
 

 

  ؛آب رز يا آب زر

   فردوسيةبحثي در حل مشكل بيتي از شاهنام
  دكتر منوچهر اكبري

   دانشگاه تهران دانشكدة ادبيات و علوم انسانياستاد

زيمحمد مجو  

   دانشگاه زابلادبيات و علوم انساني ة دانشكدعضو هيئت علمي

  )۲۰ تا ۱ص (
  

  :چكيده

  .كار رفته است هباشد كه در بيت زير ب مي» آب رز« تركيب ،انگيز شاهنامه يكي از موارد بحث

ــزه ــز    بـ ــر گـ ــن تيـ ــان را و ايـ ــن كمـ   كـ
  

ــدين   ــرورده در آب زر  بــــ ــه پــــ  گونــــ
  

ي بودن و جنبه سمبليك     ن را به شراب تعبير و بر سم       آشارحان و مفسران شاهنامه از قرن هفتم تاكنون         

وشـتار پـس از بررسـي نظـرات         در ايـن ن   . اند تا با فضاي كلي داستان همخواني پيدا كند         كيد كرده أآن ت 

 منثـور   ةدر متن شاهنام  » زر «ةجاي واژ  ه ارائه شده كه ب    نظريهپژوهان و نقد آنها، اين       قين و شاهنامه  محقّ

بـر  . ه اسـت  كـرد  وارد شاهنامه     آن را  كار رفته و فردوسي    هب» رز «ة واژ ، به اشتباه  ،جايي نقطه  هدليل جاب  هب

كه به معني مملكـت آبـي اسـت، مـرتبط و بـه معنـي       » زريه«و » زره«، »زرنك«با » زر«ة  واژاين اساس، 

پذيرش اين نظر عالوه بر اينكه به حل معماي پرورده شـدن گـز           . باشد  هامون يا زره كيانسه مي     ةدرياچ

اي و رمزآگين داستان نيز بـا توجـه بـه            ي بيت و فضاي اسطوره    يانجامد، بر وسعت معنا     مي »رزآب  «در  

  .ايدافز يم» كيانسيهزره «تقدس 

  

  . آب رز، گز، سيمرغ، زره، هامون:هاي كليدي واژه
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مهمقد:  

توان گفت كه شاهنامه فردوسي تنها اثري است كه مجموعه عقايـد و            با اندكي تسامح مي   

اين اثر گرانقدر بـا اينكـه بـسيار سـاده و            . باورهاي قوم ايراني را در خود گنجانده است       

 بـه آگـاهي عميـق خواننـده از           نيـاز  ت كه فهم آنهـا    نمايد، داراي نكاتي اس    آسان فهم مي  

خـوريم كـه فهـم     مي گاه در شاهنامه به ابياتي بر. باورها و اساطير و عقايد نياكان ما دارد     

در داسـتان  » پـرورده در آب رز   « چـوب گـز      طور مثـال،   به رسد؛  نظر مي   بهآنها غيرممكن   

تـرين   رسد دقيق  ه نظر مي  ب» آب رز «در خصوص   . رستم و اسفنديار از همين مقوله است      

رسـتم و اسـفنديار در      (تحليلها متعلق بـه اسـالمي ندوشـن در كتـاب داسـتان داسـتانها                

  . سا در كتاب طرح اصلي داستان رستم و اسفنديار باشديو سيروس شم) شاهنامه

  بـا  در اين نوشتار برآنيم تا ضمن بررسي ديدگاههاي پژوهندگان، حـل ايـن ابهـام را                 

 جـستجو   ،هـست » آب زر «كه به تعبيـر مـا       » آب رز «گر در خصوص    حدس و گماني دي   

  .كنيم

  
 ، رسـتم  ،ل او  در روز نخـست و رويـاروييِ       در داستان رستم و اسفنديار پس از اينكه         

. شـود   دسـت بـه دامـان سـيمرغ مـي          ،گردد، زال  مي زخمي و مجروح از ميدان كارزار بر      

ديار را به رستم    ن اسف تنيِ  راز رويين  كند، سيمرغ پس از اينكه رستم و رخش را درمان مي         

پـس بايـد    .  او دچار عقوبت اين جهاني و آن جهاني خواهد شد          ةگويد و اينكه كشند    مي

اگـر زمـان    .  فروتنـي نـشان داده و از راه پـوزش وارد شـود             ،رستم در مقابـل اسـفنديار     

اي كـه     در آن صورت با شـيوه      ؛اسفنديار سرآمده باشد، پوزش رستم كارگر نخواهد افتاد       

  :خواند، به زندگي او خاتمه دهد سيمرغ آن را شگفت مي

 شــــگفتي نمــــايم مــــن امــــشب تــــو را
  

ــرا     ــب تـــ ــد لـــ ــار بـــ ــدم زگفتـــ  ببنـــ
  



  ۳/آب رز يا آب زر   

 

اي   شاخه ،آيد و با هدايت سيمرغ      درياي هامون مي   ةرستم به راهنمايي سيمرغ به كنار       

  :بهره جويد در نبرد با اسفنديار از آن وي،هاي  برد تا مطابق توصيه از چوب گز را مي

 چـــو آمـــد بـــه نزديـــك دريـــا فـــراز     
  

ــراز     ــردن فــ ــرغ گــ ــد آن مــ ــرود آمــ  فــ
  

ــوا   ــر هـ ــر بـ ــاك سـ ــر خـ ــد بـ ــزي ديـ  گـ
  

ــان روا     ــرغ فرمــ ــرش مــ ــست از بــ  نشــ
  

 تـــر بـــدو گفـــت شـــاخي گـــزين راســـت 
  

 تـــر ســـرش برتـــرين و تـــنش كاســـت     
  

ــفنديار   ــوش اســ ــود هــ ــز بــ ــدان گــ  بــ
  

 تـــو ايـــن چـــوب را خوارمايـــه مـــدار      
  

ــوب را ر   ــن چ ــر اي ــش ب ــر آت ــن ب ــت ك  اس
  

ــن       ــان كهـ ــز پيكـ ــي نغـ ــن يكـ ــه كـ  نگـ
  

 بنــــه پــــر و پيكــــان بــــرو برنــــشان    
  

 نـشــــــــان دش  ــرا از گزن  ـــودم ت ــــنم  
  

  

گيرد تا شايد با اين كـار         فروتني و خواهش پيش    ،كيد بر اينكه رستم   أسيمرغ پس از ت     

  :گويد  مياز آن فاجعه جلوگيري شود،

 چــــو پــــوزش كنــــي چنــــد نپــــذيردت
  

 ايگـــــــان گيـــــــردتهمـــــــي از فروم  
  

ــان را و ايـــن چـــوب گـــز   بـــزه كـــن كمـ
  

ــدين   ــرورده در آب رز  بــــ ــه پــــ  گونــــ
  

ــت    ــر دو دس ــن ه ــت ك ــشم او راس ــر چ  اب
  

 چنـــان چــــون بــــود مــــردم گزپرســــت   
  

 زمانـــه بـــرد راســـت آن را بـــه چـــشم    
  

ــشم     ــر زخـ ــت پـ ــد دلـ ــه باشـ ــه كـ  بدانگـ
  

  

ر آب رز    چوب گزي است كه به روايت شاهنامه د        ، بحث برانگيز در اين داستان     ةنكت  

فردوسـي بـه صـراحت از صـفت مفعـولي پـرورده             . بـدان  آغشته شده است، نه     پرورده

اي اسـت در توصـيف چـوب گـز و در اينجـا بـر زمـان                    معترضه ةاستفاده كرده كه جمل   

گذشته داللت دارد؛ نه اينكه به رستم توصيه كند تا چوب گز را به آب شراب يا هر چيز                   

  .ديگري آغشته نمايد

 بنـداري نيـز     ةنسخ گوناگون شاهنامه به همين صورت آمده و در ترجمـ          اين بيت در      

 مـصراع اول    ةاز طرف ديگر قافي   . آمده كه تصريح به شراب دارد     » نقعه في سالف الخمر   «
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بنـابراين  . خـتم شـده باشـد     » ز« پس قافيه مصراع دوم نيز بايد به          است، ختم شده » ز«به  

  .آورده است» آب رز« به صورت ، تركيب راماند كه فردوسي هيچ شكي باقي نمي

اسـتفاده كـرده و     » آب رز «بينيم فردوسي فقط دو بار از تركيب         با بررسي شاهنامه مي     

  .آن هم در داستان رستم و اسفنديار و در ارتباط با چوب گز

 مثل برهان قاطع، آنندراج، ناظم االطبـاء، انجمـن آرا و معـين              ، فارسي هاي  فرهنگدر    

. نـشده اسـت   ده ولي هـيچ شـاهدي ارائـه         م مهلك آ  زهر قاتل و سم   » رز«يكي از معاني    

در فرهنگها شـده و صـحت       » زر «ة متوجه اشكال در اين معناي واژ      ،امنظّمؤلف فرهنگ   

 حـدس  نيافتـه  قابل تأمل دانسته است و چون توجيـه ديگـري          ،را به زهر  » آب رز «تعبير  

گفتند، ممكـن اسـت در       مي» رز« كه چون هر درخت پيچاني را        هديخود را به اينجا رسان    

  . قسمي پيچ باشدة عصار،شعر فردوسي منظور از آب رز

  :فقط آن را به معني شراب آورده است» آب رز« در توضيح دهخداهمچنين لغتنامه  

  : در تداول شعرا شراب، خمرآب رز
  

 آب رز بايد كـه باشـد در صـفا چـون آب زر             
  

ــر   ــاش   گ ــو مب ــد گ ــاغر نباش ــي س  ز زر مغرب
  

  )ينابن يم(

، برهـان، معـين،     ءاالطبا را به استناد فرهنگهاي فارسي ناظم     » رز« يكي از معاني      دهخدا اما

 آورده و به دو بيت فردوسـي در داسـتان رسـتم و اسـفنديار         »زهر«آنندراج و انجمن آرا     

  :استناد کرده است

 بــه زه كــن كمــان را و ايــن چــوب گــز     
  

ــدين   ــروردة آب رز  بـــــ ــه پـــــ  گونـــــ
  

 و آن تيـــر گـــز كمـــان را بـــه زه كـــرد   
  

 كــــــه پيكــــــانش را داده بــــــود آب رز  
  



  ۵/آب رز يا آب زر   

 

 در اين فرهنگها به پيـروي از هـم و         » رز «ة معناي زهر براي واژ    نرسد آورد  نظر مي  هب  

ت فردوسي صورت گرفته است؛ چون هيچ شـاهدي در هـيچ            ياستناد همين دو ب   به   فقط

  . وجود ندارد» رز «ة زهر براي واژيكدام از فرهنگهاي فارسي در معن

» آب رز «ناك بـودن تركيـب       گران داستان رستم و اسفنديار به شبهه       شارحان و تحليل    

ها بيشتر برگرفته از نظرات      اين تحليل . ندا  هايي نيز ارائه كرده     اشاره و تحليل   ،در اين بيت  

  .  ندوشن در داستان داستانهاستياسالم

ا در سـالهاي     فردوسـي ر   ةبنداري اصفهاني كه از فضالي قرن هفتم اسـت و شـاهنام             

، به شـمار آورد توان او را اولين شارح شاهنامه   به عربي ترجمه كرده و مي    ق.    ه۶۲۰‐۶۲۵

» آب رز «آورده و » نقعه في سالف الخمـر    « مصراع دوم بيت چنانكه اشاره شد        ةدر ترجم 

  ).۵۶ ص،اسالمي ندوشن( كرده است يرا شراب معن

اولين ( شاهنامه   .ق.    ه۳۸۴بنداري تدوين   ات،   تاريخ ادبي   جلّد اول   دكتر صفا در   ةبه گفت   

 ي حاوي قالب اصل   ، بنداري ة محيط طباطبايي ترجم   ة در اختيار داشته و به گفت       را )تدوين

 معتقد اسـت كـه وي هـر    ، بنداري ةرياحي در مورد ترجم   . و طرح ابتدايي شاهنامه است    

  ).۵۶ص ،ياحير. ( شاهنامه را در اختيار داشته است.ق.  ه۴۰۰ و ۳۸۴دو تدوين 

گويـا مـراد چـوب      : پـرورده درآب رز   «: شعار در توضيح بيت مورد نظر آورده      جعفر    

انـد كـه بـر     را به زهر معني كرده  » آب رز «بعضي  . گزي است كه در شراب پرورده باشند      

 جـواب   ؛تن را در شراب پرورد     شندة اسفنديار رويين  اما چرا بايد پيكان كُ    . اساسي نيست 

 اسـت كـه     يبتوان گفت كه اين نيز جزئي از تمهيد مرمـوز         شايد  . اطمينان بخشي نيست  

توان ماجرا را مربوط به اين دانست كـه انگـور و آب              فضاي داستان را آگنده است و مي      

        ة رمزآلـوده بـوده و دو خاصـيت متعـارض           انگور در ادبيات داستاني و نيز در جهان، ماد

  ). ۲۲۵ص ،۱۳۷۰ ،شعار(» .آور به آن بخشيده است زندگي بخش و مرگ
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 اسالمي ندوشن در توضيح بيت مورد بحث پـس از اينكـه بـه ويژگيهـا و                  محمدعلي  

  : نويسد مي» آب رز«پردازد، در خصوص تركيب  خواص درخت گز مي

غرابت موضوع بـه حـدي      . تر لزوم پروردن پيكان در آب رز است        اما از همه عجيب   «  

ت و به تقليـد     ياتكاء همين دو ب   نويسان را بر آن داشته كه به         بوده است كه بعضي فرهنگ    

برهان قاطع، : نك. (اي براي آب رز، بجويند و آن را به زهر معني كنند          يكديگر تعبير تازه  

  ).نامه دهخدا  لغت وآنندراج

اين تعبير نخست از لحاظ منطق درست نيست؛ چه ضـرورتي بـوده اسـت كـه ايـن                     

 چوب گـز اسـت و نـه در    پيكان را به زهر آب بدهند و حال آنكه خاصيت كشندگي در           

 زهرهـاي دنيـا     ةبود و بـه همـ      چيز ديگري؛ بدانگونه كه اگر غير از اين گز هر چوبي مي           

  . افتاد دادند، كارگر نمي آبش مي

نمايد گرفتـه و آب رز را بـه           تعبيري را كه درست مي     ،هر دو ) Mohl (مولبنداري و     

ترجمـه  » win«و موهـل بـه      » رسالّف الخم «بنداري آن را به     . اند همان شراب معني كرده   

ترين مفسر و مترجم شـاهنامه اسـت،          تشخيص بنداري كه قديم    ،در اين ميان  . كرده است 

ـ                  . اعتبار خاصي دارد   ثير أموهل هم از اين جهت شـريك ايـن اشـتباه نـشده كـه تحـت ت

  .كار برده است هها قرار نگرفته و استنباط روشن و مستقيم خود را ب نويس فرهنگ

كنم ترديدي در آن نبايد كـرد، ولـي           شراب است، گمان مي    ، منظور ،آب رز از اين كه      

  تن را در شراب پرورد؟ جـواب اطمينـان بخـشي             كشندة اسفنديار رويين   چرا بايد پيكان

نيست شايد بتوان گفت كه اين نيز جزئي از تمهيد مرموزي است كه جو ماجرا را آگنده                 

 اسـت كـه پاسـخ را در خـواص متعـدد و              توانم پيشنهاد بكنم ايـن     حدسي كه مي  . است

انگور و آب انگور در ادبيـات   . اند، بجوييم  متضادي كه پيشينيان ما براي شراب قائل بوده       



  ۷/آب رز يا آب زر   

 

 بوده و دو خاصيت متعـارض زنـدگي بخـش و            يا  همادة آلود  ،باستاني ما و نيز در جهان     

  ».شده است آور به آن بخشيده مي مرگ

  )۵۶ص، اسالمي اندوشن(

 راجع به شراب و خاصيت و جايگاه آن در ادبيات فارسي            يها ه افسانه  ب ايشانسپس    

  .را نشان دهد پردازد تا جنبه تقدس و ابهام و راز گونه بودن آن مي

را شراب معني كرده و آورده      » آب رز  «،رستگارفسائي در توضيح بيت مذكور    منصور    

فت كمان را بـه زه      گر كم چون بسيار عذرخواهي كردي و او نپذيرفت و ترا دست         « :است

اي، در كمان بگـذار و خـشمناك         آلوده كرده   تير را كه پيكان آن را شراب       ةكن و اين چوب   

» .آن را بكار ببر و به چشم اسـفنديار نـشانه بگيـر، اجـل آن را بـه چـشم او خواهـد زد                     

   .)۲۵۷ ص،رستگارفسايي(

فنديار سا در خصوص بيت مورد نظر در طرح اصلي داستان رستم و اس            يشمسيروس    

.  بسيار بحث برانگيز است و تاكنون الينحـل مانـده اسـت            ،اين بخش داستان  «: نويسد مي

فرو برد؟ آب رز چيست؟ مردم گزپرسـت كـه          » آب رز «در  را  چرا آن   چرا چوب گز؟ و     

شد، اين مسائل قابل توضيح      هستند؟ با معنايي كه تاكنون از داستان رستم و اسفنديار مي          

  .ها مربوط به آيين مهر هستند نيست؛ زيرا اين اشاره

 پيكان را در آن فرو برده و تير را به دستور سيمرغ در آن پرورده        ،اما آب رز كه رستم      

ي داشـته باشـد؛ چنانكـه در        رسد كه آب رز بايد جنبة سم       نظر مي  هبود، چيست؟ ظاهراً ب   

  :اين ابيات سعدي چنين معنايي افاده شده است

ــت    ــو نخفــ ــردي از درد پهلــ ــبي كــ  شــ
  

ــود و گفــــت    ــي در آن ناحيــــت بــ  طبيبــ
  

ــو آب رز  ــت كـ ــن دسـ ــياز يـ ــورد  مـ  خـ
  

 عجـــب دارم ار شـــب بـــه پايـــان بـــرد      
  

  »...ترجمه كرده است» سالّف الخمر« آب رز در اصل شراب است و بنداري آن را به  

  )۳۸سا، صيشم(
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سپس به معنويت و جنبة روحاني شراب و درخت انگور پرداختـه و آن را از                شميسا    

دانـد و متعقـد اسـت شـراب و انگـور از آغـاز ادب فارسـي بـا                     يين مهري مـي   مظاهر آ 

هاي  هايي از رمز و راز و معنويت و روحانيت مطرح شده و از طرفي شراب و آيين                 جنبه

 آن  مرتبط بـا  هاي   و آيين ) نوشيدني مقدس در دين زرتشت    ( جانشين هوم    ،مربوط به آن  

همچنـين اظهـار    . اي شـراب اسـت     هوم بر  يمعتقد به همان خاصيت شفابخش    وي  است  

نه و مبتكرانـه معـادل      ا ابومنـصوري، اسـتاد    ةآورندگان شاهنام  دارد كه فردوسي و گرد     مي

  ). ۳۹همان، ص( .اند كار برده ههوم، آب رز را ب

را بـه   » آب رز « تركيب   ،شود شارحان اين بيت از بنداري تا كنون        چنانكه مالحظه مي    

 انـد؛ امـا    نويسان پيـروي نكـرده      فرهنگ ة معاني ارائه شد   اند و از   كار برده  همعناي شراب ب  

 متوجه غرابت معنايي اين تركيب در فضاي داستان و بيت مـورد نظـر شـده و راه                   ايشان

 ،در ايـن ميـان    . انـد  حل را در تحليل و تفسير شراب و رمـز و راز موجـود در آن يافتـه                 

 ةيـ توانـد نقـد كلّ   ها مـي تر و حاوي نكاتي است كه بررسي و نقد آن     سا مفصل ينظرات شم 

  .نظرات مفسران اين بيت باشد

 فهرست شده و پس     ، از سوي شميسا و استداللهاي عنوان شده       موارد ارائه شده  اينك    

   :شود دست آمده بيان مي هاز آن نتايج ب

  .دهد چوب گز را به آب رز آغشته و بپرورد  سيمرغ به رستم دستور مي‐۱

  .ين مهري است آب رز از مظاهر و مقدسات آي‐۲

  . شده است استناد به ابياتي از بوستان سعدي؛ در اين باب،ي دارد جنبة سم، آب رز‐۳

اي از معنويـت و   هالـه   شراب حالت رمـز و راز داشـته و در         ،ر ادب فارسي از آغاز     د ‐۴

  .روحانيت مطرح شده است



  ۹/آب رز يا آب زر   

 

 و   اسـت و فردوسـي     مربـوط شـده   هـاي    هاي آن جانشين هوم و آيـين        شراب و آيين   ‐۵

  .اند را آگاهانه جايگزين هوم كرده» آب رز«گردآورندگان شاهنامه 

 . حاصل شـده اسـت      نتايجِ ة داراي نواقص و ايراداتي در حوز      ،هر كدام از موارد فوق      

بپرورد يا آغـشته  » آب رز«دهد تا چوب گز را در   مي اينكه سيمرغ به رستم دستور ن     :لاو

  ؛كند

ــان را و ايـــن چـــوب گـــز   بـــزه كـــن كمـ
  

ــ   ــرورده در آب رز  دينبــــ ــه پــــ  ؛گونــــ
  

. سخن از چوب گزي است كه قبالً در آب رز يا هر چيز ديگـري پـرورش يافتـه اسـت                    

هايي اسـت منطقـي و عقالنـي كـه بـراي             كند توصيه   كه سيمرغ به رستم مي     يهاي توصيه

هـاي    توصـيه   ايـن  دهد كه  و نشان مي   ‐ نه رمزي و جادويي    ‐ الزم است   هر تيري  ساخت

  :ثيري جادويي به چوب گز بخشيده باشد  تأسيمرغ نيست كه

 تـــر بـــدو گفـــت شـــاخي گـــزين راســـت 
  

 تـــر كاســـت  و تـــنشينســـرش برتـــر   
  

 گــــز بــــود هــــوش اســــفندياردر ايــــن 
  

 مـــدار  تـــو ايـــن چـــوب را خوارمايـــه     
  

ــن    ــت ك ــوب را راس ــن چ ــر اي ــش ب ــر آت  ب
  

ــن    ــه كـ ــن   نگـ ــان كهـ ــز پيكـ ــي نغـ   يكـ
  

 بنـــــه پروپيكـــــان بـــــرو بـــــر نـــــشان
  

ــد     ــرا از گزنـــ ــودم تـــ ــشاننمـــ  ش نـــ
  

  )۲۹۸ ص،۶ ج،حميديان(

كند كه   سا نيز با ترديد بيان مي     يحتي شم .  تقديس رز در آيين مهري جاي تأمل دارد        :مدو

  ).۳۸صسا، يشم(» بعيد نيست شراب هم مانند گز از مظاهر آيين مهري بوده باشد«

ي از   منفي و سم   ةتوان جنب  در صورت اثبات تقدس شراب در آيين مهري باز هم نمي            

توان جنبة منفي     نمي ييهمانگونه كه در خصوص چوب گز نيز به تنها        . آن برداشت نمود  

  .پردازيم  كه در ادامه به آن مي؛بي و نابود كننده از آن برداشت نموديو تخر

 مثبت  ة همه نشان از جنب    اند  كردهقين ارائه   در خصوص تقدس انگور مواردي كه محقّ        

رسـم جرعـه بـر خـاك ريخـتن در ميـان ملـل               همچنـين    .و شادي و التيام بخشي است     
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 . تقـدس و ارزش و احتـرام شـراب در ميـان ملـل مختلـف اسـت                  ة نشان دهند  ،مختلف

نويسد دي در نماد و رمزهاي گياهي ميزمر:  

 به عنـوان    ،اقوام مختلف از جمله يونانيان به رسم جوانمردي و سپاسگزاري از خاك           «  

اي از شراب را بـه خاكيـان نثـار و             جرعه  درخت آسماني مو،   ة نباتات و بخشند   ةپرورند

كردند و اين مقولـه در داسـتانهاي يونـاني آمـده اسـت كـه بـه هنگـام والدت           تقديم مي 

جوشيد و چون او بزرگ شد، دانة       » تئوس«اي از شراب در شهر        چشمه ،النوع شراب  رب

  .)۱۷۰، صزمردي(» .مو را بكاشت

ه بودن شـراب در تولـد غيرطبيعـي    خاصيت شفابخشي و تسكين دهنددر شاهنامه به     

طلبـد تـا     آنجا كه زال با ناراحتي و انـدوه از سـيمرغ مـدد مـي         ؛تصريح شده است  رستم  

  :كند  سيمرغ به زال توصيه مي،اريگر رودابه در تولد رستم باشدي

ــون  ــر آبگــــ ــي خنجــــ ــاور يكــــ  بيــــ
  

 يكــــــي مــــــرد بينــــــا دل پرفــــــسون  
  

ــن   ــست كـ ــاه را مـ ــي مـ ــه مـ ــستين بـ  نخـ
  

ــ    ــيم و انديــ ــن ز دل بــ ــست كــ  شه را پــ
  

ــهي  ــاه سروســــــ ــد تهيگــــــ  بكافــــــ
 

 نباشـــــــد مـــــــر او را ز درد آگهـــــــي 
 

  :شود به رودابه شراب خورانده و عمل رستم زاد انجام مي  سيمرغ،ةبنا به توصي  

 بيامـــــد يكـــــي موبـــــدي چربدســـــت 
  

  مـــست كـــرد  مـــاه رخ را بـــه مـــيمـــر آن  
  

 رنـــــج پهلـــــوي مـــــاه بكافيـــــد بـــــي
  

 بتابيــــــد مــــــر بچــــــه را ســــــر ز راه  
  

  )۲۳۸ ص،۱ ج،انحميدي(

 خاصـيت شفابخـشي،   عمومـاً بطور اخص و گياهان     » آب رز «چنانكه مالحظه گرديد      

ي و جاودانگي دارند و با توجه به آثار اساطيري، حماسي و تاريخي شاهدي مبني بـر                 طب

شـاهدي نيـز كـه     .ي بودن و خاصيت زهرآگيني و نابود كنندگي شراب وجود نـدارد       سم

تواند دليل    آورده، نمي  ياز سعد » آب رز « و مهلك بودن     ي بودن سا در خصوص سم   يشم

  .درستي باشد



  ۱۱/آب رز يا آب زر   

 

پس به هر حال اگر نبيد خوري بايدكه بداني چون بايد خورد؛ از             «: در قابوسنامه آمده    

  .آنچه اگر نداني خوردن زهر است و اگر بداني خود پاد زهر است

، زهـر   ي اسراف کنـ    اگر ي مأکوالت مطعمه و مشربه که خور      ةقه خود هم  يالحق يو عل   

  .)۶۷‐۶۸  صص،يعنصرالمعال(» .گردد

اي از معنويـت و روحانيـت پيرامـون            وجود هالـه   سا در خصوص  ي آنچه را كه شم    :سوم

  . كند، جاي تأمل دارد  از آغاز ادب پارسي عنوان مي‐اي رمزي گونه ه حتي ب‐شراب

ـ جـاي هـوم      هب» آب رز «سا درخصوص جانشيني    ي دليل ديگري كه شم    :چهارم  عنـوان  هب

د نظر ايـشان    يؤكند، باز م   سنا ارائه مي  يدرمانگر و شفابخش در آيين مزد      اي مقدس،  شيره

  اگـر هـم ايـن    . بلكـه نتيجـة عكـس دارد    نيـست » آب رز «ي و مهلك بـودن      مبني بر سم

 فردوسي و گردآورندگان شاهنامه صـورت نگرفتـه،         وسيلة  بهجانشيني انجام گرفته باشد،     

 ،اي كه شـراب    گونه ه ب ،ي در قرون بعد از فردوسي انجام شده است        بلكه در ادبيات عرفان   

     ي از قيد تعلقات پست و آشنا نمودن او به عالم حقيقت            نماد معنويت و رهايي انسان ماد

  .و معرفت است

در مـصراع مـورد بحـث، بايـد دنبـال           » آب رز «ناپـذير بـودن      حال با توجه به توجيه      

تواند در مصراع مـورد نظـر        اي كه مي   بهترين واژه . ودب» رز« براي واژه    يجايگزين احتمال 

شـيوة   ت و رازگونـه بـودن وسـيله و        يـ پذير باشد بلكه به وسعت معنـايي ب        نه تنها توجيه  

 منثور  ة با اين احتمال كه گردآورندگان شاهنام      است؛» زر«هالكت اسفنديار بيفزايد، واژة     

اند يا فردوسي آن را به دليل مذكور         نوشته» رز« ،جايي نقطه و نزديكي كتابت     هدليل جاب  هب

) نـه چـوب تيـر     (خوانده و در چند بيت بعد به تناسب با آن از آب دادن پيكان تير                » رز«

  .شود  گفته نمي از آن سيمرغ سخنيةكه در توصي  در حالي،گويد سخن مي» آب رز«به 
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ن گـز در    اي به پـرورده شـد       مرغني نيز اشاره   ي ثعالب ةر نوشت يهمچنين در متن غررالس     

  :آب رز يا آغشتن پيكان به آب رز نشده است

اي كـه رسـتنگاه درخـت گـز      اكنون بايد رستم بر پشت من نشيند تا او را به جزيـره    «  

اي از درخت گز به او نشان دهم تـا از آن تيـري بـسازد و چـون بـا                      است، ببرم و شاخه   

 جـز ايـن   ،چـه .  بسازد اسفنديار به نبرد خيزد، آن را به سوي چشم او بيفكند و كارش را             

سيمرغ با پروازي تندتر از آذرخـش او را بـه جزيـره             . ..چيزي بر اسفنديار كارگر نيست    

...  تمـام نگـاه داشـت   رستم آن را بريد و با دورانديشيِ      . رساند و شاخه را به او نشان داد       

  .)۲۱۵ ص، مرغنييثعالب(»  در آن نشانديرستم از آن شاخه تيري ساخت و پيكان

زر يا زره و زريه از نامهـاي        . چيست و چه تناسبي با گز و سيستان دارد        » زر«ة  اما واژ   

 بيستون به عنوان سـرزمين      ة هامون است و واژة زرنگ كه داريوش از آن در كتيب           ةدرياچ

اسـم   «:پـورداود در ايـن خـصوص آورده       . سيستان نام برده، به معني مملكت آبي اسـت        

كـه در كتـب عـرب و ايـران ضـبط شـده و               نشين آن زرنج     مملكت زرنگ و اسم كرسي    

هـاي    خراب كرده و هنوز آثار قديم و خرابه        .ق..ه ۷۸۵شهري كه امير تيمور گوركان در       

 يعنـي   ،زيـرا كـه زرنـگ     .  هـامون دارد   ةزياد در آنجا موجود است نيز مناسبتي با درياچـ         

در .  شده مملكت آبي و دريايي و اين اسم به مناسبت درياچة هامون به اين سرزمين داده              

از مـادة آن اسـت، بـه معنـاي درياسـت و در فـرس                » زرنـگ «اي كـه     كلمه» يهرزَ«اوستا  

بنا به اختالف لهجات ايـران قـديم زاء و دال بـه             . گفتند  مي )Drayah(» يهرد«هخامنشي  

گذشـته از   ... لغت دريا در فارسي نيـز از همـين ريـشه اسـت            . همديگر مبدل شده است   

» زره«که امروزه يادآور اسم قديم اين مملكت باشد، همان كلمـة            اي   زرنگ يا زرنج كلمه   

 هـامون   ةنويـسان ايرانـي و عـرب، اسـم درياچـ           است كه در شاهنامه و در كتب جغرافي       

  ).۲۹۳، ص۲ ج،پورداود(» .است



  ۱۳/آب رز يا آب زر   

 

  :داند  سيستان ميةيپورداود با قاطعيت زره را درياچه كيانس  

اين درياچـه  . و به معني درياست شك كلمات زره و زريه كه ذكرش گذشت هر د          بي«  

مال عه از اسـت   يگفتند؛ به مـرور كلمـه كيانـس        ه مي يرا در قديم زره كيانس    ) هامون سيستان (

در كـه   آبگيري   امروزه. جا مانده است   ه ب ، به معني درياست   يافتاده، فقط زره كه در پهلو     

ـ   ة افغانستان از سر ريز شدن درياچ      يجنوب غرب  د زره  وجـود آمـده اسـت گـو        ه هامون ب

  ).۲۹۲‐۲۹۳صهمان، ص(» .شود ناميده مي

ه نـام بـرده     يفردوسي در شاهنامه چندين بار از زره به معناي درياچة هامون يا كيانـس               

گـذرد و بـه      از زره مي  و  از جمله زماني كه افراسياب از ميدان كيخسرو فرار كرده           . است

  :گذرد برد؛ كيخسرو در پي او از آب زره مي پناه مي دژ گنگ

ــو  ــك آب زره  چـــ ــه نزديـــ ــد بـــ  آمـــ
  

ــره     ــان از گـــ ــردان ميـــ ــشادند گـــ  گـــ
  

  )۳۵۰، ص۵حميديان، ج(

شـاهنامه و نيـز در كتـب        «: آورده» زره «ةيا حقي در فرهنگ اسـاطير در توضـيح واژ           

اين واژه اصالً به معني درياسـت و هـامون را     . نام هامون است  » زره  «،جغرافيايي اسالمي 

  .)۴۴۵ص، ياحقي( .»اند گفته مي» هيزره كيانس«نيز در قديم 

در اوستا به معني درياست كـه در        «: آورده» زْريه«جهانگير اوشيدري در توضيح واژة        

زرنگ كه نام سيستان باشد، از همين ريشه اسـت و نيـز             . گفتند فرس هخامنشي دريه مي   

  .)۳۰۶ ص،اوشيدري(» . هامون استةزره كه اسم درياچ

زره درياي خرد است، آب كـم       «: نويسد  زره مي  جيهاني در اشكال العالم در خصوص       

آبي خوش و ماهي و ني      ... رسد بر اندازه نقصان و زيادي آب بدانجا مي       . شود بيش مي  و

  ).۱۶۳جيهاني، ص(» .ها مگر يك سوي كه بيابان دارد گرداگرد آن ديه. بسيار
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ره بحـدود   ز«: كنـد  يرة زره را اينگونه معرفي مـي      ح القلوب ب  ةهي در نز  فحمداهللا مستو   

 هر آب هيرمند و آب فَ     ؛ طولش سي فرسنگ است و عرضش شش فرسنگ        ؛سيستان است 

  .)۲۴۱مستوفي، ص(» .ريزد درو مي

و چـون بـه سيـستان       ... خيـزد  از جبال غور برمـي    . آب هيرمند، آنرا آب زره خوانند     «  

  .)۲۲۰همان، ص(» .ريزد ره زره مييرسد، آن واليت را سقي كرده، فواضلش در بح مي

آريـا پولـوس   «: نويـسد  فريه صاحب منصب ارشد فرانسوي در سفرنامة خـويش مـي            

اليه مسير خود ايجـاد شـده بـود،     ايي كه در اثر تجمع آبهاي هلمند در منتهي        يباستاني، در 

اين نويسندگان از كلمة دريـاي      . شود نام درياي زره خوانده مي     هامروزه توسط اروپائيان ب   

  ).۱۱۳ ص،احمدي( .اند زرا هم استفاده كرده

ره و متناسب با زرنـگ و زريـه         باشد كه از همان ريشه زِ     » زرا«رسد منظور    نظر مي  هالبته ب 

  .نيامده است» زرا«است و در هيچ متني نام اين دريا 

 كه منظور از آبي كه چوب گز در آن پـرورده    مسلّم است با توجه به موارد ارائه شده،         

 كه تاكنون در سايه مانده       ديگري  مهم ةاينك نكت . ه است يآب زر يا زره كيانس     شده است، 

منـد و در آن       بهـره  ،كنـد كـه از آب درياچـه         چرا سيمرغ گزي انتخاب مـي      ست كه  ا اين

 ،ايـن امـر   . شـود   نقاط سيستان گز به فراواني يافت مـي        ةيكه در كلّ    در حالي  ،پرورده شده 

  .ه و هامون فعلي استي تقدس درياچة زره يا كيانسةنشان

  :قدس به چند علت استاين ت

  ه ايـزدي اسـت       : لاوـ  زاميـاد    ۶۹ تـا    ۶۵در بنـدهاي    . اين دريا داراي فر  شت از فـرة   ي

  .زد، سخن گفته شده استير رودخانه هيرمند كه به درياي زره مي



  ۱۵/آب رز يا آب زر   

 

 ۸۸ه سوشيانس بعداً در بنـدهاي       از آنجا كه از فر    « :گويد تفضلي در اين خصوص مي      

تـر   قـوي ة هيرمنـد توصـيف شـده اسـت،     نكه در اينجا فررود، احتمال اي   سخن مي  ۹۰تا  

  .)۵۹ ص ،تفضلي(» .در ادبيات ايران باستان مكانها نيز فره دارند. است

ـ                    ةهمچنين پيوستگي فره با آب زره كيانسيه را در بنيادگذاري دودمـان كيـاني در كران

  :توان يافت ه در سيستان مييانسي کةدرياچ

خاستگاه شهرياري وي جاي فروريختن رود هيرمند به درياچة          كسي است كه     آناز   هرفَ«

 آن جا كه كوه اوشيدم سر بر كشيده است و از كوههـاي گرداگـرد آن آب                . ه است يانسيک

  ).۳۴۳پورداود، ص(» .فراهم آيد و سرازير شود

افراسـياب در پـي      اك و ضـح . پيوستگي آب با فره در اوستا تـصريح شـده اسـت           به    

اك را پس   حآتش توانست ض  «. يابند  ايزدي هستند، اما به آن دست نمي       يابي به فره   دست

 ايزد آبها توانست    ،نبات ه از مهلکه گريخت و به درياي فراخكرت جست و اپام          رراند و ف  

  ).۵۸ ص،ليضّتف(» .آن را بدست آورد

 ۶۴ تـا    ۵۵همچنين بنـدهاي    . شت در ستايش اين ايزد است     ي زامياد ۵۳ و   ۵۲بندهاي    

بـدين  . دست آوردن فره اسـت     هت، كرده هشتم، شرح كوشش افراسياب براي ب       شيزامياد  

 رفت؛ ولي هر سه بـار نـاموفق بـود و            تسه بار برهنه شد و به درياي فراخكر        منظور او 

  ).۳۴۲ ص،پورداود( .ناسزاگويان از آن دريا بيرون آمد

بود و جايگـاه     كياني    كريستن سن، افراسياب توراني كه در پي تحصيل فر         ةبنا به گفت    

ين رو مبـادرت    ااز  . توجه خاصي نمود  ) سيستان(دانست، به سرزمين هئتومنت      آن را مي  

و هفـت    به ايجاد جويها در سيستان نمود؛ چنانكه هزار چـشمه آب و آب شـط هلمنـد                

 جـاري كـرد و    ،يعنـي هـامون   ) كاُس اوي ( كيانسيه   ة قابل كشتيراني را به درياچ     ةرودخان

  ).۱۲۸ ص،كريستن سن(آن سكونت داد مردماني را بر كنار 
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 هـامون   ةدرياچ(باتوجه به اينكه هم خدمات افراسياب و هم انتقام او به زره كيانسيه                

  .باشد  آبهاي زره كيانسيه مي اورگيريم جايگاه فَ شود، نتيجه مي مربوط مي) سيستان

 دليــل ظهــور موعودهــاي زرتــشت هبــ) هــامون(دومــين علــت تقــدس زره كيانــسيه   

 همـسر    بـا  در روايتها آمده است كه زرتشت سه بـار        . استين در ياز کنار ا  ) وشيانسهاس(

شويد و   مي) هامون(كند و هووي هر بار خود را در آب كيانسيه            خود هووي نزديكي مي   

  .شود هاي زرتشت از طريق هووي وارد اين آب مي نطفه

اردوي «نگهداري به ايزدبانو    گيرد و براي     ها را در اختيار مي     آن نطفه » نريوسنگ«ايزد    

سپارد تا در زمان مناسـب بـا نطفـة مـادران فرزنـدان موعـود زرتـشت                   مي» سوره آناهيتا 

جـاي  . انـد   فروهـر مقـدس گماشـته شـده        ۹۹۹۹۹هـا    براي نگهداري ايـن نطفـه     . بياميزد

گويند همچون سه چـراغ در بـن درياچـه           ها آب كيانسيه است كه مي      نگهداري اين نطفه  

  .)۸۴ ص،آموزگار (درخشند مي

نـام   هاي ب  سپس به ترتيب سي سال مانده به پايان سدة دهم از هزاره زرتشت، دوشيزه               

و سي سـال    » وه پد «نام   هاي ب  و سي سال مانده به پايان هزاره اوشيدر دوشيزه         »دناميك پ «

ه در آب زر  » گـواگ پـد   «نام   هاي ب   دوشيزه ، اوشيدرماه ةمانده به پايان دهمين سده از هزار      

شـود و    زرتشت وارد بدن آنهـا مـي   ةنوشند و نطف   كنند و ازآن آب مي     تني مي  كيانسيه آب 

و سوشـيانت پايـان جهـان متولـد         » اوشيدرماه«،  »اوشيدر«نامهاي   هسوشيانسها به ترتيب ب   

  ).۸۶ص،  آموزگار؛۳۰۰‐۳۰۱صص ،پورداود( .شود مي

، پيـك مـزدا     »ورت ارت اسـت «بدان هنگـام كـه      «:  آمده ۹۲ بند   ۵ ةشت كرد يدر زامياد     

از آب كيانسيه بدر آيد، گرز پيروزمند آزنده گـرزي كـه            » ويسپ تئور وئيدي  «اهورا پسر   

  ).۳۵۰پورداود، ص(» .كشته شد) ضحاك(هاك  كه اژدي فريدون دلير داشت در هنگامي



  ۱۷/آب رز يا آب زر   

 

در فرگـرد   . دانـد  ها را سيستان و زره كيانـسيه مـي         ونديداد نيز محل ظهور سوشيانت      

 اي اهريمن تبهکار، من آفرينش      :زرتشت به اهريمن پاسخ داد    «:  يكم آمده  نوزدهم بخش 

ديو آفريـده را    » خنثي تي «من پري   . من نسوي ديو آفريده را فرو كوبم      . ديو را فرو كوبم   

فــرو كــوبم، تــا بــدان هنگــام كــه سوشــيانت پيــروز و ديــوافكن از دريــاي كيانــسيه، از 

  .)۲۱ ص،مهرآفرين، بخش سوم(» .رد زندگي بگذاةسرزمينهاي نيمروز پا به پهن

 نام يكـي از ايـزدان نگهبـان آب و از    ، آبهاةريپم نبات به معني نب    اَبنا به روايت اوستا،       

و بـا صـفتهاي درخـشان و        » بـرز مـزد   «از او با نـام      . است) آبان(زد بانو آناهيتا    يياوران ا 

 مينويـان اسـت كـه       مهر، سومين تن از    او پس از اهور مزد و     . اسب نيز ياد شده است    تيز

  .)۲۴‐۲۶صص ،آموزگار( .دارد) سرور(لقب اهور 

ص بـه   ازره كيانسيه بطور خ    م و درياي كيانسيه يا    اطور ع  هموارد فوق به تقدس آب ب       

  . دارد تصريحها عنوان جايگاه فر و محل ظهور سوشيانت

سـاز دقيقـاً زمـان و         گيريهاي سرنوشـت    ها و تصميم    فردوسي در سرنوشت شخصيت     

نويـسي جديـد عنـصر        چه بسا بتوان به استناد اصول داستان      . داند  آفرين مي   نه را نقش  زما

 نـابودي اسـفنديار     حتّـي  ؛زمان را يكي از عناصر شاخص در داستانهاي شاهنامه دانست         

 نـه تـأثير     ‐رساند  كه تير را مستقيماً بر چشمان اسفنديار مي        ‐دليل همراهي زمانه است    هب

دليل پيوستگي تقدس آب زره كيانـسيه        ههمراهي زمانه بايد ب   اين  . ي و مهلك آب رز    سم

  :و فره ايزدي و چوب گزي باشد كه در اين آب مقدس پروده شده است

 زمانـــه بـــرد راســـت آن را بـــه چـــشم    
  

ــشم     ــر زخـ ــت پـ ــد دلـ ــه باشـ ــه كـ  بدانگـ
  

  

اسفنديار نيز با ديدن تير گز دريافته است كه بايد راز و رمزي در آن نهفته باشـد كـه                      

  :ندا يمرغ و زال در آن سهيمس

 بــــه مــــردي مــــرا پوردســــتان نكــــشت
  

ــشت       ــه م ــه دارم ب ــز ك ــدين گ ــن ب ــه ك  نگ
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 بــــدين چــــوب شــــد روزگــــارم بــــسر
  

ــاره   ــتم چـــ ــيمرغ و از رســـ ــر ز ســـ  گـــ
  

  ) ۳۰۷حميديان، ص(

  :گيري نتيجه

 معني و مفهـوم     ةتواند رسانند  به معني شراب نمي   » آب رز «با عنايت به داليل ارائه شده،       

همچنـين بـا فـضاي كلـي داسـتان نيـز            .  در مصراع دوم بيت مورد بحـث باشـد         درستي

شارحان و مفسران شاهنامه نيز توجيه قابل قبولي در اين خصوص ارائه            . همخواني ندارد 

  . اند ننموده

 ايزدي  ةرفكه اين گز در آن پرورش يافته و قد كشيده و            » كيانسيه«با توجه به تقدس       

و دريا باشد كـه نـام       » زره«به معني   » زر«تواند   رد، اين واژه مي   كه در اين درياچه جاي دا     

 خـاطرِ   بـه و در متني كه به نثر در اختيار فردوسي بـوده،            ) زره كيانسيه (اين درياچه است    

 آن  ،ا شاعر ينوشته شده و    » رز«جايي نقطه كه بسيار محتمل است،        هنزديكي كتابت و جاب   

ا ناسخان در قرار گـرفتن نقطـه بـر          ي و   كرده است  منظوم   ةخوانده و وارد شاهنام   » رز«را  

 از همان نسخة اصـل يـا مـادر احتمـال ايـن               حتّي اندكي كم دقتي كرده و    » ز«سر حرف   

 از  ، در اين داسـتان     آن هم   جز دو مورد    در شاهنامه   فردوسي ياز طرف . اشتباه بعيد نيست  

وارد متعددي استفاده    زره و آب زره م     ةكه از واژ    در حالي  نكردهاستفاده  » آب رز «تركيب  

  :به طور مثال ،نموده است
  

 زمكـــــران شـــــد آراســـــته تـــــا زره   
  

ــره      ــج از گــ ــچ رنــ ــد ايــ ــا نديــ  ميانهــ
  

  )۱۲۷ ص،۲ديان، جيحم(

 بيامــــــد زچــــــين تــــــا بــــــه آب زره
  

ــره     ــد گــ ــج و بنــ ــوده از رنــ ــان ســ  ميــ
  

  )۳۳۵ ص،۵همان، ج(

 چـــو روشـــن شـــود تيـــره گـــون اختـــرم 
  

ــذرم    ــر آب زره بگـــــ ــشتي بـــــ  بكـــــ
  

  )همانجا(



  ۱۹/آب رز يا آب زر   

 

  آب زره بگـــــــذارنم ســـــــپاه  بـــــــه
  

ــواه    ــود نيكخــ ــردان بــ ــر چــــرخ گــ  اگــ
  

  )جاهمان(

ــك آب زره   ــه نزديـــ ــد بـــ ــو آمـــ  چـــ
  

ــره     ــان از گـــ ــردان ميـــ ــشادند گـــ  گـــ
  

  )۳۵۰ ص،۵ ج،همان(

 بــــه كــــشتي بــــه آب زره برگذشــــت   
  

 همـــه رنـــج مـــا ســـر بـــسر بـــاد گـــشت   
  

  )۳۳۵ ص،۵ ج،همان(

در سيـستان   » زره كيانـسيه  «درياي هامون يا همان     » زره«در تمام موارد فوق منظور از         

  .است
  

  :منابع
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  هايي از ديوان خاقاني دريافته
  محمدرضا تركيدكتر 

   دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهرانياراستاد

  )۳۵ تا ۲۱ص (
  

  :چكيده

 كـه فهـم      تـا جـايي    شـوند   محـسوب مـي   » كليدي«شاعراني چون خاقاني در ادبيات فارسي از شاعران         

، گره بسياري از عبارات و اشعار در ديوانهـاي شـاعران   ايشان دشواريهاي ديوان  حلّظرايف و دقايق و 

در سالهاي اخير آثار و تحقيقات ارزشمندي در مورد اين سخنسراي بزرگ زبان             . گشايد   مي  نيز ديگر را 

دهـد كـه    اين رويكرد به شعر و سخن خاقاني بـه خـوبي نـشان مـي    . فارسي نوشته و منتشر شده است   

  .استادان و اديبان روزگار ما به درستي بر اهميت اين شاعر در منظومه سخن فارسي تأكيد دارند

كوشيم به اختصار نكاتي از ديوان امام خاقاني را متذكر شويم كه احياناً               لسله از مطالب مي   در اين س    

 مقصود ما در اينجا تنها توضيح همان نكـات مغفـول             البته .در شروح ديوان او به آنها اشاره نشده است        

بايـد بـه    تـر ابيـات مـي    خوانندگان گرامي براي شرح كامـل  . مانده است، نه شرح و توضيح كامل ابيات       

  . شروح متداول، از آثار قدما و متأخران، رجوع فرمايند

  

  .خاقاني شرواني، ديوان خاقاني، شروح خاقاني، مشكالت شعر فارسي: ي كليديها واژه
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۱‐  لّة حـدوث بـرون شـو دو منزلـي          از ح 
  

 تــا گويــدت قريــشي وحــدت كــه مرحبــا  
  

  ∗)۳ص(

 شهر مشهور واقع در جنـوب       ‐» هحلّ«و  را ساخته   »  حدوث ةلّح«چرا خاقاني تركيب      

تـوان فـارغ از        وحدت دارد؟ در پاسخ بـه ايـن پرسـش مـي             چه ربطي به قريشيِ    ‐بغداد

ه بـه صـورت ايهـامي يـادآور         ، و اينكـه حلّـ     »حـاء «واسطه تكـرار      موسيقي ايجاد شده به   

  درهتوان به اين نكته اشاره كرد كـه حلّـ    نيز هست، مي   ‐»حرم« در برابر    ‐»لح«اصطالح  

لغت به معني محله و منزلگاه است و چنان كه شادي آبادي نيز در شـرح بيـت ديگـري                    

بنـا بـر آنچـه      .  نام يكي از منازل و مقامات مكـه نيـز بـوده اسـت              )۳۱ص  (اشاره كرده،   

 به حريم حـرم راه      ، حدوث بيرون بگذاري   ةاگر دو قدم از حلّ    : گويد  گذشت، خاقاني مي  

بـه  . دار حرم است به پيشواز تو خواهـد شـتافت       ردهخواهي يافت و قريشي وحدت كه پ      

 توجه كرد كه در نظـر اربـاب سـلوك، راه حقيقـت دو گـام                  بايد اين نكته نيز در حاشيه    

  ! يك قدم بر خويشتن نه و آن دگر در كوي دوست؛بيشتر نيست
  

۲‐ فقـر اسـت ملـك جـوي        ةت زآستان  هم  
  

  دريـــا بـــود ســـقاةآري هـــوا ز كيـــس  
  

  )۴ص(

اين واژه به همين معني در متون فارسـي، از          . است» ابر «،در اين بيت  » واه«مقصود از     

  :جمله شاهنامه نيز اين چنين به كار رفته است

 هــوا پــر خــروش و زمــين پــر زجــوش     
  

ــوش    ــه نـ ــاد دارد بـ ــه دل شـ  خنـــك آن كـ
  

  )۲۴۰۸ ، ب۴ج(

  :همين معني در ديوان خاقاني از جمله بر اين ابيات نيز قابل انطباق است  

                                                 
 .در تمام اين مقاله، منبع ذكر ابيات، ديوان خاقاني شرواني به تصحيح سيد ضياءالدين سجادي است ∗
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ــ ــين از صــبا  ةناف ــاف زم ــده ســت ن ــو ش   آه
  

ــاغ از هــوا عقــد دوپيكــر شــده    ســت پيكــر ب
  

  )۳۷ص(

 چون آتش آمـد آشـنا زيبـق پريـد انـدر هـوا             
  

ــ   ــا زيبــق مجــزا داشــته آنَ  ك هــوا ســيمين هب
  

  )۳۸۵ص(

  .نظر است مصرع دوم بيت اخير مد در»هوا«البته 

  مــرا شهنــشه وحــدت ز داغگــاه خــرد‐۳
  

ـ           د كـه بيـا    به شيب مقرعه دعوت همـي كن
  

  )۷ص(

انـد كـه      اين بيت به مطالب نامنسجمي بسنده كرده      در توضيح   شارحان محترم معاصر      

  بايـد براي فهم درست بيت به ايـن نكـات  ! در مواردي تقريباً رونويسي از يكديگر است  

  :توجه كرد

در اين مكان اسبهايي را كه به       . شدند  حاضر مي » داغگاه«پادشاهان در مواقعي از سال در       

در اين  . نهادند  شد، طي مراسمي داغ سلطاني مي       عنوان پيشكش يا ماليات به آنها داده مي       

شد، احياناً شاعران و افراد ديگر نيز حضور          مراسم كه با آداب و شكوه خاصي برگزار مي        

. بردنـد    بهـره مـي    ‐ از جمله اسبهاي موجود در داغگاه      ‐يافتند و از بخششهاي شاهانه      مي

خـي   معـروف داغگـاه از فر      ةهور ايـن رسـم دربـاري را در قـصيد           بسيار مـش   ةيك نمون 

 برگـزاري ايـن آيـين دربـاري را نـشان            ةايم كه تصوير روشني از نحـو        سيستاني خوانده 

 پادشـاه   ة تعليمي يا تازيان   ةاما بخششهاي شاهانه در بسياري از مواقع تنها با اشار         . دهد  مي

 حافظ نيز به چنين بخششهايي اشاره       در اين بيت معروف   . شد   انجام مي  ‐ بدون كالم   و ‐

  :دارد

 ســمند دولــت اگــر چنــد سركــشيده رود    
  

 ز همرهـــان بـــه ســـر تازيانـــه يـــاد آريـــد   
  

 همراهـان خـويش      مفهوم بيت حافظ آن است كه اي سواران سرمست غرور و اقبال،             

بنـابر ايـن بخـشش بـه سـر تازيانـه       . را به اندك اشاره و بخششي مورد تفقد قرار بدهيد         
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زدن و شـكنجه كـردن و        ر كمترين التفات و توجه شاهانه است و ربطي بـه تازيانـه            بيانگ

سـر  «يكي از استادان مشهور آواز، بيـت حـافظ را بـا حـذف كـسره در                 [  . امثال آن ندارد  

 ظاهراً به معني همرهان تحت      ‐» به سر تازيانه   همرهان«خوانده و تركيب عجيب     » تازيانه

دهد تصور روشني از مفهوم بيـت در ذهـن ايـشان     ان مي را به وجود آورده كه نش      ‐!ستم

  !].وجود نداشته است

شاهنشاه عرفان و توحيد از داغگاه خرد مـرا بـا           : بنابراين معني بيت خاقاني اين است       

د خواند تا مرا مـشمول بخـشش و تفقّـ     به سوي خود فرا مي    ] تازيانه[= » مقرعه «ةبا اشار 

  :اقاني در اين بيت نيز آورده استنظير اين تعبير را خ. خود قرار دهد

ــود     ــه ب ــم گريخت ــبه زغ ــه دو اس ــرا ك  دل م
  

ــاز آورد     ــه بـ ــر تازيانـ ــه سـ ــو بـ ــواي تـ  هـ
  

  )۵۹۹ص(

 االاهللا  الالــــــهة مگــــــر معاملــــــ‐۴
  

ــد درم   ــول اللّخري ــا  رس ــه به ــد ب ــت كن  ه
  

  )۹ص(

مـد  ) ص(اهللا  به معني برده است، اما در اينجا شماري از اصحاب رسول        » درم خريده «  

اين افراد كـه    . ند كه نخست برده بودند و به دست پيامبر اسالم خريده و آزاد گشتند             نظر

 مقـامي واال    ،شـود، در مـسلماني      از آنها نام برده مـي     » )ص(موالي رسول خدا    «به عنوان   

  . سلمان فارسي يكي از آنهاست؛ه درآمدنديافتند و در جمع اصحاب صفّ

 : قنوت من به نماز نيـاز در، ايـن اسـت           ‐۵
  

ــه    ــا «ك ــضيت لن ــا ق ــا شــر م ــا و قن  »عافن
  

  )۱۰ص(

كـه در آثـاري چـون       ) ص(اهللا    مصرع دوم گويا اشاره دارد به دعاي منقول از رسـول            

همـان  [و نيـز در التـدوين رافعـي قزوينـي           ] ۷۶۸/۴۰ الـشعريه،    عةالموسو[القريش    نسب

هديت و عافنـا    اللهم اهدنا فيمن    «:  نيز آمده است   ‐ از آثار معاصران خاقاني    ‐]۳۰۶۶/۴۴۷

  ».و قنا شر ما قضيت... فيمن عافيت
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  بكوفــت موكــب اقبــال موكــب اجــرام‐۶
  

  مينـــاة زربفـــت قبـــ ةببـــست قبـــ   
  

  )۱۳ص(

دهد بايـد بـه معنـي     در اين بيت از مسعود سعد نيز آمده كه نشان مي       » موكب كوفتن «  

  :نواختن طبل موكبيان باشد

 بــــر دامــــن كــــوه كوفتــــه موكــــب    
  

ــر كــــ       ــك ســــپهر كــ ــوش فلــ  ردهگــ
  

 

  گر مرا دشمن شدند اين قوم معذورند از آنـك          ‐۷
  

ــا       ــوت اوالد الزن ــر م ــدم ب ــهيلم كام ــن س  م
  

  )۱۸ص(

 ةاند كه طلوع سـتار      در شرح اين بيت، شارحان محترم معموالً به اين نكته اشاره كرده             

رسـد گرهـي از كـار بيـت           شود كه به نظـر مـي         موجب مرگ كرمهاي شبتاب مي     ،سهيل

سخن رفته است، نه كرمهـاي شـبتاب؛        » اوالد زنا « بيت از مرگ      اين درگشايد، چون     نمي

ر كنـيم كـه حـرف    دار تـصو   مـشكل ،ت نـسب  را از لحاظ صح    نوا مگر اينكه كرمهاي بي   

  :ظاهراً خاقاني اين مضمون را از اين بيت متنبي گرفته است. اي است بيهوده

 و تنكــــــر مــــــوتهم و انــــــا ســــــهيل
  

ــاء     ــوت اوالد الزنـــــ ــت بمـــــ  طلعـــــ
  

  )۹، ص۱ج(

ابوالعالء معري در شرح ارزشمند خويش در ذيل بيـت مـذكور بـه بـاوري در ميـان                     

  از ‐... و  نـر   اسـب   مـثالً  ‐ از حيوانات نـر    كشيِ كند كه اگر در هنگام نسل       عرب اشاره مي  

گـردد    صاحب آنها اجازه نگيرند، جنيني كه از اين طريق در شكم حيوان ماده حاصل مي              

  : سهيل سقط خواهد شدةشود، با طلوع ستار ميو به نحوي نامشروع تلقي 

و أنا سهيل اليماني الـذي بطلـوعي تمـوت اوالد           ! أتنكر موت حسادي اذا رأوني؟    : يقول«

و ذلك ان العرب تزعم ان ما نتج من امهار الخيل، اذا ضرب الفحـل امـه مـن دون                    . الزناء

  ».بياذن صاحبه فانه يموت اذا طلع سهيل، فكذلك تموت الحساد بسب
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. چنانكه آورديم، دانست  در چارچوب همين باور است كه بايد بيت پيشين خاقاني را              

رسد شارحان خاقاني اين باور را با عقيده ديگري كه به تأثير تابش سـهيل بـر                   به نظر مي  

  .اند مرگ كرمهاي شبتاب و ديگر حيوانات اشاره دارد، درآميخته

ــطّ ‐۸ ــت از خ ــر اس ــك كژروت ــا فل   ترس
  

ــرا دا   ــامــ  رد مسلــــسل راهــــب آســ
  

  )۲۲ص(

عـالوه  » مسلسل«براي درك بيشتر ظرافتهاي اين بيت مشهور بايد توجه داشته باشيم كه             

 ة خوشنويسي نيز هست كـه در معنـي اخيـر بـا كلمـ              ةبه معني نوعي شيو   » در زنجير «بر  

ـ     در مورد خـطّ   . [داراي ايهام تناسب است   » خطّ« اي    تـصويري و پـاره     ة مسلـسل و نمون

ـ منظوم بـه آن     اشارات   اصـطالحات خوشنويـسي در شـعر شـاعران بـزرگ ايـران،             : كن

 از آثـار نزديـك بـه    ‐ المجالسهة شمس هروي كه در نز    در اين رباعيِ  ] ۱۹۷‐۱۹۸صص

  : آمده نيز به همين اصطالح اشاره رفته است‐روزگار و محيط زندگاني خاقاني
  

ــي   ــاي بـ ــه حرفهـ ــو كـ ــط تـ ــدش خـ  ماننـ
  

 نندشمشكي سـت كـه بـر طَـرف گـل افـشا              
  

 آن خــط بــه عبــارتي ســت كــز غايــت لطــف
  

ــي      ــت م ــسل اس ــد مسل ــر چن ــدش ه  !خوانن
  

  )۳۱۶ص(

ــران ‐۹ ــرِ مخـ ــاجرمكي وديـ ــن و نـ   مـ
  

ــا    ــا و ملجــــ ــانم جــــ  در بقراطيــــ
  

  )۲۵ص(

برخورد نكـرديم، امـا يـاقوت       » دير مخران «در ديرهاي مسيحيان قديم با ديري به نام           

 )۱۹۳، ص ۱الـدال، ج   الخـزل و  (. ه است را معرفي كرد  » دير مخراق «حموي ديري به نام     

البته شـارحان قـديم   .  مخراق باشدةيف كلمحتوان احتمال داد كه مخران تص در اينجا مي 

ترجمه مقاله  ( جان   ةديدار با كعب  : نك(. اند  و مينورسكي احتماالت ديگري را مطرح كرده      

  .)۷۳ص) مينورسكي
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  درگـاه راز   ة چرخ در اين كوي چيست؟ حلق      ‐۱۰
  

ــل در    ــن خطّــ عق ــحن اي ــست؟ ش ــاةه كي   راه فن
  

  )۳۵ص(

» عقـل عملـي    «،دهد كه مقصود خاقاني از عقـل        در مورد عقل نشان مي    » شحنه«تعبير    

، چرا كه آنچه در وجود آدمي به شـحنگي و بيـان بايـد و نبايـد و                   »عقل نظري «است نه   

  .اند هپردازد، ساحتي از خرد اوست كه حكما آن را عقل عملي نام نهاد مي» بكن و نكن«

دهـد مقـصود او نيـز از      حافظ نيز از تعبير شحنه در باب عقل بهره برده كه نشان مـي               

  :عقل همان عقل عملي است

 مـــا را زمنـــع عقـــل مترســـان و مـــي بيـــار
  

 !كاين شحنه در واليت مـا هـيچ كـاره نيـست             
  

رغم ديدگاه مشهوري كه عرفا و اهل تـصوف را مخـالف عقـل و                 به طور كلي و علي      

 مخالف عقل بـه معنـي عقـل نظـري آن            ،پندارد، بايد دانست كه اهل عرفان        مي خردستيز

نيستند، چرا كه مخالفت بـا عقـل نظـري چيـزي جـز سفـسطه نيـست و حاصـلي جـز                       

 عرفـا تنهـا مخـالف عقـل         نخواهـد داشـت؛   گري در پي      سوفسطايي غلتيدن، در واديِ  در

دهـد و فتواهـاي       ن مي وار در واليت وجود انسان جوال      انديشي هستند كه شحنه    مصلحت

  .باشداو چه بسا با فتواي عشق در تعارض 

 ار و ز آراســتگي باجگــه ديــدم و طيــ‐۱۱
  

ـ  ، چون باج شد و كار    ،عيش   ار مـرا  چـو طي 
  

  )۳۹ص (

را در مـصرع اول     » ارطيـ «را شارحان محترم محل اخـذ عـوارض و بـاج و             » باچگه«  

ـ «ر در مـصرع دوم را بـه معنـي           ا و طي  ،و قپان موجود در باجگاههاي قديم     » ترازو«  ةزبان

آنكه توضيح بدهند ديدن عوارضي و محل اخذ ماليـات و قپـان چـه                 اند، بي   گرفته» ترازو

رسـد كـه      بـه نظـر مـي     ! تواند باعث شادي خاقاني شـده باشـد؟         لطفي دارد و چگونه مي    

توانسته در   ميبه يكي از نقاط تفريحي بغداد اشاره دارد كه البته           » باجگه«خاقاني با تعبير    

 ة ايـن نقطـ    خاقاني در ابيات ديگري بـه نـشانيِ       . روزگاراني محل اخذ باج هم بوده باشد      
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 ‐ گويـا  ،ايـن ناحيـه   . آنجا اشاره كرده اسـت    » بتان حرمي «تفريحي در ساحل دجله و نيز       

  : براي خاقاني جذاب بوده است‐مخصوصاً در تفرجهاي شبانه
  

 دي شبانگه به غلـط سـوي لـب دجلـه شـدم            
  

ــ باج   ــدم و نظّـ ــه ديـ ــيگـ ــان حرمـ  ...اره بتـ
  

ــم   ــدان عجـ ــدم و رنـ ــرب ديـ ــان عـ  نازنينـ
  

ــشمي     ــن از محت ــه ت ــشنه دل ز آرزو و غرق  ت
  

  )۹۲۷ص(

توجه به قراين موجود به معني نوعي زورق اسـت كـه در    در مصرع نخست با » ارطي«اما  

 آن را   روزگار عباسيان و دوراني كه خاقاني بغداد را ديده، رواج داشـته و بـر آب دجلـه                 

 تفريحـي   احتمـاالً  در برخي از متون تاريخي اين روزگار به ايـن نـوع قـايقِ             . اند  رانده  مي

كنـيم كـه ابـوالفرج        عنوان مثال توجه شما را به حكـايتي جلـب مـي             به. اشاره رفته است  

صـدا كـه در گلگـشتي شـبانه در            پيرامون مردي خوش   ،اصفهاني در االغاني آورده است    

  :دهد ار را جملگي تحت تأثير هنر خويش قرار مييميان دجله مسافران ط

 في طيار ليال و هـو       ةقال كنت معه مر   ... حدثني رجل من اهل البصره    : قال ابن المكي  «  

 الطيـار مـن مـالح و          اندفع باعلي صوته فغني فما بقي احد في        دجلةسكران، فلما توسط    

  ).۱۵۹۶۴/۱۲۳۶۷  الشعريه،عةالموسو(»  صوتهرقةالغالم و الخادم اال بكي من 

  تو را يار بسي ست     ، اندر آن شيوه كه هستي تو      ‐۱۲
  

 واندر اين تـو كـه مـنم نيـست كـسي يـار مـرا                 
  

  )۴۰ص(

آورده اسـت، امـا ضـبط       » ره«در مـصرع دوم     ] tu [»تـو « عبدالرسولي به جـاي      ةنسخ  

به معني شـيوه در متـون گذشـته آمـده           » تو «ةواژ. نمايد  وارتر مي  سجادي دقيق و خاقاني   

  : سنايي سروده است∗؛است

                                                 
  .كني درخاطر دارمالبته بنده اين نكته را از استاد گرامي دكتر شفيعي كد ∗
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 تـــا وطاهـــا بـــاز گـــستردند پيـــران ســـپهر
  

 قمريان چون مقريـان در تـوي قرايـي شـدند            
  

  )۱۵۱ديوان، ص(

ـ       چند تهديد سر و تيغ     ‐۱۳ ديدهي كاش ب 
  

  ــو ح ــغ ت ــيدســت در گــردن تي ــرا ل  وار م
  

  )۴۰ص(

ت آخاقـاني در منـش    . ينـات خـاص شمـشير باشـد       ئبايد در اينجا به معنـي تز      » حلي«  

طـور    بـه . لي و تيغ را به صورت مراعات نظير درآورده است         رر ح و ديوان مكّ  ) ۱۸۵ص(

  :مثال

ــد تيــغ مــي ــغ!دهــي آوخ تهدي  ؟ كجاســت تي
  

  ــا چــون ح  !لــيش دســت بــه گــردن درآورمت
  

  )۲۴۱ص(

  هر سو از جوي جـوي رقعـه شـطرنج بـود       ‐۱۴
  

 بيـــدق زريـــن نمـــود غنچـــه ز روي تـــراب  
  

  )۴۲ص(

  در بـين خـواص ادبـا       تناسب دارد و ايـن    » شطرنج«و  » رقعه«ده با   به معني پيا  » بيدق«  

در . بـا غنچـه اسـت     ] پيـاده [=  بيـدق    ة رابطـ  ، قابل توضيح  ةاي بديهي است، اما نكت      نكته

 ةو گلهـايي را كـه برشـاخ       » گل پيـاده  «شناسي قديم گلهايي را كه داراي ساقه بودند           گياه

جدولها و جويبارهـا بـاغ      : بيت اين است  معني  . ناميدند  مي» سوار  گل«روييدند    درخت مي 

 گل پياده از روي خاك بـر آن         ة شطرنج آراسته بودند و غنچ     ةرا به صورت رقعه و صفح     

ال شاعر از گل پياده به ياد بيدق شـطرنج         سيذهن  . نمود   مي ‐ شطرنج رخ  ةرقعه مانند پياد  

  .سازي كرده است افتاده و به كمك آن تصوير

ــ‐۱۵ ــق   س ــست رون ــدگانحر دم او شك  گوين
  

  نيــروي شــيران غــاب،چــون دم مرغــان صــبح  
  

  )۴۹ص(

خاقاني شاعران و گويندگان رقيب خود را اگر چه شير بيـشه باشـند در برابـر خـود                     

داند كه صدايش پـاي        مي )خروس: در اينجا (بيند و خود را همچون مرغ صبح          ناتوان مي 
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قيده داشتند شـيرهايي كـه بـه        پيشينيان ع . گيرد  كند و توان آنها را مي       شيران را سست مي   

شوند تـاب شـنيدن صـداي خـروس را ندارنـد و بـا                 قصد شكار به روستاها نزديك مي     

 از شروح قديمي خاقـاني      ‐در شرح معموري  . گريزند   از حوالي ده مي    اوآواي  برخاستن  

  : به اين نكته اشاره شده و خاقاني نيز در بيتي ديگر آورده است)۹۴ص(

 وسعقــــل گريــــزان زهمــــه كــــز خــــر
  

 نيــــــك گريــــــزد دل شــــــير ژيــــــان  
  

  )۳۴۲ص(

  چو خاتمم به دروغي به دست چپ مفكـن         ‐۱۶
  

ــالِ كــه دســت   ــصابم ــال و ن ــد م ــوام، پايبن   ت
  

  )۵۲ص(

خواهد   شاعر از ممدوح خويش مي    . كنايه از خواركردن است   » به دست چپ افكندن   «  

 در حـق او     او را پس از آنكه همواره مورد توجه و نوازش بوده، به دروغي كـه دشـمنان                

خوار نكند و همچون انگشتري از دست راست كه نماد عزت و اقتدار است به               گويند    مي

خاقاني در موضعي ديگر از ديوان خود نظير همين اصطالح را آورده            . دست چپ نيفكند  

  :است

ــشّ ــد  يِبي ــر دســت چــپ نه ــالم ب ــر دو ع   ه
  

 و آنگه به دست راست بر آن بـيش، كـم زنـد              
  

  )۶۱۳ص(

بـه دسـت چـپ      «: را نبايد بـا مـشابه آن يعنـي        » به دست چپ افكندن    « اصطالح ناي  

امـا آنچـه در اينجـا در    .  يكي دانست ،كه اصطالحي است در حساب عقد انامل      » شمردن

 اين نكته است كه خاقاني مضمون بيت خود را گويا از اين سخن ابن               هستيمپي بيان آن    

) ۹۱۸/۶۹۱ الشعريه   عةالموسو( مآخذ   گرفته كه در الصناعتين و ديگر     ) ق.  ه۱۴۹ :فو(مياده  

  :آمده است

 الـــم تـــك فـــي يمنـــي يـــديك جعلتنـــي 
  

ــمالكا    ــي شــ ــدها فــ ــن بعــ ــال تجعلــ  فــ
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مگر مرا در دست راست خويش قرار نداده بودي و به من عظمت نبخشيده بـودي؟                [  

  !]مرا پس از آن توجه و عنايت در سمت چپ خويش قرار مده و خوارمساز

ــي   ‐۱۷ ــين بـ ــده كعبتـ ــرخ آمـ ــش  چـ  نقـ
  

 ســـت كـــس نقـــش وفـــا از آن نديـــده     
  

  )۶۹ص(

تأثير در بازي يـا نقـش         كعبتين تهي از نقش و بي     «نقش را     مرحوم سجادي كعبتين بي     

فرهنگ لغات و تعبيرات ديوان خاقـاني       (معني كرده است    » مخالف ميل شخص در بازي    

 بـه  از قـدما     نقش بودن كعبتين و تاس فلك به باور برخي          اما گويا بي  ) شرواني، ذيل واژه  

 :كن. (دانستند  مي» غير قابل خرق و التيام    «فلك اشاره دارد كه آن را بسيط و به اصطالح           

حافظ نيز به ساده و بسيط بودن گنبـد         )  خرق و التيام   فرهنگ علوم فلسفي و كالمي، ذيلِ     

  :آسمان در عين پرنقشي آن اشارت دارد

    چيست ايـن سـقف  بـسيار نقـش    ة سـاد   بلنـد  
  

 چ دانـا در جهـان آگـاه نيـست         زين معمـا هـي      
  

 

  آمده تـا نخلـه محمـود و در راه از نـشاط             ‐۱۸
  

ــده     ــيالن دي ــارنج گ ــروط را ن ــل مخ ــد حنظ  ان
  

  )۹۳ص(

اگـر بـه    . انـد    مفيدي را متـذكر نـشده      ةنكت» حنظل مخروط «شارحان محترم در مورد       

 ‐پوسـت يعني  » خرط شده « مخروط را به معني      ةتوانيم كلم   نسخه اعتماد كنيم ظاهراً مي    

 نيز چنان كه معلوم است گياهي است تلخ و          ‐ يا هندوانه ابوجهل   ‐كنده بگيريم و حنظل   

هاي گياه حنظل را كه در صحراي حجـاز و بـر سـر راه                 هبدين ترتيب خاقاني تكّ   . بدمزه

 با نـارنج گـيالن در لطافـت و طعـم     ‐ ارزش معنوي اين سفرة به واسط ‐حاجيان روييده 

حنظـل  «ايـن تعبيـر بـه صـورت     ) ۴۰ص( شرح شادي آبـادي      مقايسه كرده است، اما در    

تـر از حنظـل معمـولي         حنظل سوخته كه تلـخ    «آمده و اين شارح قديمي آن را        » محروق

توان احتمال داد كـه مـراد از محـروق      از اين ديدگاه ميمعني كرده است، اما فارغ   » است
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. ري در راه مكـه اسـت       يك عنوان جغرافيايي و نام كوه مشهو       ‐ گيالن ة به قرين  ‐در اينجا 

خاقاني در بيت ديگري از همين قصيده كه در شرح سوانح سفر كعبـه سـروده بـه كـوه                    

  :مورد نظر اشاره كرده است

 كوه محروق آنك وچـون زر بـه شفـشاهنگ در          
  

 انـد   حـبس خـذالن ديـده    ةديو را زو در شـكنج       
  

 

  مصطفي حاضر و حسان عجم مـدح سـراي         ‐۱۹
  

ــش    ــيمرغ خم ــيش س ــ ،پ ــوطي گوي ــد ط  ا بينن
  

  )۹۹ص(

اسـت كـه در     ) ص(انـد پبـامبر اكـرم         چنان كه شارحان خاقاني گفته    » سيمرغ خمش «  

 انـشاي   ايـشان  كه در محضر      است خاقاني» طوطي گويا «مرقد خويش خموشي گزيده و      

هاي ايشان در      جان كه از نوشته    ةكوب در كتاب ديدار با كعب       ينمرحوم زر . كند  قصيده مي 

قاني فراهم آمده، در قرائت و تفسير ايـن بيـت دچـار مـشكل               مورد شعر و شخصيت خا    

  : اند شده و مرقوم داشته

سـرايد، خـود را       خودستايي مـضحك، در حـالي كـه بـر مرقـد مـصطفي شـعر مـي                 «  

 در خـاك خفتـه اسـت و خـاموش،            از اينكه حسان، شاعر پيامبرِ     ؛خواند  العجم مي   حسان

گويـد،    سـخن مـي   ) خاقـاني (مرغ  ي كه سـ   آنجا: گويد  ادعاي برتري براي خود دارد و مي      

پايـه در كـالم خاقـاني بـاز هـم              بـي  نظير اين دعاويِ  . طوطي ناچار بايد خاموشي گزيند    

  .)۱۳۵ديدار با كعبه جان، ص(» .هست

متأسفانه نظير اين داوريها در كالم شماري از استادان همروزگار ما در مـورد خاقـاني           

  !باز هم هست

  جـانم نگـر    ة، رشـت   ماه نو ديدي، لبت بـين      ‐۲۰
  

 اند همبـر سـاختند      كاين سه را از بس كه باريك        
  

  )۱۱۲ص(
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 جان خـويش را بـا يكـديگر مقايـسه           ة هالل و لب يار و رشت       باريكي و نازكيِ   ،شاعر  

 در بيت اين است كـه مـردم قـرن شـشم و معاصـران                )!( تقريباً انحرافي  ةنكت! كرده است 

 چون هالل و    ‐د كه به غايت كوچك و نازك      ان   لبي بوده  ة شيفت ، معشوق ةخاقاني در چهر  

 اين سليقه و نظر مـردم آن روزگـار بـوده          ؛ البته  باشد ‐ جان عاشق   گسست  در حالِ  ةرشت

   .است

  ذات جـــسماني او كـــز دم روحـــاني زاد‐۲۱
  

ــه      ــر آميخت ــشك هن ــصال، زم ــه ز صل ــد ن  ان
  

  )۱۱۹ص(

. دانـد    مشك هنر مي   خود را نه سرشته از خاك كه آغشته و آميخته با           ممدوح   ،خاقاني  

استاد گرامي دكتر محمد اسـتعالمي      . است» مشك هنر « قابل بحث در بيت تعبير       ةاما نكت 

 معنـاي روشـني     ،مشك هنـر  «: اند   مرقوم فرموده  )۴۳۷ص(در نقد و شرح قصايد خاقاني       

 شـرح   ةساير شارحان نيز از كنار اين تعبير به سـادگي درگذشـته و آن را شايـست                » !ندارد

  .دان ندانسته

هـاي شـعبده كلمـات در سـخن خاقـاني        يكي از جلوه،رسد كه مشك هنر به نظر مي   

 خوش مشك آن را كه در فضاي ادبيات فارسـي           ةآشناييم و رايح  » آهو« ما با    ةهم. است

در لغـت فارسـي،     » آهـو «شناسيم، حال اگر اين نكته را هم به ياد بياوريم كـه               پيچيده مي 

متـضاد بـا هنـر و فـضيلت و          (و نقـص    » عيب« به معني    عالوه بر نام اين جانور مشهور،     

  .خواهد شدنيز هست، معماي سخن خاقاني بر ما گشوده ) كمال

 دسـت بـه     ‐نظر نيـست   كه در اينجا مد    ‐ آهو توجه به معناي دوم و ايهاميِ      خاقاني با   

 خـود را نـه سرشـته از مـشك آهـو كـه               ح لطيف زده و ذات ممـدو      تفضيلِ نوعي تشبيه 

 و ا هرگونه آهـو و عيـب مبـر   ةك هنر شمرده و او را به طور ضمني از شائب       آغشته به مش  
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خاقاني در اين بيت هم به ايهام تضاد آهـو و هنـر             ! آراسته به هنر و فضيلت دانسته است      

  :نظر دارد

 ديـــدي آن جـــانور كـــه زايـــد مـــشك    
  

ــامش    ــو«نـ ــت؟ » آهـ ــر اسـ ــه هنـ  !و او همـ
  

  )۶۸ص(

  :سخن پاياني

هـايي از ديـوان خاقـاني          بخش از سلسله معـادالت دريافتـه       در اين مقاله كه نخستين      

ايم به نكات و ظرايفي در شرح برخي از ابيات ديوان اين شاعر قرن ششم                 است، كوشيده 

  . بودند صفحه نخست ديوان خاقاني انتخاب شده۱۰۰اين ابيات از . اشاره كنيم
  

  :منابع

چـاپ عبدالمجيـد ديـاب، االزهـر، دارالمعـارف،          ،  شرح ديوان ابي الطيب المتنبـي      ابوالعالء المعري،    ‐۱

  .م۱۹۹۲

  .ش.  ه۱۳۸۷، زوار، تهران نقد و شرح قصايد خاقاني استعالمي، محمد، ‐۲

، تصحيح محمد حسين كرمي،     )پايان نامه دكتري  (شرح ديوان خاقاني     حسيني معموري، عبدالوهاب،     ‐۳

  .ش. ه۱۳۷۳دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، تهران، 

  .ش.  ه۱۳۸۳، چاپ سيدضياءالدين سجادي، تهران، ديوان خاقاني شرواني خاقاني شرواني، ‐۴

  .ش.  ه۱۳۶۲، چاپ محمد روشن، كتاب فرزان، تهران، منشآت خاقانيـ،   ـــــــــــــ‐۵

  .ش.  ه۱۳۶۶، چاپ محمدامين رياحي، تهران،  المجالسهةنز خليل شرواني، جمال، ‐۶

  .ش.  ه۱۳۷۸، سخن، تهران، ديدار با كعبه جاندالحسين، كوب، عب  زرين‐۷

  .ش.  ه۱۳۷۵، اميركبير، تهران، فرهنگ علوم فلسفي و كالمي سجادي، سيدجعفر، ‐۸

، فرهنگ لغات و تعبيرات با شرح اعالم و مشكالت ديوان خاقـاني شـرواني     سجادي، سيدضـياءالدين،     ‐۹

  .ش . ه۱۳۷۴زوار، تهران، 

، چاپ مدرس رضـوي، سـنائي،       ان حكيم ابوالمجد مجدود بن آدم سنائي غزنوي       ديو سنائي غزنوي،    ‐۱۰

  .ش.  ه۱۳۸۰تهران، 

  .۱۰۵۴، نسخة خطي كتابخانه مجلس شوراي اسالمي، شمارة شرح ديوان خاقانيآبادي،   شادي‐۱۱
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، چـاپ ژول مـول، انتـشارات و آمـوزش انقـالب اسـالمي، تهـران،                 شـاهنامة فردوسـي    فردوسي،   ‐۱۲

  .ش. ه۱۳۷۰

  .ش.  ه۱۳۶۸اي،   افست قم، انتشارات اروميه)با حواشي عبدالرحمن البرقوقي(ديوان المتنبي  متنبي، ‐۱۳

، فرهنگستان هنـر جمهـوري      اصطالحات خوشنويسي در شعر شاعران بزرگ ايراني       محمودي، آزاد،    ‐۱۴

  .ش.  ه۱۳۸۷اسالمي ايران، تهران، 

  .ش. ه۱۳۷۴ا مقدمة رشيد ياسمي، نگاه، تهران، ، بديوان مسعود سعد سلمان مسعود سعد سلمان، ‐۱۵

 ة محمـد اديـب جمـران، منـشورات وزار    ‐، چاپ يحيي زكريا عبارهالخزل و الدال   ياقوت حموي،    ‐۱۶
  .م۱۹۹۸الثقافه، دمشق، 
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  پژوهي  سعدي

  در كشورهاي انگليسي زبان
  داري دكتر احمد تميم

  شگاه عالّمه طباطبايي تهران خارجي داني ادبيات و زبانها دانشكدةدانشيار

  )۶۲ تا ۳۷ص(
  

  :دهيچک

ک يـ  بنگال که در حدود      ييايانجمن آس . گردد يم  باز يالدي به قرن هجدهم م    ي آثار سعد  ةمطالعه دربار 

 .شـت دا   عهـده   بـر   مهـم  ي نقـش  ،ن شـاعر بـزرگ    يـ س شد در ترجمه و نشر آثار ا       يش تأس يم قرن پ  يو ن 

 يان مردم عـاد   ي در م  يشناس ييباياست، عشق و ز   يت، س يب، طنز، تر  يي به علت خردگرا   يمکتوبات سعد 

 ترجمه کـرد کـه نـور        ي را از سعد   ي اشعار .م۱۷۹۹در سال   » آن سوارد « داشت   يبي نفوذ عج  ،و خواص 

  .ديتابان يان همه مي را در مي و خردورزيآزاد

ق يطر داشت و از يقيوان حافظ توجه عمي و ديبه آثار سعد) .م۱۸۰۳‐۱۸۸۳(رالف والدو امرسون    

ـ ين دو شاعر بزرگ ا    ي با ا  ي فون هامر آلمان   يها ترجمه  شـاعر بـزرگ     همـين ق  يـ  از طر  . آشـنا شـد    يران

کـا  ي در امر  يات فارسـ  يـ ر ادب ي پرورش و گسترش و تأث     ي برا يني نو ي و معنو  ي فکر ي فضاها ،ييکايامر

 شـعر    از يديـ  جد يران هـر دو برداشـتها     يـ ر فرانسه و انقالب مـشروطه ا      يانقالب کب . فراهم شده است  

. دار شده بودند    را شاعران جوان عهده    ي کهن سعد  ةفيدر انقالب مشروطه وظ   ؛  دي را موجب گرد   يسعد

 يکـ ي گلستان   ةسنديآل خود نام برد آشکار شد که نو        دهي به عنوان شاعر ا    ي که امرسون از سعد    يهنگام

ـ   ، امرسون يبا رهنمودها . امرسون در خلق آثارش بوده است      ي اصل ياز الگوها   .م۱۸۴۹ه سـال     الکات ب

 تمـام کتـب   ي همت گماشت کـه حـاو  ي بشرة کتابخانيجاد نوعيتا پرداخت و به اي بهاگوادگ ةبه مطالع 

و  يوس، سـعد  يک کنفـس  ي کالسـ   آثـار   و يـي  ودا يهـا   نوشـته  ،الکات در کنار قرآن   . س جهان باشد  مقد 

  .استف کرده يتوص» يس پارينوآور« را ي آشکارا سعديو.  را هم فهرست کرده بوديفردوس

  

  . لي، گلستان، بوستان، امرسون، ملوي سعد:هاي كليدي واژه
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مهمقد:  

ن يالـد  خ مـصلح  ي در جهان هست که بـا آثـار شـ          ي و اجتماع  ياسيب و متفکر س   يکمتر اد 

 ي شـرق شناسـان را بـا سـعد         يي کـه آشـنا    ي از مراکـز   يکي.  آشنا نباشد  يرازي ش يسعد

ژه گلستان و بوسـتان از ابعـاد        يو ه ب يآثار سعد .  بنگال بود  ييِاي انجمن آس  گرديد،موجب  

توانـست بـه     ي برخـودار بـود و مـ       ي و ادب  ي و اخالق  ي و نظر  يگوناگون در حکمت عمل   

 يمـ يات تعل ي همراه با ادب   ي سعد ييخردگرا. اموزدي ب ييزهايهرکس در هر شغل و مقام چ      

قت  در سراسر اروپا مطاب    ييا خردگرا ي با نبوغ عصر استدالل      ي به خوب  ،زيو سبک هجوآم  

س يت بود کـه فرانـس     ي اهم ي از لحاظ ارزش، آنچنان دارا     ي سعد ياسي س يپندها. داشت

 را  يح سـعد  ي نصا .م۱۷۹۱ بنگال در سال     ييايشناس و مؤسس انجمن آس     ن شرق يگالدو

 را  يي امپراطوران اروپـا   ،يسيسندگان انگل يشاعران و نو  . ديبا عنوان پندنامه به چاپ رسان     

. دادنــد ي مــورد خطــاب قــرار مــيالهــام از آثــار ســعدق يــ، از طريي فرمــانرواةريدر ســ

 ي محورهـا  ،ي و خداپرست  ي، طنز و هجو، پند و اندرز و سرانجام انسان دوست          ييخردگرا

ـ      ةدر دور . آمدند ي به شمار م   ي سعد يها مهم آموزش  ک ي کالسـ  ي رنسانس اروپا آثـار ادب

 ةو اقتبـاس در زمـر      پس از ترجمه     يافت و آثار سعد   يونان و روم باستان در اروپا نفوذ        ي

 و حـافظ در     ي سـعد  يهـا   نـام  يالدي م .م۱۸۴۱در سال   . ک قرار گرفت  يات نئوکالس يادب

نـام  . خـورد  يکرد به چـشم مـ      ي مطالعه م  ييکاي که امرسون شاعر امر    ييها فهرست نسخه 

 يآثـار سـعد  . در آثار امرسون آمده است  بار۳۰ حدود ي بار و نام سعد  ۲۵حافظ حدود   

د حـائز   يـ  جد يايـ اسـت دن  يات و اخـالق و س     يـ ت، فرهنـگ، ادب   ين را در مد   يسهم بزرگ 

افـت  يسندگان بـزرگ راه     يبان، شاعران و نو   يان اد ي نه تنها در م    يآثار سعد . ده است يگرد

. دادنـد  ي نشان مـ   ي فراوان ة عالق ‐ژه گلستان يو ه ب ‐ز به خواندن آثار او    ي ن يبلکه مردم عاد  

ق ترجمـه و    يـ  از طر  )Transcendentalism( ييگرا يک و مکتب تعال   ي سبک رمانت  ةتوسع
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ـ   يـ تلط. سر گـشت  يـ  م يوان حافظ و آثار سعد    ي د يرهايتفس  ي و رواج نـوع    يف ذوق ادب

ـ ن دو شـاعر پد    ين ا يق انتقال مضام  ي از طر  يراني و ا  ي شرق يشناس ييبايز  يسـعد . د آمـد  ي

 را بـا هـم در نظرداشـت و          يا و عقبـ   يـ ات و دن  يات و معنو  يادم ،يعني ، تمام بود  يشاعر

  :رود کهس يم

  خرم از اوست   ، خرم از آنم كه جهان     ،به جهان 
  

 عاشقم بر همه عالم كه همـه عـالم از اوسـت             
  

 ما  ي از آن جهت برا    ييکاي و امر  يبان غرب ي دانشمندان و اد   ة مطالع ي با چگونگ  ييآشنا  

انـد و بـه چـه         مطالعـه کـرده    ي سعد ة دربار ييها م با چه روش   يکن يمهم است که درک م    

ران و  يـ  باعظمـت ا    کـشورِ  ي و علمـ   ي ادب يها هي باشد تا سرما   ؛اند افتهيت   دس يج عمل ينتا

ـ  گوناگون بـه ا يها  زبان که به شکل ي فارس يها نيسرزم گـر  يران مربـوط هـستند، در د  ي

ـ  شناخته شـود و سـهم بزرگـان ا         ي شمال يکايژه اروپا و امر   يو هها ب  نيسرزم ران و زبـان    ي

  .دي به دقت در نظر آيفارس

 کـه   ي زمـان  ؛گـردد  ي به اواخر قرن هجـدهم بـاز مـ         ،ي بر آثار سعد   مطالعه و پژوهش    

 در  بنگالييايسس انجمن آسؤشناس و م  شرق)Francis Gladwin(وين الدگس يفرانس

در  . آن به چـاپ رسـاند      ةهمراه با ترجم  » پندنامه«نصايح سعدي را با عنوان       ،۱۷۹۱سال  

چاپ آثـار سـعدي    كار مهم )J. H. Harrington (اچ هارينگتون.هاي بعد، جي طول سال

تمام وي را مسلماني هندي به نـام مولـوي محمـد         ناكار  . را به عربي و فارسي، آغاز كرد      

 .)Storey, P.957ff (۱ عنوان نيز ذكر نشدةحتي در صفح  ولي نامش،رشيد تكميل نمود

ميـان  ر حكمـت عملـي و روانـشناسي مـردم، د          سعدي به دليـل برخـوردار بـودن از          

 طرز تفكـر    با توجه به  و   ۲دبو ت فراواني برخوردار  دولتي هندوستان، از محبوبي   كارمندان  

 ، اين نكته بديهي بود كه كتب شرقي بايـستي بتوانـد بـه يـك شـاهزاده                 ،قرن هجدهم در  

 ، بـه دربـاري    ؛ بـه وطـن    قيقيح عشق   ، وطن پرست   همچنين به  ؛ گوشزد كند  وظايفش را 
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هـاي   بدون ترديد در زمان انقالب     .را بياموزد  بيهودگي دنيا    ،يح به مسي   و از فساد بيزاري  

ويليام  ر س . حاوي پيامي براي اروپا بود     ، سعدي ةانآزادي خواه عواطف  آمريكا و فرانسه،    

.  پيشين در اروپا توقيف شـده بـود        ة اشاره كرد كه در دور     هايي از بوستان   بخش به   جونز

  .»تاباند  همه جا مياش، نور آزادي و خرد را در با پرتو خيره كننده«اين ابيات 

گونـه بـه     را به صـورتي غـزل  اين اشعار ،۱۷۹۹در سال  )Ann Seward(» آن سوارد«  

آن سـوي     حـاكم در   ةسلـسل ن  ي، بلكه آخر   سوم ججوراين اشعار نه تنها شاه      . نظم كشيد 

  :داد يرا نيز مورد خطاب قرار م  مانشيايدر

  نوا را پاس بدار؛  ياور و بي فرزندم، بي

  هاي رخوت خويشو در زنجير

   ؛به خواب مرو

  كند هنگامي كه شادماني حسي تو را چنان جذب مي

  ؛»خواهم بيش از اين نمي «:گويي كه مي

  ؛برند عاقالن، بر خواب سبك شبان رقت مي

  هنگامي كه گرگ درنده از حصار پريده

  !و در ميان رمه رسيده است

  .اردد قوانيني كه نادرست را بر پا مي! تباه ساز! فرزندم

   پيروز است؛ رزمجويِمشغوليِ  دلينآسايش همگان، نخست

  .زنند  حلقه مي]همچون گل [  مردم ،ازيرا بر جبين سلطنت، نخست

  . درخت،اند و شاه ايشان ريشه

  !گسترد هايش را با شكوه فراوان مي او در هوا شاخه

  كه! اما بدان اي جوان پر شور

   ۳.يرندگ درختان، تنها از ريشه، قوت و دوام مي
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 نخـستين   ةدربـار  .بياموزندسعدي  را از   هايي   چنين درس  نداشتند تا    البتّه همه آمادگي    

  چنـدان  يكتـاب « : شـده اسـت    داوري چنـين    ۱۷۷۴گلستان به انگليسي در سال        از گزيده

دهـد كـه هيچگـاه در        گان آمـوزش مـي    د را به شاهزا   يتعدالت و انساني  ...  نيست برجسته

نـه تنهـا     ،ايـن موضـوع    ة دربـار  ،ايـن دوره  پيش از    ۴.» گشت مشرق زمين محقّق نخواهد   

  :وجود داشتنيز ي و مذهبي ملّ، بلكه تعصبات تعصبات فرهنگي

ي جـدا بافتـه هـستند و        ا  ه با اعتقاد به ايـن كـه تافتـه         برخي از نويسندگان فقيد فرانس      

پا معرفـي   ارورا در تقابل با مردم      ا و تعاليم اسالمي     هبرخي به قصد تحقير مسيحيت، عرب     

به زيور علم و هنر آراسته      ن و با فرهنگ جلوه دادند كه        تمدمعرب را   ان اقوام   آن ...كردند

 ۵.فرورفته بودو بربريت  جهلي كه اروپا در زمان در ؛بودند

شعراي فارسي   ،اندوره باعث شد كه نخستين مترجم     در اين    فكري   ةروندهاي دوگان   

 سعدي بـه دليـل      ،از اين لحاظ  . كنندمعرفي  ك  نئوكالسي نظم   بيش آشناي كما ةحوزرا در   

 به خوبي با نبـوغ عـصر اسـتدالل مطابقـت            ،هجوآميزتعليمي و سبك    گرايش به ادبيات    

 .داشت

هاي ادبيات فارسي، فهم و       ويكتوريايي نسبت به مضمون    ة ديگر از پيشروان دور    يکي  

 و مجنـون را     همدلي بيشتري نشان داد، اسحاق دزرايلي، داستان عـشق شـورانگيز ليلـي            

 و ديگــر )Nott(آن، از جــونز، اوزلــي، نــات » توصــيفات محلــي«بــازگويي كــرد و در 

زيرا آنان آماده بودنـد تـا       ... سنجي كرد   بسيار نكته  ،در اين باره  «او  . خاورشناسان بهره برد  

هـاي آثـار سـعدي و حـافظ،          دزرايلي از ترجمه  » .هر نوع تازگي و نوظهوري را بپذيرند      

ويرهايي بديع اخذ كرد؛ از حافظ در بيان مهـر زليخـا بـه يوسـف روايـت      ها و تص   تلميح

او .  تـأثير دوسـت و همنـشين، تعبيـر و تفـسير نمـود              ةآورد و حكايت سعدي را دربـار      

هـايش، شـعري      از جامي را به صورت حكايتي منثـور نوشـت و در يادداشـت              اي  قصيده
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دزرايلي اقـرار نمـود كـه       . د خود خالصه كر   ةپارسي را به صورت داستاني عاشقانه دربار      

، زيـرا او تنهـا      »رسـد  ي از شـعر فارسـي نمـي       ا  هاي من، مخاطب به هيچ ايـده       از روايت «

 ۶.داد را، هماهنگ به بافت حكايت خود پيوند مي»  از ادبيات فارسيبخشي«

‐Ralph Waldo Emerson() ۱۸۸۲( گذشته از سهم شخصي رالف والـدو امرسـون    

 بيستم، داليلي وجود داشت كـه نـشان   ة سدةهاي ميان در دهه  در اين تحول ادبي،      )۱۸۰۳

داد فضاهاي فكري و معنوي نويني براي پرورش و گسترش ادبيات فارسي در امريكا               مي

 ،۱۸۵۸ مهم و اثربخش امرسـون در سـال          ةسه سال پيش از انتشار مقال     . فراهم شده است  

 وابـسته بـه     ملـيِ  ة، مجلّـ  )Atlantic ( حافظ و سعدي، در آتالنتيـك      ة مفصلي دربار  ةمقال

 دو شاعري كه با آفـرينش ادبيـات ملـي و اصـيل،              ؛ادبيات، هنر و مذهب به چاپ رسيد      

 اثر حافظ آگـاه بـود و در واقـع           ةعد صوفيان  مقاله از ب   ةنويسند؛  اعتبار و امتياز يافته بودند    

ي مردمي سبك سـعدي، قـدردان     و  عميق  زباني همچون زبان امرسون، از نفوذ        توانست با 

   ۷.كند

هـايي كـه امرسـون مطالعـه         هاي سعدي و حافظ در فهرست نسخه       ، نام ۱۸۴۱درسال    

ي ا  هاي وي، جايگاه ويـژه     ه حافظ و فردوسي در نخستين مقال      .خورد كرد، به چشم مي    مي

 ۲۵، نام حـافظ  )Oliver Wendell Holmes( شمارش اوليور وندل هولمزةپاي  بر۸.دارند

 هـاي ارسـطو    ر در آثار امرسون آمده است، همچنان كه نـام          با ۳۰بار و نام سعدي حدود      

)Aristotle ( و وردز ورث)Words Worth( ۲۵بار و نام مونتين  )Montaigne(۳۰  بـار 

 سعدي اگرچه پيش از اين سروده شده        ةشعر امرسون دربار  . خورد در آثار او به چشم مي     

 ة امرسـون دربـار    .چـاپ شـود   ) Dial(گراي ديل    ي ترقّ ةرفت در روزنام     انتظار مي   اما بود

هايش توانسته است به بهتـرين شـكل شخـصيت      سعدي و اين كه آيا سرودهةزندگي نام 

  امرسـون در ۱۸۴۵ تـا سـال   . بررسـي پرداخـت   تحقيـق و   شاعر شيراز را نشان دهد، بـه      
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نايل هاي ژوزف فون هامر       دو مجلّد از ترجمه    ةجستارهاي خود در ادب پارسي به مطالع      

  ۹.آمد

گـراف    گلستان سعدي بارونةترجم) Theodor Parker( تئودور پاركر ۱۸۴۹ سال در  

)Baron Graf (ا به نظر ميدر سال ترديد  رسد كه وي بي را در اختيار امرسون قرارداد، ام

دو .  در اختيار داشته است     او بوده  متعلق به خود  كه   از گلستان،     را برگردان ديگري  ۱۸۴۳

 نـاقوس آزادي    ةمـجـمــوع  هـاي بـيـشتـري از حـافـظ در     ه تـرجـمـ ،سـال پـس از آن   

)The Liberty Bell ( ــه چــاپ رســيد ــتان آزادي وب ــشارات دوس  Friends of(  انت

Freedom(ــشر ســاخت  فردوســي در فهرســت ة، شــاهنام۱۸۵۳ در ســال ۱۰.، آن را منت

 در سـال    بـا ايـن وصـف     !  به آن ابراز نكـرد     اي  مطالعات او قرار داشت، اما چندان عالقه      

 و در آن    نگاشـت  ادبيات فارسـي،     ةدربار) Atlantic( آتالنتيك   ةي براي مجلّ  ا  مقاله۱۸۵۸

 حـافظ   ة محتواي مقاله بيـشتر دربـار      .شرح كوتاهي از مضمون اشعار شاهنامه درج نمود       

ام يـ بيني شهرت براي عطّار و عمر خ        نمونه اشعاري از ديگر شاعران، همراه با پيش         و بود

  ۱۱.خورد م مينيز درآن به چش

کا منتشر گرديد و همانطور كه در صفحات قبل         يدر آمر ۱۸۶۵گلستان سعدي در سال       

  ۱۲.آن پيشگفتاري مكتوب نمود اشاره شد امرسون بر

 از آثار   ياريم بس ي سبب شد مفاه   ،يرانيکم دو تن از شاعران ا       امرسون با دست   ييآشنا  

 چه به نظم و چه به نثر،        ،آثار امرسون  يابد و در بررس   ين شاعران به اشعار امرسون راه       يا

  .ن مسأله را مشاهده نموديتوان ا يم

آل خود نـام بـرد، آشـکار شـد کـه        دهي به عنوان شاعر ا    ي که امرسون از سعد    يهنگام  

 يکـ ي امرسون در خلق آثارش بـوده اسـت، امـا            ي اصل ي از الگوها  يکي گلستان   ةسندينو

 بـر   يارير بـس  يز تـأث  يـ  حـافظ ن   يعنـ ي بود،   يرو سعد ي پ ،راز که در غزل   ي ش يگر از اهال  يد
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ـ ش از آن که امرسون با هر        ياما پ . امرسون داشت  ـ ي ا يک از شـعرا   ي  ي کـامل يي آشـنا يران

عـت  يافت، که آن همانا طب   ي ييسرود آشنا  ي م يز که اشعار دلکش   ي اسرارآم يابد، با شاعر  يب

 کـه   يکـس  «؛شـت  در دستانش دا   اي  چهيدگان را چون باز   ياش آفر  بود که با ذوق شاعرانه    

ـ  اند يرويزد و آنها را با ن      ياها را بر هم م    يها و در   ينظم خشک   خـود بـه حرکـت در        ةشي

  .»داد يشان نظم ميآورد و آنگاه از نو به ا يم

آمـد، بحـث در      يان مـ  يـ آل بـه م    دهيان امرسون با شاعر ا    ي م ةهر کجا که بحث از رابط       

شـد تنهـا بـه       ي بود که گفته مـ     ي شاعر يسعد. ز قابل توجه بود   يسبکان حافظ ن   مورد هم 

بدون انکار کـردن و     . »دني بخش يشاد«و  » شاد بودن «شد و   ياند يم» ي دل آدم  يسرخوش«

ن حـافظ بـود کـه امرسـون در          ي کرد که ا   يادآوريد  ي با ي سعد يها تيده گرفتن قابل  يناد

ـ  و از ا   يقيها، طلوع آفتاب، موس    زگان، پرنده يش شراب، گل سرخ، دوش    ياشعار او ستا   ن ي

 کـه  يحد ي بي از راه شعف و شاد‐ نمود و به احساسات خوديل را مشاهده و بررس يبق

 از اشـعارش    يکيدر  » . مجال بروز داد   ‐داد يها نشان م   يها و خوش   ييباينسبت به تمام ز   

  :پردازد يف شاعر مين گونه به توصي ا،نام دارد» شاعر«که 

  ان را ي آور خدايآن که شراب مست

  .سازد ير مين سعادتمند سرازگساراي بزم ميبه سو

 ي را که بـه سـادگ      ي بود که مردم   ي شاعر ي عالقه داشت چرا که و     يامرسون به سعد    

 ي و حافظ را نه از بعـد شـعر و شـاعر            ياگر سعد . نمود ي و خشنود م   يستند، راض يز يم

ـ  ا،د که حـافظ  يم د يم، خواه يي نما ي متقابل بررس  يريرپذي و تأث  يخيبلکه از نظرگاه تار    ن ي

ها و کاروانسراها را در      ارتگاهين حافظ نبود که تمام ز     يا.  است ي سعد ةجير بزرگ، نت  شاع

 بـه خـارج از شـهر        يار کم ي بس ي سفرها ،که حافظ  شناخت چرا  ير اصفهان تا مکّه م    يمس

ا و اروپـا    ي بـه آسـ    ي دور و دراز   ي بود کـه سـفرها     ين سعد يراز نمود و ا   يزادگاه خود ش  

  : بردي او پةده و سالکانيد ايت دني به شخصيتا حدودتوان  ين چند سطر مياز ا. داشت
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  نمود ي ميد سپري سرشار از مرواريها  روزها را چون جاميسعد

  نمود يت خدمت ميو بر خُرد و کالن و ارباب و رع

  دادند يها سر تکان م  صخرهي عاشق از رويها گل

  اه در برگرفته بودي سين را دودي چوبيا کلبه

  ها چرخ ةها و همهم  رنگيصدا

  )ساخت يها را م هيسا(افکند  يه مي که بر همه جا ساي نوريکورسو

  بر کلبه ها و چادرها

 در بـر    يات را بـه همـان خـوب       يـ ات و معنو  ي ماد ، امرسون ة شاعران يبه هر حال تئور     

  . رايت را و حافظ و سعدي و اشرافيگرفت که دموکراس يم

 از قطعـات    يکـ ي . داشـت  ياريت بـس  ي شاعران جـذاب   ي برا ي آثار سعد  يها هيدرونما  

از ... «ي وارد شـد   يد که چـون بـه کـار       يگو ي سخن م  يا  گلستان از زبان شاعر ناشناخته    

 از دزدان عـدالت و از       ؛يرومنـد ي ن ،اني از گـدا   ؛ حفظ تعـادل   ، از مستان  ؛ شرافت ،راهزنان

ـ  را در وجود کـشاورز، ا    ي و مهربان  يطبع و ظرافت، گشاده  ... اموزي بخشش ب  ،سانيخس ن ي

  .»...ابيمدعا در يسواد و ب يبمرد 

 است کـه  ين سعديد ا يترد يافت اما ب  يتوان   يز م ي را در اشعار حافظ ن     يمين مفاه يچن  

  :پردازد ي مين نکاتيح چنيبه توض

  ر استيش اسي خويِانسان در وجود انسان

  ستندير نيشان پابرهنه، فقيدرو

  ...ديگشا يو م تيش را به روي خوي درها!ن شدهي نوع نفرياگر سرنوشت، ا

  ن شدهي نوع نفريا... 

  شود ي رهنمون م، نابةشي انديتو را به سو

 کـه از    يگـر شـاعران   ي و د  يان حافظ و سـعد    ي م ي امرسون به اختالف زمان    يتوجه يب  

 شـاعر   ة چهـر  ياند تنهـا بـه جهـت بازسـاز         ک بوده ين دو شاعر نزد   ي به ا  ييلحاظ محتوا 
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م امرسـون از    ييم بگـو  يه با استناد به آن بتوان      وجود ندارد ک   يا  چ نشانه يه. محبوبش است 

ـ او به وضوح ا   . اطالع بوده است   ي ب يان حافظ و سعد   ي م ياختالف زمان  ن دو را از هـم      ي

  .کند يجدا م

 و ي او سرشـار از خـرد، عقـل عملـ     ؛ حافظ را نداشت   ةل شاعران ي تخ يها ، بال يسعد  

  : داشتيسعد يِ از نظرگاه مردمي درستدي د،امرسون.  بودياحساسات عقل

، ي، عـشق، دالور ي شـاعر دوسـت    ،يسـعد ... منـد اسـت     عالقـه  ينژاد بشر بـه سـعد     «  

  ». استينگر ندهياخالص، بخشش، صلح و آ

  :ديگو ين مي از حافظ چني انتقاديدياو با د

 او و   يانگر قدرت شـاعر   ي ب ييش حافظ متوجه شاه زمان خودش است و از سو         يستا  

  .د در جامعه است فقر موجوةگر نشان دهندي دياز سو

کنـد در    ين مـ  يرا تحـس  »  حـافظ در انتقـاد کـردن از بزرگـان          يژگيو« که   ي زمان يحتّ  

م خـاصّ   ين ما از مفـاه    ي غمگ يگرا دانم، اما شاعر واقع    يمن نم «د  يافزا ين م يپانوشت چن 

 در برخـورد    ين دوگانگ يا» .کرده است  ي پرنفوذ خود استفاده م    يها  حفظ مهره  يخود برا 

 او کـه در     يهـا  ادداشتيگر از   ي د يکياش در    يراني از دو شاعر محبوب ا     يکيامرسون با   

چ هـدف  يحـافظ بـدون هـ   «: ان اسـت يـ  نمايز به خـوب   ي منتشر شد ن   يراني ژورنال ا  ةمجلّ

 او بـه    ؛ در دل نـدارد    يحـافظ هراسـ   .  کردن با بزرگـان اسـت      ي باز ي تنها در پ   يمشخّص

  ۱۳.»نديب يات را مينگرد و تمام جزئ يدوردستها م

 و بـه    پرداخـت  بهاگوادگيتـا    ة به مطالعـ   ۱۸۴۹الكات به سال     با رهنمودهاي امرسون،    

 ؛س جهـان باشـد    ت گماشت كه حاوي تمامي كتب مقـد        بشري هم  ةايجاد نوعي كتابخان  

هـاي   نوشـته  الكات در كنار قرآن،    .شده است  كاري كه امروزه كامالً از امور مذهبي جدا       

هنگـامي   .عدي و فردوسي را هم فهرست كرده بود        كالسيك كنفسيوسي، س    آثار ودايي و 
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 دربه مشكل برخـورد،     ) Athenoeum( هاي سعدي در آتن نوئم     دستيابي به نوشته   كه در 

 .Henry w( خصوصي هنـري دابليـو النـگ فلـو     ة مجموع به دانشگاه هارواردةكتابخان

Longfellow( توصـيف  » پارسـي  ينـوآور « آشـكارا سـعدي را       ،خاطرات وي  . پرداخت

ترتيـب داد،   را  ي از مقـاالت و مباحـث        ا  هنگامي كـه او سـرانجام مجموعـه        .كرده است 

                 تي شاعران و فالسفه را به ترتيب زير مرتب كرده بود و در آن مسيح را هم چون شخصي

  :محوري در نظر گرفته بود

ــرمس   ــستوس،)Hermes( هـ ــشت)Trismegistus(  تريسمگيـ ، )Zoroaster( ، زرتـ

ــسيوس ــعدي،)Confucius( كنفــ ــتكليلوس ، ســ ــاگوراس)Aeschylus( اســ  ، پيتــ

)Pgthagoras( بهمـن   افالطون، مسيح، دانتـه،    ط،، سقرا )Behmen(    ،شكـسپير، ميلتـون ، 

ي تمـام عيـار از كتـب بـزرگ و داراي لحـن              ا   مجموعه ،اين اثر  ۱۴.سويدن بورگ و گوته   

 اين كه از آثار     كند بر  با اين همه هيچ چيز داللت نمي       . فرهنگ اخالقي بود   ةتعليمي دربار 

ي ا  برونسون اَلكات ديدگاههاي نويني اخذ شوند، يا اين كه شعر پارسي در آن بـه گونـه                

 ةاز طريق كساني كـه بـا وي رابطـ          ر الكات اساساً  ياگر تأث . توصيف شده باشد   ويژه و نو  

 William(لگـر آر ويليام رونسويل ياند مورد توجه قرار گرفته، درمقابل تأث شخصي داشته

Rounesville Alger) (۱۹۰۵‐۱۸۲۲ (ِكـه   به نام شعر خـاور  ور او مشهة برگزيددراصل

  . با عنوان شعر شرق تجديد چاپ گشت۱۸۶۵به سال 

اثرگـذار امرسـون    ةرسـال  حاكي از تغيير در محتوا بود كه به مـدد         ،اين تغييردر عنوان    

سوم كتابش را   ي تاريخي كه يك     ا  رساله در   آلگر. شعر پارسي صورت پذيرفته بود     ةدربار

وي  ،آن ي از سـعدي كـه در      ا   او با ذكر نمونـه     .كند  اشاره مي   نيز گيرد به امرسون   در برمي 

 ،بو پرداختـه    وجود حقير خود به عنوان شاعر با يك گل سرخ خوش           ة به مقايس  )سعدي(

  :افزايد مي
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کا و از پس قرنها     ي گويي كه امروز و از آمر      ،سرايد  محبوب ما مي   بدين ترتيب سعديِ    

؛ اگـر   !اي عزيـز    بـه آنـان بگـو      :دهـد   پارسي پاسخ مـي    ةدرگذشتسراي   و درياها به ترانه   

  ۱۵.اند، زيبايي تنها بهانه براي بودن آنهاست چشمان براي ديدن آفريده شده

ـ     لـ از گ  )Gladwin(دويـن    گال ة ترجم ۱۸۶۸ملويل به سال       دسـت   هستان سـعدي را ب

 كـه امرسـون بـر آن        همـان را   ؛نداشـت يـار   در اخت  را   ۱۸۶۵ ة ترجم  نسخة ه او البتّ (.آورد

ام را در اختيـار     يات عمرخ ي سه چاپ متفاوت از رباع     ، او،  بعد ةدهدر  .) ه بود مه نوشت مقد

خواند و   ا كافر متعالي مي   ام ر يخ عمر   ،در اين زمان وي به زبان فاتحان انگليسي       ۱۶.داشت

لعـات وي در شـعر      پيداست كه مطا   .نمود توصيف مي » ديني انديشمندان  بي«شعر وي را    

  ۱۷. گرايشي تازه يافته بود،پارسي

در دانـشگاه ييـل     ) Beinnecke(  بينـك  ةكتابخان اكنون در   ملويل از گلستان هم    ةنسخ  

)yale ( همچنين  ،ي نسخه يآمريكامالك   ةي است كه دربار   يها  داراي نشانه   و موجود است 

يـا   كلماتزير  در   م شده  رس خطهاي. كند  مطالبي را به ما گوشزد مي      ، ايراني آن  ةنويسند

هـاي   ه مـا را بـه حكايـت       هاي مختلف حاشيه، نه تنها توج      نوشتهنيز  و  ها   تركيبات جمله 

سـازد كـه      آشنا مي   نيز  پنهاني ي نكات ابلكه ب  كند، مي  جلب سعديمشهور و كلمات قصار     

  : به عنوان نمونه؛آيد خوش مي  بدبينةبه مذاق خوانند

  ...طلبد ي درآمدي ثابت م،سودگي خاطرآ...

  :يا

 ايـن بـر    مگر   ي؟پرس ميرا  دست    حال درويش تهي   هبه فصل قحطي و خشكسالي چگون     

  ...مرهمي بر زخمش گذاريي، ا  باشي كه با دادن توشهعقيده

  : اين كهو يا

  ۱۸.انگيز است فتنهراند دروغ مصلحت آميز به از  خردمندان گفته
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 ةبـار اسـت كـه در  ) Billy Budd(موضوع اخير به نحو جالبي يادآور نظـر بيلـي بـاد      

  .، سخن گفته است دروغدون بكاريِ  درستگيفايد بي

كتاب خود  در) Dorothee M. Finkelstein( فاينكل اشتاين .همانطور كه دوروتي ام  

 چيزي جـز  ،س سفر شرقي وي به سرزمين مقد      : گرايش شرقي ملويل نوشته است     ةدربار

» كـالرل «  كتـاب  ليِدعران شرق در مباحث جـ     با اين حال، شا    .ميراث غربي نيست  تأييد  

)Clarel ( مارسابه«به نام   ،  ي از بخش سوم   ا  در قطعه  .نقش دارند «)Marsabe(    حافظ بـه ،

  : اين گونه پاسخ گفته است،هاي شعرش با جهان  شراب و گلپيوند ةالي دربارؤس

  آيد،  ميكه از تاكستانبه سوي حافظ 

  :كند ، خطاب ميتدس با كتابي در) Didymus(ديديموس   

   ! اي مراد خلوتيان!حافظاي ! اي خدايگان من

  آيا گلها از اين جهان هستند؟

  ؟ست كي اين گلهاوندگارخدا

  داند؟ مياين را ديديموس بزرگ، چه كسي 

  :سخني ديگر گفتبايد  با اين حال،

  !برپا كن نماز ،ايمان داشته باش و اين جا با شراب

  ؛ قوسي تاكها معبددر

  ۱۹... محراب گل سرخدر برابر

ها بـه سرخوشـي و       هترين جمل  كوتاهبا    با حالتي دفاعي    در آن است كه    انهت حافظ لذّ  

   :اي پارسي چنين سروده است يك آسيايي با قافيه. شادمانگيِ كمتر، بسنده كنيم

  .همراه با شوخ طبعي سعدي ،آور از آن او دانشي شگفت

ـ      ي كهن زرتشتيان مي   ها اين قسمت به توصيف خاموش شدن آتش      در      اپـردازد كـه ب

 ايـن  ، شعر؛ استناسبتم) William Butler Yeats( تسيصورت شهودي ويليام باتلر ي

  :يابد گونه خاتمه مي
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  گذرد قانون ساحر مي قانون،

  ۲۰ گيرد كناره ميميترا از خورشيد  و

   اين حس يـ ن، جريان پنهان و غالب در رباع گذر زمان و چرخ تمدر  عمـ ييسـودا  ات

 ؛دبـو ه   براي خوانندگان پايان سده به نحو بـارزي جالـب توجـ            ،اين موضوع  .استام  يخ

 ة در ده  كهله هم در نثر و هم در شعر او          ئاين مس . آيد  به شمار مي   انملويل نيز يكي از آن    

بـر   نـويس   بيشتر آن به شكل دسـت       البته و شود   مشاهده مي  مكتوب كرد اش   آخر زندگي 

  .ه است مانديجا

  وين آرنولد ر ادس)Sir Edwin Arnold) (۱۹۰۴‐۱۸۳۲از مـردان خردمنـد اواخـر   ) .م 

او نيـز    ۲۱».نسلش پلي باشد ميان شـرق و غـرب         تا« كوشيد عصر ويكتوريايي بود كه مي    

 مدير يكي از مدارس هند بـود و         ،اهج پن ةده هاي عصر خود، در    مانند بسياري از انگيسي   

 كامالً  يمکان يي سو هند از . همان زمان آغاز شد    او به شعر فارسي از       ةتوان گفت عالق   مي

، ا، بـود وهنـد ن يـي آجـا   آن  بود زيرا در   نيز گرايي كليسايي  مناسب براي گسترش وحدت   

دطلبي كليـسايي آرنولـد،     تجـد . ال بودند  فع ،ت و اسالم به عنوان مذاهب مختلف      يحيمس

 يفـ يتعر و   ‐كاريش در سياست خارجي    رغم محافظه  علي ‐آزادي خواهي او در سياست    

 يسيـ ا و حاکمـان انگل    ي مردم آسـ    مشترك تيفعالكه از امپراتوري بريتانيا داشت و آن را         

 هرچنـد  ‐سـاخت نگـاهي مهربانانـه      در مي ا او را ق   بردند، يد که هر دو از آن بهره م       يد يم

ـ  ا ةدر همـ  . قاره داشته باشـد     شبه  به ادبيات مذهبيِ   ‐ارباب منشانه   او بـه دنبـال      ،ن آثـار  ي

 روح   از او. عقايـد جزمـي را تقليـل دهـد        تا  كوشيد   اخالقي مشترك بود و مي     يها زمينه

ار ي بـس  ييکـا يان آمر يـ گرا يد تعـال  يـ دش به عقا  يعقا و   کرد ي م يرويپآزادانديش تنيسون   

  .شباهت داشت

 ي بـر رو (song of songs) »ي هنـد يآوازِ آوازهـا « که اثر او به نـام  يزانيبه همان م  

بـر  » نور جهان «،  يگر ييبر بودا » يياينور آس «گرش از جمله    يار د ن هندو مؤثّر بود، آث    ييآ
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عنـوان فرعـي    . رگذار بودند ي اسالم تأث  يز بر رو  ين» ماني ا يدهايمروار«ت و   يحي مس يرو

 بخـش كتـاب، يـك       ۹۹هر يـك از     . بود »نود و نه نام زيباي اهللا     ؛  تسبيح اسالمي «اين اثر   

 و  تت، مـشي   رحمانيـ  ،نند بخـشندگي   ما ، خدا تي جدا بود و به يكي از صفا       رواحد شع 

 جـورج سـيل     ةبخـش اعظـم ايـن اثـر برگرفتـه از ترجمـ            . پرداخـت  مي مشابه   يميمفاه

)George Sale (از قرآن بود،يهـا  خردنامه اشعار يا ةترجمبه آن نيز  ازگر يدا بخشي  ام 

  ابـراهيم  ةدربار حكايت معروف سعدي     ،۱۵ ة شمار ، به عنوان مثال   ؛شد ي مربوط م  سيرفا

ي ديگـر آن را بيـان       ا  بـه گونـه   ) Franklin(كه فرانكلين    (توان نام برد   يرا م پرست   وآتش

 ي نيـز گزارشـ    ۶۲ ةو شمار اقتباس شد    از مثنوي مولوي     ۴۵ و   ۲۷هاي    شماره ؛)كرده بود 

  ۲۲.از مرگ مولويبود 

 هفتـاد   ةدهـ  از) سي، عربي، تركـي   رفا( زبانهاي خاور نزديك     ةمطالعات آرنولد دربار    

 هـشتاد بـه   ةگـرايش عمـومي دهـ    )Brooks Wright( رايت ز بروكةبه گفت ا ام، شدآغاز

  .ه بود او را به شعر فارسي برانگيختة كه عالقشد يمربوط مام ات خييرباع

        البته او در اغلب موارد از جذابي   جه  ام گريزان بود و     ت حافظ و خياصـلي خـود را     تو

و غش از شـهرت جهـاني برخـوردار بـود            كه نبـو   نمود ميگرا معطوف    به سعدي اخالق  

كـه  ن گفت   يچن يآرنولد در مورد سعد    ۲۳.رفت يمي فراتر   بينش اخالقيش از مرزهاي ملّ    

 رنج جـسماني    است،يسنده را از س   ي معاصر و گذشته تعلّق دارد و نو       يايهمزمان، به دن  او  

ـ        « نويـسد كـه    او مي . كند  روز آسوده مي   ناپسندادبيات   و اآرامي و  اگـر كـسي بتوانـد از ن

رش ف، بر   يالدين سعدي شيراز   مصلح آشوب زندگي روزمره بيرون بيايد و همراه با شيخ        

 هرگز بـدون دوسـت و راهنمـا نخواهـد           ،آرامش نشيند و جام بردباري و خرد را بنوشد        

  :گويد چنين مياست، استعاري ش از حد ي زبان شاعر که بةباراو در» ماند
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 ادبـي   ةيا يك ادوي   نه و اه نوعي بالش روشنفكر   در مورد گلستان سعدي بايد گفت ك      «  

         عي و خرد، لبخنـد     بطشوخ  خيالي،   يت و بي  و كبابي از نبوغ چندگانه است كه در آن جد

و اشك در سيخي از درايت در كنار هم چيده شده و چاشني آن هم نوعي دنياديـدگي و               

تهاي ذهنـي    ممكـن اسـت اشـ      ند هر چ  ؛كند ي است كه اين غذا را اشتهاآور مي       رپرهيزگا

  ۲۴.كور شده باشد

ز يـ نبيـات هنـد     درا دنبال كـرد كـه در ا        يهمان سبک  ، فارسي  اشعارِ ةولد در ترجم  نآر  

هـاي خـارجي و تكـرار        ي از واژه  اريبـس  يعني استفاده از حرف نويـسي        ؛ايجاد كرده بود  

حين  رهاي آشنا، د   واژه ب از رويارويي با   تي مركّ  لذّ بهخواننده   که   يا  گونه متناوب آنها به  

ش خـاطر بـراي     نجسازيها نوعي ر   گانهيبگرچه اين   . ابديز دست   ين ،تكميل زبان خارجي  

ا بايد پذيرفت كه استفاده از آنها در كنـار معـادل             ام ،برخي از خوانندگان به همراه داشت     

 بـا   يا   در مقاله  (F.H.Tireel)رل  يت. اچ. اف. کرد ي، طلب م  ياريالزم، مهارت بس  انگليسي  

 آن  ؛داده جرالد قـرار     زآرنولد را در كنار فيت     ،»يسي و مترجمان انگل   يرانيان ا شاعر«عنوان  

ويـژه بـر     كند و بـه    يان انگليسي اشعار فارسي معرفي م     مترين مترج  دو را به عنوان موفق    

  ۲۵.دينما  تأكيد مي، آرنولد از تكنيك فوقةاستفاد

از (بوستان سـعدي     زا  فصل سوم  ة، ترجم فارسيات  يادب آرنولد در    وردادستمهمترين    

 يان دو نفر در مکان    يمي  ا  است كه به صورت مكالمه    )  كالرك ‐ ويلبر فورس  رمنثو ةنسخ

 اثـر، از بوسـتان تحـت        ةشـد ه  هاي ترجم  بخش. تدرآمده اس  ،باغهاي تاج محل  ه به   يشب

 کتـاب کـه تنهـا       يک چاپ شـده و مـابق      يتاليکه با حروف ا   » گلشنبا سعدي در    «عنوان  

 .شـود  ي محـسوب مـ    يسيـ  انگل ي از شعر شـرق    ي خوب ة است، نمون  يرس از آثار فا   يديتقل

 ةاز دورآنهـا   حاكمان انگليسي و رعاياي هنـدي ان يم يفي روابط ظر  يبررس ، شعر سراسر

،  وجـود داشـته    ۱۹۴۷ اسـتقالل هنـد در       تا ۱۸۵۷كه تقريباًَ در سال     ان  ي سپاه يها شورش
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بود، چرا که او     آرنولد   ةان مقياس مناسبي براي سنجش احساسات دوگ      ، همين .بوده است 

 در  يگر به حضور امپراتور   ي د يکرد و از سو    ي م ياحساس همدرد با مردم هند     يياز سو 

ـ   توانست جاي تنيسون را به عنوان ملك       او مي . نمود يهند افتخار م    ه دسـت آورد   الشعرا ب

سفيدپوستان، از احساسات كيپلينـگ   ش از حد    يخشونت ب در مورد   چرا که احساسات او     

)Kipling (نيز بيشتر بود.  

فرمانفرماي هند تقديم ) Lord Dufferin( دوفرين د به لر»گلشنبا سعدي در «کتاب   

در  لرد دوفـرين و حـاكم انگليـسي          .ل بود ئبراي او قا    احترام بسيار  ،كه آرنولد چرا  شد  

شـوند كـه بـراي نمونـه         وارد شـعر مـي     به طور شايسته و مناسـبي     اوج مالحظه و دقّت     

 و يك صـوفيِ   ) كه شايد خود شاعر باشد    ( به مكالمة ميان يك صاحب انگليسي        توان مي

  .اصه اشاره كردمسلمان در حضور دو دختر رقّ

ام قرار گرفتند، امـا آن      ير رواج آثار خ   ي تحت تأث  ي و حافظ از جهات    يهر چند که سعد     

ل يـ  دل  بـه  يسعد. ت خود را مستقل کنند    يت بتوانند شخص  يرومند بودند که در نها    يقدر ن 

سـال    را متحمـّل شد؛ در    ياري که در گذشته از او ساخته شده بود، حمالت بس          يريتصو

  ۲۶. منتشر شديحي کودکان مسة استفادي از گلستان، منحصراً برايا  نسخه۱۸۵۸

 خـود، نـسبت بـه       يدگاههايـ د در د  يـ دند که با  يجه رس ين نت يپس از آن مترجمان به ا       

ـِوير. د نظر کنندي تجديسعد د يجه رسين نتي به ا۱۹۲۸ در سال (Reuben Levy) يبن ل

 شـده   يقگي را که موجـب کـج سـل        ييها ن لغزش يآور و همچن    مالل ييگرا د اخالق يکه با 

ـ  از گلستان و بوستان بود، حـذف نما        ي منتخبات ةاست، از اثر خود که ترجم       در  ي لـو  .دي

ـ ل ا يـ افزود که دل   ين م يادامه چن   او بـه    يگ، وابـست  يهـا در آثـار سـعد       يقگين کـج سـل    ي

 ي کـه بـه سـعد      يقتاً ناپـسند  ي، اثر حق  يان آثار سعد  ي در م  ۲۷!شاهزادگان فاسد بوده است   

 ترجمه نشده   يسي است که تاکنون به انگل     (Monstrosities)ات  يشود، خبث  ينسبت داده م  
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 بـه او    (Emerson)  در مجموع، مقام بس ارجمند او در سنن بشر دوستانه، که امرسون            و

ـ آنچـه کـه در قـرن جد       . ه است ديدار نگرد   خدشه يز به طور جد   دهد، هرگ  ينسبت م  د ي

شتر بـه امـور     يـ  اوست که ب    کهنِ يِ شده است، خرد قوم    ي سعد ةافتن دوبار ي تيسبب اهم 

 ياسـ يل سئر مـسا يـ شتر درگيـ آنچنان که ملّت وابسته بـه او ب      . پردازد ي م ي زندگ يکاربرد

قبالً در موضوع نـزاع  . (قرار داشتت يدر اولو» راني اةلئمس«ز يغرب شده بود، در اروپا ن   

شتر از  يـ شتر و ب  يـ  ب ،ط هر دو طرف نزاع    ين شرا يو درا )  بابا بحث شد   يت حاج يبر سر مل  

  .بردند يق آراء خود بهره مي تصدي براياشعار سعد

  ينين، واقع ب  يگذشته از ا  .  شده بود  ي سپر يسم سعد ياوليها از استقرار سنّت ماک     مدت  

 او و   ي بود که هم در جهت خردورز      يا  ر دولبه ينوع بشر، شمش   او نسبت به     ةانيب جو يع

  .رفت يات به کار ميهم در جهت محکوم کردن او از بعد اخالق

 دولت انگـستان    ياسي که کارمند س   يات فارس يان ادب ي از دانشجو  يکيدر قرن نوزدهم      

 (F.J.Goldsmid)د  يـ گلدزم. يجـ . اف. دانـست  يتر م  دهيچين هم پ  ي را از ا   ئلههم بود مس  

ران فرسـتاده   يـ  بـه ا   ياسيمور س أ دولت انگلستان به عنوان م     يش از آن که از سو     يمدتها پ 

هـا   افتهين  ي نود ا  ةدر ده . روانش کشف نمود  ي و پ  ي را در سعد   ي به خصوص  يژگيشود و 

 به (National Observer) نشنال آبزرور ة شاعران در مجلة که درباريدر مجموعه مقاالت

ک دروغ  ي جز   يزي چ ،او متقاعد شده بود که حکمت شرق      . شدندد، منتشر   يرس يچاپ م 

 را در آثـار  ياري نبوده است و حاضر بـود، شـواهد بـس   (Splendide Mendox)با شکوه 

 ؛داننـد  يقت مطلـق مـ  ي را برتر از حقي دروغ مصلحت  ،انيرانيابد و ثابت کند که ا     ي ب يسعد

ء جـوان در هندوسـتان بـود،        ک افـسر جـز    يـ  که تنهـا     يد او با زمان   يپنجاه سال بعد، عقا   

نک در وجود او شـکوفا شـده بـود، او را وادار             ي که ا  ين آگاه ي ا . داشت يارياختالف بس 

  ۲۸.است» سرزنشگر دروغ «ي اعالم کند که سعديطرف يکرد تا در کمال ب
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 بـر نـوع نگـرش و    يار مـؤثّر ير بسيستم، تأثي قرن بةن ده ي در نخست  ياسي س ةدو حادث   

 ‐ حرکـت مـشروطه    ،ز، داشـت  يـ  ن يرانين با شاعران ا   يران و بنابرا  ي ا ان با يسيبرخورد انگل 

 قاجـار   يل مجلس از حکومت استبداد    ي که منجر به کسب حق تشک       بود انيراني ا ةخواهان

ر نفوذشان  ي که ز  چند ناحيه ران به   يم ا ي تقس يه و انگلستان برا   ين توافق روس  يشد و همچن  

 بخش  ؛ل دادند ي را تشک  يقي حق يحکومت ،ها در جنوب   يسيروسها در شمال و انگل    . باشد

  .ار حکومت تهران قرار گرفتيز در اختي کشور نيمرکز

شتر يـ  داد کـه پ    ي اشعار کهن سعد   ي به برخ  يدي جد يخواهانه، معن   قانون يها حرکت  

ـ ا. ه در مورد انقالب فرانسه ذکر کرده بود       يام جونز در قرن هجدهم به کنا      يليز سر و  ين ن ي

  .افته بودي انتشار .م۱۹۱۱ از بوستان که در سال اي خهاشعار تعلّق داشت به نس

  ؛ها هستند و شاه چونان درخت شهيا همچون ريرعا

  رديگ يرو ميشه ني پسر، درخت از ريا

ش دولت مـستبد تهـران      يچند ماه پ  «: ن شعر، اضافه شده بود    ي بر ا  يو سپس در شرح     

  ۲۹».ده شديشه بريجسورانه از ر

جـاد  يبـراون ا  . ي را در ذهن ادوارد جـ      ييها يمت، نگران ران به سه قس   يم کردن ا  يتقس  

 يکرد و از سـو     ي م ي و همفکر  ي با مشروطه خواهان احساس همدرد     يي او از سو   ؛نمود

ل داشت که هموطنانش بـه روسـها   ياو تما. نمود يه احساس خطر ميگر از جانب روس   يد

 ين جملـه از سـعد     ي اصالح طلبانه را ندهند و ا      ي داشتن روابط گسترده با حرکتها     ةاجاز

 دشمنت شـد    ي مده که اگر روز    يبه دوستت چنان قدرت   «: آورد که  يرا شاهد سخنانش م   

  ۳۰.»ابديبر تو غلبه 

 از  يافت تـا برخـ    ي ي، براون، فرصت مناسب   ».م۱۹۰۵‐۱۹۰۹«ران از يدر کتاب انقالب ا     

  :جمه کند تري درونياقي پرالتهاب را با اشتةن دوري ايِراني شاعران اةپرستان هنياشعار م

  ديبا را دوباره نخواهم دي پاک و زةزيهرگز آن دوش
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   دام سربازان روس شديکه قربان

  ن نوعروس فرشته آسا فرصت آن را ندادير به ايو هرگز تقد

   باشديسي انگليها که در خدمت لرد

ان بود کـه از   يراني مرکز انجمن ا   ينينچني ا يها  بحث ين محل اجتماع عموم برا    يمهمتر  

ـ  در ا  ي خاصـ  ياسـ ي و س  ي، تجـار  ي که اهداف فرهنگـ    ييها يسي انگل يسو ران داشـتند   ي

ـ  در جلـسات ا    ياسـ ي س يهـا   بحـث  ي مدت يجاد نظم، برا  يل ا يبه دل . س شده بود  يتأس ن ي

 اول ي که جنـگ جهـان  ي هنگام۳۱.له بودئن آشکارا تنها ظاهر مس  يانجمن ممنوع شد، اما ا    

افتند، امـا بـا   يل ياز کشمکشها تسه يگر متحد شوند بخشيکديب با يباعث شد که دو رق  

ـ     يل به دشـمن   ي، اتّحاد تبد  ۱۹۱۷ه در سال    يوقوع انقالب روس   ا در  يـ تاني بر ي شـد و نگران

  .دا کردي پيا ران، بعد تازهيمورد ا

 رواج مـسائل مـورد      نمود که باعث  » راني ا ةمجلّ«بعد از جنگ، انجمن اقدام به انتشار          

 دولت  ياسي و س  يل اقتصاد ئران، مسا يسم سرخ در ا   يالي امپر يها سهي دس ة دربار .بحث شد 

.  رتبـه، ال   يژنرال عـال  . تأثير نبود   بيران  يات و فرهنگ ا   ي دوم ارزش ادب   ةران و در درج   يا

ـ  که با (L. C. Dunsterville)ل يدانسترو. يس  ي بـرا ۱۹۱۸در سـال   «يک گـروه نظـام  ي

گرچـه  : (دهد يزارش م تمام گيِکرد، با ناراحت يخدمت م» رانيشش ماه در شمال غرب ا    

 خوانـده  ي مـتن فارسـ  ي را از رو  ي سـعد  ول کـرده    ي تحص ي زبان فارس  ةاو خود در رشت   

ز يـ آم  وجود داشت، آن سـخن حکمـت       يار در عبارت  ي که خرد و ذوق بس     يهنگام«) است

 يِن سخنان با سـادگ    ير ا مفس» .چکد ي م ي خواهد بود که بر پشت اردک      ي آب ةهمچون قطر 

 که در کتابهـا  ي با آنان يچ شباهت يده که ه  ي را د  يانيرانياو ا :  کرد که  ن اعتراف ين چن يتمام ا 

 يار قابل تـوجه   يقت بس يز به حق  ي از هند ن   يمرد محترم » .شان خوانده بود، نداشتند    درباره

ن ي چنـ  ي سـعد  ة او دربـار   ؛ان اشاره کـرد   يرانيان ا يات در م  يدر مورد رواج و گسترش ادب     

ـ  يهـا  ن چهـره  ي از مـؤثّرتر   يکـ ي«: گفت ، ياسـ ياز بعـد س   » . اسـت  ي سـعد  ، جهـان  يادب
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ران يـ دوارم کـه ا   يـ ام«: ان کـرد  يـ ن ب يان چن يز مانند تمام هم مسلکانش در پا      يل ن يدانسترو

  ۳۲.»ل گرددي دوستانه تبدي مستقل با منشيک پارچه شود و به حکومتي يدوباره کشور

 ، آن ةنش دوستان ران سرانجام استقالل خود را به دست آورد، اما در مورد م           ي ا ،نيقيبه    

 را در سـال     يدي جد ي و فرهنگ  ياسي س ةن شاعران، دور  يران، سرزم يا. نظرها متفاوت بود  

 ة در مراسـم هـزار     ۳۳.، آغاز کرد  ي رضا شاه پهلو   يد به رهبر  ي با ظهور سلطنت جد    ۱۹۲۰

ک صـدا بـا هـم، نـه تنهـا شـاعر             يـ استمداران،  ي دانشمندان و س   ۱۹۳۴ در سال    يفردوس

 ي که برا  ي مخصوص ةميدر ضم . ش کردند يز ستا ين و شاه آن را ن     يمسرا، بلکه سرز   حماسه

ران در مـورد تبـار مـشترک      يـ ر مختـار ا   يـ د، وز يبه چاپ رس  » ک و هند  يشرق نزد  «ةمجل

 خود را با انگلـستان قاطعانـه ابـراز          يران و انگلستان سخن گفت و دوست      ي مردم ا  ييايآر

  يشاسـتر . يپـ . ات، اچيـ اع مانـده از مکتـب رب    ين آثار بـاق   يدر جهت حفظ آخر   . داشت

)H .P. Shastrri(ـ ام، ايـ نـان داد کـه عمـر خ   ي به خوانندگان خود اطم ن شـاعر مـشهور   ي

، يامبر سـام  يـ  پ يار بـوده اسـت و حتّـ       يزگار و هوش  ي پره ي عارف ،زيش از هر چ   ي، ب يرانيا

 ‐ که نخست در وداها ظـاهر شـده        ‐ران باستان ي ا يد و سنن فکر   يز با عقا  ين) ص(محمد  

  ۳۴. استآشنا بوده

ـ  بـه ا   ي متّکـ  ،سيشتر از انگلـ   يـ  آلمـان ب   يشناسـان ملّـ    البته نظرات جامعـه       ةيـ ن نظر ي

 نام نهادند و متوجه شـدند کـه         ي را به نام فردوس    ياباني خ ،نيآنها در برل  .  بود يگر ييايآر

ـ  ي اةران به گذشت ي ا يسرا  شاعر حماسه  ةبانينگاه غر  ش از ورود عربـان کـامالً   ين کـشور پ

 ة روابـط دوسـتان    ي بـه زود   ۳۵.ان اسـت  يحيش از مـس   ي پ ةها به گذشت   يآلماندگاه  يمشابه د 

 دوم ناگهان در گرفـت،      ي که جنگ جهان   يهنگام. ران با آلمانها آشکار شد    يگسترده شاه ا  

ران يـ ا. ديه و انگلستان گرد   ي روس ي باعث نگران  ، داشت يکيت استراتژ ين منطقه که اهم   يا

  . مهلک بوديک گردابياکنون نزد
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 شـاه   يها و اسـتعفا   يسيق روسها و انگل   يران بود از طر   يعتاً اشغال ا  يله طب ئن مس يامد ا يپ  

  .به نفع پسرش

 ة سـواره نظـام هنـد در ادار        ة از رسـت   يسيـ  اشغال، افسر جوان انگل    ةن دور يدر طول ا    

جـان چـارلز ادوارد بـوئن       . ران مشغول به کار شـد     يگسترش روابط دولت انگلستان در ا     

)John Chrles Edward Bowen(ـ  کـه در ا يآور  پر کـردن اوقـات مـالل   ي برا ن اداره ي

ـ ازماي ب ي اشـعار فارسـ    ة خود را در خواندن و ترجمـ       يي کرد که توانا   يگذراند، سع  يم . دي

ـ          يـ  خ ةوي به شـ   يک رباع ين تالش او سرودن     ينخست  و  يقـرار  يام بـود کـه سـبب شـد ب

  .ابدين ي تسکي او اندکيحوصلگ يب

  اند، هرگز تأسف مخور اکنده که در هر سو پرييها  گلبرگيبرا

  ؛ه سر مدهيهوده گريت بي فردايو برا

  اکنون شاد باش

 بـا ارزش    يافتن اشـعار  ي ي را برا  يا ب کرد که تالش گسترده    ي او را ترغ   ،تين موفق يا  

ن طبقـات   يتـر  نيي بـه زبـان پـا      ي که اشعارشان حتّـ    يشاعران «. گسترده آغاز کند   يغاتيتبل

دن بـه   يشتر بخش يجان ب يتر کردن و شور ه      برجسته ي، برا » است يز مرتّباً جار  ي ن ياجتماع

ن نبـرد بـا     ي ا ادبودي  الزم بود اعالن   ،نگراديه در دفاع از استال    ي متّحدان روس  ةدفاع قهرمانان 

ـ يمنش ا . ده همراه باشد  ياشعار و سخنان برگز     بـه   ي از گلـستان سـعد     ي او بـا مطلبـ     يِران

 که  ين فرد ي سالم تمام شب را بر بال      يدمداد که چطور مر    ين متن شرح م   يا«. ش آمد ياري

 ،ن بـود کـه صـبحگاه      ي ا ،تيدار حکا   گوشه ةگذرانند و نکت   يمار بوده است، م   يبه شدت ب  

در اعـالن   » . او درگذشـته بـود     يافته بود و مرد سالم بـه جـا        ي خود را باز     يمار سالمت يب

ف شـده   يد، توص يکش ينگراد را م  ي که انتظار مرگ استال    يتلر به عنوان فرد سالم    ي ه ،ادبودي

 داشت که خواب را     يد و سع  يکش يازه م ي او در کنار بستر نشسته بود، خم       يدر حال  «؛بود
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» .افته بود يد که سالمت خود را باز     يمار را د  ين ب ي استال ةاز چشمانش دورکند، ناگهان چهر    

  .رو شد ه روبيت بزرگين اعالن با موفقيا

 زبان بـه نـام      يسي انگل يا   در روزنامه  يدرپ ي پ يا   بوئن به صورت مجموعه    يها ترجمه  

ات يـ شـد، او در مـورد ادب   ي در تهران منتشر م)Tehran Daily News(وز ي نيليتهران د

 دانش آموخته اسـت کـه       يات نشانگر مردان  ين ادب يا«: نمود که  ين اظهارنظر م  ي چن يفارس

 کـه در  ييهـا  ييکـا يها وآمر ييم اروپايل عظ يم و همزمان به خ    يستي گردان ن  يما از آن رو   

ز در  ي ن يگري شاعران بزرگ د   ،اميکند که در کنار عمر خ      ي م يادآوريتهران ساکن هستند    

 شامل پنجاه شـعر از دوازده       ‐ن مجموعه ي ا ۱۹۵۰ که در سال     يهنگام. ران وجود دارند  يا

ر يزاده، سـف   ي تقـ  ي آن را آقـا    ة به صورت کتاب منتشر شد، نوشـتن مقدمـ         ‐يرانيشاعر ا 

 از  يکـ يمز، به عهده گرفت که حدود چهل سال قبل از آن به عنوان              يه ج  دربار شا  يرانيا

زاده  ي کـه تقـ    ‐خواهـان  براون از مـشروطه    .يج .ات ادوارد يران به دفاع  ي انجمن ا  ياعضا

  ۳۶. گوش فرا داده بود‐شان را به عهده داشت يرهبر

 در يتـر  قيـ جـاد تحـوالت عم    ي اول، سبب ا   ي دوم نسبت به جنگ جهان     يجنگ جهان   

 ي ادب يها  کهن در بحث   يمنش استعمار . زبانش شد  يسيران و متحدان انگل   يان ا يروابط م 

   ســر تومــاس آدامــزي بــه جــايآربــر. يجــ. آرتــور. دن بــودـدر حــال کــم رنــگ شــ

)Sir Thomas Adams(ن در ي ا؛ شده بودمنصوبج ي دانشگاه کمبري به عنوان استاد عرب

 در  وي. دانـست  ي مـ  يات فارسـ  يـ  که ادب  ي کس ي بود برا  يا  ار برجسته يت بس ي موقع ،واقع

ن رشـته   يـ ان ا يدانست که بن   ي م يآربر.  اشاره کرد  يا   تازه ة خود، به نکت   ةي افتتاح يسخنران

 بـوده اسـت و نـه        ي و علم  ي، تجار يل مذهب ئالت سر توماس به مسا    ي تما ياساساً برمبنا 

هنـد سرچـشمه   ز از دوران خـدمت سـر تومـاس در    يالت نين تماي و البتّه ايل زبان ئمسا

 ي مکاتبات داخلـ   يله با بررس  ئن مس ير کرد، ا  ييز تغ ياما با گذشت زمان همه چ     . گرفت يم
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 ي شـرق  ي، اروپا يياي، اسلوون ي شرق ي کشورها يت که رو  ئي ه يون استفسار از سو   يسيکم

 منتـشر   ۱۹۴۷ن مکاتبات که به سـال       يدر ا . کردند، قابل درک است    ي مطالعه م  ييقايو آفر 

  :استن آمده يشده، چن

جـاد  ي در ا  يي به توانـا   ي ما بستگ  يت اقتصاد ي و موقع  ياسيت س يا، فعال يدر سراسر آس  «  

  ۳۷.»رششان باشندي که مردم حاضر به پذييوندهاي پ؛ مستحکم با مردم داردييوندهايپ

 ي که او بـه سـبک شـعر        ي نام ،»انقالب و گل سرخ   « با نام    يا   در مقاله  يپرفسور آربر   

ان يات شرق را نما   يد در ادب  ي جد يها ي از دگرگون  يا   بود، نمونه  ران داده ي کارگر در ا   ةطبق

 يران بود که پـس از حـوادث جنـگ جهـان           ي ا ة متعلّق به حزب تود    ،اتين ادب يا. سازد يم

ات يـ ز ادب ي اشعار آن ن   ةد آورد و نمون   ي پد يجان دگرگون يد تا در استان آذربا    يکوش يدوم م 

 از يکـ يد بتوان   ي شا ‐ي ادب يتهاي جدا از قابل   ‐ را ين گناباد ي پرو ن شعرِ يا. توده نام گرفت  

  ۳۸: دانستين سبک شعري ايها نمونه

   جهان در گرو وجود کارگران استيآسودگ

  کند يل مي آنان مرا به زر تبدي هستيايميکه ک

زش يـ ممانعـت از آم . دار شده بودنـد   را اکنون شاعران جوان عهدهي کهن سعد  ةفيوظ  

 ييخود را بـا رنـگ و بـو        » راني ا ةلئمس«به وضوح اکنون    است ممکن نبود، اما     يشعر با س  

  .نمود يمطرح م» بوئن«و » کرزون«متفاوت از زمان 
  

  :نوشت پي

فارسـي   ةاو دوفـرين را در حـال خوانـدن ترجمـ      » واليـان هنـد   «با عنوان    اي  در مقاله  

ار هوشـمندانه و بـسي     ةاين شيو « :دهد مي كند و چنين ادامه    مي ريتصورابينسون كروزوئه   

 مسلمانان هند بود كه سرانجام به قدري در آن اسـتاد             دربارِ  او در زبان   يابيِ  مهارت علميِ



  ۶۱/پژوهي در كشورهاي انگليسي زبان سعدي   

 

 ،شد كه توانست به هنگام معارفه با امير افغانستان در راول پندي، به طرز زيبا و سليـسي                 

  .»ديسخن بگوبا او به زبان حافظ 
  

  :منابع

1. Storey, C.A. ‘‘The Beginning of Persian Printing in India,’’ Oriental Studies I, 
Honor of Cursetji Bravhji Pavry, Oxford University Press, London 1933. 

2. Sadi’s parables were carried in Scots Magazine, XXXVII (Jan. 1775), 42; and 
Gentelman’s Magazine, XLV (Jan. 1775), 39. 

3. Annual Register, XLI (1799), 461. Jones’s prose version is in Works. X, 352. 
4. Steven Sullivan’s ‘‘Select Fables,’’ Monthly Review, Li (1774), 485. 
5. Critical Review, V (1799), 12 
6. Isaac D’Israeli, Romances, 2 nd. See also his Curiosities of Literature, 2 vols., 4 

th ed. (London: Murray, 1798), I,268. 
7. Song of Sunrise Land (Boston: Houghton Mifflin, 1892). P. 68. 
8. "Persian Poetry" . Vol. CII (Jan. 1866), 260 FF. 
9. Ralph L. Rusk, The Collected Letters of Ralph Waldo Emerson (New York: 

Columbia University Press, 1939), III, 443  
10. See nos. 3-7, Appendix, below, Carpenter (op. cit., 162) allows himself to 

believe that there are original compositions. This was perhaps due to the failure 
of their editor to identity them when they were reissued in 1912 as Uncollected 
Writings. 

11. The Atlantic Monthly essay "Persian Poetry" appears in Emersons Works, Vol. 
VIII, pp 237-65. See Appendix, below, nos.9-34. 

12. (Boston: Ticknor and Fields, 1865).  
13. In an article on "Emerson and Indian Philosophy," Dale Riepe comment: 

"Emersons Fondness for Persian Wisdom and Litrature… attests to his almost 
pathetic drives toward sunlight and the joy that mankind derives from it, not 
bundled up in storm coats, but naked and stretching with bare feet planted on 
the warm send or the cool grass." (Journal of the History of Ideas, XXVII, no. 1. 
Jan-march 1967, p. 117.) 

14. Arthur Christy, "Orientalism in New York: England: Whittier," American 
Literature, I (Jan. 1930),246 . 

15. William R. Alger, Poetry of the Orient (Boston: Robert Bros.,1865), p. 78. 
16. For Melvilles  readings. See Merton M. Sealts, jr., Melvilles Reading: a Check 

–List of Books Owned and Borrowed (Madison: University of  Wisconsin 
Press, 1966), esp. pp. 60, 83, and 89. 

17. The Letters of Herman Melville, ed. Merrell R. Davis and William H. Gilman 
(New Haven: Yale University Press, 1960), pp. 276, 282. 

18. The Gulistan or Rose-Garden by Musle-Huddeen Shaike Sady of Shiraz, 
Translated from The Original by Frances Gladwin (London: Kingsbury, 
Parbury $ Allen, 1822), copy in Beinecke Library, Yale University, pp. 2. 249, 
284. 

19. Works, Vol. XV, Clarel, Sect. XIII. P. 66. 



   دانشگاه تهرانگروه زبان و ادبيات فارسي» ادب فارسي«مجلة  /۶۲

 

20. Ibid., Part IV, "The Convert Roof." Sect. XVI, pp. 226-27. 
21. Brooks Wright, Interpreter of Buddhism to the west: Sir Edwin Arnold (New 

York: Bookman Associates, Inc., 1957), p. 179 
22. Pearls of the Faith in Poetical Works, 2 vols. (Boston: Roberts Bors., 1892) 
23. “The Four First Ghazals of Hafiz” are included in the Tenth Muse and Other 

Poems (London: Longman’s Green, 1895). 
24. The Gulistan, Being the Rose-Garden of Shaikh Sadi (The First Four Babs or 

Gateways) (London: Harper’s, 1899), “Introduction.” 
25. Calcutta Review, No. 196 ( Apr. 1894) , pp. 205-35, esp. 212. 
26. Cited by Edward Edwards, A Catalogue of the Persian Printed Books in the 

British Museum (London: Brithish Museum, 1922), p. 558. 
27. Stories from the Bustan and Gulistan (London :Chapman & Hall, 1928) 
28. “The Persian Terrastich,” National Observer, VII (March 19, 1892), 460 ff.; 

“Pipes with the Persian Poets,” Ibid, XIII (Des. 29, 1894), 188ffalso (Apr. 
20,1895), 616 ff. a nd (Apr. 27, 1895), 647. 

29. Sadi,  the Gulistan, trans, A. H. Edwards (London: 1911), p.16. 
30. A Brief  Narrative of Recent Events, Followed by a Translation of  “The Four 

Pillars of the Persian Constitution” (London: Luzac, 1909) , p.64.  
31. See The Importance of Persia, a Lecture to the Persia Society, Delivered at 

University College, June 14, 1912, n. p; and “The Ominous Quiet of Persia,” 
Asiatic Review , III-IV (Jan –May 1914) ,21. 

32. The Persia Magazine (London: Persia Society , 1921), I. Nos 1-3 Sep. pp. 19-
20,26,44,61 

33. Relevant to this study is an anthology of Poets of the Pahlavi Regime (in 
Persian and in English)  by D. J. Irani (Bombay, 1933). 

34. “Firdausi 934-1934” Supplement to Near East and India (Oct.1934) 
35. Hans Heinrich Schaeder, “Firdosi nd dei Deutschen,” Zeitschrift der deutschen 

morgenlaendischen Gessellschaft, NS (Leipzig, 1934),118 
36. John C.E. Bowen, Poems from the Persian (Oxford: Basil Blackwell, 1948),pp 

.3-5,8-9. 
37. Arberry, The Cambridge School of Arabic, an Inaugural Lecture (Cambridge: 

the University Press, 1948), p. 8 
38. Asiatic Review , XLII(Jan. 1948p.8.) 

  

  

  



 

 

  )ره(ينيه بر نظر امام خميبا تک  مقام عماءيبررس
  يمين رحيدکتر ام

   دانشگاه اراک ادبيات و علوم انسانية دانشكدارياستاد

  )۷۹ تا ۶۳ص (
  

  :چكيده

الحاتي است كه براي فهم و درك اين دانـش بايـد            ط اص  و انبوه  ،عرفان نظري داراي زبان پر رمز و راز       

عماء در لغت بـه معنـي ابـر    . است الحات عماءطيكي از اين اصدر ساحت آنها به جستجو پرداخت و   

عربـي   زا و متراكم و دودمانند است كه از روايات اسالمي وارد عرفان شده است و اولين بـار ابـن                    باران

اند  كند كه پس از آن عرفا و حكما بدان پرداخته و هر كدام در وسع خود اظهارنظر كرده                  بدان اشاره مي  

به مقـام احـديت يـاد         از عماء  ،گروهي.  بسيار قابل توجه است    )ره(نظرات امام خميني  كه در اين ميان     

س و براي هر كدام داليلـي ذكـر         بعضي مقام واحديت و همچنين فيض اقدس و يا فيض مقد          . اند كرده

اي از    بـه نظـرات عـده      ،الحيطدر اين گفتار سعي شده است ضمن بررسي دقيق لغوي و اصـ            . اند كرده

 يـشان ا. بحث به كمال برسـد     )ره(كما اشاره شود و با بررسي ديدگاه و نظرات امام خميني          عارفان و ح  

در آثار مختلف خود بدين اصطالح اشاره دارد و در باب آن نظرات سودمندي را ارائه كـرده كـه بـراي      

  .پژوهشگران در اين عرصه بسيار مفيد و راهگشاست

  

  . فيض اقدس، مقام احديت و واحديت،عربي عماء، امام خميني، ابن : كليديهاي هواژ
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مهمقد:  

زبان پر رمز و راز عرفان نظري داراي واژگان و اصطالحاتي است كه براي درك و فهـم                  

اي از    دسـته  ؛مل دقيق در آن اصطالحات وجود ندارد      أاي جز بررسي و ت     اين دانش، چاره  

نظـر عرفـان،    ماز  . گردد و گروهي به ظهور و بـروز        اين اصطالحات به بطون ونهان برمي     

 شـكار   عنقا«. حقيقت هستي در نهان و غيب مطلق است و هرگز نتوان بدان دست يافت             

 ذات است كـه از آن بـا         يِ تجلّ ةلين مرتب اما ظهور اين هستي در او     » كس نشود دام بازگير   

 و ظهـور اسـماء و صـفات اسـت           ،شـود و پـس از آن       فيض اقدس و تعابير ديگر ياد مي      

  تمـام  ،لوازم اين ظهور اعيان ثابته نام دارد و پس از ظهور اعيـان ثابتـه              پيدايش اسباب و    

گـردد و    مـي  يابـد و گـره از زلـف بـاز          نقش موجودات بروز عيني و ظهور خارجي مـي        

  .رسد  ظهور عيني ميةآفرينش و خلقت به مرتب

  عماء اشـاره   ةتوان به واژ    ميان تعداد كثير واژگان و مباحث بسيار ژرف عرفاني مي          در  

گردد و ما در اين گفتار برآنيم       بندي به همان گروه بطون و نهان برمي        كرد كه از نظر دسته    

در آغاز به تعريف لغوي و اصـطالحي        . ريمياش برگ  چهرهاز  تا اندكي به ياري حق نقاب       

قـرار   مورد مداقه ) ره( سرانجام نظرات امام خميني     و  پرداخته نو سپس بيان ديدگاه عارفا    

  .گيرد مي
  

  :لغويف تعري

 لغت به معاني مختلف آمده است ولي غالب كتب لغت از آن با عنوان ابر يـاد                  در» عماء«

 توبرتو، ابـر    ة چون ابر بلند برآمد    ؛هاي خاصي همراه است    اند كه با صفات و ويژگي      كرده

متراكم و انبوه، ابر ستبر و غليظ، ابر تنك و رقيق دود مانند، ابر بركوه نشسته ماننـد دود،                   

.  كه آب و باران خود را فروريخته ولي پراكنده و منقطع نـشده باشـد  بريريز و ا بارانابر  

  .)؛ ذيل واژه، فرهنگ معين دهخدانامه غياث اللغات، لسان العرب، لغت: نك(
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روي فـي حـديث     «: كرده اسـت   از روايتي ديني به مباحث عرفاني راه پيدا         عماء ةواژ  

أين كان ربنا قبل خلـق الـسموات       ) ص( ه انّه سأله  ابي رزين العقيلي بروايه حماد بن سلق      

  »كان في عماء ما فوقه هواء و ما تحته هواء) ص(واالرض؟ فقال

ماجه و مـسند احمـدبن     روايت در چند منبع اهل سنت از جمله سنن ترمذي، ابن اين  

 و البتـه از آن يـاد كـرده اسـت    » عـوالي اللئـالي   « ولي در كتب شيعه تنها        وارد شده  حنبل

  .)۲۹مجله اشراق، ص ( معتبر نيست چندانث از نظر سند نيز حدي
  

  :الحيطاصتعريف 

 ة گاهي بـه مرتبـ     كه حضرت واحديت است     ، اصطالح عرفان و در پيشگاه عرفا      در عماء

  )يجرجان. ( آمده است نيزقئالحقا ةحقيقت مرتبةاحديت از آن ياد شده و همچنين 

  :گويد  مييتهانو

د و آن در حجـاب جـالل        ن چه آن را جز او نـشناس       ؛يت است  احد ةعماء در نزد ما مرتب    «

 حضرت واحـديتي اسـت كـه        ، يعني ؛ واحديت است  مرتبةاند كه    است و اما بعضي گفته    

 چه عماء ابر لطيف و رقيق است و ابر، حائـل بـين زمـين و                 ؛منشأ اسماء و صفات است    

كـشاف   (.» احـديت و زمـين كثـرت       مانآسمان است و اين مرتبه نيز حائل است بين آس         

  .)۱۵۷اصطالحات الفنون، ص 

صف بـه حقيقـت و خلقيـت نباشـد و آن             كه متّ  يقئالحقا ةحقيقت است از    عبارت عماء  

 حقيقت و خلقيت اضـافه نگـردد و ايـن معنـي             تبةعبارت از ذات محض است كه به مر       

 العماء ما فوقـه هـواء وال       ان«:  كه فرمود  ‐ والسالم ةالصلو  عليه ‐خذ از قول رسول است    متّ

  به اين معني كه    ؛ احديت است  ن چو اء پس عم  ؛ يعني نه حق است و نه خلق       ،»تحته هواء 

 مضمحل گردد و هيچ چيـزي را در آن مجـال            ، اسماء و صفات   ،همانطور كه در احديت   

باشد و فرق بين اين      ظهور و آشكاري نيست در عماء نيز براي چيزي مجال و ظهور نمي            
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 و ، ذات است در ذات به مقتضي تعالي و برتـري      حكم ، احديت تبةدو در آن است كه مر     

دنـو و فروتـري را        ذات است به مقتضي اطالق كه در آن علو و برتري و يـا              كم ح ءعما

 است و نيـز احـديت را صـرافت ذات اسـت بـه               يئمفهومي نيست و آن بطون ذاتي عما      

ا عرش   عماء ر  ،االسرار  و عماء را صرافت ذات است به حكم استتار و جامع           ،يحكم تجلّ 

 اسـت چـه او را وجـودي         ي حيات گويند و آن عرض نسبت      شششم دانسته كه آن را عر     

كاشـاني،  (انـد     اقسام عرش قرار نداده    هنيست مگر به نسبت و از اين جهت آن را از جمل           

  .)؛ به نقل از انسان كامل جيالني۲۲۸ ص۸ و۷مجلّد 

جلي ذات الهـي و      يعني نخستين ت   ،همان فيض اقدس است    ، عماء ة آنكه مرتب  خالصه  

اي است كه در آن نه مكاني است نه زماني، نه جهتي نه هيچ             مراد ساحت يا شأن يا مرتبه     

چيز جز صرف ذات خداوند و خداوند پيش از آفرينش خلـق يـا تجليـات خـود در آن                    

ق است كه هيچ نام و      ئالحقاحقيقة مقام   ،ءمقام عما ) ۶۰۰، ص ۱، ج خرمشاهي. (بوده است 

  .)۳۹۵ص، رحيمي. (ن يافت و قابل درك براي احدي نيستنشاني از آن نتوا
  

  : و مقام عماءعربي ابن

معـروف بـه    ) .ق.    ه۶۳۸ :فو(عربي   بن الدين  كسي كه در باب عماء سخن گفته، محي        اولين

 اسـت،  عمائيه   ة آورده بيان مرتب   ديد تح ة او نخستين چيزي را كه در مرتب       .شيخ اكبر است  

يعني در تعيخوارزمي در شرح فصوص گفته؛ شدهل ظاهرني كه او :  

 انـسان كامـل مخـصوص    ةحق را به حسب اسم جامع الهي به مظهريت اين مرتبـ   مر«  

ه بود پس از آن به طريق تفـصيل جميـع           ديلهذا ظهور به تعين اول به صورت محم       است  

؛ به نقل از شرح فصوص      ۵۴۵سعيدي، ص  (.»اعيان علميه و خارجيه از او مخلوق گشت       

  .)خوارزمي
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 ةه دربـار  يـ و در باب سـيزدهم فتوحـات مكّ       ) ۱۱۰ص  (الحكم    در فصوص  ، اكبر شيخ  

 پـيش از    ،بـدان كـه خداونـد بـزرگ       «:  سخنش چنين است   ة، كه ترجم  دارد يعماء سخن 

 زماني نيست بلكـه اينهـا تعـابيري اسـت           البته اين پيشيِ  . آفرينش آفريدگان در عماء بود    

 نه بر فرازش و نه در فرودش هوايي         هن عماء ك  اي.  شنونده به مقصود   سفْبراي رساندن ن  

نبود، نخستين مظهر الهي است كه نور ذاتي در آن جريان يافت چنانكـه در ايـن سـخنِ                   

 هنگـامي كـه     .)۳۵ آية/نورسورة  (»  نورالسموات و االرض   اهللا«: خداوند متعال هويدا شد   

ا كـه از عـالم      يمن ر هـ  م ةاين عماء رنگ آن نور را به خود گرفت، خداوند نقـش مالئكـ             

اي كـه    اين در حالي بود كه نه عرش بود و نه آفريـده   ؛ طبيعي برترند در آن گشود     جساما

گـر شـد و از ايـن          بر آنان جلوه   ، آنگاه كه آنان را به وجود آورد       ؛پيش از آن مالئكه باشد    

هنگامي كه خواسـت عـالم   ... ي بر ايشان غيبي حاصل شد كه روح آن مالئكه گرديد        تجلّ

اي   او نخـستين فرشـته      و  پاك را برگزيـد    ة از اين مالئك   يكي تسطير را بيافريند     تدوين و 

 از آن عقل هم موجـود       ...بود كه از فرشتگان آن نور پديدار شد و آن را عقل و قلم ناميد              

  .)۱۴۸، ص۱الفتوحات المكيه، ج (.»ديگري بركشيد كه آن را لوح نام نهاد

 كـه پـيش از      استمان مقام احديت ذات     هعماء  «:  فتوحات گفته است   ۳۴ در باب    و  

ن و ظهور ديگري قرار داردهر تعي.«  
  

  :ماني در ديدگاه عارفان و حكعماء

 شارحان فـصوص هـر      اند، خصوصاً   توجه خاصي نشان داده    ،عربي بدين نكته    از ابن  پس

، خواجـه   شـرح فـصوصِ   : نك. (كدام در حد توان خود به تفصيل و تفسير آن پرداختند          

 نگارنده بر آن شد تا در اين جايگاه به نظرات گروهي از             .)۲۴۸ و   ۵ص  ص محمد پارسا، 

  :حكما و عرفا اشاره نمايد
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  ):.ق. ه۷۳۶:فو(عبدالرزاق كاشاني  )الف

ليفات فراواني اسـت    أ قرن هشتم و داراي ت     نامِ  كاشاني كه از عرفاي صاحب     مالعبدالرزاق

  :گويد  خود ميةدر كتاب اصطالحات الصوفي

 پس او در    ،شناسد زد ما حضرت واحديت است زيرا او را غير از او كسي نمي             در ن  عماء«

 اسماء و صـفات  أ جالل است و بعضي گويند كه او حضرت واحديتي است كه منش      ةپرد

است زيرا عماء را ابر رقيق گويند و ابر آن است كه حايل بين آسـمان و زمـين اسـت و                      

ين مخلوقـات كثيـر اسـت ولـي          و زمـ   يتكه حايل بين آسمان احـد      اين حضرات است  

ال شد خدا قبـل از اينكـه مخلوقـات را           ؤحديث نبوي با آن سازگار نيست چه از وي س         

               ن اول متعـين    خلق كند كجا بود؟ پس حضرت فرمود در عماء بود و اين حضرت با تعـي

پس هـر چـه     .  جايگاه كثرت و پيدايش حقايق و نسبتهاي اسمايي است         ،شود زيرا آن   مي

مدن يابتعي پيامبر فرمود؛ل استخلوق است و آن عقل او :  

ل ل بود پيش از آنكه آن را به عنوان مخلوق او           چيزي كه خدا آفريد عقل او      نخستين«  

زيرا قائل اين حضرت را، حضرت امكان و حضرت جمـع بـين             . بيافريند بلكه بعد از آن    

 و آشـكار    ،ات حقايق از مخلوقـ    ةداند و حقيقت انساني و هم      احكام وجوب و امكان مي    

 اين مطالب اقتضا    ةپس هم . شود ي مي است كه حق در اين حضرت با صفات خلق متجلّ         

 ، مگر اينكه مـراد سـائل  باشدكند كه پيش از اينكه مخلوقات را بيافريند وجود نداشته     مي

ايـن مطلـب را      و اسـت  حضرت الهي برزخ جـامع       پس عماءِ . خلق عالم جسماني باشد   

 ربوبيـت   ء زيـرا حـضرت الهـي منـشا        ، شد از مكان پروردگـار     كند كه پرسيده   تقويت مي 

  .)۲۷۶‐۲۷۸ص صاصطالحات الصوفيه، (» .است
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خذي ندارد و يا بايد حمل بر معنايي ديگـر كـرد         أاز اين جهت يا بايد گفت روايت م         

 حضرت امكاني و حضرت جمع بـين احكـام حـضرات            تبةر عماء م  تبة مر ،و به هر حال   

  .)۵۹۸ ص ،سجادي. (وجوب و امكان است

 متـرجم و شـارح اصـطالحات    ، شيخ محمدعلي مودود الري از عرفاي قرن دهم       البته  

  : آن چنين استصة گفتار مالعبدالرزاق دارد كه خال اينالصوفيه شرحي بر

 واحديه است و عقل اول از عالم امر است و مـراد از حـضرت                الهية حضرت،  عماء«  

 چـون قـول خـداي       ، از جهـت ذات خـود       الهي است  ذات ]عبدالرزاق[الهيه نزد مصنف    

 يعنـي   ، مراد است زيرا آن مابين غيوب      کتاست و آنگاه  ي يد بگو او خدا   يگو ي که م  بزرگ

 در اصـل تفـاوتي بـين آن باشـد     ؛غيبت ماهيت و حقيقت و بين احديت صرفه قرار دارد 

واحديت صرفه  ...  به علو و سفل واقع است نه تفاوت مكاني و زماني           تبلكه تفاوت نسب  

: نـك  (.»اول احديت جمع مذكور و ثـاني واحـديت مـذكور          : حايل است ميان دو مرتبه    

  .)۲۷۸ ص كاشاني،

  ) .ق. ه۷۶۷‐۸۳۲(عبدالكريم جيلي ) ب

عربـي بنيـان     رب آن جيلي مشهور است به تبـع ابـن          گيالني يا گيلي كه مع     عبدالكريم  

او ايـن ذات    .  همان حديث پيامبر نهـاده اسـت       يةنظامهاي وحدت وجودي خود را بر پا      

. نامـد  د عماء مي  نشو  نسبت، جهات و ابعاد ناپديد مي      اوه  يعني وجود مطلق را كه در هم      

 زيرا اين هـر دو      ،توان وجود قديم خواند    ب و نه مي   جتوان وجود وا   چنين ذاتي را نه مي    

 دال بر تحديد اوست ايـن ذات حتـي برتـر از آن اسـت كـه او را بـه       ،به نحوي از انحاء 

 اي اسـت كـه آتـش را در انـدرون            اين ذات همچـون آتـش زنـده       . ن سازند مطلقيت معي

 انجهد ولي باز هم در درون او پنه         هرازچندگاهي آتش بيرون مي    ،دزسا خويش پنهان مي  
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اسـت و   ) خلق(ق است كه برتر از تقسيم خدا به حق و عالم            ئالحقاحقيقةاين ذات   . است

  .)۵۲۵‐۵۲۷صص، حلبي(. گيرد واالتر از تعينات اسما و صفات قرار مي

  ).ق. ه۱۰۵۰ :فو(صدرالمتألهين شيرازي  )ج

هـاي تـاريخ      ابراهيم معروف به مالصدرا و صـدرالمتالهين شـيرازي از اعجوبـه            محمدبن

عربـي    مشاء و عرفان ابن    فلسفة او حكمت اشراق و      ؛فلسفه، عرفان و حكمت ايران است     

 همـة  او جـامع     .مزوج كرده اسـت   را در هم آميخته و حقايق ذوقي را با براهين فلسفي م           

ايـن هـر دو دسـته از دانـشها        در  وي  . اسـت دانشهاي عقلي و نقلي زمان خـويش بـوده          

هاي عرفاني و   آنها همساز با انديشه  همةو در   ... هليفات پرارزشي از خود به يادگار نهاد      أت

وي در  ) ۳۱۹، ص ۱، بخـش  ۵، ج مدرسي و نيـز صـفا     : نك. (ه است حكمي خود كار كرد   

 در اين   حاتيرا در خصوص عماء آورده و توضي      ) شارح فصوص ( عبارت قيصري    ،اسفار

  : كالمش چنين استخالصةباب دارد كه 

 حـاالت و صـفات      همـة  كه قابل وصف و توصيف نيـست و          ‐ تعالي ‐ وجود حق  براي«

 ،ها را همه در عين احديت و فردانيت دارد         ت و اين ويژگي   سجمال و جالل را خود دارا     

فته، همـان وجـود منبـسط و گـسترده          ر از وجود احديت سرچشمه گ     نخستين چيزي كه  

»  و حضرت احـديت جمـع      الحقايققةحقي جمع و    تبةاست كه آن را عماء گويند و نيز مر        

  .)۳۳۱، ص۲اسفار، ج(

ييـدي بـر نظـر      أ احديت دانسته كـه ت     ةب مالصدرا نيز عماء را همان مرت      ،با اين وصف    

ه ضروري است كه پس از مالصدرا غالب كساني         عربي است و در اينجا بيان اين نكت        ابن

تـوان بـه حكـيم        از جمله مي   ؛اي دارند  اند به اين نكته اشاره     كه در شرح اسفار وارد شده     

اش بـر اسـفار بـر سـخن عبـدالرزاق            حاج مالهادي سبزواري اشاره كرد كـه در حاشـيه         
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 واحـديت   ةبـ مرتآيد كه عماء را به معنـاي         كاشاني خرده گرفته و از عبارتش چنين برمي       

  .)۳۲ اشراق، صيةنشر. ( استتلّقي كرده

  ابن فناري) د

بـر آن    )ره(كه امام خمينـي    ‐االنس ف مصباح لّؤ م ، معروف به ابن فناري    ، حمزه محمدبن

 در كتــاب خــود بــر ديــدگاه ‐الحكــم  تعليقــه بــر فــصوصةاي دارد بــه ضــميم تعليقــه

 نظر خود را با قونـوي متناسـب         مالعبدالرزاق كاشاني اشكاالتي وارد كرده است و بيشتر       

ي است يكـي     دو تجلّ  ة دربردارند ،‐تعالي ‐ او معتقد است كه تعين نخستين حق       ؛داند مي

 شـؤون و  هشـود و شـهود ذات بـا همـ     تجلي ذاتي احدي است كه بر خويشتن ظاهر مي      

 ديگري است براي ظهور كمال      ةشود و ديگري تجلي برانگيخته شد      اعتبارات حاصل مي  

پـردازد و    اري سرانجام بـه توضـيح عمـاء در ارتبـاط بـا تجلـي دوم مـي                 نابن ف . اسمايي

به اعتبار برزخ حاصله بين وحدت و كثرت بـه خـاطر آنكـه              «]  تجلي دوم  اين[ :گويد مي

 ‐ تعـالي  ‐ بـه حـق    ي و اصـلي اسـت و از آن جهـت كـه اصـالتاً               حقـايق كلّـ    ةدربردارند

و جزئيات آفريـدگان و گـستردگي آنهـا         ها   گردد و به تبع آفريدگان و پيدايش گونه        برمي

  .)۷۵ و ۷۴االنس، ص مصباح(» .شود حضرت عماء ناميده مي
  

  : خميني و مقام عماءامام

توان از افراد جامع بين معقول، منقول به حساب آورد كه عالوه بر               امام را مي   ، شك بدون

آن . شـته اسـت   معقول، در منقول نيز كامل و مجتهد است و در كنار آنها عرفان را هم دا               

ت و اي متكـي بـر كتـاب و سـنّ      مجـذوب سـالك بـا انديـشه       ،تر ذوب و دقيق  جسالك م 

 دانش بزرگان، در وادي پر رمز و راز معرفت چنان مشتاقانه گام برداشـت               ازاي   اندوخته

آثـار ايـشان غالـب اصـطالحات        ) ۱۳ و   ۱۲صصـ ،  رحيمـي . (زده كرد  كه همه را حيرت   

 موجـود اسـت     اين آثار  نكات فراواني در     ،ر مورد عماء   د  خصوصاً ؛عرفاني را دربرگرفته  
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بـر  الزم به ذكر است چون كتب تعليقه        . (كنيم كه اين مقال را با نظرات ايشان تكميل مي        

 بـه   ،االنس، مصباح الهدايه و شرح دعاي سحر بـه زبـان عربـي اسـت               فصوص و مصباح  

  .)شود  تنها به ترجمه اكتفا مي، كالمةخاطر پرهيز از اطال

اهللا كه از هر كثـرت و تفـصيلي منـزّه            سما قدسيه است براي     ه غيبي جهة همان و  ،اءعم  

در جـايي ديگـر عمـاء را        ايـشان   ) ۳۰۹االنس، ص  تعليقه علي فصوص و مصباح    . (است

 ،كند كـه عمـاء     كيد مي أواسطهاي بين آسمان احديت و زمين اعيان مخلوقات دانسته و ت          

  )۱۱۷ و ۱۱۲ص ص ن،هما. (است )۱(همان مقام فيض اقدس الهي

مثال را مقام مشيت و فيض منبسط عام و برزخ البرازخ دانسته كه اين مقام                 عالم ،امام  

بـه   .)۲۳۴همـان، ص  (انسان كامل است كه حائز دو خلقيت و جامع بين دو مقام اسـت               

پيـامبر بزرگـوار اسـالم او را داراي رداي عمائيـت            نعـت   همين دليل است كه ايشان در       

 باب وجود و رابط در ميـان شـاهد و مـشهود    ليدرود و سالم بر آن كس كه ك     د«: داند مي

ترجمـه شـرح دعـاي      (» ...االبواب، رداي عمائيـت بـر دوش       است و غيب هويت را باب     

 در جايي حقيقت عمائيه را با نفس رحمانيه مترادف آورده           ايشان همچنين ) ۳۳سحر، ص 

  .ستي با دقت بدان نگريسته شودكند كه باي باره مطرح مي و كالم بلندي را در اين

 دقيقي اسـت و بـاطن و        ة حقيقت و نكت   ،يه و نفس رحمانيه   ئ براي حقيقت عما   همانا«  

 پس اين   .يق الهيه و اسماء ربوبي است     اظاهر و عين و شهادتي، همچنان كه در جميع حق         

ل كه به اعتبـار     ي او حقيقت و باطن و غيب از آن دو عبارت است از فيض اقدس و تجلّ              

 و به اعتبار ظهور در كثرت اسماء ذاتـي          شود ميرزخي واحديت جمع، به آن عماء گفته        ب

ي ظهوري فعلـي     عبارت از تجلّ   ،شود و ظاهر و شهادت از آن       الرحمن گفته مي   بدان نفس 

  س و وجود منبسط است به جز اينكه به اعتبار برزخـي، عمـاء و بـه اعتبـار                   و فيض مقد
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 و  وصفـص  تعليقـه علـي   (» .شود فس رحماني گفته مي   بسط و ظهور در مراتب تعينات، ن      

  .)۲۹۱االنس، ص احبمص

        هـاي   س دانسته از آن روي كـه در حجـاب تعـين           و همچنين مقام عماء را فيض مقد

  )۱۹ و ۱۸ص صهمان، . (ماند آفريدگان پنهان مي

 اشاره باشـد بـه      »هو«دهد كه     احتمال مي  »هو اهللا احد   قل« ة شريف ة در تفسير آي   يشانا  

ض اقـدس را  ي بـه فـي  ن اسماء ذاتيه است و مقام تجلّـ ي ذات به تعييض اقدس كه تجلّ  ف

 »اهللا« دهد كه شايد همان عماء باشد كه در حديث نبوي بدان اشـاره شـده و                  احتمال مي 

 اسم اعظم است و احـد اشـاره بـه           ضرتباشد به مقام احديت جمع اسمائي كه ح         اشاره

 فيض اقدس، احـديت اسـمائي و احـديت را در            ةگان  لذا مقامات سه   .مقام احديت باشد  

آداب . ( اگرچه در مقام تكثيـر اسـمائي، كثـرت دارنـد    ؛داند حقيقت در غايت وحدت مي   

  )۳۰۶ص ،ةالصلو

  : در سخني شيوا در ستايش حضرت پروردگار چنين گويداو

ي فرمـود    تجلّ ءبر حضرت اسما  ) حضرت احديت (من غيب هويت    ک كه از م   خدايي«  

 لـه و نعـوت    ذاتي او به حقيقت عمائي در حضرت واحـديت ظـاهر شـد و جم               ءو اسما 

 ة دو قـوس وجـود و دايـر        ةاش به انداز   فاصله.... صفاتش در احديت غيبي وحدت يافت     

 ؛يأتـرين ر    است براساس عـالي    مب و شهود شد يا نزديكتر كه همان عماء بلكه المقا          يغ

  )۱۶ ص ،۱صحيفه امام، ج(» .دام بازگير عنقا شكار كس نشود

نيـز بـه ايـن بيـت     ) ۱۱۳، ص۱، جكلينـي رازي  (» اهللا بـاهللا  ااعرفو«و در شرح حديث       

  :كند حافظ شيرازي اشاره مي

ــازچين   ــشود دام بـ ــس نـ ــكار كـ ــا شـ  عنقـ
  

ــه دســت اســت دام را     ــاد ب ــشه ب  كانجــا همي
  

  )۱۰۰حافظ، ص(
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 و  »الغيـوب  غيـب  «،»عمـاء «،  »ربغـ عنقـاي م  « ضمن آوردن اصطالحاتي چون      ايشان  

كند و دست آمـال و آرزوي اصـحاب     تعبير مي حقيقت عمائيبه  از آن مقام   »مطلق غيب«

 در اثري ديگر    امام خميني ) ۶۲۴چهل حديث، ص  . (داند  را از آن كوتاه مي     ءقلوب و اوليا  

هـيچ اثـر و     «: فرمايد  مي  و هه و عنقاي مغرب مترادف آورد     ينيز مقام عماء را با هويت غيب      

ييد كالم خود بـه     أ و در ت   »س اين مقام در ملك و ملكوت نيست       حقيقت مقد از  اي   نشانه

 »ما عرفناك حق معرفتك و ما عبدناك حـق عبادتـك  «) ص(حديث پيامبر بزرگوار اسالم  

 تبـة چون و مقـام و مر       حضرت امام در توصيف ذات بي      .كند   استناد مي  )۱۳، ص كاشاني(

  :گويد  چنين مييخالق هست

 و  يـة االحـد  تبةط ال و المـر    رالمعبر عنه بالوجود بش    بشرط عدم االشياء معه      الوجود«  

 يعنـي   ؛)۱۲۵شرح دعاي سحر، ص   (»  العماء علي قولٍ   تبة و مر  ةيالغيب يةالتعين االول و الهو   

 هشود به وجود به شـرط ال و مرتبـ          هستي به شرط نبود هيچ چيز با او كه از آن تعبير مي            

 ايـن تعريـف كـه       ، ديـدگاه  اينبنابر ، و هويت غيبي و مرتبة عما      نن نخستي ي و تع  تاحدي

 .سـازد  وجود به شرط ال را بيان كرده همان حديث نبوي را بـه ذهـن آدمـي متبـادر مـي                    

 را كـه بـرزخ البـرازخ اسـت بـه            ههمچنين الزم به ذكر است كه ايشان مقام مشيت مطلق         

  )۴، صةسرالصلو. (اعتباري مقام عماء دانسته

تـوان    حرف نهايي در آن بيان شـده و مـي          توان گفت   از آثار حضرت امام كه مي      يكي  

 كه در تعليقه بر فصوص نيـز        است» ية و الوال  فةالي الخال  يةالهدا مصباح«بدان استناد نمود    

 ةگويد حقيقت مطلب عماء و بسط و گسترش اين سخن در رسـال             مي در خصوص عماء  

  :  آمده استيةالهدا مصباح

 مـصباح   لـة  بسطنا القول فيها فـي رسـا        و ئية العما ة نحن بحمداهللا قد حققنا الحضر     و«  

  )۲۹۱ و مصباح االنس، صص علي الفصوتعليقة (» بما ال مزيد عليهيةالهدا
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  :پردازيم الهدايه مي  در مصباح ايشان در پايان سخنان ايشان به نظربنابراين  

 همان حضرت فيض اقدس و خليفه كبري باشـد زيـرا آن             ، دارد كه حقيقت عماء    امكان«

توانـد بـشناسد و اوراسـت        ي كه كسي آن را با مقام غيبـي كـه دارد نمـي             است آن حقيقت  

وساطت ميان حـضرت احـديت غيبـي و هويـت غيرظـاهر از يـك طـرف و حـضرت                     

 واحـديت واقـع     رتيت از طرف ديگر كـه هـر چـه بخـواهي كثـرت در آن حـض                 دواح

  ) ۵۹ و ۵۸صصترجمه مصباح، (» .شود مي

 آنجـا كـه     ،الهدايـه نقـل كـرد      از كتاب مـصباح    را   ايشانتوان نظر نهايي     در نهايت مي    

  :فرمايد مي

رسد كه حقيقت عماء همان حضرت فيض اقدس باشـد           آيد و به نظر مي      برمي چنين«  

 همـان حقيقتـي اسـت كـه هـيچ چيـز از جهـت                ،ايـن .  كبري و جانشين بزرگ    هو خليف 

پيـدا  شناسد و داراي وساطت ميان حضرت احديت غيبي يا هويت نا           اش آن را نمي    غيبي

از آن روي بـه     را  عماء  . است ‐دشو  كثرتها در آن واقع مي     ة كه هم  ‐و حضرت واحديت  

 بوده است و آن حقيقـت پنهـان،   » رب«ايم كه پرسش از      معناي حقيقت پنهان حق نگرفته    

ايـم زيـرا كـه       و بـه معنـاي حـضرت واحـديت هـم نگرفتـه            ... تابد هيچ صفتي را برنمي   

  )۲۹، صكاشاني(» .ستواحديت، مقام پيدايش كثرت علمي ا

از کـه   اي    اين ميان با توجه به آنچه از ابن عربي ذكر شده است و مطالب گـسترده                در  

 بـا او    توان ادعا نمود كه ديدگاه امام تقريباً        گرديد، مي  اني ب  مقام عماء  ةامام بزرگوار دربار  

حتمـال   چندين ديدگاه و ا    ،در نهايت با توجه به عبارات جامع حضرت امام        .  باشد مطابق

  : )۲(توان از آنها استبناط نمود  عماء را ميةدربار

ام واحديت كه برزخي است ميان آسـمان احـديت و زمينهـا كـه عبـدالرزاق ايـن                   ق م ‐۱

  ؛ه بودديدگاه را نقل و نقد كرد
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  ؛شود نات آفرينش فاصله ميهاي تعي احديت و نشيب فيض منبسط که ميان آسمان ‐۲

 پيـدايش تعينـات     چـشمة  سر ،چون فيض اقدس  . است عماء همان مقام فيض اقدس       ‐۳

  ؛ه در حجاب اسماء در حضرت واحديت استا از آن روي گ،اسمائي است

ست چون فاصله ميان احديت غيب و اعيان ثابته در حضرت           ء ا  همان عما  ، اسم اعظم  ‐۴

  ؛باشد  مي‐ تعالي‐علمي حق

و همچنـين حـضرت     باشـد    ذاتي پنهان مـي     اسماء ةت است كه در پرد    ا خود ذ  ، عماء ‐۵

  ؛ماند  اعيان ثابته پنهان ميةواحديت كه در پس پرد

  ؛همان عماء است ،ماند يم فيض اقدس پنهان ة احديت ذات كه در پس پرد‐۶

۷‐ماند  پنهان مي است،س از آن روي كه در حجاب تعينات آفريدگان فيض مقد.  
  

  :گيري نتيجه

 ،يد كه در سخنان بزرگان اهل عرفان      آ  بين تمام نظرات و نكات مطرح شده چنين برمي         از

 مطالب مهمي   ، عماء ةمطالب مهمي نهفته است كه عالوه بر بحث عميق در خصوص واژ           

فراتر از يك واژه بيان شده و در نقد و تحليلها جايگاه خاصي براي اين مقام پيـدا شـده                    

 يـت در عمـاء معرفـي    ا پـيش از آفـرينش براسـاس رو        ااست و اينكه جايگاه پروردگار ر     

هر كدام از عرفا با توجه بـه        . شود  يك عارف در بيان آن آشكار مي       ةاند، نقش انديش   كرده

افرادي بـه مقـام     .  مقام عماءاشاره دارند   عربي نكاتي را مطرح نموده كه به پنهانيِ        نظر ابن 

        اشاره دارند ولي بـا     ... س و احديت، گروهي واحديت، فيض منبسط، فيض اقدس و مقد

رد كه اين مرد بزرگ و عـارف كامـل بـا چـه            بتوان پي    رات امام مي  سيري اجمالي در نظ   

 هر كدام از اين اصطالحات سخن رانده و حتي آن مقام را با ابيـات           ةتسلط خاصي دربار  

  .بعضي از شعرا نظير حافظ متناسب دانسته است
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 سخن از اين باب گفته آمد كه بايستي اهل حقيقـت بـا تمـامي تـوان در دريـاي                     اين  

ور شوند و به مرواريدهاي گرانبهاي فكـرش دسـت         االطراف او غوطه    جامع هيشژرف اند 

تك واژگان به كار رفته به خـوبي         طلبد كه تك   لذا درك هر چه بيشتر مقام عماء مي       . يابند

اي بـين آسـمان و        واسـطه  ،پس عمـاء  .  است رج اين مقال خا   ةبررسي شود كه از حوصل    

ق ئالحقـا حقيقةيض اقدس است و همان مقام       زمين اعيان مخلوقات است كه همان مقام ف       

  .كه نام و نشاني ندارد و قابل درك براي احدي نيست
  

  :ها نوشت پي

 و  ينـ ي به بخش سـوم کتـاب امـام خم         ينيدگاه امام خم  ين اصطالحات از د   يشتر با ا  ي ب يي آشنا يبرا ‐۱

  . مراجعه شوديعرفان اسالم

 و کتاب امـام     ۳۴و   ۳۳ صفحات   .ش.    ه۱۳۸۱، بهمن   ۱ شمارة    اشراق ةن احتماالت از مجلّ   يان ا ي در ب  ‐۲

  .ز استفاده شده استي ن۴۰۰ صفحه ،ي و عرفان اسالمينيخم
  

  :منابع

  .مجيدقرآن  ‐۱

  بيـروت،  ، درالكتـب العربـي،    م، بـا تعليقـات ابـوالعالء عفيفـي        کـ الح فصوص ،الدين  ابن عربي، محي   ‐۲

  .ق. ه۱۴۰۰

  . دارصادر، بيروت جلدي،۴ دورة ،الفتوحات المكيه ،‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐۳

  .ش.  ه۱۳۶۳، انتشارات فجر، تهران، االنس مصباح ، ابن فناري، محمدبن حمزه‐۴

  .ق.  ه۱۴۱۳ بيروت، العربي،ثرالت احياء اةسسؤم  چاپ سوم،،العرب لسان ،ورظ منابن ‐۵

مرکـز نـشر      چـاپ اول،   ل مـسگر نـژاد،    يـ ح جل يتـصح  ،مکـ الح فصوصشرح   ،خواجه محمد  ارسا،پ ‐۶

  .ش.  ه۱۳۶۶ ،ينشگاهدا

 يـة  المـصر  ةسّسؤ، تحقيق لطفي عبدالبديع، الم    كشاف اصطالحات الفنون   ،بن علي   محمدعلي تهانوي، ‐۷

  .ق.  ه۱۳۸۲، مةالعا

 ،تهـران انتـشارات ناصـر خـسرو،         چـاپ چهـارم،    ،تعريفـات  ،محمـد  بـن  سيدشريف علي  جرجاني، ‐۸

  .ش.  ه۱۳۷۰
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 انتـشارات    چـاپ چهـارم،    دار، جربـزه . غني به اهتمام ع    ‐، قزويني ديوان ،ن محمد يالد شمس حافظ، ‐۹

  .ش.  ه۱۳۷۱اساطير، 

  .ش.  ه۱۳۷۷،تهران ر،يانتشارات اساطچاپ دوم،  ،مباني عرفان و احوال عارفان ، اصغريعل ،حلبي ‐۱۰

، تهـران  انتـشارات علمـي و فرهنگـي و سـروش،            چـاپ سـوم،   ،  نامه حافظ ، بهاءالدين ،يرمشاه خ ‐۱۱

  .ش . ه۱۳۶۸

  .ش . ه۱۳۸۰، تهرانسه تنظيم و نشر آثار امام، سؤ م چاپ دهم،،الصلوة آداب ،اهللا ميني، امام روح خ‐۱۲

سه پاسـدار   سـ ؤ، م االنـس  الحكم و مصباح    علي شرح فصوص   تعليقة ،اهللا ، امام روح  ـــــــــــــــــ ‐۱۳

  .ق.  ه۱۴۱۰  قم،اسالم دفتر تبليغات اسالمي،

  .ش.  ه۱۳۸۲، تهران تنظيم و نشر آثار امام، ةسسؤ، م۲۸چاپ ،ثچهل حدي ،ـــــــــــــــــ ‐۱۴

  .ش.  ه۱۳۷۸، تهران تنظيم و نشر، ةسسؤ، مچاپ ششم، الصلوةسر ،ـــــــــــــــــ ‐۱۵

  .ش.  ه۱۳۶۲  تهران،، مركز انتشارات علمي و فرهنگي،السحرء دعاحشر ،ـــــــــــــــــ ‐۱۶

، تهـران ، نـشر اطالعـات،      چاپ اول  ترجمه سيداحمد فهري،     ،حرس ي دعا حشر ،ـــــــــــــــــ ‐۱۷

  .ش.  ه۱۳۷۰

 تنظيم و نشر آثـار      ةسسؤ، م چاپ اول  ...)ها و  مجموعه بيانات، نامه  ( امام   هصحيف ،ـــــــــــــــــ ‐۱۸

  .ش . ه۱۳۷۸، تهرانامام، 

 چـاپ   الـدين آشـتياني،    دجالل سـي  ةدم، با مقّ  يةوالل وا فةالخال مصباح الهدايه الي   ،ـــــــــــــــــ ‐۱۹

  .ش. ه۱۳۷۶، تهران تنظيم و نشر آثار، ةسسؤ مسوم،

  تهـران،   ترجمه سيداحمد فهري، پيام آزادي،     يةوالل وا فةالخال مصباح الهدايه الي   ،ـــــــــــــــــ ‐۲۰

  .ش. ه۱۳۶۰

  .ش. ه۱۳۷۷، انتهر، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم دورة جديد ،نامه لغت ،اكبر  دهخدا، علي‐۲۱

 امام خميني و انقالب اسـالمي،       ة، پژوهشكد چاپ اول ،  امام خميني و عرفان اسالمي     ، رحيمي، امين  ‐۲۲

  .ش. ه۱۳۸۵ ،تهران

، تهـران ، انتشارات طهـوري،     چاپ اول ،  فرهنگ اصطالحات و تعبيرات عرفاني     ، سجادي، سيدجعفر  ‐۲۳

  .ش.  ه۱۳۶۸

  .ش. ه۱۳۸۴ ،تهران، انتشارات شفيعي، چاپ دوم ،عربي فرهنگ اصطالحات ابن ، سعيدي، گل بابا‐۲۴

، تهـران ، انتـشارات فردوسـي،      چـاپ هـشتم   ،  )۱ بخش ،۵ج   (تاريخ ادبيات در ايران    ،اهللا  صفا، ذبيح  ‐۲۵

  .ش. ه۱۳۷۲

، تهـران  اميركبيـر،    چـاپ اول،  ، بـه كوشـش منـصور ثـروت،          غياث اللغـات   ، رامپوري الدين غياث ‐۲۶

  .ش. ه۱۳۶۳
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، ترجمه و شرح محمدعلي مودودالري، بـه كوشـش گـل            اصطالحات الصوفيه  ،الرزاق كاشاني، عبد  ‐۲۷

  .ش. ه۱۳۷۶،  تهران، حوزه هنري،چاپ اولبابا سعيدي، 

، ترجمه و شرح سيدجواد مصطفوي، انتشارات       اصول كافي  ،يعقوب  كليني رازي، ابوجعفر محمدبن    ‐۲۸

  .تا  بي تهران،علميه اسالميه،

 تـا   ۱۳۶۷،  تهـران  انتـشارات زوار،     چـاپ اول،  ،  ح اصـطالحات تـصوف    شـر  ، گوهرين، سيدصادق  ‐۲۹

  .ش. ه۱۳۸۳

  .تا ، بيتبريز، كتابفروشي خيام، چاپ دوم،  االدبنةريحا ، مدرسي، محمدعلي‐۳۰

  .ش. ه۱۳۶۴، تهران انتشارات اميركبير،چاپ هفتم، ،فرهنگ فارسي معين ،محمد  معين،‐۳۱

 التـراث  داراحيـاء    چاپ سـوم،  ،  بعةدبن ابراهيم، االسفار االر    مالصدرا، صدرالمتالهين شيرازي، محم    ‐۳۲

  .م۱۹۸۱، بيروتالعربي، 

  :نشريات

، بهمـن   ۱ عرفـاني امـام خمينـي، قـم، شـمارة            ‐هـاي اخالقـي      نشرية اشراق؛ نشرية كنگرة انديشه     ‐۳۳

  .ش. ه۱۳۸۱
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  بررسي و تحليل ساختاري شعر نظامي
  دكتر عبدالرضا سيف

   دانشگاه تهرانبيات و علوم انسانيدانشيار دانشكدة اد

  سيدمحمودرضا غيبي

  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهراندكتراي دانشجوي 

  )۱۰۱ الي ۸۱ص(
  

  :چكيده

 ناشي از كيفيت ساختاري آثار است و اين ساختار اثر اسـت             اغلببا توجه به اينكه جذابيت آثار هنري        

بيـاني و زيباشـناختي در ميـان ديگـر آثـار ادبـي بـه               با نوع كاركرد خود چه زبـاني و چـه            تواند  ميكه  

دليل  ه در اين ميان شعر نظامي ب؛عنوان يك اثر ادبي در ميان يك ملت مطرح شود         هبرجستگي رسيده و ب   

له كه بسياري از زيباييها و جذابيتهاي آثار نظـامي       ئنوع كاركرد زباني و بياني و با در نظر گرفتن اين مس           

 و شعر و نظم در كالم نظامي در همسويي كامل قرار دارند، ما را بر شوند ميوط به شکل و فرم آنها مرب    

بياني و زيباشـناختي و         ،هاي مختلف زباني   آن داشت تا شعر اين شاعر بي بديل ادب فارسي را از جنبه            

هايي از مـوارد سـاختارگرايي در اشـعار نظـامي            زدايي مورد تحليل و بررسي قرار دهيم و نمونه         آشنايي

دان و مـسلّط بـه    را بررسي کنيم، باشد كه در معرفي اين شاعر زبان     ) خسرو و شيرين و ليلي و مجنون      (

 . مؤثّر و مفيد واقع شود،امور زباني
ـ                 ،در تحليل حاضر     شـرح زيـر     ه شعر نظامي از ابعاد مختلف مورد بررسي قـرار گرفتـه اسـت كـه ب

  :باشد مي

  )ا واژه، تناسب و تقابل واژگانيگزيني، بازي ب واژه(از لحاظ واژگاني ) الف

  ) جناس، سجع، تكرار و انواع آنهاةدر سه مقول(توازن واژگاني ) ب

  )سازي نقشي سازي نقشي و جانشين در دو محور همنشين(توازن نحوي ) ج

  )توازن واجي، هجايي و باالتر(توزان آوايي ) د

  )) رديف ووزن، قافيه(افزايي  و قاعده) هنجارگريزي(كاهي  در دو بخش قاعده(برجسته سازي ) ر

  

  .سازي  زبان، ساختار، واژه، نحو، توازن، برجسته:هاي كليدي واژه
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مهمقد :  

و  ميزان دانش و آگـاهي       آن،ترين ارکان زبان است که شاعر با نوع کاربرد           واژه از اساسي  

 کـه   اسـت ي  اهميت واژه به حد   . کند  آن منعکس مي   ةروحيات خود را به وسيل     همچنين

ايـن   ؛کشد هاي روسي بحث رستاخيز در واژه را پيش مي         کلوفسکي يکي از فرماليست   ش

افتـد و شـاعر کـسي اسـت کـه در ايـن                با اعمال عوامل زباني و موسيقايي اتفاق مي        امر

  .رستاخيز حضور برجسته دارد

بـا اسـتفاده از نبـوغ       عنوان يکي از بزرگترين شاعران فرماليـست جهـان            هم به  نظامي  

هـا و گريـز از هنجارهـا       آنکه قصدش فقط بازي با واژه      جادوي سخن خود بي   شاعري و   

بـه هـر شـکلي کـه         و  در دسـت گرفتـه     خميريواژه را چونان     ،به صورت طبيعي  ،  باشد

 بسيط با يک پسوند يا پيشوند، گاه با ترکيب          ة گاه با ترکيب واژ    ،آورد دوست دارد در مي   

ـ    ديگر، گاه بـا عربـي   ةآن با يک واژ    ا سـاخت واژه بـه سـياق عربـي و گـاه بـا       مـآبي و ب

  .کشد  هنر خود را به رخ مي،گرايي و هنجارگريزي باستان
 

  :واژه گزيني

 به صورت كامل    تواند  مياي ن  از نظر بسياري از سبك شناسان و زبان شناسان، هيچ كلمه          

 با كلمة ديگري مترادف باشد چون اگر كامالً با هم مترادف بودند اصالً نيازي به ساخت               

اي از ميان چندين كلمة متـرادف         بنابراين وقتي شاعر يا نويسنده     ،شد واژه جديد پيدا نمي   

 از  توانـد   مـي  اسـت كـه      ي حتماً واژة انتخاب شـده داراي شـرايط        كند  ميا انتخاب   ريكي  

  .هاي مختلف مؤثرتر واقع شود جنبه

ت و  شناسـان عبـارا    شناسي توصيفي، كه توسط شارل بالي ابداع شد، سـبك          در سبك   

كننـد كـه ايـن       گيـري مـي    سنجند و نتيجه   جمالت و كلمات متحد المضمون را با هم مي        



  ۸۳/بررسي و تحليل ساختاري شعر نظامي   

 

عبارات و جمالت از نظر عواطف و احساسات و تاثير بـر روي مخاطـب فـرق زيـادي                   

  .دارند

شـود كـه بـه داليـل         هاي نظامي پرداخته مي    يگزين در اين بخش به چند نمونه از واژه         

 از آنهـا اسـتفاده كـرده         وي ...ناسب، تجـانس، تـرادف و     ايجاد آهنگ، ت   مختلف از جمله  

  :است

  :آزرم در معني عفو و بخشش

ــاه كــــم نيــــست   ايــــن غــــم زده را گنــ
  

ــست     ــم نيـ ــيچ غـ ــست هـ ــو هـ ــازرم تـ  كـ
  

  )۱۱۲۸  مجنون، بيت وليلي(  :ادب سرا در معني مدرسه و مكتب 

 اي و جــــــايي هــــــر يــــــك زقبيلــــــه
  

ــرايي    ــده در ادب ســـــ ــع آمـــــ  جمـــــ
  

  )۸۵۷  مجنون، بيت وليلي(  :شق و غمديدهاوفتاده در معني عا

ــد  ــاده بودنـــ ــه اوفتـــ ــه نـــ ــان كـــ  آنـــ
  

 مجنــــــون لقــــــبش نهــــــاده بودنــــــد  
  

  )۹۱۱  مجنون، بيت وليلي(

  :)Nomination(نامگذاري 

يكي از داليل تفاوت زبان ادبي و زبان محاوره يا علمـي، نامهـايي اسـت كـه شـاعر يـا                      

شود تا كلمـه از حالـت        ه باعث مي  لئگذارد و همين مس    ل مختلف مي  ئنويسنده براي مسا  

در ايـن  . زدايي براي مخاطب داشـته باشـد   ابتذال خارج شود و يك نوع تازگي و آشنايي    

  .شود هاي نظامي آورده مي هايي از نامگذاري قسمت نمونه

  :)چرخ كمان الژوردي( ننامگذاري آسما

ــان الژوردي  ــرخ كمـــــ ــاين چـــــ  كـــــ
  

ــردي      ــو زو نگــ ــر تــ ــو گــ ــردد زتــ  گــ
  

  )۴۱۳۱  مجنون، بيت وليلي(  :)دو مرغ گستاخ( روز نامگذاري شب و

 ديـــر اســـت كـــه ايـــن دو مـــرغ گـــستاخ 
  

ــي    ــو مـــ ــان تـــ ــوراخ انبـــ ــد ســـ  كننـــ
  

  )۳۷۳۷  مجنون، بيت وليلي(
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  :تناسب

 ‐اخات، توفيق، تلفيـق، ائـتالف و تناسـب و مراعـات           ؤتناسب كه گاه با نامهايي چون، م      

ي بياورند كه در معني بـا يكـديگر         شود آن است كه در سخن، امور       النظير نيز خوانده مي   

 مثـل همجـنس بـودن       ، برقرار شـود   تواند  مياين تناسب از طرق مختلف      . متناسب باشند 

قد و سرو، خسرو و شيرين، تيـر و شمـشير           (يا مشابهت، تضمن و مالزمت      ) گل و الله  (

  ....)و

ـ                  خـصوص   هتناسب به اين شرط داخل صنايع بديع معنوي است كه داير مدار لفـظ ب

 تابع معاني است اما اگر در تناسب، الفاظ نيز از           ،اشد و اگر حسني در الفاظ وجود دارد       نب

 چنانچه اگر آنها را بـه مرادفاتـشان تبـديل كنـيم             ،نظر ظاهر با هم هماهنگي داشته باشند      

 جزو صنايع لفظـي     تواند  مي در اين صورت تناسب      ،خصوصيت آهنگين آنها از بين برود     

  )۲۵۹  و۲۶۰صص، همايي( .شمرده شود

  :قرعه، فال، اختر گذشتن

ــال   ــان فــ ــدان چنــ ــه زدم بــ ــن قرعــ  مــ
  

 و اختـــــر بگذشـــــتن انـــــدر آن حـــــال  
  

  )۳۳۲  مجنون، بيت وليلي(  :گوش، دل، دماغ، هوش

ــم   ــت گوشــ ــاه يافــ ــة شــ ــون حلقــ  چــ
  

ــم      ــت هوشـــ ــاغ رفـــ ــه دمـــ  از دل بـــ
  

  )۳۵۱  مجنون، بيت وليلي(  :دريا، كوه، دشت؛ گاو، گوسفند، اسب، شتر

ــاو و گ ــتر ز گــ ــب و اشــ ــفند و اســ  وســ
  

ــر     ــت را پـ ــوه و دشـ ــرد كـ ــا كـ ــو دريـ  چـ
  

  )۲۵۳۷ خسرو و شيرين، بيت(

  :بازي با واژه

 آن را بـه     توانـد   ميگيرد كه    جادو سخن جهان، نظامي، آنچنان واژه را در اختيار خود مي          

را ... هر صورتي در بياورد و در اين بازي با واژه، مسائل بالغي، وزن، موسـيقي، قافيـه و       

 علـوم مختلـف، اصـطالحات     ةاو با دامنه وسيع معلومات خود در زمينـ        .  در نظر دارد   نيز
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آورد كه باعث    هايي به وجود مي     تركيبات و آرايه   ،آميزد و از آن ميان     مختلف را با هم مي    

هايي از بازي با واژه در كـالم         در اين قسمت به نمونه    . شود زيبايي هر چه بيشتر كالم مي     

  :پردازيم مينظامي 

  ):سليم، سالمت، سالم(ايجاد اشتقاق بازي با واژه از طريق 

  ســــليم نامــــت، اي چــــو دلــــم:گفــــت
  

ــالمت قتو   ــالمتم، ســــــ ــع ســــــ  يــــــ
  

  )۳۰۸۳ ليلي و مجنون، بيت(  :)روز، زور(از طريق قلب قلب كل 

ــي  ــو روزي بـ ــد   چـ ــر آيـ ــر سـ ــرادي بـ  مـ
  

ــد     ــه زور از در درآيــ ــود بــ ــرادت خــ  مــ
  

  )۲۱۷۴ بيتخسرو و شيرين، (  :) راه‐رها(قلب بعض 

ــم ــران ز درد و آهـــــــــ  اي بيخبـــــــــ
  

ــم    ــد راهــــ ــا كنيــــ ــد و رهــــ  خيزيــــ
  

  )۱۱۰۴ ليلي و مجنون، بيت(  :، خال)دايي(از طريق جناس تام خال 

ــرد    ــو فــ ــي ز روي تــ ــو ولــ ــال تــ  خــ
  

ــورد      ــست در خـ ــال نيـ ــه خـ ــو بـ  روي تـ
  

  )۳۰۶۸ ليلي و مجنون، بيت(  :)ستون، بيستون بي(ب مفروق از طريق جناس مركّ

  ســـنگ آزمـــون كـــردبـــدان آهـــن كـــه او
  

ــستون را بــــي   ــرد توانــــد بيــ ــتون كــ  ســ
  

  )۳۴۰۷ خسرو و شيرين، بيت(  :)زبان، زبانه، زبانا(از طريق جناس زايد 

ــا   ــرد دانـــ ــان مـــ ــو زبـــ ــزان چـــ  ميـــ
  

ــا    ــا زبانـــــ ــه بـــــ ــشاده زبانـــــ  بگـــــ
  

  )۲۷۰۲ ليلي و مجنون، بيت(  :)شير، سير(از طريق جناس خط يا تصحيف 

ــد    ــير باشــ ــه زور شــ ــه بــ ــي كــ  گرگــ
  

ــه بــــ    ــد  روبــ ــير باشــ ــو ســ  ه از او چــ
  

  )۱۲۳۳ ليلي و مجنون، بيت(  :)مهر، مهر(از طريق جناس ناقص يا محرف 

 ســالي اســت كــه شــد عــروس بــيش اســت 
  

 بــا مهــر تــو و بــه مهــر خــويش اســت        
  

  )۲۲۳۴ ليلي و مجنون، بيت(  :)شصت، شست(از طريق جناس لفظ 

ــدگاني  ــادش زنــ ــصت اوفتــ ــه در شــ  كــ
  

ــواني    ــست جــ ــادش از شــ ــدنگ افتــ  خــ
  

  )۴۸۶ خسرو و شيرين، بيت(
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  سازي  از طريق جانشين

  :)ه ورا، غم نخوردهدخورد غمي، غم خور مي(

 خــــورد غمــــي بــــه زيــــر پــــرده مــــي
  

  نخـــــوردهغـــــم خـــــورده ورا و غـــــم  
  

  )۱۴۱۸ ليلي و مجنون، بيت(

  از طريق التزام به تكرار يك كلمه يا دو كلمه در چند بيت 

  :)گندم و جو(

 شــــيتــــو آن گنــــدم نمــــاي جــــو فرو
  

  جـــو پوســـيده پوشـــي  ،كـــه در گنـــدم   
  

  )۱۶۲۶ خسرو و شيرين، بيت(

  از طريق تقابل 

  :) ماه، خورشيد؛ شب، روز؛ بيم، اميد؛غم، شادي(

 غــــم و شــــادي نگــــار و بــــيم و اميــــد
  

ــب و روز   ــيد   شـ ــاه و خورشـ ــرين و مـ  آفـ
  

  )۱۹ ليلي و مجنون، بيت(  

  از طريق ترصيع و موازنه 

  :))ابلهمق(با كلماتي مقابل يكديگر (

ــي    ــوش خرامـ ــه خـ ــن بـ ــض مـ ــو رايـ  تـ
  

 مـــــن توســـــن تـــــو بـــــه بـــــدلگامي  
  

  )۲۵۳۰ ليلي و مجنون، بيت(

  . از طريق ايجاد ايهام

  )پرنده، كج(زاغ ) پرنده، گشاده(باز 

ــي    ــاغ مـ ــبديز را در بـ ــه و شـ ــست مـ  جـ
  

 جــست بچــشمي بــاز و چــشمي زاغ مــي     
  

  )۱۳۰۴ شيرين، بيتخسرو و (  )نام شهر، كرمها( كرمان ،)نام شهر، گرگها(گرگان 

ــان    ــد داغ و حرمـ ــا صـ ــرگ بـ ــت مـ  بوقـ
  

ــان      ــوي كرمـ ــد سـ ــت بايـ ــان رفـ  ز گرگـ
  

  )۶۱۲۷ خسرو و شرين، بيت(  از طريق اعداد 

 ايــــن هفــــت قــــوارة شــــش انگــــشت 
  

  چهـــار دســـت و نُـــه پـــشت،يـــك ديـــده  
  

  )۴۳۰ ليلي و مجنون، بيت(
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  :تقابل واژگاني

 مفاهيم متقابل يـا  ةام بحث درباربه هنگ] semantic opposition[اصطالح تقابل معنايي «

شناسي عمداً از اصـطالح    در معني . رود ها به كار مي    در اصطالح سنّتي، معاني متضاد واژه     

  .شود استفاده مي] antonym[جاي تضاد  هب] opposition[تقابل 

گيرند و بـه     ها قرار مي   كه در ميان صفت   » جوان/ پير «،»گرم/ سرد«هايي چون    صورت  

/ روشـن «هـايي چـون      تقابل. ندا اند تقابل مدرج ناميده شده     بندي  قابل درجه  لحاظ كيفيت 

 ديگر است تقابل مكمل     ة متقابل، اثبات واژ   ةكه نفي يكي از دو واژ     » بسته/ باز «،»خاموش

  )۱۱۷ ‐۱۱۹، صص ۱، جصفوي( .خواند شده است

  :)صلح، جنگ؛ ظاهر، نهان(تقابل مكمل

ــاه نيرنـــــگ  ــشانه گـــ  زن چيـــــست نـــ
  

ــاه   ــان،ردر ظــ ــلح و در نهــ   جنــــگ، صــ
  

  )۲۲۱۶ ليلي و مجنون، بيت(  :آشنا، بيگانه

ــستي   ــه هــ ــنا كــ ــد آشــ ــيش صــ  در پــ
  

ــتي    ــي پرســــ ــرا همــــ ــه چــــ  بيگانــــ
  

  )۱۰۵۵ ليلي و مجنون، بيت(  :)باال، زير؛ زود، دير(تقابل مدرج 

 مبــــــرا حكمــــــش از زودي و ديــــــري
  

 ه ذاتـــــش از بـــــاال و زيـــــري  منـــــزّ  
  

  )۲۸ و و شيرين، بيتخسر(  :)تنگ، فراخ؛ كوچك، بزرگ (

ــي  ــك دهنـــ ــايه ،كوچـــ ــزرگ ســـ   بـــ
  

ــكر     ــگ شــ ــون تنــ ــه ،چــ ــراخ مايــ   فــ
  

  )۸۶۶ ليلي و مجنون، بيت(  :تقابل واژگاني

ــت   ــد اســـ ــسي اميـــ ــدي بـــ  در نوميـــ
  

ــيه     ــب ســ ــان شــ ــت ،پايــ ــپيد اســ   ســ
  

  )۲۹۵ ليلي و مجنون، بيت(

  :توازن واژگاني

جاد توازن اسـت    وجود آمدن آهنگ و حتي تصوير در شعر، اي         هيكي از مهمترين عوامل ب    

  نمـود ،با توجه بـه اينكـه تـوازن واژگـاني    .  انجام گيردتواند ميكه به صورتهاي مختلفي   
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توازن واژگـاني محـدود     . پردازيم بيشتري در شعر دارد ابتدا به بررسي اين نوع توازن مي          

 يـك واژه، يـك گـروه و حتـي           توانـد   ميبه تكرار چند هجا درون يك واژه نيست بلكه          

  .هاي درون يك جمله را شامل شود ژه واةمجموع
  

توازن واژگاني

تكرار آوايي كامل

تكرار آوايي ناقص

يچند صورت زبان

يك صورت زباني

 جناس تام: سهي هم نو‐هم آوا‐

 جناس لفظ:  هم آوا‐

  تكرار ‐

 نيغاز آ

  تكرار ‐

 ياني پا

 تشابه االطراف: يانيتكرار م ‐

 تيا بيدر آغاز هر مصراع  ‐
ــه  ‐ ــاز مجموعـ  از يا در آغـ

 اتيا ابيمصراعها 

  تيـ ا ب يـ ان هـر مـصراع      يدر پا  ‐

 از يا ان مجموعــــهيــــدر پا ‐

 اتيا ابيمصراعها 

ـ    : انيـ تكرار در آغـاز و پا      ‐  يرد الـصدر ال

  الصدريلرد العجز ا: ان و آغازيتكرار در پا ‐

هيقاف

جناس

 يسجع متواز:  متشابهييشمار هجا‐

 سجع مطرف:  متفاوتييشمار هجا‐

 ليجناس مذ: ديجناس زا‐

 جناس ناقص‐

 جناس قلب‐

  سجع متوازن: يا تكرار و اكه ‐
  

 جناس اشتقاق: يتكرار همخوان ‐
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  :جناس

کند و از سويي ديگر سـبب تـداعي معـاني            جناس از يک سو ايجاد موسيقي در کالم مي        

  )۳۱ص ،تجليل( .گردد مختلف لفظي واحد مي

  :ل در شعر نظاميثجناس تام مما

  )خسرو پرويز: پادشاه  ب: الف(خسرو 

ــگ   ــسرو زنــ ــا خــ ــتن تــ ــاالر خــ  ز ســ
  

ــسرو     ــاد خـ ــر يـ ــه بـ ــاده در چنـــگهمـ  بـ
  

  )۳۷۳۶ خسرو و شيرين، بيت(  )زن ديگر خسرو:  شيرين بةماد: الف(شكر 

ــا شــــــكّ ــداجــــــازت داد تــــ  ر بيايــــ
  

ــكّ      ــب شـ ــر زلـ ــان بـ ــه مهمـ ــشايدبـ  ر گـ
  

  )۳۷۷۴ خسرو و شرين، بيت(  ) زه يك: احسنت ب: الف(جناس تام مستوفي زهي  

ــتي    ــر تنگدسـ ــر بـ ــه گـ ــي كـ ــي لفظـ  زهـ
  

 زهــــي گفتــــي زهــــي زريــــن ببــــستي   
  

  )۲۶۷۳ خسرو و شيرين، بيت(  )چه كساني: پادشاهي ب: الف(ان كي

ــد  ــاني از كياننــــــ ــوم كيــــــ  آن قــــــ
  

ــان نگـــــر كياننـــــد     بـــــر جـــــاي كيـــ
  

  )۲۴۷۸ ليلي و مجنون، بيت(  )ريزان  ريزان، برگ برگ(ب مقرون يا متشابه جناس مركّ

ــزان  ــه وقـــت بـــرگ ريـ  شـــرط اســـت كـ
  

 خونابــــــه شــــــود زبــــــرگ ريــــــزان  
  

  )۴۰۳۹ ليلي و مجنون، بيت(  )ستون  بيبيستون،(ب مفروق جناس مركّ

 بـــدان آهـــن كـــه او ســـنگ آزمـــون كـــرد
  

ــستون را بــــي   ــرد توانــــد بيــ ــتون كــ  ســ
  

۳۴۰۷ خسرو و شيرين، بيت(  )الزم، مالزم(ل جناس زايد با يك حرف اضافه در او(  

 تــــــا برتــــــو بقطــــــع الزم آيــــــد   
  

ــد    ــالزم آيــــ ــري مــــ ــان از دگــــ  كــــ
  

  )۲۴۴ليلي و مجنون، بيت(

  :جناس مطرف

  )مينو، مينا. ( همگون در حرف پاياني اختالف داشته باشندةت كه دو كلمآن اس

ــا    ــشم بينــ ــو چــ ــي چــ ــر چمنــ  در هــ
  

 اي برنـــــــــگ مينـــــــــا مينوكـــــــــده  
  

  )۴۴۷۹ليلي و مجنون، بيت(
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  :ترصيع

ها از سجع متوازي برخوردار باشد و همه يا اكثـر كلمـات داخـل                اگر كلمات آخر قرينه   

  )۱۲‐۵، صص فشاركي. (آيد ها نيز چنين بود ترصيع پديد مي قرينه

ــورد  ــسرتي خــ ــن و حــ ــد در ايــ  آن ديــ
  

ــه     ــد در آن و نوحــ ــن ديــ ــرد ويــ  اي كــ
  

  )۹۷۸ليلي و مجنون، بيت (

  :موازنه

 موازنه بـه دسـت خواهـد        ةها با يكديگر از نوع سجع متوازن باشد آراي         اگر تقابل جناس  

ر باشد موازنـه    هاي ديگ  هاي متوازن با سجع     تركيبي از سجع    چنانچه بعضي معتقدند . آمد

  .خواهد بود

ــتاند  ــان ســ ــرش جهــ ــو ظفــ ــن ســ  زيــ
  

ــشاند      ــر فـــ ــرمش گهـــ ــو كـــ  زان ســـ
  

  )۴۳۴ ليلي و مجنون، بيت(

  :تكرار

   تكرار در اول و آخر بيت‐۱

ــون ــر    زبـ ــير نخجيـ ــرد آن شـ ــري نكـ  گيـ
  

ــون    ــيدافكن زبـ ــير صـ ــود شـ ــه نبـ ــر كـ  گيـ
  

  )۱۲۶۹ خسرو و شيرين، بيت(   تكرار در پايان مصراع اول و پايان مصراع دوم‐۲

ــيچ     ــر پـــ ــيچ بـــ ــار پـــ ــده مـــ  ماننـــ
  

ــيچ    ــر پــ ــاله و ســ ــر از كــ ــده ســ  پيچيــ
  

  )۲۳۲۴ ليلي و مجنون، بيت(   تكرار در آغاز مصراع اول و آغاز مصراع دوم‐۳

ــرزه شكـــــست پيكـــــرش را   تـــــب لـــ
  

 رش راتـــــب خالـــــه گزيـــــد شـــــكّ     
  

  )۴۰۷۰ ليلي و مجنون، بيت(  االطراف   تكرار به صورت تشابه‐۴

ــ   ــبزه بنشـ ــان سـ ــه ميـ ــل بـ ــون گـ  ستچـ
  

 او ســـبزه و ســـبزه گـــل همـــي بـــست      
  

  )۱۴۸۸ ليلي و مجنون، بيت(
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  :همنشين سازي نقشي

  :تکرار منظم) الف

  )همنشيني عناصر هم نقش به ترتيب و منظم در کنار هم(لف و نشر مرتب 

ــد  ــو مؤيــــ ــام تــــ ــت و نــــ  اي كنيــــ
  

 بوالقاســـــــم و آنگهـــــــي محمـــــــد    
  

  )۱۲۲ ليلي و مجنون، بيت(  ) الي با يك فعلطور منظم و متو ههمنشيني چند عنصر مفرد ب(اعداد 

ــشان   ــان و خويـــ ــتاران و نزديكـــ  پرســـ
  

 كــــه بودنــــد از پــــي شــــيرين پريــــشان  
  

  )۱۶۵۰ خسرو و شيرين، بيت(  . آيد  االعداد در سوگند نيز مي قةگاهي سيا

ــت     ــيش اس ــرش پ ــز ع ــسين ك ــه آن آه پ  ب
  

ــ    ــام مه ــه آن ن ــت  يب ــيش اس ــرح ب ــز ش  ن ك
  

  آور كــــه رحمــــي بــــر دل پــــر خــــونم
  

 وز ايــــن غرقــــاب غــــم بيــــرونم آور     
  

  )۳۹۸۳‐۳۹۷۰خسرو و شيرين، بيت(

  )همنشيني چند صفت متوالي در نظمي خاص براي موصوف(تنسيق الصفات

  :صفات مفرد با حرف عطف

ــور  ــد و رنجـــــ ــه و دردمنـــــ  ديوانـــــ
  

ــي دور    ــشم آدمـــ ــو ز چـــ ــون ديـــ  چـــ
  

  )۱۲۵۴ ليلي و مجنون، بيت(  :صفات مفرد بدون حرف عطف

ــس  ــابكي، چــ ــگرفي، چــ ــريشــ  تي، دليــ
  

 بـــه مهـــر آهـــو، بكينـــه تنـــد شـــيري       
  

  )۱۰۴۲ خسرو و شيرين، بيت(  

توزان نحوي

همنشين سازي نقشي

جانشين سازي نقشي

 متکرار منظّ
 لف و نشر مرتب

 اعداد
 ق الصّفاتيتنس

  مشوشلف و نشر :تکرار نامنظم

 قلب مشوش: متکرار نامنظّ

 قلب مرتّب: متکرار منظّ
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  :صفات مفرد و مركب با عطف

ــسته  ــر و دل شكــــ ــروحم و پيــــ  مجــــ
  

 دور از تــــــو بــــــروز بــــــد نشــــــسته  
  

  )۱۸۰۹ ليلي و مجنون، بيت(  :صفات مفرد و مركب بدون حرف عطف

 زن، چـــابكي، صـــورتگري چـــست   قلـــم
  

ــالش نقــش مــي كــه بــي    رســت  كلــك از خي
  

  )۷۲۶خسرو و شيرين، بيت(

  :متکرار نامنظّ) ب

  .)گيرند م در کنار يکديگر قرار ميعناصر هم نقش به شکلي نامنظّ(وش لف و نشر مشّ

ــست   ــشان نيـ ــس را نـ ــردا و ز دي كـ  ز فـ
  

 كه رفـت آن از ميـان و ايـن در ميـان نيـست                
  

  )۱۴۷۲خسرو و شرين، بيت(

  :جانشين سازي نقشي

جـاي عنـصر ديگـر بـه         هزين کردن يک عنصر واژگاني يا نحوي ب        يعني جايگ  ،اين فرايند 

اي که آزادانه بتواند در جاي آن به کار رود و در عين حال همان نقش را ايفـا کنـد،         گونه

 مثالً اگر فعـل مـضارع اخبـاري         ؛بدون آنکه در ساخت يا معناي کالم تغييري پديد آورد         

گـوييم نـوعي     شـود مـي   » ببيـنم «آن يعنـي    بتواند آزادانه جانشين وجه التزامـي       » بينم مي«

  .کار رفته است ههاي آن ب واژه سازي نقشي در فعل جانشين

ـ      هسازي نقشي روب   گاه با جانشين     جـايي عناصـر نقـشي در يـک          هرو هستيم که با جاب

  . نخست در توازن نحوي استةآيد که با جمل اي جديد پديد مي جمله، جمله

  )بقلب مرتّ(م تکرار منظّ) الف

  )بقلب نامرتّ(م  تکرار نامنظّ)ب

  :ب با قلب واژگاني و نحويقلب مرتّ

 هـــر عـــار كـــه هـــست فخـــر دانيـــد     
  

 هـــر فخــــر كـــه هــــست عـــار بينيــــد     
  

  )۴۲۸۵ ليلي و مجنون، بيت(  



  ۹۳/بررسي و تحليل ساختاري شعر نظامي   

 

  :ب با قلب واژگانيقلب مرتّ

ــروزي  ــر دلفــــ ــرد ز مهــــ ــي بــــ  مــــ
  

 روزي بـــــــشبي شـــــــبي بـــــــه روزي  
  

  )۲۵۶۵ ليلي و مجنون، بيت(  :قلب نامرتّب

  .خورد و نوعي بازي با واژه است كه نوعي وارونگي مشوش در آن به چشم ميقلبي 

 ســـــخن بـــــسيار داري انـــــدكي كـــــن
  

 يكـــي را صـــد مكـــن صـــد را يكـــي كـــن  
  

  )۴۴۶خسرو و شيرين، بيت(

  :توازن آوايي

در اينجا سـعي بـر      . اي از فرايند تکرار کالمي است      پديد آمدن هر توازن وابسته به گونه      «

نمايند توصـيف     از توازنها که در سطح تحليل آوايي قابل بررسي مي          اين است تا گروهي   

 چنين توازنهايي، تکرارهاي آوايي است که براساس سلسله مراتـب تحليـل             ةالزم. شوند

  )۱۶۷، ص۱ ، جصفوي(» اند ساخت آوايي يک زبان، در چند مرتبه قابل طبقه بندي
  

  :توازن واجي

شود که درون يک هجا تحقـق         آوايي پرداخته مي   در اين توازن به آن دسته از تکرارهاي       «

صـورت تکـرار     هو گاه ب  ) هم حروفي (صورت تکرار همخوان     ه گاه ب  ،تکرار واج . يابند مي

  .مورد نظر است) صدايي هم(اي  واکه
  

  :توازن واجي از نوع هم حروفي

  : ب

 زان نامـــه بـــه بـــاد بخـــش طيبـــي) بـــار۷(
  

 باشـــــد كـــــه بمـــــا رســـــد نـــــصيبي  
  

  )۲۰۶ نون، بيتليلي و مج(  : خ

 چـون شـمع بخنـده رخ بـر افروخـت          ) بار۶(
  

 ســـوخت خنديـــد و بزيـــر خنـــده مـــي     
  

  )۲۱۰۹ ليلي و مجنون، بيت(  
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  :د

 نظـــر كـــردن كـــه در دل داد دارد) بـــار۱۲(
  

ــردم زاد دارد    ســــــــر پيونــــــــد مــــــ
  

  )۸۲۷ خسرو و شيرين، بيت(  :ن

 غـــم در دل مـــن چنـــان نـــشاندي) بـــار۹(
  

ــدي    ــان نمانـــــ ــازرم در آن ميـــــ  كـــــ
  

  )۲۲۸۰ليلي و مجنون، بيت(    : ه

 از مــه چـــو دو هفتــه بــود رفتـــه   ) بــار ۹(
  

 شــــد مــــاه دو هفتــــه چــــون دو هفتــــه  
  

  )۸۴۴ ليلي و مجنون، بيت(  )آ: ( صدايي هم

ــسان ــدارا ةافــــــ ــم مــــــ   آن دو هــــــ
  

ــالم از او شـــــــد آشـــــــكارا      در عـــــ
  

  )۴۴۷۱ ليلي و مجنون، بيت(  )و(

 هــر آنــچ از عمــر پيــشين رفــت گــو رو     
  

 ســــت و روزي از نــــو كنــــون روز از نو  
  

  )۲۰۳۲خسرو و شيرين، بيت(

گاهي دو حرف يا سه حرف به صورت صوت يـا قـسمتي از كلمـه در بيـت تكـرار                       

  :شود شود و باعث ايجاد موسيقي در بيت مي مي

  اب

ــشت ــم كــــ ــدةهــــ ــشنه آب يابــــ   تــــ
  

 هــــــم آب رســــــان ثــــــواب يابــــــد   
  

  )۱۶۶۹ نون، بيتليلي و مج(  )يار، ديار(ازدواج و جايگاه آن در افزايش موسيقي 

ــان     ــار پويـــ ــار يـــ ــه ديـــ ــد بـــ  آمـــ
  

ــت    ــان و بيــــ ــك زنــــ ــان لبيــــ  گويــــ
  

  )۹۷۵ ليلي و مجنون، بيت(  )شيره، همشيره(

ــست   ــش كشتيـ ــيط بخـ ــه محـ ــي كـ  آن مـ
  

  بهشتيــــــــستة شــــــــيرةهمــــــــشير  
  

  )۶۹۷ليلي و مجنون، بيت(

  :برجسته سازي

ــسزايي دارد   « ــايي در شــعر نقــش ب ــاني، موســيقايي و معن . برجــسته شــدن عناصــر زب

سازي بـه    در زبان شاعرانه، برجسته   «: نويسد پردازان فرماليست مي   كاروفسكي از نظريه  مو
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دهد و اين زبان     طوريكه عمل ارتباط را در پس زمينه قرار مي         هرسد ب  حد اعالي خود مي   

  ».كند ميشاعرانه است که نفس عمل گفتار را برجسته 

بنـدي   قاعـده افزايـي تقـسيم     سازي را به دو نوع قاعـده کـاهي و            ليچ، فرايند برجسته    

  :كند مي

نخست آنكه نسبت به قواعد حاكم بر زبان خودكار انحـراف صـورت پـذيرد و دوم                   

سـازي   به اين ترتيب، برجسته   . آنكه قواعدي بر قواعد حاكم بر زبان خودكار افزوده شود         

بـه نظـر لـيچ      .  نمـود خواهـد يافـت      ،از طريق دو شيوه هنجـارگريزي و قاعـده افزايـي          

سازي قابل   رود كه ايجاد ارتباط مختل نشود و برجسته        گريزي تا بدان حد پيش مي     هنجار

كيـد دارد كـه هنجـارگريزي بايـد اصـل           أشفيعي كدكني نيز بـر ايـن نكتـه ت         . تعبير باشد 

  )۸۳ و۸۲صص، علوي مقدم( ».رسانگي را مراعات كند

  )هنجارگريزي(كاهي  انواع قاعده

 زبـان هنجـار،     ةاس و گريز از قواعد سـاخت واژ       برحسب قي : قاعده كاهي واژگاني  ) الف

  .بندد آفريند و به كار مي اي جديد مي واژه

ثير كـالم را  أاي جديد ساخته كـه تـ   گاهي شاعر دو اسم را با هم تركيب كرده و كلمه           

  :افزايش دهد

  شير سگ

ــگ  ــين چنـــ ــگان آهنـــ ــير ســـ  وان شـــ
  

ــگ    ــر وي آهنـــ ــست بـــ ــد نخـــ  كردنـــ
  

  )۲۶۳۷ليلي و مجنون، بيت(

  :سازد اي ديگر در همان بيت مي اي را براساس و الگوي كلمه لمهگاهي ك

  )در مقابل شروان(خيروان 

ــروان جاللـــــت  ــو خيـــ ــروان ز تـــ  شـــ
  

ــدالت     ــزران عـــ ــو خيـــ ــزران ز تـــ  خـــ
  

  )۵۵۱ ليلي و مجنون، بيت(  
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  )به معني وفاي اندك(وفا  نيم

 صــــــد وعــــــده مهــــــر داده بيــــــشي
  

 بـــــا نـــــيم وفـــــا نكـــــرده خويـــــشي  
  

  )۱۶۴۸ليلي و مجنون، بيت (

  سيم خدا

ــشت    ــوي پـ ــم قـ ــدا و هـ ــيم خـ ــم سـ  هـ
  

ــشت      ــشيده انگــ ــوي او كــ ــي ســ  حلقــ
  

  )۱۵۳۲ ليلي و مجنون، بيت(

  )ترنگ و چاكاچاك(ساخت كلمه براساس صداي منعكس شده از يك امر 

ــگ تيــــر و چاكاچــــاك شمــــشير     ترنــ
  

ــر     ــل و زهــ ــز پيــ ــده مغــ ــيرةدريــ   شــ
  

  )۲۲۵۶ تخسرو و شيرين، بي(  ) نوش آباد (ساخت واژه با پسوند آباد  

 بنـــــوش آبـــــاد آن خرمـــــاي در شـــــير
  

ــر     ــني گيـ ــين را چاشـ ــد انگبـ ــكر خوانـ  شـ
  

  )۲۹۶۵ خسرو و شيرين، بيت(  نامه  رحيل؛سازي با واژة نامه تركيب

 و آخـــر چـــو بكـــار خـــويش درمانـــد    
  

 او نيـــــز رحيـــــل نامـــــه برخوانـــــد     
  

  )۴۳۱۲ليلي و مجنون، بيت(

 جملـه از قواعـد نحـوي        ةزندجا كردن عناصر سا    ه شاعر با جاب   :قاعده كاهي نحوي  ) ب

  .زبان هنجارگريز بزند و زبان خود را از زبان هنجار متمايز سازد

  )به جاي هولناك(مهول 

ــت   ــول اســ ــت قبــ ــت كالــ ــن حالــ  ايــ
  

ــت     ــول اســـ ــافالن مهـــ ــدة غـــ  در ديـــ
  

  )۳۶۵۲ ليلي و مجنون، بيت(  )هوس بازان(مهوس 

ــدا    ــو پيــــ ــه ديــــ ــادوي نهفتــــ  جــــ
  

 هــــــــاروت مهوســــــــان شــــــــيدا    
  

  )۹۴۳ بيتليلي و مجنون،(

  :قاعده كاهي معنايي) ج

 معنا به عنوان انعطـاف پـذيرترين سـطح زبـان، بـيش از ديگـر سـطوح زبـان در           ةحوز«

ها براساس قواعد معنايي حـاكم       همنشيني واژه . گيرد سازي مورد استفاده قرار مي     برجسته
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 صـنايعي از قبيـل      ،به اين ترتيـب    .هاي خاص خود است    بر زبان هنجار، تابع محدوديت    

تي در چهـارچوب بـديع      صورت سنّ  هاستعاره، مجاز، تشخيص، پارادوكس و جز آن كه ب        

، بيــشتر در چهــارچوب هنجــارگريزي معنــايي قابــل شــوند مــيمعنــوي و بيــان مطــرح 

  )۴۸ص، ۲ج ،صفوي( ».اند بررسي
  

  :دهحه مجر مصرةاستعار

  . شبه همراه باشديکي از مالئمات يا امور مربوط به م) الاقل(به با  يعني در کالم مشبه

ــفتن   ــل ســـ ــه لعـــ ــم بـــ ــار قلـــ  منقـــ
  

  ــتن در ــه گفــــ ــه نكتــــ ــان بــــ  اج زبــــ
  

  )۳۲۲ليلي و مجنون، بيت (

  : مرشحهةاستعاره مصرح

بسامد ايـن  . شود در اين نوع استعاره، مشبه به، همراه با يكي از مالئمات خودش ذكر مي            

يـز كمـي دشـوار    نوع استعاره در آثار نظامي بسيار است و شناسايي ايـن نـوع اسـتعاره ن           

  .است

 چـــو شـــد رايـــات شـــاه زنـــگ معكـــوس
  

ــة روس      ــان قلعـــ ــده بـــ ــد ديـــ  برآمـــ
  

  )۳۱۳۱خسرو و شيرين، بيت(

قاعده كاهي معنايي

  استعاره  ←ه يتشب    برحسب انتخاب 

 يز  واقعيت گري               

بيبرحسب ترك

  هام و ابهاميا

  ا تناقضيدوكس پارا

  صيتشخ

  يزيحس آم

  ...و
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  : مطلقهةرحاستعاره مصّ

ــت   ــبك دسـ ــشرق سـ ــد دزدي از مـ  در آمـ
  

 عـــروس صـــبح را زيـــور بهـــم بـــست      
  

  )۴۸۳۰ خسرو و شيرين، بيت(  :استعارة مكنيه

آيـد و از نظـر شـكل        از مالئمات مشبٌه به مي    در اين نوع از استعاره مشبه، به همراه يكي          

  به صورت غير اضافي: ب) اضافه استعاري(به صورت اضافي : الف. بر دو نوع است

  :)دست بخت(اضافه استعاري : الف

 در حــــسرت آنكــــه دســــت بخــــتش   
  

ــتش    ــدر آرد از درخـــــ ــاخي بـــــ  شـــــ
  

  )۸۱۴ ليلي و مجنون، بيت(  )آمدن براي مشتري : (به صورت غيراضافي: ب

ــ ــت  برآمــ ــشور در دســ ــشتري منــ  د مــ
  

ــال رســت        ــاپور از ب ــاه از بنــد و ش ــه ش  ك
  

  )۸۷۵خسرو و شيرين، بيت (  :گريزي واقعيت

  گيــــردبآن مــــي كــــه چــــو آفتــــا   
  

 زو چـــــــشمة خـــــــشك آب گيـــــــرد  
  

  )۷۳۳ليلي و مجنون، بيت (  :ايهام تناسب

ــر  ــمان گيــــ ــان آســــ ــدفع تركيــــ  بــــ
  

 ز جعبـــــه داده جـــــوزا را يكـــــي تيـــــر   
  

  )۶۰۸۲خسرو و شيرين، بيت (

  :ايهام تبادر

هم شـكل و هـم صداسـت بـه ذهـن            ) تقريباً(اي ديگر را که با آن        ي از كالم، واژه   ا  واژه«

شود با كلمـه يـا كلمـات ديگـري از            ي كه به ذهن متبادر مي     ا  معموالً واژه . كند  ميمتبادر  

  )۱۰۶، صشميسا(» .كالم تناسب دارد

 كوچـــــك دهنـــــي بـــــزرگ ســـــايه    
  

 چــــون تنــــگ شــــكر فــــراخ مايــــه      
  

  )۸۶۶ليلي و مجنون، بيت(

 تَنـگ را    ة تُنگ به معني كيسه يا ظرف به كار رفته است ولي شكل ظـاهري آن واژ                ةواژ(

  .) فراخ تناسب  و تضاد داردة كه با كلمكند ميبه ذهن متبادر 
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  :ايهام تضاد

 بـه  ،كنـد  مـي  تـضاد پيـدا   ةاي ديگـر رابطـ     ايهامي، با كلمه   ةدر ايهام تضاد، معني دوم واژ     

  . تضاد داردة معني غايت با معني كلمه يا كلماتي ديگر از كالم، رابط،يگرعبارت د

 شــه آنجــا روز و شــب عــشرت همــي كــرد 
  

 مـــي تلـــخ و غـــم شـــيرين همـــي خـــورد  
  

  )۱۴۳۸خسرو و شيرين، بيت (

 شيرين به معني معشوق خسرو به كار رفته است ولي در معناي ثـانوي بـا تلـخ در                 ةواژ(

  .)در تقابل و تضاد است

  :يصتشخ

ــالك  ــام افــ ــر بــ ــستجوي او بــ ــه جــ  بــ
  

 دريـــــــده وهـــــــم را نعلـــــــين ادارك   
  

  )۲۵ خسرو و شيرين، بيت(  :تناقض

ــاالن   ــگ حـــ ــو تنـــ ــد چـــ  ور دم نزنـــ
  

 دانـــــــــي لغـــــــــت زبـــــــــان الالل  
  

  )۱۰۰ ليلي و مجنون، بيت(  :)آواز تلخ(حس آميزي 

 نظــــامي بــــر ســــر افــــسانه شــــو بــــاز
  

ــد آواز      ــخ آمــ ــد را تلــ ــرغ پنــ ــه مــ  كــ
  

  )۳۷۷ رو و شيرين، بيتخس(  :نمك در خنده

ــب را مكــن ريــش   ــاين ل ــده ك  نمــك در خن
  

 بهـــر لفـــظ مكـــن در، صـــد بكـــن بـــيش   
  

  )۲۰۶۱خسرو و شيرين، بيت(

  :كاهي گويشي قاعده) د

در اين نوع هنجارگريزي يا قاعده كاهي، شاعر به عمد يا ناخودآگاهانه از زبان يا گويش                

، بـه نظـر   هزبان بود  ترك،به اينكه نظاميبا توجه . كند ميخود عباراتي را وارد زبان معيار       

مخـصوصاً ترجمـة   (رسد در بعضي موارد به صورت ناخودآگاه از كلمات و عبـارات        مي

  . تركي استفاده كرده است كه شايد معادل فارسي آن موجود نباشد) تحت اللفظي
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  :)دو رگه(اكدش 

ــت   ــشين اسـ ــوت نـ ــي خلـ ــامي اكدشـ  نظـ
  

 كـــه نيمـــي ســـركه نيمـــي انگبـــين اســـت  
  

  )۳۴۴ خسرو و شيرين، بيت(  )دار تير پيكان(يغلق 

ــت    ــاب اسـ ــق در عقـ ــر يغلـ ــوزش پـ  هنـ
  

 هنــــوزش بــــرگ نيلــــوفر در آب اســــت  
  

  )۱۰۴۵خسرو و شيرين، بيت (

المثل ترکي بـه     اصطالح و يا ضرب   ،  کاهي گويشي، يک عبارت    در بيشتر موارد قاعده     

  : آن عبارتند ازهايي از اللفظي به فارسي ترجمه شده است که نمونه صورت تحت

ــوه  ــدان ميــ ــر   زچنــ ــازه و تــ ــاي تــ  هــ
  

 نديـــدم جـــز خمـــاري خـــشك بـــر ســـر   
  

  )۴۹۲۴خسرو و شيرين، بيت(

براي سالم و كلمـات ديگـر هنـوز در آذربايجـان            ) قوري(استفاده از صفت خشك     (  

  .)متداول است

 بينــــيم كــــز آن ميــــان چــــه برخاســــت
  

ــت     ــا راســ ــت بــ ــيم راســ ــيم كنــ  دو نــ
  

  )۲۰۳۰ ليلي و مجنون، بيت(  )باشد) دوز به دوز(شايد ترجمة عبارت تركي (

 ســــــپيده دم ز لــــــشگرگاه خــــــسرو  
  

 ســـــوي بـــــاغ ســـــپيد آمـــــد روارو     
  

  )۱۴۳۴ خسرو و شيرين، بيت(  )گد ها گد باشد(شايد ترجمه عبارت (

ــده داريـــم   ــا يـــك دهـــن پـــر خنـ ــا تـ  بيـ
  

ــم      ــده داريـ ــشادي زنـ ــشب را بـ ــك امـ  يـ
  

  )۱۴۷۴خسرو و شيرين، بيت (

  .)است) بير آغيز گولمك (ترجمه عبارت تركي(
  

  :منابع

 مطالعـات و تحقيقـات فرهنگـي،        ةسـس ؤ م  چـاپ دوم،   ،جناس در پهنة ادب فارسـي      تجليل، جليل،    ‐۱

  .ش . ه۱۳۷۱

  .ش . ه۱۳۸۳ مهر،ة، انتشارات سوراز زبان شناسي به ادبيات صفوي، کوروش، ‐۲

۳‐ش . ه۱۳۷۷رات سمت، تهران،  انتشا چاپ اول،،نظريه هاي نقد ادبي معاصر ، مهيار،م علوي مقد.  
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 .ش . ه۱۳۷۹ انتشارات سمت،  چاپ اول،،نقد بديع ، فشارکي، محمد‐۴
 فرهنگـي   ةسـس ؤ، انتـشارات م   مجموعه مقاالت سبک آذربايجـاني      و محبوب طالعي،    مدرسي، فاطمه  ‐۵

  .ش . ه۱۳۸۲ناشرات، اروميه، 

 چـاپ سـوم،     بـرات زنجـاني،   شـرح و تـصحيح دکتـر         ،خسرو و شـيرين   ،  الياس بن يوسف    نظامي، ‐۶

  .ش . ه۱۳۸۵ انتشارات دانشگاه تهران،

 انتـشارات    چـاپ اول،   ، شرح و تصحيح دکتـر بـرات زنجـاني،         ليلي و مجنون  ،  ـــــــــــــــــــ ‐۷

  .ش . ه۱۳۷۶ دانشگاه تهران،

  .ش. ه۱۳۷۵ انتشارات هما،  چاپ هفتم،،فنون بالغت و صناعات ادبي ، همايي، جالل الدين‐۸
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  ل آنبرابرهاي فارسي در ترجمه هاي قرآني و سير تحّو
  دكتر اُميد مجد

   دانشگاه تهراندانشكدة ادبيات و علوم انسانيستاديار ا

  )۱۲۴ الي ۱۰۳ص (
  

  :چكيده

  هـستند  ترين عناصر تشكيل دهندة زبـان      اي زنده است و بالطبع لغات نيز كه يكي از اصلي            پديده ،زبان

شوند و برخـي ثابـت        برخي دگرگون مي   ؛ميرند  زماني متولد شده و زماني مي      ،ندههمچون موجوداتي ز  

  . مانند مي

شك يكـي از     در بين زبانهاي جهان، زبان عربي بيشترين تداخل زباني را با زبان فارسي داشته و بي                 

 در زبان بـه     ي و پايداري اين لغات    يارترين منابع زبان عربي در فارسي، قرآن مجيد بوده اما پيدا          ذتأثيرگ

در اين مقاله با بررسي ترجمة يازده جزء غير مسلسل از قرآن مجيد و به كمـك                 .  است يك اندازه نبوده  

گيري نهـايي بـه چهـار دسـته       در نتيجه  كهاند   هاي قديمي، تعداد يكصد و پنج لغت بررسي شده         ترجمه

  :شوند تقسيم مي

 ماننـد  ؛بـريم  كار مي همان لغت عربيِ متن قرآن را باند اما امروزه ما ه    لغاتي كه در قديم، ترجمه شده      ‐۱

  ؛»پاي گشاده كردن«جاي  هب» طالق«

جايِ لغـت فارسـي قـديم و     هاند اما امروزه يك لغت فارسيِ جديد، ب     لغاتي كه در قديم ترجمه شده      ‐۲

   ؛رود كار مي هب» ملتحداً«در ترجمة » اَندخسواره«جاي  هكه ب» پناهگاه« مانند ؛رود كار مي هلغت عربي ب

ـ    لغاتي كه در قديم ترجمه شده      ‐۳ جـاي لغـت فارسـي قـديم و      هاند اما امروزه يك لغت عربيِ جديد ب

  .رود كار مي هب» زعيم«در ترجمة » پايندان«جاي  هكه ب» ضامن« مانند ؛رود كار مي هعربيِ متن قرآن ب

» سـست ياونـده   « ماننـد    ؛اند ها نيامده  نامه اند و در لغت    كار رفته  ههاي قرآن ب   لغاتي كه فقط در ترجمه     ‐۴

  .»معجزه«جاي  هب
  

هـاي قـديم       لغات ترجمه شده، لغات ترجمه نشده، لغات دگرگون يافتـه، ترجمـه            :هاي كليدي   واژه

  .هاي امروز قرآن قرآن، ترجمه
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مهمقد :  

همانطور كه در چكيده گفته شد لغات همانند موجوداتي زنده به تالش خود براي تداوم               

امروزه معـادل   . روند جاي مانده و برخي از ياد مي       ه برخي در زبان ب    ؛دهند حيات ادامه مي  

اي كه ديگر كمتـر   گونه ه ب است،فارسي بسياري از لغات عربي از اذهان ايرانيان پاك شده      

معـادلي  ... هاي امروزيِ قرآن در برابر مؤمن و كافر و فاسق و يقين و             مترجمي در ترجمه  

  .گذارد مي

غيـر  (قصد يافتن اين معادلها و برخـي تغييـرات آنهـا يـازده جـزء                 ه اين پژوهش ب   در  

تفـسير  : هـا عبارتنـد از      ؛ ايـن ترجمـه    انـد  هاي قديم قرآن بررسي شده     از ترجمه ) مسلسل

خواجـه   تفسير كشف االسرار ،).ق .  ه۴۹۴: فو(سورآبادي متعلق به ابوبكر عتيق نيشابوري       

در سـال  ( رشـيدالدين ميبـدي    وسـيلة    به و بازنويسي شده  ) .ق  .  ه۴۸۱ :فو(عبداهللا انصاري   

 تفـسير روح    ،).ق.  ه۵۳۸ :فو( تفسير نسفي متعلق به ابوحفص نجم الدين عمر          ،).ق.  ه۵۳۰

 تفـسير شنقـشي و      ،).ق.  ه۵۵۲ حـوالي : فـو ( الجنان شيخ ابوالفتوح رازي      ضالجِنان و رو  

كه البته از ايـن     ) (.ق.  ه۹۸۸ :فو(شاني فتح اهللا كا   تفسير متأخر منهج الصادقين متعلق به مالّ      

  ). هيچ لغت متفاوت با امروز يافت نشد،ترجمه

  اسـت؛   ترتيب الفبائي عربي آنها بررسي شده      هسپس تعداد يكصد و پنج لغت قرآني، ب         

ايم كه هر لغت متعلـق        نشان داده  ضمناًدر مقابل هر لغت، معناي فارسي آن آمده است و           

جـاي   هجاي تفسير كشف االسرار، نسفي ب  هكشف ب . ي قرآن است  ها يك از ترجمه   به كدام 

جاي تفسير روح الجنان و شنقـشي        هجاي تفسير سورآبادي، رازي ب     هتفسير نسفي، عتيق ب   

  . آمده استجاي تفسير شنقشي،  هب

 در بـسياري    براي هر يك از لغات، به يك آيه ارجاع داده شده اما بـديهي اسـت كـه                   

  .د، بيش از يكي استهستن  مورد نظر لغت حاوي قرآن كه تعداد آياتي ازموارد،
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هاي فارسي به همان معنـا بـه         ها و فرهنگ   نامه در لغت »  مورد نظر  لغت«در ادامه، اگر      

اند و اگر در معنـاي ديگـري جـز معنـاي             اند، با ذكر يك شاهد مثال نوشته شده        كار رفته 

ـ  نهايتاً پس از بررسيِ دقيق، ا      ؛اند هاند باز با ذكر مثال، ذكر گرديد       ترجمة قرآن هم آمده    ن ي

ح داده  يده توضـ  يـ م کرد که به اختـصار در چک       ي تقس يتوان به چهار دستة کلّ      يلغات را م  

  . است شده

بـاً  ي که امروزه تقر   يلغات. آورند  ي م فرا ياد  را   ين مقاله دهها لغت فراموش شدة فارس      يا  

 حـرام و    يدانـد کـه معـادلِ فارسـ        ي مـ  ي کمتر کس  طور مثال،   به ؛ميا  آنها را فراموش کرده   

  .حالل، بسته کرده و گشاده کرده بوده است

ها هم ذکر آنهـا فرامـوش شـده، بـر             نامه   در لغت  ي که حت  يست و پنج لغت   ين ب يهمچن  

  .»زاهد «يدر معنا» سردبان« مانند ي لغات؛ديافزا ي ما ميشناس وسعت لغت

  . گناه و تجاوز:امروزه/ ييفزونجوبزهكاري و ا: )۸۵آية / سورة بقره ( اثم و عدوان‐۱

۲‐  زمـانزده نـامبرده     )/كـشف (زمـان نـامزد كـرده        :)۲۸۲آية  / سورة بقره ( ي اجل مسم

  . وقت معلوم؛امروزه)/ عتيق(

 :اخـتالف داشـتن در چيـزي       ،)كشف(ناهموار بودن   : )۱۴۲آية/ سورة انفال  ( اختالف ‐۳

 .ه نهادن ناهموارسخن بوديددر وعد :الختلفتم في الميعاد/ ناهموار بودن در چيزي

 .ها نيامده است نامه در معناي اختالف داشتن در لغت» ناهموار بودن«

 پناه  :امروزه )/كشف( فريادخواستن )/نسفي( اندخسيدن: )۶آيه  / سورة جن  ( استعاذه ‐۴

 .بردن

 درس  :امروزه)/ عتيق( مادري)/ شنقشي، نسفي (نانويسنده  : )۷۸آية  / سورة بقره  (يم اُ ‐۵

  .ي نيامده استجاي اُم هاي، مادري ب نامه در هيچ لغت .خواندهن
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واز آنچـه مـردم را       :ا رزقنـاهم ينفقـون    مم  و /هزينه كردن : )۳آية  / سورة بقره  ( انفاق ‐۶

   .روزي داديم هزينه كنند

 . هزينه كردن به معناي خرج كردن هم آمده است، دهخدا و برهان قاطعةنام در لغت  
 ن شيرين روان مـدح آمـدي  كاشكي او را از اي    

  

 تا هزينه كردمي در مدحش ايـن شـيرين روان           
  

  )دهخدابه نقل از (فرخي 

ــه در هزينـــــه كـــــس    ــاورم رخنـــ  نـــ
  

ــس    ــه و بـــ ــنم هزينـــ ــمن كـــ  دل دشـــ
  

  )برهان قاطعبه نقل از (نظامي 

  .)عتيق( نوآفريننده)/ كشف( نوساز از نيست :)۱۱۷آية / سورة بقره ( بديع‐۷

  .ين كلمه موجود نيستاي ا نامه در هيچ لغت

 امـروزه بـه   / ايم  اي ساخته   آسمان را كازه  : والسماءبناء/ كازه: )۲۲آية  / سورة بقره  ( بناء ‐۸

  .شود ترجمه مي» سقف«

  : دهخدا و برهان قاطع به معاني زير نيز آورده شده استةنام در لغت :كازه

 .ن سايبا،گاه سايه؛  نصاريةخان و خلوت ، صومعه؛خانه و منزل عموماً

 تـابع در     در معنـاي   بـر   پيـرو، پـس    :امـروزه / پـس بـر   : )۱۶۶آيـة   / سورة بقـره   ( تابع ‐۹

  .ها نيامده است نامه لغت

 بـرانگيختن، تحريـك     :امروزه)/ كشف(گرم كردن   : )۶۵آية  / سورة انفال  ( تحريض ‐۱۰

  .كردن

  .پذير  توبه:امروزه)/ كشف( عذر نيوش: )۳۷آية / سورة بقره ( تواب‐۱۱

 كسي باز دادن   هپشت ب  ،)كشف( كسي سپردن  هكار ب  :)۶۷آية  / ورة يوسف س ( توكل ‐۱۲

  .كارسپاران كار به او سپارند: نوفليتوكل المتوكلّ)/ عتيق(

  . ثابت قدم دار:امروزه )/كشف(دار  درواخ: )۲۵۰آية / سورة بقره ( ثَبت‐۱۳
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  .نيامده است» ثابت قدم«اي به معناي  نامه در هيچ لغت :درواخ ‐

  :معين، لغت فرس و برهان قاطع به معاني زير آمده است  دهخدا،ةنام تدر لغ

چنانکـه  ،  قمحقّـ . محکم و مضبوط و يقين و درست و تحقيق که نقـيض گمـان باشـد               «

 ».است  يعني محکم است و به سرحد يقين رسيده؛ن درواخ استالف گمانم به: گويند

  . بهاي ناچيز:امروزه)/ شفك(كاسته خست : )۲۰آية / سورة يوسف ( ثمن بخس‐۱۴

  .)رازي عتيق، كشف،(باز كوشيدن  :)۱۷۴آية / سورة انفال ( جهاد‐۱۵

  :هم آمده» جنگ كردن«معني  هدر دهخدا ب  

ــرد   ــاد ســ ــر وي وزد بــ ــه بــ ــد كــ  نبايــ
  

ــرد      ــسي همنب ــا ك ــز ب ــيد ج ــگ(مكوش  )جن
  

  )دهخدابه نقل از (فردوسي 

  .نگهبان، حافظ: امروزه/ گوشوان، پاسوان: )۲۹آية / سورة معراج ( حافظ‐۱۶

  .او بهتر كارگزاري است: وهوخير الحاكمين)/ كشف(كارگزار : حاكم ‐۱۷

  . آمده است»عامل حاكم«معناي  همعناي حاكم نيامده بلكه ب هها كارگزار ب نامه در لغت

 /تر اسـت  توش آن سخت :اَشَدَّ حراراً)/ كشف(توش: )۸۱آية / سورة توبه (حرارت ‐۱۸

  .رود كار مي هب» حرارت«  معنايِمانه بهامروزه 

  . ي باشديه معني تاب و طاقت و توانا دهخدا، معين و برهان قاطع بةنام درلغت :توش

  بيتـــوش گـــشت،چـــو بگســـست زنجيـــر
  

 بيفتـــــاد زآن درد و بيهـــــوش گـــــشت    
  

  )به نقل از دهخدا (فردوسي

بسته كردنـد بـر    :ميتهحرمت عليكم  )/عتيق( بسته كرده :)۳آية / سورة مائده (حرام ‐۱۹

  .شما مردار

  . در معناي حرام كردن نيامده»بسته كردن«ها  نامه درلغت
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 )/كــشف و رازي( ، راســتدان)عتيــق(درســتكار :)۱۲۹آيــة / ســورة بقــره (حكــيم ‐۲۰

  ).منهج(كار محكم

  .در دهخدا و معين هم همين معاني براي حكيم آمده است

گـشاده كردنـد   : اُحلَّت لكم بهيمـه  )/عتيق(ده گشاده كر :)۱آية / سورة مائده (حالل ‐۲۱

 .بستگان شما را دهان

  .اطراف، پيرامون)/ كشف و عتيق( گردبرگرد: )۱۷آية / سورة بقره ( حول‐۲۲

  :نامه دهخدا و معين لغت ؛گردبرگرد

   اطراف ة هم،دورتا دور

ــت      ــمن اس ــرا دش ــاهي م ــاج ش ــا ت ــو ب  چ
  

ــريمن اســـت     ــردم اهـ ــر گـ ــرد بـ ــه گـ  همـ
  

  )قل از دهخدابه ن (فردوسي

 متواضع، بيمنـاك،    :امروزه/ فرو شكسته دل، تيمار دل     :)۲آية  / سورة غاشبه  ( خاشع ‐۲۳

  .ترسان

هـا   نامـه  در ساير لغـت    و معين به معناي خاشع و خاضع        ةنام تنها در لغت  شكسته دل     

  .  استخاطر آمده معني پريشان هب

ــد   ــسته دلنــ ــوران شكــ ــرز تــ ــه مــ  همــ
  

 ز تيمـــــار دلهـــــا همـــــي بگـــــسلند     
  

  )به نقل از دهخدا (فردوسي

  . بسيار دانا:امروزه /آگاهي نهاندان: )۱آية/ سورة هود ( خبير‐۲۴

  . دشمن:امروزه)/ كشف( پيچانتن: )۲۴آية / سورة بقره ()جمع خصم ( خصام‐۲۵

و ( اين لغت تنها در فرهنگ معين به معناي سخت دشمن و سخت خصومت آمده است              

  )كشف االسرار( )جوي و ستيزه كار جنگپيچان تن است  هو الخصام، و او

  :ني زير نيز آورده شده استامع  دهخدا و معين بهةنام در لغت
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  اندام  ة خمانند،تن ةخمانند

 چرخ، پيچانتن چو مار جانستان و آنگـه قـضا         
  

ــه       ــستان انگيخت ــار جان ــشت م ــي از پ  كژدم
  

  )به نقل از دهخدا (خاقاني

  .)كشف، نسفي(كژروي :)۷۰آية / سورة انفال(خيانت ‐۲۶

  . استمعناي خيانت نيامده هاي كژروي ب نامه درهيچ لغت

ـ «يـا   » قضاي بد «امروزه به    /بد افتاده : )۹۸آية  / سورة توبه  ( السوء ة دائر ‐۲۷ »  بـد  ةحادث

 .شود ترجمه مي

  . رام:امروزه )/كشف(كار شكسته : )۷۱آية / سورة بقره ( ذلول‐۲۸

  .ناي رام نيامده استمع اي به نامه در هيچ لغت :کارشکسته ‐

  .م، ثابت قدم مصم:امروزه )/عتيق( آور بيخ: )۷آية / عمران سورة آل(  راسخ‐۲۹

  .م و راسخ آورده نشده استاي به معناي مصم نامه در هيچ لغت :آور بيخ

  . دهخدا به معاني زير آورده استةنام لغت

آورتـر و    کـدام بـيخ   درختـي هـر      : داراي چندين ريـشه    ؛ اصيل ؛بيخ  بسيار بزرگ  ةبا ريش 

  )نامة دهخدا ، به نقل از لغتسندبادنامه(. کرد تر به ساعتي قلع توان راسخ

  .)كشف(  فرا ديد دادن،)عتيق( چشم ديداري: )۴۷آية / سورة انفال ( ريا‐۳۰

  . تدليس وتظاهر، ظاهرسازي، رياء؛ديدي چشم :نامه دهخدا لغت

  .در فرهنگ معين و برهان قاطع اين كلمه نيست

خـود را فـرا ديـد مردمـان          )/عتيق(چشم ديداري    :)۴۷آية  / سورة انفال  ( رياكاري ‐۳۱

 .)كشف( دادن

  .ترديد شك و: امروزه /شور دل :)۲آية / سورة بقره ( ريب‐۳۲

  .)عتيق(سردبان : )۲۰آية / سورة يوسف ( زاهد‐۳۳



   دانشگاه تهرانگروه زبان و ادبيات فارسي» ادب فارسي«مجلة  /۱۱۰

 

  .اي اين كلمه نيامده است نامه هيچ لغت در

  .ترجمه شده است» ضامن«امروزه به  )/عتيق( پايندان :)۷۲آية / سورة يوسف ( زعيم‐۳۴

 ،کننـده   پاينـداني  ، کفيـل  ، ضامن ،پذرفتار : دهخدا و معين و برهان قاطع      ةنام لغت ؛پايندان

   . حميل، ضمين، قبيل،زعيم

ــار    ــل يـ ــد وصـ ــدان او شـ ــه پاينـ ــر كـ  هـ
  

ــد از شكــــ     ــه ترســ ــارزارساو چــ  ت كــ
  

  )دهخدابه نقل از (مولوي 

  : معين و برهان قاطع به معاني زيرهم آورده شده است دهخدا،ةنام در لغت

  : درگاه، پايگاه، کفشکن،صف نعال

 مـــــاه را در محفـــــل خورشـــــيد مـــــن
  

ــود      ــدان بــ ــف پاينــ ــدر صــ ــاي انــ  جــ
  

  )دهخدابه نقل از (منجيك 

نالـه و   : امـروزه )/ عتيـق (دندسـتي و نرَّسـتي      : )۱۰۶آية  / سورة هود  ( زفير و شهيق   ‐۳۵

  .بانگ طوالني

  .اي موجود نبود نامه هيچ لغت در ،نرَّستيدندستي و 

بخيزانيد آن دو تـن را    : ما الشيطان هفَاَزلَّ)/ رازي(خيزش  : )۳۶آية  / سورة بقره  ( زَلَّت ‐۳۶

  .لغزش: امروزه/ ديو

 برهان قاطع خيزيـدن  ةنام اما در لغت ،اي به معناي لغزش نيامده   نامه در هيچ لغت  : خيزش

  .لغزش معني شده است

  .انحراف ميل به باطل)/ كشف( چفتگي)/ عتيق(كژي : )۷آية / عمران سورة آل ( زيغ‐۳۷

 ، تقلـب  ، نيرنـگ  ، حيلـه  ، کـذب  ، دروغ ،انحـراف  : دهخدا و برهـان قـاطع      ةنام لغت ؛کژي

  .ناراستي

ــتي   ــازم از راســـ ــري ســـ ــي دفتـــ  يكـــ
  

  كـــــژي و كاســـــتي،كـــــه نپـــــذيرد آن  
  

  )به نقل از دهخدا (فردوسي



  ۱۱۱/هاي قرآني و سير تحول آن برابرهاي فارسي در ترجمه   

 

  . سر برزمين نهادن)/كشف(پشت خم دادن :  سجده‐۳۸

  . ها نيست نامه پشت خم دادن در لغت

  . سجود،سر بر زمين نهادن : دهخداةنام لغت

 ســـــپاهش بـــــر او خواندنـــــد آفـــــرين
  

 همــــه برنهادنــــد ســــر بــــر زمــــين      
  

  )به نقل از دهخدا (فردوسي

  .)كشف(پرديو گر :  ساحر؛پرديو، نيز جادو: )۷۶آية / سورة يونس ( سحر‐۳۹

  .ها نيست هنام پرديو در لغت

  .)كشف(كور آب : )۲۰آية / سورة نبا (سراب ‐۴۰

  :نامه دهخدا، برهان قاطع ومعين لغت

 .نباشد  زمين شوره که از دور آب نمايد و چنان،اند سراب را گفته :کوراب

هـا برافروختـه     ساير ترجمه )/ كشف( تفسانيده شود : )۱۲آية  / سورة تكوير  ( سعرت ‐۴۱

  .گردد

استوار جهـل   )/ كشف(سبك خرد   )/ عتيق(تنك خرد   : )۱۴۰آية  / مسورة انعا  ( سفيه ‐۴۲

  .خرد بي: امروزه)/ شنقشي(خرد  بي)/ نسفي(

  :خرد سبک

  . سفيه ،لوح خرد و احمق و ساده کم

 كسي كه گويد من چـون تـوأم بفـضل و هنـر         
  

 گـوي و هـرزه دراي       سبك خـرد بـود و يافـه         
  

  )به نقل از دهخدا (فرخي

  . كتاب:امروزه/ كراسه: )۱۳ية آ/ سورة عبس (صحيفه ‐۴۳

  :معين و برهان قاطع  دهخدا،ةنام لغت

  .  قرآن مجيد،كالم خدا را گويندمصحف و 



   دانشگاه تهرانگروه زبان و ادبيات فارسي» ادب فارسي«مجلة  /۱۱۲

 

  . ضرر، زيان: امروزه/)گزايد مي: رساند ضرر مي(گزند : )۱۸آية / سورة يونس ( ضُر‐۴۴

  .ضرر و خسران :گزند

ــان  ــار جه ــاد  ،ك ــين نه ــان اينچن ــداي جه   خ
  

ــشيب      ــد و ن ــي گزن ــع از پ ــراز نف ــي ف   از پ
  

  )به نقل از دهخدا (ازرقي

  ).كشف(كاوستن ): ۲۴۹آية / سورة بقره (طاقت ‐۴۵

قـالوا ال   . (توانايي داشتن آمده است     معين به معناي طاقت داشتن و      ةنام در لغت  :كاوستن

) هـاي وي   ما را امروز كاوستن نيست بـا جـالوت و سـپاه           : طاقه لنا اليوم بجالوت جنوده    

  .)۱/۶۵۵ ،كشف(

  .)عتيق(پاي گشاده كردن : )۲۳۳آية / سورة بقره (طالق ‐۴۶

  : دهخداةنام لغت

آن جنـگ شـاه     تـا :گفـت   مي،کرد اراقيت فرمان نمي: ق گفتنال ط؛گشاده کردن پاي زني   

 بـه نقـل از      اسـکندرنامه (. ديـدن   تو روي من بتواني    ،بازپردازي و او پاي من گشاده کند      

  )نامة دهخدا لغت

  پيوسيدن:  طمع كردن؛يوسپيوس يا ب:  طمع‐۴۷

معنـاي طمـع وهـم       ه هم ب  ،لغت فرس   دهخدا، معين و برهان قاطع و      ةنام در لغت  :پيوس

  .رزو آمده استآمعناي  هب

ــكايتي    ــوت شـ ــده بخلـ ــل كارديـ ــا عقـ  بـ
  

 كـــردم از نكايـــت گـــردون پرفـــسوس مـــي  
  

ــضل را   ــاب ف ــه ارب ــور اوســت ك ــتم زج  گف
  

 رود انـــدر ســـر پيـــوس عمـــر عزيـــز مـــي  
  

  )دهخدابه نقل از (ابن يمين 

ــر    ــه هنــ ــر بــ ــي هنــ ــل بــ ــد ميــ  نكنــ
  

ــكر      ــع شــ ــر طمــ ــد ز زهــ ــه بيوســ  كــ
  

  )لغت فرسبه نقل از (عنصري 

  .امروزه بنده/ رهي: )۲۲۱آية / سورة بقره ( عبد‐۴۸



  ۱۱۳/هاي قرآني و سير تحول آن برابرهاي فارسي در ترجمه   

 

  :نامه دهخدا، معين و برهان قاطع لغت ؛رهي

  : بنده، چاکر،غالم

 بـــه هفـــت كـــشور ز مـــن آگهـــي اســـت 
  

ــت     ــي اســ ــنم را رهــ ــتاره رخ روشــ  ســ
  

  )اخيوسف و زلي(شمسي 

 »متجاوز« :امروزه)/ كشف، عتيق، نسفي  (ي  يجو افزون: )۸۵آية  / سورة بقره  ( عدوان ‐۴۹

  .شود معني مي

  .واگذاشتن: )۲۸۶آية / سورة بقره ( عفو‐۵۰

  . بسيار دان:امروزه/ راستدان: )۱۱آية / سورة نساء ( عليم‐۵۱

  . راستدان نيامده استةاي كلم نامه در هيچ لغت

  . پيروز شدن:امروزه/ )كشف(باز شكستن : )۶۵آية / سورة انفال (  غلبه‐۵۲

  .)عتيق( تمنّ بي )/كشف، رازي، نسفي(ناكاست : )۸آية / سورة فصلت ( غير ممنون‐۵۳
  

 ؛ بـدون قبـول احـسان      ؛عرض و نيـاز و التمـاس        بي ؛درخواست بدون احتياج به   :تمنّ بي

  .طور آزادي هب

ــار    ــد اي به ــد خوان ــه باي ــرا چ ــيت ــ  ب  تمنّ
  

ــي    ــم گفــت اي بهــشت ب ــرا چــه دان ــان ت  درب
  

  )به نقل از دهخدا (فرخي

  .)عتيق(بيرون شونده از فرمان  )/كشف(تبهكار : )۲۶آية / سورة بقره ( فاسق‐۵۴

  .تبهكاري كنايه از ترك اطاعت و انقياد باشد :برهان قاطع

 .ير پ:امروزه/ سوده دندان، زاد زده: )۶۸آية / سورة بقره ( فارض‐۵۵

 :هـا امـروزه    ساير ترجمـه  : زشتي)/ كشف( گزافكاري: )۱۲۹آية  / سورة بقره  ( فحشا ‐۵۶

  .زشت

  .فحشا نيامده است اي به معناي زشتي و نامه در هيچ لغت :گزافکاري



   دانشگاه تهرانگروه زبان و ادبيات فارسي» ادب فارسي«مجلة  /۱۱۴

 

  :معناي افراط و مبالغه آمده ه دهخدا و معين بةنام لغت در

ــاري  ــشترم گزافكــــــ ــن پيــــــ  زيــــــ
  

ــاري     ــشاند خـــ ــان نـــ ــينه چنـــ  در ســـ
  

  )به نقل از دهخدا (نظامي

  .)كشف(خويشتن دوست )/ عتيق(نازان : )۱۰آية / سورة هود ( فخور‐۵۷

  : دهخدا و معينةنام لغت در ؛نازان

  .مفتخر، فخر كننده

ــاه     ــدار مــ ــرو و بديــ ــو ســ ــاال چــ  ببــ
  

 جهـــانگير و نـــازان بـــدو تـــاج و گـــاه      
  

  )معينبه نقل از (شاهنامه 

  :آمده است دهخدا ومعين به معاني زير نيز ةنام لغتدر 

  .كنان  عشوه،نازد  که مي،مباهي ، نازنده، سرافراز، سربلند، بالنده؛نازکننده مانند معشوقه

 به چه خرمي و نازان گرو از تـو بـرده هامـان            
  

 اگرت شرف همين است كه مال و جـاه داري           
  

  )دهخدابه نقل از (سعدي 

 :امـروزه  )/شف، رازي كـ (بازخريـدن   )/ عتيـق ( برابري: )۱۸۴آية  / سورة بقره  ( فديه ‐۵۸

  . عوض، تاوان

  ).ها بقيه ترجمه(فرقه )/ كشف(جوك : )۱۲۲آية / سورة بقره ( فرقه‐۵۹

  .ها نيامده است نامه جوك در لغت

  . ميمون:امروزه/ كپي: )۶۵آية / سورة بقره ( قرده‐۶۰

  :معناي ميمون آمده هبرهان قاطع هم ب  دهخدا و معين وةنام لغتدر  :کپي

ــستان   ــب زم ــت   ش ــرد ياف ــي س ــود و كپ  ب
  

 كرمكـــــي شـــــبتاب ناگـــــاهي بتافـــــت  
  

 كپيـــــان آتـــــش همـــــي پنداشـــــتند   
  

ــتند    ــدو برداشــــ ــزم بــــ ــشته هيــــ  پــــ
  

  )به نقل از دهخدا (رودكي

  .)كشف(  كشتن هباز كشتن ب: )۱۷۸آية / سورة بقره ( قصاص‐۶۱



  ۱۱۵/هاي قرآني و سير تحول آن برابرهاي فارسي در ترجمه   

 

  : دهخدانامه  در لغت؛بازکشتن

هـر دو کـشنده مـرا    يکـي آنـک ايـن     : گـرفتن   قـصاص  ؛خواهي کسي را کـشتن     خون هب

 باز کـشتن کـشنده      ؛)فارسنامه ابن البلخي  (. روشنک بزني کني    دوم آنک دخترم   ،بازکشي

  . اقاده،را

  .كار برگزارده): ۱۹آية / سورة يونس ( قضا‐۶۲

  . پاينده:ها ساير ترجمه)/ شنقشي( دائم بود: )۲۵۵سورة بقره  ( قيوم‐۶۳

  .)عتيق( ودويست /ناگرويده: )۴آية / سورة يونس ( كافر‐۶۴

  :دهخدا ويستود به معاني زير نيز آمده است  معين وةنام لغتدر 

  .کند  آنکه اعتماد نمي؛ سرکش،نافرمان

  .رود كار مي ه كتاب ب:امروزه/ نامه :)۲آية / سورة بقره ( كتاب‐۶۵

  :معين و برهان قاطع  دهخدا،نامه  در لغت؛هنام

نوشـته و کتـاب مثـل         هر ؛کتاب مثال آن  همچون شاهنامه و فرسنامه و بازنامه و ا        ،کتاب

  : صحيفه؛نامه شاهنامه و مرزبان

ــ  ــستين ســـخن از نامـ ــد نخـ ــدةگوينـ   پازنـ
  

ــد      ــل مپيون ــد اص ــردم ب ــا م ــه ب ــت ك  آن اس
  

  )دهخدابه نقل از (لبيبي 

  ) در ترجمه آتيناموسي الكتاب؛۱/۱۸۱:كشف( )داديم موسي را نامه(

  .اندوهخوار: )۸۴آية / سورة يوسف ( كظيم‐۶۶

  .»كظيم«اندوهخوار در كتب لغت در معناي غمخوار آمده است نه در معناي 

: مـوهن كيـد الكـافرين     )/ عتيـق ( سگالش)/ كشف(ساز :)۱۸آية  / سورة انفال  ( كيد ‐۶۷

  .بساز: مكار/ مكر و نيرنگ: امروزه/ ننده ساز ناگرويدگانكپست 

  : دهخدا، معين و برهان قاطعةنام  در لغت؛ساز



   دانشگاه تهرانگروه زبان و ادبيات فارسي» ادب فارسي«مجلة  /۱۱۶

 

   :مکر و حيله

  جــشن و نـه رامــش نـه كوشــش نـه كــام   نـه 
  

ــاز دام    ــل و ســـ ــاره و تنبـــ ــه چـــ  همـــ
  

  )به نقل از دهخدا (فردوسي

  . نكته سنج، بسيار دان:امروزه /باريك دان: )۱۰۳آية / سورة انعام ( لطيف‐۶۸

  .)كشف( باز گشتنگاه: )۱۶آية / سورة انفال (واأ م‐۶۹

  ).يقعت(ماننده بهم ): ۷آية / عمران سورة آل ( متشابه‐۷۰

  ).عتيق( كَشّي كننده: )۱۸آية / سورة لقمان( متكبر‐۷۱

  :معين  دهخدا وةنام  لغت:کشي

  : خوبي، خوشي،تندرستي

ــست    ــشي نيـ ــع در كـ ــه طبـ ــه بـ  آن را كـ
  

ــي نيــــست    ــي و ناخوشــ ــرواي خوشــ  پــ
  

  )به نقل از دهخدا (نظامي

  : دهخدا به معاني زير نيز آورده استنامه لغت

  :خرامي خوش ، دلبري،و اطوار دلربا ادا ، کرشمه،لال د، ناز،غنج

 چـــو بـــشنيد ايـــن ســـخن ويـــس پريـــزاد
  

ــشّ    ــاز و كــ ــشرم و نــ ــخش دادبــ  ي پاســ
  

  )به نقل از دهخدا (ويس و رامين

  : مقابل تواضع، تکبر،برك

 نباشـــــد دوســـــتي را هـــــيچ خوشـــــي
  

 چــو باشــد دوســتي بــا عجــب و كــشي       
  

  )به نقل از دهخدا (ويس و رامين

  .محكم، استوار: امروزه )/كشف( واخ: )۴۵آية / سورة قلم ( متين‐۷۲

  .اي به معناي محكم و استوار نيامده است نامه لغتدر هيچ  :واخ

  : گمان آمده است معناي صددرصد و بي ه دهخدا بةنام لغتدر 
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 گمان برم كه بر او ملـك تـا ابـد بـاقي اسـت              
  

 بــه صــد دليــل مبــرهن گمــان مــن شــد واخ   
  

ادهخدبه نقل از  (خي سيستانيفر(  

  .ه ذر:ها ساير ترجمه )/كشف(همسنگ مور خرد  :)۷آية / سورة زلزال ( مثقال‐۷۳

  .اند سان كساني كه ناگرويده: مثل الذين كفروا)/ كشف( سان:  مثل‐۷۴

  .پناويد ايشان را مي: واحصُروهم)/ كشف(پناويدن : )۵آية / سورة توبه ( محاصره‐۷۵

  .اي اين كلمه موجود نيست نامه لغتدر هيچ 

  ).رازي( توانا )/كشف(تاونده : )۱۹آيه / سورة بقره ( محيط‐۷۶

۷۷‐ سنا  /بسودن: )۸۰آيه  / سورة بقره  ( مسلمـس كـردن     :امـروزه ./ مـا را بنـساد    : لن تَم 

  .كردن و درياغتن

  .زبون گرفته، سست گرفته: )۷۵آية / سورة نساء ( مستضعف‐۷۸

 :امروزه )/كشف( جاي سپنجگاني  )/يقعت( زنهار جاي  :)۶آية  / سورة هود  ( مستودع ‐۷۹

  محل حمل و نقل

 مـسجد شـكوهمند   )/ كـشف (مسجد بـا آزرم     : )۳۴آية  / سورة انفال  ( مسجدالحرام ‐۸۰

  .گردشگاه) عتيق(

  :معناي عدل و داد هم آمده ه دهخدا عالوه بر حرمت و احترام بةنام لغتآزرم در 

ــت  پ ــتمي درگرفـــــ ــي را ســـــ  يرزنـــــ
  

ــت      ــنجر گرفــ ــن ســ ــت زد و دامــ  دســ
  

ــده  ــم ديــ ــو كــ ــاي ملــــك آزرم تــ  ام كــ
  

ــده     ــتم ديــ ــاله ســ ــه ســ ــو همــ  ام وز تــ
  

  )به نقل از دهخدا (نظامي

  ).عتيق( خندستان كردن: خندستان، تمسخر: )۳۴آية / سورة انفال ( مسخره‐۸۱

  :همين معنا آمده هها هم ب نامه  در لغتخندستان

  ).قكشف و عتي(گاه آفتاب  برآمدن: )۱۷۷آية / سورة بقره ( مشرق‐۸۲
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  و  جـاي خـروج    ،جـاي برآمـدن   به معناي   ،   دهخدا برآمدنگاه عالوه بر مشرق     ةنام  لغتدر

  . نيز آمده استجاي بروز

  .انباز گير): ۱۰۵آية / سورة بقره ( مشرك‐۸۳

  : دهخدا و معينةنام  در لغت؛انبازگير

  . مشرک؛ آنکه همتا گيرد؛آنکه شريک پذيرد

  . تصديق كننده:امروزه)/ عتيق(باور دارنده : دق مصّ‐۸۴

  . چندين برابر:امروزه )/كشف(توي بر توي : )۲۴۵آية / سورة بقره ( مضاعف‐۸۵

 معين آمده است و داراي چندالوتا، پر چين و چروك و پر پيچ              ةنام  لغتتوي بر توي در     

  .و خم معني شده است

  ).نسفي(كم پيماني :  مطَفَّف‐۸۶

  . متجاوز، ظالم:امروزه)/ كشف(ذار اندازه در گ: )۱۹۰آية / سورة بقره ( معتد‐۸۷

  ).عتيق(سست ياونده ): ۲۰آية / سورة هود ( معجزه‐۸۸

  .روزي كه چند شمرده: ايام معدودات/ چند شمرده: )۱۸۴آية / سورة بقره ( معدود‐۸۹

  . نيك خوب:امروزه )/كشف(چم : )۲۲۹آية / سورة بقره ( معروف‐۹۰

  . استها نيامده نامه معناي معروف در لغت هچم ب

  : دهخدا، معين وبرهان قاطعةنام لغتدر 

 رفتـاري را نيـز گوينـد کـه خـم و پيچـي و                ؛خرام. به معني خرام و رفتاري به ناز باشد       

  .معني را نيزگويند ؛ ساخته و آراسته را نيز گويند؛تمايلي داشته باشد

 دعوي كنـي كـه شـاعر دهـرم وليـك نيـست            
  

 در شعر تو نه حكمت و نـه لـذت و نـه چـم                
  

  )به نقل از دهخدا (شهيد

  ).كشف و عتيق(ه آفتاب فروشدنگا: )۱۷۷آية / سورة بقره ( مغرب‐۹۱
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  :نامه دهخدا  در لغت،فروشدن

   کردن آفتاب و ماه غروب

 بــس زود برآمــد ز فلــك كوكــب ســعدم    
  

 چــه ســود كــه در وقــت فروشــد چــو برآمــد  
  

  )به نقل از دهخدا (مسعود سعد

۹۲‐كشف(پاك كرده و به آفرين )/ عتيق(پاك كرده : )۱۶آية / سورة نازعات (س مقد.(  

  .دس نيستمعناي مقّ هاي ب نامه لغت در هيچ »به آفرين« و »پاك كرده«كلمات 

 /)عتيـق (پنـاهي    )/كـشف، نـسفي، رازي    (اندخسواره  : )۲۴آية  / سورة جن  (ً ملتحدا ‐۹۳

  . پناهگاه:امروزه

  : دهخداةنام لغت

ــاره   ز خــــشم ايــــن كهــــن گــــرگ ژكــ
  

 م جـــــــز درت اندخـــــــسوارهنـــــــدار  
  

  )به نقل از دهخدا (لبيبي

كار  هامروزه مان موج ب   / زخمه آب : نيز) عتيق(نره آب   : )۲۲آية  / سورة يونس  ( موج ‐۹۴

  . رود مي

  : دهخدا، معين و برهان قاطعةنام  در لغت؛نره آب

  . خيزآب، کوهه آب،موج آب

/ روز نـامزد كـرده  : لموعـود يوم ا)/ كشف(نامزد كرده   : )۲آية  / سورة بروج  ( موعود ‐۹۵

  . وعده داده شده: امروزه

معناي موعود نيامده بلكه در معاني تعيـين كـردن و گزيـدن              هها ب  نامه  در لغت  نامزد کردن 

  .آمده

 تــا غمــت را بــر در مــن نــامزد كــرد آســمان 
  

 حصن صبرم هر شبي با آسمان است از غمت          
  

  )به نقل از دهخدا (خاقاني
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به سراي باز پسين    : باالخره هم يوقنون  )/ عتيق(گمان   بي: )۴آية  / سورة بقره  ( موقن ‐۹۶

  .باشند گمان مي بي

  . ياور:امروزه )/كشف(كارساز : )۱۰۷آية / سورة بقره ( نصير‐۹۷

  .نواخت: )۷آية / سورة حمد ( نعمت‐۹۸

  :معناي نعمت آمده است هها هم ب نامه  در لغتنواخت

 از حسودان حسد و از ملـك شـرق، نواخـت          
  

   دهـر اسـت امـان      ة ياري و از خواجـ     ،لكاز م  
  

به نقل از دهخدا (خيفر(  

حيوانـات  (  وحوش  سورة تكوير  ۵ة  در آي  /نخجيران: )۵آية  / سورة تكوير  ( وحوش ‐۹۹

  !اند ترجمه كرده) وحشي

  .اي به معناي حيوانات وحشي نيامده است نامه لغتدر هيچ  :نخچيران

  .كارپرداز، كارفرما): ۱۷۳آية / عمران سورة آل ( وكيل‐۱۰۰

معناي عـام كـسي كـه كـاري انجـام       همعناي وكيل نيامده بلكه ب  هها ب  نامه  در لغت  کارپرداز

  .دهد آمده است مي

ــدی     ــرداز آمـ ــار پـ ــان را کـ ــسم و جـ  جـ
  

ــ    ــل را قبـــ ــزء و کـــ ــدیجـــ  ه راز آمـــ
  

  )نيمعبه نقل از (نامه عطار  بتيمص

  :معناي اسباب و اثاث هم آمده است هب کارفرما

نـوعي و    ز همـه  هاي فراوان و بسيار کارفرماها کرده بود از نقـره ا           ه ملک بيامد با هديه    ش

  ) به نقل از دهخدااسکندرنامه(. همچنين کنيزکي که شاه هرگز مثل او نديده بود

 ).كشف( :پيش برنده: )۱۹آية / سورة توبه ( هادي‐۱۰۱

  .امدهبرنده در معناي راهنما و هادي ني اي پيش نامه لغتدر هيچ 
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 هـم در    »هجـرت «خـود    ؛از خـان و مـان بريـدن        :)۷۴آيـة   / سورة انفال  ( هجرت ‐۱۰۲

  .هاي قديم آمده ترجمه

نهي النفس  ) كشف(بايستي نبايستي   : )۴۰آية  / سورة نازعات  ()هواي نفس (  هوي ‐۱۰۳

  .بازداشت خويشتن را از بايستي نبايستي: عن الهوي

  .ها نيامده است نامه  لغت در»هواي نفس« »در معناي«بايستي نبايستي 

  .رود كار مي ه يتيم ب:امروزه /كودك پدر مرده: )۳آية / سورة نساء ( يتيم‐۱۰۴

  . صدا كردن و آواز دادن:امروزه )/كشف(پشايد مي: )۱۷۱آية / سورة بقره ( ينعنق‐۱۰۵

  . پشودن نيستةاي كلم نامه لغتدر هيچ 
  

  : گيري نتيجه

گيـري كـرد كـه       توان نتيجه  رجمة آنها و زبان امروز، مي     با توجه به بررسي لغات و نوعِ ت       

  :بندي نمود توان به چهار دسته، تقسيم لغات قرآني را مي

جـاي   هاند اما امروز، همان لغت عربيِ متن قرآن ب          اول لغاتي كه قبالً ترجمه شده      ةدست  

  :رود كار مي ه، باش فارسي

جهـاد  )/ كـار بكـسي سـپردن     (ل  كّـ تو)/ هزينـه كـردن   (انفـاق   )/ ناهموار بودن (اختالف  

گـشاده  (حـالل   )/ بـسته كـرده   (حـرام   )/ توش(حرارت  )/ كارگزار(حاكم  )/ بازكوشيدن(

)/ پشت خم دادن  (سجده  )/ سردبان(زاهد  )/ چشم ديداري (ريا  )/ كژروي(خيانت  )/ كرده

قـصاص  )/ تبهكـاري (فاسق  )/ پيوس(طمع  )/ پاي گشاده كردن  (طالق  )/ كورآب(سراب  

مـأوا  )/ نامـه (كتـاب   )/ ناگرويـده، ويـستود   (كافر  )/ كارگزارده(قضا  )/ كشتن هبازكشتن ب (

مـسجدالحرام  )/ زبون گرفتـه  (مستضعف  )/ سان(مثل  )/ ي كننده كَشّ(متكبر  )/ بازگشتگاه(

گـاه   فروشـدن (مغـرب   )/ گاه آفتاب  برآمدن(مشرق  )/ خندستان(سخره  )/ مسجد با آزرم  (
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چنـد  (معـدود   )/ سست ياونـده  (معجزه  )/ ندهباوردار(مصدق  )/ انبازگير(مشرك  )/ آفتاب

از خـان و مـان      (هجـرت   )/ كارپرداز(وكيل  )/ بي گمان (موقن  )/ نرة آب (موج  )/ شمرده

هـم  (مثقـال   )/ گوشـوان (حـافظ   )/ درواخ(ثابت  )/ بايستي نبايستي (هواي نفس   )/ بريدن

  ).به آفرين(س مقد)/ پناويدن(محاصره )/ سنگ مور خُرد

جاي آن لغـت     هاند ولي امروزه لغت فارسي جديدي ب       رجمه شده دستة دوم لغاتي كه ت      

اين صـورت اسـت كـه ابتـدا لغـت فارسـي             ه  طرز ارجاع ب  . رود كار مي  هفارسي قديمي ب  

 ؛ پرديـو، سـحر، جـادو      ؛آيد، سپس لغت عربي و باالخره لغت فارسـي جديـد           قديمي مي 

؛ برخـي    و امروزه جادو   اند كرده جاي لغت عربي سحر، پرديو ترجمه مي       هيعني در قديم ب   

   :از اين لغات عبارتند از

پرديـو، سـحر،    / بد اُفتاده، دائره السوء، قـضاي بـد، حادثـه بـد           / كارگزار، حاكم، داور    

تاونـده،  / اندوهخوار، كظيم، خشم خود را فـرو خورنـده        / نازان، فخور، خودخواه  / جادو

نـامزد  /  ملتحـداً، پناهگـاه    اَندخـسواره، / باوردارنده، مصدق، تصديق كننـده    / محيط، توانا 

گـرم كـردن، تحـريض،      / كـارپرداز، وكيـل، نگهبـان     / كرده، موعود، روز وعده داده شده     

ي، وقـت   زمان نامزد كرده، اجل مسم    / كاسته خَست، ثمن بخس، بهاي ناچيز     / برانگيختن

آگـاهي  / فـرو شكـسته دل، خاشـع، ترسـان        / گرد بر گرد، حول، پيرامون، اطراف     / معلوم

بـيخ آور،   / كارشكـسته، ذلـول، رام    / پيچـانتن، خـصام، دشـمن     / خبير، بسياردان نهاندان،  

خيـزش، ذلـت،    / نرسـتي، شـهيق، بانـگ طـوالني       / دندستي، زفير، ناله  / راسخ، ثابت قدم  

تُنُـك خـرد، سـفيه،      / تفسانيدن، سعرت، برافـروختن   / چفتگي، زيغ، ميل به باطل    / لغزش

بازشكـستن،  / رهي، بنده، بـرده   / ت، توانائي كاوستن، طاق / اسه، صحيفه، قرآن  كُر/ خرد بي

پـي، قـرده،    كَ/ جوك، فرقـه، گـروه و دسـته       / گزافكاري، فحشا، زشتي  / غلبه، پيروز شدن  

بـه آفـرين،    / ، لمس كـردن   پسودن، مس / ساز، كيد، نيرنگ  / وم، پاينده دائم بود، قي  / ميمون
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چـم،  / م فـروش ف، ككم پيمان، مطفّ/ توي بر توي، مضاعف، چندين برابر     / مقدس، پاك 

سردبان، زاهد، / اندخسيدن، استعاذه، پناه بردن / كارساز، نصير، ياور  / معروف، خوب نيكو  

  .پارسا

جاي هر   هاند ولي امروزه لغت عربي ديگري ب        سوم لغاتي هستند كه ترجمه شده      ةدست  

اين صورت است كـه      هطرز ارجاع ب  . رود كار مي  هدو لغت عربي اصلي و ترجمة فارسي ب       

 بنـابراين   ؛آيد، سپس لغت عربي و باالخره لغت فارسي قـديمي          لغت عربي قرآن مي   ابتدا  

ـ               ) بناء، كازه، سقف  ( كـار   هيعني در ترجمة بناء قبالً لغت كازه و امروزه لغـت سـقف را ب

  : برند مي

عـدوان،  / زعـيم، پاينـدان، ضـامن     / ريب، شور دل، شـك و ترديـد       / بناء، كازه، سقف    

وكيـل، كـارپرداز،    / معتد، اندازه در گذار، متجاوز    / نازان، متكبر فخور،  / افزونجو، متجاوز 

  .كارپرداز، وكيل، حامي/ واخ، متين، محكم/ عدوان، افزونجوئي، متجاوز/ حامي

هـا   نامـه   و در لغـت     هـاي قرآنـي آمـده      دسته چهارم لغاتي هستند كه فقط در ترجمـه          

  :اند نيامده

معنـاي   هكارگزار ب / عناي سقف در ترجمة بناء    م هكازه ب / معناي بديع  هنوساز از نيست ب     

/  خيانـت  معنـاي   بهكژروي  /  حالل معناي  بهگشاده كرده   /  حرام معناي  بهبسته كرده   / حاكم

پرديـوگر  /  سـحر  معنـاي   بهپرديو  /  سجده معناي  بهپشت خم دادن    /  زاهد معناي  بهسردبان  

 معنـاي   بـه ت ياونده   سس/  كظيم خشم فرو خورنده    معناي  بهاندوهخوار  /  جادوگر معناي  به

بـيخ آور   /  رام معنـاي   بـه كارشكـسته   /  تابع معناي  به ،پس بر / ي ام معناي  بهمادري  / معجزه

راسـتدان  /  بانگ طـوالني   معناي  بهنرستي  /  نالة طوالني  معناي  بهدندستي  /  مصمم معناي  به

د دائـم بـو  /  فرقـه معنـاي  بـه جوك /  فحشامعناي بهگزافكاري /  عليم و بسيار دان  معناي  به

 صـدا كـردن و آواز     معناي  بهپشائيدن  /  راهنما و هادي   معناي  بهبرنده   پيش/  پاينده معناي  به
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 بـرانگيختن و تحريـك      معناي  بهگرم كردن   /  اختالف داشتن  معناي  بهناهموار بودن   / دادن

  .كردن
  

  :منابع

 علـي   ‐يي تنظيم فـتح اهللا مجتبـا      ،لغت فرس ،  )بن احمد طوسي    ابونصر احمدبن علي  ( اسدي طوسي    ‐۱

  .ش. ه۱۳۶ ، نشر خوارزمي،اشرف صادقي

  .ش. ه۱۳۵۷ ،اميركبير، چاپ سوم،  به تصحيح دكتر محمد معين،برهان قاطع  تبريزي، محمدخلف،‐۲

  . دهخداةنام  لغتةسسؤ م،ل چاپ او،نامه دهخدا لغت اكبر،  دهخدا، علي‐۳

 ،كتابخانـة آيـت اهللا مرعـشي نجفـي        انتـشارات   ،   الجنان ضتفسير روح الجِنان و رو      رازي، ابوالفتوح،  ‐۴

  .ق. ه۱۴۰۴ ،تهران

  .ش. ه۱۳۸۱ ، تهران، نشر هرمس،ذيل فرهنگهاي فارسي رواقي، علي، ‐۵

  .ش . ه۱۳۸۴ ، تهران، نشر كليدر، تصحيح محمد مهيار،تفسير سورآبادي  عتيق نيشابوري، ابوبكر،‐۶

 ، آستان قدس رضـوي    ،وهشهاي اسالمي  تهيه و تنظيم گروه فرهنگ و ادب بنياد پژ         ،فرهنگنامه قرآني  ‐۷

  .ش . ه۱۳۷۲

 دفتـر نـشر معـارف    ، چاپ دوم،د محمدرضا صفوي ترجمة سي  ، بر اساس تفسير الميزان    ،قرآن مجيد  ‐۸

  .ش . ه۱۳۸۵ ، قم،اسالمي

 فتر مطالعات تـاريخ و معـارف اسـالمي،        نشر د چاپ دوم،    ، ترجمة ناصر مكارم شيرازي    ،قرآن مجيد  ‐۹

  .ش. ه۱۳۷۴ ،قم

، د حـسن علمـي     محم نة چاپخا ،تفسير كبير منهج الصادقين في الزام المخاطبين       اهللا،  كاشاني، مالّ فتح   ‐۱۰

  .ش. ه۱۳۳۰ تهران،

  .ش . ه۱۳۸۱،  اميركبير، چاپ نوزدهم،فرهنگ فارسي معينمعين، محمد،  ‐۱۱

 چـاپ   ،كوشش علـي اصـغر حكمـت       ه ب ،كشف االسرار و عدة االبرار     الدين،  رشيد   ميبدي، ابوالفضل  ‐۱۲

  .ش. ه۱۳۸۲ ، تهران، نشر امير كبير،هفتم

 نـشر بنيـاد     ، بـه تـصحيح دكتـر عزيـز اهللا جـويني           ،تفسير نسفي  الدين عمر،    نسفي، ابوالحفص نجم   ‐۱۳

  .ش. ه۱۳۵۳ ، تهران،فرهنگ ايران

  

  



 

 

  رومي نقاب كعبه 

  )شرح و بسط بيتي از خاقاني و تشريح پوشش كعبه(
ديدكتر علي محم  

  ي همدانسينا ه بوعلياستاديار دانشگا

  مريم تركاشوند

  سينا  دانشگاه بوعلي ارشد زبان و ادبيات فارسيالتحصيل فارغ

  )۱۴۶ تا ص۱۲۵ص (
  

  :چكيده

اي است از شعرهاي دشوار و ديرياب، از آن روي كه خاقاني مهارتي خاص در                  مجموعه ،ديوان خاقاني 

هـا،    ازه و ناآشنا دارد؛ يكي از اين دشـواري        پيچاندن معاني آشنا و خلق تركيبات، تعبيرات و تشبيهات ت         

الطير كه در توصيف خانة كعبه سروده شده و در ايـن توصـيف بـه پوشـش                    بيتي است از قصيدة منطق    

در بيت مذكور، بـه بـاور نويـسندگان ايـن مقالـه، سـبب             » رومي خطاب «قرائت  . كعبه اشاره رفته است   

 در اين مقاله سعي شده است براي رفع ابهامات          .انحراف در معناي بيت و رنگ پوشش كعبه بوده است         

تر مورد بررسي قرار گيرد و سپس با بيـان توضـيحاتي دربـارة                موجود، ابتدا گزينش نسخه بدلِ درست     

  .جنس و رنگ پوشش كعبه به تبيين و توضيح نكات مبهم در بيت پرداخته شود

  

  . كعبه، نقاب، خطاب، رومي:هاي كليدي واژه
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مهمقد:  

ژه يـ و  هاي شاعران، بـه      در سروده  يار درخشان ي بس ة کعبه و پوشش آن، جلو     ةه خان توجه ب 

 ي سبزپوشـان فلـک را عروسـ    ي مقتـدا  ي گـاه  ي خاقان شعرهايدر  .  دارد يدر شعر خاقان  

 است که عاشقان بـا      ييزن رعنا   ي روم ، همان يبا سر برآورده و زمان    ي د ةم که از شقّ   ينيب  يم

 يهـست  خـاتون دو     وفشانند و بـاز ا     يخالش جان م   او بر زلف و رخ و        يتونيدن رخ ز  يد

ـ گو کين خرگاه سبز، خوش نشسته و محرمان، لب       ياست که در ا     از  يا      ان، فلـک را شـقّه     ي

  .ننديب ي سبزرنگ او ميبايد

 البتـه اگـر     ؛اسـت   رفته کار  به يوان خاقان يهفتاد بار در د   و  ستي کعبه در حدود دو    ةواژ  

م ييفـزا يهـا ب    ن بيـت  ي به ا  ،... ن و ينش  ، شاه مربع  يب، تاز خاتون عر : مترادفات آن را مانند   

 ةده دربـار  ي با سرودن شـش قـص      يعالوه بر آن، خاقان   . ن خواهد بود  يش از ا  يتعداد آنها ب  

و بـا   يار ز يفات بـس  ي اسـتفاده از توصـ      و با  ‐رينظ  يم ب يياگر نگو  ‐ار بلند يات بس يکعبه با اب  

 االشـباح،    ت و نزهـ   االارواح تنهـز ،  حجـاز حرزال،  الطيـر  منطـق  هـايِ   نظير خود، با نـام     کم

 ،نيالثقل  تن و تفاح  يالحرم   ت تحف ةدياالسحار، و قص     تاالسفار و مذکور     تکنزالرکاز، باکور 

خته تا عاشقان کعبه و دوستداران شعر و ادب         ي رنگارنگ ر  يها   را در جام   ي عشق اله  يِم

 ه شـدن  ن مـدعا، نوشـت    يا ببرند و سرمست گردند و شاهد        ي از آن حظّ   يهر کدام به نوع   

ختن آن بـر در کعبـه اسـت    يبه آب زر و آو  » االسحار   تاالسفار و مذکور     تباکور «ةديقص

  :ز به آن اشاره کرده استي نيکه خود خاقان

ــه مکــه د ــارم ب ــپ   آســوده دل چـــوکعبهيدي
  

 ن گـر  ي بـر کعبـه آفـر      ،رطب اللسان چو زمزم     
  

 شعرم بــه زر نوشـتند آن جـا خـواص مکـه            
  

  مــن کردنــد حـــاج محــضريريــنظ يبـــر بـــ  
  

  )۱۸۷ ص ،يخاقان(
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ار ي بـس  ةدي قـص  يکي،  ين قطب عام هست   يف ا ي در توص  ي خاقان يها  ان سروده ياما از م    

  :شود يت آغاز مين بي با ار است کهيالط شکوهمند منطق

ــه مهــر   صــبح ملمــع نقــاب،زد نفــس ســر ب
  

ــيخ   ــ روحانةمــ ــاب يــ ــرد معنبرطنــ  ان کــ
    

  )۴۱ ، صهمان(

ـ ااسـت کـه      گر باعـث شـده    ي د ي از سو  آنسو و موضوع      کي از   بان شعر ز ييبايز   ن ي

 ؛ بر آن نوشـته شـود      ي گوناگون يها رد و شرح  يگ  پژوهان قرار  يمورد توجه خاقان  ده،  يقص

ر اشـع ا آن دشـوارتر از      يها  ييباي و ز  ي و درک معنو    ابيريد يجا که شعر خاقان     از آن اما  

 ي امر ياها و اشتباهات در شرح اشعار و       خط يبروز برخ د  ي است، شا  ي زبان فارس  عادي

توان اشاره کرد که در      يده م ين قص يل ا ت آخر بخش او   ير باشد؛ از جمله به ب     يناپذ اجتناب

  :ن صورت آمده استي به اين سجادياءالديح دکتر ضيتصح

   )۴۲ ، صمانه(

را مخاطب با خواندن مصراع     ي ز ؛است ا داشته ت قصد طرح معم   ين ب ي در ا  ياقانا خ يگو  

ست و انتظار دارد که در مصراع دوم      ي خدا چ  ةشود که نام خان    ين سؤال مواجه م   يل با ا  او

اگونـه   و معمي رمـز ةن انتظار بـا چنـد کلمـ   يرغم ا يال پاسخ داده شود؛ اما عل   ؤن س يبه ا 

 ياه   دارد؛ اما شرح   يشترياز به دقت و توجه ب     ينها ن  آ يمعنابردن به    يشود که پ   يمواجه م 

ـ  اثبـات ا   يستند؛ برا ين دقت مورد انتظار برخوردار ن     ي، از ا  تين ب ي ا ةنوشته شده دربار   ن ي

چندتن از شارحانهاي حم به شريانداز ي ميت، نگاهي بيش از ورود به بررسيعا و پمد  .  
  

   :حات شارحانيتوض

 يتـاز «: نوشـته اسـت   » ي شروان ي اشعار خاقان  ةديگز« ر کتاب  د ين سجاد ياءالديدکتر ض 

د يشـا ( داني اما سف  ؛ است ياه است و تاز   يخطاب، مقصود، حجراالسود است که س      يروم

 ش خداسـت الجـرمش نـام هـست        يخدا خانه
  

 خطــاب ي رومــي تــاز،نينــش عشــاه مربــ   
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ز يـ  آفتـاب ن   ي و روشـن   يدي سـپ  ،»يروم«از  . اند  آورده ين رو آبه  ) محرمان، احرام پوشان  

» شاعر صـبح  « در کتاب    و هم او   .)۱۶۰ ص  گزيدة اشعار خاقاني،   ،يسجاد( ».مراد است 

د ي شا ؛د است ي سف ي که مورد خطاب روم    ياهيعرب و س  : خطاب ي روم يتاز«: سدينو يم

 بـه  يده، رويـ  ناميد کـه رومـ  يا مردم سف  يدپوشان داشته باشد    يپوشان و سف   نظر به احرام  

  .)۲۷۴  شاعر صبح، ص، وهم. (»کعبه و حجراالسود دارند

ن خانـه، خداسـت و الجـرم بـا          يصاحب ا  «: است  ز نوشته يکن ن  خانم معصومه معدن    

ـ     ين م ي او را سلطان مسندنش    ين حرمت و عزت   يچن  اسـت کـه مخاطـب و        ينامنـد و عرب

، عـالوه بـر     »انيروم«: حيتوض» .ن است ي زم ي اقوام رو  يان و تمام  يگاه روم  ممدوح و قبله  

  .)۱۹۹ صمعدن کن، ( دپوشيرعرب اشاره دارد به محرمان سفي غدپوستياقوام سف

 يتـاز «: ن گونـه اسـت    يـ ز ا يـ ار، ن يـ گـر، دکتـر عبـاس ماه      يپژوه د  يحات خاقان يتوض  

 کـه خطـاب روشـن و        ينيه چادرنـش  ي سـ  يعنـ ي( کننده  ارشاد ةه از کعب  يخطاب کنا  يروم

ـ نما يز م يتر ن  است که مناسب   آمده»  نقاب يروم«ها    از نسخه  يا در پاره ).  دارد يارشاد  ؛دي

ر را  يـ حات اخ يار، توض يالبته دکتر ماه  ؛  )۷۰ص  ار،  يماه( ». است ي روبند روم  ي دارا يعني

  . اند ت قرار ندادهيکردن ب ياساس کار خود در معن

توانـد   ي خانه خدا م   ةاه پرد يرنگ س : يتاز«: اند ز نوشته ي ن ي جعفر ي دکتراحمدعل يآقا  

چـون  : يمعن. دپوست هستند يجا سف  منسوب به روم که ساکن آن     : يروم. مورد نظر باشد  

 دانست که   يد او را پادشاه   ين جهت با  يخداست، از ا   ةز خان ي نامش ن  خداست ةکعبه خان 

ان کبودرنـگ اسـت؛ امـا از      يـ  کـه هماننـد تاز     يا  آن کعبـه   ؛ه زده اسـت   يبه چهاربالش تک  

  .)۱۴ ص، يجعفر( ».باشد يتر م دبختي، سفيديهرسف
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مـراد كعبـه    : خطـاب   تازي رومي «: اند  آقاي دكترخالقي هم معناي بيت را چنين نوشته         

هاي سبز مايل به سياه، ساخته شده كه مورد خطاب حاجيان سفيدپوش              ست كه از سنگ   ا

  )۲۴۴ صبرزگر خالقي، ( ».است

ـ   دسـت  يم که بـرا   ي بدان يا نهيت را به مثابه گنج    ين ب ي نهفته در ا   ياگر معنا     بـه آن    يابي

که » حرزالحجاز« است به نام     يا دهيش آن در قص   يد گشا يشک کل  ي شود ب  ييد رمزگشا يبا

 از جمله جـنس     ،ي اساس ة و در آن به چند نکت      ه کعبه سرود  ة آن را در وصف خان     يخاقان

 آنهـا   يگر اشاره کرده است کـه بـه بررسـ         ي کعبه و نکات مهم د     ةپوشش کعبه، رنگ جام   

  :ده استين قصي اينآغازهاي  تير، بيزهاي  تي ب.ميپرداز يم

 روان چـون رخ صـبح آينـه سـيما بيننـد      شـب 
  

ــره در    ــه را چهـ ــد كعبـ ــدا بيننـ ــه پيـ  آن آينـ
  

ــد  ــه خــاتون عــرب را نگرن  گــر چــه زان آين
  

ــد      ــا بيننـ ــي زن رعنـ ــه رومـ ــس آينـ  در پـ
  

 صـــبح را در ردي ســـادة احـــرام كـــشند   
  

ــد     ــا بيننـ ــه مهيـ ــلب كعبـ ــك را سـ ــا فلـ  تـ
  

 محرمان چون ردي صـبح در آرنـد بـه كتـف           
  

 آســـا بيننـــد كعبـــه را ســـبز لباســـي فلـــك  
  

ــود    ــه ش ــن كعب ــاي ت ــقّة ديب ــك ش ــود فل  خ
  

 هـــم ز صـــبحش علـــم شـــقّة ديبـــا بيننـــد  
  

ــقه ــي  ش ــه فلكــش م ــر كعب ــز ب ــد اي ك  خوانن
  

ــد       ــاال بينن ــه ب ــت ك ــه اس ــة كعب ــاية جام  س
  

 به اصل ازحبش و روم آرند        روز و شب را كه    
  

 پــيش خــاتون عــرب جــوهر و الال بيننــد      
  

ــشي ــاني حب ــف يم ــال اســت رخ زنگــي زل  خ
  

  رومــي خــضرا بيننــد،ش تتــقكــه چــو تركــانْ  
  

  بيننـــد از حلقـــة در حلقـــة زلـــفكعبـــه را
  

 نقطـــة خـــالش از آن صـــخرة صـــما بيننـــد  
  

 جان فشانند بر آن خال و بـر آن حلقـة زلـف            
  

ــد     ــا بيننـ ــوني زيبـ ــان رخ زيتـ ــقان كـ  عاشـ
  

  )۹۶  و۹۵صص  ،يخاقان(

ـ  و ا ف کـرده يتوصـ » زن رعنـا  يرومـ «ده، کعبـه را  يت دوم قصي در ب  يخاقان    ةن نقطـ ي

به کار  » خطاب يروم«جا    ن تفاوت که در آن    يبا ا . ظر است ت مورد ن  يت با ب  ين ب يمشترک ا 

ـ  تيـ  از ابهامـات موجـود در ب       يکيرفته که اتفاقاً     ب يـ ن ترک ياد شـده، مربـوط بـه همـ        ي
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ـ  آن در ا   ي معنـا  يش از پرداختن به بررس    ي پ ؛ اما است» يروم «ةصوص واژ خب ات، يـ ن اب ي

  . ميده ي قرارمي مورد بررسيگاه آن را در شعر فارسيکاربرد و جا
  

  : آني و معنايکاربرد روم

 مانند استبات آن   يو ترک » يروم «ة، واژ ي فارس شعرهايها در    ن واژه ي از پربسامدتر  يکي

 ة، جامـ  ي رومـ  ة، قرطـ  ي، ملحـم رومـ    يرومـ  ةني، آ ي، خفتان روم  ي روم ي، قبا يدرع روم 

نار ي، د ي، بند روم  ي، ترگ روم  يد روم ي، سپ ي، بستر روم  ي، اطلس روم  ي، مغفر روم  يروم

، ي رومـ  ة، بـاد  ي رومـ  ة، صـفح  ي، روز رومـ   ي رومـ  ي، قال ي، افسار روم  يج روم ي، ز يروم

ـ ، حر ي روم يباي، د ي، لشکر روم  يلسان روم يط ، ي، تتـق رومـ    ي، قرطـاس رومـ    ير رومـ  ي

پرنـد،   يکـاله، رومـ    يزره، رومـ   يرخ، رومـ   يخـصال، رومـ    يبـز، رومـ    ياب، رومـ  يث يروم

   . ...جمال و يبساط، روم يروم

 از آنها مربوط به جنس پارچـه و پوشـش و            ياريم که بس  ينيب يات باال م  بيبا دقت در ترک   

 ة، جامـ  ي، ملحم روم  ي روم يبايبند، د  ير، روم يحر ي، روم ياطلس روم : مانندلباس است   

 است کـه در روم    يف و نرم  ي ظر ةل بافت مرغوب پارچ   ين به دل  ي و ا  ي روم ي و قبا  يروم

  :ب توجه شودين ترکيا به اه تين بي به عنوان مثال در ا؛شده است يه ميته
  

ــالين      ــوا ب ــه ه ــي من ــم چين ــاي ملح ــه ج  ب
  

 بــه جــاي اطلــس رومــي مكــن زمــين بــستر   
  

  )۲۱۵ صانوري، (

  :نيز در اين بيت

 رومي فرسـتي اطلـس، مـصري دهـي عمامـه          
  

ــور      ــاق اح ــي وش ــرش، ترك ــراق اب ــي ب  ختل
  

  )۱۹۰ صخاقاني، (

 از  »ي رومـ  يبـا يد« و   يظـام از ن » پـوش   يطراز رومـ    ينيترک چ «بات  ين است ترک  يز چن ين

 يهـا  ها گرفته تـا فرهنـگ      ن آن يتر م از کهن  ي لغت بزن  يها  به فرهنگ  ياگر سر . يفردوس



  ۱۳۱/...رومي نقاب كعبه   

 

 ةک نقط ي ،اند به نوشته يباه و د  يباج، د يبا، د ير، حلّه، د  ي حر ة آنچه که دربار   ةمعاصر، در هم  

سان، ينو  از فرهنگ  يبرخ. شم هستند ين است که همه از ابر     يافت و آن ا   يتوان   ياشتراک م 

بـا  ي د يبرا. » است يشمي ابر ةو آن جام  «اند   ز دانسته يک چ يباج را   يباه و د  يبه و د  يبا و د  يد

 ي رومـ  يباي، د )يشوشتر( ي ششتر يباي، د يني چ يبايد: از جمله  .اند ل شده يز قا ي ن يانواع

  : ي روميبايه دژيو  به؛ دارنديفارسهاي  سروده در يار فراواني کاربرد بسي همگکه

ــت آ ــاي روم بياراســــ ــه ديبــــ  ن را بــــ
  

ــوم     ــر و زر بـــ ــرو پيكـــ ــوهر بـــ  ز گـــ
  

  )۷۰ ، صکمي، دفتر يفردوس(

  :شود يده مي روم ديبايز ديدر گفتار مسعود سعد ن

ــاي روم،   ــهر ز ديبـ ــتان نشـ ــر از بوسـ  غزتـ
  

ــهر، خــوب     ــان ش ــر از قنــدهار  راه ز خوب  ت
  

  )۲۰۹ صمسعود سعد، (

ـ چـون ز     هـم  يمثلـ  يدر زبـان فارسـ     کـه     قدر شـهرت داشـته      آن ي روم يبايد   ره بـه   ي

ز يـ  نشـعرها  از   ي در برخ  ).يرومذيل   ؛دهخدا( »با به روم بردن   يد«: د آمده يبردن پد   کرمان

ن چو  يرنگ:  مانند است کار رفته   به ي روم يها پارچه» رنگ«ان  ي ب ين برا آبات  ي و ترک  يروم

 هـم  ها  تي از ب  ياري در بس  ).يفردوس(ي   روم يبايو رخ چو د   ) يزيقطران تبر ( بهيد  يروم

ـ کاررفته اسـت کـه در ا       به» يزنگ«ا به همراه    ي ييتنها ا به ي» يروم« ةواژ  در ن کاربردهـا،  ي

غالـب   در( است؛ چـون مـردم روم      مورد نظر شاعران بوده   » رنگ پوست مردم روم   «واقع  

 يرو  يرومـ : اند د و روشن بوده   ي سف ي پوست يدارا) ر است ي صغ يايموارد مراد از روم، آس    

 قابـل   هـاي   تيـ ب .شـود   يده م ي د يوش در شعر نظام     ي روم ي و م  ي فردوس يدر کاربردها 

.  اشاره شده اسـت ي روم يها افت که در آنها به مصنوعات و ساخته       يتوان   يز م ي ن يتوجه

 ةژيـ گـاه و  يت و جا  يـ ت از اهم  يوان شاعران، حکا  يدر د » يروم« زان کاربرد فراوان  ين م يا

م سـخن بـه درازا   يآنهـا اشـاره کنـ    ةم به همي دارد که اگر بخواه   ين واژه در شعر فارس    يا

توانـسته   ي اشـاره شـد مـ      هـا نآ کـه بـه      ييهـا  يژگـ ي به هر حال هر کدام از و       ؛ اما کشد يم
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 زبـان   ة تازه در حوز   يبي باشد که با استفاده از آنها بتوانند به خلق ترک          يبخش شاعران  الهام

  . بزنند  ل دستي تخةع، در حوزي بديريا تصوي

م ي شاعر به طور مستق    ها، از شعر  ين است که در بعض    ينه ا ين زم ي قابل توجه در ا    ةنکت  

 ماننـد اسـت      اشـاره نمـوده    ،برداشت کرده » يروم «ة مورد نظر خود که از کلم      يژگيبه و 

را تنها به کار برده است      » يروم «ة کلم ، شاعر گر،ي د يا  پاره که ذکر شد؛ اما در       ييها  نمونه

د بـا   ين خواننده است که با    يشته باشد و ا    مورد نظر خود اشاره دا     يژگيکه به و   نيبدون ا 

  . ببرد ي پيژگيدقت و توجه به آن و

حاً ي صر ، در آن  يشود که خاقان   ير محسوب م  ي اخ هاي  تي ب وز جز يت مورد نظر ما ن    يب  

تر  قي دق شتر و ينان ب ياطم ي پس بهتر است برا    ، ان نکرده يب» يروم «ةمقصود خود را از واژ    

  . ردي قرارگيرفته است مورد بررس آن به کاره در ژن واي که ايبيابتدا ترک

ن صورت ضـبط شـده      ي به ا  يح دکترسجاد يت مورد نظر در تصح    يم که ب  يشتر نوشت يپ  

  :است

 خدايش خداسـت الجـرمش نـام هـست         خانه
  

 نــشين تــازي رومــي خطــاب    عشــاه مربــ   
  

 ي کـه متعلـق بـه آقـا        يا ت با اشاره به نسخه    ين ب ي مربوط به ا   ي در پاورق  يدکترسجاد  

) »نقـاب « :ه نوشـته  ينـاب، و در حاشـ     ط    يرومـ : ص( : است نوشـته اسـت     يصادق انصار 

ح مربـوط بـه آن را       يس، توضـ  ي پـار  ةز با اشاره به نسخ    يو بعد از آن ن     .)۴۲ص  ،  يخاقان(

ـ ز ذيـ  دهخـدا ن ةنامـ  در لغـت  . )همان جـا  ( »نقاب يروم: پا«:  است  گونه آورده  نيا  ةل واژي

 ي کـه بـه رومـ      ؛ خطـاب کنـد    ي به زبان روم    كه :بخطا يروم«: است آمده» خطاب يروم«

ـ  ا يالزم به ذکر است که تنها شاهد ذکر شده برا          .»ديسخن گو  ت يـ ن ب يب، همـ  يـ ن ترک ي

طناب، : ل. ن«: است بدل آن آمده   ، با اشاره به نسخه    يقحات پاور ي است و در توض    يخاقان

  . »نقاب
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  : نقابيا رومي خطاب يروم

ن اشـاره   آدهخـدا بـه       و هـم عالمـه     يسـجاد ره هم دکت  س ک ي معتبر پار  ةبا استناد به نسخ   

 اسـت و هـم بـا        يتـر   مناسـب  ي معنـ  يهم دارا » قابن    يروم« بيد گفت، ترک  ياند با  کرده

ـ  چيگر هـ  ياز طرف د  .  دارد يشتري تناسب ب  ،گري د يها واژه انـد   ک از شـارحان نتوانـسته     ي

نادرست  يها برداشتل مهم آن،    ي از دال  يکيت ارائه دهند و     ين ب ي از ا  يح قابل قبول  يتوض

ن ياند که به ا    داشته» خطاب يروم«ب  يا ترک ي» خطاب «ة است که از واژ    ياساس ياناً ب يو اح 

ا يـ د  ي سـف  يان، مـورد خطـاب رومـ      يـ مخاطب و ممـدوح روم    : توان اشاره کرد   يموارد م 

داسـت کـه   يناگفتـه پ . بـودن   بخت دي سفوداشتن   يپوشان، خطاب روشن و ارشاد    احرام

   .ب باشدين ترکي از ايتواند برداشت درست و قابل قبول يحات نمين توضياچ کدام از يه

کاررفتن  ن است که به   يمورد نباشد و آن ا     يجا ب  ني در ا   هم يعي بد ةک نکت يد طرح   يشا  

ده، ين قـص  ي بخش نخست   مصراع آخرِ  ةيل و تکرار آن در قاف      مصراع او  ةي نقاب در قاف   ةواژ

 از سروده را در پوشش خود       ين منوال که بخش   يابه  د مطلع،   يش از شروع تجد   يدرست پ 

  .ديفزاي شعر بييبايتواند بر ز يم داده است، يجا

ـ ، از ا  » خطاب يروم« بيرادات وارد به ترک   يبا توجه به اشکاالت و ا        ن پـس اسـاس     ي

 از يم مقـصود خاقـان  ينـ ياکنـون بب . خواهـد بـود  » نقاب يروم«ت ين بي ايکار ما در بررس   

  ا رنگ آن؟ ي جنس نقاب ؛چه بوده است» نقاب يروم«ب يدر ترک» يروم«

د ي و سف  »رنگ«، مفهوم   »يروم «ة آنان از واژ   ةدهد که هم   يحات شارحان نشان م   يتوض  

ـ     ين رنـگ سـف    ي ا ،ين تفاوت که تعداد   ي با ا  .اند  کردهبودن را برداشت      خـدا   ةد را بـه خان

 انـد و   برده کار ا به داشتن ر  ا خطاب روشن  يبودن    دبختي مثل سف  يرياند و تعاب   نسبت داده 

اند که    دانسته يپوشان ن احرام يد آفتاب و همچن   ي از نور روشن و سف     يا هي آن را کنا   يتعداد

 از علـل    يکـ يد  يشا. کنند يآورده و به گرد آن طواف م        ي خود به کعبه رو     سفيد با لباس 
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کـه  اسـت   » يروم«در کنار   » يتاز «ةرات نادرست، وجود واژ   ي و تعب  ين معان يکاربردن ا  به

 يکـ يجز   طور که به   همان. برد ين دو م  ي ا يها ن رنگ يناخودآگاه، ذهن را به طرف تضاد ب      

اه ي سـ  يرا بـه معنـ    » يتـاز « شـارحان  ةي کرده است، بق   ي را عرب معن   ياز شارحان که تاز   

 يکيزتر آن که در     يانگ اند و شگفت    از حجراالسود دانسته   يا هيا آن را کنا   ياند و    کاربرده به

ـ  ةاه پـرد  ي، رنگ س  يتاز«: است هها آمد  از شرح   »توانـد مـورد نظـر باشـد        ي خـدا مـ    ة خان

ـ       ي خاقان هاي از شعر  ياريکه در بس   و حال آن  ) ۱۴۱ ص  ،  يجعفر(  ة کـه در وصـف خان

ـ  ةوضوح رنگ پـرد    به» حرزالحجاز «ةديخصوص در قص   هکعبه سروده شده است، ب      ة خان

رنـگ   پوشـش کعبـه، سـبز      کـه در آنهـا       هـايي   بيـت از جمله   . است ان شده ي ب »سبز«کعبه  

  :توان اشاره کرد ينها ميف شده است به ايتوص

ــويش بجنبيــد روز عيــد      كعبــه ز جــاي خ
  

ــاي اخـــضرش    ــقّة ديبـ ــشاند شـ  در مـــن فـ
  

  )۲۲۶ ، صيخاقان(

 كعبـــه مـــرا رشـــوه داد شـــقّة ســـبزش    
  

 تـــــا نـــــنهم مكـــــه را وراي صـــــفاهان  
  

  )۳۵۶ ، صهمان(

 رود كعبـــــه در جامـــــة ســـــبز عيـــــدي
  

ــان      ــزم خاقــ ــر بــ ــد مگــ ــران نمايــ  ايــ
  

  )۱۲۹ ، صهمان(

 ايــن كعبــه در عجــم، عجمــش ســرگزيت داد
  

 و آن كعبــه در عــرب، عــربش ســبز ازار كــرد  
  

  )۱۵۲ ، صهمان(

 محرمان چون ردي صـبح در آرنـد بـه كتـف           
  

 كعبـــه را ســـبز لباســـي فلـــك آســـا بيننـــد  
  

ــود    ــه ش ــن كعب ــاي ت ــقّة ديب ــك ش ــود فل  خ
  

 هـــم ز صـــبحش علـــم شـــقّة ديبـــا بيننـــد  
  

ــقّه ــي ا ش ــه فلكــش م ــر كعب ــز ب ــد ي ك  خوانن
  

ــد       ــاال بينن ــه ب ــت ك ــه اس ــة كعب ــاية جام  س
  

 حبــشي زلــف يمــاني رخ زنگــي خــال اســت
  

 كــه چــو تركــانش تتــق رومــي خــضرا بيننــد  
  

 جان فشانند بر آن خال و بـر آن حلقـة زلـف            
  

ــد     ــا بيننـ ــوني زيبـ ــان رخ زيتـ ــقان كـ  عاشـ
  

  )۹۶  و۹۵ ، صصهمان(
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ـ  ي، رنگ ي پوشش کعبه در زمان خاقان     دهد که  ي نشان م  ها  تين ب ي ا ةهم    »سـبز «جـز    ه ب

  .ا نهيکند  يد مييأن را تي ا هميخي تارتا مستندايم آينيد ببينداشته است؛ اما با
  

   :رنگ پوشش کعبه

کعبـه  پوشـش  دهد  خوبي نشان مي ويژه به زبان عربي که به دارد به  منابع گوناگوني وجود 

هـاي گونـاگون     ه بعـد از آن، داراي رنـگ       هاي مختلف، چه پيش از اسالم و چـ         در دوره 

 کاررفتـه بـوده      به ةخاطر نوع پارچ    است و گويا اين تنوع رنگي در پوشش کعبه يا به           بوده

  .اند رنگ داشته  کنندگان آن، مقصود خاصي از انتخاب آن که تهيه  اين است و يا 

تـوان   اسـت مـي     رفتـه  کار  هايي که پيش از اسالم براي پوشش کعبه به         ازجمله پارچه   

  .اند  را نام برد که هرکدام به رنگي بوده)۱(يماني، چرم و پالس حبري، برد قباطي،

: انـد کـه گفـت    ثابـت، روايـت کـرده     بـن    مـادر زيـد    ،صرمه  بن   دختر مالک  ،از نوار «  

هايي مويين ظريـف و      هاي گوناگوني از چادرهاي خز به رنگ سبز و زرد و پارچه            جامه«

   .)۸۷ صالدقن، ( »هاي ريزبافت را بر کعبه ديدم عراب و پارچههاي معمول ا پوشش

:  اسالم نيز تحوالتي در رنـگ و پوشـش کعبـه بـه وجـود آمـده اسـت؛ مـثالً                      از بعد  

 ة جامـ  ةشنيدم کـه عمـر کعبـه را بـه وسـيل           «: گويدكه  جريج نقل کرده     عبدالرزاق از ابن  «

ـ    ) ص(  خـدا  اند که رسول   پوشانيد و چندين نفر به من گفته       قباطي مي   ةوسـيل  هکعبـه را ب

   .)۹۲ ، صهمان( » قباطي و روپوش سياه پوشانيده استةجام

هـاي اسـالمي نيـز ادامـه      اين تغييرات همچنان در زمان جانشينان پيـامبر و حکومـت          

 ديباي  ةدر دوران خالفت مأمون به وي اطالع دادند که جام         «: که  است از جمله اين    داشته

مـأمون  . شـود   دوم، نمناک و فرسوده مي     ة زمان قرار دادن جام    قرمز کعبه، پيش از رسيدن    

تيول خليفه بـود،    و   او به مکه     ة ويژ ةن هنگام فرستاد  آدر اين باره از مبارک طبري که در         

 ةدر جامـ  : زيباتر خواهـد بـود؟ او در جـواب گفـت           اي بهتر و   در چه جامه  كعبه  : پرسيد
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 هجـري بـر     ۲۰۶فيد بافتند و در سـال       اي از ديباي س    سپيد، سپس مأمون فرمان داد جامه     

  .)۱۰۰ ، صهمان( »مه آويختند مکرةکعب

 مـاه رمـضان بـراي       هفتم و  بيست اين ديباي سفيدرنگ در روز        كه الزم به ذکر است     

 پوشش ديگري از ديباي سـرخ       الّشده و ا   استقبال از عيد مبارک فطر به کعبه پوشانده مي        

 ةاسـت و جامـ      شـده  بر کعبه آويخته مي   )  ترويه  روز =( هالحج  ذي هشتمبوده که در روز     

۱۰۱ ، صهمان( اند پوشانده ل ماه رجب بر تن کعبه ميقباطي را نيز در روز او(.  

 ةاست، سـفرنام   رنگ کعبه اشاره شده يکي از منابع معتبري که در آن به پوشش سفيد     

ـ   ۴۴۲ ناصرخـسرو کـه در سـال       .ناصرخسرو است   را  خـدا رفتـه و آن  ة بـه زيـارت خان

 سپيد بود   ،اي که خانه بدان پوشيده بود      و جامه «: نويسد  آن مي  ةتوصيف کرده است دربار   

 »طرازي را يک گز عرض و ميان هر طراز ده گز به تقريـب             . و به دو موضع طراز داشت     

   .)۱۳۳ صناصرخسرو، (

طورمعمول در کسوت سفيد بوده است؛ اما به          کعبه در زمان حکومت عباسيان به      ةخان  

نيـز  ...  ايـران، مـصر، يمـن و       ماننـد هايي   ام ضعف عباسيان کسان ديگري از سرزمين      هنگ

 ازجمله محمود غزنوي کـه      ؛اند هاي مختلف نموده    جامه براي کعبه، با رنگ     ةاقدام به تهي  

اي از ابريشم زرد براي کعبه مهيـا نمـوده و بـه مکـه فرسـتاده          هجري جامه  ۴۶۶در سال   

   .)۱۰۷  و۱۰۶ صصالدقن، ( است

 سـبزرنگ   ة جام ةهاي مختلف پوشش کعبه، تهي      زير نيز ضمن اشاره به رنگ      ةدر نوشت   

 کعبـه  ةگردد کـه جامـ   و نيز واضح مي«: است  شده  کعبه به ناصرالدين عباسي نسبت داده    

هاي گوناگون بوده که در اين       هاي مويين ابريشمي نازک در رنگ      بيشتر از ديبا و گاه بافته     

از آن پس رنگ سبز و آبـي معمـول          . خورد  بيشتر به چشم مي     سفيد و سرخ و زرد     ،ميان

)  هجـري  ۵۷۳‐۶۲۲( در آغـاز خالفـت ناصـرالدين عباسـي        : صـورت کـه    گردد بدين  مي
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در پايـان دوران خالفـت      . اي از ديباي سبز پوشانيده شد       جامه ةبار کعبه به وسيل    نخستين

کـه ايـن جامـه       وشانيده شـد  اي از ديباي سياه پ      جامه ةوسيل  شريف کعبه به   ةبرده، خان  نام

از آن هنگام، ديباي سياه همچنان به عنـوان جامـه           ... داراي کمربندهايي به رنگ زرد بود     

  .)۱۰۷ ، صهمان( »براي کعبه معمول گرديد

سقف کعبه از   «:  هجري چنين نوشته است    ۵۷۹ خود به سال     ةابن جبير نيز در سفرنام      

ـ  ،اي از ابريشم رنگـي      جامه ةدرون به وسيل   آن در  ) يعنـي بـرون   ( ن گرديـده و ظـاهر      آذي

 و۱۷ ، صـص  همـان ( »اي از ابريشم سـبز پوشـيده اسـت          کعبه با جامه   ةپيرامون چهارگان 

۱۱۸ (  

 پوشش سبزرنگ کعبـه بـه ناصـرالدين         ةگفتني است که با توجه به منسوب بودن تهي          

اي  منطبق است با بخشي از زندگي خاقاني که بين سـاله           ،اين تاريخ ) ۵۷۳‐۶۲۲( عباسي

   .است  بوده.ق.   ه۵۲۰‐۵۹۵ /۵۰۰

همچنـين  و   حاصل از مطالب گذشته اين است که با توجه بـه اشـعار خاقـاني                 ةنتيج  

 خدا سـبزرنگ بـوده   ةمستندات تاريخي، قطعاً پوشش کعبه در زمان ديدار خاقاني از خان   

در بيت مورد بحـث مـا بـه هـيچ وجـه             » رومي «ةتر اين است که واژ      مهم ةاست؛ اما نکت  

  : بيانگر رنگ نيست به چند دليل

  اسـتفاده  » رومي «ةبراي توصيف چيزي در سفيدي از واژ        اين که شاعران معموالً    لاو

 ة بنـابراين واژ  ، پوشش کعبه سـبزرنگ بـوده اسـت        ،اند، حال آن که در زمان خاقاني       کرده

» نقـاب  رومـي « اين است که     مدودليل  . تواند بيانگر رنگ آن باشد     رومي در اين بيت نمي    

اي از رنگ سفيد خورشيد يـا        توان آن را کنايه    رو نمي   اين  کعبه است از   ةتوصيفي از خان  

  . پوشان يا هر چيز ديگري دانست احرام
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براي » رومي «ةتوان چنين تبيين نمود که اگر واژ        را با استناد به بيت زير مي       سومدليل    

در » خـضرا  «ةسـتفاده از واژ  پـس ديگـر نيـازي بـه ا    ،فتـه باشـد  ر کار  بيان رنگ سفيد به   

  :ينيمب در بيت زير ميتوصيف پوشش کعبه نيست چنان که 

 حبــشي زلــف يمــاني رخ رنگــي خــال اســت
  

  رومــي خــضرا بيننــد،ش تتــقكــه چــو تركــانْ  
  

توانـد بـه    رفتـه اسـت مـي     کـار   استفاده از اين بيت و توجه به تشبيهي کـه در آن بـه               

  کعبه بـه زنـان تـرک       ة خان ،در اين بيت  . ندشدن معني بيت مورد بحث کمک ک        تر روشن

  .تشبيه شده است از جهت داشتن تتق رومي) ترکان(

ارتباط بسيار نزديک و تنگـاتنگي وجـود        » ترکان«و  » رومي«ة  گفتني است که بين واژ      

خـان  در اصـطالح مـسلمين و مور      «: آورده اسـت  » روم «ة دهخدا در ذيل واژ    ةعالم. دارد

هـاي   توضـيح کـه دولـت      بـا ايـن      ،اي صغير و توابـع آن اسـت        آسي ،اسالمي مراد از روم   

ر آنان  جمهوري و امپراطوري روم چون وسعت پيدا کرده و تا حدود آسياي صغير، مسخّ             

 همـان   ، غربـي  ؛ منقسم به غربي و شرقي شـد       ، از قرن پنجم ميالدي به اين طرف       ،دگردي

مناسـبت   بدين. ختي استانبول  آسياي صغير به پايت    ، و شرقي  ،ايتاليا بود به پايتختي شهر رم     

  هم روم  ‐ حتي بعد از ورود سلجوقيان و ترکان       ‐هاي آسياي صغير و استانبول     قسمتبه  

 مملکـت   ةبعد بر هم  كه   خود قسطنطنيه بوده است       نامِ ،بيزانس. شد  گفته مي  هم روميه    و

  . اطالق شد) آسياي صغير( روم

 :ل او ؛تـوان يافـت    شـبه مـي     هدو وجـ  ) تـرک (  کعبه به زن رومـي     ةو اما در تشبيه خان      

فريـب و    کعبه است در اين پوشش ظريف که چونـان زنـان دل     ةگري و زيبايي خان    جلوه

  . کند خودآراي روم، چشم هر بيننده را خيره مي
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  نقاب ابريشمي است که کعبه بـدان روي پوشـانيده          جنس و ظرافت و زيباييِ    : و دوم   

ربايي خـود را دوچنـدان       ن رومي با آن دل    است و يادآور روبندهاي حريري است که زنا        

  . کردند مي
  

   يپوشش زنان روم

 و آراسـتن صـورت و       يياند و توجه آنان بـه خـودآرا        لباس بوده  ار خوش ي بس يزنان روم 

 ي با فصاحت  .م۱۲۲۰بورگ در حدود     جنسيبرتولد اهل ر  « بوده است که     يا لباس به اندازه  

 ياريبس... ديدل  نازک ي شما موجودات  ، زنان يا«: دهد يهوده زنان را مورد شماتت قرار م      يب

ـ با.  خود قماش اسـت يد که بهايده ياطه اجرت م  يقدر به خ   از شما همان    ي رود حتمـاً ي

شما ... ه دهند ي لباستان را تو بگذارند و حاش      يها د لبه ي حتماً با  ؛تان حشو بگذارند  يها شانه

طـرف را   د، آنيکـش  ي درهم مـ   ن طرف را  ي ا ؛ديدار يسرگرم م ،   خود يها خود را با روبنده   

د و تمـام هـم      يـ کن ي م يگوشه را زردوز   د، آن يکن ي م يين گوشه را طال   ي ا ؛ديکش يدرهم م 

دورانـت، ج   (» است يا هوده و گناهکارانه  يد که زحمت ب   يکن يش را مصروف به آن م     يخو

   .)۵۰۰  و۴۹۹ ، صص۱۳

ن يتـر  فيـ ر ظ ن و يتـر   از مرغـوب   ي از زنـان رومـ     ياري ظاهر، بـس   يعالوه بر آراستگ    

 خـود اسـتفاده     يهـا   جامـه  ياسـت بـرا    شـده  ي کـه در روم بافتـه مـ        يشمي ابر يها پارچه

 طبقـات مرفّـه و برخـوردار        ياز بـرا  يـ ک امت ين پارچه درواقع    يند و استفاده از ا    ا    کرده يم

  . آمده است يجامعه به حساب م

ـ ا در آر  ي اسـت زنـان رومـ      يهيبـد «: سدينو ي خود م  يخيآلبرماله در کتاب تار      ش از  ي

 بوده  يونانيه به لباس زنان     يراهن بلند خود که شب    ي پ ي برا ؛ماندند يشوهران خود عقب نم   

 ن و يتـر  فيـ  لط ،شـد  يده مـ  يش که پاال نام   ي چادر خو  ي نام داشت و برا    )stola( و استاال 

ـ  موقوف   يهر وقت برا  . بردند يکار م  ها را به   ن پارچه يبهاتر گران ل ا محـدودکردن تجمـ    ي
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ـ  ا ،شـد  ي وضع م  ينيها قوان  خانم  ،مالـه ( »نمودنـد  ي آن اقـدام مـ     يشان بـه نـسخ و الغـا       ي

  .)۱۳۶ص

ـ  چنانکـه و   نستندز دا ي قصد جلب توجه ن    يشمي ابر ة در استفاده از پارچ    يزنان روم    ل ي

ات يـ  از ارکـان اخالق يکـ يشان، چادر و روبنده را ي که کشيهنگام«: دورانت نوشته است  

ـ ف و حري را از مشمش ظرها چادرها  دانستند به دستور زن  يسويع  ،ر زربفـت سـاختند  ي

، تاريخ تمدن ( »دنديرس يش به نظر م   يرباتر از پ   برابر دل  ن چادرها ده  ير ا يکه در ز   يطور به

  .)۴۹۹ ، ص۱۳   ج

 ي راز ، و نقـاب   ،افکندنـد  ي شانه م  يشال رو ] زنان: [سدينو يز م يگر ن ي د ي در جا  يو  

 ؛داد ي ثروتمندان را نوازش م    يها نرم، اندام  ي خزها ،زمستان. ديبخش يز به چهره م   يانگ دل

  .)۲۶۸ ، ص۸همان، ج( »دنديپوش يز مانند زنان مي بود که مردان نيشم چنان عاديابر

 کـه بـه   يا  و اشـاره ي کعبه بـه زنـان رومـ   ةه خانيجا بهتر است با توجه به تشب    نيدر ا   

  . ميز داشته باشي آن نةخچي به تاري کعبه شد، نگاهة خانيشميپوشش ابر
  

  جنس پوشش کعبه 

 را پـشت سـر   يخ، مراحـل مختلفـ  يز مانند رنـگ آن در طـول تـار       يجنس پوشش کعبه ن   

از  .اسـت    گوناگون سـاخته شـده     يها  کعبه از جنس   ةست و از ابتدا تاکنون جام     ا    گذاشته

ت يـ ده است کـه در روزگـار جاهل       يبه من خبر رس   «: اند که گفته است    که نقل کرده  يمل  ابن

 ي قرباني که برايدر آن هنگام معموالً شتران   . دادند ي بر کعبه قرار م    ياگون گون يها پوشش

  ويمنــي ي و بردهــاي حبــريهــا  مختلــف از پارچــهيهــا لا جــهــ بــر آن؛آوردنــد يمــ

ـ  ا ي آنگاه تمام  ،انداختند يمن را م  ي بافت   يها گرپارچهيد ـ ن هد ي هـا را بـه کعبـه اهـدا          هي

ن اسـت کـه     ي پشم يها ها و جامه   ميره و گل  ر از قطعات خز و حب     ين مطلب غ  يا. کردند يم

  .)۸۷ صالدقن، ( »پوشاندند ي از آن کعبه را ميمعموالً با مقدار
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ـ حر« ازجملـه    يگـر ي د يها جا ختم نشده و بعداً جنس      نياما موضوع به هم       يبـرا » ري

ـ     نيل او ي برا ين که چه کس   يدر مورد ا  . پوشش کعبه به کاررفته است     ـ  حرةار از پارچـ  ب ر ي

ش از اسالم و در     يپ«: است د الدقن نوشته   دکترمحم ،ش کعبه استفاده کرده است     پوش يبرا

 بـاج ي از د  ييهـا  هچـ  پار ، کـه در آن    يبر شـتر  » کالب  بن جعفر  بن خالد«ت  يدوران جاهل 

 کعبـه   ي را بـه سـو     يشميد ابر ي سپ يها ن پارچه ياو ا . افتي شد، دست  يحمل م ) شميابر(

 ين کـس  ي نخـست  ،کالب  بن  جعفر  بن ب خالد يترت نيبد. خته شد ي آن آو  يفرستاد و بر رو   

   .)۸۹  و۸۸ ، صصهمان( »ختيدار آو  نقشيشمي ابرةامج کعبه  براست که

 ين کـس  ينخـست » يوسف ثقفـ  ي  بن  حجاج«د که   يآ يم  دست ات به ي روا يز از برخ  يو ن   

ـ      ين درحال يد و ا  يبا پوشان ي از د  يا  جامه ةلياست که کعبه را به وس      ن، ش از آي اسـت کـه پ

   .)۹۰ ، صهمان( »است  شده يده مي و چرم پوشاني از قباطيا  جامهةليکعبه به وس

عبـدالمطلب را     بـن   او مادر عباس  .  دارد يگري د ةدي کتاب اخبارالکرام، عق   ةسندياما نو   

و ممـن   «. دانـد  ير کعبـه مـ    ي پوشش حر  ةکنند هين ته ياست، اول   که داشته  يبا توجه به نذر   

فنـذرت ان تکـسوالکعبه،     . رينها اضله و هو صغ    آبدالمطلب و ذلک    ع بن  کساها ام العباس  

کالب   بن  جعفر  بن إن عدنان و خالد   : قاليو  . ريه، کستها الحر  ي اول عرب  يو ه . ان وجدته 

  .)۱۲۸ ص، ي مکياالسد( »اهايکس

ـ د ا يـ آ يمـ   بـر  يخي کـه مـسلم اسـت و از منـابع تـار            يزيچ   ن اسـت کـه در دوران       ي

 .سـت ا شده ي کعبه استفاده م   يها  جامه ي برا يشمي ابر يها پارچه، از   ي اسالم يها حکومت

ه در دوران   يـ ام يبنـ : سديـ نو ي مـ  يمـاورد « .اني عباسـ  ةان و هـم در دور     ي امو ةهم در دور  

 کعبـه  ي بـرا ييهـا  جامه گرفتند، يم )حبشه( ها ي که از نجرانيا هي از راه جزيش گاه يخو

   .)۹۷صلدقن، ا( »دادند يم ها قرار ن جامه آيبا بر روي از ديگري دةکردند و جام يم  هيته
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 ي عباسـ يخلفـا  «؛اسـت   کعبه وجـود داشـته     ةژه به جام  يز توجه و  يان ن ي عباس ةدر دور   

 آنهـا دسـتور داده      .دادنـد  ي کعبه از خود نشان مـ      ة را همواره نسبت به جام     يا ژهيتوجه و 

  .)۹۷ ، صهمان( »شم بافته شودين انواع ابريتر ن و گراني کعبه از بهترةبودند که جام

 ي بنـا ،کعبـه «: کنـد  يف مـ ين توصي کعبه آن را چنةدن خانيز پس از د   يل دورانت ن  يو  

انـد و    کـرده   ختـه روشـن   ي نقره که از سقف آو     ي است که داخل آن را با چراغها       يکوچک

ـ  ابر ة آن به پارچ   ي برون يوارهايد ، ۱۱، ج تـاريخ تمـدن   ( »اسـت   دهيبهـا پوشـ    شم گـران  ي

   .)۱۰۵ص

بطوطه، هم پنهـان      ابن ،س معروف ينو د سفرنامه ي و جنس و رنگ آن از د       پوشش کعبه   

اه است که   يشم س يپوشش کعبه از ابر   «: است ف آن پرداخته  ينمانده و در دو مورد به توص      

  .)۱۷۸ص بطوطه،  ابن(» گرفته ن فرايي آن را از باال به پاةتماماً بدن

 ياه که آستر کتـان    ير س ي حر  است از  ي کعبه، پوشش  ةکسو«: سدينو يگر م ي د يو در جا    

  .)۱۷۸ ، صهمان( »...دارد

شـاعران هـم    هـاي     سـروده ان  يـ م از م  يم، اگـر بخـواه    ي که بگذر  يخياز مستندات تار    

چ يرا ه ي ز ؛مي برو يوان خاقان يد به سراغ د   ي با يديترد  چيه يم ب يابينه ب ين زم ي در ا  يشواهد

ات مربوط بـه آن     ي نه به جزئ    کعبه شعر سروده است و     ة دربار ي خاقان ة نه به انداز   يشاعر

کـه در آنهـا بـه       هاي خاقـاني اسـت        اي از سروده    زير، نمونه  هاي  بيت. توجه نموده است  

  :است شده کعبه اشاره ةجنس جام
  

ــه  ــه رغــم كعب ــا كــي ب ــشينان عــروس وار ت  ن
  

  كعبـــه ســـر ز شـــقّة ديبـــا بـــرآورمنچـــو  
  

  )۲۴۵ ، صيخاقان(

ــ  ــات مربـ ــاتون كائنـ ــوشخـ ــسته خـ  ع نشـ
  

 لّـــه و ز ســـر افتـــاده معجـــزشپوشـــيده ح  
  

  )۲۱۹ ، صهمان(



  ۱۴۳/...رومي نقاب كعبه   

 

ــرد ــادتةپـــــــ ــاه بـــــــ   در بارگـــــــ
  

 زان حلّــــه كـــــه هــــست از آن كعبـــــه    
  

  ) ۴۰۵ ، صهمان(

 بهــر فــرش كنــشتز مــده دل  بــه دســت آز
  

ــا    ــان ديبــ ــد مكيــ ــه ندزدنــ ــام كعبــ  ز بــ
  

  )۷ ، صهمان(

ــود    ــه ش ــن كعب ــاي ت ــقّة ديب ــك ش ــود فل  خ
  

 م شــقّة ديبــا بيننــد  ش علَــهــم ز صــحبتْ   
  

  )۹۵ ، صنهما(

هـا    و نوشـته ها سرودهدر » يروم«ن است که ي از ايدر مجموع، مطالب ذکر شده حاک      

در . د بودن رنگ پوست مردم روم     يا باشد به سبب سف    يد اش ي از رنگ سف   يا هيتواند کنا  يم

را » يرومـ  «ة واژ ،ن روم ين پارچه در سرزم   ين به سبب بافت مرغوب ا     عراز شا ي ن يموارد

 ةگرشـاعران، واژ  ي ماننـد د   هـم  ياقانرو خ   ازاين. اند کار برده   به يشميابر ة از پارچ  يا هيکنا

در سـه   وي  است؛ اما    کاربرده  گوناگون به  يزهايچ» رنگ و جنس  «ف  يرا در توص  » يروم«

 مقـصود  ،است که در هر سه مـورد       کعبه استفاده کرده   ةف خان ي در توص  اين كلمه مورد از   

 ةرا رنـگ جامـ    يـ  آن ؛ ز   »رنـگ « است نه    بوده»  پوشش کعبه  يشميجنس ابر «ف  ياو توص 

 سه  ني از ا  بيت  اولينن موضوع را در     ي سبز بوده است و صراحت ا      يکعبه در زمان خاقان   

  :مينيب ي ميخوب  بهاست  شده  بيتي كه در توصيف كعبه سروده 

ــشي ــاني حب ــف يم ــال اســت رخ رنگــي زل  خ
  

  رومــي خــضرا بيننــد،ش تتــقكــه چــو تركــانْ  
  

  )۹۶ ، صهمان(

  هـست  خدايش خداسـت الجـرمش نـام       خانه
  

  تـــازي رومـــي نقـــاب،نـــشين عشـــاه مربـــ  
  

  )۴۲ ، صهمان(

ــد    ــرب را نگرن ــاتون ع ــه، خ ــه زان آين  گرچ
  

ــه    ــس آينـ ــد ،در پـ ــا بيننـ ــي زن رعنـ   رومـ
  

  )۹۵ ، صهمان(

 چگونه بـا    يم خاقان ينيم تا بب  ي توجه کن  ها  تين ب يب قرارگرفتن ا  ي است که به ترت    يکاف  

ت نخـست، کعبـه را   يـ  در ب  ؛اسـت  ا پرداختـه   معمـ  ش، به حلّ  ير خو يظن  ي و ب  يهنر ستودن 
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رنـگ  «ت دوم بـا حـذف     ي در ب  ؛» سبز دارد  يِ که روبند روم   يزن«: کند يف م ينگونه توص يا

ز يـ ن» روبنـد «ت سـوم از آوردن      يـ  و در ب   .» دارد ي که روبند روم   )۲(يزن«: ديگو يم» روبند

  .»يزن روم«: ديگو ي مبرد و يکارم جاز را بهيت ايکند و نها ي ميخوددار

ت مورد بحث ما    ي در ب  ي است که خاقان   ييا معم جاز، رمز حلّ  ين ا يافتن ا ي ،قتيدر حق   

  .است کرده طرح

نقـاب  كنـد، منظـور او زنـي بـا             را توصيف مي   »زني با نقاب رومي   «هنگامي كه وي،      

روبنـد  مقصود او، زنـي اسـت كـه         » زن رومي «گويد    كه مي    است و وقتي    سبزرنگ روميِ

 هم در اين تركيبات، چيزي جـز بيـان   »رومي«ة درنتيجه، مفهوم واژ . دارد سبزرنگ   روميِ

   .تواند باشد  پوشش كعبه نميجنس ابريشميِ
  

   :گيري جهينت

  : توان خالصه کرد ينکته م ق را در دوين تحقي اةجينت

: لبه دودليـ   ؛»خطاب يروم«درست است نه    » نقاب يروم« ت به صورت  ي ب ةيقاف: نكتة اول 

ـ گو ي سـخن مـ    ي کـه رومـ    يکـس (  آن يبا توجه بـه معنـ     » خطاب يروم«ب  ي ترک اوالً ) دي

 كـه ايـن      معتبـر  يهـا   نـسخه   برخـي از    با استناد به    ثانياً ؛ کعبه باشد  ةتواند صفت خان   ينم

  .اند ضبط كرده» نقاب  رومي«تركيب را به صورت 

 ي خاقـان  هاي  سرودهه   ازجمل ي در شعر فارس   يار فراوان يکاربرد بس » يروم «ةواژنكتة دوم   

 کار  به يشمي ابر يها پارچه» جنس«ان  ي ب يز برا ي ن يو گاه » رنگ«ان  ي ب ي برا يدارد که گاه  

ـ  يدر توصـ  » يرومـ  «ة از واژ  ي که خاقان  ياست؛ اما در موارد     رفته  کعبـه اسـتفاده     ةف خان

» جـنس «ان  يـ  مقـصود او ب    يديـ ترد  چي هـ  دون ب ،ت مورد بحث ما   ياز جمله ب  ،  است کرده

 دارد،  ‐پوش عـرب   ن عروس حلّه  ي ا ‐ که او از کعبه    يفاتيرا با توص  ي ز ؛است به  پوشش کع 

بـر رخ زيبـا      كـه ني  يشميـ با نقـاب ابر    اما   ، است و عرب   ي تاز ،ن خاتون کائنات  ي ا گرچه
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وار بـه     است کـه خـوش نشـسته و عاشـقان را پروانـه             ي روم ي همچون زن رعنا   افكنده،

  . واندخ  يطواف خود فرام
  

  :ها نوشت پي

ها بافتـة مـصريان در آن دوران بـه             اين پارچه  و شده    هاي سپيد و ظريفي اطالق مي       به پارچه : قباطي ‐۱

ص  ،همـان (رنگ را گوينـد       هاي سياه   روپوش يا پارچه  : حبري). ۹ص  الدقن،  (آمده است     شمار مي   

ن رنگ آميزي شده و سپس با تارهاي بدو هاي آن رنگ اي كه قسمتي از رشته  پارچه: برد يماني ). ۸۷

اي   پارچـه : پـالس ). ۸۴ ، ص همـان (گرفت    راه به خود مي     شد كه در پايان حالتي راه       به هم بافته مي   

  ).همانجا(ضخيم از پشم 

د، ايـن تعبيـر   ايم به اين دليل است كه خاقاني در موارد متعد معني كرده» زن«را » شاه«جا  اگر در اين   ‐۲

  :را در مورد كعبه به كاربرده است؛ مانند

ــ ــد   گرچ ــرب را نگرن ــاتون ع ــه خ  ه زان آين
  

ــد      ــا بيننـ ــي زن رعنـ ــه رومـ ــس آينـ  در پـ
  

  )۹۵ ، صخاقاني(

 روز و شب را كه به اصل ازحبش و روم آرند          
  

ــد      ــوهر و الال بينن ــرب، ج ــاتون ع ــيش خ  پ
  

  )۹۵ ، صهمان(

 وان كعبه چون عروس كه هر سال تـازه روي         
  

ــشاطه    ــوده مـ ــورآزرش   بـ ــزا پـ ــه سـ  اي بـ
  

ــه   ــرب، هم ــاتوني از ع ــالم او خ ــاهان غ   ش
  

 كنـان هفـت كـشورش      سمعا و طاعـه سـجده       
  

ــ  ــات مربـ ــاتون كائنـ ــوشخـ ــسته خـ  ع نشـ
  

 پوشـــيده حلّـــه و زســـر افتـــاده معجـــزش   
  

  )۲۱۹صهمان، (

  

  :منابع

  . ش. ه۱۳۶۱، تهران، ي و فرهنگي موحد، مرکز انتشارات علمي، ترجمه محمدعلسفرنامه ه،طابن بطو ‐۱

، يمـصطف  غـالم  افظحـ   ق دکتـر  يـ ، تحق اخبارالکرام يا اخبارمسجدالحرام   مد،مح      ، احمدبن ي مک ياالسد ‐۲

 .م۱۹۷۶/ ق. ه۱۳۹۶، هند، بنارس
 .ش. ه۱۳۸۳، تهران، ، مشعري انصاري، ترجمه هاد آن از آغاز تاکنونةکعبه و جام الدقن، محمد، ‐۳
 .ش. ه۱۳۴۷ ، تهران،رضوي، بنگاه ترجمه و نشر كتاب  رس، به اهتمام محمدتقي مدديوانانوري،  ‐۴
 .ش. ه۱۳۸۷، تهران، ار، زوشرح ديوان خاقانيبرزگرخالقي، محمدرضا،  ‐۵
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، تهـران،   في شر ي دانشگاه صنعت  ي، مؤسسه انتشارات علم    سخن ةاط مشّ ؛خاقاني،  ياحمدعل ،يجعفر ‐۶

 . ش. ه۱۳۷۸
  .ش. ه۱۳۳۸، تهران، ار، زوين سجادياءالديح ضي، تصحديوانن، يالد ، افضلي شروانيخاقان ‐۷
 ‐، تهـران  يابوالقاسـم طـاهر    ة ترجمـ   جلد هشتم، يـازدهم و سـيزدهم،       ،تاريخ تمدن ل،  يدورانت، و  ‐۸

 .ش. ه۱۳۴۱، نيورک، فرانکليوين
 . ش. ه۱۳۷۷، تهران،  انتشارات و چاپ دانشگاه تهرانة، مؤسسنامه لغت  اکبر،يدهخدا، عل ‐۹
 . ش. ه۱۳۷۴، تهران، ، سخنشاعر صبح ن،ياءالدي، ضيسجاد ‐۱۰
 . ش. ه۱۳۶۳، تهران، يبي جيها  کتابي، شرکت سهام اشعار خاقانيةگزيد ن،ياءالديض ،سجادي ‐۱۱
 .ش. ه۱۳۲۸، تهران، رضوي، اساطير  ، تصحيح محمدتقي مدرسديوانغزنوي، سيدحسن،  ‐۱۲
ي، تهـران،   المعـارف اسـالم     ةريـ مطلـق، مرکـز دا      يح دکتـر جـالل خـالق      ي، تـصح  شاهنامه،  يفردوس ‐۱۳

 .ش. ه۱۳۸۶
 . ش. ه۱۳۴۱، تهران، ريرکزاده، سمين زيحس  غالمة، ترجمتاريخ رمماله، آلبر،  ‐۱۴
  . ش. ه۱۳۷۳؛ تهران، ، قطرهگزيده اشعار خاقاني ،سار، عبايماه ‐۱۵

 .ش. ه۱۳۶۲، تهران، ، تصحيح رشيد ياسمي، اميركبيرديوانسلمان،  مسعودسعد ‐۱۶
 .ش. ه۱۳۸۲، تهران، ي دانشگاه، مرکز نشربزم ديرينه عروسمعدن کن، معصومه،  ‐۱۷
 . ش. ه۱۳۷۰، تهران، ، زوارياقيرسيکوشش محمد دب ، بهسفرنامه ناصرخسرو، ‐۱۸
 .ش. ه۱۳۵۱، تهران، ، امير كبيركليات خمسهاي،  نظامي گنجه ‐۱۹

  

  



 

 

   در ديوان سنايي»انسان كامل«نظرية 
ددكتر محم يدحسين محم  

   قزوينالمللي امام خميني استاديار دانشگاه بين

  )۱۷۱ تا ۱۴۷ص (
  

  :دهيچک

ـ      ييسـنا .  اوسـت  يهـا   يژگي مهم در عرفان، انسان کامل و و       يها   از بحث  يکي ن شـاعر   ي بـه عنـوان اول

 کرده و آن را مـورد بحـث و فحـص            يله را وارد شعر فارس    ئن مس يز هست که ا   ي ن ين کس ي، اول يعرفان

 بـه انـسان کامـل از دو         ييسـنا . ت است يار حائز اهم  ين باب بس  ي نظر او در ا    يقرار داده است لذا بررس    

ـ ا به تعب  ي يدگاه فلسف ياز د : سته است يه نگر يزاو ـ   ابـن  يري دگاه يـ امـا د  . يدگاه اخالقـ  يـ وار و از د    يعرب

 را  ييهـا   يژگيوان خود ابتدا و   ي در د  ييسنا. د قرار گرفته است   يشتر مورد تأک  ي ب يي سنا ةي در نظر  ياخالق

ت حـداقل اخـالق     يستند به رعا  ي ن يافتنيل که آنها دست     ي دل نيشمارد سپس به ا     ي انسان کامل برم   يبرا

 ي آراستگ‐۲ز از رذائل ي پره‐۱:  داشته باشديژگيداند که سه و ي ميکند و انسان کامل را کس  يبسنده م 

  .ييگرا  عمل‐۳به فضائل 

  

  .، عرفاني اجتماعي، انسان کامل، انتقادهاييسنا :هاي كليدي واژه
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 ؟ آدمحكايــــــت چنــــــد از ابلــــــيس و
  

 ! آدمــــي كــــو؟،همــــه ابلــــيس گــــشتند  
  

  ييسنا

مهمقد:  

 و  ينـ ي ع يهـا    او و انطبـاق آن بـا نمونـه         يها  يژگي انسان کامل و بحث در باب و       يتئور

ا يـ  که کمتر شـعر      يي است تا جا   ين مباحث در عرفان اسالم    يتر  ي از اساس  يکيملموس،  

وان ي د ،ن متون ي ا نِيتر  ز مهم  ا يکي.  باشد ين بحث خال  يد که از ا   يتوان د   ي را م  ينثر عرفان 

  . استييسنا

 ي در شـعر فارسـ     ين شـاعر عرفـان    يل به عنوان او   ييبحث از انسان کامل در شعر سنا        

 او بـا عارفـان      يها  شهي اند سةيرا از راه مقا   يز) ۴۴، ص يکدکن يعيشف( خاص دارد    يتياهم

 حـائز   تةنک.  کرد يابي و مهم را رد    ي اساس لةئن مس يور ا  تطّ يتوان چگونگ   ي، م يپس از و  

 ين است که بعض   ي ا دارد  الزم مي  يين مطلب را در شعر سنا     ي ا ي که بررس  يگريت د ياهم

 در باب انـسان کامـل       يي سنا يدگاههاي، د يکدکن يعياز محققان معاصر همچون استاد شف     

ن نکتـه،   يـ رش ا ي ضمن پـذ   .)۴۴همان، ص (اند     دانسته ي ابن عرب  يها  دگاهيک به د  يرا نزد 

 ةمـ ي نة برجست ة فالسف يها  شهين شاعر با آراء و اند     ي آراء ا  ةسيه با مقا   کرد ک  يادآوريد  يبا

 از ياري هـم ماننـد بـس      ييشـود کـه سـنا       يخوان الصفا، معلـوم مـ      ا يعنيدوم قرن چهارم    

، ابـوالعالء   يديـ ان توح ي، ابوح ي سجستان يمان منطق يشمندان روزگار خود مثل ابوسل    ياند

انسان و اخالق داشته     ةطيات آنها خصوصاً در ح     به نظر  ياديتوجه ز ... نا و ي، ابن س  يرمع 

ـ  ا ين گروه است که البته بررس     ي ا يها  شهي متأثر از اند   يو در موارد   از بـه   يـ ن موضـوع ن   ي

  . به آن خواهد پرداختيگري دةسنده خود در مقالي جداگانه دارد و نويقيتحق

فت که بحث   توان گ   ي داشته است لذا م    يز از کاست  يل به تکامل و گر    يانسان همواره م    

ن خـود   يـ شود که او متوجه خـود و شـناختن ا           ي بشر مطرح م   ي برا ياز انسان کامل زمان   
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 ة برجـست  يهـا   تي و شخـص   يريان، قهرمانـان اسـاط    يها به خدا    ش انسان يگرا. شده است 

ن توجـه   يل همـ  ي به دل  .)۱۰، ص شريعتي(ن امر بوده است     ي تحقق هم  ي در راستا  يخيتار

ـ  يز جستجو برا  يز نقص باشد و ن     که دور ا   يبشر به مفهوم انسان     ، آن يهـا   افتن مـصداق  ي

ت يـ توان در اکثر    ي واصل شده باشد م    يشناس  ي و هست  ي که به مقام خودشناس    ي کس يعني

.  بشر، بحث از انسان کامـل را مـشاهده کـرد           ي فکر يها  ها و نحله    ب به اتفاق مکتب   يقر

ـ ن بحث ابتدا در نظرات قبل از        ي ا ةاکنون به سابق   ه صوفّمتـ  آن در نظـر      وف و پـس از    صّت

  .م کردي خواهيا اشاره
  

  :هيانسان کامل قبل از صوف) الف

افالطـون  . انـد   شرو بحث در باب انسان کامـل بـوده        يم، افالطون و ارسطو پ    يونان قد يدر  

  :کند يم ميآل آنها بر سه دسته تقس دهي نوع اي را بر مبنايافراد انسان

  ؛و ثروت هستند که به دنبال پول يي آنهايعنيطلبان   نفع‐۱

  ؛دانند ي که مقام و افتخارات را اصل مي کسانيعنيطلبان   جاه‐۲

  .دانند يقت مي را در وصول به حقيدوستان که لذت زندگ  حکمت‐۳

ـ لسوفان اسـت کـه منجـر بـه          يآل ف   دهيآل، ا   دهين ا يبه نظر افالطون، بهتر       يک زنـدگ  ي

 يدوسـت  ر را در حکمـت    يـ ه خ  است ک  يلسوفيشود و انسان کامل همان ف       يسعادتمندانه م 

  .)۱۲۶‐۱۲۷، صصينصر(د يجو يم

 در کتـاب    يو.  انسان کامل سـخن گفتـه ارسطوسـت        ة برجسته که دربار   يِونانيگر  يد  

ر يـ دن به خ  ي کرده و راه رس    ييها  ت آن بحث  يکوماخوس در باب سعادت و ماه     ياخالق ن 

  :کنند ي ميگونه زندگ به نظر ارسطو مردم سه.  را باز نموده استياعل

  ؛ که مخصوص عوام استيواني حي زندگ‐۱

  ؛ که مخصوص افراد با فرهنگ استياسي سي زندگ‐۲
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  .جوست لتي که مخصوص افراد فضي تعقلي زندگ‐۳

  )۹ارسطو، ص(

ر است  ي امور خط  ياينامد جو   يا فرزانه م  يانسان کامل که ارسطو آن را انسان بزرگوار           

تر از همه     کند و مهم    ي رفتار م  يست و با تأنّ   ينه ن ياهل ک . باشد  يگران م ي به د  يکي ن ةو آماد 

  .)۱۰۹‐۱۱۲همان، صص(قت است ينکه به دنبال حقيا

 ، روح مرتبط است و معرفـت و عـشق         يها با رستگار     اساس حرف  يدر مکاتب هند    

  ).۳۸۹گان، صيشا( آن مکاتب است ة هميدو اصل اساس

 يشود و آراهات کـس  ي م گفته‐وس قديعني ‐ آراهات ، بودا به انسان کامل    ةشيدر اند   

 ي جهالـت، و مـست     ي شهوت، مست  ي از مست  يعني .رهاند  ي خود را م   ياست که از سه مست    

 و آرامـش    ين مقام شود به کمال سعادت و لـذت روحـان          ي ا يهر کس دارا  . آز و حرص  

. روانـا نهـاده اسـت     ي ن ةده و نفس او کامل شده و قدم بر آستان         ي و توجه مطلق رس    يقيحق

  .)۱۳۶ناس، ص(

ز از انـسان کامـل سـخن        يوس ن ين کنفوس يسم و آئ  ي مثل دائوئ  يني کهن چ  يها  نيير آ د  

 با دائو   يگانگيلت،  ي از فض  ي چون آکندگ  ينگ صفات يالئوتسو در کتاب دائوچ   . رفته است 

 از ي و دوري، فروتنـ ينگـر  ، ژرفييادعا ي، بي از خودخواهي، دور )يقانون مطلق هست  (

وس يکنفوسـ ). ۶۴‐۶۷صنـگ، صـ   يدائوج(رد  يـ گ  يم انسان کامل در نظر      يآرزوها را برا  

  .)۳۳‐۳۴، صص رسپياس(داند  يا آزاده و اهل کردار ميون تسو يانسان کامل را ک

 هر چنـد    يو.  سخن رانده است   ي است که در باب انسان آرمان      يز از کسان  يزرتشت ن   

نـسان   او در نظر گرفته است کـه ا        ي برا ي خود نداده اما صفات    ي به انسان آرمان   ينام خاص 

سد که زرتشت   ينو  يان م يخ جامع اد  يجان ناس در تار   . دهد  ي نشان م  ي را اخالق  يکامل و 

ـ  در انجمني از دانايش از مشهور شدن خود روز     يپ ـ ان از اي ن يکـوتر يد کـه ن يشان پرسـ ي
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ر کردن گرسـنگان و     يست؟ در پاسخ گفتند که س     يش روان باشد چ   ي آسا ةستي که شا  يکار

 هوما و آب و پرستش      ةريروزان داشتن آتش و افشاندن ش     ان و ف  يخوراک دادن به چهارپا   

ن را کـه  ين همه، چهار کار نخـست ي از ا:شه کرد و گفتين سخن انديزرتشت در ا . وانيد

 يوان که کار  يرفت مگر پرستش د   يتوان پذ   يده است م  يآمرز  دادگر و روان   يدرخور مردم 

  .)۳۰۳ناس، ص(زار ي از آن بياست دشوار و جان بهشت

 در اهورامزدا هستند که هـر کـس آنهـا را در درون              يا  گر صفات ششگانه  يداز طرف     

ـ ا. افـت يخود بپرورد بـه کمـال خـود دسـت خواهـد              شـشگانه کـه در   يهـا  ن صـفت ي

بهـشت  ي ارد ‐۱:  کمال معروف هستند عبارتنـد از      ة به مراحل ششگان   ي زرتشت يها  شهياند

 ‐۵س  ا عشق مقد  ي اسفند   ‐۴ا اقتدار   يور  ي شهر ‐۳ا منش پاک    ي بهمن   ‐۲ يا فروغ راست  ي

  .)۱۲‐۱۵، صص ينصر (يا جاودانگي مرداد ‐۶ ين جهانيا کمال ايخرداد 
  

  :وفانسان کامل در تصّ) ب

. ن اسالم جـستجو کـرد     يگاه انسان در د   يد در جا  يه به انسان کامل را با     ي توجه صوف  ةشير

د يـ وند مورد تأکن شکل از جانب خداي بقره بد  ة سور ۳۰ ةيفه اهللا بودن انسان که در آ      يخل

ـ بـه   (فـه   ي االرضِ خل  ي جاعلٌ ف  ي و اذ قالَ ربُّک للمالئکه انّ      ؛قرار گرفته  اد آر آنگـاه کـه      ي

 ي هـم بـرا    يلـ يدل)  خواهم گماشـت   يا  فهين خل ي فرشتگان را فرمود من در زم      ،پروردگار

  .ن بحث استي به ايش مکاتب عرفانيگرا

 ةيـ  تـا آ   ۶۳ ةي فرقان از آ   ةدر سور م،  ي از مفسران قرآن کر    ين، به نظر بعض   يعالوه بر ا    

و در  ) ۱۲، ص يسـبحان ( مطرح شـده     ي انسان کامل و اوصاف و     يها  ، بحث از نشانه   ۷۷

 خـدا   يقي به صورت فشرده از بندگان حق      ي نشان ۱۳،  يا  هي هفتاد و هفت آ    ةن سور يان ا يپا

  .)۱۹همان، ص(ده است ي کامل هستند ارائه گرديها  همان انسانيکه به عبارت
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 که مراتب کمـال     ي است که از انسان    ين کس يج نخست ان عارفان، حالّ  يند که در م   ا  گفته  

دانست   ي م يز سالک ياد کرده و خود را ن     ي شده است    يموده و مظهر کامل صفات عال     يرا پ 

ـ زيز با يپس از حالج ن    .)۲۱۹، ص ينصر(ل شده است    ي نا ين مقام يکه به چن    يد بـسطام  ي

پـس از او هـم      .  خود بـه کـار بـرده اسـت         ة نمون  انسان يرا برا » الکامل التمام «اصطالح  

» االنـسان الکامـل   « اصطالح   ي بود که در عرفان اسالم     ين کس ي نخست يعرب ن ابن يالد  يمح

الحکـم بـه کـار بـرده و پـس از او               ه و فـصوص   يـ را در آثار خود از جمله فتوحـات مکّ        

 ۲۲ل بـر  مـشتم » االنـسان الکامـل  « تحـت عنـوان    ي به زبان فارس   ي کتاب ين نسف يزالديعز

 کتـاب   يلـ يم ج يخ عبـدالکر  ين عارفان، ش  يپس از ا  ). ۲۱۹همان، ص . (رساله نوشته است  

ـ را در پا  »  االواخر و االوائل   فةمعر ياالنسان الکامل ف  « ـ ان قـرن هـشتم بـه رشـته تحر         ي  ري

ثـم  : ة بـا جملـ    ۲ بقره   ة سور ي ابتدا ةين کتاب پس از نقل پنج آ      ي در ا  يليج. ده است يکش

شود و آنها را بـه        يات م ير آ يوارد تفس ) ۱۳۸، ص يليج(ره  يها معان کث  ه ل ياعلم ان هذه اال   

ـ  ذلک الکتاب الر   ةيل آ ياز جمله ذ  . کند  ي خاص به انسان کامل مربوط م      يا  گونه ه يـ ب ف ي

و الکتـاب   ) ذلک الکتـاب  ... (ميقه الف الم م   ي حق ياشار بذلک ال  : نويسد  ين م ي للمتق يهد

 پس  .)۱۳۹صهمان،  (قه االنسان   يه هو حق  ي اشار ال  م بما يهو االنسان الکامل فااللف الم م     

   خـصوصاً  يتـوان در اغلـب آثـار عرفـان          يشود و مـ     ير م ينان بحث انسان کامل فراگ    ياز ا 

 حـائز  ةامـا نکتـ  . گران آن را مـشاهده کـرد  ي و د ي، مولو يزي عطار، شمس تبر   يها  نوشته

ـ ت قر يه آن است که اکثر    يت در نظر صوف   ياهم ـ اتفـاق ا   بـه  بي م الـشأن   يبر عظـ  اميـ شان پ ي

 ي انک لعلـ   ةياند و حضرت را به مصداق آ         انسان کامل دانسته   ي اعال ةرا نمون ) ص(اسالم

 ةيـ  و واجـد کل    يار مکـارم اخالقـ    يـ  کامل و تمـام ع     ةنمون) ۴ةي آ /سوره قلم (مٍ  يخُلُقٍِ عظ 

د يشان به عنـوان قطـب اکبـر و غـوث اعظـم و سـ               ي دانسته و از شخص ا     يصفات انسان 



  ۱۵۳/نظرية انسان كامل در ديوان سنايي   

 

ـ ن انـسان کامـل   يتـر  يان و عـال   يوجودات و رحمت عالم   کائنات و معجز م    انـد   اد کـرده ي

  ).۲۲۲ و رزمجو، ص۹۵، صيدآباديب(
  

  ست؟يانسان کامل ك

 موضـوع   ، ارائه شده است که جمع کردن آنها خـود         يف گوناگون ي انسان کامل تعار   يبرا

ـ  انسان کامـل از د     يماي در کتاب س   يدکتر نصر . ل خواهد شد   مفصّ يکتاب دگاه مکاتـب،   ي

توان به آن مراجعه      يد اطالع م  ي کرده که جهت مز    يآور  ها را جمع    فين تعر ي از ا  ياريسب

 ابـن   ة از شـارحان برجـست     يصريق: ن گونه هستند  يف ا ين تعار يگر از ا  ي د يکرد اما بعض  

 انسان کامـل دانـسته   يها ک و معارف را از نشانهيک، اخالق نيک، افعال ن ي، اقوال ن  يعرب

ز در کتاب انسان کامل خود حدود هفـت شـرط           ي ن يليم ج ي عبدالکر .)۱۵۱، ص يسجاد(

ب، يـ مـان بـه غ  يا:  از آنهـا عبارتنـد از  يکند که بعـض  ي انسان کامل ذکر مي را برا ياساس

قـت مالئکـه و   ي بـه حق يقت اسماء و صـفات، تـصرف در وجـود، آگـاه         ياتصاف به حق  

ر شـرح   فروزانفـر د .)۱۳۹، صيليج( و انعکاس عظمت حق در قلب ي آسمان يها  کتاب

 است که از صفات     يشخص کامل کس  «:  ارائه کرده و نوشته است     يف جامع ي، تعر يمثنو

شـنود    يند و مـ   يب  ين حالت هر چه م    يدر ا . صف گردد  به صفات حق متّ     و  شده يخود فان 

 شده پـس هـر      يده و در حق فان    ين شخص چون از مراد خود چشم پوش       يا. از حق است  

شود و شخص نـاقص چـون در          يمحسوب م  اگر خالف ظاهر باشد کمال       يچه کند حت  

، ۲ ج ،شرح مثنـوي  فروزانفر،  (» ات خواهد بود  يحجاب است اعمال و رفتار او تابع نفسان       

 و ييبـا ي انـسان کامـل را بـه ز   ، خـود ي کربن هم در کتاب انسان نـوران      ي هانر .)۶۹۴ص

ـ  ي کرده و او را سو     يف معر طور موجز   به ـ  بـه ا   ؛دانـسته ) orientation(اب  ي ه  کـ ين معنـ ي

کـربن،  (شناسـد و بـر همـان قـدم خواهـد نهـاد                ي است که راه را م     ي انسان ،انسان کامل 

  .)۱۵ص
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ـ  ا يادآوري در باب انسان کامل،      يياكنون قبل از طرح نظر سنا        ن نکتـه الزم بـه نظـر        ي

 يهـا   يژگـ ي انسان است و تنفر انسان از و       ي درون يها  يژگيل به کمال از و    يرسد که م    يم

زد و به جستجو    يانگ  يافتن انسان کامل برم   ي ي است که او را برا     يها، عامل   لتير و رذ  يحق

 از مکاتب و در نـزد       يارين جاست که انسان کامل در بس      ي از ا  ؛)۶، ص ينصر(دارد    يوام

را همـانطور کـه     يـ  اسـت ز   ي اخالقـ  يبان، انسان ي از متفکران و فالسفه و عرفا و اد        يريکث

ل قـدم او  ) هيـ تحل(ل  ياسته شدن بـه فـضا     و آر ) هيتخل(ها    لتي شدن از رذ   يم، خال يدان  يم

کمال انسان که    «:سدينو  ين باره م  يکوب در ا   نيزر.  است ين مقصد عال  يدن به ا  ي رس يبرا

 ممکـن  ي خـود ي و فنا ييق ازخودرها ي است از طر   يت اله ي خالق ةل به مرتب  يعبارت از ن  

 ي را در وجـود و     يامت روحـان  ي هم هست که ق    يين ازخودرها يگردد و هم    يو حاصل م  

کنـد و از      ي است حشر م   ي عالم حس  ي که ورا  ي روحان ي را در عالم   يدهد و و    يق م تحقّ

 بدان محـدود    ي عالم حس  ةني هر روز  ي خور و خواب و خشم و شهوت که زندگ         يتنگنا

  .)۶۰۷، ص۲جسرني، کوب،  نيزر(» آورد يرون ميشود ب يم

 هـم بـر     يي سـنا   انسان کامل باعـث شـده کـه        يل اخالق ي فضا يد بر رو  ين همه تأک  يا  

م اشـعار   يوان نسبتاً حجـ   ياس باشد و در سرتاسر د      رفتار انسان کامل خود حس     يچگونگ

ت  علّـ  ،گـر ي بـه عبـارت د     ؛ کند يابي انسان را ارز   ي رفتارها ، مختلف يها  خود به صورت  

د در يزند را با  يل آنچه از انسان سر م     يه و تحل  ي انسان و تجز   ي به رفتارشناس  يي سنا ةعالق

 ييوان سـنا يـ  در ديدات متعـد يحاً اشاره شد، ابيطور که تلو    همان .جو کرد جا جست  نيهم

 بـه   ؛دهـد   ي نشان مـ   ي و نظارت بر کردار آدم     يد او را بر رفتارشناس    يشود که تأک    يده م يد

  :ريت زي در ب؛ميکن يعنوان نمونه و جهت روشن شدن بحث به چند مثال اشاره م

ــدة فـــــسق و فجـــــوريم   همـــــه گوينـــ
  

 ن ابكمــــي كــــو؟  هــــزل و ژاژگفــــت  ز  
  

  )۵۸۱ديوان، ص(
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د و خواهان ترک گفتگو از فـسق و         يگو  ياوه سخن م  يشاعر از دهان بستن بر هزل و          

  : بعديها تي در ب؛فجور است

ــ ــانوري را  هاي خواج ــود ج ــضيل ب ــه تف   چ
  

ــري را      ــشناسد دگ ــود ن ــه از خ ــيچ ب ــو ه  ك
  

  

ــي   ــو نبين ــيچ بهــي را ت ــه ز خــودت ه ــر ب  گ
  

 د بتــري راپــس چــون كــه نــداني بتــر از خــو  
  

  )۳۳ديوان، ص(

ـ ن که به همه حـال با يکند و آن هم ا   ي سفارش م  ي مهم ةبه نکت    گـران را بهتـر و   يد دي

 نفس و فـرود طبـع مانـدن را          ي، ورا يت مهم ي در ب  يين سنا يهمچن. برتر از خود دانست   

دن بـه   ي رسـ  ي بـرا  يداند و سـد     ي و غفلت م   ي کودک ة ماندن در مرحل   ي برا ي اصل يعامل

  : تکامل

 شـمار   تا وراي نفس خويشي خويشتن كـودك      
  

 مانـدي خويـشتن غافـل بـدار         چون فرود طبع    
  

  )۱۸۶ديوان، ص(

ر مـورد اشـاره قـرار گرفتـه از          يـ ن بيـت اخ   ي از طبع که در ا     يکنار نهادن نفس و دور      

بـاتر  يتـر و ز      گسترده ين نکته را به شکل    يا.  انسان است  ي در تکامل وجود   ينکات اساس 

 از  ،يسد کـه نفـس جـزو      ينو  ي م ينسف. توان مشاهده کرد    ي م يمل نسف در کتاب انسان کا   

 ةن از مرحل  يابد و کامل شود بنابرا    يد تا پرورش    يآ  يع م ي به عالم عناصر و طبا     يعالم علو 

کنـد صـورت    يدا ميگاه پ ين جا ي که در ا   ين صورت يلد و او  يآ  ي درم ي نبات ة به مرحل  يعيطب

رسـد و     ي م يواني ح ة به مرحل  ين نفس نبات  يسپس ا .  است سبز رنگ به نام طحلب      ياهيگ

نيک به نام خراط   ي است سرخ و دراز و بار      ين مقام، صورت کرم   ين صورت او در ا    يلاو .

ـ      ي مـ  ي انـسان  ة به مرتب  يواني ح ةسپس از مرحل   ن حالـت،   يـ ن صـورتش در ا    يرسـد و اول

ه ارشود کـه آن را نفـس امـ          ين، نام نفس، نفس ناطقه م     يان است و پس از ا     يصورت زنگ 

شود و بـاز      يده م يامه نام رسد که نفس لو     ي حکما م  ة به درج  ي مراتب يپس از ط  . نديگو  يم
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ن بـه  يـ رد و پـس از ا يـ گ ي نام ميرسد که نفس قدس يا مي اول ة به درج  ي مراتب يپس از ط  

 ين زمـان اسـت کـه بـه سـو          يـ ت کمال است و در ا     يرسد که نها    ي نفس مطمئنه م   ةمرتب

  .)۳۸۹‐۳۹۰، صصينسف(گردد  يش باز ميخدا

ق گـذر از آن و      يد کرده، تکامل نفس از طر     يز تأک ي ن ي گفته و نسف   ييطور که سنا    همان  

 بزرگ در   ي مانع ، نفس ماندن  يب، ورا ين ترت يشود و بد    ي حاصل م  يرفتن به مراتب بعد   

 ةز خـروج از گـستر     يـ ، ادوارد ژوزف ن   ييصدا با سـنا    هم. دن به کمال خواهد بود    يراه رس 

 از  ين قـرآن هـم دور     يو مفسر ) ۶۱ژوزف، ص (ان کامل دانسته    ات را شرط انس   يجسمان

  .)۱۱، صيسبحان(اند   محسوب کردهي ضرور، کمال انسانيها را برا ها و نقص يکاست
  

  :ييانسان کامل سنا

وان اشـعار   يـ  در د  يي که سنا  ييها  ن بحث يتر  ب به مهم  يمات، به ترت  ن مقد ياکنون پس از ا   

 انسان کامل خود را عرضـه کـرده،    ةها چهر    ضمن آن   انسان کامل داشته و در     ةخود دربار 

  .ميکن ياشاره م

  :ش به فضائليز از رذائل و گراي پره‐۱

ش بـه   يهـا و گـرا      لـت ي از رذ  يکنـد کـه او دور       ي ثابت م  ييوان سنا ي د يتأمل در شعرها  

ـ    يتر برقرار   ها و از همه مهم      لتيفض ـ  ا ا تعـادل ب ن يتـر   ن و مهـم   يتـر   ين دو را از اساسـ     ي

 از مـوارد اشـتمال      يکـ يد بتوان گفـت کـه       يشا. سان کامل خود دانسته است     ان يها  شرط

 ي از آن سخن گفته و هـانر ين کبريالد خ نجمي که ش)law of balance( يقانون ترازمند

هـا    لتيهـا و فـض      لتين رذ ين برقرار کردن تعادل ب    ي نقل کرده است هم    يکربن از قول و   

 کومـاخوس حـد   ي کـه در اخـالق ن       همان اسـت   ين تا حدود  يو ا ) ۱۱۸کربن، ص (باشد  

راالمـور  يخ «موجز ةک جمل يدر  ) ص(امبر اسالم يو پ ) ۶۶ارسطو، ص (ده شده   يوسط نام 

ت يـ به هر حال با توجه بـه اهم       ) ۶۹صاحاديث مثنوي،   فروزانفر،  (گفته است   » اوساطها
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نجا به اختصار به رذائل و فـضائل مطـرح          ي، در ا  يين بحث در شناخت انسان کامل سنا      يا

  :ميکن ي ميا وان اشعار او اشارهيدر د

  :رذائل) الف

 هـستند  ي بد نفسانيها ها و ملکه يژگيهمان و) contrary valus(ها  ا ضد ارزشيرذائل 

 يشگيـ  و شـقاوت هم    ي بدبخت ةيشود و ما    ي شخص حاصل م   يق اکتساب، برا  يکه از طر  

 يساسـ لـت ا  يا هفـت رذ   ي مجموعاً شش    ييوان سنا ي در د  .)۴۱، ص ينراق(او خواهد شد    

  :بين ترتي به ا؛اند هستند که مورد اشاره و نقد شاعر قرار گرفته

  : دور و دراز داشتنيآرزوها

ـ د(رد  يـ گ  ي آرام و قـرار را از انـسان مـ          ،يي است کـه بـه قـول سـنا         ييها  لتياز رذ  وان، ي

گردانـد    ي را مات و مبهـوت مـ       ي آدم ؛)۳۰۳وان، ص يد(کند    ياد م ي حرص را ز   ؛)۲۸۶ص

وان، يــد(دارد  يدن بــه حــق بــاز مــي و ســرانجام او را از رســ)۳۰۵‐۳۰۶صصــوان، يــد(

  .)۴۸۸ص

ــرار   ــار آرزو داري قـ ــر غبـ ــو در زيـ ــا تـ  تـ
  

 در جهان دل نبينـي چـشم جـان هرگـز قريـر              
  

  )۲۸۶ديوان، ص(

  :زيو ن

ــا آرزو   ســوي آن حــضرت نپويــد هــيچ دل ب
  

 كـس بـا پيـرهن       با چنين گلرخ نخـسبد هـيچ        
  

  )۴۸۸ديوان، ص(

  :يآزمند

 مـانع بـه کمـال     ،لـق زشـت   ن خُ يـ ا.  فراوان سخن گفته است    ،لتين رذ ياب ا  در ب  ييسنا

بـرد    يرون مـ  يـ ار انـسان ب   يـ  اخت ة و جان را از قبض     .)۵۳۲وان، ص يد(دن انسان است    يرس

ـ  حکمت را زا   ؛)۵۰۷وان، ص يد(کند    يمان را نابود م   ي ا ؛)۱۶۹وان، ص يد( گردانـد    يل مـ  ي

  .)۴۷۲ صوان،يد(شود  ي کفر محسوب ميو نوع) ۱۷۰وان، صيد(
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  آرزوسـت  يگر تو را بر کشور جـان پادشـاه        
  

 ش آزت زشت باشد دسـت و دل برداشـتن         يپ  
  

ــ   ــع پ ــد از طم ــر باش ــ يکف ــر منعم  يش در ه
  

ــر در داشــتن يامــت آزادگــق     چــون حلقــه ب
  

  )۴۷۲ديوان، ص(

  :خشم

ـ د(کنـد     يک مـ  يطان نزد ي است که انسان را به ش      يلتيرذ  ةو او را بـه مرتبـ      ) ۵۲وان، ص ي

کنـد    يک کالم علم و خرد را از انسان دور م         يو در   ) ۱۸۷وان، ص يد(دهد    ي تنزل م  يسگ

  .)۲۰۰وان، صيد(

 ا کـه در چـشم صـفت       ير آر در دن   يخشم را ز  
  

 سـوار  نجا نباشد سـگ   ي کا يسگ بود آنجا کس     
  

 )۱۸۷صديوان، (

  از علـــم تـــا ز شـــهوت و خـــشم   يدور
  

ــ   ــر پجانْـ ــر پ يت پـ ــر اســـت و پـ ــاريکـ  کـ
  

  )۲۰۰ديوان، ص(

  :يادوستيدن

ـ د(ان در آخرت است    يباعث ز  ـ د(کنـد   ين دور مـ يـ  انـسان را از د ؛)۱۱۲وان، صي وان، ي

 انـسان در    يو روز محشر باعث سرافکندگ    ) ۶۱۲وان، ص يد( حجاب راه است     ؛)۶۷۴ص

  .نزد خداست

  ســـاختنديسيـــبنـــد راه ع ي را پـــايســـوزن
  

 ک سـوزن اسـت    يبند است ار همه       يا پا يحب دن   
  

 )۸۵ديوان، ص(

  باشد کـه شـرط مـؤمن اسـت         يا کافر يعشق دن 
  

  رنـدان را بـه زنـدان داشـتن         ي جـا  يصحنِ باز   
  

  )۴۶۳ديوان، ص(

  :ياکارير

ـ    ؛)۴۷۰وان، ص يد(کند    يانسان را از اسالم دور م      ـ د(کنـد     ي ارزش مـ   ي عبادت را ب وان، ي

  .)۵۵۳وان، صيد(گرداند  ين آتش ميو قر) ۵۵۳ص
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ــ ــود  مــسلّيک ــا کــارت ب  م باشــدت اســالم ت
  

 ر خنجــر داشــتنيــو در زلــسان در گــردن يط  
  

 )۴۷۰ديوان، ص(

 ا بــر کتــف افکنــديــ ز ريــيآن کــس کــه ردا
  

 ست ردا آن به صفت دان طلـسان اسـت         يآن ن   
  

  )۸۴ديوان، ص(

  :کبر و غرور

ـ د( اسـت    يپرسـت   ، کبـر باعـث بـت      ييبه نظـر سـنا    .  ضد تواضع است   يلتيکبر، رذ  وان، ي

ـ د(آورد    يآتش درمـ  و به   ) ۴۱۰وان، ص يد(بخشد    ي م يو انسان را فرعون   ) ۱۱۰ص وان، ي

  .)۵۴ص

 که درخود هست پندارش  آن پرست است   بت  قتيحق
  

  چـون در پنـدار بربنـدد       يپرست  برست از بت    
  

 )۱۱۰ديوان، ص(

 ي کمربنـد  ي چواز دعـو   ي خبر باش  ي ب يز معن 
  

  کمربنـدد  ي آن که از دعـو     يچه داند قدر معن     
  

  )۱۱۱ ص ديوان،(

  :فضائل) ب

 هـستند کـه بـه صـورت     يک نفساني نيها ها و ملکه يژگيو) values(ها  ا ارزشيفضائل  

 ي او به سعادت ابـد ة انسان و رسانند   ي نجات و رستگار   ةيشوند و ما    ي حاصل م  ياکتساب

اد شده است که    يار  ي بس ،لتي حدوداً از شش فض    ييوان سنا ي در د  .)۴۱، ص ينراق(هستند  

  :عبارتند از

  :يآزادگ

 اسـت   ي خردمنـد  ة نـشان  ،يآزادگ.  است يق اخال يها  ت نفس در بحث    همان عزّ  يآزادگ

 او را   يو آبـرو  ) ۳۴۴ وان، ص يـ د(کنـد     يگران نمـ  يو انسان را گرفتار د    ) ۲۹۴وان، ص يد(

  .)۳۲وان، صيد. (دارد ميظ وحفم

  است همتم به همـه وقـت چـون فلـک           يعال
  

  است نظم من به همه وقت چـون هـوا          يصاف  
  

 )۵۰ديوان، ص(
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  کــس بهــر شــکمةچــون کبــوتر نــشوم بهــر
  

 گــردن افراشــته زآنــم ز همــاالن چــو کلنــگ   
  

  )۳۴۴ديوان، ص(

  :يدار نيد

 روشـن   ي نـور الهـ    بـه و چشم را    ) ۴۸۶ وان، ص يد( انسان است    يلت باعث بقا  ين فض يا

  .)۶۱۷وان، صيد(و سبب آمرزش خواهد شد ) ۴۸۸وان، صيد(گرداند  يم

ــد ــوا درســاختن ي ــا ه ــراد و ب ــا م  ن نباشــد ب
  

  زدان داشتنيشتن درحکم ي خو؟ن چه باشديد  

 )۴۶۲ديوان، ص(

ـ     ـ  د ي چـو تـو در کـو       يداد يهمه داد است ب  يـي ن آي
  

 ست با هجران  ي ز يدان خوردن چو   است غم  يهمه شاد   
  

  )۴۳۱ديوان، ص(

  :ش پروردگاريستا

 مورد توجه شـاعر بـوده اسـت کـه           ييوان سنا ي مختلف در د   يها  لت به صورت  ين فض يا

  :ميکن ي به چند مورد آن اشاره ميحيچ توضيبدون ه
  

 يي و خـدا   يم کـه تـو پـاک      يملکا ذکر تـو گـو     
  

 يينــروم جــز بــه همــان ره کــه تــوأم راه نمــا  
  

 )۶۰۲ديوان، ص(

 العــرش نــدانم  کــه جــز تــو ملــکيي خــدايا
  

 د بـه زبـانم    يـ  نـه برآ   يبه جـز از نـام تـو نـام           
  

  )۳۸۵ديوان، ص(

  :ش تواضعيستا

ـ  يـ در اب ز  يـ  ن ييسنا. شتر مکاتب است  ي انسان کامل در ب    يها  يژگياز و  ـ  از ا  يات فراوان ن ي

 ،دن جمال خداونـد   يط د ي از شرا  يکي ييبه نظر سنا  .  و ابعاد آن سخن رانده است      يژگيو

و انسان متواضع تا مثـل خـاک افتـاده اسـت آرامـش دارد               ) ۳۲وان، ص يد(تواضع است   

  .ديگران خواهد رسي آزار متواضعان کمتر به د،تيو در نها) ۵۴وان، صيد(
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ـ  خاک تـن در ده در      ، به سان  يتو از خاک    ين پـست  ي
  

ـ         يمگر گرد      و هـم واال    ي چو جان و عقـل هـم وال
  

 )۵۴ديوان، ص(

ــود ز   ــم ش ــسته ک ــرد، خ ــسته، م ــردان شک ــز م  راي
  

ـ يباد است گنج آنجا کـه و      آکه سگ آنجاست ک       يران
  

  )۶۸۲ديوان، ص(

  :يورز قناعت

ـ د(ز است   يدن همه چ  ي د ،دن قناعت يد ـ د(کنـد     ي را دور مـ    ي خـوار  ؛)۷۹وان، ص ي وان، ي

  .گرداند ين مين همنشيو انسان را با عروس د) ۲۰۴ص

ـ  با يا   قناعـت حجـره    يبر سر کـو     د گرفـت  ي
  

ـ     ي م يم نان ين     در تـن اسـت     يم جـان  يرسد تا ن
  

 )۸۵ديوان، ص(

  خوســتيهــر کــه را عزلــت و خرســند   
  

ــقَر، انـــدر ارم اســـت    ــه انـــدر سـ  گـــر چـ
  

  )۸۱ديوان، ص(

  :اد مرگي

بـه نظـر    . اد به آن پرداخته است    يوان خود ز  يکه در د   است   يي سنا ي محور يها  شهياز اند 

 او را از چنـگ آرزوهـا در         ؛)۶۷۵وان، ص يـ د( شدن انسان اسـت      هاو مرگ باعث جاودان   

  .)۶۷۷وان، صيد(کند  يها م يو انسان را ساکن عالم پاک) ۶۷۴وان، صيد(دارد  يامان نگه م

ــ  ــو بـ ــات يتـ ــز نجـ ــرگ هرگـ ــ ني مـ  يابيـ
  

ــب    ــگ لقــ ــا ز ننــ ــي ايهــ ــينــ  ي و آنــ
  

 )۶۷۷ديوان، ص(

ــاند   ــت رســ ــاک مرگــ ــالم پــ ــدان عــ  بــ
  

ــت درواز    ــرگ اســ ــه مــ ــانةکــ  ي آن جهــ
  

  )۱۲۲ديوان، ص(

  :ات انسان کامليتجلّ

 او را بـه     ،ن مناسـبت در عرفـان     ي مختلف دارد و به هم     يات و ظهورها  يانسان کامل تجلّ  

 يام اسـ  ، انـسان کامـل    ين نکته، بـرا   يح به ا  ي ضمن تصر  ينسف. اند  دهي گوناگون نام  ياسام
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ـ      ي، مهد يشوا، هاد يخ، پ ي مثل ش  يدمتعدفـه، قطـب،    يل، امـام، خل   ، دانا، بالغ، کامـل، مکم

کنـد    ير اعظم را ذکر م    ياق بزرگ و اکس   ي، تر ينما يتي گ ةنيينما، آ   صاحب زمان، جام جهان   

شـمس،  (نامـد     يخ کامـل و خـاص خـدا مـ         ي را شـ   ي، و يزيشمس تبر ). ۷۵، ص ينسف(

ن يانـسان بـر  ) ۲۰۵همـان، ص ( نـاس   ؛)۶۳۳، ص يزمـان ( او را قطب     يو مولو ) ۶۱۵ص

 نهـا ير از ا  يبه غ . داند  يم) ۶۹۴، ص ۲جشرح مثنوي،   فروزانفر،  (و کامل   ) ۲۰۷همان، ص (

  .اند گر دادهي ديها  کامل، ناميها گران هم به انسانيکه به عنوان نمونه ذکر شد، د

ـ دارد و بر ا   ات گوناگون انسان کامل     ي هم اعتقاد به تجلّ    يينان، سنا يدر کنار ا     ن بـاور   ي

. رديـ گ ي به خـود مـ   يد متعد يات گوناگون، انسان کامل اسام    ين تجلّ ي ا ةجياست که در نت   

  :نها هستندي ايي انسان کامل سنايِ از اساميبعض

  )ص(امبر اسالميپ) الف

ــر   ــالم پـ ــه عـ ــر جملـ ــيسراسـ ــتيتـ  م اسـ
  

ــيتي   ــو؟ يمـ ــصطفا کـ ــون مـ ــرب چـ   در عـ
  

  )۵۷۱ديوان، ص(

نواز   ميتيانسان کامل و    ) ص( امبر اکرم يم و پ  يتيدان به انسان کامل،     ازمنيت، ن ين ب يدر ا   

امبر اسالم را در    ين نکته، پ  يد ا يي، ضمن تأ  بحر در کوزه  ز در   يکوب ن  ني زر ؛اند  دانسته شده 

 ،بحـر در كـوزه    کـوب،    نيـ زر(ق و تام انسان کامل دانـسته اسـت          ي دق ةه، نمون ينظر صوف 

  .)۲۲۲ و رزمجو، ص۸۳ص

  )ع(يعل) ب

 ر اســـتيســـر جملـــه عـــالم پـــر ز شـــسرا
  

ــ   ــيول ــو حيري ش ــ چ ــو؟  ي ــخا ک ــا س  در ب
  

  )۵۷۱ديوان، ص(

  :زيو ن

 ي پر ذوالخمار است از خمـار خـواجگ        يعالم
  

 ار کــو؟در کــريــک حيــغــا در جهــان ي دريا  
  

  )۵۷۴ديوان، ص(
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  )ع(فاطمه) ج

ــد   ــر زناننــ ــالم پــ ــه عــ ــر جملــ  سراســ
  

 رالنــــسا کــــو؟ي چــــون فاطمــــه خيزنــــ  
  

  )۵۷۱ديوان، ص(

  )ع(نيمام حسا) د

 د اســـتيسراســـر جملـــه عـــالم پـــر شـــه
  

ــه   ــس يديشـ ــون حـ ــربال کـــو؟ ي چـ  ن کـ
  

  )۵۷۱ديوان، ص(

  )ع( الرضاي موسبن  عليامام)   ه

ــت   ــام اسـ ــر امـ ــالم پـ ــه عـ ــر جملـ  سراسـ
  

  الرضــا کــو؟ ي موســي چــون علــ يامــام  
  

  )۵۷۱ديوان، ص(

  مانيوب و سليوسف، اي، خضر، يموس) و

را ينامند ز   يد انسان کامل را خضر م     يگو  ياره کرده و م    به نام خضر اش    ينان، نسف ين ا ياز ب 

  )۷۵، صينسف(ات خورده است يآب ح

 ر اســـتيـــسراســـر جملـــه عـــالم پـــر ز پ
  

  چــو خــضر بــا صــفا کــو؟    يريــ پيولــ  
  

  )۵۷۲ديوان، ص(

  )۷۵همان، ص(داند  يند که زبان مرغان ميمان گويو سل

ــت     ــت اس ــر ز تخ ــالم پ ــه ع ــر جمل  سراس
  

ــ    کــــو؟مان و هــــوا ي تخــــت ســــليولــ
  

  )۵۷۲ديوان، ص(

ـ  از ابوبکر، عمـر، عثمـان و پـس از ا           يگري د ةدي در قص  يينها سنا ير از ا  يبه غ    شان از  ي

ـ  از انـسان کامـل       يگـر يات د ي بهلول به عنوان تجلّ    يد و حت  ي، جن يشبل اد کـرده اسـت     ي

ار جالـب و بـرخالف     ي بـس  يتـ ي در ب  يگري د ةدين در ضمن قص   ي همچن .)۵۷۲وان، ص يد(

  : از رستم به عنوان انسان کامل نام برده است،گري موارد ديتمام

ــان د ــجهـ ــت  يو طبيـ ــه بگرفـ ــت جملـ  عـ
  

  کــــو؟يقــــت، رســــتم يغــــا از حقيدر  
  

  )۵۸۱ديوان، ص(
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  :يطرد شباهت صور

انـد کـه هـر چنـد انـسان کامـل در               ه ضمن بحث از انسان کامـل گفتـه        ي از صوف  ياريبس

 ين شـباهت ظـاهر    ياگران جداست و    يرت از د  يگران است اما در س    يه به د  ي شب ،صورت

ـ  بـه ا   ي مختلـف از مثنـو     يها   در قسمت  يمولو.  ما باشد  يد باعث اشتباه در داور    ينبا ن ي

ـ ةسي مقاةاز جمله در دفتر پنجم دربار . نکته اشاره فرموده است    ن و يان دروغـ ين صـوف ي ب

  :اند بهره يقت آن بيف دارند و از حق از تصويد که فقط نقشيگو ي ميانين از صوفيراست

 !فيــنــت حين، ايــ اييآن صــوف ييصــوف

 ست جـــانيـــ باشـــد آن را نينقـــش صـــوف
  

 فين را طمــع ســ  يــ آن ز ســوزن کُــشته ا   

 انين صــــوفيــــ بــــدنام هــــم زيصــــوف
  

  )۳۸۰۵‐۳۸۰۶، ابيات ۵دفتر(

ست يـ  بـودن ن   يد که ظاهر، شـرط صـوف      يگو  ين نکته سخن م   يز در دفتر دوم از ا     يو ن   

  :کند يز ميگران متماي را از ديبلکه باطن پاک است که صوف

 زيـــ عزي آن صـــورت مپنـــدار ا يصـــوف
  

ــا کــ      ــالن ت ــو طف ــو يهمچ ــوز و م  زي از ج
  

  )۱۹۹، ب۲دفتر(

ن نکته اشـاره    ي مختلف به ا   يها   خود بارها به صورت    ،ز در بحث از انسان کامل     ي ن ييسنا

ح آن بـر مردمـان      يدر معرفت انسان کامـل و تـرج       « با نام    يا  دهيشاعر در قص  . کرده است 

  :شتر روشن کندين نکته را بي اييها ليا ذکر تمثکوشد تا ب يم» جاهل

ـ ي کـه ب   ي ز هر کان   ين ـ م و زرآ  ي سـ  ين ـ د پدي  دي
  

  گـوهر احمـر برنـد      ينـ ي کـه ب   يهر بحر   ز ين  
  

ـ  ي ن يکي يان صد هزاران ن   يدر م   ستيـ ش ن ي ب
  

 ر برنـد  ان او بـه حاصـل شـاکران شـکّ         يـ کز م   
  

 ستيـ ک نحل ن  يان صدهزاران نحل جز     يدر م 
  

ــ   ــايکــز لعــابش انگب ــدن ن ــرور برن  ب جــان پ
  

ــس  ــانور ب ــه در يار ديج ــتم ب ــا وليدس ــاه  کي
  

 چون صدف نبود که غواصان ازو گـوهر برنـد      
  

  )۱۵۵وان، صيد(
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ده تا ثابت کند که انسان کامل هر چند در ظاهر           ي باال، شاعر کوش   يها  لي تمث يدر تمام   

ـ   ، دارديگران تفاوت اساسـ يگر است اما با دي ديها  ه انسان يشب ر و شـک  ي درسـت مثـل ن

گـر جـانوران    يسه بـا د   يگر زنبورها و مثل صدف در مقا      يها، مثل زنبورعسل و د      يگر ن يد

  .ييايدر

سـنگ و چـاه در      : کنـد   ي م يريگ  ين نکته را پ   يگر هم يان د يز با ب  ي ن يگري د ةديدر قص   

  :ک چاه چون زمزم خواهد بوديک سنگ چون صخره و يجهان فراوان است اما فقط 

ــنگ و    ــراوان س ــالم در ف ــه ع ــت ب ــاه اس  چ
  

ــ   ــ يول ــون زمزم ــخره و چ ــون ص ــو؟ي چ   ک
  

  )۵۸۱ديوان، ص(

تواند  يم خواهد بود که مي پسر مر  يسي ع يکي نام دارند اما فقط      يسي ع يادي ز يها  آدم  

  : از خود بروز دهدين کراماتيچن

ــزاران ع ــهـــ ــديسيـــ ــادر بزادنـــ   از مـــ
  

ــ   ــ چـــون عيولـ ــي بـــن مريسيـ   کـــو؟يمـ
  

  )۵۸۲ديوان، ص(

ـ     يزينجاست که چه چ   ي سؤال در ا   يير سنا  خوانندگان شع  ياما برا    ن ي باعث تفـاوت ب

 يسيشود که ع    يا دو سنگ و چاه خواهد بود؟ چه باعث م         ي ،، دو زنبور، دو جانور    ين دو

ر ن پرسش مقـد   ي خود ا  ييگر جدا شود؟ و جالب است که سنا       ي د يساهايم از ع  يپسر مر 

 ي بررسـ  ي را در پ   ييسناپاسخ  . د خود به آن پاسخ داده است      يافته و در ضمن قصا    يرا در 

  .م کرديخواه
  

  ييعمل گرا

کنـد    يشان از هـم جـدا مـ       يـ  شـکل ظاهر   ي، آن چه موجودات عالم را سوا      ييبه نظر سنا  

شکر به   ي، ن ي قبل يها  ليدر همان تمث  . گذارند  ي است که در عالم از خود به جا م         يا  جهينت

ز بـه   يـ و زنبورعـسل ن   شـود     يها جدا م    يگر ن يبخشد از د    ي که به عالم م    يا  ينيري ش رخاط
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 يسايـ ل آنچـه ع   يـ ن تمث يب در آخـر   ين ترت ي به هم  ؛گر زنبورها جداست  يل از د  ين دل يهم

رون از خـود    ي است که او در جهان ب      يريکند تأث   ي عالم جدا م   يساهايگر ع يامبر را از د   يپ

 يينـا ينـا را ب يدهـد و ناب  يدار را شفا م سيکند، لک و پ يمرده را زنده م : گذارد  ي م يبه جا 

 االکمـه و    يو تبـر  : ان شـده اسـت    يـ  مائـده ب   ة سـور  ۱۰۹ ةيطور که در آ      همان ،بخشد  يم

س را به امر من     ي آنگاه که کور مادرزاد و پ      يعني (ي باذن ي و اذ تخرج الموت    ياالبرص باذن 

  .)يرون کردي و مردگان را به امر من از گور بيشفا داد

ز ي عـالم متمـا    يهـا   گـر انـسان   ي آن چه انسان کامـل را از د        يين مبنا، به نظر سنا    يبر ا   

جـاد  ي ا ييگرا  او در عالم خارج است که از رهگذر عمل         يرگذارين قدرت تأث  يکند هم   يم

افت که شـاعر در آنهـا سـفارش بـه     ي را  ياتيتوان اب   ي م ييوان سنا يدر سرتاسر د  . شود  يم

  :کند ي مييگرا عمل

 د رفـت راه   ي راه با  ؟؛ن رمز و اشارت   يچند از ا  
  

 د کرد کار  ي کار با  ؟؛ و عبارت  ن رنگ يچند از ا    
  

  )۱۸۶ديوان، ص(

  :زيو ن

  خواجـه ي بوده چـه سـودت بـود ا      ياگر حاتم سخ  
  

ـ تو حـاتم گـرد           را ييسـتا   مکـن حـاتم    يک چنـد  ي
  

  )۳۳ديوان، ص(

 ،ي سـخت معروفـ  ةدي اسـت کـه شـاعر در قـص    ييگرا ن اعتقاد به عمل ي هم يو از رو    

  :داند يقت مي حق غافل و دور ازيا زده  عمل را خوابيعالمان ب
  

ـ ان که زشـت آ يچو علمت هست خدمت کن چو دانا   دي
  

ــه چ   ــنيگرفت ــ ي ــرام و مکّ ــا يان اح ــه در بطح   خفت
  

  )۵۴وان، صيد(

  :خواند يفر ميامت سزاوار کيشان را در روز قيو ا

 ن سخن مخصوص فردا روزحـشر     يعالم آمد ا  
  

 فــر برنــدي عمــل از کــرد خــود کيعالمــان بــ  
  

  )۱۵۵ديوان، ص(
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  وار به انسان کامل ين عربنگاه اب

 ي در ضمن بحـث از معنـ       ي کدکن يعي مقاله هم ذکر شد، دکتر شف      يطور که در ابتدا     همان

ـ  او ي دو بحـث را بـرا      ييسد که سنا  ينو  ي م ييو مضمون در شعر سنا     ن بـار وارد شـعر      يل

  :نظام احسن بحث يکي ؛ کرده استيفارس

 ديــــدر جهــــان آنچــــه رفــــت و آنــــچ آ

ــو در م  ــو مگــ ــ يتــ ــه هــ ــضولچ يانــ  فــ
  

ــ     ــان همـ ــست آن چنـ ــه هـ ــ بايو آنچـ  ديـ

ــد ــه دةرانـ ــو قبـــول  يـــ او بـ ــن تـ  ده کـ
  

  )۸۳حديقه، ص(

ـ   ابـن  ي نگاه ينه گاه ين زم ي که در ا   مقام انسان در کائنات    ةلئو دوم مس     وار بـه     يعرب

ـ  به احتمـال ز    .)۴۴، ص ي کدکن يعيشف(گاه انسان در جهان دارد      يجا اد منظـور اسـتاد از    ي

   :و با مطلع»  مرتبه االنسانيف« است با عنوان يا دهيره به قص اشازا و  يعرب برداشت ابن

ــ ايا ــت آفريــــ  دهيــــــزدت از رحمــــ
  

ــا   ــ لطفــــــــت پرورةيدر ســــــ  دهيــــــ
  

  )۵۸۸ديوان، ص(

اي سوررئاليستي    نگرد و به گونه     كه در آن سنايي از زواياي مختلف به انسان كامل مي            

  :كند او را توصيف مي

ــو   ــت از رخ تـــــ ــور جمالـــــ  اي نـــــ

ــ ــو در هـــــ ــدتآوازة تـــــ  واي وحـــــ
  

ــده     ــان بريـــ ــارت كنـــ ــشت اشـــ  انگـــ

 پـــــــيش از ازل و از ابـــــــد خنيـــــــده
  

  )۵۸۸ديوان، ص(

  :زيو ن

ــو س  ــف ت ــدر زل ــست  ي ــم ه ــزار خ  صد ه
  

ــفيدر هـــــر خـــــم او    ــ چميوســـ  دهيـــ
  

  )۵۸۹ديوان، ص(

از .  منطبق کرد  ي ابن عرب  ةشيتوان آنها را بر اند      ي هست که م   ياتيبا اب ي ز ةدين قص يدر ا   

  :ه انسان کامل استت که خطاب بين بيجمله ا
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 نشي از کـــــل آفـــــر ييمـــــردم تـــــو 
  

ــيدر آ   ــل د ةنــــ ــشم اهــــ ــ چــــ  دهيــــ
  

  )۵۸۸ديوان، ص(

ـ ي شبينش دانسته تا حدودي انسان را مردمک آفر يينکه سنا يا    يه است به نظر ابن عرب

 آنکه او   ياهللا است از برا     نيانسان کامل ع  «: سدينو  يقه الحقائق م  ياو در حق  . در باب انسان  

ـ  (»  ظاهر انسان را   ،ني چنانچه انسان الع   ، حق را   است يانسان معنو  ‐۱۲، صـص  يابن عرب

 ين الـذ ين من العيو هو للحق بمنزله انسان الع«د که يگو يز ميالحکم ن و در فصوص ) ۱۱

نـسبت انـسان بـه خداونـد ماننـد          () ۹۱، ص يجام(» کون النظر و هو المعبر عنه بالبصر      ي

توان بـه عـالم نظـر کـرد،           يشم م طور که با چ      همان ؛نسبت مردمک چشم است به چشم     

  .)کند ي انسان به عالم نظر مةليز به وسي ن‐ي تعال‐حق

 ي فلـسف  يانـداز   ، انسان کامل را از چشم     يي مورد بحث که در آن سنا      ةدير از قص  يبه غ   

ـ  او در باب انسان کامـل در د    يها  ها و گفته    شهيشتر اند ي کرده است، ب   يبررس  رنـگ  ،واني

دانـد کـه    ي مي انسان کامل را کس، شاعريعني ؛ استيرفتارشناس بر ي دارد و مبتن ياخالق

  .وند داده استيپ» دهايبا «يا آزاد کرده و به پاره» دهاينبا «يا د پارهيخود را از ق
  

  :يريگ جهينت

 او سخن   يها  يژگي از انسان کامل و و     ي است که در شعر عرفان     ين کسان ي از نخست  ييسنا

 يا  گونـه  که در آن به   ) ۵۸۷وان، ص يد(ده  يک قص يدر   جز   ييانسان کامل سنا  . رانده است 

 ييسـنا . ستيـ  ن يافتنيالعاده و دست ن      خارق يده سخن گفته شده، موجود    يچي و پ  يفلسف

کند کـه در      يم م ي مخاطبان خود ترس   ي را برا  يريگاه انسان کامل، مس   يدن به جا  ي رس يبرا

 عبـور   ييگرا   عمل ‐۳  و  به فضائل  ي آراستگ ‐۲ ز از رذائل  يپره ‐۱: ةد از سه مرحل   يآن با 

ـ  مهم و قابل توجه در د      ةاما نکت . کرد ن يتـر    از مهـم   يکـ ي آن اسـت کـه او        ،ييوان سـنا  ي



  ۱۶۹/نظرية انسان كامل در ديوان سنايي   

 

ونـد زده و از     ي انـسان کامـل پ     ةي را با نظر   ي اجتماع ي انتقادها يعني ، خود ين شعر يمضام

  .ه کرده استي انسان کامل خود را توج،قين طريا

 يکي يکي عصر خود را     يت مهم اجتماع   طبقا ي تمام ، انسان کامل  يشاعر در جستجو    

 هـر طبقـه،   يهـا  يزند و پس از ذکر کاست       يکند و در پرتو چراغ عقل محک م         ي م يبررس

افـت  يگـر   ي د ‐ که نام برده   ي جز در موارد   ‐رسد که انسان کامل     ين نکته م  يسرانجام به ا  

  :نکهيان فشرده و کوتاه ايک بيد و در يآ يشود و به چشم نم ينم

 ؟س و آدمي ابلــــــت چنــــــد ازيــــــحکا
  

 ! کــــو؟ي آدمــــ،س گــــشتنديهمــــه ابلــــ  
  

  

  :منابع

  .ميقرآن کر ‐۱

، يل هـرو  يب ما يح نج ي، تصح يرازي ش ي شاه داع  ة، ترجم قه الحقائق يحق ،نيالد  يخ مح ي، ش ي ابن عرب  ‐۲

  .ش. ه۱۳۸۵تهران، ، يانتشارات مولچاپ دوم، 

تهـران،  شارات طـرح نـو،       انتـ  چـاپ اول،  ،  ي محمدحـسن لطفـ    ة، ترجم کوماخوسياخالق ن  ، ارسطو ‐۳

  .ش. ه۱۳۷۸

  .ش. ه۱۳۸۴ تهران،  انتشارات ترفند،چاپ اول،، هيتکامل در آثار صوف ي،، سوريدآبادي ب‐۴

ک، يـ تيام چ يليح و ي، با مقدمه و تصح     شرح نقش الفصوص   ينقد النصوص ف   ،خ عبدالرحمن ي، ش ي جام ‐۵

  .ش. ه۱۳۷۰تهران، ، يقات فرهنگيمؤسسة مطالعات و تحقچاپ دوم، 

بيـروت،  ، دارالفکـر،     معرفه االواخر و االوائـل     ياالنسان الکامل ف  م،    يم بن ابراه  يخ عبدالکر ي، ش يلي ج ‐۶

  .تا بي

 انتـشارات   چـاپ اول،  ،  ي فارسـ  ي و عرفـان   يات حماس ي و کامل در ادب    يانسان آرمان  ،ني رزمجو، حس  ‐۷

  .ش. ه۱۳۶۸تهران، ر، يرکبيام

  .ش. ه۱۳۶۸اپ سوم، انتشارات علمي، تهران، ، چبحر در کوزه ،نيکوب، عبدالحس ني زر‐۸

  .ش. ه۱۳۶۸تهران، ، ي انتشارات علمچاپ سوم، جلد، ۲ ،يسر ن ـــــــــــــــــــــ، ‐۹

  .ش. ه۱۳۸۲تهران، ، ي نشر نچاپ اول،، )ي معنوي مثنويشرح موضوع(ناگر عشق يم ،مي، کري زمان‐۱۰

  .ش. ه۱۳۶۹ران، تهران، ، انتشارات دانشگاه تهانيطوط ، ژوزف، ادوارد‐۱۱

 غـات ي مرکـز انتـشارات دفتـر تبل   چاپ هفـتم، ،   انسان کامل در قرآن    يمايس ،ه اهللا جعفر  ي، آ ي سبحان ‐۱۲

  .ش. ه۱۳۸۰اسالمي حوزة علمية قم، 



   دانشگاه تهرانگروه زبان و ادبيات فارسي» ادب فارسي«مجلة  /۱۷۰

 

تهــران، ، ي طهــورچــاپ ســوم،، يرات عرفــانيــلغــات و اصــطالحات و تعب ،دجعفري، ســي ســجاد‐۱۳

  .ش. ه۱۳۶۲

 ي، مدرس رضو  يةح و تحش  ي با تصح  ،قهي الطر عةيقه و شر  ي الحق يقةحد ،آدم، مجدودبن   ي غزنو يي سنا ‐۱۴

  .ش. ه۱۳۶۸ه تهران، تهران،  انتشارات و چاپ دانشگاة مؤسسچاپ سوم،

ـ رکبيانتـشارات ام  . ح مظاهر مـصفا   ي، به تصح  ييوان سنا يد ــــــــــــــــــــــــــ، ‐۱۵ تهـران،   ،ري

  .ش. ه۱۳۶۶

ـ  چاپ سوم، ،  ي و اهتمام مدرس رضو    ي، به سع  ييوان سنا يد ــ،ــــــــــــــــــــــــ ‐۱۶  ة کتابخان

  .ش. ه۱۳۶۶، ييسنا

 نـشر فـرزان     چـاپ دوم،  د ارجمنـد،    ي جمش ة، ترجم ين هندو و عرفان اسالم    ييآ ،وشيگان، دار ي شا ‐۱۷

  .ش. ه۱۳۸۴تهران، روز، 

تهـران،  . يعتي آثار شر  م مجموعه ين و تنظ  ي نشر دفتر تدو   چاپ اول، ،   خود يانسان ب  ي،، عل يعتي شر ‐۱۸

  .ش. ه۱۳۶۱

  .ش. ه۱۳۸۰، چاپ سوم، نشر آگاه، تهران،  سلوکيها انهيتاز ،، محمدرضاي کدکنيعي شف‐۱۹

 چـاپ اول،   موحـد،    يح محمـدعل  ي، بـه تـصح    مقـاالت شـمس   . بن ملـک داد     ي، عل يزي شمس تبر  ‐۲۰

  .ش. ه۱۳۶۹تهران، ، يانتشارات خوارزم

 ،انيلي انتشارات اسـماع   چاپ هفتم، . مي المفهرس اللفاظ القرآن الکر    المعجم  ،، محمد فؤاد  ي عبدالباق ‐۲۱

  .ش. ه۱۳۶۷تهران، 

  .ش. ه۱۳۶۱چاپ سوم، انتشارات اميرکبير، تهران، . يث مثنوياحاد ،الزمان عي فروزانفر، بد‐۲۲

  .ش. ه۱۳۷۳، چاپ ششم، انتشارات زوار، تهران،  جلد۳ ،في شريشرح مثنو الزمان، فروزانفر، بديع ‐۲۳

 انتـشارات   چـاپ دوم،   ،ايـ  ن ي فرامرز جواهر  ة ترجم ،يراني در تصوف ا   يانسان نوران  ي، کربن، هانر  ‐۲۴

  .ش. ه۱۳۸۳تهران،  ،آموزگار خرد

  .ش. ه۱۳۶۳حي و بهزاد برکت، چاپ اول، تهران، اي هرمز رة، ترجمنگيدائوج،  الئوتزو‐۲۵

 دوم، انتـشارات فـرانکلين، تهـران،    چاپ. اصغر حکمت ي علة، ترجمانيخ جامع اديتار ، ناس، جان ‐۲۶

  .ش. ه۱۳۴۸

ن يالـد  د جـالل ي سـ ة ترجمـ  ،) جـامع الـسعادات    ةترجمـ  (يعلم اخالق اسالم   ي، مهـد  ي، مول ي نراق ‐۲۷

  .ق. ه۱۴۰۵چاپ اول، انتشارات حکمت، تهران،  ي،مجتبو

پ شـشم،    چـا  .يرين دهش ياءالديد ض ي مقدمه از دکتر س    ة ترجم ،االنسان الکامل  ،نيزالدي، عز ي نسف ‐۲۸

  .ش. ه۱۳۸۱انتشارات طهوري، تهران، 
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ـ  انسان کامـل از د    يمايس ،، عبداهللا ي نصر ‐۲۹  ة انتـشارات دانـشگاه عالمـ   چـاپ سـوم،   ،دگاه مکاتـب ي

  .ش. ه۱۳۷۱تهران،  يي،طباطبا

تهـران،  ، ي انتـشارات خـوارزم  چـاپ اول، . يعي احمـد سـم  ة ترجمـ ،وسيکنفوسـ  ، ياسپرس، کارل ‐۳۰

  .ش. ه۱۳۶۳
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   گلشيريير تاريخ بيهقي بر معصوم پنجمتأث
  محمد مؤذني دكتر علي

   ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهرانةاستاد دانشكد

  محمد راغبدكتر 

  التحصيل دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران فارغ

  )۱۹۱ تا ۱۷۳ص (
  

  :چكيده

)  قمـري   هجري قرن پنجم (اريخ بيهقي    ت ؛ زماني حدود هزار سال است     ة تحقيق ما دو متن با فاصل      زمينة

نويسان معاصر در ايران است كه        گلشيري يكي از داستان   ).  قمري  هجري قرن پانزدهم (و معصوم پنجم    

هدف ما بررسي ساختهاي    . برد  به ميراث ادبي فارسي توجه زيادي دارد و از آن در داستانهايش بهره مي             

توانـد مفيـد    اين كار از دو جنبـه مـي      . قي بر گلشيري  نحوي در اين دو متن است و نيز بررسي تأثير بيه          

خواهند از ميراث ادبي پارسـي در داستانهايـشان اسـتفاده كننـد و بـراي                  براي نويسندگاني كه مي   : باشد

  . داستانهاي پارسي را در طول تاريخ ادبيات پارسي مطالعه كننديالت زبانخواهند تحو قان كه ميمحقّ

  

  .تار، تاريخ بيهقي، معصوم پنجمنحو، ساخ: هاي كليدي واژه
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مهمقد:  

تاريخ بيهقي، از تأثيرگذارترين متون كهن فارسي بر ادبيات معاصر ايران است و بسياري              

براهنـي،  (از منتقدان به تأثيرپذيري شاعران و نويسندگان بزرگي همچـون احمـد شـاملو       

. انـد  ان داشـته از تاريخ بيهقـي اذعـ     ) ۱۶۶صجهانديده،  (آبادي    و محمود دولت  ) ۳۵۲ص

  . معاصر، نيز مشهود استةتأثير بيهقي بر زبان هوشنگ گلشيري، نويسند

 كهـن فارسـي،    نثـر هوشنگ گلشيري، در برخي از آثارش به يـاري اسـتفاده از زبـان         

فضاهاي داستاني جديدي خلق كرده است و پـس از وي، نويـسندگان بـسياري از ايـن                  

 معصوم پنجم يا حديث مرده برداركـردن آن         ۱.ندا  شيوه در خلق داستانهاي خود بهره برده      

، »اق دبيـر  علي بن ابوالقاسم ور     خواجه ابوالمجد محمدبن  «سوار كه خواهد آمد به روايت       

 ، بار چاپ شـده     لين در تهران براي او    ۱۳۵۸كه به سال    » هوشنگ گلشيري : راقم حديث «

  .فاده شده است زباني بيهقي استةيكي از آثاري است كه در آن به تمامي از گون

دي باشـد   تواند بيانگر ضروريات متعد      گلشيري از زبان بيهقي مي     ةشيوه خاص استفاد    

هاي ادبـي، اجتمـاعي و فرهنگـي           از ساير جنبه   وكند    كه فضاي داستاني اثر او ايجاب مي      

نيز شايسته توجه است ولي در اين مقاله، صرفاً بررسـي برخـي ويژگيهـاي زبـاني او در                   

گيري او   رويكرد گلشيري به زبان بيهقي و بهره      .  ماست تحقيقخ بيهقي مورد    قياس با تاري  

 روايـي معـصوم پـنجم را بـازآفريني          ةاز صورتهاي دستوري تاريخ بيهقي، نظـام پيچيـد        

 كه گلشيري   ‐ زماني موجود در اين اثر بسيار فراتر از اثر بيهقي          كند اما بازيهاي رواييِ     مي

منـابع شـگردهاي    (ي  شيري، شكـست روايـت خطّـ      گلـ : نـك (اشاراتي نيـز بـه آن دارد        

  .كنند  جلوه مي‐)نويسي در ادبيات كهن داستان

      نمايانـد و     لين نگـاه بـه راحتـي هـزار سـال پـيش را مـي               معصوم پنجم گلشيري با او

كند، آن قدر كه حتي شباهت نثر ايـن دو كتـاب              ها زنده مي    ابوالفضل بيهقي را در خاطره    
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اي در طرح جلد، عنـوان        طور برجسته   ماند؛ اين شباهت به     نميبر غير اهل فن نيز پوشيده       

تـوان آن را از منظـر         اي كـه حتـي مـي        گونـه   شـود، بـه     كتاب نيز دنبال مي    ةو نام نويسند  

اما اين تشابه بـيش از همـه در زبـان           . مورد بررسي قرار داد   ) Paratextuality (۲پيرامتني

توان از چند زاويـه بررسـي         خ بيهقي را مي   گيري گلشيري از زبان تاري      يابد؛ بهره   ظهور مي 

  :كرد
  

  : تشابه لغوي‐۱

 وسيعي شـامل اسـتعمال فـراوان لغـات رايـج در تـاريخ       ةشباهت صوري تامي كه گستر   

  .گيرد بيهقي تا اقتباس از ساختهاي خاص اين متن را دربرمي

  : واژگان‐۱‐۱

تـوان آنهـا       هرچند نمي  اند؛  دو متن به افراط آمده    اين بخش، شامل لغاتي است كه در اين         

 چرا كه لغاتي رايجند و در ساير متون ادبي نيـز بـه كـار                ‐را خاص تاريخ بيهقي دانست    

 واژگـاني كـه   ؛اي را به ياد بيهقي خواهند انداخت گمان هر خواننده    اما بي  ‐شوند  برده مي 

عي به سادگي براي هر كسي كه اندك آشنايي با تاريخ بيهقي داشته باشد فضاي آن را تدا               

ها، تمايز آنها با نثر امروز اسـت           توجه بايد كرد كه مالك انتخاب واژه        بايد ضمناً. كند  مي

اند كه در زبان امـروز، كمتـر     بيهقي؛ منظور اين كه صرفاً كلماتي انتخاب شدهةنه نثر دور  

 است اهل زبان از آنها با عنوان كلماتي كه متعلق به نثر كهن فارسي               ةروند و عام    كارمي به

  .كنند اد ميي

  : واژگاني با بسامد باال‐۱‐۱‐۱

برنشستن، خيلتاش، فرمـان يـافتن، كوتـوال، معتمـد، اميرماضـي، جنيبـت، بارگسـستن،                

بـه قيـاس    (شارستان، راقم، ثقه، نوبتي، صاحب ديوان رسالت، ساخت زريـن، سـعيدكي             

  ).حسنكي
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  : واژگاني با بسامد كمتر‐۲‐۱‐۱

  :ابتدا كردن

  »...اق به وصف تصوير ابتدا كرده استلمجد ورراوي اين حكايت ابوا«

  )۷صگلشيري، معصوم پنجم، (

  »... بزرگ ابتدا كندةنيكو آن باشد كه خواج...«

  )۳۴۴ص بيهقي،(

  :احتمال

  »به ضرورت احتمال ابناي زمانه است...«

  )۷صگلشيري، معصوم پنجم، (

  »خوارزمشاه احتمال كرد...«

  )۴۲۴صبيهقي، (

  :فرود

  » بر فرود صفه ايوان ايستاده بودلگام بسته...«

  )۷۲صگلشيري، معصوم پنجم، (

  »... چون فرود سراي رفت‐اهللا عنه  رضي‐امير«

  )۸۲۰صبيهقي، (

  :بحل كردن

  »من او را بحل كردم...«

  )۶۶صگلشيري، معصوم پنجم، (

  ».خواجه مرا بحل كند...«

  )۲۳۱صبيهقي، (

  :كاره

  )۶۳صگلشيري، معصوم پنجم، (  » . ام از خرم ديني و سپيدجامگي كاره بوده   ...«

»...اند مان محمودي اين را سخت كارهبيشتر مقد«  

  )۵۴۴صبيهقي، (
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  : فريضه

  » خلق را فريضه استةدستار بستن هم...«

  )۱۹صگلشيري، معصوم پنجم، (

  ».تر كارهاست بدين شغل قيام كند كه اين فريضه...«

  )۱۹۵صبيهقي، (

  : تركيبات‐۲‐۱

و حتي جمالت بيهقي به عينه يا با تفاوتي اندك در معصوم پنجم به              بسياري از تركيبات    

  :كار رفته است

  :پوست باز كرده

  »... پوست باز كرده و بشرح خواهد گفت، اين دور،اما راقم...«

  )۷صگلشيري، معصوم پنجم، (

»...پوست باز كرده باز نمودند، حال،مان درين خلوت نماز ديگرمقد «  

  )۸۲۵ ‐۸۲۶صصبيهقي، (

  :از لوني ديگر

  »كار از لوني ديگر خواهد بود...«

  )۷۹صگلشيري، معصوم پنجم، (

  »...اما حقيقت حال از لوني ديگر است«

  )۱۴ص، همان(

  »...گيريم بهارگاه اين كار را از لوني ديگر پيش...«

  )۸۹۸صبيهقي، (

  »شغل ايشان را از لوني ديگر پيش بايد گرفت...«

  )۷۵۹ص، همان(

  :بمردهبه دست و پاي 
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خوانـدم كـه      دستار و جامه بدل ناكرده و به دست و پاي بمرده و همـه راه شـهادتين مـي                    برنشستم بي «

  »...برجان خويش ايمن نبودم

  )۳۷صمعصوم پنجم، گلشيري، (

  »...آمليان چون اين حديث بشنودند به دست و پاي بمردند«

  )۵۹۹صبيهقي، (

  : تشابه دستوري‐۲

  :در پايان» ي« افزودن ساخت فعل استمراري با ‐۱‐۲

  .» گورش بجوييم كه مرده استگفتيآمد گريان و هر كه را  به گورستان مي...«

  )۴۹صگلشيري، معصوم پنجم، (

  »... تا ناگاه در راهكرديمظلومي پيش ...  تاساختيفرصتي نگاه داشتي و حيلتي ...«

  )۵۳۶صبيهقي، (

  :و فعل» ن« ميان ةفعل نفي با فاصل ‐۲‐۲

  »گويند مينه چنان است كه جاده ...«

  )۱۰صگلشيري، معصوم پنجم، (

  »...گويد ميوبنده اين نه از بهر خود را «

  )۶۴صبيهقي، (

  ». كه اندازه و پايگاه او بودكرد آن نهعلي تا اين غايت ...«

  )۶۸ص، همان(

  :»نيست«به جاي » نه« ‐۳‐۲

  »نههركه چون او به نقش بنگارند در ميانه ...«

  )۷۹صم پنجم، گلشيري، معصو(

  ».نهكس  با او از جمع اقارب و معتمدان هيچ...«

  )۶۶صگلشيري، معصوم پنجم، (
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  »؟نه يا ‐السالم  عليه‐ت مصطفي هستآن غزوها بر طريق سنّ...«

  )ص۶۷۱بيهقي، (

   ۳)):ممصدر مرخّ(بن ماضي + بايست (معين  در نقش شبه» بايست« ‐۴‐۲

  »بايست نوشت و هر قصه به چه طرز ت گزاردبايسخود دانند كه اين حديث چگونه ...«

  )۷صگلشيري، معصوم پنجم، (

  »...ببايست دانسترسم سياست كردن عاصيان و قهر دشمنان ...«

  )۲۹ص، همان(

  »... كهببايست دانستخداوند را ...«

  )۷۵ صبيهقي،(

  »... كه اميرماضي مردي بود كه وي را در جهان نظير نبودببايست دانستخداوند را «

  )همانجا(

   ۴)):ممصدر مرخّ(ماضي  بن+ بايد (در نقش شبه معين » بايد« ‐۵‐۲

  »ببايد بريدتا اگر كسي بر مال و يا خال جز طعن آنان گويد زبانش ...«

  )۲۴صگلشيري، معصوم پنجم، (

  ».نبايد نوشتسير اختران اگر بر مراد يا نه بر آنان ...«

  )۴۰ص، همان(

  ».عيب اين كارها باز نمود و بايد كردحشمت نصيحت  بي...«

  )۷۵صبيهقي، (

  ». بدين چه رفتببايد نبشتبه اميرالمومنين نامه «

  )۸۸ص، همان(

  »... كه رفتن ما نزديك استپيش گرفتپس زود بايد «

  )همانجا(

  ». تا با عبدوس برود دادبايدوكيل درش را «

  )۱۰۱‐۱۰۲صص، همان(
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  »...اند  آنكه با ما از ري آمدهاند و  آنكه با تو بودهايد نبشتببنام دبيران «

  )۱۷۶ص همان،(

   ۵:معجمه» ت«مختفي به » ه«تبديل  ‐۶‐۲

  »...بود  بسنده مياشارتيمردمان دور او را ...«

  )۷صگلشيري، معصوم پنجم، (

  »... گرفتنقلعتفرود رفتن آن بود و ...«

  )۷۴۳صبيهقي، (

   ۶:ل معدودنكره دنبا» ي«جايي عدد و معدود و گاه افزودن  جابه ‐۷‐۲

  »...مردي هزاراز سواره و پياده ...«

  )۲۰صگلشيري، معصوم پنجم، (

  »... قالش خواندن آن بيت بگذاشتندرندي دو...«

  )۵۹ص، همان(

  »... با ايشانغالمي سيپدر در مهد استر با پسرسوار و ...«

  )۱۹۸صبيهقي، (

  :ساخت صفت مفعولي به صورت گروه وصفي ‐۸‐۲

  » به حديث بنشينندبازار بردگان خريدهيا كنيزكي از  خويش ةبا منكوح...«

  )۱۳صگلشيري، معصوم پنجم، (

انـدود كـه اگـر راه خرابـات بـركس         اش به گل مـي       هر دو گونه   دستار پوشانده اي رو به      سپيد جامه ...«

  » خاكي،بنمايي

  )۲۵ص، همان(

  »شبروي آمدهدزدي بيش نيست يا عياري به ...«

  )۷ص، همان(

  »... رفتن گرفتنامزد ناكردهكر پيش از وي لش(

  )۸۰۳صبيهقي، (
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»...پيـاده نزديـك اميرمـسعود    ،سـرگرفته درر با بارانيهـاي كرباسـين و دسـتارها          مان محمودي متنكّ  مقد 

  »...آمدند

  )۱۶۱ص، همان(

   ۷:صل اضافيبدون ضمير متّ» خود«استعمال ضمير مشترك  ‐۹‐۲

  »... همه مردانخوداند يا   خود نبوده،ويي گ،اي سخني نيست از زنان عامه به هيچ نسخه...«

  )۲۰صگلشيري، معصوم پنجم، (

  » دراز استخود من ةاين قص«

  )۴۲ص، همان(

  »... از شما چه ظاهر شودخودمايه مردم آزمايش را تا  گماريم به اندك اي مي شحنه...«

  )۲۲صبيهقي، (

  »...ام  داند كه من بدگمان شدهخود...«

  )۶۰ص، همان(

  :»گونه« قيد با پسوند ساخت ‐۱۰‐۲

  » چيزي باشد همه شطح استگونه پارسيجاي  اگر جاي...«

  )۶۴صگلشيري، معصوم پنجم، (

  ». برلباي وردگونهايستادند  اي مي بردرگاه خانه...«

  )۴۴ص، همان(

  »...گونه پيادهدر دبيري ...«

  )۲۷۸صبيهقي، (

  » كردهاي گونه  ضبطخراسان را ...«

  )۳۹۹ص، همان(

   ۸:»اسم+ ب «ب با ساخت تفاده از صفات و قيود مركّاس ‐۱۱‐۲

  » خواهد گفتبشرح...«

  )۷ص، همان(
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  »... نقش پرستندبسرمردم اين شهر آشكارا يا ...«

  )۱۳ص، همان(

  ». خانه او راست،بنيروترازين هر سه هركه ...«

  )۱۲۴صبيهقي، (

  ». ما در گذاشته استبافراطت بسيار زلّ...«

  )۶۲ص، همان(

  :»را«ف عالمت مفعولي حذ ‐۱۲‐۲

سخن بوالمجد يا ابوالفضلي بـدان طـرز و تكلـف و آن ايجـاز و صـناعت و آن همـه تلميحـات و                         ...«

  »ملمعات هيچ عاقلي نخرد

  )۷صگلشيري، معصوم پنجم، (

  »... امير ناصر بن منصور نهاد،و اين رسم رجم اسب«

  )۳۰ص، همان(

  »...وجي قوي از هندوان و از هر دستي پيش كنمسخت آسان است بر من كه اين خزانه و پيالن و ف«

  )۸۱صبيهقي، (

  »...ملوك اطراف عيب آن به خداوند من محمود منسوب كنند...«

  )همانجا(

  ۹:»آن كسي كه«آن كه به معني  ‐۱۳‐۲

  )۷گلشيري، معصوم پنجم، ص(  » ...به دور آن كه اين حديث بخواند...«

اند تا آنچه فرمودني است فرموده         با ما از ري آمده     آن كه اند و      با تو بوده   آن كه نام دبيران ببايد نبشت     «

  )۱۶۰صبيهقي، (  ».آيد

  :»زيرا«كه به معني « ‐۱۴‐۲

 سخن بوالمجد يا ابوالفضلي بدان طرز و        كهزنند مصلحت خلق را        سخن را هر دور به نامي مي       ةسك...«

  » نخردتكلف و آن ايجاز و صناعت و آن همه تلميحات و ملمعات هيچ عاقلي

  )۷صگلشيري، معصوم پنجم، (



  ۱۸۳/تأثير تاريخ بيهقي بر معصوم پنجم گلشيري   

 

  »... علي را استوار كرده بودندكهداشت  و كدام برادر و علي را ميهمان مي...«

  )۸۶صبيهقي، (

  :»در«به معني » به« ‐۱۵‐۲

  »... خلوتبهبرخاك زدن و مويه كردن بوسه ...«

  )۱۳صگلشيري، معصوم پنجم، (

  »... مذهب گبركانبهتش  مذهب ما و آتشكده و آبهكعبه و محراب است ...«

  )۱۳ص، همان(

  ». باب من سخن گويدبهراه نداده است كسي را كه ...«

  )۸۸صبيهقي، (

۲‐۱۶‐ از بهر «مي ساخت متم +را+ م متم«:  

  » فراهم كرده بودندبهر مراشمع را از ...«

  )۷۸صگلشيري، معصوم پنجم، (

  كني؟  ميرا كه از بهرآخر اين پايمردي ...«

  )۷۷ص، همان(

  »... ما را جان در ميان بستاز بهر...«

  )۱۱۰صبيهقي، (

  »... دين را بوداز بهربه خداي كه ...«

  )۲۰۰ص، همان(

  :م و ذكر آن پس از فعلجايي متم جابه ‐۱۷‐۲

»...اق به وصف تصوير ابتدا كرده است از پس نعت خداراوي اين حكايت ابوالمجد ور...«  

  )۷ صگلشيري، معصوم پنجم،(

  »...زنند مصلحت خلق را سخن را هر دور به نامي مي ةسك...«

  )همانجا(

  )۷۹همان، ص(  » لب را بيشترك گزيدم حرمت اين زيد را...«
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  »... اعيانةاين دو بنده را اختيار كردند از جمل...«

  )۴۴صبيهقي، (

  »...ام از شش چيز براي خود گوارشي ساخته...«

  )۳۲۱ص، همان(

  »... بر جانب آمويخوارزمشاه حركت كرد از خوارزم«

  )۳۲۷ص، همان(

   ۱۰:ذكر مفعول صريح قبل از فعل و فاعل ‐۱۸‐۲

  »... امير ناصر بن منصور نهاد،و اين رسم رجم اسب«

  )۳۰صگلشيري، معصوم پنجم، (

»...               اق سـخت   اين شارستان و قلعت غزنين عمرو برادر يعقوب آبادان كرد و اين حالها استاد محمود ور

  )۲۶۸بيهقي، ص(  »...نيكو شرح داده است

  :آوردن قيد پس از فعل ‐۱۹‐۲

  »آمد گريان نيمروز به گورستان مي...«

  )۴۹صگلشيري، معصوم پنجم، (

  »... عزيزاً مكرماً‐بند بيرون آي تا تو را به شام فرستم بي...«

  )۲۰۰صبيهقي، (

  : بعد از فعل جمله،آوردن جزئي از معطوف ‐۲۰‐۲

  »سخن رفته است و خندقي خشكدر باب اين شهر از بارويي ...«

  )۲۲صگلشيري، معصوم پنجم، (

  »...پدريان منخزل بودند و منحرف...«

  )۳۱۶صبيهقي، (

  : تشابه مضموني‐۳

گر فضاي داستاني بيهقي      ت تداعي گيرد كه به شد     مي  اقتباسات زباني تقريباً كاملي را دربر     

  :است



  ۱۸۵/تأثير تاريخ بيهقي بر معصوم پنجم گلشيري   

 

  :»مشتي رند را سيم دادند«

  »...ا مرگ از فراز بامها سرگين و خاكستر بر او بريزندمشتي رند را سيم دادند ت«

  )۷۶صگلشيري، معصوم پنجم، (

  »...پس مشتي رند را سيم دادند كه سنگ زنند«

  )۱۹۸صبيهقي، (

  :»بر سر قصه شدن«

  »آنگاه بر سر قصه خواهيم شد...«

  )۶‐۷صص گلشيري، معصوم پنجم، (

  »...ت اباحتيان شودابوالمجد نيز همين گويد و آنگاه بر سر حكاي...«

  )۲۲ص، همان(

اند و آنگاه بر سر قـصه   شده گوييم منكر مي در ختم مقال حديثي بياورد كه اين اباحت زنان كه ما مي         ...«

  »...شود

  )۲۵ص، همان(

  »...شوم تا بگويم چه رفت پس بر سر حكايت مي...«

  )۳۶ص، همان(

م كه دربند چرا افتاد و با او چه رفت تا گذشته  بياري ‐ زيد ‐ آن غالمك بوالمجد   ةگوييم آنگاه كه قص   ...«

  )۶۴همان، ص(  » ...شد

  .»فصلي خواهيم نبشت در ابتداي اين حال بر دار كردن اين مرد پس به شرح قصه شد«

  )۱۸۹صبيهقي، (

  »... از جهت سامانيان را باز شوم‐اهللا عنه  رضي‐و به سر قصه سپاه ساالري سلطان محمود«

  )۲۰۸ص، همان(

  :»كردن نسختهاناچيز «

»...                هاي مرا ديوانيان  دهاگر آن همه كتاب كه من بنده به سالها به كتابت نوشتم از صد يكي داشتم يا مسو

  ».گرفت دادند اين قصه رنگي ديگر مي باز پس مي

  )۲۲صگلشيري، معصوم پنجم، (
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  »...دور نيست كه ناسخان درگاه از پس بولمجد فصلي چند فرو گذاشته باشند...«

  )۲۸ص، مانه(

  »... ناچيز نكرده بودندي اين تاريخ از لوني ديگر آمدي،ها و نسختهاي من همه به قصد و اگر كاغذ«

  )۲۹۲صبيهقي، (

  :»چه چاره از باز گفتن«

  »...م از گفتن سخن حق چاره نيستممرا كه ابوالمجد محمدبن علي بن ابوالقاس...«

  )۳۶صگلشيري، معصوم پنجم، (

  )۱۹۷بيهقي، ص(  » كند چه چاره از باز گفتن؟  چون دوستي زشت ...«

  :»...برنشستم«

خوانـدم كـه      دستار و جامه بدل ناكرده و به دست و پاي بمرده و همـه راه شـهادتين مـي                    برنشستم بي «

  »...برجان خويش ايمن نبودم

  )۳۷صگلشيري، معصوم پنجم، (

 طيلسان از من جدا     ؛م يا در آسمان   و من اسب تاختن گرفتم چنان كه ندانستم كه در زمين          ... برنشستم...«

 روز نزديك بود انديشيدم كه نبايد كه من ديرتر رسـم و بودلـف را آورده باشـند و                    ؛شده و من آگاه نه    

  )۱۸۷بيهقي، ص(  »...كشته و كار از دست بشده 

  

  :جمالت كوتاه عربي ‐۴

  »االعداء الفضل ما شهدت به«

  )۱۳صگلشيري، معصوم پنجم، (

  »كل ممنوع متبوع«

  )۱۴ص، همان(

  » علي الراوي و العلم عنداهللاةالعهد«

  )۱۷صگلشيري، معصوم پنجم، (

  » اذا كان رأس المال خسران فاين الربح«

  )۶۴۲صبيهقي، (



  ۱۸۷/تأثير تاريخ بيهقي بر معصوم پنجم گلشيري   

 

  »ختمت الكفايه و البالغه و العقل به«

  )۵۶۱ص، همان(

  »المرد لقضاء اهللا عز ذكره«

  )۹۳ص، همان(

  :گيري نتيجه

:  تأثيرپذيري نثر گلشيري ضروري است     ةسيار مهم دربار   ب ةكر دو نكت  پيش از هر چيز، تذّ    

به آثار ادبي معروف ديگري جز تاريخ بيهقي توجـه           ‐ هرچند اندك  ‐ل اينكه او گاهي   او 

  :توان يافت  پاي آنها را در معصوم پنجم ميكند و رد مي

  ».من نيز موافقت را سنگي زدم بر زنخدانش فرود آمد...«

  )۵۳صگلشيري، معصوم پنجم، (

  ».انداختند شبلي موافقت را گلي انداخت پس هر كسي سنگي مي«

  )۵۱۶صعطار، (

 بـازار و سـخني غريـب    ةآنگاه صفت پارچه بوقلمون كرده است كه به چه طرز بافند و در كدام راسـت           «

دارد در اين باب كه اين پارچه را بهر وقتي از روز رنگي ديگـر اسـت و جـز اميـر و خاصـان نتواننـد                           

  ».داشت

  )۱۹صيري، معصوم پنجم، گلش(

اي رنگين است كه به هر       بدين شهر تنيس بوقلمون بافند كه در همه عالم جاي ديگر نباشد، آن جامه             ...«

  »...وقتي از روز به لوني ديگر نمايد

  )۴۶صناصر خسرو، (

انـواع  از  سبه مهـم تـاريخ بيهقـي،         خصوصيتهاي بالنّـ   ة اينكه گلشيري از ميان هم     دوم  

تـوان در زمـره       ي استفاده كرده است اما چند مشخصه مهم را كه حتي مي           د و مختلف  متعد

تعداد ايـن   . به كار برده است   اختصاصات نثر بيهقي دانست فراموش كرده و يا به ندرت           
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 بيش از آن است كـه در ايـن مختـصر            ‐۱۲اند  قان بسياري به آن پرداخته     كه محقّ  ‐ويژگيها

  :شود براي نمونه چند مورد نقل مي. بگنجد
  

   ۱۳:»آمدن« مجهول با فعل معين ةآوردن فعل به صيغ

اند تا آنچـه فرمـودني اسـت فرمـوده            اند و آنكه با ما از ري آمده         نام دبيران ببايد نبشت آنكه با تو بوده       «

  ».آيد

  )۱۶۰صبيهقي، (

  »كنند تا شهر ضبط كرده آيد فساد مي...«

  )۵۶۹ص، همان(

   ۱۴:استعمال وجه اخباري به جاي وجه التزامي

و بكتكين حاجب در خـرد بـدان منزلـت    ... باشد صواب آن است كه عزيزاً مكرماً بدان قلعه مقيم مي ...«

  »...باشد با همه قوم خويش است كه هست در پاي قلعه مقيم مي

  )۴۸ص، همان(

   ۱۵:استعمال فعل ماضي به جاي مضارع براي تأكيد و تحقق معني در شرطي و غيرشرطي

 اگر جانش به كار است و اگر محابايي كند جـانش            ؛ است كه بر اين فرمان كار كند       تگين آن  سبيل قتلغ «

  ».برفت

  )۱۴۱صبيهقي، (

اگر كسي خوابي بيند و فرصتي جويد خود آن ديدن و آن فرصت چندان است كـه مـا برتخـت پـدر                        «

  ».نشستيم

  )۵۳ص، همان(

  :المخرج به يكديگر ابدال واجهاي قريب

است كه تقريباً در تمام متن بيهقي بدين صورت بـه           » نبشت «ةاش در واژ    مهمترين نمونه 

  .شود استعمال مي» نوشت«رود اما در معصوم پنجم با ساخت امروزي  كار مي



  ۱۸۹/تأثير تاريخ بيهقي بر معصوم پنجم گلشيري   

 

 مهم فوق به عالوه استفاده گلشيري از نثر معاصر و اصطالحات رايج، مـا را                ةدو نكت   

پـذيري   در اين تـأثير كند؛ به زعم ما آنچه به راستي   به سمت فرض جديدي راهنمايي مي     

انجام يافته است نه همانندي كاملي ميان اين دو كتاب كه صرفاً بازنمايي شباهت صوري               

        ي بـا تـاريخ   ميان اين دو متن است چرا كه در واقع در كنار عناصـري كـه مـشابهت تـام

د تناقضندبيهقي دارند اجزايي نيز وجود دارند كه ناقض اين شباهت و مؤي.  
  

  :ها نوشت پي

  . اثر ابوتراب خسروي نام برد،توان از اسفار كاتبان  به عنوان نمونه مي‐۱

 كـه يكـي از آنهـا پيرامتنـي          كند  را در پنج مقوله بررسي مي     ) transtextulity( ژرار ژنت، فرامتني     ‐۲

)paratextuality (متن قـرار گرفتـه و دريافـت         ةنشانگر آن عناصري است كه در آستان      ...«: است 

 شـامل يـك درون مـتن        ، ايـن آسـتانه    ؛كنند  دهي و كنترل مي     ي خوانندگان را جهت   يك متن از سو   

)peritext (       گيـرد   نوشتها را دربرمي ها و پي   مهاست كه عناصري چون، عناوين، عناوين فصلها، مقد

هـا،     نظير مـصاحبه   ‐است كه عناصر بيرون از متن مورد نظر       ) epitext(و نيز شامل يك برون متن       

هاي خصوصي و ديگر      هاي خطاب به آنان، نامه      غاتي، نقد و نظرات منتقدان و جوابيه      هاي تبلي   آگهي

» .متن است   متن و برون    پيرامتن حاصل جمع درون   . گيرد   را دربرمي  ‐مباحث مؤلفانه و يا ويراستارانه    

  ).۳۲۰‐۳۲۴صصاحمدي، ساختار و تأويل متن، : ؛ براي اطالع بيشتر نك۱۴۸‐۱۴۹صصآلن، (

  .۱۳۰۵ص، دستور تاريخي فعل،  احمدي گيوي‐۳

  .۱۳۱۵ص همان، ‐۴

رسـد امـا در مقايـسه بـا زبـان              كه در متون كهن از فرط شيوع، مهم به نظر نمي            است هايي   از نمونه  ‐۵

  .شود امروز، تمايز محسوب مي

  .۷۷، ص۲ ج بهار،‐۶

 يـك  هـا بـه    هر چند ضمير مشترك در تمامي صيغه؛۳۵۰ص، ۲ احمدي گيوي، دستور زبان فارسي      ‐۷

طور كه پيشاپيش گفته شد مقصود ما بررسي تمايزات متن حاضر با  شود اما همان شكل استعمال مي 

  .شود صل به ضماير مشترك افزوده مي نوشتاري امروز است كه در آن عموماً ضمير متّةشيو

  .۹ص دستور زبان فارسي، ة فرشيدورد، گفتارهايي دربار‐۸

باشـد  » آن كـسي كـه  «فرهنگستان تنها در صورتي كه بـه معنـي     ةوببراساس مصّ » آن كه «الخط     رسم ‐۹

  )۴۲صصادقي، . (شود متصل نوشته مي
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  .۷۱، ص۲ج بهار، ‐۱۰

مركز توجه فرض شود در صـورتي       » بوقلمون« شايد در چند جمله منقول از هر دو متن تنها كلمه             ‐۱۱

 تقليـد از كتـب      كه در اين صفحه از معصوم پنجم و صفحات مجاورش، گلشيري به طور كامل بـه               

 گلـشيري، فـضاي   وسـيله  بـه  بوقلمون و توصيف آن ةپردازد كه با ذكر كلم      آن دوران مي   جغرافياييِ

  .شود  ناصرخسرو تداعي ميةسفرنام

ل آن در زبـان     ؛ فرشيدورد، فعـل و گـروه فعلـي و تحـو           ۶۶‐۸۷، صص ۲جبهار،  :  براي نمونه نك   ‐۱۲

  .۹۵‐۹۷ و ۱‐۱۲صص تور زبان فارسي،  دسة؛ همو، گفتارهايي دربار۳۴۷‐۳۵۸صصفارسي، 

  .۷۲‐۷۳، صص۲ج بهار، ‐۱۳

  .۷۵، ص۲ج بهار، ‐۱۴

  .۷۵‐۷۶، صص۲ج بهار، ‐۱۵
  

  :منابع

  .ش. ه۱۳۸۰ ، پيام يزدانجو، نشر مركز، تهرانة، ترجمبينامتنيت آلن، گراهام، ‐۱

  .ش. ه۱۳۷۵ ،، نشر سمت، تهراندستور تاريخي زبان فارسي ابوالقاسمي، محسن، ‐۲

  .ش. ه۱۳۷۸ ،، نشر مركز، تهرانساختار و تأويل متنحمدي، بابك،  ا‐۳

  .ش. ه۱۳۸۰ ،، نشر قطره، تهراندستور تاريخي فعل احمدي گيوي، حسن، ‐۴
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   فراهانيمقام قائمهاي  بازتاب شعر سعدي در نامه
   واثق عباسيدكتر عبداهللا

   دانشگاه سيستان و بلوچستانيات فارسيار زبان و ادبياستاد

دامير مشهديدكتر محم  

  انشگاه سيستان و بلوچستان ديات فارسيار زبان و ادبياستاد

  )۲۱۴ تا ۱۹۳ص (
  

  :چكيده

 عالوه بر پيروي از سبك نثر        فراهاني مقام  به كشف اين نكته دست يابد كه قائم        تااين مقاله بر آن است      

مقام و   هاي قائم  گلستان سعدي آيا به آثار شعري او نيز نظر داشته است يا نه؟ پس از بررسي كامل نامه                 

مقام هر جا الزم دانسته از شعر بزرگان ادب فارسي براي غنا             دست آمد كه قائم    هه ب آثار سعدي اين نتيج   

 ، ناصـر خـسرو  ، فردوسـي ،تـوان رودكـي    آن شاعران مي ةاز جمل . و استحكام كالمش بهره جسته است     

  .  سعدي و حافظ را نام برد، مولوي، نظامي، خاقاني،انوري

بديهي اسـت هـم   . تر است   بيشتر و نمايان   يگر شاعران  از د  مقام  قائم تأثير سعدي در سخن      ،گمان بي  

 رواني و خـوش آهنگـي در سـخن          ،سبك نثر سعدي و هم شيوه هاي عمومي بيان او همچون سادگي           

 ، قرنهـا فاصـله داشـته     مقام  قائمبه هر روي هر چند سعدي از نظر زماني با           .  تأثير گذاشته است   مقام  قائم

تأثير نبوده    بي ، به آثار شيخ   مقام  قائم اين اقبال و روي آوردن       ولي مقبوليت همگاني سخن سعدي نيز در      

  . است

  

  . تضمين، كليات سعديمقام، قائمهاي   نامهمقام، قائم ،سعدي: يدي کليها واژه
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مهمقد:  

شـوند كـه از       اندك مقلّداني يافت مي    ، نظم و نثر   ةدر تاريخ ادبيات ايران در هر دو عرص       

 رقـم خـورده     ،اق نظر همگان بر موفقيت آن شاعر يا نويسنده        آنها به نيكي ياد شده و اتّف      

ت او در يـ ر موفق د اغلب بلكه همگانو فراهاني يكي از آن نويسندگان است     مقام  قائمكه  

  . هستنديأ از نثر گلستان هم ريرويپ

از رجال بزرگ سياسي و ادبــاي طـراز        )  ش.  ه۱۱۹۳‐۱۲۵۱(ميرزا ابوالقاسم فراهاني    «  

رسـتگار  ( ».اجار است كه به دستــور محمد شاه قاجـار او را خفـه كردنـد               قــ ةل دور او

 آثـار نثـر اوشـاملِ     . ستيـ  نثرش ن  ةدرج ه اشعاري که از او باقي مانده ب       .)۵۴۱صفسايي،  

هـا و    هاي دوستانه و عهدنامـه      حاوي چندرساله ونامه   مقام  قائممجموعه رسائل ومنشآت    «

 كتاب فن نثـر     ةركان و ويژگيهايي كه نويسند    ا) ۶۵، ص ۱ ج ،آرين پور (» .هاست نامه وقف

 نيـز   مقـام   قـائم هـاي    نامـه  شمارد در   برمي ‐ تا قرن ششم   ‐خوانيات قرنهاي گذشته  ا براي

 ة و رسـانند   ، تاريخ ارسال مكتـوب    ، ابالغ سالم  ،ركن انتظارات  ‐۱«:  از جمله  ؛تطبيق دارد 

 .)۴۱۴‐۴۱۵ خطيبي،.(»خاتمه«و  »شرح اشتياق«و » ركن صدور مكتوب ‐۲نامه 

 نثر مغلق و پيچيده شد      ة از نويسندگان تأثيرگذار است كه نه تنها مانع از ادام          مقام  قائم  

ـ    ،بلكه با نثر ساده و آهنگين خود       قدرتمنـدترين  «.  نثـر فارسـي گـشود      يرو ه راهي تازه ب

 فراهـاني   مقـام   قـائم كنـد     اين دوره که در نثر اداري و سياسي تحولي ايجاد مـي            ةنويسند

 ».شـود  درآمـد نثـر مـشروطه نيـز مـي          نثر او در واقع با طنز خاص خودش پـيش         ... است

 در شعر نيز قدرتي دارد، اما نثرش هر چنـد غالـب سرسـري               مقام  قائم .)۲۲۸ص ،بولتن(

 وافري از ذوق و حسن سـليقه        ةماي زده است باز   رانده و قلم مي    است و به عجله كار مي     

، ۳ج ،بهـار . ( است اما نمكي از خود دارد      خره پيرو سبك گلستان سعدي    ألدر اوست و با   

  شـده  چه موضوعي و به چـه كـسي نوشـته           بسته به اينكه در    مقام  قائممنشآت  ) ۳۴۹ص
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شود اما تكيه بر   بينابين و مصنوع ديده مي، سادهةت مشكل و آسان است و به سه شيو        سا

يهـاي زيـر    از ويژگ  مقـام   قائمهاي   براي نامه ) ۲۴۰‐۲۴۱صص ،سايشم. (نويسي است  ساده

اسـتفاده از    ‐۴صراحت لهجـه     ‐۳ شيريني بيان  ‐۲اختصار و ايجاز     ‐۱:توان ياد نمود   مي

اسـتفاده از اشـعار و       ‐۵سجع و ترصيع و موازنه در حد اعتدال و آهنگـين بـودن كـالم                

ر شـعري از تـازي و        تـرك استـشهاد مكـر      ‐۷  و دقت در حسن تلفيق    ‐۶ها   المثل ضرب

  ...پارسي و رعايت اعتدال

تـوان   نثر وي به حدي از نثر گلستان سعدي تأثير گرفته كه او را سعدي عصرش مـي                  

 او كـه از     ةناميد و در اين باب سخن بسيار گفته شده است اما يكي از ويژگيهاي برجست              

گيري از شعر ديگر شـاعران اسـت          بهره ،منشي مترجم كليله و دمنه تأثير پذيرفته      ... نصرا

کرده بيت يا مصراعي از ديگران را آن طوري در جـان              اقتضا كه هر جا كالمش    طوري هب

اي تشخيص آنهـا     سخنش گنجانده كه جزئي از گفتار وي شده است و براي هر خواننده            

 ةشناسـي آنجـا كـه ترجمـ        بهار در كتاب ارزشـمند سـبك      . به سادگي امكان پذير نيست    

: ه چه خوب گفته اسـت     منشي از كليله و دمنه و مقامات حميدي را با هم سنجيد           ... نصرا

 اشعار را از اساتيد ديگر آورده است مانند عنـصري و            ةفرق ديگر آن است كه كليله هم      «

مسعودسعد و ابوالفرج و سنايي و غيرهم ولي حميدالدين چنانكه خـود در آغـاز كتـاب                 

گويد جز مصراعي چند و بر سبيل شهادت بروجه افادت كه كم از ده باشد بـاقي اشـعار             

  : آورده است و گويدرا از خود 

ــي     ــون ب ــساز و چ ــود ب ــة خ ــا ماي ــران ب  هن
  

ــران     ــواه از دگـ ــت مخـ ــه عاريـ ــرمايه بـ  سـ
  

 سلف بزرگـوار خـود ابوالمعـالي روا         ة ظلمي فاحش دربار   ، حميد الدين  ،در اين شعر    

هنـري پنداشـته و حـال آنكـه       بـي ةداشته است كه شاهد آوردن از سخن غيـر را سـرماي     

 غيـر باشـد، ورنـه هـر         شبهه از آن   مثال ساير است و بايد بي     شواهد شعريه مانند آوردن ا    
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 و ارباب هنـر و ذوق داننـد         ،كس تواند در هر باب از خود شعري بتراشد يا مثلي بسازد           

خاصـه   ‐كه آوردن شواهد و امثال وقتي پسنديده و زيبا و مؤثر خواهد بود كه از ديگران      

توانست در هر باب     كه ابوالمعالي نيز مي   دانيم    و ما مي   ، باشد ‐از اساتيد و بزرگان پيشين    

 و اين رنج را كه يافتن شواهد شعريه         ،كار ببرد و نكرده است     هاز خود شعري تراشيده و ب     

بهـار  (» . دشوارتر است برخود به همين معني همـوار كـرده اسـت            ،باشد و از گفتن شعر    

توانـسته   مـي  نيـز    مقـام   قـائم  اين نقل قول طوالني بدان سبب ذكر شد كه           .)۳۳۴، ص ۲ج

منـشي رفتـه و كـار       ... همچون قاضي حميدالدين از خود شعر بتراشد ولي بـه راه نـصرا            

 شـاهد شـعري     ،دشوار را برگزيده و از شاعران و اساتيد برجـسته بـه اقتـضاي كالمـش               

 ،ي عبدالواسـع جبلّـ    ، فردوسي ، عنصري، ناصرخسرو  ،رودكي:  از جمله آن شاعران    ؛آورده

  . نام بردتوان مي مولوي، سعدي و حافظ را ، نظامي، خاقاني، انوري،اديب صابر

 ديگـر   ة از هر شاعر و نويـسند      مقام  قائمهاي    تأثير و نقش سعدي در نامه      ،بدون ترديد   

هاي وي و هـم از جهـت تأثيرگـذاري      هم از جهت تأثير گلستان در نثر نامه ؛بيشتر است 

 سعدي بـيش  ةين اما هنرمندان؛ زيرا شعر ساده و روان و دلنش    مقام  قائمشعر سعدي در نثر     

 نه تنها گلستان سـعدي      مقام  قائم.  تناسب و سنخيت دارد    مقام،  قائماز حد توصيف، با نثر      

 انس داشته و    ، آثار سعدي  ةرسد كه با هم    را بارها و بارها خوانده بلكه اينگونه به نظر مي         

اده و از تكـرار     د  روح و جانش را با آنها آرامش مـي         ؛سپرده ي را به خاطر م    يسخن سعد 

 ستودني اسـت كـه شـعر ديگـر بزرگـان ادب             مقام،  قائماين هنر   . برده است  آنها لذّت مي  

كار گرفته است كـه      ه آنگونه استادانه و ماهرانه ب     ،ويژه سعدي را در نثر خويش      ه ب ،فارسي

از آنجـا كـه     . كند  وي ناخود آگاه تحسين مي     ةاي بر روش و اسلوب هنرمندان      هر خواننده 

ون و جـامع     مـد  ي از شعر سعدي تاكنون پژوهـش      مقام  قائمهاي   رد تأثيرپذيري نامه  در مو 

 در اين مقاله سعي شده است به اين موضوع پرداخته شود و ميزان تأثير آثار                ،انجام نشده 
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هـاي   تـأثّرات و تـضمين    .  به طور دقيق نمايانده شـود      مقام  قائمهاي   منظوم سعدي در نامه   

  : ه ترتيب ذيل خواهد آمد از آثار سعدي بمقام قائم

تـضمين   ‐۴ )مواعظ(تضمين از قصايد     ‐۳تضمين از گلستان     ‐۲تضمين از بوستان     ‐۱

 مقـام   قـائم  از منـشآت     مقـام   قائمهاي   الزم به ذكر است كه شواهد نامه      . از غزلهاي سعدي  

   گلستان و بوسـتان سـعدي از تـصحيح دكتـر            ،د بدرالدين يغمائي  فراهاني به كوشش سي 

د علـي   ن يوسفي و قصايد و غزلهاي سعدي از كليات سعدي به اهتمـام محمـ              غالمحسي

  . فروغي برگرفته شده است
  

  : از بوستان سعديمقام قائمهاي  تضمين

  : نويسد اي مي  در آغاز نامهمقام قائم

 خوشـــــا وقـــــت شـــــوريدگان غمـــــت 
 

ــد    ــم بيننــ ــر زخــ ــراگــ ــاگــ  ت مرهمــ
 

 دمــــــادم شــــــراب الــــــم دركــــــشند
 

 كـــــشند  دم دريابنـــــد تلـــــخ اگـــــر 
 

  

 بعـد از سـقم و فـرج بعـد از            ۱ يسر بعد از عسر و بـرء       ةخط شريف كه از مقول     دست  

 خوشـترين اوقـات رسـيد و خـاطر فرسـوده را آسـوده       ،شدت و فرح بعد از محنت بود   

  .)۱۴۷ص مقام، قائم( .ساخت

ــوريدگان غمــــ    ــت شــ ــا وقــ  شخوشــ
 

ــراگــــر زخــــم بيننــــد    ش مــــرهموگــ
 

 دمــــــادم شــــــراب الــــــم دركــــــشند
  

ــر  ــخوگـــ ــد  تلـــ ــشندبيننـــ   دم دركـــ
  

  )۱۰۰صبوستان،  ،سعدي(

و جان و مال مردم آذربايجان و هر طرف فراشي و پيشخدمتي به حكم واليتي و ظلم                 . ..

  .رعيتي خواهند پرداخت تا عاقبت به جايي رسد كه اين بار ديديم و رسيد

 حكومـــت بـــه دســـت كـــساني خطاســـت
 

ــت    ــر خداسـ ــتها بـ ــشان دسـ ــه از دستـ  كـ
 

 )۴۷ صمقام، قائم(
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ــساني خطاســـت  ــه دســـت كـ ــت    رياســـت بـ ــر خداسـ ــتها بـ ــشان دسـ ــه از دستـ  كـ

 )۴۳ص ، بوستان،سعدي(

  .پاكا، ملكا، ملك جانها آن تست و جمله دلها به فرمان تو.. .

ــاز    ســــــر پادشــــــاهان گــــــردن فــــــراز ــين نيــ ــر زمــ ــو بــ ــاه تــ ــه درگــ  بــ

 )۱۳۱ص، مقام قائم. (اند و خداوندانت پرستنده پادشاهي ترا سزاست كه شهنشاهانت بنده
ــراز ــردن فـــــ ــاهان گـــــ ــر پادشـــــ  بـــــه درگـــــاه او بـــــر زمـــــين نيـــــاز  ســـــ

  )۳۳ص ،بوستان ،سعدي(

  .بين نيستم بين هستم، خويش  خدا را شكر كه اگر پيش؛بينند ديد مي ها مرا كم قرمساق...

ــرا  ــرمــ ــهاب پيــ ــد شــ ــاي مرشــ   دانــ
 

ــر روي آب   ــود بــــ ــدرز فرمــــ  دو انــــ
 

ــه   ــي آنك ــودبين يك ــويش خ ــر خ ــاشب   مب
  

ــر آ  ــه دگـ ــدبين نكـ ــر بـ ــر غيـ ــاشبـ   مبـ
  

دو . )۲۶۱ص،  مقـام   قـائم ( ها و گرگها   ها و گوسفندهاست، نه سگ     مراد ازين غير، بره     

 وجـود   ۴۴۹ صـفحة بيت فوق در بوستان چاپ دكتر يوسفي در بخش شرح نسخه بدلها             

 در پـاورقي و بـه عنـوان نـسخه بـدل             ۲۵۹ صفحةدر كليات سعدي چاپ فروغي      . دارد

 :چنين آمده است
ــر ــيخا مــ ــهابشــ ــد شــ ــاي مرشــ   دانــ

 

ــر روي آب   ــود بــــ ــدرز فرمــــ  دو انــــ
 

ــه   ــي آنكـ ــدبين يكـ ــع بـ ــاشدر جمـ   مبـ
  

  مبـــاشدر نفـــس خـــودبيندويـــم آنكـــه  
  

. »خـدا كـشتي آنجـا كـه خواهـد بـرد           «: مرقوم داشته بوديد كه   !  ابوي مقاما  !قبله گاها   

و بـرد   ايد؛ چرا كه كشتي ما را در درياي جنگ رومي خدا خواست              فرمودند راست گفته  

  .)۲۵۵ص ،مقام قائم( ...و

ــن درد    قـــضا، كـــشتي آنجـــا كـــه خواهـــد بـــرد ــر تــ ــه بــ ــدا جامــ ــر ناخــ  وگــ

  )۱۴۲صبوستان،  ،سعدي(
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 بيت فوق به همـين نحـو ذكـر شـده            ۳۲۹صفحة   ،در كليات سعدي تصحيح فروغي      

  .است

ة اذكـار و    اندازه تحصيل كرده باشيد، محتاج بـه اعـاد         هاي بي  تا رسيدن اين ذريعه تازه    ... 

 ،مقـام   قـائم ( ...آمـد  اگر مـي  » تقويم پاري نيايد بكار   «. لكُلِّ جديٍد لَذَّهٌ  . تكرار اخبار نشويد  

  .)۱۵ص

ــار    ــر نوبهـ ــت هـ ــن اي دوسـ ــو كـ  زن نـ
 

ــه  ــار   كــ ــد بكــ ــاري نيايــ ــويم پــ   تقــ
 

 )۱۶۴صبوستان،  ،سعدي(

چـه  چوب اديب اگر  :...  تضمين كرده است   دو جا گاهي نيز يك بيت از بوستان را در           

  .درد آرد، عين درمان است، داروي طبيب اگرچه تلخ باشد نغز و شيرين است

  داروفــروشآن مــردچــه خــوش گفــت   
 

 شــــفا بايــــدت داروي تلــــخ نــــوش    
 

 )۴۱ص، مقام قائم(

ها را به هواي نفس خود بگذاريم، لكن چون هرچه بكنيم براي خيـر            توانيم جاهل  نمي... 

  . شيريني آن را خواهند يافت، آخر،ندو خوبي فرزندان است اگر حاال تلخ دان

  داروفــروشآن مــردچــه خــوش گفــت   
 

 شــــفا بايــــدت داروي تلــــخ نــــوش    
 

 )۲۱۸ص، مقام قائم(

ــروش   ــك روز داروف ــت ي ــوش گف ــه خ  چ
 

 شــــفا بايــــدت داروي تلــــخ نــــوش    
 

 )۷۰ صبوستان،،سعدي(

  : از گلستان سعديمقام قائمهاي  تضمين

زبـان بريـده بـه      «. خريدار صاحب، متاع بي   ال بي جاليري باقي نمانده، مثل طفل يتيم، م      ...

مثنـوي را   . جاليـر نامـه طـي شـد، مقالـة اسـتحماميه ابتـر مانـد               »كنجي نشسته صُم بكم   
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 آمده  ۵۳صفحة  در گلستان دكتر يوسفي     . )۱۸ص مقام،  قائم( .گفت نه مالّ   الدين مي  حسام

  :است

ــه كنجــي نشــسته صُــم بكــم  ــان بريــده ب  زب
 

ــه ز  ــه از كــسي ك ــدرحكمب ــانش نباشــد ان  ب
 

به محمدرضا خان نوشتم كه فرق و توفير در خويش و قومي منظور ندارد و همه اگر                

‐۱۸۳ صـص مقـام،   قـائم (» بني آدم اعضاي يكديگرنـد    «... .از من هستيد بايد با هم باشيد      

۱۸۲(.  

  : آمده است۶۶ صفحةدر گلستان تصحيح دكتر يوسفي   

 بنـــــــي آدم اعـــــــضاي يكديگرنـــــــد
 

ــه در آ  ــد  كــ ــك گوهرنــ ــرينش ز يــ  فــ
 

 ‐خالف نواب سيف الدوله ميرزا كه سخنهاش حاال با اين عالمها ربط نـدارد آن هـم                 

  .)۱۶۶ص، مقام قائم(» رش طعم بودانگور نو آورده تُ«.  خوب خواهد شد‐اهللا تعالي انشاء

 : آمده است۱۴۵صفحة مصراع فوق در گلستان تصحيح دكتر يوسفي   
ــردد    بـــودرش طعـــمانگـــور نـــو آورده تُـــ   ــيرين گ ــه ش ــبركن ك ــه ص  روزي دوس

 . آمده است۵۳ صفحةبيت باال در گلستان تصحيح دكتر يوسفي   

نگار بـود كـه       حق با حضرت وقايع    ؛معتاد به قول زور بوده و خالق دروغهاي پر زور         ... 

شد؛ به سر شما اسـتحقاق كـرور         چوبهاي نو باغ قاضي را به آحاد و عشرات راضي نمي          

  .خواهد فاف غرور ميداشت و استخ

ــادي   ــه دســتم افت ــودي ارســرزلفش ب  چــه ب
 

ــشان    ــت دروي ــه دس ــان ب ــتين لئيم ــو آس  چ
 

 )۱۴۸ص، مقام قائم(

 : با اندك تفاوت چنين است۱۴۰ صفحةدر گلستان 

ــادي   ــه دســتم افت ــودي ارســرزلفش ب  چــه ب
 

ــشان   ــه دســت دروي ــان ب  چــو آســتين كريم
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سزاوار من آنستي كـه     : گفت  كنان مي  زاغ نيز از صحبت طوطي بجان بود و الحول        ...   

  .با زاغي بر سر ديوار باغي همي رفتمي خرامان

ــدان  ــدر زنــ ــن قــ ــا را بــــس ايــ  پارســ
 

 كـــــه بـــــود هـــــم طويلـــــة رنـــــدان 
 

 )۱۴۴ ص،مقام قائم(

 : حكايت فوق چنين است۱۴۰ و ۱۳۹ صفحة ۵در گلستان باب   

 گـردش گيتـي     غراب از مجاورت طوطي بجان آمده بود و ملول شـده الحـول كنـان از               

ناليد و دستهاي تغابن بر يكديگر همي ماليد كه اين چه بخت نگون اسـت و طـالع                   همي

   اليق من آنستي كه با زاغي به ديوار باغي بر خرامان همي رفتمي؛دون و ايام بوقلمون

ــدان  ــدر زنــ ــن قــ ــا را بــــس ايــ  پارســ
 

 كـــــه بـــــود هـــــم طويلـــــة رنـــــدان 
 

گـري بـا    قليـان چـي  .  چاي با حسن است   قهوه و . مي بخور گرچه مه شعبان است     ...   

  . دمسازتر و دلنوازتر۲افندي هزار بار از اوج كريم. واحدي است

ــيرين   ــب ش ــان ل ــام و ده ــوش از ك  آواز خ
 

ــد   ــد دل بفريبـ ــد، ور نكنـ ــه كنـ ــر نغمـ  گـ
 

ــشّاق  در ــردة ع ــفاهان  پ ــت و ص ــراق اس  ع
  

ــد    ــروه نزيبــ ــرب مكــ ــرة مطــ  از حنجــ
  

 )۲۴۵ص، مقام قائم(

 : چنين است۹۵ صفحة ،كتر يوسفيدر گلستان تصحيح د

ــيرين   ــب ش ــان ل ــام و ده ــوش از ك  آواز خ
 

ــد   ــد دل بفريبـ ــد، ور نكنـ ــه كنـ ــر نغمـ  گـ
 

 حــسيني وحجازســت  پــردة عــشّاق و  ور
  

ــد    ــروه نزيبــ ــرب مكــ ــرة مطــ  از حنجــ
  

  

  :سعدي) مواعظ( از قصايد مقام قائمهاي  تضمين

  :هنگرست نه مرد شناس و حال آنك  روزگار جامه،گوئي راست مي...

ــاق    ــه اتّف ــدارد ب ــه ن ــيچ جام ــه ه ــردي ك  م
 

ــه   ــر ز جام ــست   بهت ــيچ مردني ــه دراو ه  اي ك
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 عـار و درد  ،زيرجامه گشتن  عيب مرد نيست، ولكن بي،جامه بودن اما به اعتقاد من بي    

 .)۱۸۰ص، مقام قائم(زير جامه بگردي  هست؛ اينقدر مرد هم مشو كه بي

 آمـده   ۳ سـطر  ،۸۱۶ صـفحة  ،)ظمـواع (بيت مذكور در كليات سعدي بخش قـصايد           

  .است

پنهان خوريد باده كه تكفيـر      «پرده گويي چرا؟     راستي يعني چه، درستي كجاست؟ بي       

پرده و حجاب حرف بزند، نـادرتر از آن اسـت كـه زنـي در                 مردي كه اينجا بي   » كنند مي

  .)۷۱‐۷۲ صصمقام، قائم( »نه هركس حق تواند گفت گستاخ«... فرنگ با چادر راه برود

  : كليات سعدي چنين است۷۳۳صفحة  در ۲بيت   

 نــه هــركس حــق توانــد گفــت گــستاخ     
 

 ســـخن ملكـــي ســـت ســـعدي را مـــسلّم  
 

مزد آن گرفت جان بـرادر كـه كـار          «.تاجري كه به فرنگ رفته بود امتعة نفيس آورد        ...  

 ۱۷ يت ب ،۷۱۲ صفحة) مواعظ(در كليات سعدي بخش قصايد      . )۲۲۹ص،  مقام  قائم(» كرد

 :آمده

ــابرد ــود نـ  ه رنـــج گـــنج ميـــسر نمـــي شـ
 

ــرادر كــه كــار كــرد    مــزد آن گرفــت جــان ب
 

ب مالـك رقـاب     ا در بـرادري بـه نـو       ‐ روحـي فـداه    ‐السلطنه بدان كه اعتماد نائب   ...   

همه گوينـد و سـخن گفـتن سـعدي دگـر            «. شاهزاده دخلي و نسبتي به هيچ كس ندارد       

  :  آمده۶ بيت ،۸۱۷ صفحة ،در كليات سعدي. )۲۶ص، مقام قائم( »است

ــر اســت   ــتن ســعدي دگ ــد و ســخن گف ــه گوين  هم
 

ــون داوود     ــه همچ ــر ن ــد مزامي ــه دانن  هم
 

بند سعدي در مرثيـة سـعد بـن ابـوبكر را در دو جـا از                   دو مصراع از ترجيع    همچنين  

  .كنيم  مشاهده ميمقام قائممنشآت 

 ميرزا محمدحسين كه آمد همه خبرهاش خوب بود و درود و شـهودش     ،فدايت شوم   

 مستحسن اما از يك جهت خاطر پير غالم قديمي را زايد الوصف خـسته و آزرده                 بسيار
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دل و  ي شكــستهدر ايــن حادثــه بــه حــد »پــس از مــرگ جوانــان گــل ممانــاد« ،داشــت

  .)۱۷۶ص، مقام قائم(گنجد  باشم كه به شرح و بيان نمي حواس مي پريشان

  !»ستخوانش گل دمانادخدا بر ا« ؛آه از مهرك سليم و لحن و نواي اين تصنيف...   

صـفحة   ،يات سـعد  يـ در کل . )۱۸۵ص،  مقام  قائم... (اينها يادهاي زمان جاهليت است كه     

  : آمده است۷۵۹

ــاد    ــل ممانـ ــان گـ ــرگ جوانـ ــس از مـ  پـ
 

ــاد    پـــس از گـــل در چمـــن بلبـــل مخوانـ
 

ــت   ــت دوسـ ــدگاني قيمـ ــدر زنـ ــس انـ  كـ
  

 ندانـــد كـــس چنـــين قيمـــت مـــداناد      
  

ــو    ــل ن ــت آن گ ــين رف ــسرت در زم ــه ح  ب
  

 با بــــر اســــتخوانش گــــل دمانــــادصــــ 
  

  

  : از غزلهاي سعديمقام قائمهاي  تضمين

  :تضمين يك مصراع از غزلهاي سعدي

  .چشم و زبان اگر حاصلي دارند همان است كه سطري از شما ببينند يا بخوانند...

  )۱۴۲ص، مقام قائم(» ور نبيند چه بود فايده بينايي را؟«

  :گويد  مي۳ بيت ،۲۰كه تضمين از بيت سعدي است كه در غزل 

 ديـــده را فايـــده آنـــست كـــه دلبـــر بينـــد
 

ــايي را؟    ــده بينـ ــود فايـ ــه بـ ــد چـ  ور نبينـ
 

مـن  « پير غالم در قصد آنكه به قدر توان از سلسله به خلخال گريزد؛ حاشا و كـالّ                ...   

  :گفته۴ت ي ب۴۰ در غزل يسعد) ۱۹۹ص مقام، قائم(» ام نخواهم رست از كمند تو تا زنده

 د هركجـــا گرفتاريـــستدرِ قفـــس طلبـــ
 

ــا زنــده   ام نخــواهم جــست مــن از كمنــد تــو ت
 

ابـري كـه در     «مكتوب مرغوب شما بعد از هزار يأس و حرمان، داني چـه ذوق دارد؟               

 : بيت اول گويد،۱۶۴سعدي درغزل ) ۱۹۷ صمقام، قائم. (»اي ببارد بيابان بر تشنه

ــه ذوق دارد؟    ــي چ ــب، دان ــار غاي ــدار ي  دي
 

ــا    ــه در بياب ــري ك ــشنه اب ــر ت ــارد ن، ب  اي بب
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   فريده، يا كاروان شكر از مصر به تبريز آمد، حاشا و كالّ؛ةرقيمة كريمه بود، يا قصيد  

  :کيت ي ب،۱۹۸ غزل ،سعدي. )۶۴ صمقام، قائم( »با كاروان مصري چندين شكر نباشد«

ــد   ــكر نباش ــدين ش ــصري چن ــاروان م ــا ك  ب
 

 در لعبتـــان چينـــي، زيـــن خـــوبتر نباشـــد 
 

گويي ابريست كه از پـيش  «وكرك قرمساق خودم مثل علم يزيد برپا استاده،        و اين ن  ...  

  .)۱۱۳ص، مقام قائم(شود و نه زبانش  نه پايش خسته مي. »نرود قمر مي

  : گفته است۷ بيت ،۲۶۶از سعدي برگرفته كه در غزل   

ــزام رقيــب   جــور معــشوق چنــان نيــست كــه ال
 

 گــويي ابريــست كــه از پــيش قمــر مــي نــرود 
 

واه توپ مهلك باشد و يا تير مضحك، خالي از شعف دوستان و تلف دشـمنان                خ...   

 سـعدي در    .)۱۹۷ص،  مقام  قائم(  »تو گرو بردي اگر جفت و اگر طاق آيد        «. نخواهد بود 

  : فرمايد۹ بيت ،۲۸۶غزل 

 گــر فراقــت نكــشد جــان بــه وصــالت بــدهم 
 

 تو گـرو بـردي اگـر جفـت و اگـر طـاق آيـد                
 

عهد بشكستي و من    «باشد، از اين پيغام شما معلوم عالم شد كه          مخدوم من حاشا ن   ...   

  :دي گو۷ت ي ب،۳۷۹ در غزل ي سعد.)۲۳۷ص، مقام قائم(» بر سر پيمان بودم

 ايـن مـي گفـت      فراقـت همـه روز     سعدي از جور  
 

 عهد بشكـستي و مـن بـر سـر پيمـان بـودم              
 

 خـدمت رسـيدم      خالف من كه بر سر شما هر وقـت         ؛از شكر خدا غافل نبايد بود     ...   

  :اند كه  دروغ گفته؛ مجال نداد كه چشمي وا كند،گفتگوي چشمة قصابان و جلود

.  بنده بر لب نيل و جيحون بودم و تـشنه برگـشتم            ؛»كنار فرات روان تشنه بياسايد از     «  

  : گويد۷ بيت ،۳۸۵سعدي در غزل  )۲۵۳ص، مقام قائم(

ــايد از   ــشنه برآسـ ــودروان تـ ــراتوجـ   فـ
 

ــر ب   ــرات ز س ــرا ف ــشنهم ــرم رگذشــت و ت  ت
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ام؛ مگـر تـازه شـما از مـن سـوا        من كي از شما جدا بوده     ؛ها چه چيز است    اين نقل ...  

ايد؛ اين طور عهد و پيمان و حلف و ايمان در چه عهد و زمان فيمابين مـن و شـما                      شده

 ۴۳۲سـعدي در غـزل      ) ۲۳۷ص،  مقـام   قائم(»  تو فراموش مكن عهد قديم     ،اهللا اهللا « بوده؟

 :گويد

ــا ــديم  م ــو ن ــرفتيم بجــاي ت ــر كــس نگ   دگ
 

  تــو فرامــوش مكــن عهــد قــديم    ،اهللا اهللا 
 

  )۱۴۳ص، مقام قائم(» آخر بغلط يكي وفا كن«وفا زمانه و بد عهد روزگار،  اي بي  

 : فرموده۲ بيت ،۴۶۷سعدي در غزل 

 بـــــسيار خـــــالف عهـــــد كـــــردي    
 

 آخـــــر بغلـــــط يكـــــي وفـــــا كـــــن  
 

 اعلـي بـه نـام ايـن         يت عنايتي كه از مأل    آ: »اي از بهشت جزوي و از رحمت آيتي       «...  

  .گمنام نازل بود، نافة روح و ريحان در محفل خاطر گشوده، جبرئيل از آسمان آمدهمي

 : فرمايد۵۳۱سعدي در بيت نخست غزل 

ــي   ــت آيتـ ــزوي و از رحمـ ــشت جـ  اي از بهـ
 

ــايتي       ــا عن ــا م ــو ب ــار ت ــه روزگ ــق را ب  ح
 

مـرهم بـه دسـت و مـا را          «داشـته،   و تشنگان زالل وصال را از آب حيات ممنـوع           ...  

، مقـام   قـائم (تباعد خلّان و جيران تا كـي؟        ؛  توقف آزاد جيران تا چند    » گذاري مجروح مي 

  : گويد۲ بيت ،۵۵۹سعدي در غزل ) ۲۵۰ص

 اي گنج نوشدارو بـا خـستگان نگـه كـن          
 

 گــذاري مــرهم بــه دســت و مــا را مجــروح مــي 
 

كنـي،   ت عبيرآميز، و نامـه را عطرآميـز مـي      ا۳ات عنبر بيز است و آمه      ما شاءاهللا خامه  ...  

 :دي گو۶۲۳سعدي در غزل ) ۳۷ص، مقام قائم(» كني بازار خويش و آتش ما تيز مي«

 نمـــايي و پرهيـــز مـــي كنـــي ديـــدار مـــي
 

ــي    ــي كن ــز م ــا تي ــش م ــازار خــويش و آت  ب
 

  ...      خواسـتيد؟    راستي از آن جا مي    ،ل بناش بر كجي شد    سبحان اهللا، جايي كه از روز او

  .)۱۴۷ص، مقام قائم( »درخت مقل نه خرما دهد نه شفتالود«! هيهات! هاتهي
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 چنـين آمـده     ۷۹۲صفحة   ،۸ بيت   ،۲۲وارة    تصحيح فروغي در غزل    ،در كليات سعدي    

  :است

 مقـدر اســت كــه از هــر كـسي چــه فعــل آيــد  
 

ــفتالود       ــه ش ــد ن ــا ده ــه خرم ــل ن ــت مق  درخ
 

ضمين شـده اسـت ولـي انـدك         هاي سعدي تـ    هاي زير، مصراعهايي از غزل     در نمونه   

  .خورد اختالفي در دو سخن به چشم مي

بلي سزاوار حالت شما آن است كه با جواني چون خود، شوخ و شنگ و اجـالف                 ...   

 بـاغ و صـحرا      مگذاريـد به ديگران   «خوي و ظريف،     و قشنگ، دلجوي و حريف، خوش     

  . »را

 : گفته۳ بيت ،۴سعدي در غزل 

  بــه هــمبيــا كــه وقــت بهارســت تــا مــن و تــو
 

  بـــاغ و صـــحرا رابگـــذاريمبـــه ديگـــران  
 

اختيـار از    معذور داريد كه پر مشتاق بودم و زياده محروم ماندم؛ به اين سـبب بـي               ...   

، مقـام   قـائم . (»گـر بكـشي حـاكمي، ور بنـوازي رواسـت          «. روي دلتنگي جسارت نمودم   

  )۱۷ص

 : فرمايد۲ بيت ،۴۸سعدي در غزل 

ــد پا   ــه كن ــول، هرچ ــك رد و قب ــتمال  دشاس
 

ــوازد   ــد حــاكم اســت، ور بن   رواســتگــر بزن
 

 سـخن   بگـذري از هرچـه    « به مـا و شـما چـه؟          ؛هركه رفت رفت، هركه ماند، ماند     ...  

 : گويد۱ بيت ،۶۳سعدي در غزل ) ۴۰ص، مقام قائم(» دوست خوشتر است

  ســخن دوســت خوشترســت  رود مــياز هرچــه 
 

 پيغــــام آشــــنا نَفَــــس روح پرورســــت 
 

 و شـب از     در خواب برفتند  همه  «امي جواب گفتم و خلق روي زمين        مهمانها را تم  ...  

، مقـام   قـائم . (و اين نوكرك قرمساق خودم مثل علـم يزيـد بـر پـا اسـتاده               » نيمه گذشت 

 : سروده است۴ بيت ،۸۷سعدي در غزل ) ۱۱۳ص
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 همه آرام گرفتند و شـب از نيمـه گذشـت          
 

 وآنچه درخواب نـشد چـشم مـن و پـروين اسـت             
 

  » مشتاقيشرح دردبه صد دفتر نشايد گفت «:  گويد۸۶ة در آغاز نام  

 : بيت نخست گفته است،۵۸۶سعدي در غزل 

 به پايان آمد اين دفتـر حكايـت همچنـان بـاقي           
 

 به صد دفتر نشايد گفت حـسب الحـال مـشتاقي           
 

 بـه هـر دو      ‐ العياذ بـاهللا   ‐كنم اگر   كه باور نكردم و نمي     ‐ صلوات اهللا عليه   ‐به جدم ...  

 آب حيـوان    درگـلِ بهـشت مخمـر       «: نم يا به هر دو گوش بشنوم، چـرا كـه او           چشم ببي 

 بيت  ،۶۱۶سعدي در غزل    ) ۱۸ص،  مقام  قائم. (كند خوب است   بد ندارد هرچه مي   . »است

 : فرمايد۲

 اگــر تــو آب و گلــي همچنانكــه ســاير خلــق     
 

ــواني    ــه آب حيـ ــر بـ ــشت مخمـ ــلِ بهـ  گـ
 

  :تضمين يك بيت از غزلهاي سعدي

 بــــه نــــام ايــــزد دانــــا   اول دفتــــر «
 

ــا    ــي و توانــ ــار و حــ ــانع پروردگــ  »صــ
 

... مثل و مانند، مبرا از چون و چند، كه عادل و عالم است و قاهر هر ظالم                 وجودي بي   

 :سعدي در بيت آغازين غزل نخست گفته) ۴۸ص، مقام قائم(

 اول دفتــــر بــــه نــــام ايــــزد دانــــا    «
 

ــا    ــي توانـــ ــار حـــ ــانع پروردگـــ  »صـــ
 

امان است دراين سرِ پيري و آخر عمر، به         . قت گردم  شوم، تصد  فدايت! شاهزاده جان   

همـه  ... يك پيره زني گرفتارم، بدگو، بـدخواه، جـان كـاه، شايـستة هـزار انكـار و اكـراه         

و ... دانم و بدكاريهاش را عالنيه و دايـم در ايـن انديـشه و تـدبيرم كـه                  هاش را مي   عيب

  .افتم شم بدتر به بند بالش ميكو كناري گيرم، اما هر قدر بيشتر در خالصي مي

 شــــوم كــــه دل نــــدهم  متّفــــق مــــي«
 

 »بــــارششــــوم دگــــر   معتقــــد مــــي  
 

  )۱۵۴ص، مقام قائم(

  : سعدي است۳۶ت از غزل ين بيبيت باال دوم
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 متّفــــق مــــي شــــوم كــــه دل نــــدهم 
 

 بـــــارتمعتقـــــد مـــــي شـــــوم دگـــــر     
 

  »كوه الوند استفراق يار كه پيش تو پر كاهي نيست بيا و بر دل بنده و جالير ببين كه «

صاحب متـاع     مال بي  ، مثل طفل يتيم   ، جاليري باقي نمانده   ،البرز است و دماوند است      

 : گفته است۱۱ بيت ،۶۰سعدي در غزل ) ۱۸ص مقام، قائم. (خريدار بي

 فراق يار كه پـيش تـو كـاه برگـي نيـست            
 

ــين كــه كــوه الونــد اســت   ــر دل مــن ب ــا و ب  بي
 

 نگارخانه چين است يـا نگـار خامـة          ؛افة مشك ختا  ندانستم نامة خط شماست يا ن     ...   

  .عنبرين

ــي    «... ــوبي بگرفت ــه بخ ــودي ك ــك وج ــر مل  ه
 

ــت    ــه خالفـ ــشاندي بـ ــت بنـ ــلطان خيالـ  »سـ
 

ياد شما گذشته، يا نقش خيـال        حاشا كه از زمان مفارقت صوري تا حال يك نفس بي            

 سـعدي   ۱۳۶ل  در غز  )۳۱ص،  مقام  قائم. (و آرزوي وصال از ديده و دل محو گشته باشد         

  :آمده

ــي   ــشوخي بگرفت ــه ب  هــر ملــك وجــودي ك
 

 ســـلطان خيالـــت بنـــشاندي بـــه خالفـــت 
 

جاي شما نه چندان در پيش ما خالي است كه به وصف آيـد              ! جان من  ميرزا اسماعيل   

  . و به شرح گنجد

 رود از عمـر    هر شب و روزي كه بي تـو مـي         
 

 هـــر نفـــسي مـــي رود هـــزار نـــدامت     
 

 )۱۱۳ص، مقام قائم(

  . سعدي با بيت فوق هيچ تفاوتي ندارد۱۴۳ غزل ،۳ت بي

  :سيد مشفق و نير مشرق و صاحب صادق و مخدوم موافق من... 

 آخــر چــه باليــي كــه تــو در وصــف نيــايي 
 

ــت     ــرديم بيانــ ــيم و نكــ ــسيار بگفتــ  بــ
 

 )۷ص، مقام قائم(

  . سعدي با بيت فوق يكسان است۱۴۷ غزل ،۶بيت 
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 موقـوف  ،و قبـول  تي ختامه پردازيم؛ ديگر اختيار رد   به تحرير اين معذرت نامه راس     ...  

  .آراي آن دوست بزرگوار است به اقتضاي رأي ملك

 بيا كـه نوبـت صـلح اسـت و دوسـتي و عنايـت              
 

 م از آنچـه رفـت حكايـت       يبشرط آنكـه نگـوي     
 

 )۵۳ص، مقام قائم(

  . سعدي است۱۵۲ت آغازين غزل يبيت باال ب

. ام شبت را كرباليي محمد قربان متصدي شـود        پلو را لطف علي ترتيب دهد و طع       ...  

  .۴قورمه سبزي را علي، افشره و ترشي را علي محمد

 غالمــــان را بگــــو تــــا مــــشك ســــايند
 

ــوزند   ــود ســ ــا عــ ــزان را بگــــو تــ  كنيــ
 

 )۲۴۵ص، مقام قائم(

  : سعدي است۲۷۵ غزل ،۵که با اندك اختالفي، بيت 

ــوزند   ــشك سـ ــا مـ ــو تـ ــان را بگـ  غالمـ
 

ــا عــــود     ســــايدكنيــــزك را بگــــو تــ
 

  !...سبحان اهللا: بر فوت عهد شباب تأسف خوردم و گفتم...   

ــيد  ــري رسـ ــواني گذشـــت نوبـــت پيـ  دور جـ
 

 بـرق يمــاني بجـست گــرد نمانـد از ســوار    
 

 )۱۸۰ص، مقام قائم(

 : گفته است۹ بيت ،۲۹۶سعدي در غزل 
ــسه گــشت   دور جــواني گذشــت، مــوي ســيه پي

 

ــد از ســوار   ــرق يمــاني بجــست، گــرد بمان  ب
 

 .رقيمة مرسله رسيد! م مشفق مهربانمخدو
 در دلــم بــود كــه جــان بــر تــو فــشانم امــا      

 

 باز در خـاطرم آمـد كـه متـاعي اسـت حقيـر               
 

 )۸۲ص، مقام قائم(

 : گفته است۵ بيت ،۳۰۹و سعدي در غزل 
 بــاز در خــاطرم آمــد كــه متــاعي اســت حقيــر  در دلم بود كـه جـان بـر تـو فـشانم روزي
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 صحبت احباب است، اگر حـضور مقـدر نـشود، ناچـار بـه               حاصل زندگاني عالم،  ...  

ط قاصد و كتابغياب و توس.  

 اي پيـك نامـه بـر كـه خبرمـي بـري بـه دوسـت        
 

 يا لَيت اگـر بجـاي تـو مـن بـودمي رسـول              
 

 )۳۳ص، مقام قائم(

  . سعدي است۳۴۹ از غزل ۹بيت فوق، دقيقاً بيت 

از هرچـه بگـذري سـخن       «؟  به مـا و شـما چـه       . هركه رفت رفت، هركه ماند، ماند     ...  

  . »دوست خوشتر است

 از دنيـــــي و آخـــــرت گزيـــــر اســـــت
 

ــاگزيرم    ــت نــــ ــحبت دوســــ  وز صــــ
 

  )۴۰ ص،مقام قائم(

 . سعدي است۳۹۵ از غزل ۲ بيت ناًيبيت فوق، ع

سمعنا . درين دو قسط اول بهار به رعيت قصبة آزاد جيران، تكليف و تحميل نشود             ...  

  . و اَسلَمنا و لَوكَرِه المشرِكونو اَطَعنا و صَدَّقنا و آمنّا

 هــــر حكــــم كــــه بــــر ســــرم برانــــي
 

 آن حكــــــم بــــــود ميــــــان جــــــانم 
 

 )۲۵۱ص، مقام قائم(

  : فرمايد۳ بيت ،۴۱۸سعدي در غزل 

 هــــر حكــــم كــــه بــــر ســــرم برانــــي
 

ــت   ــهل اســ ــرانم ،ســ ــشتن مــ  ! ز حويــ
 

از آن زمـان كـه رشـتة مـراودت حـضوري گسـسته و شيـشة           ! مخدوم مهربان مـن   ...  

بايي از سنگ تفرقه شكسته، اكنون مدت دوسال افـزون اسـت كـه نـه از آن طـرف                    شكي

طاير مكاتبات را پـر بـسته و كلبـة          .  قاصدي و پيامي   ،بريدي و سالمي و نه از اين جانب       

  .مراودت را در بسته

ــاري     ــه ني ــتم ك ــا آرم، گف ــه بج ــي ك ــو بگفت  ت
 

 عهــد و پيمــان و وفــاداري و دلــداري و يــاري 
 

 )۱۵۵ص، مقام قائم(



  ۲۱۱/مقام فراهاني هاي قائم بازتاب شعر سعدي در نامه   

 

 . سعدي دارد۵۶۶ از غزل ۱ت فوق اندك تفاوتي با بيت يب

 نــه تــوگفتي كــه بجــا آرم و گفــتم كــه نيــاري  
 

 عهــد و پيمــان و وفــاداري و دلبنــدي و يــاري؟ 
 

  :نويسد اي مي  در آغاز نامهمقام قائم

 سعديا گفتـار شـيرين پـيش آن كـام ودهـان           «
 

  زر بـه معـدن مـي بـري         ،در به دريـا مـي فرسـتي        
 

ار افسوس و صدهزار دريغ كه مرا چونان كه بايست دستي در انشاء نثـر و انـشاد                  هز  

، مقـام   قـائم ( .تازي كنم  درازي واسب  پردازي را روده   نظم تازي نيست، كه آن همه عبارت      

  )۳۷ص

 . سعدي دقيقاً همچنين است۵۷۲ از غزل ۱۰بيت 
  

  تضمين دو بيت از يك غزل سعدي

ل سعدي را درجاهـاي متفـاوت تـضمين كـرده اسـت              گاهي دو بيت از يك غز      مقام  قائم

  :۴۲۸ از غزل ۳و۲ابيات  :مانند

 هـــر آن ســـاعت كـــه بـــا يـــاد مـــن آيـــد
 

ــدوم   ــود و معــ ــود موجــ ــم شــ  فراموشــ
 

  بخـــش مـــا غـــم خـــوردن آمـــد ،ز دنيـــا
  

 نـــــشايد خـــــوردن االّ رزق مقـــــسوم   
 

 مـن بنـده نـه     بحمداهللا. كار دنيا را با اهل دنيا بايد گذاشت، و كار دين را به اهل دين                

  . الي العشاءةاهل آنم و نه اين، من و فكر طرة طلعت تو، من الغَدا

 هـــر آن ســـاعت كـــه بـــا يـــاد مـــن آيـــد
 

ــدوم   ــود و معــ ــود موجــ ــم شــ  فراموشــ
 

 )۴۰، صمقام قائم(

                رد سزاوار است، ديگري را ناله      شما را باغ بايد و ما را چون الله داغ؛ يكي را الله و و

  .و درد

 ا غــم خــوردن آمــد   بخــش مــ ،ز دنيــا
 

ــسوم   ــوردن االّ رزق مقـــ ــشايد خـــ  نـــ
 

 )۱۷۹، صمقام قائم(
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  :تضمين يك بيت از غزلهاي سعدي در دو جاي مختلف

  : يك بيت سعدي را در دو مورد تضمين كرده استمقام قائمگاهي 

  : اين موردمانند ؛طور كامل و بار ديگر يك مصراع را هبار همة بيت را ب يك

 وقت ظهر كاغذي سر به مهر آورده كه سربسته به طـاق ايـوان            قاصدي: گفت... الف    

 :في الفور با كمال شعف و شوق... است و گلدستة باغ رضوان

»هــــــر از ســــــر نامــــــه برگــــــرفتمم 
 

 »گــــويي كــــه ســــر گالبــــدان اســــت  
 

 )۲۹ص ،مقام قائم(

ار اختي بي» مهر از سر نامه برگرفتم    «نگاري و دلربايي بود كه تا        اين چطور مطلب  ...ب    

  )۷ص، مقام قائم. (شعلة شوق سركش شد و خرمن صبر آتش گرفت

  : باشدين مينچني اي سعد۸۰ت ذکر شده در غزل يب

هــــــر از ســــــر نامــــــه برگــــــرفتم م 
 

ــت    ــدان اســ ــر گالبــ ــه ســ ــي كــ  گفتــ
 

 مخلصان ديگر داريد كه مثل شين هم نقطه دارنـد و        ،اگر فالن مثل الف هيچ ندارد     ...   

  .هم دندانه و هم دايره

 ه در پاي تـو ريـزم كـه سـزاي تـو بـود              من چ 
 

 سر نه چيـزي اسـت كـه شايـستة پـاي تـو بـود                
  

 )۱۱۹ص، مقام قائم(

اگر ملك مثل الف هيچ ندارد مخلصان ديگر داريد كه مانند شين هم نقطه دارند و                ...   

و هم دايرههم دندانه و هم مد . 

 من چـه در پـاي تـو ريـزم كـه سـزاي تـو بـود              
  

 ايـستة پـاي تـو بـود       سر نه چيزي اسـت كـه ش        
 

 )۱۹۴ص، مقام قائم(

  :نگونه استي سعدي ا۲۶۰بيت فوق در غزل 

 من چه در پـاي تـو ريـزم كـه خـوراي تـو بـود                
 

 سرنه چيزي اسـت كـه شايـستة پـاي تـو بـود            
 



  ۲۱۳/مقام فراهاني هاي قائم بازتاب شعر سعدي در نامه   

 

ــوي عنبــــــر آورد    ــد و بــــ ــاد آمــــ  بــــ
 

ــر آورد   ــر ســــ ــكوفه بــــ ــادام شــــ  بــــ
 

 وقتي و خوشترين وجهي تر و نسخة خط دلبر بود، در بهترين       نامة نامي كه نافة مشك      

 ،مقـام   قـائم . (رسيد و ساحت خاطر را رشك باغ بهـشت و موسـم ارديبهـشت سـاخت               

  )۲۷ص

 بـــــاد آمـــــد و بـــــوي عنبـــــر آورد   
 

 بـــــادام شـــــكوفه بـــــر ســـــر آورد    
 

 پـسر اسـماعيل بيـگ       ۵كتاب مستطاب كه مجموعة فـضايل و آداب بـود، مـصحوب             

  . سعدي است۱۸۱بيت اول غزل که بيت فوق، دقيقاً )۱۴۱ صمقام، قائم. (گروسي رسيد
  

  :گيري نتيجه

اي چيره دست است كـه       رسيم كه او نويسنده     به اين نكته مي    مقام  قائمهاي   از بررسي نامه  

 شـيخ اجـل از نثـر        ةكنند ترين و ممتازترين پيروي    با نثر روان و آهنگينش نه تنها برجسته       

اي بـه سـعدي و       ز نگاه ويـژه    ني ،گيري از شعر شاعران    گلستان نام گرفته بلكه هنگام بهره     

 ،طوري كه سخنان سعدي چه از نوع مثنوي كامل و جامع بوسـتان             هشعر او داشته است ب    

ويـژه سـخن سراسـر شـور و          هو چه ب  ) مواعظ(چه اندرزها و پندهاي سعدي در قصايد        

ـ  مقـام،   قـائم  در ژرفا و جـان سـخن         ، سعدي در غزلهايش   ةشوق و عاشقان   ر گذاشـته   يثأ ت

  و شـيريني  ، خوش آهنگـي   ، رواني ،هاي اين نويسنده   جاي نامه  كه در جاي   طوري هاست؛ ب 

 آميختـه   مقـام   قـائم عشق و حكمت سعدي همچون شهد و نبات در جان و جوهر كـالم               

 وقـار   ، وزن ، حسن، ارج  ، گشته است و بر لطف     يناپذير از سخن و    شده و جزئي جدايي   

  . افزوده استمقام قائمو اعتبار گفتار 
  

  :ها نوشت پي

  ).نامه لغت( به شدن از بيماري، بهبودي، شفا ‐۱
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  .مقام است حسن، واحدي، افندي و اوج کريم اسامي نوکرهاي قائم:  در پاورقي کتاب آمده است که‐۲

  ).نامه لغت(دويت . دوات.  ظرف که در آن سياهي کنند نوشتن را‐۳

، اسامي نوکرهـاي  »محمد  و عليعلي، کرباليي قربان، علي   «:  در پاورقي کتاب منشآت آمده است که       ‐۴

  .مقام است قائم

  .)نامه لغت(همراه و رفيق و يار. همراه شده.  هم صحبت گرديده‐۵
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