه از نقد يونان رك .10

 .14 - 38؛ شوقي ضيف، صص138 - 133صص

مطلوب، عبدالقاهر : براي آشنايي بيشتر در مورد ميزان تأثيرپذيري جرجاني از يونانيان رك .11

 .303 - 411ه ونقده، صصالجرجاني، بالغت

را نسبت به تأليفات بالغيون بعد از خود در اين دانست كه او هر  عبدالقاهرشايد بتوان مزيت آثار  .14

كدام از مسائل معقول و موضوعات ادبي و ذوقي را در جاي خود مطرح كرده است و اين مهم باعث شده 

اي از اين  براي مشاهده نمونه. هاي ذوقي آثار وي تحت تأثير مباحث عقلي آن قرار نگيرد است تا جنبه

اي از تأكيدات وي بر  ، و نيز نمونه11 - 10و صص 80 - 23الجرجاني، صص: ول ركنوع مسائل معق

 .13 - 13و صص 2 - 3همان، صص: هاي ادبي و معنوي كالم رك جنبه

 .482 - 431شوقي ضيف، صص: تر از شيوه رازي در نهاية االيجاز رك براي اطالع دقيق .13

باشد،  مي« سكّاكيعند ال غةالبال»از كتاب او با عنوان  اي اي كه تقريباً چكيده احمد مطلوب در مقاله .12

منهج مطلوب، : براي اين منظور رك. گذارد گانه علوم بالغي را به نقد مي به طور مفصل تقسيم سه

 .غةفي البال سكّاكيال
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: رك العلوم مفتاحكتاب « طلب»بندي را در مبحث  اي از انبوه اين نوع منطقي تقسيم براي نمونه .13

 .304، ص سكّاكيال

 .320 - 334، صصسكّاكيال: در مبحث تشبيه رك سكّاكيبراي پيگيري چگونگي عملكرد  .12

به  -را مجبور به مطرح كردن مباحثي منطقي  سكّاكيرسد كه  سلطة منطق بر بالغت به حدي مي .13

براي اطالع  .233، ص سكّاكيال: سازد در بخش مستقلي از كتابش مي -عنوان مقدمة فهم علم معاني 

؛ 111؛ المراغي، ص313شوقي ضيف، ص: در بالغت همچنين رك سكّاكيبيشتر در مورد طريقه 

 .غةفي البال سكّاكيمنهج المطلوب، 

او كامالً . است( ق.هـ  282: فو)اند، حازم قرطاجني  زيسته از بالغيوني كه پيش از خطيب قزويني مي .18

اي كه صراحتاً  پرداخته است، به گونه« هاج البلغاء و سراج االدباءمن»تحت تأثير نقد يوناني به تأليف اثر 

اما با اين حال چون كتاب وي نقش . كند ارسطو اشاره مي« فن الشعر»ور شدنش از كتاب  به بهره

احسان عباس در . چنداني در تأليفات پس از خود نداشت، از شرح حال او در اينجا صرف نظر كرديم

حازم القرطاجني ملتقي الروافد »تحت عنوان « تاريخ النقد االدبي عند العرب»بخشي از كتاب ارزنده 

به طور مفصل به نحوه تأثيرپذيري حازم قرطاجني در كتاب خود از نقد يوناني « جميعاً نيةواليونا بيةالعر

همچنين . فتوحي، تأثير نقد يوناني بر نقد عربي: براي ترجمه اين بخش از كتاب او رك. پرداخته است

 .الحجوي، البديع عند حازم القرطاجني: در اين رابطه رك

 - 132، صصالقزويني و شروح التلخيصمطلوب، : ص المفتاح ركبراي آشنايي بيشتر با شروح تلخي .11

 .338 - 333؛ شوقي ضيف، صص138

 .يثةالحد غةمطلوب، القزويني والبال: براي تفصيل ميزان تأثيرپذيري متأخرين از خطيب قزويني رك .40

وأثر  بيةالعر غةالخولي، البال: رك براي آشنايي بيشتر با ميزان و چگونگي تأثير فلسفه بر بالغت .41

 .غةفيها؛ مطلوب، أثر الفلسفة في البال لفلسفةا

شگفتا و اسفا كه . توان حتي در ارائه شواهد ادبي نيز به خوبي نظاره كرد اين جمود و خشكي را مي .44

و خطيب تاكنون هيچ  سكّاكيهاي مطرح در كتب اين دوره، از زمان  بخش عظيمي از شواهد و مثال

ها در درجه پستي از زيبايي و لطافت ادبي  ر حالي كه بسياري از اين نمونهتغييري نكرده است، د

 .قواعد بال شواهد: بيةالعر غةالعماري، في البال: در اين رابطه رك. باشند مي

هو علم  احترق، و علم نضج و: ثةالعلوم ثال: كان بعض المشايخ يقول: قال الزركشي في أول قواعده» .43

هو علم  ما احترق، و علم نضج و التفسير، و هو علم البيان و ال احترق، و علم ال نضج و النحو، و األصول و

الخولي، مناهج : و همچنين رك 8، ص1النظائر في النحو، ج السيوطي، األشباه و: «الحديث الفقه و

 .143األدب، ص التفسير و و غةالبال تجديد في النحو و

 .302و  304شوقي ضيف، صص: ر مباحث مفتاح ركبراي پيگيري بيشتر همين آفت در ديگ .42
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از يكديگر را نيز كه تا حدود قرن ششم « فصاحت»و « بالغت»برخي از متأخرين حتي جدا كردن  .43

« غةالبال»مدخل ) 21، ص2، جميةالمعارف اإلسالةدائر: اند، رك مورد دانسته رفتند، بي به يك معنا بكار مي

 (.از امين خولي

، 1ج ،ابن أبي الحديد؛ (هدف از نگارش نهج البالغه) 32 - 32شريف الرضي، صص: در اين رابطه رك .42

اند، خود نيز به  قابل توجه است كه حتي كساني كه با ديدي بيشتر عقلي به بالغت نگريسته. 43 - 42صص

 .121، صسكّاكيال: ركاند، در اين باره  اهميت پرورش ذوق ادبي در نائل شدن به اهداف بالغت واقف بوده

، 3ج ، بروكلمان: رك سكّاكي العلوم مفتاحبراي اطالع از انبوه تأليفات صورت گرفته بر محور  .43

 .423 - 428صص

 

 :منابع

 مكتبةچاپ اول، ، البن أبي الحديد غةشرح نهج البالابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبه اهلل، 

 .ق1202اهلل المرعشي النجفي، قم، يةآ

علي محمد : ، تحقيقوالشعر بةالكتا: كتاب الصناعتينأبو الهالل العسكري، الحسن بن عبداهلل، 

 .ق1331، ةالبجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة األولي، دار إحياء الكتب العربية، القاهر

الرابع   من العصر الجاهلي الي القرن) تاريخ النقد االدبي عند العرب، طه ،احمد ابراهيم
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 .، بيروتلعلميةمحمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب ا: ، تحقيقنقد الشعر، بن جعفر ةمقداالبغدادي، 

، دار الكتب طه حسين و عبد الحميد عبّادي :تحقيق و مقدمه، نقد النثر، بن جعفر ةمقداالبغدادي، 

 .ق1200، بيروت، لعلميةا

 .ق1381جمادي األولي ، 408العدد ، االزهرمجله ، التفكير الفلسفي في الشعر العربي، البهي، محمد

األولي، دار الكتب  لطبعة، ا(العلوم مفتاحشرح تلخيص )المطول  مسعود، سعد الدين ، تفتازانيال

 .ق1244العلميه، بيروت، 

المعارف، ة، تحقيق هلموت ريتر، مطبعة وزارغةأسرار البالالجرجاني، عبدالقاهر بن عبدالرحمن، 

 .م1132استانبول، 
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 .ق1213
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 .، بيروتفةالمجلد الرابع، دار المعر، (بيةالعر لطبعةا) ميةالمعارف اإلسالةدائر، البالغة، الخولي، امين
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 .ق1244بيروت، 

 .ق1203، دار الكتب العلميه، بيروت، لثانيةا لطبعة، االعلوم مفتاح، سراج الدين، سكّاكيال
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 .23مجله كتاب ماه ادبيات و فلسفه، شماره ، تأثير نقد يوناني بر نقد عربي، فتوحي، محمود
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 .ق1384عام 

 .ق1383، بغداد، القزويني و شروح التلخيص ،مطلوب، أحمد

المطبوعات، الكويت،  لةاالولي، وكا لطبعة، اعبدالقاهر الجرجاني بالغته و نقده، مطلوب، أحمد

 .ق1313



 شعر خاقانی و ناصر خسرو فیایی دری بالغی با اعالم جغراشگردها
 موسی پرنیان 

 یار دانشگاه رازیاستاد

 شمسی رضایی

 دانش آموخته کارشناسی ارشد 

 (66تا  14 از ص)

 14/30/14: تاریخ دریافت

 31/36/14: تاریخ پذیرش

 

 :چکیده

از  فکری خود، یوردها آد و دست مقاص ها، برای بیان اندیشه  باز ریدشاعران و سخنوران از 

عناصرر بیییرو و    دست به دامانجمله  از اند؛  بهره جستهبشری  مختلف هایعلوم و دانش

 هنرری و اعالم جغرافیایو یکو از منابع آفرینش ها  مکاننام از این میان،  و بیییو شده فرا

بره نرام سررآمدان     ن که ما از آنانعهدهای پیشی ادییانو  نعرااش. بوده است پردازانسخن

برا   ،کنیم، برای آنکه سخن خود را بیارایند و کالم ادبرو بیافریننرد   کالسیک یاد مو ادبیّات

انرد و همرواره دانرش     صور مختلف خیرا  را بره کرار گرفتره    گیری از اعالم جغرافیایو،  بهره

و هرا   مشهور نظیر کاخهای  ها، رودها و مکان جغرافو و شناخت اقالیم، کشورها، شهرها، کوه

ایرن  . انرد  گنجانرده  خودهای  در سروده، اماکن زیارتو را همچون سایر علوم و میارف بشری

به فهم و درک کمک به پیشرفت دانش جغرافیا،  عالوه بر تصویرآفرینو با اعالم جغرافیایو،

برا   هنرری  این مقاله با هدف بررسو و تحلیل مضمون سازی.کند بیشتر مخابیان کمک مو

سریک  ة نماینرد  ،سریک خراسرانو و خاقرانو   ة ، نمایندیو در شیر ناصرخسرواعالم جغرافیا

یع ادبرو  بسامد صناو  عراقو، به منظور نشان دادن تحو  مضمون سازی با اعالم جغرافیایو

در این پژوهش با بهره گیری از روش .با اعالم جغرافیایو در این دو سیک نگاشته شده است

از ابیات مضمون سرازی   یوها نمونهسو شده است و  موضوع مورد نظر برر، تجزیه و تحلیل

آوری شرده و سر ب بره دسرته     گردشده با اعالم جغرافیایو در شیر ناصر خسرو و خاقانو 

 .بندی و مقایسه و تجزیه و تحلیل پرداخته شده است

 

 .خاقانوو  ناصرخسروشگرد، ، سیک، اعالم جغرافیایو :های کلیدیواژه

 

 

 dr.mparnian@yahoo.com :یسنده مسئو نشانو پست الکترونیکو نو
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 مهمقدّ

انگیرز و شریوا بررای     گیری خود، همرواره بسرتری د    شکل زمانادبیات ایران زمین از آغازین 

ادیب فارسرو زبران بنرابر آنچره از     . های پیرامونش بوده است بیان موضوعات، مفاهیم و پدیده

اش آموخته و از محیط ابرافش برداشرت نمروده و از    و دین و تمدن و تفکر و اندیشهفرهنگ 

باریک بینش را در قالب سخنان خوش ة اندیشهای  نوع نگاهش به جهان ادراک کرده، تراوش

سررایان ایرن فرهنرگ و تمردن      گویان و سخن سخن. تراش و متین و آراسته بیان نموده است

عرالمو  . انرد  اغلب با الهام گرفتن از عالم خارج، عالمو دیگر آفریدهدیرین و پربار در آثار خود 

 . هایو دارد و ویژگو اندازه وگوید و رنگ و شکل  که در آن همه چیز سخن مو

های گوناگون از ایرن اصرحالتات و اعرالم در بیران      شیر و ادب به شیوهة پردازان عرص خیا  

اعرالم جغرافیرایو در شریر     یریکرارگ  بره ایرن  الیتره   .انرد  مضامین و مفاهیم شیری بهرره جسرته  

هرای اراهری و    در سریک خراسرانو بره جنیره     میمرو ا . یکسان نیست ،وهای مختلف سیک دوره

شرود و دو بررف ترکییرات سراخته شرده اغلرب محسروس         های محسوس اعالم توجه مو ویژگو

یرک   راقو میمرو ا ع سیک دراما . گرا و آفاقو است برونبیشتر زیرا شیر سیک خراسانو . باشد مو

. شرود  های مینوی بیشتر توجره مرو   عقلو و مینوی است و به جنیه ،تشییه یا ترکیب یا دو سوی

 .شویمت و کمتر با نام اعالم روبرو مودر سیک هندی اعالم بکار گرفته شده بیشتر کلو اس

سیک از شیر  ای به عنوان نماینده، دیوان ناصرخسرو ابیاتو از  مقاله با بررسودر این 

سریو  ، از سریک عراقرو   ای به عنروان نماینرده  ، از شیر خاقانو یوها نمونهخراسانو و نیز 

مضامین و تصرویر سرازی در    نشیآفر دراعالم جغرافیایو  یریکارگ بهة شده است تا نحو

 سریک  ینب ای مقایسه، و با استخراج جداو  و نمودارها نشان داده شود شیر این دو شاعر

 .صورت گیرد از این دیدگاه، خراسانو و سیک عراقو
 

 : نمادین شدن برخی از اعالم جغرافیایی

بره  . انرد  به کرار گرفتره شرده   « نماد»در شیر فارسو به صورت برخو از اعالم جغرافیایو 

نمراد  « تیش و زنگرار و هنرد  »و « سفیدی و روشنایو»نماد و مظهر « روم»عنوان مثا  

 :بوده است« تیرگو و سیاهو»

  اوست نشان بوبو ساتت به نشین سایه  ارنگ تیش اهم و ورپر روم خورشید 

 (خاقانو)
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  باز زداید رخت روم شادی یلخ ز  بگرفت د  ملک زنگ س ه چون که غمو 

 (تافظ)

  ژادرو نرگرش زنریـرومد آن روی رش  ادررگشرم بررَلَب عروا شردر هرو انرچ 

 (فردوسو)

تصویرهای زییا و داشتن ة سازند لون وچین در اشیار فارسو میمو  نماد رنگارنگو و ت

 : همچنین نماد عالم مادی در مقابل عالم مینوی تصور شده است. مشک بوده است

 باشد چیننقشش به ترام ار خود صورتگر          فهمو زین کلک خیا  انگیز  هر کو نکند 

 (تافظ)

 ری آموختبه چین زلف تو آید به بتگ  چینا به میلم روی که بتگر ررتو بت چر 

 (سیدی)

گاه خود ساخته و در کوشش برای  است و جوینده آن را قیله« مراد و مقصود»کییه نماد 

 :پوید رسیدن به آن مو

 گررر رو به تو آوردم یا گرد تو گردیدم  مقصرودی عییو نیود بر من  ةبکعـتو  

 (جامو)

 :واریرگو بزمندی از دانش بوده است و نیل نماد کرم  مصر نماد آبادانو و بهره

 نیل مکرمت که شنیدی سراب شد  آن و مملکت که تو دیدی خراب شد  مصرِآن  

 (خاقانو)

شرده و تشرییهات و    گرفتره  بکرار های شراعرانه   برخو اعالم جغرافیایو برای ایجاد تصویر

 :استیارات خیا  انگیز زییا با آنها آفریده شده است

 مرو به رهیان قندیل ررازبر ردکنرر  بوم ررردک شــب هند از تیغش تف 

 (گرشاسب نامه)

 ادمان آید همومریر زی ترو شر شاد براش و دیرر زی  خاراای بـ 

 ( رودکو)

 :های زییایو آفریده شده گیری از اعالم جغرافیایو ایهام گاهو با بهره

 نرویمیغما خاصیم به ة رما که بر سف در آغوش کنند دیگران با همه کب دست 

 (سیدی)

 خحا گفتیمچین جزای آنکه با زلفت سخن از  باید ام خون گشت کم زینم نمو فهنا جگر چون 

 (تافظ)

شیر و ادب فارسو برا اسرتفاده از اعرالم جغرافیرایو ترکییرات زییرایو       ة همچنین در گستر
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باشرد و   آفریده شده که عالوه بر زییایو لفظو و مینوی هر کدام دارای بار فرهنگو خاصو مرو 

 .هاست نیسرزمفرهنگو و تاریخو در آن های  ها، رویدادها و جریان یم، ویژگومفاهة در بردارند

 : از آن جمله است

 -نقرش چرین   -زبران عسرکر   -مشک خرخیرز  -عقیق یمانو -هند شب -جادوی بابل

 -فضرل ة کییر  -کمران بابلیران   -سواران چگل -لییتان قندهار -فرخارة بتکد -بتان چگل

 -هنرد مینرو   -مسرجد اقصرای د    -سهیل یمرن  -ترکارگاه شُش -لؤلؤ عمان -تیغ یمانو

 -شُشرتر سرخا   -عسرکر هننرر   -علروم ة کییر  -خییر سرتم  -ترکستان عارض -دماوند تلم

 ...جگرگاه بیستون و  -مصر عشق -فاصة کیی -زمزم لحف -جادوی بابل

در دیوان شاعران عرب هم استفاده گونراگون از اعرالم جغرافیرایو در مضرمون پرردازی و      

ثمرار القلروب فرو    )) کتابة چنانکه نویسند.و تصاویر شاعرانه مرسوم بوده استترکیب سازی 

کاملو از این اصحالتات را گررد آوری و شررک کررده      نسیتاافهرست (( المضافات و المنسوب

 .مناره ا سکندریه ، صوفیه الدینور، لیل بدخشان، ا هواز سکر، سحره الهند :از جمله، است

 مروارد  توان به ذکر همرة  مواین مضامین به تدی است که در این مقاله ناز آن جایو که گستردگو 

، و خاقرانو ، از سریک خراسرانو   ای نماینرده ، از ناصر خسررو  عنوان نمونه به ذکر ابیاتوپرداخت لذا به  آن

 .شود مو بسنده، ترند برجسته یرسازیدر تصواعالم جغرافیای  در کاربردکه ، از سیک عراقو ای نماینده

زیسته که هنوز نظم و نثر  مو ناصرخسرو در زمانو: یال در شعر ناصر خسروصور خ

وارد شدن الفاظ و ترکییات عربو ة بید در نتیجهای  سادگو خود را داشته است زیرا قرن

ناصرخسرو صنایع ، ادبوهای  رایهاز میان صنایع و آ. ا از دست دادنظم و نثر سادگو خود ر

تیداد ، استیاره و کنایه را بسیار به کار برده است، یفتوص، مینوی مانند انواع تشییه

و مرکب  مفصل واست و تشییهات تسو  شیها استیارهتشییهات او اندکو بیشتر از 

صنایع لفظو . مشیه در شیر او مجرد و ذهنو است استفاده کرده است و در بسیاری موارد

به انواع جناس به  آنها انیم از وارف شاعران قرن پنجم در شیرش هست تد متی در زین

 (613: 8631، محقق) .بیشتری دارد ودلیستگ تکرارها وبیض و ویژه جناس تام

که در آنها، اعالم جغرافیایو در آفرینش  از شعر ناصر خسرو ییها نمونه اینک

   :است کاررفته بهصورخیا  

  فرب رود ایمنو و بیم است آموی ریگ  کدیگرندی همیر دنیا بیم و ایمنو  -

 (43/79 :ناصرخسرو)



 14/ خاقانی و ناصر خسرو شعر دردهای بالغی با اعالم جغرافیایی شگر 

 تشبیه  -لف و نشر

  نهرکوثر کَفَش ، اخضر بحر دلش گوهر  کان تنش محشر دشت درش  -

 (681 /18:همان)

  تشبیه

  ؟شعر اهوازیکه بردت پب هوازی جز هوا زی         اگر نه بر هوایو تو، فرقانست علمة خزین -   

 (87/841:همان)

 جناس 

  بابل دراند  مانده آویخته  یشخو فیل به فریشته دو هر کان  -

 ( 68/498 :همان)

  تلمیح

 بُرد یمانیشچون چادر گازر نگر آن   لعل بدخشیشچون زرّ مزوّر نگر آن   -

 (3/472:همان)

 مراعات نظیر -تشبیه

 یبدخش و درمان به سامرّهبیمار به  دی نکند تسرت و تیمار چو افتاد سو  -

 (31/313:همان)

 نظیر مراعات -کنایه -مضمون سازی

 بربرخواند مرا آن سوی  ختناین سوی  یک به یکو راه دگر کرد اشارت  هر  -

 (61/281:همان)

 مراعات نظیر -کنایه

 کُهِ بربُلشخص چو نالم که بود چون   نیک نگه کن گر استوار نداری -    

 (2/638:همان)

 اغراق -تشبیه

 بلغاربه  بلخد آواز وی از آسان شو و شود بانگ تو از خانه به دهلیز  دشوار  -

 (833/ 86:همان)

 مراعات نظیر -کنایه

 مانده مسجون یمگان وزینم من به چون بهشتو  بلخ ازیرا تو به -     

 (69/832:همان)
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 تشبیه

 ویران در گنج مقام آمد آن از ویرانو تو  پیکو در لیل مقام باشد آن از پیکویی تو - 

 (634: همان)

 

 تشبیه -ردالعجز علی الصدر 

 تیرزین شکر بد  مستان  مفروش پشک به تبتی مشک  -

 (69/28: همان)

 کنایه -استعاره 

 گذارستو خرخیز و تبّت مر اشی  ارستوی دم گویو که باد آن بینو - 

 (642 /8:همان)

 تشبیه

 کوه ثبیربه باد سحر گاه  ای پسر، چون درخت ، نجنید ز جای  -

 (38/384:همان)

 تشبیه -کنایه

 کند جابلسا قصد سحرگه جابلقاز  کو  س ر زرین این در د  چشم به بنگر پسر ای - 

 (617 /61:همان)
 

 تشخیص -جناس

 سیحونمرده نه به  جیحوننه تو به  زنده به آب خدای خواهو گشتن   -

 (49/7:همان)
 

 مراعات نظیر -جناس -مضمون سازی

 نستوـجیحون رم چارر علم امروز بح ان ررقرل فرثره مررست علم را بربح  -

 ر و چو باعونستروشو چو زهراز ناخ خوش است و بامزه و دریا  جیحون  -

 ه مفتون استحر جانت بر هالک نرگ نه  جیحونروی به ، ویرای علم ج  -

 (67/429، 61، 69:همان)

 استعاره -تشبیه

 جیحونیو تو بر لب  جیحونممَنت  گر بر این آب تو را تشنگو باشد   -

 (68/631:همان)
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 تشبیه

 جیحونیچیزی نمانو ار همه  هر شب ز خونت چون بخورد لختو   -

 ( 44/618:همان)

 تشبیه -مضمون سازی

 جیحونپاک دلو  باید و فراخ چو  مر بلب دین تق را به تقیقت   -

 (67/378:همان)

 تشبیه

 شامیو به وقت شام در  چاچدر  از ترص به وقت چاشت چون کرکب   -

  (88/69:همان)

 جناس -مراعات نظیر -ایهکن

    شامتا به  چاچگر مر تراست مملکت از   از چاشت تا به شام ترا نیست ایمنو  -

 (81/29:همان)

 جناس -مراعات نظیر -کنایه

 ؟ چگلی کنون تو سوینگرد  کو  گِل چو گشت چرخ گشت از تو سنگ  -

 زگِلو ورت هرک گمان نیودش هیچ  گلیچ آن بدیدت بر لرگُ ورچ هرک ارت  -

 ( 419 /7، 1:همان)

  جناس

  چینی دیبایچو های  به تصنیف  من ام کرده چین بازار چو خراسان  -

 (63/89:همان)

 تشبیه

 گشته ست  به فام زرد و پرچین   چینی حریروان عارض چون   -

 (3/28:همان)

 جناس -تشبیه

   چینیانتنشینندی مشابه   پر از چین زلف و رخ پرنور گفتو  -

 (2/483:همان)

 جناس

 چینگر سفر باید کردن به مثل تا  ود رسو  خدا ررمربلب علمت ف - 

 مر ترا گر نکنو روی چنین پرچین دین من راه بیاموزم  چینسوی  - 
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 دومین شو نه بدان پیشین چینتو به   است چینرا دومین  چینآ  یاسین مر  - 

  ماچینمانده ست ترا بودی و  چینتو به  بمثل بابن  ماچینتو ااهر و  چین  -

 (61/416، 69، 63، 62:همان)
 

 تکرار -استعاره -تشبیه -جناس -تلمیح

 شمشیر از صیح و سنان از شهاب چون تو بود گر کند  شاه حبش  

 (83/838:همان)

 تشبیه -استعاره

 هندوو تازی از  حبشیّترک از  بو تکمت نیست برتر و بهتر   -

 (68/833:همان)

 مراعات نظیر

 آسوده و پاکیزه بلورست اوانیش را  شاه حبشمفرش پیروزه به شب بر  -

 (7/472:همان)

 استعاره

 مر اهل فضل و هنر را نه عام نادان را را  خراسانسالم کن ز من ای باد مر   -

 (8/883:همان)

 تشخیص

 زیر بر دشمن جاهل خضاب شود از خون د   خاک خراسان  -

 (66/838:همان)

 تشبیه -اغراق

 را که بو من تا  تو چون؟ خراسان پرسد زین غریب خوار محزون که   -

 (8/833:همان)

 تشخیص

 ستانست چینو  هندة چون بتکد  خراسانوز خوب غالمان همه   -

 (63/878:همان)

 مراعات نظیر -تشبیه

 خاک خراسانخشنودی ایزدت به از  ن ذرفت مخور غم  خاک خراسانتاگر   -

 (13/319:همان)



 11/ خاقانی و ناصر خسرو شعر دردهای بالغی با اعالم جغرافیایی شگر 

 جز علی الصدرردالع -تشخیص

 پر از مار و کژدم یکو پارگینو  خاک خراسانبخاصه تو ای نحب   -

 (43/83:همان)

 تشبیه -تشخیص

 چون که کنون ملک دیو ملیون شد بود  خراسانملک سلیمان اگر   -

 (81/97:همان)

 تشبیه

 قرین قارون شد خراساندین به  بخورد مر دین را  خاک خراسان  -

 (87/97:همان)
 

 تلمیح -تشخیص

 دارد تاتار و خرخیز مشک گل چو  سرشته رنگین منقار و پر در نه  -

 (693 /82:همان)

  استعاره 

 خورنق چون شیر محکم این  تجت قو  نظام ز بشنو -   

 ( 328 /48:همان)

 تشبیه 

 خیبرخیر  چینبه  قیروان از تیدر که زو رسید و زفخر او   -

 (31/39:همان)

 جناس -مراعات نظیر

 دماوندکه گویند اوست در بند  ز بیدادی سمر گشته ست ضحّاک   -

 (83/813:همان)

 تلمیح -مضمون سازی

 دیلمو  گیلیو  سندو  هندو  روسو  رومز ترک و            به پیغمیر عرب یکسر مشرّف گشت بر مردم - 

 (81/18:همان)

 مراعات نظیر

 کوه غورو گاهو به  بحر رومی گاهو به  چرب و نرمهای  وز بهر خزّ و بزّ و خورش - 

 (84/637:همان)
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 مضمون سازی

 گر سخن شهره کسایو کساست او های  سخن دیبه رومیست  -

 (31/888:همان)

 تشبیه

 رومی قباشباد بیفشاند  وین که همو بر کتف شاخ گل   -

 (84/344:همان)

 استعاره

 کنو غالمش را ریشاهنشه  آشفته بدو س اری و برکه  و  -

 (87/347:همان)

 تشبیه

 رود زماگر در دهانش نهو  دهن خشک ماند به گاه نظر   -

 (63/36:همان)

 اغراق

 رود زماگر بر رویت ای نادان برانو آب  تو را فردا ندارد سود آب روی دنیایو   -

 (64/14:همان)
 

 اغراق -مضمون سازی

 شب تیره مقمّر لشکر رومیشوز  رخ روز مقیّر  لشکر زنگیشاز   -

 (23/866:همان)

 تضاد -استعاره

 دخترکان تو همه خوب و شاد ناخوب و پیر  زنگیتو چو یکو   -

 (3/838:همان)

 تشبیه

 کینه خواهد آختن شاه زنگی چون هزیمت شد ز ما  شاه رومی  -

 (9/827:همان)

 تضاد -استعار 

 رومی غالمیکه زاید همو خوب   شب زشت و زنگییکو گند پیرست   -

 (6/482:همان)



 44/ خاقانی و ناصر خسرو شعر دردهای بالغی با اعالم جغرافیایی شگر 

 تضاد -استعاره -یهتشب

 ت رانرو زبرب انـیـگـزنم رز بی ا خیل بلیل رد همانحمت شرزیره  -

 زنگیانتان یکو زین راهرسحرگ مرا از خواب نوشین دوش بجهاند   -

 (84،86/489:همان)

 استعاره

 شامفرو شد سوی  شه رومیچون   شاه زنگآمد از مشرق س اه   -

 (4/636:همان)

 تضاد -استعاره

 را نس رده ست تاکمو سدومایزد  ز هیچ تکم نیاشد مگر به عد  آن رو  -

 (62/327:همان)

 تمثیل -تلمیح

 سمرقندة پار چو عیب بو بشنو  قند چو مزه به پندی  -

 ( 7/46: همان)

 جناس -تشبیه

 شامپیش است چو رفتو به  مصرت  عراقکنو بمع چو گیری  شام  -

 (43/678:همان)

 جز علی الصدرردالع -مراعات نظیر -کنایه

 ملکو بودی بیدار و بصیر کوه شنغان ور به ما  اندر بودی هنر و فضل و خحر   -

 (6/481:همان)

 تشبیه

 شوشبنگرش به دییای مخلّق شده چون  ندّاف ة باغو که بند از برف چو گنجین  -

 (2/386:همان)

 تشبیه

 ت پر بحر نیستگ این شجر کن گر سرآهن نیست  دیبای شوشترچو برگ او به زینت  - 

 ( 48/822:همان)

 تشبیه -مضمون سازی

 پاره شوشتریبردوخته ز  زیرا که بر پالس نه خوب آید   -

 (3/479:همان)
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 کنایه

 آلوده به کافور و به شنگرف بناگوش و سیز نقابو  ششتریبربسته گل از   -

 (9/386:همان)

 استعاره

 تو در پیش کنارست جورة دستارچ  طرطوسعد  تو مانده ست به ة صندوقچ - 

 (9/13:همان)

 کنایه

 طرطوسو چه  طوسو چه  کعبهو چه  مکّهچه            چون نیست زکان علّت مقصود پب ای دوست -  

 (9/243:همان)
 

 جناس -مراعات نظیر

 تو نیوی عسکریشاید اگر  آور سخن  عسکریچون شکر   -

 (33/23:همان)

 جناس -تشبیه

 کن شوشها  چشمه و عسکر زبان  تق دیدار به و خیر گفتار ز  -

 (244 /3:همان)

 استعاره 

 قارن کُه چون کینه، د  اندر و  اهلل رسو  محمد ، گفتار  -

 (641 /68:همان)

 تشبیه -کنایه 

 جغدی را بالین کوه قافاز  نیکو نگر درین که نکو ناید   -

 (48/17:همان)

 کنایه

 قاهرهو بزرگ تکیمو به از مکر ا آخر به قهر او خیرم داد هم چنین   -

 (68/437:همان)

 جناس اشتقاق

 قیرواناز بب که روزهات فرو شد به  آن موی قیرگونت چو روز س ید گشت   -

 (48/288:همان)



 40/ خاقانی و ناصر خسرو شعر دردهای بالغی با اعالم جغرافیایی شگر 

 کنایه -شبه اشتقاق

 از خون عدو اتمر کنو دجلهآب را در   خاک کربالوقت آن آمد که روز کین چو  - 

 (36/322: همان)

  تشبیه 

 کرمانیة زیرنان جو را که دهد  فها مرد سخن ضایع نکند با س  -

 (83/363:همان)

 مثیلت -کنایه

 ماند با شاپور نشابورنه   نماند با گرگین گرگانشهر   -

 (93/ 88:همان)

  جناس -مراعات نظیر 

 ؟صغار التّال حکیمان یونان چه چیزند با کوه علمم کنون   -

 (46/428:همان)

 

زبان شیری خاقانو میتنو بر لغت سازی و ترکیب » :یخاقان شعرصور خیال در 

 سازی و تیییرات بدیع و به کار بردن مفاهیم مجازی و کنایو فراوان است آن چنان که

 «.توان گفت که خاقانو از این جهت بر اکثر شاعران فارسو زبان مزیّت دارد مو

در شیر خاقانو تشییه و به خصوص استیاره فراوان است در » (877: 8699، غالمرضایو)

بسیاری از تشییهات و .تشییهات و استیارات او ملموس و ذهنو هردو دخیل است

، همان) «.تخیل اوستة زییاست و بیانگر قوخاقانو تازه و بدیع و های  استیارات و کنایه

 ... یحون هنر و ج، هندی اژدها، مصری مار ، چین صورت، نظیر هند مینو (486

که در آنها، اعالم جغرافیایو در آفرینش صورخیا   از شعر خاقانی ییها نمونهاینک 

 :  است کاررفته به

 صورت گوژ چون مردم گیا چینوین خران در  راست همچون آهنم هند معنیمن همو در  

(81: خاقانو)  

  تشبیه 

 سخاش اخضر بر نیست قُلّه دو بحرین  هست قُلّه سه دستش دو و خُلق ز را خلق تا 

 ( 28:همان)
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  نظیر مراعات -تلمیح -تشبیه

  صفاهان لقای ای جوزاست جیهت  صفاهان صفای ای است تور نکهت 

 (626 :همان)

  العارف تجاهل -ترصیع

 سزد چاهشة بست فیل ضحاک عالم  حلم دماوند که بل افر فریدون اوست 

 ( 248 :همان)

 تشخیص -تشبیه

 دان عیرتة آیین را مداین ایوان  هان کن عیر دیده از بین تعیر د  ای هان 

 ( 621 :همان)

 تشبیه

 صفایی کوه ای گویو عدنی بحر  قائم و لرزانو نادره شه رایت ای 

 ( 369  :همان)

 تشبیه -تجاهل العارف

 اوست نهان اندر گهر را ملک اصداف  چرا پب است محیط بحر نه گر پرده وین 

 ( 96 :همان)

  تشبیه

 تیغش اخضر دریای موج  بشکافد سفینه چون را کوه 

 ( 319 :همان)

  تشبیه

 است گهر نکوترین نتیجه به   بَد بدخشان او  هست گرچه 

 ( 31  :همان)
 

 مضمون سازی

 اند افشانده دان جرعه در ای دجله پوپیا پب  جام بغداد خط تا بصره دریای کی خورده

 ( 882: همان)

  استعاره -ظیرن مراعات -تناسب ایهام

 بوعمران عزالدین بغدادرا  تبریز کند   هردو زین و دجله کف به و است بصره دریای د  به 

 (782: همان)



 44/ خاقانی و ناصر خسرو شعر دردهای بالغی با اعالم جغرافیایی شگر 

 نظیر مراعات -تشبیه 

 آمده بلغار به بوبو شده، هندوستان به سنقر شده کسانیها  اقلیم که شده سامان بدان عدلش

 (678: همان)

 کنایه -نظیر مراعات 

 سفرند در مشک بار شتر صد  لقتِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِخُ تبت از دم هر که ای 

 ( 128: همان)

   تشبیه

 باد بدرود هندوان سپاه آن  زده صف عارض ترکستان گرد 

 (998: همان)

  استعاره -تشبیه 

 فرست عذرایو مهر با رخو مه   بیع ترکستان خاقانِ تو چون 

 ( 143: همان)

 تشبیه

 ساختند خنجر ز بوفانش بار صواعق تا  ایستاد عدل جودی بر سلجوقیان کشتو 

 (883: همان)

  تشبیه 

 زنگبار شه زنگ رفت چرخة آین ز  نمود چینة آین افق از چین خسرو 

 ( 814: همان)

 تضاد -استعاره

 درم خرید دو خاتون خرگه سنجاب  حبشیو  رومیبدین دو خادم چا ک  

 ( 23/24: همان)

 تضاد -تعارهاس

 بینند    جوهر عرب خاتون پیش  آرند روم و حبش از اصل به که را شب و روز 

 ( 71: همان)

  نشر و لف -تضاد

  ثهالن و قاف و حرا و جودی   جیحون و نیل و محیط و عمان 

 با جدو  و خردلند یکسان هرهشت بر سخا و تلمش  

 ( 639،631: همان)
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  اعداد -نظیر مراعات -تشبیه

 رخوا ماند کرخ به عزیزی از است بغداد چو او از رای ریتا  

 ( 482: همان)

 نظیر مراعات -جناس -تضاد ایهام -تشبیه

 بشکافت ستم خیبر علو چون  دلت که زیدیانی چراغ ای 

 ( 398: همان)
 

  تشبیه -سازی مضمون

 خیروان و فوانشر تست نام به شروان  تو تدیث از عرقند در عراق اهل 

 (664: نهما)

 جناس -تناسب ایهام 
 خیروان را شروان او دوران به خواند  چرخ که شروان خسرو فرزند سالبین شاه 

 (664: همان)

 تضاد ایهام 
 ران مداین خاک بر دجله دوم دیده وز    کن مداین به منز  دجله ره ز ره یک 

 ( 621: همان)

  استعاره -جناس

 دیگر روان شده ةدجلهفت  دجله بر کز سخات بغدادتو بخششو نموده به  

 (388:همان)

 اغراق 

 اند دیده بحر عمانهای  ا برکهرها  برکه  از سحاب فضل و اشک تاج و آب شیر من 

 (74: همان)

  اغراق 

  دامغان به خورده دعوت و مغان کیش  دینوربه  کرده و ریاضت نه ور دین 

 (683: همان)

 جناس -نظیر مراعات 

 گزید خواهم هفتخوان سحرگه هر خورد زنگار دژ رویین این زیر 

 ( 898: همان)



 44/ خاقانی و ناصر خسرو شعر دردهای بالغی با اعالم جغرافیایی شگر 

 تلمیح -استعاره
 شکستم هفتخوانة آواز  گشادم را آز دژ رویین 

 ( 898: همان)

  تشبیه -تلمیح

 بینند خضرا رومی تتق ترکانش چو که  است خال زنگی و رخ مانیی زلف حبشی 

 (71 :همان)

  تشبیه -نظیر مراعات 
 سبا چو من سرای  محنت و هدهد چو صیا  بود سلیمان زمانال صدر گویو درست   

 ( 47: همان)
 

  تشبیه -مراعات نظیر -جناس
 است سمر او قند سمرقند تا  زاید مو قند مصریش نی 

 ( 12: همان)

  جناس -تشخیص 
 زمر به آمد ابرسان تا زد برق  وار محمود را ظلمِ  سومنات 

 ( 372: همان)

  تشبیه

 را تو مشتاقم سخت اهلل عمرک خراسان وی           تو به مشیوفم نیک ارکج اهلل عراق ای 

 ( 4: همان )

 تشخیص

 است شکر همه عسکری نو چون  است هنر عسکر که کافو بیع 

 ( 12: همان)

  تشبیه
 خوری آفرین شکرِ سخن عسکرِ از  دهو شرف برازِ چو سخا ششترِ از 

 (763: همان)

  تشبیه 

 کنم چه غمدان نه و است سدیر نه  دان غم یرد سه دو کی همه آن 

 ( 423: همان)
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  جناس
 بیینم قهرمان قاهره بر   را چاوشت و مصر قاهر تو 

 ( 498: همان)

 شبه اشتقاق -جناس -واج آرایی 

 قمار عود قیمت سحر باد نکهت  برد و خورشید آتش ز رنگ مشک شب سوخت 

 ( 814: همان)

  تضاد -تشبیه
 بگشایید خزر راه آتل سوی قندز به  آتل اشکان نرسد گر سوی قندز مژگ 

 ( 827: همان)

 تشبیه

 یابم خراسانبه  گرگانیوسف د  نه به  آرم  گرگانرخ آما  به  آملچون به  

 ( 479:همان)
 

 ایهام -تلمیح -جناس -مراعات نظیر

 بلب گرگانیوسف گم کرده به  شناس  آمل مقصد آما  به 

 (933: همان)

 ایهام -استعاره -تلمیح -جناس

  است ابهر خاک به «اقسم  » اری     است ابهر پاک نور ابهر خاک 

 است ابهر و الورید تیل بهرشاک        بماند زنده زمین اندام هفت 

 است کوثر ابهر کاب تاجت نیست       ابهرا اهلل سقو گفتو خواستم 

 است اصغر امش که بین ابهر گفتم          اولیا خاک قدس از کنون تا 

 ( 132: همان)

 تشبیه -تشخیص -جناس -التزام

 صلوات آمدش ندا احدو  جودیاز  چون نوبت نیوت او در عرب زدند  

 (89:همان(

 تشخیص -مراعات نظیر

 یکو موج ساغر، یکو تف منقل به بزم تو امشب  اخضراست و  اثیر 

 (114:همان(



 41/ خاقانی و ناصر خسرو شعر دردهای بالغی با اعالم جغرافیایی شگر 

 لف و نشر  -تشبیه

 از موج بحر درّ یتیم آور سخاش  است ای هقحر ارجیشة بحیرو اینک بیین  

 (468:همان(

 اغراق -تشبیه

 بحر خابرم دانندة غرق را به مینو آب  بحر ارجیش 

 (118:همان(

 اغراق -تشبیه

 منة قص و تا  درد از بنالید ارس  ارس آب بر زدم هجران آتش به شدم 

 ( 784  :همان)
 

 تشخیص -ردالصدر علی العجز

 استوااز سر باق فلک تا محل  ره و بیرون جهان یک ، مرکب همت بتز 

 (62:همان)

 اغراق

 لرزان شدبه زلزا  فنا سد باب الباب  از نهیب این چنین سد کوست فتح الیاب فتح 

 (48:همان)

 تشخیص

 کز ساتران عهد کهن همیری ندارم منم استاد سحر تازه  بابل سخندر  

 (416:همان)

 هتشبی -تلمیح

 ریخته بخارااز خحر آب  خاک شماخی دگر سمرقند شروان، جیحون هنرخاک درت  

 (614:همان)

 کنایه -تشبیه

 نماید باز خزرانة شمر سین گردد  سنجاب بلغارهوا پشت  

 (868:همان)

 تشبیه

 گر یک بخور یافتم از مجمر سخاش  تبت ضمیرصد ناف مشک دادمش از  

 (463:همان)
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 تشبیه

 سمرقند، تفلیسو  آب کُرشده  جیحون   لیستفو  کُرخاقانو و خاقان و کنار     

 (927:همان)

 تشبیه

 نماید ثهالن و اروند تراقش که      اسیش نیل آهن ز جهد شراری 

 (864: همان)

  تشبیه -اغراق

 شوم انشااهلل کوه ثهالن  پیش آن بادپرستان به شکوه 

 (382:همان)

 تشبیه

  سقالبیا  هندبه  حبشستان یا رومبه   تورانیا  مصربه  خراسانیا به  شامبه  

 (623:همان)

 اعداد -مراعات نظیر

 صفاهانداشت رای ، او داشت ریکانکه   جوی جیچیست؟خیز جای به  ریرای به  

 (623:همان)

 واج آرایی -جناس

 خوارصد  قاهرهاست و  قاهرهصد  خوار ست ری مصر، آن عزیزز تاکه بل  

 (483:همان)
 

 تشبیه -یحتلم -ایهام تضاد -مراعات نظیر

 سان اوبیع خز ف ، هرهای منگوزو دام مغان ة دان، دامغانخامه سگ  

 (633:همان)

 استعاره -جناس

 من اندربدا بوقبیس باال زمزم ها ماند   کعبهآنک به  خاک در بندباهلل که  

 (819:همان)

 تشبیه

 اند را اساس از گوهرکان دیده کوه رحمت اند را لیاس از جوهر جان دیده فدشت موق 

 (76:همان)
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 تضاد -لف و نشر -استعاره -تشبیه

 ت او روضه السالمشد ز ترب تبریز برگرفت  تبریزت عتب ریزهای بد 

 (684:همان)

 ایهام -تشبیه -جناس

 سفندیار مهمان نرسدهر روز  را ین دژرویهرشب بلب وصل که  

 (987:همان)

 مضمون سازی -تلمیح

  ستلقحب کما کعبه وار کوز شرف  دان  نالسبة قلاقیا  ة قیل 

 (133:همان)
 

 جناس  -آراییواج -جناس -تشبیه

 چون بنگری به صورت سنجار به که سنجر ماند آنک  سنجارسنجر بمرد ویحک و  

 (817:همان)

 جناس

 سنجارنزند  ف سنجر از  نکند یاد عاقل از مولد  

 (877:همان)

        جناس

  امسا  در گذشت حرمبه فرّش از  شروان شد به عقل او  ارمبهشت  شابرانگر     

 (133:همان)

 اغراق -تشبیه

 شهاب مصریة خاماست صیح  کاغذ شامی کز پو توقیع او  عراقین طرازشاه  

 (39:همان)

 مراعات نظیر -تشبیه -استعاره

 نماید صفاهاننظیر  شماخی گلشکر لفظ و تفاک خلقش ز 

 (868:همان)

 تشبیه

 از اقتدار شماخیاست  المقدس بیت تشام از ات دربندخحه  تسسبا شهر 

 (899:همان)



 4014، پاییز و زمستان 1، شمارة 4دورة پژوهشنامة نقد ادبی، / 61

 تشبیه

 سرای تازه بین کعبه ،حرم حصن شماخیش             دان  قلّه بوقبیس، گلستان شهة قلی    

 (327:همان)

 تشبیه

 است باغ شوشترو  کان طمغاج خود د  و بیع او ز سیم و شکر  

 (13:همان)

 لف و نشر -تشبیه

 بس ار مرا خاتونیهدست من گیر و به  شو نیز مزن ، یهشونیزپیش من  ف ز  

 (67:همان) 

 جناس

 اند  دیده صفاهانخار و تنظل گلشکرهای  میان سنگالخ مسلخ و عمره ز شوق  در   

 (74:همان)

 تشبیه

 اند چون خم تاج عروسان از شیستان دیده  وادی عروسخه خه آن ماه نو ذوالحجه کز  

 (74:همان)

 جناس

 بینند که سیناکه ز برکه اش برکه بر  ان ره شویم ة واقص، قصهواها ره  

 (73:همان)

 جناس

  بیینم نهروانه سهم تو ب  نهروالهگَرد س هت به  

 (498:همان)
 

 اغراق -کنایه

  وقواقسخن سرای شود چون درخت در   ختنبسو نماند که ییروک در زمین  

 (463:همان)

 مضمون سازی -هتشبی

  یابم بخراسانزین قران تاصل اقران  کنون، یافت بصد قرن مانهَرَهر اَمان کان  

 (471:همان)
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 جناس

 در ترم هرمانتصن به غایت فزون از  قمر داو کمالت تمام با قمران در  

 (433:همان)

 موازنه

  محتاج به پاسیان میینام تصار عمرت  هرمانهمچون  

 (283:همان)

 تشبیه

 هندی اژدهاو  مصری مارزیر دست آورده  آفتاب مشتری تکم و س هر قحب تلم  

 (48:همان)

 مراعات نظیر -استعاره

 بر کفل منهید داغ یونانش عرب است ة مرکب دین که زاد 

 (894:همان)

 مراعات نظیر -تشبیه

 یابم خراسانبه  یوناننفو این مذهب  همه یونو ارزند  یونانیفلسفو فلسو و  

 (479:همان) 

 جناس

  بر تخت مینا ریخته دّر عدنة چون خرد    تن چینیشة حلر د، عذرای یمنتیغ تو  

 (618:همان)
 

 دهای بالغیشگراعالم جغرافیایی در  یریکارگ بهبه لحاظ خاقانی و  ناصرخسرواشعار ة مقایس

 :در ابیات بررسی شده با اعالم جغرافیاییهای  مضمون *

 :رد مطالعهسبک موشاعر به عنوان نمودهای دو دو بررسی تحول مضمون سازی 

استفاده از اعالم  ،اند در آن قرار گرفتهخود با توجه به موقییتو که ، ای در هر دورهشاعران 

آنان بر اساس اتساسات و یا ابالعات خود در مضمون . کنند مو دگرگوندر جغرافیایو را 

کشور با نام خاقانو ، در سیک عراقو، نمونهبه عنوان . کنند تحو  ایجاد مو، سازی با اعالم

هندی ، و س اه هندو هند ، بوبوهند مینو: قییل از سازد وم یوها مضمونهندوستان 

 ستان را نماد رنگ سیاه قرارهندو ناصرخسرو،، که شاعر سیک خراسانو در تالو اژدها،

 .دده مو
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 ریتأث تحتها  وجود دارد، این است که مضمونها  دیگری که در مورد تحو  مضمون نکتة

های بزرگان  در سیک عراقو اشاره به روایات و سرگذشت. اند تغییر یافتهدین میین اسالم 

کنند که  مو در این سیک شاعران از اسامو اماکنو استفاده. کند مو دین اسالم، بسیار جلوه

که در سیک خراسانو مورد استفاده قرار  یوها مکانبار مینوی و دینو دارند اما  اسامو 

مین در سیک عراقو نیز آمده است با این تفاوت که توجه به همان مضا با یاایتقرگرفت  مو

 . گردد آن اعالم بیشتر مشاهده موتر در این سیک همراه با  جزئیات و ابالعات دقیق
 

 :به شرک زیر استه نتایج به دست آمد، بیت بررسو شده از اشیار این دو شاعر 891 از مجموع

  33یت بررسو شده از شیر ناصرخسرو، ب 14در، تیداد اعالم جغرافیایو غیر تکراری 

مورد است که اگر بخواهیم نسیت آنها را به  73، بیت خاقانو 73مورد است و این تیداد در

است و این  888/8و در شیر خاقانو  91/8 صورت درصد نشان دهیم، در شیر ناصر خسرو

 .و استادبو در سیک عراقو بیش از سیک خراسانهای  دهد که کاربرد آرایه مو نشان

  در هر دو سیک بیشترین فراوانو مربوط به شهرها است. 

   ة بقیاند  عراقو آمده در سیکجز ترکستان و یونان که فقط در ابیات ذکر شده

 .اسامو کشورها در هردو سیک مشترکند

   و عراقو  سیک خراسانو در دوکه در ابیات بررسو شده دماوند تنها کوهو است

در سیک عراقو ها  کوه و تیداد .سیک متفاوت است در هرها  دیگر کوه و ناماست   آمده

 .بیش از سیک خراسانو است

  رودهای زم، سیحون و فرب، رودهایو هستند که فقط در ابیات بررسو شده در سیک

 .اند کُر و نیل فقط در سیک عراقو آمده، زمزم، ارس، رودهای آتل و اند آمدهخراسانو 

  در سیک . اند اهای کلو ذکر شده در سیک عراقواسامو دری، بحرین و بحر محیط

عراقو عالوه بر آنکه همچون سیک خراسانو از اسامو اعالم و خاص استفاده شده اسامو 

 .اند کلو نیز مورد استفاده قرار گرفته

  انجام گرفته جغرافیایو های  مواردی است که در دسته بندی، منظور از مفهوم موارد دیگر

که به علت ...وها  محله، هاعمارت، ها یواد، ها دشت، ها باغاز قییل اند  گرفتهدر این پژوهش قرار ن

بررسو مشخص  نیا در .اند پراکندگو و تیداد کم همگو در مفهوم موارد دیگر جا داده شده

 .این گونه اعالم جغرافیایو در سیک عراقو بیش از سیک خراسانو است کاربرد دیگرد



 64/ خاقانی و ناصر خسرو شعر دردهای بالغی با اعالم جغرافیایی شگر 

 (4)شماره نمودار 

 ناصر خسرو در شعر ادبیهای  و درصد آرایهفراوانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ع ادبو در شیر ناصرخسرو به تشییهبا توجه به نمودار با  بیشترین درصد استفاده از صنای 

 ، بررسو شده اتیاب در. اردسوم قرار دة رتی در رینظراعات م. اختصاص یافته است جناس س ب 

 .و عالقه مورد استفاده قرار نگرفته است المثل ضربه، صنایع ادبو چون سیاقه ا عداد،  اسلوب میادل

 (1)شماره نمودار 

 یشعر خاقاندر ادبی های  فراوانی و درصد آرایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جناس و مراعات نظیر، همچون سیک ، شود صنایع تشییه چنانکه در نمودار با  مشاهده مو

در سیک عراقو صنایع جدیدی بکار . دان او  تا سوم قرار گرفتههای  خراسانو به ترتیب  در رتیه

: شوند، صناییو همچون مواین صنایع دیده ن( در ابیات بررسو شده) رفته که در سیک خراسانو

 .واج آرایو، شیه اشتقاق، ترصیع و موازنه، تجاهل الیارف، سیاقه ا عداد، التزام، انواع ایهام
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 :منابع

 .تصحیح تییب یغمایو، تهران، گرشاسب نامه، (8689) ،اسدی بوسو، ابونصر علو

 نیشابوری، ابومن، ثیالیو

انشارات ، مشهد ، ترجمه دکتر رضا انزابو نژاد، ثمارالقلوب فو المضاف و المنسوب، (8693)، صور

 .دانشگاه فردوسو مشهد

  ،صغر تکمت، تهرانبه کوشش علو ا، دیوان اشعار، (8636)، نورالدین عیدالرتمن، جامو

 .انتشارات توس

 ،تهران، ، تصحیح محمد قزوینو و قاسم غنودیوان اشعار، (8648)، محمد نیالد شمب تافظ،

 .انتشارات وزارت فرهنگ

 ،تهران، سجادی ضیاءالدین، تصحیح سید دیوان اشعار، (8629)، الدین بدیلخاقانو شروانو، افضل

 .انتشارات زوار

 .ه تهراندانشگاانتشارات  ،، تهرانلغت نامه، (8694)، دهخدا، علو اکیر

انستیتو ایران و ،، تهرانترین شعرای فارسی زبان اشعار پراکنده قدیمی، (8634)، ژیلیر،  زار

 .فرانسه

 .انتشارات سخن ،تهران، شاعر صبح، (8696)، نیاءالدیض دیس، سجادی

، تهران، فرهنگ لغات و تعبیرات دیوان خاقانی شروانی، (8693)، نیاءالدیض دیس، سجادی

 .رانتشارات زوا

 .انتشارات امیرکییر ،روغو، تهرانتصحیح ف، کلیات سعدی، (8667)، الدین سیدی شیرازی، مصلح

 .انتشارات آگاه ،تهران، صورخیال در شعر فارسی، (8633)، محمدرضا، شفییو کدکنو

 .انتشارات جامو ،تهران، سبک شناسی شعر پارسی، (8699)، محمد، غالمرضایو

 ،تهران ، تصحیح مجتیو مینوی و مهدی محقق،دیوان اشعار، (8631)، قیادیانو، ناصر خسرو

 .انتشارات دانشگاه تهران

 .نشر مرکز ،تهران، رخسار صبح، (8631)، الدین میرجال ، کزازی

 .نشر قحره ،تهران، گزیده اشعار خاقانی، (8693)، عیاس، ماهیار

شارات سازمان انت ،، تهرانسبک خراسانی در شعر فارسی، (8632)، محجوب، محمد جیفر

 .تربیت میلم

 .انتشارات دانشگاه تهران ،تهران، تحلیل اشعار ناصرخسرو، (8631)، مهدی، محقق

 .مرکز نشر دانشگاهو ،تهران، بزم دیرینه عروس، (8694)، میصومه، میدن کن

 .انتشارات امیر کییر ،، تهرانفرهنگ فارسی، (8698)، میین، محمد

 



 

 نثر عرفانی فارسی و تفاسير قرآن كریمی روح در مبانی تأویل
 حميرا زمردي 

 دانشگاه تهران دانشيار

 الهه آبين 

 ناسی ارشد دانشگاه تهراندانشجوي كارش

 (67تا  76از ص )

 21/40/12: تاریخ دریافت

 41/22/12: تاریخ پذیرش

 

 :چكيده

صر به متون مذهبي، بلكه منح و هرمنوتيك نه مربوط به گذشته است و نه تأويلبحث 

و هرمنوتيك در حوزه  تأويلن اخير مباحث ودر قر. بسيار وسيع و گسترده دارددامنه اي 

انديشمندان به توجه . اند ويژه ادبيات به طور قابل توجهي خود را نشان دادههعلوم انساني ب

ي اروپا قد ادباي از ن ر بوده است كه شعبهچنان از اهميت برخوردامقوله هرمنوتيك آن

كه اخيراً در ادبيات از آنجائي. اي يافته است شود و در آن علم جايگاه ويژه محسوب مي

 . فارسي نيز اين مسئله مورد توجه و اقبال خاصي قرار گرفته است

و هرمنوتيك و  تأويلشده است كه از رهگذر تحقيق و تتبع در باب در اين مقاله سعي 

ارسي براي نخستين بار به مسأله آن و متون منثور عرفاني فمطالعه قرآن كريم، تفاسير 

و تفاسير قرآن كريم فارسي ويل روح و چگونگي تأويالت آن در متون منثور عرفاني تأ

ي عرفا از روح، ميزان توجه تأويلهاي  و در اين ميان موضوعاتي چون برداشتپرداخته شود 

ت در بين متون منثور عرفاني و تأويال يها تفاوتآنها در تأويالت به قرآن كريم، تشابهات و 

 .تفاسير قرآن كريم مورد تحليل و بررسي بيشتر قرار گيرد

 

تفاسير  و ، روح، قرآن كريم، متون منثور عرفانيتأويلهرمنوتيك،  :كليدي هايواژه

 .قرآن كريم
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 مهمقدّ

 روح به عنوان يتأويلمقاله براي اولين بار سعي بر آن شده است كه به مباني در اين 

هاي عالم، در قرآن كريم، تفاسير آن و متون  ترين پديده ترين و ناشناخته يكي از مهم

و با مطالعه و بررسي اين منابع ارزشمند، به سؤاالتي فارسي پرداخته شود  منثور عرفاني

اند؟،  از پديده روح در كتب خود داشته ييها برداشتت و يالتأواز قبيل اينكه عرفا چه 

اند؟ و اينكه چه  ت به قرآن كريم و تفاسير آن نيز توجه نشان دادهتأويالآيا در اين 

پديده روح مشترك  تأويلمضاميني بين متون منثور عرفاني و تفاسير قرآن كريم در 

 .حد امكان پاسخ داده شود د؟ درنارهايي با هم تفاوت د باشد و در چه زمينه مي

گونه براي تحليل و بررسي هر چه بيشتر اين موضوع، روش كار در اين پژوهش بدين

سپس . ارائه شده است تأويلباشد؛ در ابتدا مقدمه مختصري در باب هرمنوتيك و  مي

 همراه با ذكر ،ت عارفان از آنتأويالبندي موضوعي مفاهيم روح در متون عرفاني و  طبقه

هاي بعدي به بررسي و تحليل موضوعاتي چون؛  در بخش. د صورت گرفته استشواه

ت صورت گرفته از آيات تأويالمضامين مشترك بين تفاسير قرآن كريم و متون عرفاني و 

اي به آنها نشده، پرداخته  مربوط به روح در تفاسير قرآن كريم كه در متون هيچ اشاره

در . بيان گرديده استحاصل از اين تحقيق  يها ليتحلدر نهايت نتايج و . شده است

پايان بايد يادآور شد كه مبناي تفسيري كار، در اين پژوهش دو تفسير ارزشمند 

باشند اگر چه در  ميالجنان ابوالفتوح رازي  الجنان و روح روض االسرار ميبدي و كشف

عرفاني مدّنظر در اند و متون منثور  كنار آنها تفاسير ديگري نيز مورد مطالعه قرار گرفته

شيريه، مرصادالعباد و المحجوب، رساله ق اني گرانسنگ كشفاين پژوهش، چهار متن عرف

باشند كه هر كدام از اين كتب براساس تقدم زماني نويسنده مورد  الهدايه مي مصباح

 .اند بررسي و پژوهش قرار گرفته

 

 هرمنوتيك

آور گرفته شده  معناي خداي پياميوناني به   اصطالح هرمنوتيك در اصل از واژه هرمس

او به عنوان فرزند . باشد بشر ميخداوندي براي  يها اميپوظيفه هرمس انتقال . است

____________________________________________________________________ 

1. Hermes 
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در وراي فكر و انديشه بشر جاي دارد به حوزه فكر و انديشه  را كهزئوس بايد آنچه 

هرمنوتيك در . موز و معاني را فراهم سازدانتقال دهد و موجبات كشف ر ها انسان

صطالح، علم يا آيين تفسير كتاب مقدس بوده است چرا كه كتب مقدس ذوبطون و ا

اندك به علت شباهت متون ادبي و هنري با متون  بدين جهت اندك. اند معاني بوده

و تفسير از متون مقدس به متون  تأويلاين شيوه  ،مقدس به جهت كثيرالمعاني بودن

ساروخاني، ) ر علوم ادبي و انساني باز شديك دكم باب هرمنوت ادبي نيز كشيده شد و كم

 .(1 : 791 پالمر، و  819: 731 

اما با مروري بر نظر  ق و جامعي از هرمنوتيك ارائه دادتوان تعريف دقي اگر چه نمي

 :توان رسيد اين علم به تعريف نسبتاً مقبولي از آن مي نظران صاحب

هرمنوتيك هنر دستيابي به هرمنوتيك هنر تفسير است،  :جان مارتين كالوينوس . 

 . تفهم كامل و تام عبارات گفتاري و نوشتاري اس

او  هرمنوتيك مجموعه قواعدي ارزشمند براي رفع سوء فهم است،: شالير ماخر .1

 .ام از متن نيست بلكه براي رفع سوء فهم استگويد هرمنوتيك براي رفع ابه مي

دار ارائه روش شناسي براي علوم  است كه عهده هرمنوتيك دانشي: ويلهلم ديلتاي .7

 .انساني است

هدف از هرمنوتيك از نظر آنها وصف ماهيت فهم : مارتين هايدگر و هانس گادامر .4

شود و نه خود را در چارچوب  از نظر آنها هرمنوتيك نه به فهم متن منحصر مي. است

ارد و در صدد كند بلكه هرمنوتيك آنان به مطلق فهم نظر د فهم علوم انساني محدود مي

 .(71و  18: 791 واعظي، ) و تبيين شرايط وجودي حصول آن استتحليل واقعه فهم 

،  در جهان غرب از اوايل قرن نوزدهم اين دانش توسط كساني چون شالير ماخر

شكل  1امر از شاگردان مارتين هايدگرديلتاي فيلسوف بزرگ آلماني و گاد ويلهلم

پردازان علم هرمنوتيك به دو گروه تقسيم  نظريه در اين ميان. جديدي به خود گرفت

ت معنا در متن معتقد بوده و نيت مؤلف را مركز معناي متن ياي به قطع عده: شدند

اي ديگر به عدم قطعيت معنا  دسته. اند اند كه شالير ماخر و ديلتاي از اين دسته دانسته

____________________________________________________________________ 

1. SChleiermacher 

2. Heidegger 
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كه نيچه، هايدگر، پالمر و اند  اند و مخاطب را در آفرينش معنا سهيم دانسته رأي داده

 .(4 : 791 و پالمر،  34و  37:  79 پور،  قاسم) اند امر از اين گروهگاد

در هرمنوتيك ما با معاني سروكار داريم نه معناي واحد، زيرا ساختار متون عرفاني و 

ني واي چند بعدي و كثيراالضالع طراحي شده است و از چنين مت مقدس به گونه

بنابراين عمل رمزگشايي و فهميدن معناي  .معناي واحد در نظر داشت و نبايدتوان  نمي

 . اثر، كانون علم هرمنوتيك است

 

 تأویل

را به معناي  تأويلاي  عده. ت استبه معناي رجوع و بازگش «اول»اين واژه از ريشه 

معنايي است كه مخالف با ظاهر لفظ  تأويلاند  گفتهنيز گروهي ديگر  ،اند تفسير گرفته

تعريف . تر است اند شايع آورده تأويللمه شد و اين معنا از ساير معاني كه براي كبا

است زيرا بر اين باورند كه معنا « كشف معنا»همان  تأويلسنتي از  يها كيهرمنوت

« آفرينش معنا يا معناهاي تازه»را به  تأويلمدرن  يها كيهرمنوتقطعيت دارد اما 

 و 17و  11:  79 حسني واعظ، ) ردكه معنا قطعيت ندا كنند زيرا آنان معتقدند تعريف مي

 .(118: 791 ورنامداريان، پ

 

 نرفاادیدگاه ع

 تأويلو صوفيان نيز براي اثبات و گسترش اصول و مباني عقايد خود دست به  نرفااع

 تأويلآيات فراواني را  اين گروه در تأييد اصول مكتب عرفاني و شهودي خود. اند زده

 :پردازيم مي تأويلاينجا به ديدگاه چند تن از عرفا دربارة در  .اند كرده

اصول نظريه  ،تأويلنظريه شيخ ابوالفتوح رازي در خصوص  :ابوالفتوح رازي . 

با  ،يك امري است كه اوالً تأويلفرمايند كه  ايشان مي. دارد هاي مدرن را دربر هرمنوتيك

ل سروكار دارد نه يك معني و ثالثاً براي با معاني محتم ،ثانياً .معاني سروكار دارد نه لفظ

بايد آن معني را با شواهد و ، مأول نزديك شدن و رسيدن به معني اصلي و درست

اما »: دگوي شيخ ابوالفتوح رازي مي. متن آمده است مستند و موثق سازدقرائني كه در 
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حسني واعظ، )« ائنكه محتمل باشد آن را موافق ادّله و قر( اي)آيت باشد با معني  صرف تأويل

 79  :11) 

علم نزول و شأن و قصد آيت است و اين جز  ،تفسير: رشيدالدين ابوالفضل ميبدي .1

حمل آيت است بر  تأويلو  اثر به توقيف و سماع درست نيايد و نتوان گفت االّ بنقل و

از آن كه موافق  ور نيست بعدند و استباط اين معني بر علما محظمعني كه احتمال ك

 .(1/1:  733 ميبدي، ) اب و سنت باشدكت

داند كه نوعي تفسير  مي« زند»را همان  تأويلهجويري  :بن عثمان هجويري علي .7

ظاهر گر بودند و به معاني وراي  تأويلاز كتاب اوستا بوده است و معتقد است كه عجم 

 .(081: 797 هجويري، ) كتاب مسلمانان معتقد بودند

هم  تأويلري به علت آنكه صوفي است به طور طبيعي اهل قشي :ابوالقاسم قشيري .4

 تأويل -  :شناسد را در صورتي كه از ضوابطي پيروي كند به رسميت مي تأويلاو . باشد مي

ي از مقبوليت تأويلاز نظر او  -1داند و تنزيل و تفسير را براي عوام  را براي خواص مي

قشيري معتقد  -7لت داشته باشد برخوردار است كه قرائن علمي و برهاني بر آن دال

 .(143: 791 پور،  قاسم) بايد با شريعت مخالفت داشته باشدن تأويلاست كه 

در ميان صوفيان و عرفاي ما رواج  تأويل يابيم كه مي در با توجه به مطالب فوق

ي كه مطابق شريعت و سنت تأويلي بلكه بنابر گفته خود آنها تأويلداشته است اما نه هر 

بار بكار رفته است كه در همه  هفده در قرآن هم تأويلواژه . و مستند و موثق باشد باشد

آن است  تأويلبنابراين وظيفه . آنها با يك معني نيامده است بلكه معاني متفاوتي دارد

مفهومي متن كه با كه غبار نگاه خشك عالمانه را از چشمان ما بردارد تا ما بجاي تحليل 

 . متن مواجهه داشته باشيم دارد با ذهن سروكار

 

  ت عارفان از آنتأویالبندي موضوعی مفاهيم روح و  طبقه( الف

اين مقوله، در بخش اول به  پديده روح و اقبال فراوان عارفان بهبا توجه به اهميت 

پردازيم كه خود به طور  بندي موضوعات مربوط به روح در كتب عرفاني مذكور مي طبقه

در اين قسمت . باشد ي عرفا از پديده روح ميتأويل يها برداشتو  ها دگاهيدكلي بيانگر 

و مشخص ذكر گردد ت عرفا در مورد اين پديده ناشناخته تأويالسعي بر آنست تا اهمّ 
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ضمن اينكه موضوعات مربوط به . اند اين پديده پرداخته تأويلشود كه عرفا چگونه به 

صورتي كه در چند كتاب باشد گردد شواهد مربوط به هر مضمون در  روح ذكر مي

بايد يادآوري نمود كه به دليل حجم . شود براساس تقدم زماني كتب عرفاني نيز ارائه مي

تر  چند نمونه مهمشواهد ئة فراوان اين موضوعات در كتب عرفاني مذكور، تنها به ارا

 :همچونپردازيم،  مي

 قوام روح و جسم به خداوند .2

ويد قوام روح و جسم به خداوند است و توسط خداوند گ مي قشيري در رساله قشيريه

 :تعالي پديد آمدند نه به ذات خويش

واسطي گويد چون ارواح و اجساد به خداي قائم شدند و بدو پيدا آمدند نه به ذات خويش، »

خطرات و حركات فروع اند نه به ذات خويش، از بهر آنكه  چنين خطرات و حركات بدو قائم هم

 .(87: 793 قشيري، ) «دين سخن كه كسب بنده خداي آفريندند و پيدا گشت بارواح و اجساد

 روح يها حجاب .1

گويد  مي كند و مي روح بحثهاي  مفصل درباره حجاب صورت به در مرصادالعبادرازي 

هفتاد هزار حجاب  ،پس از عبور روح از عوالم جسماني و روحاني، تا پيوستن به قالب

 .: از مشاهده جمال احديت محروم ماند ها حجاباسطه آن براي او پديد آمد و به و

قالب هبر چندين هزار عوالم مختلف روحاني و جسماني، تا آنگه كه ب روح پس از عبور»

هر عالم  پيوست، هفتاد هزار حجاب نوراني و ظلماني پديد آمده بود، چه نگرش او بهر چيز در

آن حجب از  واسطه بهاو را حجابي باشد تا اگر چه سبب كمال او خواست بود، حال را هر يك 

رازي، ) «م ماندمطالعه ملكوت و مشاهده جمال احديّت و ذوق مخاطبة حق و شرف قرب محرو

 .(17 و  11 : 793 ، الدين نجم

 حكمت تعلق روح به قالب .9

رازي ذكر  مرصادالعبادحكمت تعلق روح به قالب از مضامين مهمي است كه تنها در 

اين مضمون  تأويلاستعاره به  چون تشبيه و ييها هيآرارازي با  الدين نجم .گرديده است

او . را به اين عنوان اختصاص داده استپرداخته است و يك بخش كامل كتاب خود 
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تواند  مي داند چرا كه تنها از اين راه است كه مي كمال سعادت روح را در تعلق او به قالب

 : به معرفت الهي دست يابد

اند،  معرفت شهودي معرفت خاص الخاص است كه خالصه موجودات و زبده كايناتاما و »

ارواح بشري را چون مالئكه از صفات  هك حقيقت اين معرفت بود، زيرا قالب بهفايده تعلق روح 

« ندين هزار حجاب نوراني واسطه بودو لكن از پس تتق عزت چ بود يمربوبيت برخورداريي 

 .(11 : 793 ، الدين نجمرازي، )

 مراتب ارواح .0

او براي اين مراتب يك تشبيه . داند مي همه ارواح را روح محمدي رازي مبدا الدين نجم

داند كه بقيه  مي او  قند صافي را روح پاك محمدي. كند مي بسيار زيبا و دلنشين ذكر

گوناگون در هاي  صورت بهاو اين عنوان را . اند شدهارواح از آن قند صافي آفريده 

 :كند مي بيان خود مختلف كتابهاي  متقس

 بت بدان نور محمدي نگريست حيا برحآيد كه حق تعالي به نظر م ايات ميدر بعضي رو»

السالم از قطره نور الصلوة و ارواح انبياء را عليهم وي غالب شد و قطرات عرق ازو روان گشت

د و از انوار ارواح اولياء، ارواح مؤمنان پس از انوار ارواح انبياء، ارواح اولياء بيافري. محمدي بيافريد

بيافريد و از ارواح مؤمنان، ارواح عاصيان بيافريد و از ارواح عاصيان، ارواح منافقان بيافريد و 

و از ارواح ملكي، ارواح جن بيافريد و از ارواح لكي بيافريد ارواح م ،و از انوار ارواح انساني. كافران

پس درين مثال بدانك آن قند صافي روح پاك .. .ابالسه بيافريدجن، ارواح شياطين و مَرَده و 

 (41الي  79: 793  ،الدين نجم رازي،) «.است كه به حقيقت آدم ارواح اوست محمدي

 روح محمّدي .5

قشيري در . باشد مي از مضامين بسيار مهم در ميان متون عرفاني مربوطه، روح محمدي 

 :   داند مي رسيدن به روضه وصال را روح محمديرساله قشيريه پيشرو ارواح انبيا در 
فت افكندند، روح السالم، اسب اندر ميدان معر ذوالنّون مصري گويد ارواح انبيا، عليهم»

 (039: 793 قشيري، )« .ها بشد و به روضة وصال برسيد از پيش همه روحپيغمبر ما، 

ند كه خاصيت جذب دا مي روح محمدي را محبوب اول الهدايه مصباحدر نيز كاشاني 

گويد، ارواح مشايخ علي الترتيب با روح محمدي به محبت  مي ارواح مومنان را دارد و

 : پيوسته اند
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روح محمدي كه محبوب و مجذوب اول است، خاصيت جذب ارواح مؤمنان، از مغناطيس »

شيد و محبت قديمه اكتساب كرد و چندين هزار ارواح صحابه، از اطراف و اكناف عالم به خود ك

و ارواح تابعين را به خود هر يك از ايشان به قدر استعداد از آن خاصيت نصيبي يافتند 

 (38و  39ص : 791 كاشاني، ) «كشيدند

تحليه  روح محل مشاهده،روح منشا صفات حميده، خاطر روح،: و موضوعاتي چون

 ... .روح، روح واسطه خلق مقخلوقات و 

 

 تفاسير قرآن كریم و متون منثور عرفانی تطبيق مضامين مربوط به روح در( ب

در اين بخش به آن قسمت از شواهد عرفاني خواهيم پرداخت كه متون عرفاني عين آيه 

در اين قسمت . اند آن پرداخته تأويلمربوط به روح را از قرآن كريم اقتباس نموده و به 

ردازيم وسپس شواهد پ ت مفسران از اين آيه ميتأويالابتدا به ذكر آيه مربوط به روح و 

نمائيم و در  عرفاني مورد نظر را براساس تقدم زماني نويسندگان متون عرفاني ذكر مي

ت عرفا و مفسران از پديده روح در تأويالها و تفاوتهاي  پايان هر قسمت به ذكر شباهت

در ضمن بايد يادآور شد كه به دليل حجم باالي شواهد، تنها به . پردازيم اين آيات مي

 :پردازيم تر مي ر چند نمونه مهمذك

ن العلمِ االّ م مِتيتُوما اُ بّی وَرَ ل الرّوحُ من امرِقُ وحِعن الرُ ئلونكَیسو » .2

 (اسراء/ 65)« قليالً

انش مگر وند من است و ندادند شما را از دپرسند ترا از جان، بگوي جان از امر خدا مي»

 .(0/317: 733 ميبدي، ) «اندكي

 سبب نزول اين آيت آن بود كه كاروان قريش از مكه به« الروحئلونك عن و يس»»

ان مدينه ينه بود، چون آنجا رسيدند از جهودشد به تجارت، و گذرگاه ايشان مد شام مي

نعت وي  كتاب شما از در و دييگوكار محمّد و حال او كه شما در وي چه  پرسيدند از

حاب كهف و از ذوالقرنين و از روح، چيست؟ ايشان گفتند او را از سه چيز پرسيد؟ از اص

اگر قصه اصحاب كهف و ذوالقرنين گويد و جواب دهد، پيغامبرست و اگر نگويد پيغامبر 

اگر جواب ندهد و بيان  نيست، و اگر از روح جواب دهد و بيان آن كند پيغامبر نيست و

تا : دهر سه پرسيدن( ص)دا پس چون به مكّه بازآمدند از رسول خ. نكند پيغامبرست
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اكنون علماء « ئلونك عن الروحِ قل الروحُ من امر ربّيو يس»آمد و آيت آورد،  جبرئيل

جبرئيل : قتاده گفت -روح كه از وي پرسيدند چيست؟  به ايندين را خالفست كه مراد 

ايست در  فرشته: و ابن عباس گفتند( ع)علي « نزل به الروحُ االمين»: قوله دليل بهاست 

هفتاد هزار رويست، در هر رويي هفتاد هزار زبان، در هر زباني به هفتاد  آسمان كه او را

اند از خلق خداي  خلقي ،روح: مجاهد گفت .كند يح ميتسبهزار لغت خداي را عزّوجلّ 

روح : حسن گفت. عزّوجلّ در آسمان بر صورت بني آدم اما نه آدميانند و نه فرشتگان

و از  به توپرسيدند كه اين قرآن كه داد ( ص) رسول خدا است كه مشركان از اينجا قرآن

اي من وحي ربّي و من « قل الرّوح من امر ربّي»: ؟ جواب ايشان اين آمدبه توكجا رسيد 

 (4 3و  7 0/3همان، ) «عنده

در اينجا ابوالفتوح )پرسند بگو كه روح در فرمان خداست  اي محمد تو را از روح مي»

مفسران خالف كردند در آنكه اين روح ( كند ذكر ميسبب نزول اين آيه را چون ميبدي 

جبرئيل است و از شاه واليت : چيست كه ايشان پرسيدند، حسن و قتاده گفتند

او ايست كه  روح نام فرشته: روايت كردند در اين آيت كه او گفت( ع)اميرالمؤمنين علي 

فتاد هزار زبان، بهر ويي هفتاد هزار دهان، در هر دهني هرا هفتاد هزار رويست و بر هر ر

اي  كند، از هر تسبيح از تسبيحات او خداي تعالي فرشته زباني هفتاد هزار تسبيح مي

روح خلقي است : عبداهلل بن عباس گفت. پرد تا بروز قيامت آفريند كه با فرشتگان مي مي

 بعضي دگر گفتند اين. ايشان را بر صورت بني آدم آفريده است يتعال يخدااز خلقان او، 

باشد و  روح است كه در آدمي مركبّست كه قوام حيات به آنست كه آدمي به او زنده مي

 (191و  3/738، 437  ابوالفتوح ، رازي،) «.قرآنست به روحبعضي دگر گفتند مراد 

 

 عين اقتباس متون از آیه

بدان كه اندر هستي روح علم ضروري است و اندر چگونگي آن عقل عاجز و هر كسي از »

و اصناف كفر را نيز اندر . اند و حكماي امت برحسب قياس خود اندر آن چيزي گفتهعلما 

بن حارث را بفرستادند تا  نضر مرآن سخن است كه چون كفار قريش به تعليم جهودان 

نخست  –تعالي  –كيفيت روح پرسيدند و ماهيت آن، خداوند  -هيعل اهلل يصل -از رسول
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را از وي  ، آنگاه قِدم(اسراء/ 90)« الرّوح لونك عنو يسئ»: عين آن اثبات كرد؛ قوله، تعالي

 .(797: 797 هجويري، ) «قل الروح من امر ربّي»: نفي كرده؛ قوله، تعالي

و : فرمود هكگيرد و هم ملكوت نفوس را، چنان هم ملكوت ارواح را فرا مي فامّا امر»

 .(49: 793 ، الدين نجمرازي، )« يسئلونك عن الروح قل الروح من امر ربّي»

بدان كه پايه معرفت « لونك عن الروح قل الرّوح من امر ربيو يسئ»: تعالي -قال اهلل»

د عقول، وصول بدان ميّسر غايت رفيع و منيع است؛ به كمن روح و ذروه ادراك آن، به

 (34: 791 كاشاني، ) «.نگردد

 

 وجوه اشتراك و افتراق

كنند سبب  تي كه ذكر ميتأويالآيه عالوه بر  اين مورد الجنان در االسرار و روض در كشف

ات باشد چرا كه شأن نزول آي شود كه بيانگر اهميت آن مي نزول اين آيه نيز ذكر مي

اي كه در مورد تفاسير  نكته. اند دارد را بيان ننمودهديگر كه كلمه روح در آن وجود 

رده و همچون متون ت كلمه روح را آوتأويالتوان ذكر كرد اين است كه آنها تنها  مي

ها ذكر  عرفاني به جوانب آن نپرداخته و تنها در بعضي از تفاسير علت و وجه تسميه

شود از  گرديده است حال آنكه در متون عرفاني مذكور وقتي كلمه روح مطرح مي

كه يكي از وجوه گيرد  برگ زيادي ميشود و شاخ و  هاي مختلف به آن پرداخته مي جنبه

كه اين متون به كلمه روح  باشد يمهم تفاسير و متون عرفاني همين امر مافتراق و تمايز 

اين كلمه  تأويلبا يك ديد كامالً همه جانبه توجه دارند حال آنكه تفاسير تنها به ذكر 

به هستي روح و عينيت داشتن آن و حدوث  اين آيه، تأويلعرفاني در  متون. اند پرداخته

اي كامالً مبهم دانسته كه صيد هيچ فهم و وهمي  و قدم آن پرداخته و روح را مسئله

كنند كه در تفاسير  شود و ضمن آن ملكوت ارواح را با توجه به اين آيه مطرح مي نمي

اين آيات در  تأويلبنابراين بايد دانست كه در تفسير و . هيچ سخني از آن نيامده است

. توان به آن پي برد وجود دارد كه با بررسي مي ييها تفاوتتفاسير و متون عرفاني مذكور 

ير آن وفادار نبوده بلكه ستفاو در ضمن بايد گفت كه متون عرفاني چندان به قرآن كريم 

تنها  .اند آيات مربوطه پرداخته تأويلاند و به  خود استفاده نموده يها برداشتبيشتر از 
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دارد اين است كه در  تشابهي كه در مورد اين آيه بين متون و تفاسير وجود

المحجوب نگاهي گذرا به شأن نزول آيه نيز شده است اما نه به آن صورتي كه در  كشف

 .كر شده استتفاسير ذ

 (حجر/ 11) «دینَساجِ هُلَ واعُقَی فَوحِمِن رُ فيهِ ختُفَیتُهُ و نَّؤَإذا سَفَ» .1

« ا بسجود افتيدر همه او ،ز روح خويشكنم و درو آرم ا كه من باال و نگاشت وي راست»

 (0/711: 733 ميبدي، )

فصار بشراً حياً، بدان كه نفخ بر خداي عزوجلّ رواست، « و نفخت فيه من روحي»

رد و آدم افعال او جلّ جالله، او را هم فعلست و هم قول، نفخ اضافت با خود ك فعليت از

در ذات آدم  اري جل جاللهحاصل آمد و از ذات ب به آنآدم  ةرا با آن مشرف كرد، حيا

 (0/713همان، ) «.جزئي نه

و مختص اضافه الفعل الي فاعله باشد و ا اضافت روح با او و دمم ودرو روح خود را »

 (3/08: 737  ابوالفتوح، رازي،)« .بر آن به قدرتاست 

 

 عين اقتباس متون از آیه

ا فاذ» گويد ابوالحسين نوري را پرسيدند كه فراست از چه خيزد گفت خداي تعالي مي»

تر  هر كه حظ وي از آن نور تمام« له ساجدين فخت فيه من روحي فقعواسويته و ن

تر، نبيني كه نفخ روحي را چگونه  تر، وي به فراست راست و محكم تر يقومشاهدت وي 

فاذا سويته و »واجب گردد تا فريشتگان وي را سجود كردند چنان كه حق تعالي گفت 

 (411: 793 قشيري، )« اجدينله س عوانفخت فيه من روحي فق

اند كه چون تخم روحانيت به  ن دادههمچنين زمين قالب انسان را استعداد آ»

در وي اندازند، و با آفتاب عنايت پرورش دهند، از آن « و نفخت فيه من روحي»هقنت د

عقل هيچ آفريده نگنجد و  ثمرات قربت و معرفت چندان بردارند كه در وهم و فهم و

 (1  و    : 793  ،الدين نجم رازي،) «.وينده بكنه آن نرسدبيان هيچ گ
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بيرون « من روحي»انبار خاص  زكه مزارعت تخم روحانيت است، كه ا آنجا پس»

اندازند، در  ميدر زمين قالب انسانيت « و نفخت فيه من روحي»هقنت دآرند و به 

 (4  و  7  ن، هما)« .مرگي رسد و آن مقام معرفت استث به كمالپرورش آن تخم تا 

م است مشهودي به حضرت عزّت، روح اعظ تر كينزدموجودي و  تر فيشربدان كه »

و « من روحي»آن را به خود اضافت كرده است به لفظ  –لي اسبحانه و تع –كه حق 

الهي و مفتاح وجود و قلم ايجاد و  آدم كبير و خليفه اول و ترجمان. «من روحنا»

 (34: 791 كاشاني، ) «وصاف اوستارواح، همه عبارت از ا حقيقت

 

 وجوه اشتراك و افتراق

سوره ص و حجر عيناً ذكر گرديده است و تفاسير در هر دو مورد روح را  اين آيه در دو

، علت اضافت روح به حق را ميبدي شرافت آدم دانسته حال آنكه اند به جان نموده تأويل

 .خداوند سبحان بر آدم قدرت داردابوالفتوح اضافه فعل به فاعل دانسته است كه تنها 

كه قبالً ذكر گرديد چنان.توجه بوده است مورد اريبساين آيه در متون عرفاني مذكور 

از اين  يي متفاوتهاكاربردمتون عرفاني تي براي روح آورده حال آنكه تأويالتفاسير تنها 

ست و نويسنده اين آيه در مرصادالعباد اين آيه كاربرد فراواني داشته ا .اند نمودهارائه آيه 

هقنت دهاي ادبي به كار برده است مثالً  را به صورت تشبيه و استعاره و گاه ساير آرايه

چنين كاربردي از آيه نه تنها در  ،«من روحي»انبار خاص و  «و نفخت فيه من روحي»

تفاسير وجود ندارد بلكه در سه متن عرفاني ديگر نيز يافت نشده است و تنها در مرصاد 

نويسنده چگونگي تعلق روح به قالب را بدين گونه . بدين گونه از آيه استفاده شده است

او علت . كند هاي ادبي با ذكر اين آيه بيان مي به صورت داستاني و همراه با آرايه

د كه اين دان ان شد، تشريف و تكريم آدم مياختصاص روح به حضرت را كه در اين آيه بي

رح گرديده است و يكي از وجوه تشابه اين متن در مورد اين موضوع در تفاسير نيز مط

اين گونه طرح موضوع و ابزارهاي به كار برده شده براي تفسير  .باشد آيه با تفاسير مي

باشد كه از وجوه افتراق بارز اين  يك آيه تنها در مرصاد آمده است و خاص اين كتاب مي

ر به صورت ساده و با زباني مرسل به كتب ديگ. باشد كتاب با كتب ديگر و تفاسير مي

پردازند حال آنكه رازي با نهايت دقت از ابزارهاي ادبي براي ذكر اين  ذكر موضوع مي
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اساساً موضوع روح در اين كتاب از اهميت بااليي . پردازد موضوع و تفسير آيه مي

در همه جا او . به اين امر پرداخته است آن نيمي ازاز  بيش چرا كه. باشد برخوردار مي

را در باب تعلق روح به قالب آورده است اما در هر جايي با « و نفخت فيه من روحي»آيه 

آيه ذكر شده  نياز االهدايه هم جزئي در مصباح. و متفاوت ذكر كرده است بياني خاص

باشد كه اين موضوع در  كه بيانگر شرافت و تقرب روح به حضرت خداوندي مي

 .يز مطرح شده استو تفاسير ن مرصادالعباد

 

 مضامين مشترك ميان تفاسير و متون عرفانی( پ

ت با تأويالپردازيم كه مضامين اين  ت عرفا ميتأويالدر اين قسمت به آن بخش از 

باشد حال آنكه متون عرفاني عين آيه را در اين  مضامين تفاسير قرآن كريم مشترك مي

و به آيه  پديده روح پرداخته باشند يلتأوت اقتباس كرده باشند و يا نه تنها به تأويال

 :اي نداشته باشند اشاره

 تشریف آدمی با نفخة خداوندي .2

 الصادقين منهجتشريف قالب آدم با روح از مضامين مشترك ميان متون عرفاني و تفسير 

 :دانند مي همه آنها نفخ روح به قالب آدم را مايه شرافت و تكريم روح. باشد مي

د به جهت تكريم و تشريف آدمست و اظهار اين كه وي مخلوقي شريف و اضافه روح به خو»

الصادقين، ج  منهج) «.ايست كه مناسبت دارد به حضرت ربوبيت عجيب است و او را شأن و مرتبه

 (، سجده8) 118: 3

سرّي تعبيه افتاد كه موجودات در آفرينش تبع آن « بيدي» تيبه خصوصدر خلقت آدم »

« .با عالم كبري به نسبتهنوز تشريف قالب آدم است كه عالم صغري است سرّ بود، و اين خود 

 (91: 793 الدين،  رازي، نجم)

 ناممكن بودن معرفت روح .1

ناممكن بودن معرفت روح از مضامين مشتركي است كه از ميان تفاسير، تنها در 

  :است گرديده مطرح الهدايه مصباحو از ميان متون عرفاني تنها در  الصادقين منهج

ايد شما از دانش مگر اندكي نسبت به  و ما اوتيتم من العلم االّ قليالً، و داده نشده»

شوند بكنه و  شوند و آنها نيز كه مدرك مي علم خدا و اكثر اشياء به حواس مدرك نمي
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شود و اين اشارتست به آن كه روح از آن چيزيست كه  حقيقت آن علم حاصل نمي

الصادقين،  منهج)« .، مگر به عوارض كه مميز او باشند از ماعداممكن نيست معرفت ذات آن

 («، اسراء90» 711: 0ج 

بدان كه پايه معرفت « من امر ربّي  و يسئلونك عن الروح قل الرّوحُ» :قال اهلل تعالي»

مند عقول، وصول بدان ميسّر روح و ذروه ادراك آن به غايت رفيع و منيع است، به ك

 (34: 791 كاشاني، ) «.نگردد

 حادث بودن روح  .9

در  المحجوب كشفحادث بودن روح از مضاميني است كه عالوه بر رساله قشيريه و 

سوره اسرا  90در تفسير آيه  الصادقين منهجدر . نيز مطرح شده است الصادقين منهج

 :رديده استموضوع حادث بودن روح بيان گ

و محدث است يا قديم، حق تعالي  سوال ايشان از روح، از حيثيت آن بود كه آن مخلوق»

« .اي من فعله و خلقه، پس آيه، جواب سوال ايشان باشد« قل الرّوح من امر ربّي»جواب داد كه 

 («، اسراء 90»  71: 0الصادقين، ج  منهج)

كه جان اندر تن چون آتش است اندر انگشت، آتش مخلوق و  يكي از مشايخ گويد»

 (793: 797 هجويري، )« ستين صفات خداوند رواانگشت مصنوع و قِدم جز بر ذات و 

اخبارها  روح قديم است خطايي بزرگ بود و و روح آفريده است و هر كس گويد»

 (80 ، 793 قشيري، )« دليل است كه آن اعيان لطيف است

 روح محل مشاهده و تجلی ذا ت بر روح .0

محل مشاهده  ايهالهد مصباحو  مرصادالعباد، االسرار كشفاز موضوعات مشترك ميان 

داند كه  مي ، روح را محل مشاهدهاالسرار كشفميبدي در بخش سوم . باشد مي بودن روح

كاشاني نيز . داند مي رازي تجلي حق را تنها بر روح بنده. غذاي وي ديدار دوست است

 :باشد مي داند كه عارف پيوسته با روح در عين جمع مي روح را محل مشاهده

خطابست، روح  دل و هم روح، تن محل امانتست، دل بارگاهآدمي هم تنست و هم »

آنچه رؤيت و مشاهدت بود نصيب روح آمد، غذاي وي ديدار دوست، تن ... گاه مشاهدتست  نقطه

 313: 0، ج الثالثةاالسرار، نوبه  كشف)« .ت، روح در كنف عزّتدر قهر قدرت است، دل در قبضه صف

 («، اسراء 90»
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ت و تا حق تعالي بدين صفت بر روح بنده تجلي نكند، مريدي صفات ذات حق اس»

 (101، 793 ، الدين رازي، نجم)« عكس نور ارادت در دل بنده پديد نيايد، مريد نشود

حكم جمع تعلق به روح دارد و حكم تفرقه تعلق به قالب، مادام تا رابطة تركيب »

بود، پس عارف محقق،  ميان روح و قالب باقي بود، اجتماع جمع و تفرقه از لوازم وجود

پيوسته به روح كه محل مشاهده است، در عين جمع بود و به قالب كه آن آلت مجاهده 

 ( 8: 791 كاشاني، )« است در مقام تفرقه

 

اي به   ت آیا ت مربوط به روح در تفاسير قرآن كریم كه در متون اشارهتأویال(  ت

 :شده استنآنها 

پردازيم كه تنها در  ط به روح در قرآن كريم ميدر اين قسمت به آن دسته از آيات مربو

ي اند ولي در متون عرفان و بررسي قرار گرفته تأويلتفاسير به آنها پرداخته شده و مورد 

به عنوان مثال . ي براي آنها ذكر نگرديده استتأويلو  اي به آنها نشده است هيچ اشاره

االمين  القدس، روح از روح طي مراحل تحقيق و بررسي متون منثور عرفاني هيچ شاهدي

  :كنيم نمونه از آن اكتفا مي دوكه در اين پژوهش تنها به ذكر زبور نيافتيم در كتب م... و 

 ی ابنَينا عيسَو آتَ سلِبالرُ هِعدِن بَمِينا فَو قَ ی الكتابَينا موسَد آتََقَلَ وَ» .2

 (بقره/ 66)« سِدُالقُ بروحِ دناهُو أیَ البينّا تِ مریمَ

القدس،  حاي روشن پيدا و نيرو داديم او را بروه اديم عيسي را پسر مريم نشانهو د»

 (1/109: 773 ميبدي، )« به جان پاك از دهن جبرئيل

ابن عباس گفت و  .اند كه روح جبرئيل است گفته -جبرئيلاي  -و ايّدناه بروح القُدُسِ»

را نام اعظم درآموختيم  جماعتي از مفسران كه معني و ايّدناه بروح القدس آنست كه وي

قول  به اينپس نمود،  را بدان عجائب معجزات مي گردانيد و خلق تا مرده بدان زنده مي

قدس انجيل است هم بدان معني كه قرآن لا روح: ابن زيد گفت. القدس اسم اعظم است روح

 (134و  137/ همان، ) «في قوله أوحينا اليك روحاً من امرناو ذلك »روح خواند را 

مراد از روح، روح عيسي : و ايّدناه، قويّناهُ، و مفسران خالف كردند ربيع انس گفت»

سدي و ضحاك و مجاهد گفتند مراد از روح القدس، جبرئيل ا. است كه در او دميد( ع)
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خداست جل  نيتر مهمعبداهلل عباس و سعيد جبير و عمرو عبيد گفتند مراد نام . است

يد گفت مراد انجيل است چه انجيل ابن ز. موتي كردي آن احياء به بركت جالله كه او

از معاني مختلف آمده؛ و روح در قرآن  بود( ص)روح او بود چنانچه قرآن روح محمد 

روح، روح آدميان و جانوران است كه او شرط است در وجود و بقاء حيات و آن از جمله 

و آن نفس « مر ربيو يسئلونك عن الروح قل الروح من ا»بنيه است في قوله تعالي 

در آن بود حيات بماند و چون نباشد حيات نبماند، و روح ريح  متردد باشد كه تا تردد

معني باشد اعني روح ريح بود جز كه تا در هوا بود  به اتفاقبود و اين از باب فُعل و فِعل 

روح به معني وحي آمد في  و روح خوانند آن راريح خوانند چون به حيوانات پيوندد 

و »و روح قرآن است في قوله « يلقي الروح من امره علي من يشاء من عباده»وله ق

القدس من  قل نزله روح»و روح جبرئيلست في قوله « كذلك او حينا روحاً من امرنا

و « روح منه و كلمتُهُ القاها الي مريم و»: في قوله تعالي( ع)و روح عيسي است « ربك

فرشتگان ديگر به يك صف في  به يك صف بايستد و ايست كه روز قيامت روح نام فرشته

: رحمت في قوله تعالي يبه معنروح آمد  و« صفّاً ئكةقوله تعالي يوم يقوم الروح و المال

 (107و  101/ : 737  ابوالفتوح، رازي،)« و ايّدهم بروح منه»

مه يعني كل. دارد تي مشابه تأويال ه،تفسير مربوط دواين آيه قرآني با مطالعه در 

تفسير و  ، موردتأويلباشد، تنها با چند  مي ژوهشپ نيدر انظر ما القدس كه مدّ روح

است و يا ( ع)القدس يا جبرئيل  به طور كلي گفته شده كه روح توضيح قرار گرفته است،

تي كه تأويالابوالفتوح در ذيل اين آيه ضمن . و يا اسم اعظم( ع)انجيل و روح عيسي 

آورد به توضيح بيشتر در مورد وجوه مختلف روح در قرآن  يالقدس م براي كلمه روح

در حالي كه . كند آيه مورد نظر را نيز ذكر مي ،پردازد و مطابق با هر وجه مي

ت پرداخته و در باب اول به ترجمه آيه و در باب ثاني آن تأويالتنها به ذكر االسرار  كشف

اگرچه اين آيه در اين . داده استنه توضيحي در اين مورد نت را آورده و هيچ گوتأويال

به اين آيه اي  ، هيچ اشارهته، اما در متون عرفاني مورد نظرتفاسير مورد بررسي قرار گرف

 . نشده است
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  (شعراء/ 219)« مينِاالَ وحُالرُ هِبِِ لَزَنَ». 1

 (07 /3: 733 ميبدي، )« [جبرئيل]، آن روح استوار آن رافرود آورد »

است و الروح االمين برفع، و معني آنست  فيبه تخفابوعمرو نزل قرائت حجازيان و »

قرائت  به نصببه تشديد الروح االمين  ،جبرئيل بر دل تو، و نزّل به آن رافرو آورد : كه

همان، )« فرمان بر دل توه فرو فرستاد اهلل جبرئيل را ب: باقي است و معني آنست كه

3/ 03) 

جبرئيل، . ل، علي قلبك يعني قلب المصطفييعني جبرئي« نزل به الروح االمين»

ملك بودي و گه گه  صورت بهپيغامرسان حق جلّ جالله چون پيغام گزاردي گه گه 

به صورت بشر آمدي، باز چون  م شرع بوديبشر، اگر وحي و پيغام، بيان احكا صورت به

ملك آمدي، روحاني و لطيف  صورت به، جبرئيل يث محبت و عشق بوديوحي پاكي، حد

 (31 /3همان، ) «.پيوستي و اطالع اغيار در آن نبودي( ص)تا بدل رسول 

عمرو نزل خواندند بتخفيف زاي من النزول بر اهل حجاز و أبو( نزل به الروح االمين)»

ند بر فعل متعدي دنزل خوان برفع بر فاعليّت و باقي قرّاء« ينالروح االم»فعل الزم و 

بر . به خواندند بر مفعول به نصب« الروح االمين»شد بتشديد زاي بر آنكه فعل خداي را با

االمين اين قرآن را بر دل تو و بر قرائت دوم  قرائت اول معني آن باشد كه فرود آورد روح

 (7319: 737  ابوالفتوح،، رازي)« قرآن به اينفرستاد خداي تعالي جبرئيل امين را  فرو

ه شده است ولي در هر دو شكل آيه مورد نظر در تفاسير مذكور به دو صورت ترجم

به جبرئيل شده است و هيچ اختالفي در اين مورد در بينشان وجود  تأويلاز روح االمين 

 .يافت نشده است مورد نظرندارد، حال آنكه اين آيه در متون عرفاني 

 

  نتيجه

ويژه متون هفهم متون، ب يها روشو به طور كلي  تأويلبررسي و تحليل هرمنوتيك و 

ترين  يكي از اصلي تأويل در واقع هرمنوتيك و. ها ضرورت دارد ؛ بيش از ساير رشتهديني

ترين موضوعاتي است كه در دانش  يكي از مهم تأويل. باشد فرآيندهاي تفكر انسان مي

 رمنوتيك، مربوط به كتاب مقدس استو ه تأويلخاستگاه  .شود از آن بحث مي قرآني

ي شناسانه به سپس صورتي هست مطرح گرديده واختي كه ابتدا با هويتي معرفت شن
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ي تأويلاند و  زده تأويلصول خود دست به و ا دينيز براي گسترش عقا عرفا. اند خود گرفته

شريعت  قرائن باشد و هيچ مخالفتي با سنت ودانستند كه موافق ادّله و  يح ميصح را

ت گرفته از واژه روح ت صورتأويال تا در اين پژوهش سعي بر آن شده است .نداشته باشد

 حاصل شد هاي انجام شده اين نتيجه ها و تحليل طبق بررسي .مورد بررسي قرار گيرد

و بيشتر از هر موضوع ديگري به آن   روح داشتهبه پديده  عرفا توجه خاصيكه 

پديده روح آنقدر براي آنها مبهم و مهم بوده است كه با مضامين و عبارات . اند پرداخته

برخالف . اند ه به اين مقوله داشتهآن پرداخته و يك نگاه همه جانب أويلتمتعدد به 

اند كه به اين مسأله  قرآن كريم تنها در پي آن بوده تأويلتفاسير قرآن كريم كه در 

آن كيست؟، باشد و مصداق  برسند كه منظور از واژه روح در اين آيه چه كسي مي

ير و توضيح بسياري پرداخته و حتي تفس خود از مسئله روح به يها برداشتعارفان در 

اند كه در  زيبا و زيادي را ذكر نموده يها داستاندر اين راه تمثيالت و تشبيهات و 

. لفين اين كتب عرفاني استذهني مؤ يها برداشتها نشده و تنها اي به آن اشاره تفاسير،

از آياتي كه مربوط دسته  ت خود تنها به آنتأويال است كه عرفا در نكته قابل توجه اين

و اند  از آن آيه پرداخته يتأويلبسط و گسترش به باشد توجه داشته و  به روح انساني مي

آن ذكر شده توجهي نشان  االمين در القدس و روح به آيات ديگري كه كلماتي چون روح

 رقدني آنكه روح انسا آن باشد لو اين شايد به دلي اند آن نكردهاي به  ه و اشار اند نداده

را به خود معطوف ساخته است و  براي آنها ناشناخته و پيچيده بوده كه تمام ذهن آنها

ننده ملموس و تا حدودي قابل ت خود آن را براي خواتأويالاند كه با  عرفا در پي آن بوده

نساني توجه نيز تنها به آيات مربوط به روح اعرفا در اقتباس آيات قرآن . سازندفهم 

بخش چندان به آيات و  نيدر اعرفاني متون . اند ت خاص خود پرداختهيالتأونموده و به 

افزودند و به بسط معاني  آنهاي خود را به  تفاسير وفادار نبوده و بيشتر برداشت

اگر چه در اين ميان مضامين مشتركي هم در رابطه با پديده روح ميان . پرداختند

توان ميان تفاسير  مي مشترك اساسي كهتنها نقطه  .دارد  تفاسير و متون عرفاني وجود

 ،كه همه باشد مي ينروح انساقرآن كريم و متون عرفاني يافت در زمينه آيات مربوط به 

پردازند كه حتي در اين موارد هم  آن مي تأويلدهند و به  انساني نسبت مي آن را به روح

 آن تأويل كرده و با سبك و شيوه خاص خود بهتر  عرفا موضوع را بسيار گسترده
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توان گفت دنبال يك معنا گشتن آن هم در كتابي چون قرآن  بنابراين مي .پردازند مي

گر را بر آن  تأويلمفسر و  ،كريم كاري عبث و بيهوده بوده و اين ذوبطون بودن آن

دارد كه تنها به دنبال يك معناي واحد نباشد و اين خود طراوت و تازگي و پويندگي  مي

اشته اين همان چيزي است كه عرفا و مفسران ما به آن توجه د ود وش ذهن را منجر مي

 .اند پديده روح پرداخته تأويلهاي گوناگون به  و از جنبه
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، به اهتمام محمد امين رياحي، تهران، انتشارات علمي و  مرصادالعباد، (793 )، الدين رازي، نجم

 .فرهنگي

 .ات كيهان، تهران، انتشارالمعارف علوم اجتماعیةدرآمدي بر دائر، (731 )، ساروخاني، باقر

، قم، انتشارات نويد المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكریم، (790 )، عبدالباقي، محمد فؤاد

 .اسالم

، تهران، انتشارات پژوهشی در جریان شناسی تفسير عرفانی، ( 79 )، پور، محسن قاسم

 .مؤسسه فرهنگي هنري ثمين

 .قرآن كريم

بن احمدعثماني، تصحيح  مه ابوعلي حسن، ترجرساله قشيریه، (793 )، قشيري، ابوالقاسم

 .الزمان فروزانفر، تهران، انتشارات زوّار بديع

، تصحيح عفت كرباسي و الكفایه الهدایه و مفتاح مصباح، (791 )، ي، عزّالدين محمودنكاشا

 .ارمحمدرضا برزگر خالقي، تهران، انتشارات زوّ
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 يفروش كتاب، تهران، انتشارات م المخالفينازالصادقين فی ال منهج، (773 )، اهلل كاشاني، مال فتح

 .علمي

اصغر حكمت،  ، به كوشش علياالبرارةاالسرار و عد كشف، (733 )، ميبدي، رشيدالدين، ابوالفضل

 .تهران، نشر اميركبير

، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه مدي بر هرمنوتيكدرآ، (791 )، واعظي، احمد

 .اسالمي

، تصحيح محمد عابدي، نشر حجوبالم كشف، (797 )، ناسن علي بن عثمهجويري، ابوالح

 .سروش

، تهران، ها در ادبيا ت فارسی واره فرهنگ اساطير و داستان، (793 )، ياحقي، محمدجعفر

 .صرانتشارات فرهنگ معا



 

 نیما سنّتینقد بالغی اشعار 
 محمد حسن حائری

 دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی

 محسن امیری

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

 خواهرضوان وطن

 دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 (601تا 78از ص)
 00/00/06: تاریخ دریافت
 08/00/06: تاریخ پذیرش

 

 :چکیده

و تأملّ  شودگفته می بیان و شگردهاي ادبی ۀچگونگی و نحو در مجموع بهسبک و بالغت 

بررسی سبک در حیطه علم  .نمایاندجوهرۀ وجودي نویسنده را باز میواقعیت و  در آن

جدید به سبب تنوّع و گونه گونی آثار یا به  نوپدید سبک شناسی است؛ درسبک شناسی

فردي و تأثیر و هاي  شمار، در هر اثري ویژگیتر به سبب نویسندگان و شاعران بیسخن به

نیما  .رسندمیگیري دقیقی به نتیجهدهند و سرانجام  می را مالک قرارها  تأثّر این ویژگی

او  سنّتیکمتر کسی شعرهاي  از این رو ،قرار گرفتهه مورد توجّ ،نوهاي بیشتر به سبب شعر

اي  توان تا اندازه می ،نیما سنّتیفردي اشعار  سیشنااما در بررسی سبک. گیرد می در نظررا 

سبک خراسانی در شعرهاي سنّتی خود از او با آنکه . را بررسی کرد و شعر نو روند ظهور او

چیز بر هم، تأثیر این هر سه نیز و  او  هاي زبانی، ادبی و فکرياما ویژگی ؛کند می پیروي

 ۀکه او در صدد بوده است راهی نو بیابد و آفرینند، اینو آن دهد؛ می نشان دیگري را نیز

سبک شناسی جدید اشعار  هاست تا بر پای کوشش بر آن ،در این مقالهسبکی نو باشد؛ 

درونی، زبانی در سه سطح موسیقی هاي  بدین منظور ویژگی .نیما بررسی شود سنّتی

نیما مورد توجّه  سنّتیادبی و همچنین مختصات فکري اشعار هاي  کناري و بیرونی؛ ویژگی

 .قرار گرفته است

 

 .، سبک و نقد و تحلیلتی نیما، زبان، بالغت، محتوياشعار سنّ :های کلیدیواژه

 

    mamiri21@gmail.com: نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول

 6006 ، پاییز و زمستان2، شمارة 6دورة ، پژوهشنامة نقد ادبی
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 مه مقدّ

ایران رخ سابقه که در اجتماعی و فرهنگی بیهاي  پس از انقالب مشروطه و دگرگونی

در خیزشی و  تغییر بنیادین کرد ،داد، ادبیات فارسی نیز به پیروي از این موج نوپدید

وج وزن و قافیه از و خرها  طولی مصراعنابرابري  ازاین انقالب  .به وجود آمدشعر فارسی 

سویی با و همدر شعر  بروز فردیت بینی وتا تغییر جهان کهنهاي عرف و عادت

مرکزیت و  ،ها پس از  قرن سنّتیشعر  ،با ظهور نیما .را دربرگرفت رویدادهاي اجتماعی

که نیما براي اي  در کنار راه تازه اما ؛از دست دادزیادي  ۀرا تا انداز نقش محوري خود

 سالهمچنان به زندگی دیر سنّتیهاي  قالب ،کار بردبهو قالب جدیدي که  گشودشعر 

ادامه  سنّتیهاي  تا پایان عمر به سرودن شعر در قالب نیما، پدر شعر نو .خود ادامه دادند

 غزل و پانصد و نود و دو پنج قصیده، چهل و یک قطعه، هشت ،بیست مثنوي» داد؛

نیما » کوب بر این باور است کهزرین .دهد می او را تشکیل سنّتیاشعار  مجموعه «رباعی

گذار یک تحول ناظهار شده، ناگهان بنیا بدون یک داعیه حتّی و ظاهراً نادانسته تقریباً

نیما آهنگ نوآوري اما  ؛(145: 5831زرین کوب، ) ه استخود گشت« بنیادي در ادبیات عصر

و پس از  گویی همه چیز در دوران مشروطه بسیاري پیروز بوده است؛ ۀتا اندازو  داشته

پرخاشگري و قد  سمت به نیز شعر بدین سبب ،نیاز به دگرگونی و دگربینی داشت آن

را  سنّتیکه نیما سرودن شعر  با آن. شعري گذشتگان رفتهاي  تبرابر سنّ افراشتن دربر

اشعارش مانند این از اي  در پاره داند و به صراحت این موضوع را می از شعر نوتر  آسان

  :کند می بیان رباعی

 بگمارمتر  پی کار سهل طبع از     ه هواي کار کمتر دارمدم ک هر

 ارمـب می ر ورق ــآب ب ۀمانند     اشکال رباعی و غزل یا قطعات

 (165: 5835 ،نیمایوشیج)  

س در ضمن اصالح و پاکنویس مرغ آمین در تنفّ»: گوید می حکایت عۀذیل  قط و باز در

چقدر این طور کار کردن آسان و عاري . ی خوردن این را ساختمو رفع خستگی در ضمن  چای

 در شعر سرودن به اگر نیما ؛ اما حقیقت چیز دیگري است؛(493 :همان) «است ...از زحمت 

 که شد می «متوسطی زیر بلکه متوسط شاعر»نه  داد می ادامه سنّتیهاي  قالب همان

 سنّتیاشعار بیشتر آنند که بر منتقدان ؛(355: 5839الهی، . ک.ر) ماند مین جا به او از نامی
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سازد و اگر جز در همین  میاین آثار از او یک شاعر ماندگار ن» :نیما چندان ارزشمند نیست

بود و نامش  مینشاعر بزرگی  ،در ادبیات فارسی ،گشود میگفت و راه تازه ن میشعر نها  قالب

یعنی در این مایه هرگز به پاي ملک الشعراي بهار یا شهریار و بسیاري دیگر  شد؛ می فراموش

 . (554: 5835،آشوري) «رسد مین

ترین و سعادت مغتنماز نوادر واقعات و از »هدي اخوان ثالث این ناتوانی را م حتّی

این واقعیت و »: نویسد می داند و می «فاقات براي سرگذشت شعر فارسیآمیزترین اتّ

قدر ما در این گونه د گرانآمیزي براي شعر ما بوده است که استاگران بها و سعادتفاق اتّ

مین به نسبت متقدّهاي  ن ایشان در شیوهانه توانایی نداشت و ندارد و تفنّها خوشبختتقلید

و خاصه به نسبت آثار بدیع و شگفت انگیز و ارزشمند نوین خود ها  آثار قوي در همان شیوه

 هو البتّ« ماند می مبتدیان عاديد و سطح نازل و فرودینی است و اغلب به کار استاد در ح

 ۀقو» که ارزشمند و سودمند بود، چرانیما  نخستینهاي  براي شعر ما آن گونه آزمایش

ه کرد وجتخریبی ثمربخش جوانی او را برانگیخت و طبع کمال جوي و استقالل پسند او را مت

همین  د حقوقی نیز دقیقاًمحم .(35: 5836 ،اخوان ثالث) «که از آن طرف راهی نیست

  .(536: 5835 ،حقوقی. ک.ر) داردرا  دیدگاه

است و همان ایراداتی معیارهاي قدما سروده  بر پایه خود را درست سنّتی اشعارنیما 

ذهنی » نیز وارد است؛ مثالً شخود سنّتی، بر اشعار کند می وارد سنّتیبه شعرهاي  که او

خود در به خطادر ا نیز بدان معترف است؛ اوخود نیم و شگفت آنکه «بودنی و کلّ

وقت به سبک خراسانی بود شعرهاي من در آن»: گوید می نویسندگان ایران هکنگرنخستین 

کلی دور از طبیعت واقع و کمتر مربوط با خصایص شخص جور و به طوره همه چیز در آن یکک

 . (135: 5836 ،آرین پور) «شود می گوینده وصف

به هر . نیما به سادگی از آنها گذشت سنّتیاشعار در  شایستهتوان بی تحقیق  میناما 

در مواردي  نوپرداز بوده است؛ حتّیي براي پیدایش نیمااي  بستر و زمینه روي این اشعار

که کمتر توان دید  می اشسنّتیدر شعرهاي ص نواندیشی و تشخّهایی از نوگرایی، رگه

 .بدان توجه داشته استکسی 
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 6نیما سنّتیسبک اشعار 

یک نویسندگان و شاعران  معموالً ،سبکیهاي  در تعیین ویژگی شناسان سبکدر گذشته 

ترکیبات و قواعد دستور به بررسی اختصاصات واژگان و  گرفتند و می در نظرا خاص ر هدور

آوردند؛  می ی به دستکلّاي  نتیجه سرانجام پرداختند و می آثار آنانبه کار رفته در  زبانِ

 افلتک آنان غآثار تک  نهفته درهاي  از بررسی معانی، اغراض ثانوي و اندیشه بدین ترتیب

درست و اي  و رسیدن به نتیجهها  از کنار هم چیدن این ویژگی آن و به دنبال شدند می

ادبی هاي  دورهدر ادبیات معاصر به خالف ادبیات کالسیکِ »؛ حال آنکه ماندند می دقیق باز

کنیم که وجوه اشتراک آنها نامحسوس  می کار پیدافردي سر و هاي  گذشته، با انبوه سبک

دهد و ناگزیر باید  میراه ناي  است و ذي نقش هم نیست، از این رو به تکوین سبک دوره

  .(33تا، سمیعی گیالنی، بی) «فردي پرداختهاي  به یکایک سبک مستقالً

 :نیما را باید از سه منظر مورد بررسی قرار داد سنّتیشناسی فردي اشعار مطابق با سبک

 زبانیهاي  ویژگی .5

 ادبیهاي  ویژگی .5

 فکريهاي  ویژگی .8

 

 زبانیهای  ویژگی .6

 :شود می آوایی، لغوي و نحوي تقسیمتر  این سطح خود به سه سطح کوچک 

 نیما سنّتیاشعار  آواییهاي  ویژگی (الف

 تقسیمموسیقی بیرونی، کناري و درونی  به سه بخشِ آوایی نیز خودهاي  ویژگی

 :شود می

 (عروضی)موسیقی بیرونی  .6

او از همان  ،توان دریافت می ما و با اندک تأملینی سنّتیعار در نگاه نخست به اش

 .و بحرهاي عروضی گذشتگان بهره برده و در این زمینه دست به نوآوري نزده استها  وزن

____________________________________________________________________ 

بررسی و  ، دوره بازگشت و سبک هندي،عروض و قافیه دکتر فشارکیهاي  در بررسی سبک نیما از کتاب.  5

 صائب و سبک هندي و فنون بالغت و صناعات ادبی شاعر آینه ها، تحلیل سبک شخصی موالنا در غزلیات شمس،

 .استفاده شد
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 ( ردیف و قافیه)موسیقی کناری  .2

پردازي نباید این قافیهاما . پردازي خود را آزموده استقافیه حروف الفبابیشتر  بانیما 

باید در غناي موسیقایی  شک این کاربردبیباشد،  نرنمایی یا توانایی در سرودنه اًصرف

 .ه داشته استتوجّ این نکته به نیما تا حدوديگویا  شعر بیفزاید؛

 موسیقی درونی .0

 مختلف تکرارهاي  گونه -

 واج آرایی

 جاي شکر است که بنشست چو دُر در صدفمهاي غمش باریدم        شبسیل اشکی که به 
 (133: همان) 

 و تکریر تتابع

 افسوس  ،حیف حیف: و این همی گفت آن همی کرد چهره تند و عبوس 

 (33: همان) 

 اشتقاق -

 چند تنی کشته و بیمار شد   چو بسیار شد  طالب مطلوب

 (35: همان) 

 الف اطالق -

  رفتنادیگر بباید اي  لحظه  بردنا چند آخر مصیبت ! چند

 (53: همان) 

 به کاررا  –عبارت و جمله کلمه و ، تکرار واج - تکرارانواع اش  سنّتینیما در اشعار 

افزودن حرفی به  کلمه و یا حرفی از به حذف سبک خراسانیاز همچنین به تأثیر برد و  می

 .کنداستفاده می کمترها  آوایی کلمههاي  دیگر قابلیتاز  اما ،دهد می ه نشاننیز توجّ کلمه
 

 نیما سنّتیاشعار هاي  لغوي یا سبک شناسی واژههاي  ویژگی (ب

  گستردگی واژگان -

 تقریباً؛ او نیستی اشعار نواش خوببه و غناي آن  گاننیما از جهت واژ سنّتیاشعار 

واژگانی که در  گیرند؛ اما می به کار برد که دیگران می را به کارهایی  همان کلمه

 .برد بی شک براي فارسی زبانان، تازه است می مازندرانی به کارهاي  رباعی
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 واژگان کهن -

 او را چه سود؟  بگسلدگر مرا پیوند از غم    کوبد به مشت؟     می بهر چه ام آشفته هیونوین 

 (513: همان) 

 لغات و عبارات عربی  -

  سوادکرده  بیاض صحیفهکه    گویم فقط نقشی است  می آنچه

 (555: همان) 

، «من ربک من»، «صدقت بها»، «مخلص»، «معهذا»: دیگر لغات و عبارات عربی

، «نغم»، «مسحوق»، «قحط الرجال»، «هائل»، «القریب»، «عنقریب»، «ذوالمنن»

 .«مرتسم»، «ظلمات»، «مشئوم»، «یلقت»، «لئیم»، «تصنع»، «منتظم»
 

 اي محاورهواژگان استفاده از  -

 باید  آدمیگریکه نخست    ناید سرسریاین سخن در تو 

 (553: همان) 

 تازه  ترکیبات -

 برد جان آنکه رفت هوش به سر   دو روي و دو در خانه هوس زین 

 (555: همان) 

، «جام دردآلود»، «اندوهان به سینه» ،«والیت قاف»، «عافیت گه»:و از این نوع است

، «فراخیگه»، «پیکرساز»، «ازپردنقش»، «سبکتاز»، «سبکدست»، «پرناله»، «نشینمرقع»

 .«نادره خوان»و « خسته پناه»، «دالشوب جاي»، «نوازخرده»، «هوش بخش»، «تیزجوش»

 

 اصوات  -

 ! که من خفتم هانباش بیدار،   نیک در گوش کش چو من گفتم

 (555: همان) 

 آتش افکند و خود چو دود گذشت   از روزها که زود گذشت  آوخ

 (559: 5835نیما یوشیج، ) 

 .رفته است رکاز اصوات هستند که در شعر نیما بهدیگري اهاي  نمونه« واي»و « وه»



 00/ نقد بالغی اشعار سنّتی نیما

 
 

 نیما سنّتینحوی اشعار های  ویژگی (ج

 آوردن فعل در آغاز جمله  -

 شود آواي خوش دلداران  می بر   مرغ شب به زیر باران خواند می

 در هواي آن بیماران   سوزد می   دل من خرمن اما  هر  سوزد می

 (164: همان) 

 استمراري« ي»  -

  شدیبال گشادي به هوا بر   شدی نیز گهی بی خود و بی سر 

 (35: همان) 

 کاربرد همی -

 ابر همی ریخت به پایش گهر   باخت به مهرش نظر  همیصبح 

 (35: همان) 

 افعال نیشابوريکاربرد  -

  زد گریبان چاک راه جنگل و صحرا به پیش؟     که انگاسی پی فرزند خویش  شنیدستیاین 

 (515: همان) 

 جابجایی ضمیر -

 حرف آخرین ز نخست خواندمت  سخن تو به جاي بود درست 

 (531: همان) 

 بر سر فعل امر «می» -

 با هر سره و ناسره اندر نیرنگ  در این زمانه با او همه رنگ  باش می

 (113: همان) 

 بر سر فعل ماضی  «ب» -

 اینت ره اینت جایگه، بخرام  ز دست داده زمام  بماندیگر 

 (598: همان) 

و تهی از زبانی پیچیده  زبان نیما تقریباًآمد، ها  که به اجمال در این نمونهچنان

 براي همین منتقدان بر آن انگشت ،استیک شاعر تمام عیار  زبانیهاي  ویژگی

دي بوده تعمّاش  سنّتیی نیما در اشعار زبانهاي  مشخصهگزینش گویا گذارند، اما  می

این شعرها زبان هم از نظر کاربرد کلمات  مهدر ه»ناتوانی؛ زیرا از سر ی به کلّنه  است و
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و ها  و مثنويها  در غزل. سالم و بی عیب است حوي تقریباًو ترکیبات و هم از نظر ن

زبان ساده و روان و عاري از کلمات دشوار و به سبک عراقی نزدیک است و ها  حکایت

زبان از ها  و قصیدهها  در مرثیه. تعقیدي در زبان و ابهامی در معنی آنها وجود ندارد

رهاي قبلی کمی برخوردار است و نسبت به شعتر  واژگان مهجور عربی و بافتی کهن

انه و به سبک خراسانی نزدیک دشوارتر و داراي تعقید، اما همچنان فاقد ابهام شاعر

زبان نیما زبان »اما بنابر سخن خانلري باز باید گفت  .(584: 5835پورنامداریان ) «است

: 5839الهی، ) «شاعرانه در نزد اوست شهدشواري است و این دشواري مانع از سیالن اندی

تر  کردن و روشنتر  تغییرات یک زبان در طول زمان باید در جهت مفهوم»چون  (353

بنابراین اگر در زمانی که زبان به طرف . کردن زبان از آنچه که هست صورت پذیرد

رود، ما اثري خلق کنیم که با معیارهاي این پیشرفت  می تکامل صرفی و نحوي پیش

زبان نیما داراي این . ایم کردهان زبان دور خود را از سیالن و جری سازگار نباشد عمالً

با زبانی به خیال  ،را که در ذهن دارداي  خواهد که تصاویر شاعرانه می او. مشکل است

 . (353-359: همان) «خود تازه و نو عرضه کند

خواسته یا اش  سنّتیآمد، او در اشعار زبانی نیما برهاي  ه که از ویژگیهمان گون

اي آن نیست که از این اما این به معن ،بندد می خراسانی را به کارناخواسته زبان سبک 

او چنان که آمد از عبارات، واژگان و . افتد می و زبان زمان خود دور دوران جهت از قافله

 .برد می اصطالحات زمان خود نیز بهره

 

 ادبی های  ویژگی .2

 تشبیه 

 (ساده)تشبیه مرسل -

 صیادم افکند در این کنج قفس    بودم مرغی رها چو آواي جرس

 (115: همان) 

 تشبیه مقلوب  -

 غول مردم نماي و مردم غول   هر یکی دور از مقام قبول     

 (533: همان)



 09/ نقد بالغی اشعار سنّتی نیما

 
 

 تشبیهیاضافه  -

 هنوزم بر دوش  شهاتابوت سخن خود گفت و برفت، اما من       صهاو ق

 (114: همان)

 استعاره

 مصرحه  ۀاستعار-      

 افروخت دمی که ناتوان کرد مرا      تنگ رواقدل مرده چراغ من در این 

 (155: همان)

 استعاري فه اضا-      

 ندید  مقصود ةچهرتا ابد   خواست به مقصود رسید     می زود

 (545: همان)

 مجاز      

 جز و کل قه مجاز به عال -

 به جز آنی که هست دریابی      خاکی و آبیاز چه خواهی ز 

 (569: همان) 

 تضاد قهمجاز به عال-     

  !خوبعقل مرا دادند،  دادخوب    !     خوبمرا دادند،  پاداش خوب

 (54: همان)

 تشخیص

 دو چشم تو گشتند در این کار گوا  دل برد ز من آن سر زلفین دو تا       

 (155: همان)

 تمثیل    

 کاهدان بزنددزد ناشی به   گرچه کوشد که بس کالن بزند       

 (559: همان)

 سرانجام و کند می بیان را داستانی و حکایت بیشتر خود سنّتی اشعار در نیما

 خرده آنان بر و نالد می مردم دست از اشعار این در او. گیرد می آن از اخالقیاي  نتیجه

 .کشد می رخشان به را آنان نادانی و سادگی گاه و گیرد می
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 تضاد 

 در ساز که داري به نهفت  ذمم آن و  بگردان که مرا خواهی گفت     نعت آن

 (188: همان) 

 بیم دلسوزي است تر و خشکبا   هان کارش آتش افروزي است    جتا 

 (535: همان)

 اغراق 

 آب مرا ردـب  هـک ریستمـبگ دان ـنـچ       به من آید لیک   ام گریهکه به بودم 

 (155: همان)

 تلمیح

     ه بسیار ه دارد، گاهی این توجّخود به تلمیح هم توجّ سنّتینیما در اشعار 

، اما با در داستان دانیال که کل داستان برگرفته از تورات است چشم گیر است؛ مثالً

 .نتیجه گیري خاص شاعر

 ایهام

 او پی افسانه است: گاه گفتند  گفتند او دیوانه است       می جمله

 (58: همان)

 ایهام تبادر -

 رنگ پریده، خون سرد؟  صهق  :    من نگویم با که گویم شرح درد

 (53: همان)

 .آورد می خونِ سرد، خونسرد بودن را یاد

 تناسب 

 آب  کاهد مین نـا صفتم، ز مـدری     گیرد خواب می، مرا نام زده آتش

 سوي اوستم، خدایا دریاب هر دم        ردـب ادـبرم ـدر دوستم، گ خاک

 (158: همان)

 (وصف)سازي تصویر

 برخاست، چنانکه عکس مهتاب در آب  بنشست چنانکه ماه بنشسته بر آب     

 ه هر آب ـویم بـاو بج   رويه  وـا جلـت       اد    ـهـبن ران درازمـجـه هـصه بـقـال

 (155: همان)



 08/ نقد بالغی اشعار سنّتی نیما

 
 

 تنسیق الصفات 

 سهمگنی، نادره جوشنده ای    ای  خروشندهدید یکی بحر 

 (61: همان)

 لف و نشر 

 وید خوابـاید و او جـو این پ  ابدـآن ت   ماه است و شب و حریف با جام شراب     

 یارب دریاب   ز بس که به عشوه است،ا   رش      ـخوش وقتی و خلوتی و با من قه

 (158: همان)

 حرف گرایی 

 .گفتا تا  .با؟ گفتم تا پسِ  گفتا  .     گفتم با. فت الفگاو . گفتم الف

 !ا را پس تا چه کار دیگر با یاـم   :     اري ز الف تا یا گفتـناموخته ب

 (155: همان)

 حسامیزي

 از من بشنو ولی به گوش هوشت      وشت  ـه چشم گـر ولی بـفتا بنگـگ

 گفت آنچه بیافتی شود فرموشت     گفتم شنود چشم من و بیند گوش  

 (185: همان)

 اسلوب الحکیم

 گرید می نـاسمـه روي یـز بـه نیـن        گرید    می و نه به منـر تـه بـر نـابن ـای

  گرید می بر حاصل کار خویشتن       بی حاصل از بس که گریست ۀبر شور

 (143: همان)

 حسن تعلیل

 در شامگاهان به رشگ بسته است نظر؟       ر     ـنیلوف  رـب  هـاز چ  زرد ل ـگ  دانی

 ر ـان از پیکـج یدشـورشـن خـا رفتـب        بیند عشق صاف او راست که رفت    می

 (149: همان)
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 نگاه آن اما ،ندارد راها  رمانتیک لیتغزّ صورت خود اشعار در نیما است معتقد خانلري

 کارشان مرکز انسان و طبیعت کهها  رمانتیستهاي  توصیف به او توصیف از پر و ساده

  .(356: 5839 الهی،. ک.ر) شود می نزدیک است

 

 فکریهای  ویژگی .0

از این رو . بسیاري پیرو دید و نگرش اوست ۀتا اندازاي  سبک بیان هر نویسنده و گوینده

در . داند، گویا و دقیق است می تعریف امرسون از سبک که آن را صداي ذهن نویسنده

 .(55: 5831چافی، حسین پور. ک.ر) اندیشه و احساس شاعر است حقیقت شعر آیینه

 : موارد زیر خالصه کرد توان در می نیما را سنّتیرهاي فکري شعهاي  ویژگی ترین مهم

 

 گله و شکایت  (الف

 شمیسا،. ک.ر)مهم  شعر نیماست هاي  تنهایی و گله و شکایت از مردم یکی از موتیف

5838 :555): 

 آگاه نشد به دل ز بیش و کم ما   دردا که نگشت هرکسی محرم ما      

 (155 :5835نیما یوشیج، ) 

 در هر افغالم هزار افغان بود  درد عالم در سرم پنهان بود    

 (85: همان)

 و تحقیر طعنه و ریشخند (ب

 ن بستیزد ـه مـده، بـا او نستیزیـب  خواست که با من به جدل برخیزد     می

 ریزد  می هر خاک به پا کرد به سر  ادان      ـرغ نـه مـست کـدانـاره نـچـیـب

 (183: همان)

 فکر ابله، سبب بدبختی است  ابلهی را هم از این سان سختی است   

 (545: همان)

 ه به طبیعتتوجّ (ج

شناخته و  هنر متعالی و آثار هنري اصیل همواره حیات را به عنوان مبدأ خود

: 5831باقی نژاد، . ک.ر) ت جسته استکیفیت عالی را در سرچشمه ذاتی آن یعنی طبیع



 00/ نقد بالغی اشعار سنّتی نیما

 
 

بنابر سخن هگل در این میان آن دسته از هنرمندانی که شناختی درست و ژرف و . (55

از غناي شکل یافته و بسیار اند  پیوندي راستین با طبیعت دارند به نحوي مؤثر توانسته

  .(همان. ک.ر)طبیعت مایه بگیرند گونه 

 یا ؛دریافت او از طبیعت شهودي بوده. بود و شیفته آن طبیعت مستغرق درنیما 

از مشاهده و شهود و اي  کار نیما آمیزه». توان گفت احساسی دیگر گونه داشته است می

این  آمیزد، نتیجه می درک خویش از طبیعتاقیت هنري خود را با او خلّ .شاعري است

گاه در . (54:همان) «ی و اشراقی استحسّ ...ي وي دستیابی به دریافتی شاعرانهامر برا

   هاي  بینیم بی آنکه زبان را با پیچیدگی می زالل و بی پیرایه یتیشعرهاي او صمیم

هاي  نیما در سرایش شعر نو از طبیعت و دگرگونی. مالل آور، دشوار خوان و دیریاب کند

شعر فارسی را  راه هزارساله ،او توانست از همین .ستآن بی گمان تأثیر پذیرفته ا ۀهمار

و این بینش نیما اندیشه و باور فروم را در کتاب مشهورش  (53:  همان)دگرگون کند 

هاي  گوید؛ خوشبختی واقعی در درک لحظه لحظه می که آورد می یاد به گریز از آزادي

تی از طبیعت یا کشف ناگهانی حقیقاي  منظره انگیختهدرک تازه و خود »ندگی است، ز

این »گوید  می و نیماست که (564 :5835، فروم) آید می به دست« رتفکّ ۀکه در نتیج

 .«ماستهاي  س حسرترودخانه نیست، انعکا

 قصر به بندهاي  نه چو دندانه  همچو دریا به خویش باش بلند     

 (553: 5835نیما یوشیج، )

 صفیر بر زد از شوق و من به دام قفس د و گلبن شکفت و مرغ به باغ    بهار آم

 (131: همان)

 

 روستایی و اقلیمیهای  مظاهر و نشانهتوجه به  (د

و عمر را در آن  بود کوهستان و روستا ۀو که زادنشد؛ ا راضیاز شهر  گاهنیما هیچ 

مظاهر روستا و زادگاهش را از ، هیچ گاه نتوانست گذراند شیرین واحی با خاطرات تلخ نو

 کند؛ به جرأت می اشاره به اقلیم خوداش  سنّتی یاد ببرد؛ از این رو هماره در اشعار

 : ستروستایی اهاي  بی مظاهر و نشانه شعر او کمتر توان گفت می

 م ـدر ه شیدهـک ج ـروي از رن      خاري شده خم     پشتش از پشتۀ
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 داشت به هر پنج قدمها  شکوه      ارکنی      ـانده به ره خـخسته، وام

 (38: همان)

 رفتش آواز می ده به فرسنگی، ز خواند روزي     می خروس ساده خوش

 (546: همان)

 :گوید و زندگی پرشور در روستا می از گریز از شهر« خوشی من»در قطعۀ 

 شهر     چو رود از پی کهسار خروشیدن خوش است مثل بهائم گریز از رهِ   

 (565: همان)

 ، «اسب دوان»، «بوقلمون»، «دهکده» ،«دهقان»، «کوهستان»اژگانی چون و و

یادآور این « آبادي»و  «گاو ۀنعر»، «کالغ»، «بز»، «کبک»، «دهکده» ،«شیردوشی»

 .ویژگی شعري اوست

 

 طنز (ه

شعرهاي او اما  ،اند دانسته می شاد و خرسند و خوش نشینرا کمتر با آنکه نیما 

شده است، گاهی به  می گاهی این طنز به ریشخند و خرده گیري بدل. هم دارد طنزآمیز

در بسیاري شعر و طنز  ،نیماي زودرنجگرفته؛ براي  می جاي شماتت و مالمت از آن بهره

بیش  ينکته سنجی و طیب خاطر نیزگاه . از مردم بوده استري دلخوبیان  موارد وسیلۀ

 .، مانند شعر میردامادنبوده است

 اندوه  (و

 شعر الزم و ضروري را آن او و است؛ غم و اندوه نیما شعرهاي اصلی مایهدرون  اما

 واقعی ۀگویند من ۀعقید به. است من رنج من اشعار اصلیمایه »: گوید می نیما داند؛ می

 و کلمات و خودم ؛گویم می شعر دیگران و خود رنج براي من. باشد داشته را مایه آن باید

    آنها کردن عوض به مجبور کهاند  بوده ابزارهایی من براي وقت همه در قافیه و وزن

 .(394:  5835 براهنی،) «باشد سازگار بهتر دیگران و من رنج با تا ام بوده

 

 آواز نشد  مـه رکسی ـه برمیلم           د  ـدردا که دلم با کس همراز نش

 در به رخم ز روشنی باز نشد یک     بستم در بر ظلمت بسیار و لیک   

 (145: 5835نیما یوشیج، )



 606/ نقد بالغی اشعار سنّتی نیما

 
 

 پوست   گیرد یـم غم جان سخنم از  گویند چرا من غم دل دارم دوست     

 شادم من از غم که مرا هم غم اوست     م زان زمان من و من زان زمان  ـغ

 (159: همان)

 کسی از آن نتواند زدود نام قفس  نیما به آب اگر شویند      فراق نامه

 (131: همان)

 تفاخر (ز

نیما در اشعار خود نوعی از تفاخر را به کار برده؛ این تفاخر شاید به تأثیر از سبک 

 .خراسانی است

 همه در جوش شدند گشتم چودر جوش   جمعی به سخن تا سحرم گوش شدند     

 اموش شدندـتم، همه خو گشـاموش چـخ   رد    ـک ها دلا ـبن ـه حدیث مـدي کـدی

 (145: همان)

 میلت سوي دوستان نهاده است چرا؟        مهرت همه با بدان زیاده است چرا؟

         پس بر سر هر زبان فتاده است چرا؟ ـرایی         یـرد سخنم گداـه نـی کـویـگ

 (155:همان)

 بدبینی (ح

 اند ریختهاي  و ز قالب ما مسخره      د ـان هـوي بیاویختـی مـکـه یـا را بـم

 اند  ا ریختهـون مـخریم،ـا در نگـت ه از بهر چراست؟     در حیرتی این تعبی

 (145: همان)

 شوق زمینیمع (ط

 بیا: گفت. گفتم ولی از جفاي تو     بیا    : هواي تو گفت ام همهگفتم 

 بیا: گفت. اي توـه پـاما نرسم ب     م راي بود      ـز آمدنـه بجـن: تمگف

 (155: همان)

 

 بیزاری از شهر و نگاه اجتماعی خاص (ک

     من خوشم با زندگی  کوهیان             چون که عادت دارم از طفلی بدان

     راـم ازاردـیـبــري هـشصـحبـت       را       ـم زندگی در شهر  فرساید 

 (56:همان )
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 داشته است که بیشتر به سبباي  ویژه نگاه اجتماعیاش  سنّتیاشعار  غالبنیما در 

 ، بودهشده می با او و شعرشکه هایی  مخالفت و همچنینشخصیت زودرنج و نازک دل او 

به نوعی سخن گفته »رنگ پریده  به ویژه مثنوي قصه یشتر این اشعار و؛ او در باست

 فرهنگی هاي ارزشروان شناسی اجتماعی و هاي  ویژگیو ها  است که بسیاري از خصلت

شود  می رنگ پریده از زبان شخصیت متناقضی گفته قصه. نمایانده است... ما را سنّتی

که پیش از هر چیز به جاي درک حضور دیگري به طرح و اثبات حضور خویش پرداخته 

 را قهرمانی  تافتهاز یک سو خود »شود به نحوي که  میتندروي او بیش از این « .است

دیگران را دونان و  کند و از سوي دیگر می جدا بافته، عقل کل و جستجوگر حق قلمداد

دارند و نه از حق نشانی اي  اهالن همانند دانسته است که نه از عقل پاک بهرهنادانان و نا

ر و این اشعا مهدر هبنابر نظر محمدي البته  .(533[: بی تا]مختاري )« و همه بر باطلند

اجتماعی دانست « من»برد،  می را که او به کار« منی»توان  می همچنین اشعار نوي نیما

 .(95: 5833 پناهی، محمدي،. ک.ر) و نه من فردي و به این ترتیب آن را تأویل نمود

 

 (ع)ستایش موال علی (ل

در روز عید غدیر سروده است، به طور کامل به به گفتۀ خودش را که اي  نیما قطعه

 :کند می( ع)نام امیرالمؤمنین علی

 

 بیرون ز هر ستایش و حد ثنا علی است         ام نکردهگفتی ثناي شاه والیت 

 (139: 5835نیما یوشیج، )

 عالقه نشان( ع)و در رباعیات نیز به امام علی  روزانه هاي یادداشتدر  او همچنین

 ولی آن مرد زندگی»: نویسد می «(ع)موال علی »یادداشتی با عنوان  در او. دهد می

کند براي فریب دادن  می کند براي زندگی کردن و زندگی فهمانیدن و دیگري زندگی می

 .(559: 5833 ،یوشیج نیما) «علییا موال! یا موالعلی. و افسوس به کار بردن _

 

 خیامیهای  اندیشه (م

 :دگیر می خیام را به خود اشعار و اندیشه و نگاه فلسفهنیما گاه  اترباعی



 600/ نقد بالغی اشعار سنّتی نیما

 
 

 : امیخی

 یک نقطه به پایان  که هم آغاز نبود      دیدیم که خود باز نبود   یک راه ن

 که   شنیدیم  جز  آواز نبود    حرفی      ی ره به بیابان افسوس    رفتیم بس

 (144: همان )

 چون  گیر  و رها شو دمی  از چند و ز می گل بیفروخت چو خون         و مهتاب دمید

 فسون  ـن ز مـایـاش مبـدت شـکـر بور    ور       ـمخ دوهـه  انـانـدت زمـهـر نـر بـگ

 (166:همان )

 

بینش نو شاعر و دوري از سبک  ۀزایید» نیما سنّتیدر کل مضمون برخی ابیات 

قدیم و حکایتگر انحراف او از تصور سکون و ثبات طبیعت و نگرش یکسان به مفردات 

 (54: 5186دستغیب، ) «جهان است

آید که او بیشتر در تأثیر  میسبکی نیما چنین برهاي  در بررسی و تحلیل ویژگی

هاي  و سبک سنّتیاز شعر او  .نیز داشته استهایی  اما نوآوري ،خراسانی استسبک 

راه سرانجام و از آزمونی به آزمونی دیگر و از شعري به شعري رفت تا  قدیم آغاز کرد

 و باشد دور به شعر کالسیک اندکی معیارهاي پذیرفته  از تا کوشید نیما .خود را یافت

او  ،نگرد می نیما به شعر فارسی با نگاهی عینی .اند نپوییده دیگران که بیابد راهی خود

م تنگ متکلّ ۀدهد و به این ترتیب دایر می این ابژه را در مرکز کار شاعري خود قرار

 دهد و نوعی رئالیسم هنري و ادبی را در شعر فارسی می شعر کالسیک را گسترش ةوحد

عینی دارد که مدلولش همان اجتماع و اي  سمبولیسم نیما نیز زمینه حتّیآفریند؛  می

 .(94، 5833 پناهی، محمدي، .ک.ر) انسان است

همین که  ،دیگران را به کناري گذاشت ۀهمین که او در شعرش عناصر پذیرفته شد

استبداد در همین سخن بس که او  ،خود را نشان داد ۀتازهاي  نمایهآرامی در شعرش  به

 .تابید میبرن شکل و هیأتی را هیچ 
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 نتیجه 

شاعر یا نویسنده از قواعد پذیرفته شده است؛ به  ک فردي یا شخصی حاصل خروجسب

 .ت گریزي استشکنی و سنّهمان هنجاردیگر  عبارت

اما در مواردي  ،کند می دانسته یا نادانسته سبک خراسانی را پیروي نیما آنکه با

دیدیم چگونه  .بندد می و یا مضامین زمان خود را به کار ی، ادبی و فکريزبانهاي  ویژگی

زبان به نیز در بسیاري موارد  فکري شعرهاي او را پر کرده است،اندوه و ناامیدي فضاي 

 به تفاخر و فخرفروشیگشاید که گاهی  می ن روزگار خودطعنه و ریشخند مردما

 و کاربرد واژگانی که واژگان کهن  در کنار کاربردفکري هاي  این ویژگی. انجامد می

و ها  از اشتباهاي  پاره حتّیاست و سادگی و روانی شعر او و  بیشتر یادآور زبان خراسانی

در کنار  ،و آن روح روستایی و سرکش کوهستانی اشعارش وزنی و دستوريهاي  لغزش

شود سبک او  می سبکی اوست که سبب شاخصه ،ادبیهاي  و آرایهها  دک صنعتان

 .باشدص از دیگر شاعران هم عصرش مشخّ

او با تمام کوششی که کرد  ،پذیرفت نیما براي شعر کالسیک آفریده نشده بود باید

ه براي سبک فردي کهاي  از همین ویژگی. لنگ بود سنّتیباز کمیتش در سرودن شعر 

 و سمین و غث که است شاعري کمتر شک بی. توان به این امر پی برد می او برشمردیم

و این امر طبیعی است؛ چه رسد به نیمایی که درصدد  باشدن شعرش در نشیب و فراز

 الزم را صیقل هم زبان نیمابوده است؛ و آنچنان که معلوم است اي  آفرینش سبک تازه

کدام سبک و روش نوپدید است که در اما نماید،  می ناتراشیدهاي  به گونهو نخورده 

 ؟همان آغاز یکدست و بی عیب بوده باشد

 او وارد سنّتیکه بر شعر هایی  گیرند و خرده می ایرادهایی که به شعر نیما با همه

 سنّتیند تا دریابد براي شعر ارگذ می د چنین تجربه و آزمونی را از سرکنند اما او بای می

دگر سرودن در سر  او را همان بهتر که آهنگ دگر اندیشیدن و ،آفریده نشده است

و نه نیماي نوپرداز که  به معناي امروزینش وجود داشتشعر نو  ه نهداشت وگرنه امروز

 .بود نواندیشی و نو سرودن ۀراه گشایند
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 نقد ساختارگرایی در گذر نظریه و تطبیق 
 حسین گلی

 استادیار دانشگاه اراک

 هفتادریعباس رضائغالم

 دانشیار دانشگاه تهران
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 70/00/17: تاریخ دریافت

 77/01/17: تاریخ پذیرش

 

 :هچكید

 ،آمدد  و ناددداب بادیاری    وجود بهمختلفي  هایتبنقد ادبي مك اخیر در حوزة یها سال در

اندد  از جولده ايدم     ارائده نودود    هدا تدب ی و ادبي خود را بر مبندای ايدم مك  نقد هاینظريه

 شناسدي  زبداب ادبیات و ة در حوز (Structuralism)نقدی، نقد ساختارگرايي  یها شيگرا

نقددد . گددردد اسددك  دده يیدددايش آب بدده  رماكیاددر و مكتددب يددرام و نيو رماكیاددر برمددي 

ر ارتباط با يك  ل بررسي های جزئي د ای اسك نقدی  ه در آب يديد  ساختارگرايانه شیو 

هوداهنيي اياداد    شناسدي  زبداب هدای   گرا بیم مباحث سنتي و يا ته و نادد ساختار شوند مي

اسك و بده ارتبداط    (Synchronique)ي بر ديد هوزماني ايم مكتب بیشتر مبتن.  ند مي

يددردازد، هددر انددد از ديددد در زمدداني  هددا در يددك زمدداب م ددیم مددي میدداب اجددزاپ و يديددد 

(Diachronic) ر از جاييا  اصدلي خدود ي ندي     ب دها ساختارگرايي  ر. نیز غا ل نیاك 

در بادیاری از   نقد متوب ادبي  راتر ر ك و بده ندو ي روو و متددوكوتی تبدديل شدد  ده      

تواندد  داربرد    مدي  (Communication theory)با توجه به تيوری ارتباطدات،  ها  دانش

 .داشته باشد

 

 .در زماني و هوزمانيتحلیل، شناسي، متم،  ساختارگرايي، نشانه :هاي كلیديواژه
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 مهمقدّ

های گوناگوب بداب  دانش ها وتواب با ديدگا  ايم ويژگي ذاتي اسك  ه ميادبیات دارای 

تواب باور  اسك و مي شناسي زبابها،  د، يكي از ايم دانش رنقد و تحلیل  آب رانيرياك و 

ايم توانايي را دارد  ه در نقد و تحلیل اثر ادبي نقش داشته اسك  شناسي زبابداشك  ه 

اختالف اسك، از سويي  شناساب زباببیم منتقداب ادبي و هر اند در مورد ايم توانايي 

ورزند و م تقدند  ه  و نقد ادبي اصرار مي شناسي زباببه يیوند میاب دانش  شناساب زباب

از سوی ديير  .تواند در  ار نقد و تحلیل اثر ادبي دخاكك  ند ماهیتاً مي شناسي زباب

م نظريه مخاكفك ورزيد  و توانايي  ردگاب  السیك ادبیات با اي منتقداب ادبي تحصیل

و ( 751: و. هد 7711 لوی مقدم، ). دان را در  ار نقد و تحلیل اثر ادبي نپذير ته شناسي زباب

و منتقد  شناس زبابجدايي میاب  و شناسي زباباز طر ي رومم يا  وبام محدوديك در 

 لر  شناسي زبابيردازد و اوب  ش ر شناسي به ساختار تصوير مي»يذيرد  ادبي را نوي

 .«داناك شناسي زبابجهاني شناخك زباب ش ری اسك، ش ر شناسي را بايد جزپ مكول 

(Roman Jakobson. 1960:P 350) 

زباب بكار ة های  لوي را در مطاك  ها و مالك ، شیو شناساب زباباز آغاز سدة بیاتر، 

ساختاری ش ر و ادب مورد بررسي درار گر ك، بديم ترتیب از  شناسي زبابگر تند و 

آمريكايي، ساختارگرايي نوود  شناسي زبابدر  ويژ  به، شناسي زبابدر  7371دهة 

 .ساختارگرا شیوع يیدا  رد شناسي زباببیشتری يا ك و 

زباب ادبي را  شناسي زباب ه از ديدگا  دانش  شناسي زبابرسد نخاتیم  به نظر مي

بود، او نخاتیم  ردی اسك  ه يندارهای «  رديناند دوسوسور»داد توجه درار  مورد

  نشانه»ارائه  رد، و بر اهویك دانشي به نام  شناسي زبابدانش نويم ة منااوي دربار

های تفكر ساختارگرايي را  تواب سرآغازها و سراشوه تا ید  رد، و از طر ي مي« شناسي

در ياسخ به  ويژ  بهمشترك داناك،  یها ارزوي در اشترا ات مار ایار و ساختارگراي

او با جهاب  یني، ة های ادرا ي و زباني او و رابط نظام سواكي در رابطه با ذهم انااب با

به توا قي يايدار و مانا باور « تاب تاك يیات »و «  رياتو ر  ادول» ه در ايم بار  

 (71: و.هد7713: اسكلوكز). داشتند
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به  رماكیار و مكتب يراك و نيو رماكیار و  (structuralism)ساختارگرايي   ريشة

ها روشي اسك برای  رسد، اكبته ب دها متأثر از نقد نو و به نظر  رماكیاك  وتوريار مي

در  (la Lague)آنها با طرح  لي زباب ة های دروب جوله و رابط تكواتیة  شف رابط

 . ه زباب مشخص اسك (la parole)مقابل 

 الم ة تواب گفك  ه ساختارگرايي يك شیو  و روو اسك و خالص يس بطور  لي مي

اينكه هر جزپ يا يديد  در ارتباط با يك  ل بررسي شود، ي ني هر يديد  جزيي از يك 

ساختار  لي اسك، بديم ترتیب ساختيرايي بیم مباحث سنتي ادبیات از دبیل بديع و بیاب 

 .(711: هواب) .ائتال ي به وجود آورد  اسك شناسي زبابهای جديد   یه و يا تهو  روض و دا

 ند  ه   رهنيي و اجتوا ي يیشنهاد مية كذا ساختارگرايي برای تحلیل هر يديد

های دروني و صوری میاب انواع آب  ه منار به تصوير م نای متناسب با  نخاك تفاوت

م روف  بداكقاهر ة ربط با نظري بيشكل و ساختار اسك بررسي شود، و ايم سخم 

و از باب مباكغه نیاك اگر در جاتاو برای . رسد به نظر نوي« نظرة نظري»جرجاني 

ارسطو  Poeticو  Rhetoricهای ساختارگرايي به دو  تاب مهر  يا تم سراشوه

 (73: هد و 7731احودی، ). ای به میاب آيد اشار 

شيرف گروهي از يژوهشيراب و  ریتأث برتاريخي گذری نیز   اگر از ايم يیشینة

 ه رسد بطوری داشته باشیر باا به نظر مي 7371های  يردازاب ادبي روسي در دهه نظريه

« ويكتور شكلو اكي»نخاك ة ها هاتند در درج ايم يژوهشيراب  ه اغلب از  رماكیاك

يا وبام يوری تینیانوف، بوريس توماسفاكي و بوريس آخم بام و خصوصاً رومم »و ب د 

ساختارگرايي   ثیر را بر تكامل ساختارگرايي گذاشك، سخم به میاب آيدأ ه بزرگتريم ت

ديير سرايك  رد، و  یها نظاماصلي خود  ه بررسي متوب ادبي بود به ة  ر از حوز  ر

ها با توجه به تيوری ارتباطات  نو ي روو و متدوكوتی شد  ه در بایاری از دانش

(communication theory )و به انیم  (737: هد و 7713شویاا، ) . اربرد داشته باشد

ای برای تبییم يديداری و رشد و نوو ايم متدوكوتی نقدی در بحث  نه و زمینهیيیش

 .شود مورد نظر ا تفا مي
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 در مكتب ساختارگرایی رمشهو شناسان زبان

آب به شناخك زباب و تحلیل اثر  اساختارگرا و  رايندهای مرتبط ب شناسي زبابهر اه 

ايم  رآيند به نووی شاياب دسك يا ك از آناا  ه ة ادبي توجه نشاب داد گاتر

گرايي و ساختارگرايي از يك سو و  رماكیار ساختارگرا از سوی ديير های صورت نظريه

م در ارويا يديدار  7351-01های  گرا در دههصورت شناسي زبابای  ه  در آمیخك بيونه

بردراری »ة را دربار ييها يژوهش« تاب  وهم»و « كويم روو »اوب  شناسي زبابد، و ش

 .ارائه نوودند« های زيباشناختي آب هوباتيي میاب خصوصیات ظاهری متم و جنبه

ساختارگرا در بایاری از  شورهای ارويايي و  شناسي زبابدر نیوه سدة بیاتر، 

 شناساب زباباز »اری نصیب آب شد های بای اياالت متحد  شكل گر ته و مؤ قیك

تواب كيوناردو بلو مفیلد،  نك كي يايك، زكیگ اس هريس، ااركز  آمريكايي مية برجات

های ساختارگرايي را در توصیف  ايناب  وشیدند شیو . ها ك، ادوارد سپیر، را نام برد

 «.گذارندزباب بكار گیرند، و اصول نقد و تحلیل آوايي و نحوی و ساختي متم را بنیاب 

 (753: هد و 7711 لوی مقدم، )

 

 لئونارد بلومفیلد

ة ب د از نیوه دوم سد یها سالساختارگرايي امريكای  ه در  شناسي زباباز يیشياماب 

 (770: هد و 7717ي، اكدين مشكوة) .را مناار و مدوب  رد شناسي زباببیاتر 

 

 زلیگ هریس و چارلز هاكت

و ددیق  ه به ماا دت ساختارگرايي رواج يا ك  ای  لوي زكیگ هريس، اصول و مباني

ها و تكواتها بصورت  لوي نيرياك و از ديير  به  ناصر موسیقايي، واج ،ارائه نوود 

های  ساختارگراياب آمريكايي، ااركز ها ك بود  ه بر اساس شیوة تازية نحوی به ساز 

 .(Hockett, 1958: 147-151).  يیايي  ه بلومفیلد مطرح  رد  بود را بررسي و ارائه نوود
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 ادوارد سپیر

ة مشهور ساختارگرای آمريكايي  ه به مطاك  شناساب مردمو  شناساب زباباز جوله 

های اختیاری  زباب هوك گوارد، و زباب را نظامي ا تاابي از نشانهة  وومي دربار

 (Sapir; Language: 88-90). داناك مي

 

 نوام چامسكی

« نحوی یها ساخك» تاب ة بلومفیلد و زكیگ هريس و نوياند شناسي زباباز شاگرداب 

توصیف ساخك ة زكیگ هريس و ديير يیرواب بلومفیلد را دربارة  ه در ايم  تاب، شیو

زباب مورد نقد و بررسي درار داد  و به توصیفِ آوايي و نحوی زباب يرداخك و بدوب 

 .(17: هد و 7701ااماكي، ) . نايك به م نا به نقد و تحلیل ساختار زباني روی آورد

 

 فردیناند دوسوسور و نقد ساختارگرایی

دانش ة شناسِ سوياي نظرات خود را درباردر آغاز سدة بیاتر  رديناند دو سوسور زباب

بر اساس  شناسي زبابة بود  ه از زاوي شناسي زبابارائه نوود او نخاتیم  شناسي زباب

اصوكي  لوي، مناار و نو به ادبیات نيرياك، در حقیقك، تدويم مناار و  لوي 

های سوسور  ساختارگرا مديوب ديدگا  شناسي زبابهای ساختارگرايي و  ها و شیو  نظريه

 شناسي زباب یها درستنها  تابي  ه از  رديناند دوسوسور بر جای ماند  اسك، . باشد مي

بر اساس ( سه سال يس از درگذشك او)م 7370هوياني نام دارد  ه در سال 

 (00و  05: و. هد 7717ي، اكدين ةمشكو) .های او توسط شاگردانش منتشر شد يادداشك

بازايي داشك و با  ریتأث شناسي زبابهای  های سوسور در ايم  تاب در يیدايش نظريه ديدگا 

نويم شناخته شد و دگرگوني شير ي  شناسي زباب گذار ابیبن به  نوابسوسور »انتشار ايم  تاب، 

 (701: هد و 7711 لوی مقدم، ) «.های زباني و ادبي يديدار شد و نظريه شناسي زبابة در حوز

 

 شناسی زباناصول و مبانی ساختارگرایی در 

يك روو و اسلوب مدوب در تحلیل اثر ادبي  به  نواببايد متذ ر شد  ه ساختارگرايي 

دهد و به ساختار اثر  شا ر و مؤكف را در حاشیه درار مية هوانند  رماكیار زندگینام
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ساختارگرايي هوانند نشانه شناسي در »كذا  (757: هد و 7751يرتوی، ).  ند ادبي توجه مي

تباطي با ديير  ناصر گیرند و اه ار يي آب اسك  ه دريابد  ناصر زباني ايونه شكل مي

شود و ايونه ايم اجزا و  ناصر  دارند، ايونه  لیتي از ايم اجزا و  ناصر يديدار مي

 (717: هد و 7711 لوی مقدم، ) «.آورند اكيوهای متني را يديد مي

گرا، هنيامي  ه در صدد تأويل متوب ادبي بر  بایاری از منتقداب ساخكة بنا به گفت

های  توانند برداشك شوير، خوانندگاب مختلف مي به مواجه ميآيیر، با وض یتي مشا مي

ح  متوب ادبي بر ايم اساس اسك اای از متم داشته باشند، طر متفاوتي از يك متم يا يار 

ای غني از تفایر را از دروب آب به در آورد، و با ايم  دارد تا رگه  ه خوانند  را مااز مي

 ه  گونه هوابويل نیاك أذهني بودب  امل تهوه، ايم امر به م نای تأثیرگرايي و 

ساختارگرايي بايد ة نقادانة هدف نظري»: گويد گرا مي در  م ش ر ساخك«  اكر جانتاب»

و « آيند از  هد  استخراج م نای متوب بر توضیح ايم مطلب باشد  ه خوانندگاب ايونه 

دوا دی درار دارد  ه   بر ايم باور اسك  ه ساختار نه تنها در خود متوب بلكه در ماوو ه

 .(31: هد و 7715سلدب، )  نیر ما در هنيام خواندب از آنها يیروی و تب یك مي

م نای انااب يیشر تي بزرم «  ساختوند بودب»بر  ابيگرا ساخكو از طر ي تأ ید 

ای خصوصي بود و نه يیشامدی  ه خداوند مقدر  رد   دهد، م نا نه تاربه را نشاب مي

« بورتوايي»دالكي مشترك بود، بر ايم باور مطويم  یها نظامباشد، بلكه حاصل برخي 

خك وارد آمد، ای س داناك، ضربه م اني مية  ه شخص منفرد را سراشوه و منشأ هو

 «ای طبی ي و صر اً مربوط به نيرياتم و ديدب با ایزی از ازل نهاد  نبود م نا مقوكه»

 (713: هد و 7703تری، )

رسد  ه ساختارگرايي با در نظر نير تم  رد و اتخاذ رهیا تي باكیني  و انیم به نظر مي

ادبي را رسوا  رد و ايم  ش ور  مت ارف بنيا  نابك به رازهای ادبیات و ناسازگاری آشكار با

ورزد يكي از نقاط دوت آب بود   واد یك  ه ساخك گرايي هووار  از ش ور مت ارف تخطي مي

ها  های رشت میاب  ناصر يايه« تفاوت» شف روابط خاص مبتني بر  ابيساختارگرااسك، و  ار 

ای وجود دارد  ه به  سوت  ها داستابشناساب دريا تند  ه در اغلب بود، مثالً در ادبیات روايك

دهد، ايم  گردد و جاتاوی او اساس  ار داستاب را تشكیل مي دنبال ایزی گوشد  مي

 (771: هد و7713مقدادی، ). وجود دارد ها داستابة تقابل دوگانه بیم  ا ل و شيپ در هو
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ظاهراً  -با انكار توانايي ادبیات در بازنوايي واد یك خارجي -گیری منتقد ساختارگرا موضع

دارد، جام ه شناسي ادبي  او را در بر های اجتوا ي و تاريخي خطر بريدب ادبیات از ريشه

شناسد، به  بارتي  هر سخني را باز مي (Textaulity)« زمینه متني»گرايي  مبتني بر ساخك

بیند  ه ادبیات نه از طريق بازتاب ماتقیر  گرايي دضیه را به ايم شكل مي ديير، ساخك

زباني خود، بلكه با بازنوايي نظام م نايي موجود به ة بر روي« در خارج اسك» ه واد یتي 

دهد تا توايز  اذبي را  ما را ياری مي  يا  وبسة طرق مختلف با اجتواع داد و ستد دارد، نظري

اير، از میاب برداشته، درك  نیر  ه  ل بود  رانه مبهر و زباب منثور شفاف دائ ه بیم زباب شا

 .(773: هد و 7715سلدب، ) شود زباب به نحوی ماازی ساخته مي توام صور

در نقد ادبي به جای يرداختم به شرح حال و  قايد  ابيگرا ساخكبه طور خالصه، 

 متم جهك استخراج م نا، به  شف و تبییم نظام حا ر برة نوياند  با بررسي موشكا ان

  .ادبي يا  ل ادبیات يرداختندادبي و ارتباط آب با نظام حا ر بر آب نوع  يك اثر

 

 شناسی و ارتباط آن با ساختارگرایی نشانه

ایز دييری غیر از خودو باشد، به  بارت ة نشانه  بارتاك از هر ایزی  ه نوايند

 1بر  و شود ديير هر ایز  ه بر ایز دييری جز خودو دالكك  ند، نشانه نامید  مي

 .های طبی ي های دراردادی و نشانه گونه اسك، نشانه
 

ها و م نای  بیم نشانهة مبتني بر موا قك دبلي اسك و رابط: هاي قراردادي نشانه( الف

ها و مدكوكشاب مشابهك و تااناي وجود ندارد، مانند  وضع اسك، و بیم ايم نشانهة آب بر ياي

صداهايي : های زباني نشانه -7. اند ها بر دو نوع نشانه الئر راهنوايي و رانندگي،  ه ايم گونه 

زباني ارتباط يك شي با نام ة  ه انااب برای اشیاپ خارجي يديد آورد،  ه از نظر سوسور نشان

 .(715: هد و 7711 لوی مقدم، ) ند يك مفهوم با يك صوت آوايي اسكيا يیو

صورت دال و مدكول  1اسك  ه دارای  يشناخت روابزباني واد یتي ة هر نشان

 ند، مثالً صوت آوايي خانه مفهوم  باشد،  ه هر  دام دييری را به ذهم تدا ي مي مي

 های غیرزباني نشانه -1. آورد و نیز باك كس خانه را به ذهم مي



 7917، پاییز و زمستان 2، شمارة 7دورة پژوهشنامة نقد ادبی، / 770

هايي  ه با مدكول خود   بارتند از نشانه: غیرآوایی غیرقراردادي و هاي نشانه( ب

 .بارابة آتش و هوای ابری نشانة نشان بی ك هوراهند، مانند دود هووار  در ط

ة بنابر آنچه گفته شد، زباب در ااراوب دانشي دابل بررسي اسك  ه به مطاك 

شناسي اجتوا ي و  يردازد، ايم دانش بخشي از رواب ها در حیات اجتوا ي بشر مي نشانه

ة شانه شناسي نامند،  ه از ريششناسي  وومي اسك  ه آب را ن در نتیاه، بخشي از رواب

شناسي به ما خواهد  ادتباس شد  اسك، نشانه« نشانه»به م ني  (semion) يوناني

اند و اه دوانیني بر آنها حا ر اسك، و يكي از  ها از اه تشكیل يا ته آموخك  ه نشانه

 .شناس، ت ییم جاييا  ددیق نشانه شناسي اسك وظايف رواب

شناسي اسك  بخشي از نشانه شناسي زبابو در ماووع سوسور ضوم تا ید بر ايم  ه 

دهد، و م تقد اسك  ه دوانیم  شناسي درار شناسي را تاب ي از رواب   وشد تا نشانه مي

 .دابل تشريح و تبییم هاتند شناسي زبابشناسي از طريق دوا د و دوانیم  نشانه

 

 (diachronic)در زمانی و  (synchronic)محورهاي هم زمانی 

توايزی  ه سوسور میاب دو رويكرد به زماب ي ني هوزماني و  در زماني مطرح  رد  اهویك 

خاص زباب را از ة تواب هر يديد ادبي يا ته اسك، به نظر سوسور مية زيادی در مباحث نظري

ها  واج دو را  بررسي  رد اگر يك وات  يا يك واج خاص را در مناسبك با ساير واتگاب و

ای تاريخي  بررسي  نیر روو  ارماب هوزماني خواهد بود، اما اگر آب وات  يا واج را به گونه

در روو بررسي هوزماني وض یك  امل »اير،  بررسي  نیر، از روو در زماني استفاد   رد 

شود در روو بررسي در زماني  نصری خاص از زباب  زباب در يك مقطع خاص مطاك ه مي

  (73: هد و 7731احودی، ) «.گیرد ی متواكي زماب مورد يژوهش درار ميها در اليه

 

 محور همنشینی و جانشینی

شود   نند، اما آنچه سبب  ار رد زباب مي اشار  شد  ه واتگاب به  نواب دال يا نشانه  ول مي

 هاسك  ه ای متواكي و يیوسته از وات  ها بصورت مارد و  ردی نیاك بلكه ماوو ه حضور وات 

 .(11: هد و7717نافي، )سازد   الم را مية  الم يا رشتة زنایر و دهد زباب را تشكیل مي
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گام ب دی آب اسك  ه دريابیر  ناصر زباب ايونه با هر در يیوند هاتند تا نظام 

. شود زباني را تشكیل دهند، ايم يیوند در دو محور هونشیني و جانشیني مطرح مي

در  نار   ه در هر جوله، ت دادی از واحدهای زباني مقصود از محور هونشیني آب اسك

ها به وجود   ه از تر یب و هونشیني وات  ،نشینند تا م نای خاصي را برسانند هر مي

ای ديير شود تا م نای متفاوتي  ای جانشیم وات  آيد در ايم ساختار موكم اسك وات  مي

 زير ة مثال در دو جولبرای  (11و  73: هد و7731احودی، ) از جوله حاصل گردد،

 .جود مرغ گرسنه در زمیم ارزب مي( اكف

 .بیند شتر گرسنه در خواب ينبه دانه مي( ب

و در مورد ب واتگاب ( جود مرغ، گرسنه، در، زمیم، ارزب، مي) در مورد اكف واتگاب

در  نار يكديير نشاته و به اصطالح ( بیند شتر، گرسنه، در خواب، ينبه، دانه، مي)

ها با يكديير مقاياه  نیر در  دو جوله را از نظر وات   ه يهنيامدارند، هونشیني 

های مرغ، زمیم،  بیند جانشیم وات  يابیر در مثال دوم شتر، ينبه دانه،  خواب و مي مي

جويد شد  اسك، ي ني تفاوت دو جوله بر اساس محور جانشیني ي ني تغییر  ارزب و مي

تواب هزاراب  و جانشیني ميها حاصل آمد  اسك، يس به  وك دو محور هونشیني  وات 

جوله با يك بار  اطفي و زيبايي خاصي ساخك، و هویم دو محور اسك  ه زباب ش ر و 

 .سازد نثر را از يكديير متفاوت مي

را به مثابه دو رابطه در « جانشیني»و « هونشیني» سوسور ايم دو محور ي ني 

مبتني بر گزينش  ند، بديم گونه  ه محور جانشیني را   ار رد زباب تلقي مي

(selection)  و رابطه هوشیني را مبتني بر تر یب(Combination) آورد، و از  مي

در محور جانشیني يا گزينش، حدود و توجیهات ايم گزينش، مشخص »سوی ديير 

 .(11: هد و  7731امامي، ) «ای ديير  رد تواب جانشیم وات  ای را نوي اسك و هر وات 

 

 تحلیل ساختاري متن

و شناسي اسك،  زباب ،ای از نيرو و تحلیل ساختاری ش ر و ادبیات مبنای بخش  ود 

 لوي خود را در باب ساختار ة ، مطاك شناساب زبابتواب متصور شد از هواب زماني  ه  مي

گراياب  گرا آغاز شد، ساخك زباني ش ر و ادبیات گاترو دادند، مقدمات نقد ساخك
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: هد و7731امامي، ) ردند  ه صورت گراياب گذشته بودند، مطاك ه خود را از بنیاني آغاز 

تواب زباب و صورت را از م نا و محتوای اثر  صورت گراياب بر ايم باور بودند  ه نوي (11

هوچناب  ه  ، ديير يا نقش دييری از محتوا اسك ة جدا  رد و اساساً زباب هر اثر، روي

آنقدر  ه به صورت  گرا ساخكوكي منتقد موجوديك محتوا نیز برگر ته از زباب اثر اسك، 

 ند  ه به م نای جوله   ول مي شناسي زباببا محتوا  اری ندارد، او به مثابه  شدياند يم

وا يا م نا را به وجود بلكه در جاتاوی ساختار صوری زباب اسك  ه محت يردازد ينو

 .(170: هد و 7731احودی، ) آورد  اسك

اثر دارد، گويای ارتباط متقابل و مت امل  ناصر و ساختار صوری  ه ريشه در دروب 

اثر ادبي و هنری اسك، ايم اجزاپ در هر اثر ادبي مطلوب و دابل ة اجزای تشكیل دهند

 وشد تا  یفیك ايم   نند و منتقد ساخك گرا مي دبول،  لیتي مناار را ايااد مي

 :ت امل را روشم  ند، يس وظیفه نقد ساختاری  بارتاك از

 استخراج اجزاپ دروني اثر .7

 نشاب دادب يیوند موجود میاب اجزاپ .1

 (71: هد و 7703گلدمم، ) نشاب دادب دالكتي  ه در  لیك ساختار وجود دارد .7

دهد، زيرا  الو  بر  موجوديك ش ر را تشكیل نوية روشم اسك  ه زباب ش ر هو

نیز دارای  هنری و موسیقايي ش ر یها ارزواكي شكل بیروني ساخك ذهني و خی

در  رآيند تحلیل ساختاری اثر ادبي، متناسب با نوع خاص ، كذا اهویتي جوهری هاتند

گیرد،  ه از  های مختلف ساختار آب نیز در يیوند با يكديير، مورد توجه درار مي اثر جنبه

 :آب جوله اسك

 ساختار زباب اثر .7

 ساختار ذهني و مضووني اثر .1

 تار هنری و موسیقايي اثرساخ .7

 (13: هد و7731امامي، )ساختار يیكر  يا داكب اثر   .1

تريم نوود بیروني آب در  نار   یني به  نوابابتدا داكب و يیكر  ش ر  ،در تحلیل ش ر

شود  ه ايم يیكر  را با  دام  موسیقي  لي ش ر از نظر خواهد گذشك، سپس توجه مي

ساز محورهای گزينش و تر یب ايونه  ارهای زباني ايااد  رد  اسك، و  گونه از ساز 
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ايونه  -بهای دروني ش ر از نظر سازواری زباب ش ر با مضووب و محتوای آ اند، اكفك بود 

 .اسك

اما در مورد ساخك زباني ش ر بايد متذ ر شد  ه صورت گراياب مكتب يرام و ب دها 

گراياب، در  نار توصیف ددیقي  ه از زباب و نظام ددیق صوتي آب به دسك  ساخك

زباب ش ر، تحلیلي دارند  ه آشنايي با آب در نقد صورت گرايي و ة اند، دربار داد 

 :های ايم تحلیل  بارتند از جنبه ميتر مهرك ساختاری حائز اهویك اس

 ر و زباب رايج ازباب ش ر اغلب درگیر  شا شي نهفته میاب ابدا ات زباني ش .7

 .های ش ری اسك روزگار او با سنك

آوايي، صر ي، نحوی،  :از جوله مختلفجدايي نايذير زباب ش ر دارای سطوح  .1

 .بالغي و هنری اسك

در توصیف ساختار زباني ش ر اسك زيرا روشم  يمآغازة آوايي، نقط یها ارزو .7

 .ها و حروف و  ايقاع و سازوارهای آوايي و موسیقايي اسك هونشیني و حضور وات ة  نند

سطوح مختلف زباب ش ر،  ماار  ردب آب بصورت يك ة رد  مطلوب برای مطاك  .1

و به هویم سیاق هر  شبكه درهر تنید  اسك، اجزاپ در ايم شبكه   اكیتي متداخل دارند

 .اند يك از  ناصر نیز به  نصرهای ديير واباته

ها غاكباً بر بار دالكتي ماتقیر و م نای داموسي آنها  در زباب ش ر، حضور وات  .5

 7333 ضل، �) .متور ز نیاك و مفهوم ضوني يا رمزی آنها از دوت بیشتری برخوردار اسك

 (31-31: م

 نقد ساختارگرایی در عمل

بر اساس نقد ساختارگرايانه، اند نوونه از ش ر سنتي و نو را تحلیل و بررسي  ا نوب

ها،  ناصر سبكي متم مشخص و يیوند متقابل آنها بررسي   نیر در ايم تحلیل مي

شود، آنچه در تحلیل سبكي متم ايم آثار اهویك دارد، درك توامیك متم اسك،  مي

محتوای سخم اسك، به  بارت ديير در شكل و ة سوية درك ايم توامیك، در برگیرند

يابیر  ه متم، يك  لیك وحدت يا ته اسك  ه به دو ب د شكل و  ها در مي ايم تحلیل

شود، در تحلیل  ناصر سبكي،  ودتاً  ناصری مورد توجه درار  محتوا تفكیك مي

 .گیرد  ه از باامد بااليي برخوردار اسك مي
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 :حافظ« ابریشم طرب»نقد ساختاري غزل 
           

 اددب ادادب اده هدر و رنداب صف ردب ردزدي بنیاد بي  ار ایاك نهاب  یش و شراب 

 نيشاد ر دگ انیم مهندس هیچ رد ك هد  مدمك يداد سپهر از و ادبيش دل ز گددر  

 ادديد دارد هدزار زارابده هداداند  ايدم از ارخ هد  مددار ابد  انهدزم البدانق ز 

 دباد و اسك بهوم و جوشید ردس اسهدز  تر یبش  ه زاب گیر ادب شرط به ددح 

 باد بر جر تخك ر ك اوب  ه اسك وادف  ه ر تند  اا  ي و  اووس  ه اسك آگه  ه 

  رهداد ديدد  خدوب از دمدد مدي الكده  ه بیندر مي هندوز  شیريدم  كب حادرت ز 

 ننهداد  ف ز مدي جام بشدد و بزاد تدا  ه دهدر و ايدي بدي بداناك الكه  ده ميدر 

 آبداد خراب ايم در نايدگ به رسیر ميدر شويدر خراب مدي ز انديدزم هد  بیا بیا 

 آبدداد ر دم آب و صدالدم بدداد نایددر سفددر و سیر هدب رادم ازتداج دهند نوي 

 شداد دل طرب ابريشر بر اندد باته هد  انگ اكهدن به ردمي حا ظ او ميیر ددح 

 

ة انديم موضوع اسك  ه از انديشة ايم غزل در بردارند :به غزل نگاه كلی( اكف

واحد و مضووب هنری و ادبي، به زباني ة ادبي واحدی نشأت گر ته اسك، ايم انديش

ای و تاريخي گريزی  موجز و ايهامي بیاب شد  اسك، شا ر هوچنیم به باورهای اسطور 

ادهای زمانه با زباني شا رانه و های نيراني آمیز از رويد زند، در ايم غزل، گرايش مي

 .آمیخته با نوادگرايي توصیف شد  اسك

: تر گفته شد انیم اسك واحدی  ه يیشة انديش: بافت موضوعی غزل( ب

و  ها يشيفتها و رازهای دردآمیزی آ ند  اسك، يي بردب به ايم  زندگاني از شيفتي

هووار  انیم بود  اسك  گردو روزگار  ارا  هآور و دكيیر  نند  نیاك  رازها، مالل

 .روی آورد« مي»بنابرايم برای به  راموشي سپردب ايم دردهای زمانه بايد به 

 ارسي هویم انديشه اسك،  يتأملاندرزی و  -يكي از محورهای اساسي ش ر غنايي

های اندگانه يروراند  و  ها و ويژگي واحد در ايم غزل، به ياری ايم جنبهة ايم انديش

 اسك نشاب داد  شد  

 های تاريخ و طبی ك  گر تم از آموخته  برت .7مشربِ خوشباشي . 1ب دِ رندی . 7
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هي  ه از راز ك موضو ي غزل درار گر ته اسك، گر ناصر سبكي در خدمك ايم با 

با تأسي به رنداب  آب راسپهر بر دل خورد ، از سوی مهندس سپهر گشودني نیاك، بايد 

نايذير زندگي و زمانه اسك،  آور نیاك، بلكه ويژگي اجتناب انقالب زمانه شيفتي. گشود

روزگار جوشید و بهوم و دباد نیز انیم بود  اسك، خا ي  ه ددح مي از آب تر یب 

بايد حاكي . يا ته آب ایزی اسك  ه از ايم شهرياراب و يیشینیاب بر جای ماند  اسك

ير رمز و راز زندگي يي برد، و سراناام ة آورد تا شايد در آب حاكك به گناینديير بدسك 

 .به آرامش دسك يا ك

گرو  نخاك با يك )بیك يكر و دوم . ها بندی بیك دسته: عناصر ساختاري غزل( ج

گرو  )های ششر و هفتر  بیك( گرو  دوم)های سوم و اهارم و ينار  بیك( مضووب واحد

 .ماتقل و آزادند یها كیبهای ب دی  و بیك( سوم

شود شا ر  غزل، با  نار نهادب  یش و نوو ينهاني و روی آوردب به رندی آغاز مي

 «هر اه باداباد»: اشار   رد  اسك« رندی»ای به مفهوم  خود با زباني  نايه

تا نوب يي نبرد    ه ( اهل ناوم)شا ر در بیك دوم مد ي اسك  ه هیچ مهندسي 

ناگشود  ماند  بنابرايم گر  نيراني از دل ( بند)آدمي دارد، ايم راز سپهر سر اه رازی با 

 .تواب گشود تواب گشود، گر  از دل مي بيشا، رندی آب اسك  ه اگر راز  لك را نوي

( ای بُ د تاريخي و اسطور )گذشتياب ة تاربة شا ر با بیك سوم، استدالكي بر ياي

آور باشد، هزاراب هزار مورد مشابه در  های روزگار نبايد شيفتي  ند دگرگوني مطرح مي

ها يیوسته اسك، بنابرايم شاياته اسك  ه ددح به شرط  گذشته روی داد  و به ا اانه

به دسك گر ك، ارا  ه خا ي  ه در تر یب (  برت بیم و  برت آموزة با ديد)ادب 

ني ما ي )جوشید بهوم و دباد اسك ة هايي دربار ددح به  ار گر ته شد  متضوم داناته

دباد  اايند و تخك  دانیر  اووس و  ي  ه نوي طور هواب( رینوش يمسر آناب ة از  اس

جوشید ايونه برباد ر ك نخواهیر داناك  ه بر سر ما نیز اه خواهد آمد، خاك زمیم، 

رويند  نايه از  هايي  ه از آب مي بارز نشاب دادب حارت و نا امي آدمي اسك، الكهة نوون

های ياياني غزل،  بنابر بیك... بر زمیم اكید  اسك( ها) رهاد ة اسك  ه از ديد ييها خوب

بايد هوچوب حا ظ، ددح را هنيامي در دسك گر ك  ه انگ ناكه  ند دل هنيامي شاد 

 .اسك  ه با نوای انگ نیز هورا  باشد
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بنیاد، صف رنداب، گر  زدل گشودب از   یش نهاب،  ار بي :عناصر سبكی غزل( د

ياد نكردب، انقالب زمانه، هزاراب هزار ا اانه ياد داشتم، ددح به شرط ادب گر تم،  سپهر

دباد، از  اووس آگا  نبودب، بر باد ر تم تخك جر،  ددح از  اسه سرجوشید، بهوم، و  ي

و ايي دهر، ز مي  حارت كب شیريم، الكه دمیدب از خوب ديد ، خبر داشتم الكه، بي

، به گنج رسیدب، خراب آباد، ناكه انگ، به ابريشر طرب خراب شدب، جام ز  ف ننهادب

 ....باته بودب دل شاد و

 دباد،  اووس، شیريم و  رهاد جوشید، بهوم،  ي: ای  ناصر سبكي تاريخي و اسطور  .7

 سپهر، زمانه، انقالب زمانه، ارخ:  ناصر سبكي تحول آمیز زمانه .1

 .انگ و طربمي،ددح، اسه،جام ،خراب،خراب آباد،:  ناصر سبكي غنايي،صو یانه .7

 

 خیام« قافله عمر»نقد ساختاري شعر 

 گدذرد مي  ادب  ودر دا لده ايم                                       

 گذرد مي طدرب با  ه دمي درياب

 خوری اه حريفاب  ردای غر سادي 

 گدذرد مي شب  ه را يیاكه آر يیش

 

موضوع  لي ايم ربا ي خیام  وتاهي  ور، شاد زياتم و : محتواي كلی رباعی( اكف

ايم محتوا بديم ترتیب در ربا ي نشاب داد  شد  . گريز از اندو  در ايم زندگي گذراسك

هايي توجه  م  ه ( دم)به آب كحظه ! گذرد شيفتا  ه زندگي انیم با شتاب مي: اسك

چه يس از مرم يیش به جای خوردب غر و اندو  آن! ای دوسك. گذرد با شادی مي

رود، زندگي آدمي بشتاب در گذر اسك  آيد به خوشي روی بیاور  ه زماب از دسك مي مي

ور شدب در اندو   آب بهر  جويد، و از غوطه یها امكابها و  اه بهتر  ه آدمي از ن وك

 .يرهیز  ند« ها شدباه خواهد »و « اراها»

گذشك : اندرزی دارد -يأملتبا ك ايم ربا ي، رنيي : بافت ساختاري رباعی( ب

های زندگي و شادی برانيیزی  ور به  برههة ای مانند شد  و هو  ور به گذر دا له

اياتد، رنج را  جای خود  های تودف شبانه دا له، هنيامي  ه دا له از حر ك باز مي كحظه
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های  راغك و ماندگاری  دهد، از ايم كحظه را به آرامش شادی برانيیز كحظه  راغك مي

 .دا له اناب بايد بهر  گر ك  ه شاياته اسك

 ه مطابق دا د  ساختاری ربا ي، سه بار تكرار « گذرد مي»اك اد  رديف   ار رد  وق

در ذهم اثری از گذرايي زندگي و دنیا بادي  -شود، آب هر در ساختار  وتا  ربا ي مي

 .ب گذراب را بخوريرگذرد، ارا بايد اندو  جها گذارد و نتیاه ايم اسك  ه حال  ه مي مي

غر ! اديس»و جوله سواكي، تنبیهي، توبیخي و ندايي، « ...درياب دمي  ه»  ل امری 

هوه  ضايي يديد « ... يیش آر يیاكه را»سپس   ل امری « ردای دیامك اه خوری؟

 .شناسیر ما آب را  ضايي خیامي مي آورند و مي

يا تم، با طرب گذراندب، دا له  ور،  اب گذشتم، دم در: عناصر سبكی رباعی( ج

 .غر  ردا نخوردب يیاكه يیش آوردب، سادي و گذشتم شب

 .خوردب و شتاب اسك تأسفتدا ي  نند  م اني شيفتي، «  اب»ة وات

دارند و بیانير مفاهیر  ه جنبه های ماازی شا رانه وهای طرب، غر، سادي و يیاك وات 

بیاني  -و نقش تصويری« دا له  ور»اضا ه تشبیهي . ربا ي خیام هاتندة نواديم شا ران

 .از نظر نقد ساختاری بایار در خور توجهند... آب و ت بیر  ردای دیامك، روز، روشنايي و 

بایار دابل توجه اسك، غر و طرب، دم و  ردا، غر و  ها تقابلدر ايم ربا ي  ار رد 

 .غوزدا،  ورو، دم،  ردا و شب يیاكة مي

در  ويژ  بههای نواديم  ناصر سبكي ايم ربا ي  ويژگي: عناصر نمادین رباعی( د

ايم ة اسك  يیاكه، نوو زندگي، سادي، ارائه دهندتر  تر و ملووس سادي، يیاكه و شب  یني

های روزانه، ماتي  نواد  ها و سختي نوو، شب، زماب  راغك آدمي، يس از  شوكش

 .زندگي تهي از غر و اندو 

 

 نقد ساختاري غزلی دیگر از حافظ
 

 مخور غر گلاتاب روزی شود احزاب  لبه  مخور غر  ن اب به بازآيد گويشته يوسف 

 مخور غر ساماب به بازآيد شوريد  سر ويم  مكم بد دل شود به حاكك غوديد  دل ای 

 مخور غر خوشخواب مرغ ای  شي سر در گل اتر  اوم تخك بر باز باشد  ور بهار گر 
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 مخور غر دوراب حال نباشد ساب يك واًيدا  نر ك ما مراد بر روزی دو گر گردوب دور 

 مخدور غر ينهاب های بازی يرد  اندر باشد  غیب سر از ای نه وادف اوب نومید مشو هاب 

 مخور غر ز طو اب  شتیباب اسك نوح را تو اوب  بر ندد هاتدي بنیاد  ندا سیدل ار دل ای 

 مخور غر مغیالب خار  ند گر ها سرزنش  ددم زد خواهي   به شوق به گر بیاباب در 

 مخور غر ياياب نیاك را  اب نیاك راهي هیچ  دب ی بس مقصد و اسك خطرناك بس منزل اه گر 

 مخور غر گرداب حال خدای داند مي جوله  ردیب ابرام و جاناب  ردك در ما حال 

 مخدور غر درآب درس و د دا وردت بود تا  تار های شب خلوت و  قر  نج در حا ظا 

 

ريخي و ايم غزل زيبا اشر اندازی از انديم موضوع تا: نگاه كلی به غزل (اكف

گیرند  ه حا ظ  شد  ه از انديشه ادبي واحدی نشأت ميميديني را برای ما به تصوير 

 رد  اسك و  [5/اكشرح]  َإِبَ مَعَ اكْ ُاْرِ يُاْراً آب انديشه را از  الم وحي از آيه شريفه 

ما گويای ايم مطلب اسك  ه ياياب هر سختي و دشواری راحتي و مضووب آيه برای 

آسايش اسك، ايم باور امید بخش در دل هر انااني  ه با درآب انس دارد وجود دارد، 

خداوند نیز آب را به صراحك در  تاب آسواني خود آورد  اسك، شا ر به برخي 

و ( ع) حضرت ابراهیرو ( ع) رت يوسفهای  لر تاريخي و ديني از دبیل حضشخصیك

های خود را  ه نشأت گر ته از درآب اسك را با حا ظ انديشه. اشار  دارد( ع) حضرت نوح

 . شدزيبايي خاصي برای ما به تصوير مي

گشايش و ) هواب طور  ه اشار  شد انديشه واحد غزل: بافت موضوعی غزل( ب

تاربیات زندگي خود  ه با  آب را ه آدمي ( راحتي در ياياب هر سختي و دشواری اسك

آمیخته با تو ل بر خدای مت ال اسك را خواهد ديد، بنابرايم هر گا  در سختي گر تار 

 ند و اياتادگي و امید شود به خداوند متو ل مينا شد به جای اينكه زود خاته و 

بایار  ه از  یها رنج ند، هواب طور  ه خداوند برای يیامبراب خود ب د از يايداری مي

 .طرف دشوناب خود ديدند گشايشي باي  راتر از ذهم آدمي برايشاب  راهر  ردند

 ه مطابق با دا د  ساختاری دصید  و غزل آمد ، در ذهم « غر مخور»تكرار   ل امر 

گذارد و نتیاه آب راحتي ب د سختي اسك، خوانند  اثری مثبك و امید بخش به جای مي

يوسف گر گشته باز آيد به  ن اب،   به »تنبیهي از دبیل   شا ر هوچنینم با جوالت
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احزاب شود روزی گلاتاب، ای دل غوديد  حاكك به شود دال بد مكم، ويم سر شوريد  

 . ندواری را در انااب ايااد مينهايك امید« باز آيد به ساماب

و با به جويد های خداوند مدد ميشا ر برای بهتر ماار  ردب انديشه خود از نشانه

خواب آب  ه يس تصوير  شیدب  صل سرسبز بهار با گل و گیا ، بلبالب و يرندگاب آواز 

تريم دهد، برای مخاطب خود ديير مااكي را برای  رروح زماتاب روی مياز سرما بي

 .گذاردهای شا ر  ه نشأت گر ته از درآب اسك، بادي نويشك و ترديد در باور انديشه

به  آب راتواب با بررسي ابیات غزل و روابط بیم آنها مي: غزل عناصر ساختاري( ج

شود، و گرو  دوم اول و دوم مي یها كیبانديم دسته تقایر  رد، گرو  اول  ه شامل 

ابیات دبل را به نو ي های  سوم و اهارم و ينار اسك  ه انديشه یها كیبدر بر گیرند  

اما بیك ششر به تنهايي در گرو  سوم  ند، از آب برای مخاطب ملووس ميتر  متفاوت

 یها كیبگريزی زد  اسك، و ( ع) درار دارد  ه به شخصیك تاريخي و ديني حضرت نوح

 .نهر و دهر در گرو  ينار درار دارند یها كیبهفتر و هشتر در گرو  اهارم و 

 اشار ( ع) شا ر در مصراع اول از بیك اول به داستاب گر شدب حضرت يوسف

اناام به  ن اب و نزد يدر خويش باز گشك و در مصراع دوم از هویم بیك سر ند  ه  مي

توسط نورود ستوكار اشار  دارد  ه به إذب اكهي آب ( ع) به آتش ا كندب حضرت ابراهیر

را  ها لیتوثآتش سوزاب به گلاتاني خرّم برای حضرت تبديل شد، در وادع شا ر بهتريم 

هویم بیك به  ار برد  اما ابیات ديير را برای  برای ماار  ردب انديشه غزل خود در

بهتر در  ردب مخاطب خود آورد  اسك، حا ظ در بیك دوم به انااب رنج ديد  و 

گويد  ه به دل خود بد را  مد   ه شرايط دگرگوب يردازد و به او مي مي اندوهيیم

 .مباو میاندوهيخواهد شد و بهبودی در را  اسك يس 

بهار  ور، تخك اوم، اتر گل و مرغ »از دبیل   ييها بیتر با  حا ظ در بیك سوم

 شد تا  صل بهار را با جزئیاتش برای خوانند  اش ارو به تصوير مي« خوشخواب

 یها كیبدر . تر انديشه غزل را درك  ند و باورو را بر آب ا زايش دهدخوانند  راحك

: گويد ند و مياهارم و ينار بار ديير شا ر انديشه غزل خود را به نوع ديير مطرح مي

در حال گردو و دگرگوني اسك يس صبر يیشه  م  ه هوانا  دائواًزمیم گرد اسك و 

خداوند برای بندگاب صبور خود، حیر و نیكي را از يشك يرد  و سرّ ينهاب، هرگا   ه 
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يذيری آشكار از  الم وحي در بیك ششر با تأثیر.  رد زمانش  را برسد آشكار خواهد

و  شتي او  ه مناي ( ع) آورد و به داستاب حضرت نوحاستدالكي زيبا از درآب را مي

حضرت و يارانش در برابر سیل و طو اب سهويیني  ه از جانب خداوند برای غذاب دوم 

شود برای بد اراب يادآور مي رود آمد  اشار  دارد  ه هر  برت آموزی را ( ع) بد ار نوح

به يكي از   در بیك هفتر. آوردو هر ناات و رهايي را برای يرهیز اراب به میاب مي

آرزوهای هر مالواني اشار  دارد  ه هواب زيارت خانه خداسك و اوب در گذشته 

       رسا های طادكيای يیاد  و تحول سختي م ووالً باماا رت بایار دشوار بود و 

 ردند و حتي به گرم و بدوب آب سفر مي یها ابابیبيیوودند و حتي انديم ما  در مي

ريم نوع خار اسك و اكبته جنبه اساطیری نیز دارد تم تتحول درد خار مغیالب  ه سخك

     را به شوق ديدار يار به جاب  ها يسختدهد، ايم ماا ر  اشق خداوند هوه ايم مي

هر اند  ه سرمنزل مقصود بایار دور اسك اما : گويديحا ظ در بیك هشتر م. خريدمي

شا ر در بیك نهر به دكداری . هیچ را  دور و درازی نیاك  ه سراجام نداشته باشد

 دط اًگويد  ه خداوند ناظر بر  لیه ر تار و  ردار ماسك و يردازد و بدو ميمخاطب مي

برای آنهايي  ه در مایر اكهي گام بر دارند ياداو و آسايش درار داد  اسك، سراناام 

تار و تاريك اشار  دارد  ه در  یها شبحا ظ در بیا دهر  ه بیك ياياني غزل اسك به 

     يرداخته و آنها را با خواندب د ا و درآب سپری آنها با خدای خود به راز و نیاز مي

 . نديانديد  د وت مي ا والب شك مخاطب خود را به ايم  رد  اسك و بدومي

 لبه احزاب، دل غر ديد ، سر شوريد ، سیل  نا، خار مغیالب، : عناصر سبكی (د

 .تار و درس درآب یها شبحال گردوب،  قر، 

و ( ع) ،  ن اب، حضرت ابراهیر(ع) حضرت يوسف:  ناصر سبكي تاريخي و ديني .7

 (.ع) حضرت نوح

بااماب، دور گردوب، يكااب نباشد، : آمیز و بیانير دگرگونيول ناصر سبكي تح .1

 دوراب، حال گرداب

بهار  ور، تخك اوم، اتر گل، مرغ :  ناصر سبكي برگر ته از طبی ك .7

 .خوشخواب، سیل و طو اب

 .  به، د ا و درس درآب:  ناصر سبكي ديني و مذهبي .1
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 نتیجه

غزل از حا ظ و يك ربا ي از خیام بر مبنای نيرو و تحلیل ساختاری  دوبا بررسي  

ش ری  ه در داكب و يیكر  ش ر بارزتريم های  ش ر، ادبیات و زبانشناسي و تحلیل داد 

شاخصه آب اسك، به نتاياي در حوز  نقد ساختاری متم دسك يا تیر و از منظر يك 

ر زباب ش ر و ساختار زباني مورد منتقد ساختارگرا تالو  ردير تا هوه جوانب را د

ا  با تحلیل و نداز  لي از غزل را ذ ر  ردير آنينخاك يك اشر ا. درار دهیر بررسي

بررسي غزل،  ناصر سبكي متم را مشخص نوود  و يیوند متقابل آنها را بررسي  ردير و 

يرداختیر در  نار آب به توامیك متم دسك يا تیر سپس به تحلیل با ك موضو ي ش ر 

و انديشه واحدی را  ه شا ر به دنبال آب بود را استخراج  ردير و ايونيي درار گر تم 

، سپس  ناصر ايم  ناصر در خدمك با ك موضو ي غزل را مورد  نكاو درار دادير

بندی  ردير و با شرح مختصری از ابیات و ساختاری غزل را در انديم گرو  تقایر

های اندگانه اشار   ردير، آنيا   ناصر سبكي غزل دسته ايونيي درار گر تم آنها در

را در داكب انديم تر یب زيبا و مفهومي  ه در غزكیات حا ظ و خیام به  ار ر ته بود را 

آمیز زمانه، غنايي، ای، تحولذ ر  ردير و در ياياب  ناصر سبكي، تاريخي، ديني، اسطور 

 .صو یانه و نواديم را ياد آور شدير

ير  ه شا ر در بیك نخاك هنيامي  ه نووددر ياياب با بررسي اش ار مشاهد  

 یها روو ند و به دنبال مي آب را ند تا ياياب ش ر خود ای را مطرح ميانديشه

گوناگوني س ي دارد انديشه ادبي واحد خود را متذ ر شود  ه در ايم امر حا ظ بایار 

. آشكارا مشاهد   ردير آب را« ابريشر طرب»مو ق بود ، هواب گونه  ه در بررسي غزل

به خوو « مي، طرب، غر مخور، دا له  ور، گردوب»با استخراج واتگاني خاص از دبیل 

بردير، با بررسي جاييا  زندگي و رهايي از مشكالت يي ادامهبیم بودب ايم دو شا ر به 

از واتگاب  شا ر دوايم  لوات در ساختار ش ر و م اني آنها در يا تیر  ه منظور ايم 

آب م اني مرسوم و  امیانه نیاك بلكه « مي، طرب، سادي، شراب، جام، ساغر و جر ه»

تواند آرام بيیرد ای هاتند  ه شا ر تنها با  وك آنها ميگونه و  ار انهآنها واتگاني رمز

 .و غر و اندو  دنیا را به  راموشي باپارد و در را  حق ددم بردارد تا به  وال برسد
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ر در شاهنامه و بهرام گو اي منطق داستانينقد و تحليل مقايسه

 متون تاريخي قديم
 زاده دستجردي افسانه حسن

 دکتري رشته زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران آموختةدانش

 (741تا  721 از ص)

 71/71/17: تاريخ دريافت

 11/77/17: تاريخ پذيرش

 

 :چکيده

در یک سو، . وجود داردو روایت شاعرانه از داستان بهرام گور  روایت تاریخیمتفاوت دو نوع 

این  پرداز درباره عنوان شاعری داستاننویسان و در سوی دیگر، نگاه فردوسی به  دیدگاه تاریخ

آن است که بر اساس تعریف دو نوع نگاه تاریخی  بر تالش نگارنده ،باشد در این مقالهمیموضوع 

 . ها صورت تحقیقی بدهد یدگاهد این تفاوتبه  ،و شاعرانه

تنها به لحاظ کمّی و  و و طرح روایت ندارنددر سیر  ، دخالت عمیقیها تفاوتبرخی از 

. آورند هایی در برخی از عناصر نه چندان مؤثّر در داستان به وجود می اختالف آماری

از ... و مبهرامدت پادشاهی ، زمان تولد، سّن نویسان درباره ر فردوسی و تاریخاختالف نظ

املی ها را در نوع طرّاحیِ روایت و عو ها، دیگرگونگی نگاه وتای دیگر از تفا دسته. اند گونه این

  .رسانند می... انسجام متن و پردازی، طرح، چون شخصیت

متن ادبی و  شیوه بیانعلت وجود این اختالفات را باید در تفاوت  ترین مهمتردید  بی

. ارای سبک و بیان زبانی متمایزی از متن تاریخی استمتن تاریخی جست؛ متن ادبی د

ها، مسایلی چون مقتضیات اجتماعی و مذهبیِ زمان  گیری این اختالف البتّه در شکل

     .   ندا اند که در این مقاله به اختصار بررسی شده فردوسی هم دخیل بوده

 

 .ها اختالف نگاه تاریخ وبررسی، ، داستان، گور بهرامشاهنامه، : کليديهاي واژه
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 مهمقدّ

و هم تاریخی دارد  هم رویه ،های تاریخی نیز همچون بیشتر داستان گور داستان بهرام

در ش ساسانی است که شخصیت برجسته یکی از پادشاهان او. ای و حماسی اسطوره رویه

کارها و رخدادهایی به او . است شدهها و واقعیات غیر تاریخی پیچیده  ای از افسانه هاله

در گروهی  در طول تاریخ،. خی محل شبهه هستنده به لحاظ تاریاند ک نسبت داده

را دگی او زناند و گروهی نیز داستان  نویس به زندگی و شخصیت او نگریسته تاریخ جایگاه

نگارنده، در این مقاله، قصد جداسازی . اند مایه شعری و هنری خویش قرار داده دست

را ندارد؛ بلکه هدف از طرح این ها  بهرام از افسانه ن چهرهواقعیت از افسانه و زدود

و  نویسان تاریخظر نهایی است که به لحاظ صوری بین  موضوع بیشتر طرح تفاوت

نگارنده بر شاهنامه  از میان شاعران نیز تکیه. دارد تان وجوداین داس شاعران درباره

روایت فردوسی از نویسان و  بهرام ضمن مقایسه روایت تاریخ چهرهدر این نوشته، است؛ 

 .شود می بررسی زندگی او


 شاهنامه بر اساس داستان خالصه

. نامیدصاحب فرزندی شد که او را بهرام در روز هرمزد از ماه فروردین  ،یزدگرد

. و اقبال و پادشاهی او را در آینده نوید دادند دیدند شناسان طالع کودک را نیکو ستاره

تا او را در هوای آزاد و پاک سرزمین  سپرد  حاکمان یمن کودک را به دست ،یزدگرد

بهرام کودکی باهوش بود و پس از آنکه دوران خردسالی را پشت سر . خود بپرورانند

از پروراننده خود خواست که او را به دست فرهنگیان داننده  ،سنگذاشت با وجود صغر 

در  کسب مهارتبهرام، پس از  .ها را بیاموزند بسپارد تا به او اقسام هنرها و دانش

و برخورداری از صحبت کنیزکان اغلب اوقات را  جنگجویی، سوارکاری، تیراندازی، شکار

ر و شیر که بهرام آنها را با هم به زمین داستان شکار گورخ. گذراند به شکار و تفریح می

کنیزک خود، آزاده، که در مقابل  در حضورشکار شترمرغ و آهوان نر و ماده  ،دوخت

از جمله  ،های بهرام گستاخی کرد و به مجازات آن در زیر پای شتران له شد هنرنمایی

 پدرنزد  به ،بهرام پس از کسب کماالت .زندگی بهرام هستند این دوره های داستان

بر اثر خطایی . ت او قرار نگرفته و محبّمورد توجّ انتظار داشت،اما چنان که  ؛بازگشت
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 پدر نزداو از  تا اینکه فرستاده روم. او خشم گرفت و او را به زندان افکند ناخواسته پدر بر

 .و به نزد منذر بازگشت شدبهرام از زندان آزاد بدین گونه،  .شفاعت کرد

به نام خسرو را به جای  سرافرازانبزرگان ایران مردی از تبار  گذشت،چون یزدگرد در

پس گرفتن سلطنت به ایران  برای باز با شنیدن این خبربهرام . بر تخت نشاندند بهرام

ز بازگرداندن با وجود انتخاب شدن بهرام در قرعه، باز، ا بزرگان مملکتاما  ،دکشی لشکر

آزمایش برداشتن تاج از میان دو شیر را مطرح کرد و بهرام . پادشاهی به او سر باز زدند

 به روایت فردوسی این وقایع. در این آزمایش حکومت را به دست گرفت با پیروز شدن

خواهد در  آنجا که بهرام میاما  ،اتفاق افتاده است آذرماه روز سروشدر  ،در شاهنامه

هند برود، روز اردیبهشت از ای از او، به دربار شاه  شاه ایران با نامه جامه فرستاده

 .  شود خردادماه، روز رسیدن او به پادشاهی اعالم می

به منذر و نعمان  ؛به بزرگان ایران هدایایی بخشید ،بهرام پس از رسیدن به سلطنت

سپاه خود کرد؛ راندگان  مواجب سپاهیان را پرداخت؛ نرسی را فرمانده ؛نیز خلعت داد

های لنبک آبکش و براهام  داستان. دم نوید دادگری دادیزدگرد را فرا خواند و به مر

جهود، مهربنداد و شکار شیران نر و ماده، کبروی میخواره و حرام کردن می، کودک 

آن، بهرام و  کفشگر و حالل کردن دوباره شراب، ویران شدن ده آباد و آبادی دوباره

گوی، دوختن گوران  چامه دختران آسیابان، یافتن گنج جمشید، بهرام و برزین و دختران

نر و ماده به هم، ماهیار گوهرفروش و بهرام و آرزو، فرشیدورد و پنهان کردن اموال، 

 . بازرگان و شاگرد و بهرام و زن شیردوش متعلق به این دوران از زندگی بهرام هستند

به  از جمله خاقان افراط کرد که شاهان اطراف گذرانی خوش شکار و دربهرام چنان 

بزرگان، شاه را به علت اشتغال به لهو و . مین او طمع بستند و به ایران حمله کردندسرز

نبرد  آراست، در ولی بهرام که در نهان لشکر می ،لعب و رها کردن مملکت سرزنش کردند

در ایران نیز به تعمیر پل و ساختن رباط و پس از آن . با دشمنان به پیروزی دست یافت

این . یمان و پیران پرداخت و غنایم جنگی را به لشکریان بخشیددستگیری از بیوگان، یت

، در لباس شاه هند برای آگاهی از کار شنگل،یک بار  ،در طول پادشاهی خودپادشاه 

رفت و در آنجا هنرهای بسیاری از خود نشان داد این کشور به طور ناشناس به فرستاده و 

 ،شدختر داشتن بهرام نزد خود،شنگل برای نگه . قرار گرفت که مورد توجه شنگل
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همراه او  وچینی سپینود،  پس از این ازدواج، بهرام با نقشه و زمینه. داداو سپینود، را به 

او واگذار قنوج را به سرزمین  پس از آگاهی از هویت بهرام پادشاه هند. رهسپار ایران شد

 آنکه پس از بد افتاد وسرانجام، به یاد مرگ و روز  .و منشور هند را به سپینود داد کرد

غم فردا را از دل به در کرد، ست، نیاز ا دریافت که تا بیست و سه سال دیگر از ثروت بی

 پیدر  .در این زمان بهرام چهل سال داشت. نیاز کرد خراج مردم را بخشید و رعیت را بی

این از  .کشور دچار آشوب شد د ومشاغل از رونق افتا ،نیازی مردم بخشیدن خراج و بی

کردن صاحبان حرف و کشاورزان را به کارقوانینی وضع کرد و  ،برای اصالح امور رو، بهرام

هزار  از رای هند خواست که ده برای رامش مردمنیز . ترغیب کرد و از مجازات بیم داد

در  را به جانشینی انتخاب کرد وش فرزند ،پس از اتمام کارها .لوری به ایران بفرستد

 .وفات یافت ه سال از عمرش سپری شده بود،حالی که شصت و س

 

 و فردوسي قديم انمواد اختالف بين اقوال مورخّ

های  بهرام گور بسیار کمتر از گفتهدوران زندگی و پادشاهی  درباره قدیم اقوال مورخان

 در و شکار آهوان نر و ماده که هبه جز حکایت بهرام و آزاد. فردوسی در شاهنامه است

 ربرس والعَخبارالفُرب فی اَاأل ههایص و النَصَواریخ و القِالتّ لجمثعالبی، مُ های تاریخ کتاب

: 8635پژوه،  ؛ دانش31: 8611؛ بهار، 653: 8631ثعالبی نیشابوری، ) آمده است و آفرینش و تاریخ

 و دوختن آنها با تیر به یکدیگر شیر و گورخر شکارو حکایت ( 583: 8631؛ مقدسی، 555

 ربرس والعَخبارالفُرب فی اَاأل ههایالنَو  تاریخ ثعالبی ،تاریخ بلعمی بری،تاریخ ط که در

پژوه،  ؛ دانش658: 8631؛ ثعالبی نیشابوری، 163: 8618؛ بلعمی، 383: 8631طبری، ) ذکر شده است

 در منابع تاریخی ،پادشاهی بهرام روزگار شاهنامه دردیگر  های داستان از، (555: 8635

نویسان و هم فردوسی نقل  در موارد و حوادثی نیز که هم تاریخ .نیست اثری قدیم

 قدیم و حتی بین روایت مورخان آنها روایتفردوسی و  روایتهایی بین  تفاوت ،اند کرده

مورخان  فردوسی با روایتروایت مقایسه روایت مورخان قدیم و . شود مشاهده می

 برای. کند ختالفاتی را آشکار میاند نیز ا جدیدی که تاریخ روزگار ساسانیان را نوشته

و گستردگی مطالب در شاهنامه الزم است که ابتدا  هاراختالف نظوجود این بررسی علل 
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ذکر  اند، ند و در بیشتر متون تاریخی نقل شدهتر هست که از همه برجسته یموارد اختالف

 : ایم موارد اختالف را به دو دسته تقسیم کردهاین ما در اینجا  .شود

 

 :کنند در سير روايت تغييري ايجاد نمي که  اهميت جزئي و کم اختالفات (فال

 شود ر شاهنامه بهرام پس از گذشت هفت سال از پادشاهی یزدگرد متولد مید .8

حکومت یزدگرد اتفاق در سال دوم والدت بهرام  رباأل نهایهاما در  ،(533 :8631فردوسی، )

 .(556: 8635پژوه،  دانش) افتد می

دینوری، ) بهرام نام برده شده است یمربّبن نعمان به عنوان ر برخی منابع از منذرد .5

دیگر، در برخی  و (16: 8615؛ بیضاوی، 611: 8631نیشابوری،  ثعالبی؛ 31: 8611؛ بهار، 31: 8631

منذر و منذر  بن نام نعمانمنابع نیز  برخی .(811: 8615، یعقوبی ؛156: 8618 بلعمی،)نعمان 

؛ 556: 8635پژوه،  دانش ؛ 583: 8631؛ مقدسی، 13: 8616ابن بلخی، ) اند ذکر کردها هر دو ر

.(533: 8631؛ فردوسی، 381: 8631، طبری

و بهرام اند  در آن روزگار فرمانروای حیره بوده امیران عرب ،بیشتر منابع بر اساس .6

 ؛13: 8616ابن بلخی، ) دد تا در هوای خوش آنجا نشو و نما کننبر را نیز با خود به حیره می

بلعمی، ؛ 383: 8631طبری، ؛ 553: 8611 ،؛ مسعودی31: 8631دینوری، ؛ 533: 8636، خلدون ابن

در  .(583: 8631؛ مقدسی، 556: 8635پژوه،  ؛ دانش633: 8631 ،نیشابوری ثعالبی؛ 156: 8618

: 8611بهار، ) استاز سرزمین عراق نام برده شده  ، به جای حیره،صصواریخ و القِالتَ مجمل

منذر را  ،ا فردوسیامّ ،(811: 8615یعقوبی، ) و در تاریخ یعقوبی از سرزمین عربستان (31

 به عنوان محل نشو و نمای بهرام نام برده است ،شاه یمن نامیده است و از آن مکان

 .(531: 8631فردوسی، )

، خلدون ابن) ت گزیداقامدر قصر خورنق ر حیره دبهرام که ان گویند برخی از مورخّ .1

ای قصر سدیر را  عده(. 11: 8611؛ مسعودی، 383: 8631، طبری؛ 156: 8618 بلعمی،؛ 631: 8636

در شاهنامه از این . (611: 8631نیشابوری،  ثعالبی ؛583: 8631مقدسی، )برند  نیز نام می

 .ها نامی برده نشده است مکان

برخی  ؛القول نیستند فقیز با یکدیگر متّتعداد دایگان بهرام ن منابع مختلف درباره .5

 بلعمی،؛ 381: 8631 طبری،)سه زن، یکی از عجم و دو از عرب بودند او گویند دایگان  می
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یعقوبی تنها از زنان عرب (. 555: 8635پژوه،  ؛ دانش611: 8631نیشابوری،  ثعالبی؛ 156: 8618

ی دایگی ارا برنذر چهار زن م ،شاهنامه بر اساس. (811: 8615یعقوبی، ) نام برده است

.( 531 :8631فردوسی، ) دگزی بهرام بر

ابن )بهرام هنگام رسیدن به شاهی بیست سال داشت  ،قول بعضی از مورخان هبنا ب .3

او بیست و که گوید  می بلعمیو ( 553: 8635؛ مسعودی، 353: 8631 طبری،؛ 18 :8616بلخی، 

 .(113: 8618بلعمی، ) سه سال داشت

بهرام پس از رسیدن به  خطبه ،رباأل نهایهتنها در  ،مااستفاده میان منابع مورد  از .3

در این خطبه، شاه مردم را به سکوت و اطاعت و بزرگان، علما . سلطنت آورده شده است

عدل و داد خود  خوانده و مردم را به نیکی ودمندان را به مشورت و مناصحت فراو خر

 .(538: 8635پژوه،  دانش) داده است ویدن

 کنند میاز منذر درخواست  ،بیمناک از مجازات او ،پس از پیروزی بهرام، ایرانیان .1

.( 538 :8635پژوه،  ؛ دانش633: 8631 ،فردوسی) که از آنها نزد بهرام شفاعت کند

و در تاریخ  (533: 8615یعقوبی، ) مدت پادشاهی بهرام در تاریخ یعقوبی نوزده سال .1

نبیه التَ، رب، تاریخ ثعالبی، آفرینش و تاریخاأل هوال، نهایخبارالطِه، اَبلعمی، فارسنام

؛ 13: 8616 ؛ ابن بلخی،153: 8618بلعمی، ) بیست و سه سال است واریخالتَ نظام و شرافواالَ

؛ 583: 8631؛ مقدسی، 631: 8631ثعالبی نیشابوری،  ؛533 :8635پژوه،  ؛ دانش13: 8631دینوری، 

 هر دو ذکر شده است هبالذَ روجدر مُ .(63و  15: 8615؛ بیضاوی، 11 :8611مسعودی، 

و نوزده ( 83ص)بیست و سه سال  دو روایتتاریخ پیامبران در . (553: 8635مسعودی، )

 153 را سال جلوس بهراممؤلف در یک جا نیز ذکر شده و ( 56ص )سال و یازده ماه 

در  .(51 :8611: اصفهانی) ستا دانسته میالدی 161 را سال وفات او و یالدیم

سه روایت نوزده سال و چند ماه، بیست و سه سال و شصت  صصواریخ والقِالتَ مجمل

، ه ماه و بیست روزد طبری دو روایت هجده سال و .(31: 8611بهار، )سال ذکر شده است 

در  .(353: 8631طبری، ) و بیست و سه سال و دو ماه و بیست روز را آورده است

در شاهنامه مدت (. 33: 8613قزوینی، )تواریخ شصت و سه سال ذکر شده است ال لبّ

از . شصت و سه سال است ،بینی کرده بودند که منجمان پیشگونه  همانزندگانی بهرام 

.(155: 8631فردوسی، ) نیامده است به میان ذکری نیز او سال جلوس و مدت حکومت
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: عالوه بر نبرد با خاقان عبارتند از ،دوران پادشاهیطول های بهرام در  جنگ .83

: 8635؛ مسعودی، 113: 8618 بلعمی،؛ 351: 8631طبری، )نبرد با دشمن شاه هند در هند 

ابن بلخی، )، رفتن به حبشه و یمن و نبرد با آنها (33: 8611بهار، )نبرد با دیلمان ( 553

در  .(353 و 355 :8631، بریط)سودان  ماوراءالنهر وو نبرد در  (15: 8615؛ بیضاوی، 15: 8616

 (155-153: 8631فردوسی، )کند  شاهنامه بهرام در هند کرگ و اژدها را نابود می


گويي  و داستان روايت با منطقدوم اختالفاتي هستند که  دستة (ب

 : بدین قرارند ،ایم مواردی که در این دسته جای داده. ناسازگارند

در . دیگر اختالف دارندمنابع با یک ،ینی دیگربه سرزمدر باب علت فرستادن بهرام  .8

گویی منجمان و سپس خواست و تدبیر یزدگرد برای از پیش طبریتاریخ رب و األ نهایه

پژوه،  دانش) پرورش بهرام در سرزمینی با آب و هوای آزاد و پاکیزه سخن گفته شده است

 زدگرد اشاره شدهدر تاریخ بلعمی تنها به خواست ی .(381: 8631؛ طبری، 556: 8635

 گرفته استبه پیشنهاد منجمان صورت  کارو در تاریخ ثعالبی این  (156: 8618بلعمی، )

 ؛دیگری است علت این کار به گونهفردوسی درباره  سخن. (611: 8631ثعالبی نیشابوری، )

این بزرگان کشور هستند که به خاطر ترس از اینکه بهرام خوی بد پدر را  ،در شاهنامه

کنند که او را برای پرورش و تربیت به جایی خارج از  به یزدگرد پیشنهاد می ،دبپذیر

 .( 533-533 :8631فردوسی، ) ایران بفرستد

علت امتناع ایرانیان از پذیرفتن او به عنوان شاه اقوال مختلفی نقل شده  ابب رد .5

ان بستند که ایرانیان پیم ،معتقدند که به سبب بدرفتاری و جور یزدگرد ای عده :است

؛ فردوسی، 16: 8631 ،؛ دینوری31: 8611 ،بهار)هیچ یک از فرزندان او را به شاهی نپذیرند 

، بهرام از عجم مدتی درازدور ،بعضی به جز این علت .(33: 8613؛ قزوینی، 513: 8631

اند  کرده بیانبا رسوم ایرانیان را هم  او در میان اعراب و عدم آشناییرورش و تربیت پ

-553: 8635پژوه،  ؛ دانش651: 8631 ،نیشابوری ثعالبی؛ 165: 8618 بلعمی،؛ 383: 8631 ری،طب)

؛ 631: 8636، خلدون ابن) اند د دوم را سبب این کار دانستهمورو برخی دیگر تنها  (553

 .(11: 8616؛ ابن بلخی، 533: 8615 یعقوبی،
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ی رسیدن به پادشاهی را تمامی منابع داستان نبرد با شیران و برداشتن تاج برا .6

 برایدر هنگام اجرای شرط بهرام . اما در جزئیات با یکدیگر اختالف دارند ،اند ذکر کرده

اغلب منابع گویند که فقط تاج شاهی را بر روی تخت و در میان دو شیر  ،انتخاب پادشاه

: 8631فردوسی،  ؛533: 8635 ،پژوه ؛ دانش653: 8631 ،نیشابوری ثعالبی؛ 31: 8611 ،بهار)نهادند 

 زیور شاهی بر روی تخت گذاشته شد برخی گویند تاج با ،(33: 8613؛ قزوینی، 638

درفش   هبالذَ روجمُصاحب  و (18: 8616؛ ابن بلخی، 381: 8631 طبری،؛ 533: 8615 یعقوبی،)

.(553: 8635مسعودی، ) کرده استرا هم ذکر 

واریخ التَ مجمل و والاخبارالطِدر  اوو نبرد بهرام با سپاه  خاقان به ایران حمله .1

دینوری، ) دیگر آمده استل اما متفاوت با یکت به صورت مفصّبا شرح جزئیاصص والقِ

الذهب این جنگ را پس از  مروج نیز و کتاب اخیرمؤلف  .(33: 8611؛ بهار، 15: 8631

اندکی  نیز واریخالتّ نظام مؤلف .(553: 8635مسعودی، ) اند بازگشت بهرام از هند ذکر کرده

به  به طور مختصردیگر منابع در  .(11: 8615بیضاوی، ) در شرح این نبرد درنگ کرده است

.پرداخته شته استاین نبرد 

 اندیشه و آرزوی دیرینهکه گویند  میخذ آبیشتر مرفتن بهرام به هند  علت در باب .5

بلعمی، ؛ 351: 8631 طبری،)داند برا ایشان و احوال بهرام این بود که به هند برود تا اخبار 

شاهنامه در  ولی ،(553: 8635 ،؛ مسعودی33: 8611 ،؛ بهار638: 8631 ،نیشابوری ثعالبی؛ 115

بهرام با آگاهی یافتن از گوید  فردوسی می ؛دلیل دیگری برای این کار آورده شده است

ای از او  ا نامهبو شاه  فرستاده چونانم گرفت که او تصمی کردار ناپسند شنگل و سرکشی

    .(188 :8631فردوسی، ) به نزد شنگل برود تا از احوال او باخبر شود و به او هشدار دهد

در اثنای  ی بسیارها بهرام در هند پس از هنرنمایی ثعالبی گویدصاحب تاریخ  .3

 بعد سپینود را به همسری پذیرفت نوشی هویت خود را بر شنگل آشکار کرد و باده

در تاریخ بلعمی هم هویت او پیش از بازگشت به ایران افشا  .(635: 8631شابوری، ثعالبی نی)

شناخت  هرام را می، بگوید شاه هند واریخ میالتَ صاحب نظام. (113: 8618بلعمی، ) شود می

ا در امّ ،(15: 8615بیضاوی، ) به هند با او صلح کرد و دخترش را به او داد و پس از ورودش

 در پیشنگل  ریزند وگ  ایران می بهرام با سپینود به ،واریخ والقصصالتَ شاهنامه و مجمل

.(33: 8611؛ بهار، 161: 8631فردوسی، ) برد تعقیب آنها به هویت بهرام پی می
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را در این باره  داستانی ولی مورخان ،مرگ بهرام در شاهنامه مرگی طبیعی است .3

اسب او  ،ناگاه. ثنای شکار در پی گور تاختگویند روزی بهرام در ا می هاآن کنند؛ نقل می

: 8618بلعمی، ) بهرام درون آن افتاد و ناپدید شدرا به سوی باتالق یا چاهی ژرف برد و 

؛ 38: 8611؛ بهار، 635: 8631 ،نیشابوری ثعالبی؛ 533: 8615 یعقوبی،؛ 355: 8631 طبری،؛ 158

 .(15: 8615؛ بیضاوی، 15: 8616؛ ابن بلخی، 553: 8611 ،مسعودی


تاريخ يا داستان: شاهنامه

یک مورد خطای جغرافیایی است که  ،شود از میان موارد ذکر شده که مالحظه می چنان

یمن را محل نشو و نمای بهرام  ،فردوسی بر خالف مورخان. در شاهنامه راه یافته است

در آن  کهچرا ؛های تاریخی تفاوت دارد با گزارش او گفتهدر حالی که  ؛ذکر کرده است

المعارف  هدایر)ر نیز فرمانروای حیره بود ایران نبود و منذ تحت سیطرهزمان یمن هنوز 

در دیگر  خطاهایی این چنین .(هشت: 5565؛ مرادیان، «بهرام پنجم» ذیل واژه، بزرگ اسالمی

. خورد می به چشمپادشاهی اسکندر نیز  به عنوان نمونه در دورههای شاهنامه و  قسمت

توان وجود آنها  ینم ،با این حال. شود نمایانده می خوب و بد کندر با دو چهرهدر آنجا اس

خود از  هنگام نگارش اثر همانند مورخانفردوسی . فردوسی دانست کوتاهیرا ناشی از 

اما گویا منبع  ،بهره نبوده بیکه حاوی اخبار ساسانیان بوده است،  ها نامه مطالب خدای

. هایی داشته است با منبع صاحبان کتب تاریخی تفاوت تدر این قسم او مورد استفاده

است که شاید منبع  که نزدیکی گفتار او به گفتار ثعالبی این احتمال را سبب شده چنان

 ،اولین دلیل اختالفاتکه توان به یقین گفت  می .یکی بوده باشد ،هر دو مورد استفاده

مطالب مأخذ خود  او. استبوده اش  بع مورد استفادهاو وفای او به من امانتداری فردوسی

به منبعی که به  ،آنها در شاهنامه آورده و در بیشتر مواقعرا با وجود خطاهای موجود در 

اکثر  .(815: 8655صفا، ) برد کند و از آن نام می اشاره می ،آن مراجعه کرده است

  .هایی که در باال به آنها اشاره شد، ناشی از این امر هستند تفاوت

در تاریخ بهرام در شاهنامه دلیل دیگری بر اختالف منابع است؛  د روایات دربارهتعد

کار را پیش از او بزه ر بین مردمی که حکومت یزدگردِخوانیم که بهرام گور د می

یافته در  بزرگان قدرت .(853: 8615شوشتری، ) اند، محبوبیت بسیاری داشته است دیده
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نقش بسزایی در  ،تیارات فراوانی نیز برخوردار بودنددربار او که با حمایت بهرام از اخ

این امر باعث به وجود آمدن . اند ایجاد این محبوبیت و شهرت در میان مردم داشته

ها را نیز که به  البته سهم گوسان. او شده است های زیادی درباره ها و داستان تروای

و رواج و گسترش این در ایجاد  ،روایت فردوسی توسط همین شاه وارد ایران شدند

های عامیانه جا  داستانمختلف که در مقوله این روایات . نادیده گرفتتوان  روایات نمی

و به شاهنامه راه  فظ شدهحیسندگان ثبت و تا روزگار فردوسی به دست نو ،گیرند می

 . اند یافته

است  رخ دادهکه  چنان ؛است وقایعگر این است که کار مورخ ثبت قابل توجه دی نکته

تاریخ مورد نظر  ،تاریخ اشاره داشته باشد مند، آفرینش اثری که حتی اگر بهو کار هنر

 ادبیلق اثر خا و کند روزها و اعداد و ارقام را ثبت می، ها ماه، ها سال ،مورخ. مورخ نیست

مورخ پنهان است و در بین این اعداد در متن جامعه و در میان مردم  آنچه را که از دیده

گیرد و پس از دستبرد هنری در  هنرمند، رویدادهای تاریخی را به کار می. دهد رخ می

 درباره کار شاعرارسطو در فن شعر خود  .دهد می شاندر معرض نمایش قرارآنها، 

کار شاعر آن نیست که امور را آن چنان که روی داده است به درستی نقل کند، »: گوید می

 «آن نهج که ممکن است اتفاق افتاده باشد روایت نماید بلکه کار او این است که امور را به

تفاوت بین »: عقیده او درباره تفاوت شاعر و مورخ نیز چنین است .(851: 8653، ارسطو)

ست که یکی روایت خود را در قالب شعر درآورده است و آن دیگر در نیمورخ و شاعر در این 

ولیکن با این همه آن کتاب  ،ه نظم درآیدقالب نثر، زیرا ممکن هست که تاریخ هرودت به رشت

تفاوت آن دو در این است که یکی از آنها  .همچنان تاریخ خواهد بود خواه نظم باشد و خواه نثر

گوید که در واقع روی داده است و آن دیگر سخنش در باب وقایعی  گونه حوادث می سخن از آن

تر از تاریخ، و مقامش باالتر از  از این رو است که شعر، فلسفی. است که ممکن است روی بدهد

که تاریخ از امر جزئی حکایت  کند در صورتی زیرا شعر بیشتر حکایت از امر کلی می ؛آن است

مقام این است که شخصی چنین و چنان فالن کار یا فالن کار مقصود از امر کلی در این . دارد

دهد و در  دیگر را به حکم احتمال و یا به حسب ضرورت در شرایط و احوالی خاص انجام می

اما امر  ،شود هایی ذکر می هرچند در آن برای اشخاص داستان هم اسم .شعر هدف همین است

چون الکیبیادس کرده است یا ماجرایی که  عبارت است از کاری که شخص معینی، جزئی مثالً

 ادبیشاهنامه نیز بر خالف دیگر آثار مورد نظر ما اثری  (همان) «.برای او اتفاق افتاده است
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امروزی نگارش نویسیِ  داستان ونفناست که با آنکه صدها سال پیش از به وجود آمدن 

و  ردیابینو را در آن  های عناصر داستانتوان  میبا اندک تسامحی، ا امّاست، یافته 

  .کرد یبررس

شود؛ رعایایی که در  ان میارتباط بهرام با رعایا نمای ،ها در بیشتر این روایات و داستان

و امکان فراتر رفتن از   اشراف قرار داشته تر از طبقه ی در مقامی بس پایینساسان جامعه

خاطر  گیرند و گاه به قرار می ند، در این جا مورد عنایت و التفات بهراما هآن را هم نداشت

 روند فراتر میفروتر خود  طبقهاز  و یابند حقّ، ارتقای مقام میبرفتار و اخالق نیک خود، 

 ،داستان بازرگان و شاگردمثالً در . دگیرن می یجا انمنصب و در کنار اشراف و صاحب

ر او و اما بهرام با توجه به رفتا ،پست جامعه است شخصیتی از طبقه کودک کفشگر

داستان کودک کفشگر و )کند  می گفتار مادرش، قانونی را لغو و قانونی دیگر را وضع

 : نامد می« پذیر مردم»فردوسی یک بار بهرام را شاه  .(حالل کردن شراب

 سپاهش به دینار گشتند شاد در گنج بگشاد و روزی بداد       

 رـذیـپ دمرـــر شاه مـد بـبیام بفرمود پس تا گشسپ دبیر       

 (15 – 18 ،بهرام گور ،3ج شاهنامه، )

 :شود و در جایی از زبان این شخصیت به علت ارتباط او با مردم اشاره می

 اه          از آن دشت سوی دهی رفت شاهــردادمــشبگیر هرمزد خـب

 رستــپ زدانـرد یـد دل مـبجوی     ببیند که اندر جهان داد هست     

 (8651 -8656 ،ام گوربهر ،3شاهنامه، ج)

 :یا در پایان داستان بازرگان و شاگرد گوید

 اهـــــهان را ندارد نگــــــچو کار ج به موبد چنین گفت زان پس که شاه        

 هـــان را ز مــد کهــاسـه شنــچگون    ت به      ـسـدامـدم کرـه مـه داند کـچ

 (8635 -8638 ،بهرام گور ،3جشاهنامه، )

ت، بیدادگری و خسّ ی اخالقی چون نکوهش ستم وها مسائل این داستان بیشتر موضوع

ی، ضرورت آگاه مکافات عمل، ستایش ایثار و گذشت و نگه داشتن حد اعتدال در زندگ

فردوسی بر خالف . است... و ، اعتقاد به مکافات دنیویمردم بودن حاکم از احوال

بت به این مسائل، چهره و شخصیتی متفاوت با نشان دادن دیدگاه بهرام نس ،نویسان تاریخ

پادشاهی عیاش و  صورتبهرام به  ،های تاریخی دهد؛ در کتاب از بهرام ارائه می
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ت در عین عیاشی، بخشنده و بلندهمّ در شاهنامه،او اما ، شود گذران معرفی می خوش

نشان ای  ژهدارد و به امور دینی نیز توجه وی کند، عدل و داد را بر پای می است؛ دهش می

سویه نیست که سزاوار  توان گفت بهرام در شاهنامه شخصیتی یک در واقع می. دهد می

، دم دنیا بودن سرای انسانی است که با آگاهی از ناپایداری گیتی و سپنجی. سرزنش باشد

هم توصیه  رعایاگذراند و این شیوه را به  دادگری و انصاف به شادی و رامش میعین را در 

او خالی از عیب هم شخصیت البته . آورد می ا از هند لوریانهخود برای شادی آن کند و می

 ،که از زبان دستور اوبلزبان فردوسی نه از که نیست و یک ویژگی منفی بسیار بزرگ او 

 : موضوع تاریخی به طرفی شاعر نسبت بی خود دلیلی است بر، شود روزبه، بیان می

 رد گریزــره زو جفت گیـیب تـش         همی سیری از خفت و خیز  نیابد

 دستسان که باشد بَ شهنشاه زین  شبستان مر او را فزون از صدست       

 (336 – 331، بهرام گور ،3جشاهنامه، )

از البته یابد و  چند بیت دیگر ادامه می بهرام تا سخنان روزبه در نکوهش این خصلت

خت شخصیت بدون حضور و حمایت این نوع پردا .شود سوی فردوسی نیز توجیه نمی

راوی، باورپذیر بودن داستان، استقبال خواننده و مأنوس شدن او را با متن سبب 

ها که  با نمایش حاالت درونی شخصیتپردازی  شخصیتفردوسی در مهارت . شود می

وضعیت  .(61: 8631شمیسا، )شود  می سابقه بود، کامل پیش از آن در سبک خراسانی بی

 :گیرد، چنین است پس از اینکه مورد خشم پدر قرار می روحی بهرام

 ال روی پدرـدران سـد انــــندی   رــــــجگ بایوان همی بود خسته

 ان ردهـــش رفتی میــه او پیک   دهــر مهر و نوروز و جشن سـمگ

 اهـــزدیک شــرستاده آمد بنـف   ان بد که طینوش رومی زراهــچن

 ومــــــر بآباد بــرستاد قیصـف          اژ رومـــب رده وـــدره و بــا بــاب

 شــه ساختـگـایـزاوار او جــس    ش      ـــــاه بنواختــچو آمد شهنش

 کام دار گستردهــرد بیـه ای مک   ــام        ـــــاد بهرام زی او پیـفرست

 م چنین بی گناهــازو دور گشت   اهــــــر بچیزی بیازرد شـز کهت

 درخشدمــژمرده بـر بخت پـمگ   دمـواهش کنی گر ترا بخشتو خ

 درــــه منذر مرا به ز مام و پـک   رــــــرستد مگـسوی دایگانم ف

 (516-638، یزدگرد بزه کار ،3جشاهنامه، )
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منطق داستانی حکمفرماست و بین حوادث داستانی و حتی  ،بر روایت فردوسی

 در جایی. اردارتباط منطقی و زمانی وجود د ها با توجه به ساختار روایی داستان ابیات

یا مورخ ساکت مانده  ،که فردوسی یک علت منطقی را برای وقوع رویدادی ذکر کرده

که در باب رفتن بهرام به هند و به نزد  چنان. یک دلیل سست و واهی را ذکر کرده است

آرزوی بهرام را  میل و ،ولی مورخان ،کند فردوسی به سرکشی شاه هند اشاره می ،شنگل

برخی از  ،و پایگاه او در دربار بهرامنزد  یگاه نرسیجا یا درباره .اند دانستهدلیل این سفر 

 ،منسوب کرد اند که بهرام او را به حکومت خراسان مورخان تنها به این نکته اشاره کرده

برد و  ابتدا در آغاز پادشاهی بهرام از او نام می ،فردوسیشاهنامه،  در حالی که در

در او را یک بار دیگر  .دسپاه خود کر به او خلعت داد و او را فرماندهگوید که بهرام  می

و خود با  نشاند او را بر جای خود میکه بهرام یابیم  میخاقان به ایران  حملهماجرای 

از سپاه خاقان بهرام را ایران  بزرگان که یهنگام .رود افرادی اندک به سوی آذربایجان می

نرسی با وادارند، ان و اطاعت از او خاق ند او را به پرداخت خراج بهوشک دهند و می میبیم 

سرانجام پس از شکست خاقان از بهرام است که حکومت خراسان . کند ها مخالفت میآن

شود و  پیوستگی ایجاد میشده،  طرحبین مطالب  ،شود و بدین ترتیب به نرسی واگذار می

در ماجرای  ؛خورد به چشم می ها نیز ، در دیگر قسمتارتباطاین . دیاب متن انسجام می

راند تا  از جایگاه این کنیزک نزد بهرام سخن می ،روایت فردوسی در آغاز ،و بهرام هآزاد

 . بر تأثیر سخن بر مخاطب بیفزاید

شود که  رویارویی فردوسی با حوادث تاریخی، زمانی بیشتر می اهمیت شیوه

وقایع  در روزگار شاعر یا اندکی پیش یا پس از آن به ثبتیابیم مورخانی که  درمی

ها  شنیدهاند یا تنها به ذکر  برخی از رویدادهای مهم سکوت کرده اند، گاه درباره پرداخته

اند و این امر  ها برنیامدهو گاه نادرست اکتفا کرده و در پی کشف علل آن های کم یافتهو 

های مورخان روزگار ما که به کندوکاو  ها با گفتهاز موارد سبب شده که اقوال آن برخیدر 

مثالً در خصوص اقامت طوالنی بهرام نزد منذر،  .، تفاوت داشته باشداند در تاریخ پرداخته

 :8611 سن، کریستن)اختالف یزدگرد با شاهزاده ذکر شده است در کتب تاریخی معاصر 

 :خوانیم مینیز پادشاهی بهرام مخالفت بزرگان ایران با  علتباره در ،جا در همین .(636

خواستند از فرصت استفاده  ،اعیان و روحانیون چون از وجود این سلطان ناموافق خالص شدند»
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پس بعضی از صاحبان مراتب به یکدیگر دست اتحاد  .کنند و قدرت خویش را استوار نمایند

کوب نیز در این  زرین .(636 :همان) «دادند تا همه پسران یزدگرد را از پادشاهی محروم کنند

آید که بیشتر  آنچه درباره بهرام و سلطنت او در منابع شرقی هست، به نظر می»: گوید باره می

 .  (133: 8638کوب،  زرین) «های تاریخی بعد از او مأخوذ باشد تا روایات تاریخی از افسانه

نه ، ندای دار صورت افسانه که زندگی و پادشاهی بهرام ها درباره روایت بعضی از خرده

ی به برخی از تواریخ معاصر هم بلکه حت قدیم تمامی منابع تاریخیفقط در شاهنامه و 

های  در برخی از کتابداستان برداشتن تاج از میان دو شیر  ،به عنوان مثال. اند راه یافته

این در صورتی است که  .(833 :8686پیرنیا، )است  روایت شدهامروزی نیز  تاریخی

تا که اند  این افسانه را بالشک از آن جهت اختراع کرده» :گوید در این باره مین کریستن س

آور را بپوشانند که سپاهی حقیر از عرب توانسته است تصمیم بزرگان کشور را به  شرم این قضیه

مؤلف  .(531 :8611سن، کریستن) «به تخت نشاند ،هم زده و پادشاهی را که مردود بزرگان بوده

اند و  نیز معتقد است که یا این حکایت را برای محض چاشنی به داستان افزوده نامه ایران

یا اینکه مطابق با رسوم آن روزگار و شیوه مخصوص بهرام برداشتن تاج از میان شیران 

یک نمونه دیگر داستانی است که درباره نحوه  .(853 :8615شوشتری، )کاری عادی بود 

نیز همچون تواریخ قدیم  ،ايران قديم ،اریخی معاصرت مرگ بهرام وجود دارد؛ در کتاب

این در حالی است که  .(831 :8686پیرنیا، ) به فرورفتن این شاه در باتالق اشاره شده است

ممکن است این واقعه را بعدها از روی داستان پیروز که در گودالی »کوب  به عقیده زرین

 . (133: 8638کوب،  زرین)« جان سپرد، ساخته باشند

آمدن منذر و  از کهسرایی در جایی است  در داستان فردوسی شاهدی دیگر بر مهارت

                     : چنین است گفتار او در این قسمت. گوید سخن مینعمان برای پذیرش دایگی بهرام 

 رد از عربــبرفتند نعمان و منذر به شب        بسی نامداران گ

 (35، گر بزه یزدگرد ،3جشاهنامه، )

در این بیت نمادی باشد که بسیار ماهرانه به کار « شب» رسد که واژه به نظر می 

 طوالنی مدت دوریباشد به  ای اشارهشاید این کلمه . رفته و در جای خود نشسته است

باعث همین اتفاق که  بال آن مخالفت بزرگان کشور با اوبهرام از پدر و دربار و به دن

پشت سر ان نبرد با شیران گرسنه را وخشاهی، پادگیری  پسشود بهرام برای باز می
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 .دهد برای او رخ می پس از این یع سختی کهباشد بر وقا گویی و نیز نوعی پیش گذارد

، دستور واژگانی نظیر شب)متن بافت زبانی در  ای  های برجسته وجود چنین سازمایه

از مناسبت سبکی دارد و  نشان( های زبانی و تکرار برخی سازه ها ساختار جمله، زبان

 شناسی در تحلیل سبک آنهابررسی از این رو، . انگیزد احساس یا عالقه مخاطب را بر می

 .(58: 8611 وردانک،) اهمیت بسزایی داردـ  شاهنامه یک متن ادبی ـ در اینجا

هایی  در کتاب. انگیز است قدرت فردوسی در فضاسازی در یک اثر داستانی نیز اعجاب

 پادشاهان ساسانیدر روزگار حکومت اند، آمده است که  ر ساسانیان پرداختهکه به عص

و بهرام هم پادشاهی بود که در ابتدا با مطیع و منقاد  ران رواج داشتدین زرتشتی در ای

که قدرت یافته و توانسته بود  ،کردن مجریان این دین و واگذاری بسیاری از امور به آنها

 را آرامشت فرمانروایی خود تح های در سرزمینپدر، پس از دوران طوفانی حکومت 

 حاکمیتدر دوران . اسالمی پدید آورده استشاهنامه را در دوره  ،فردوسی. برقرار سازد

حامیان آن  ،به ظاهر مسلمانو در روزگاری که حاکمان متعصب آن هم  ،دین اسالم

آن روح  ای باشد که هم نهاید به گوبپردازد،  اثری که به دوران پیش از اسالم می ،هستند

و باشد با باورها و اعتقادات مردم تعارض نداشته  درون خود داشته باشد و هم دررا  زمان

در اینجا توجه به بافت غیرزبانی برونی که برایند . ش قرار گیردپذیرمورد به راحتی 

ر زبان و متنی اثرگذار ب های برون های جهان خارج از متن است و ویژگی ها و تجربه ایده

بهرام در شاهنامه پادشاهی  .(55 :همان)سبک متن را در برمی گیرد، ضروری است 

ای تصویر شده  اما دینداری و پایبندی او به گونه ،دیندار و پایبند به مذهب زرتشت است

یادکرد تنها فردوسی در این داستان، . است که از سوی مخاطبان مسلمان مردود نشود

دیگر  و دهد تن او به عبادتگاه آذرگشسب و نیایش ایزد را نمایش میبهرام از خداوند، رف

هنگام درآمدن بهرام رفتار و کردار  ،برای مثال. کند باورهای دین زرتشتی را پررنگ نمی

و  ازدواج با سپینود پس از بهرام. نیستغیر معقول برای مخاطب سپینود به دین جدید 

 ای که ؛ به گونهآورد میبرد و به دین جدید در میآذرگشسب او را به  ،آوردن او به ایران

   : با آداب و آئین مسلمانی منافاتی ندارد ،آداب این کار

 ان آذرگشسپــوی خـامد سـبی  بـنشست آن زمان شاه و لشکر بر اس

 ش دادـت ازو بیـه بنهفـنیاز آنک  ه درویش دادـر بـوهـی زر و گـبس
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 مشتـی رفت با باژ و برسم بهم ت ــشـش زردهـــآت ــرستـنـدةپ

 ن و راهـن و آییـاموختش دیـبی  اهــرد شــش او بــیـود را پـسپین

 اکـازو دور شد گرد و زنگار و خ  اکــه و آب پـن بـدیــستش بشب

 ردـاز کــر سو درم دادن آغــهـب  ردـــاز کـــها بــدانـگ زنـنـدر ت

 (5135 -5613 ،بهرام گور ،3ج شاهنامه، )

عهد اساطیری،  دوره :اند کردهتقسیم متمایز  خی از محققان شاهنامه را به سه دورهبر

 ،تاریخی عهدیعنی دوره سومین و آخرین در  .(533 :8655صفا، ) تاریخیدوران و  پهلوانی

برای  بنابراین و اند حضور داشتهنقش و در تاریخ عیناً شاهانی هستند که  ،ها شخصیت

که  اساطیری های مایه و بنها  ویژگی نیز هماناین بخش  در اام ،مخاطبان آشنا هستند

بهرام گور نیز هر چند شخصیتی تاریخی . شوند می دیده، وجود دارند دیگرهای  بخشدر 

همراه  ای اسطوره حماسی و یها ویژگی ای از او در شاهنامه با پاره ولی حکایت ،است

های شاهنامه است،  با سایر بخش پیوند این بخش ها را که مایه این ویژگی. است شده

 : توان چنین برشمرد می

دور از پدر  ،بهرام همچون برخی از شاهان و پهلوانان اساطیری و حماسی. الف

 .یابد پرورش می

گری، تیراندازی و ، سپاهیهای جنگی بهرام مانند رستم پس از کسب مهارت . ب

خود را  و دلخواه مناسب ها، اسب کنند و با آزمایش اسب اسب درخواست می ،سوارکاری

 . کند انتخاب می

خواهد که او  بسیار خردمند است و از مربی خود میاز همان اوان کودکی، بهرام  . ج

 . را با خردمندان همنشین کند

 . ستا ایزدی از چهره او هویدا «هفرّ» . د

به نام کشد و نیز جانوری دیگر  یجانور اساطیری، را م ،بهرام در هند اژدها . ه

 .آید به دست او از پای در می هندیان شده بود،جب سلب آسایش که مو «کرگ»

است و این سالحی است که شاهان و پهلوانان ایران  «گاوروی گرزه»سالح او  . و

 .گرفتند به دست میباستان 
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پهلوان است و سراسر دوران پادشاهی او پر از اعمال و ـ  بهرام در شاهنامه شاه . ز

  .گیرد صورت می که به دست او ماجراهای پهلوانی است

نیز یک نشانه ها  جفت شکارن شیر، گور و آهو و وی همچزوج بودن حیوانات . ح

 .اساطیری است

 .ست ا او «تازیانه»شود و این نشانه  ته میای دارد که با آن شناخ بهرام نشانه . ط

  .ای دارد صورت اسطوره هم نبرد با شیران گرسنه و برداشتن تاج شاهی از میان آنها.  ی

دهد و با این  او نسبت میبه افتن گنج جمشید را ی ی،حکایت نجام فردوسی درسرا. ک

 این بخش الذکر، موارد فوقعالوه بر . سازد کار به طور آشکار او را وارد قلمرو اساطیر می

 : عبارتند ازبرخی از آنها که  استاری عیّهای  داستانهای  حاوی ویژگی

  .رفتن ناس نزد رعایاپنهان کردن هویت خود و به طور ناش. الف

 .کمک کردن به کودکان، بیوگان و تهیدستان . ب

 .های عیاری است داستان که درونمایه پادشاه عادلی جوو جست . ج

 .تمارض برای اجرای نقشه. د

پهلوانانی چون رستم، اسفندیار  بارهویژه در در دوران پهلوانی به که ها و صفات این ویژگی

بندی پیشین  ، مرزهای تقسیمندشو می مشاهده هنامهشا اساطیری بخشو نیز در  و سهراب

 . کنند حماسی تبدیل می ی شاهنامه را به یک اثر یکپارچهو تمامرنگ  را بی

 

   است شاهنامه، فرهنگنامه

اریخی که داستان بهرام گور یا ـ ت حماسی گوییم در خالل این کل یکپارچه یحال م

خورند که نمودار  دی به چشم میمواربهرام پنجم ساسانی هم بخشی از آن است، 

توان  به طوری که می. ندهستحکومت ساسانیان  دورانفرهنگ و آئین ها،  ویژگی

ساسانی در این  آئین دربار و فرهنگ جامعه. امیدشاهنامه را کتاب آئین و فرهنگ ن

شوند و گاه در روایت فردوسی از سرگذشت این  نمایانده می ها حکایت قسمت گاه در

آداب خدمت و تعظیم در مقابل پادشاه را در حکایت بهرام و  .حبوب ساسانیپادشاه م
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را اندرز دختر  ماهیار، پس از افشای هویت بهرامدر این حکایت . توان دید آرزو می

 : دهد که می

 شـایی برو دست کرده بکـدوت  شــچو بینی رخ شاه خورشیدف

 ویش دارورا چون روان و تن خ  ش دارـمبین مر ورا چشم در پی

 وی       ــهای باشرم و بازرم گ سخن  چو پرسدت با او سخن نرم گوی

 (131 -133 ،بهرام گور ،3جشاهنامه، )

در همین داستان ماهیار برای پاسخ به بهرام که آرزو را از او خواستگاری کرده است، 

 : شود عقیده و خواست دختر را نیز جویا می

 ارـار         کزین شیردل چند خواهی نثـــآرزو ماهین گفت با ـــچنی                 

 د آیدتـــــد آیدت          برآسودگی سودمنــدو تا پسنـــنگه کن ب                 

 (113 -111 ،بهرام گور ،3جشاهنامه، )

: عبارتند از های آیین و فرهنگ ایرانی منعکس در شاهنامهدیگر ویژگیبرخی از 

مقام زن  ارتباط دولت با دین، اهمیت بزرگان،طبقات اجتماعی، اهمیت حفظ و رعایت 

تعدد زوجات، بخشیدن بقایای خراج، ضرورت آگاهی شاه از وضعیت مردم، در جامعه، 

المال میان فقیران و ضعیفان، اهتمام شاهان ساسانی به آبادانی، شهرسازی،  تقسیم بیت

، بردن زنان به شکار، شاهزادگانسازی، آموزش رسم سلحشوری و آداب بزم و رزم به  پل

   ... .عالقه به موسیقی و 

 

  نتيجه

های مورخان درباره این شخصیت  مقایسه روایت ادبی بهرام گور در شاهنامه با روایت

چینی دقیق،  از قبیل زمینه روایت ادبیو سبکی های داستانی  ویژگی ،برجسته تاریخی

را آشکارتر  و فضاسازی مناسب ردازیپ ، شخصیتپیوستگی اجزای روایت، انسجام متن

خورند، نشان  نیز به چشم میهای شاهنامه  ها که در دیگر قسمت این ویژگی .سازد می

با  .شاهنامه در درجه اول یک داستان حماسی است نه منبعی صرفاً تاریخیدهند که  می

 زنیا رگ بیهای خود از این اثر ست محقق تاریخ برای پی بردن به حقانیت یافته ،این حال
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های خود را حتی در یک  فردوسی بدون اینکه تاریخ، حقایق تاریخی و یافته. نخواهد بود

ایران و جا انکار یا وارونه کند، در راستای هدف خود یعنی سرودن داستانی درباره 

  .کرده استروایت ایرانیان 
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A Comparative Analysis of Fictional Logic of Bahrame gur in 

Shahname and the Other Ancient Historical Texts 

Afsaneh Hasanzadeh Dastjerdi 

phD. Candidate of Persian Language and Literature 

 Tehran University 

 

Abstract 

Studying the comparison between Bahrame Gour’s story in 

Shahnameh and the ancient, historical texts 

In this article we studied the differences between two historical and 

fictional narrations of Bahram e Gour’s story. To obtain this aim we 

studied historiographer’s point of view and on the other hand the 

Firdowsi’s narration has been represented. In order to explain the 

differences we defined two points of views. Some of these differences 

are not deeply engaged in narration’s plan and cause just a few 

quantitative and statistic differences in some secondary elements of 

the story. For example the disagreement between Firdowsi and 

historiographers views on Bahram’s date of birth, his age, duration of 

his monarchy, etc. Some other differences are based on planning of 

narration, characterization, plan, coherence of the text, etc. This is 

undoubtedly due to differences in style between literary text and 

historical text because in comparison with the historical text, the 

literary text has different styles and linguistic expression. 

We have also studied some social and religious elements of 

Ferdowsi’sera which have influenced these differences. 

 

Key words: Shahnameh, Bahram -e- gour, fiction, history and 

different point of view. 
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Structuralist critique of the theory and implementation of 

transition 

Hossein Goli
 

Faculty member and Assistant Professor of arak University 

Gholamabbas Rezayi Haftador 

Faculty member and Associate Professor of Tehran University 

 

Abstract 

Different schools have arisen recently in the field of literary criticism 

and literary  critics, and his many comments on the cash basis of these 

schools have provided Among the trends in cash, cash structuralism 

(Structuralism) in literature and linguistics, the Prague school 

formalism and its genesis dates back Nyvfrmalysm. 

Structuralist critique of the way in which the cash component 

phenomena are investigated in connection with a total . Traditional 

topics and findings of linguistics and structuralist critic creates 

harmony. 

 Most of these schools is based on simultaneous vision 

(Synchronique) and explored the relationship between components 

and phenomena in a given time, although the observation time 

(Diachronic) is also neglected   . Structuralism me later criticism of 

literary texts that exceeded its original position and became a research 

methodology . Many students of the theory of communication, 

(Communication theory) can be used. 

 

Key words: Criticism, Structuralism, Semiotics and Text. 
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Rhetorical criticism of traditional poems of NIMA 

Mohammad Hasan Haeri 

Associate Professor of University of Allame Tabatabaii 

Mohsen Amiri 

phd Student of  Persian language and literature, University of Isfahan 

Rezvan Vatankhah 

MA in Persian language and literature, University of Isfahan 

 

Abstract  

Nima is more celebrated and noteworthy for his new poems therefore 

his classical poems is less regarded; but among his individual stylistics 

of his classical poems can be recognized, studied and analyzed 

appearance and advent of his new poems. Nima follows Khorasani 

style but linguistics, literary and mental traits show another thing; He 

wanted to find new way and to be creative new style.  

Style points to quality of talker’s (poet, author) expression that is 

far away from its contemporary language and standards. 

Deliberation’s style is in stylistics that in the first is the field of 

linguistics then it is parted.  

This paper tries to explain and declare short history of stylistics in 

Iran and furthermore studies Nima’s classical poems with new 

stylistics. 

 

Key words: stylistics, style, Nima and classical poems. 
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Paraphrase basic of spirit in Persian Gnostic Prose and Holy 

Quran‘s interpretations 

Homeyra Zomorrodi 

 Associate of Tehran University 

Elahe Abin 
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Abstract 

Discussing about hermeneutic is not just belong to past and also not 

dedicated to religious books, It is to extensive and widespread.  

During past two century many paraphrase and hermeneutic topics has 

been found in human science specially literature. Researcher‘s 

consideration on hermeneutic was so significant so that it is assumed 

as a branch for European literary critic and has a particular place on 

that science. With regard to it ‘s special consideration on Persian 

literature in this paper we are going to survey paraphrase of spirit in 

Gnostic text written in prose and holy Quran commentary by 

investigating in the field of hermeneutic and studding holy Quran. We 

will emphasis subject such as paraphrase opinion of  Gnostic about 

spirit, their consideration on paraphrase to holy Quran, similarities and 

differences of paraphrases in Persian Gnostic text written in prose and 

holy Quran commentaries and so on. 

 

Keywords: Hermeneutic, Paraphrase, Spirit, Holy Quran, Persian 

Gnostic prose texts and Holy Quran’s interpretation. 
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The theme of rhetorical tricks and geographical data in samples of 

classical Persian poetry 

Mousa Parnian  

Assistant  Professor  University of  Razi 

Shamsi Rezaee 

Ph.D Student  in  Sistan and  Balochestan  University 

 

Abstract 

Since a long time ago, poets and orators used various knowledge 

sources and human sciences to express thoughts, intentions, and their 

intellectual achievements. For instance, they utilized natural and 

supernatural elements and names of geographical places as the sources 

of their artistic creation. The old poets and orators, which are known 

as the laureates and frontiers of classic literature, used the names of 

the cities, mountains, rivers and famous places like palaces and places 

of pilgrimage in their poems to make their works more elegant and 

more artistic. Using these geographical names for making images in 

the poems not only preserves and saves the name of these places but 

also it facilitates the reader’s comprehension and understanding. This 

article aims to investigate and analyze the imageries created by 

geographical names in Naser Khosro poems, the representative of 

Khorasani style, and Khghani poems, the representative of Iraqi style, 

to show the changes in the contents involving geographical names and 

the frequency of geographical names in these two styles. The 

analytical method is used in this study and some verses have been 

collected from Khaghani and Naser Khosro poems then they have 

been categorized and compared and finally analyzed. 

 

Key words: the geographical names, Khorasani style, Iraqi style, 

Naser Khosrow and Khaghani. 
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Rationalistic approach to rhetoric knowledge, 

outcomes and reflections 

Hamed Dehghani Firouzabadi 

Student of Qom Islamic Seminary 

 

Abstract 

Looking over the history of rhetoric studies, one can see a long lasting 

season of solidity and recession, since about sixth century. 

That is, for a protracted period in history of these studies, there you 

can see almost nothing except predecessors' works, being again and 

again, described or summarized. 

It looks like it had one major cause; rhetoric, was no longer seen as 

an "art", which would develop on the basis of human innate talent, but 

it was now, with gradually being influenced by rational and 

philosophical visions, forming a rationalized "knowledge" with logical 

and inflexible structures. 

Accordingly, to bring rhetoric again into life, and to achieve its 

master goals, we must turn to a way that its main purpose is to 

promote literary talents. 

 

Key words: Rhetoric, history of rhetoric knowledge, rhetoric review, 

philosophy, logic, solidity of rhetoric and literary talent. 
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Abstract 

Futuwwa is an Arabic word meaning ‘javanmard’ in Persian and ‘fata’ 

is literally a young man. From its meaning we envisage him as a 

person who has reached to the apogee of him life or the perfection in 

his life. According to the available evidences and in comparison to 

Mihr creed, it is considered that chivalry was prevalent in the pre- 

Islamic Iran. Drinking a cup of saltwater is similar to Mithra’s 

ceremony in which newcomers were considered a “newly converted” 

to Mithra by drinking a glass of wine and eating  bread. 

Likewise, Mithraian called each other “Yaar” and their master 

“Mehyar”. Also, Ayyaran called their master “Sarhang” and the prefix 

‘-sar’ meaning senior and great, remind us of “Mehyar”. Note that 

“Ayyar” is the popular “Yar” hence their relation becomes clearer. In 

Sassanid era, “Yar” was a ceremonial title given to king’s friends and 

helpers. 

The characteristics of Sassanid “Assvar” namely braveness, 

athletic, devotion and being bound to morality remind us of “Ayyari” 

and athletic traits. They were protectors of the king who were 

determined to do so, and their belt would present their serving the 

king. This belt was not only a piece of clothing, but also a sign of 

commitment. 

After Islam, “Futuwwat” and “Ayyari” divided to two distinct 

groups: chivalry and militancy is found in “Ayyaran” and piousness 

and modesty in Fetyan. Generally speaking, we can claim that 

chivalry of this group changed to characters meaning piousness, 

generosity, braveness after Islam, which of course, each group 

“Ayyaran” possessed morality and Fetyan had militancy. 
 

Key words:  Mehr creed, Mithraism, Futuwwat, Fata and 

futuwwatnameh 
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