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 سخن رئیس پردیس فارابی دانشگاه تهران
 

 کزین برتر اندیشه بر نگذرد   و خرد به نام خداوند جان 
و بر خاندان پاک و پاکیزه ایشان؛ پیش وایان روش نی درود بر پیامبر گرامی اس م حضرت محمد 

 ها.بخش راه و فرایند کمال انسان

پیش از سخن درباره کنفرانس زبان عربی و تمدن اس می بایسته و شایسته است از ریاست محت رم  
ب آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی و ریاست محترم دانشگاه کوفه جناب آق ای دانشگاه تهران جنا

دکتر یاسر لفته حسون و ریاست محترم دانشگاه بین المللی سلیمان ترکیه جناب آقای دکتر مص ع  
الجمل و ریاست محترم منتدی اللغة العربیة جناب آقای دکتر سلیم الجصانی و گروه زبان و ادبی ات 

فارابی دانشگاه تهران تشکر و قدردانی کنم. همچنین از همه پژوهشگران گرامی و همه عربی پردیس 
های چندگانه کنفرانس و دبیر محترم علمی جناب آقای دکتر ناصر قاسمی و دبی ر عزیزان عضو کمیته

اجرایی جناب آقای دکتر سید سعیدرضا منتظری و کلیه معاونین پردیس ف ارابی و عوام ل اجرای ی و 
 روابط عمومی و بین الملل سپاسگزارم. فني و

افزای ی علم ی و فرهنگ ی از این کنفرانس به عنوان نخستین کنفرانس در این حوزه به هدف ایجاد هم
های جهان اس م و به ویژه توسعه ارتباطات و تعام ت اس اتید و طریق تبادل تجربیات میان دانشگاه

 نظران داخلی و خارجی برگزار شد.صاح 
توان در بروز رسانی و احیای ارتباطات علمی بین الملل ی در ویژه برگزاری این همایش را می اهمیت

ای جه ان اس  م و ب ه وی ژه زب ان حوزه تمدن اس می با محوریت زبان عربی به عنوان رسانه منطقه
گی ری و ش کوفایی ساز زبان عربی در ش کلتواند نقش تمدنهایی میوحی دانست. چنین کنفرانس

ه ای علم ی و فرهنگ ی ب ه عن وان مالف ه اتح اد و حلق ه اتص ال ویژه در ح وزهمدن اس می را بهت
 مسلمانان، تبیین نماید. 

آید تمدن و زب ان کنندگان گرامی: درباره تاثیر و تاثرهای زبان و تمدن، به نظر ميخوانندگان و شرکت



ک ی اس ت. هرچن د ممک ن اس ت اند و عیار بالندگی و قدرت اثرگذاری ه ر دو یدو روی یک سکه
اند: هرگ اه تم دنی ها و فروپاشی هر دو داشته باشد. گفتههای این سکه نشان از واپسگراییخوردگی

 .پویا و تأثیرگذار باشد، الجرم زبان آن قوم نیز در مسیر حرکت تمدنی همان قوم بالن ده خواه د ش د
ی اجتماعی از آغاز تا به امروز بوده است. هاها تحت تاثیر دگرگونیزبان عربی هم همانند سایر زبان

یاب د. چ را ک ه رش د این زبان با ظهور اس م ناگهان رشد و بالندگی و پویایی ش گفت انگی زی م ی
ه ا را فزاینده علم، سیاس ت، فرهن و و ادب و...، دای ره وانگ انی و دای ره معن ایی وانگ ان و ترکی  

زبان قرآن ک ریم ای ن تح ول معن ایی را ب ه خ وبی  گسترش داد. مقایسه زبان شعری قبل از اس م با
 سازد.هویدا می

ت ص رفی، نح وی، ب غ ی، اعتق ادی، فقه ی، اص ولی و ک م ی حابنابراین با ظهور اس م اصط 
ه ای م ذهبی و...به فرهنگنامه زبان عربی افزوده شد وبه دایره زبان فارسی راه یاف ت. ک م ک م فرق ه

ر غنای وانگانی و معن ایی اف زود. ارتباط ات می ان کش ورها رو ب ه گوناگونی پا به عرصه گذاشت و ب
فزونی گذاشت. تجارت و صنعت رونق یافت و تاثیر و تاثرها روزافرون شد. همه اینها اثر خود را ب ر 

ه ای فک ری ک ه از زبان باقی گذاشت. نهضت ترجمه موج  واردات و صادرات زبانی ش د. بنی ان
است همیشه زبان ظرف آن بنی ان فک ری و اب زار بی ان تم امی  مهمترین عنصرهای تمدنی یک ملت

رود. زب ان های فرهنگی به شمار میدگرگونی و رویدادهای تمدنی و گزارشگرسطوح گوناگون تحول
کرانه تمدن ی ک مل ت اس ت. شناسنامه واقعی تمدن یک ملت است. زبان آینه تمام نما و فضای بی

گی رد. لطاف ت و دل انگی زیش را از توانمن دی تعبی ریش م یزبان زیبا و لطیف عربی ک ه زیب ایی و 
های اجتماعی تحت عن وان   گویندگان و کاربران زبان عربی در حوزه جغرافیایی خود در طبقه بندی

اند. و این عنوان به این اعتبار است که صاحبان و ک اربران ای ن زب ان اصحاب الذرة   نامگذاری شده
دها را به تصویر می کشند. لذا زبان، اندیشه و تمدن را سخت در آغ وش رویدا ها وترین پدیدهجزئی

های م دنی و کشیده و آینه بدون زنگاری شده است که زوایای شخصیتی و رفتاری و زوایای پیشرفت
های آن را برای نسلهای پویایی تمدنی و نشانکند. زبان انواع و سطحتمدنی را در خود منعکس می

کن د. ینه خود ثبت و با دستاوردهای ادبی و هنری آن را برای آین دگان گ زارش م یها در سها و فصل
 وقتی تعبیرهایی همچون بیت زیر را مورد توجه قرار می دهیم:

 ستبدي لک األیام ما کنت جاه      ویأتیک باألخبار من لم تزّود

کس   خب ر بایس تی  در می یابیم که در دورانی که هیچ وسایل ارتباطی وج ود نداش ته اس ت ب رای



 ها راه پیماید.گذاشتند تا فرسنوای در اختیار فردی میراهواری و زاد و توشه
های زبان عربی مورد دق ت نظ ر و واک اوی ق رار یا اگر برخی وانگان همچون وانه   برید   را در متن

ندارد؛ چرا ک ه شود که این کلمه ساختار عربی دارد اما ریشه عربی دهیم به خوبی برایمان روشن می
اس  دم بریده بوده است ک ه مردم ان از ای ن طری ق  دم ُبریده ُبریده  این وانه در اصل ُبرید 

اند. سینه زبان پر است از رویدادها و تحوالت گوناگون فکری شناختهپست چی را از سایرین باز می
ان د ام ا دالل تن ماندهاند. هرچند ممکن است برخی وانگااجتماعی که جوامع بشری تجربه نموده

هایشان از بین رفته است. شاید دالیل آن این باشد که با از بین رف تن مص داد دیگ ر ت وجیهی ب رای 
ه ای ها و پیش رفتکاربرد آن وانه برای آن مفهوم و مصداد وجود نداشته باشد. در هر حال دگرگونی

زب ان را دچ ار ف راز و ف رود م یهای ی ک های وانگان و ترکی اجتماعی و تمدنی، معانی و داللت
 نماید.

مقاله داخلی و خارجی به دبیرخانه کنف رانس ارس ال ش د ک ه  200در پایان گفتنی است که بیش از 
مقال ه داخل ی و خ ارجی پ ذیرش و ط ی س ه روز  150پس از عبور از مرحله داوری و نقد علم ی 

 برگزاری توسط پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی ارایه شد. 
 رضا محمدرضاییعلی

 



 
 

 

 المؤتمر یسکلمة رئ
 

 اهلل الرحمن الرحیم بسم
الک م بذکر اهلل عّز وجّل وبالص ة علی محمد وآل محمد الطیبین الطاهرین، والس  م عل ی  یطی 

الصحِ  المنتجبین األبرار وعلی األنبیاِء والمرسلین وعل ی الن اِس مم ن یس عی ال ی العل ِم وی روُم 
 بین البشریة. المحبَة والتسامَح 

الشروع بالحدیث عن الماتمر ومتعلقاته یلزم تقدیم الشکر والعرفان للسید رئیس جامعة طه ران  قبل
األستاذ الدکتور محمود أحمدآبادي المحترم، وللسید رئیس جامعة الکوفة األستاذ الدکتور یاسر لفت ة 

رض ا  عل يس تاذ ال دکتور حسون المحترم، وللسید رئیس مجمع الفارابي بجامعة طه ران فض یلة األ
 محمد رضائي المحترم؛ الذین قدموا الدعم إلقامة الماتمر وإنجاحه.

شکر موصول لثقِة الجامعات الرصینة والماسسات العلمیة الت ي س اندت الم اتمر وأخ    وکذلك
منها جامعة الزهراء )علیها الس م( في طهران، وجامعة األدیان والمذه  ف ي ق م المقدس ة ب ایران، 

 امعَة سلیمان الدولیة بترکیا.وج

موصول لسعادة الباحثین والباحث ات ال ذین س اندوا الم اتمر بمش ارکتهم العلمی ة الرص ینة،  وشکر
 ولألخوات العزیزات المحترمات واألخوة األفاضل الذین عملوا بجد واجتهاد في لجان الماتمر.

ودعائي بالخیِر والتوفیِق واس تمراِر جمیع المشارکین والمحبین للعلم..َأهدي س مي واحترامي  والی
 نعمة العلم.

والفضلیات: إّن اللغة العربیة هي لغة متأثرة بالقرآن الکریم الذي حولها الی لغ ة  معج زة  ال  األفاضل
تضارعها لغة ُأخری؛ فصار من شأنها أن تکون وع اء  ی نهب بثقافِتن ا؛ ورعایته ا ه ي رعای ِة لُهِوِتین ا 

 القرآُن الکریم. الثقافیة التي نّضجها

نجد الحدیث عن ضرورة استعمال اللغة الرسمیة أو ما یصطلح علیه بالفص یحة ل یس قادم ا م ن  لذا



الصراع بین الحداثة والموروث أو هو تعصِ  لق دیم بق در م ا ه و حاج ِة یفرض ها الواق ُع العلم ي 
لحض ارِة وایص اِلها عل ی نح و  والتجربُة المتکررة، فاحتراُم اللغِة واألخُذ بها یساعُد عل ی الت رویِ  ل

 أوسع.
الرغم من اإلیمان بقدرة العربیة علی االستمرار والبقاء بمکانة القرآن الکریم ودعمه لها، بید أن  وعلی

 علی ماسساتنا المعنیة أن تتخذ موقفا  َیبعُد عن الخجِل في دعِمها ومساندِتها.

ی ة االستش راف المس تقبلي لیتس نی له م أن بأصحاِب القراِر من النخِ  ان ی درکوا ملی ا  أهم وحرِي 
یضعوا سیاسة  تمتُد نحو المستقبِل للنهوِض بواقِع االستعمال اللغوي في کونه وثیقة  مهمة  ُیرجع الیه ا 

 وُیاخذ منها.
األخوات العزیزات .. األخوة األعزاء: محاولُة زِجّ اللغة العربیة في سنِن اللغ اِت األخ ری؛ ومحاول ُة  

جري في اللغات علیها هو عدم فهم لخصوصیِة هذه اللغ ة وطبیع ِة ت أثیر ال ن  القرآن ي إلباِس ما ی
 علیها.

الکریُم حّوَل العربیَة من لغة  اعتیادیة إل ی لغ ة  معج زة  باس تعماله له ا لتک وَن متمی زة  عل ی  فالقرآُن 
 اللغاِت.

.. والعربیُة انف ردت بوظیف ة ثالث ة ُتستعمُل اللغاُت لوظیفتین؛ احداُهما النفعیة واألخری اإلبداعیة. إذ
هي االعجازیة في االستعمال القرآني، وبسلطة القرآن الکریم خرجت العربیة من دائرِة ک ِل اللغ ات 

 ولم تخضع لسننها في التوالِد واالنشطاِر والموِت.
وال غل و وأعني الن  القرآني في استعماالِتها بدا ملحوظا عما کانت علیه قبل مجيء اإلس م  وتأثیره

ها لغِة أخری.  إذا قلنا اّن عربیَة اإلس م تختلف علی نحو کبیر عن عربیِة الجاهلیة حتی تبدو کأنَّ

أدلِة علمیِة فض  عن الملموسِة تشیُر إلی إمکانیة أّن تکوَن هذه اللغة هي لغُة اإلنساِن بعد رقي  وهناك
لی سبیل الفرض وبالقوة وربما دون التطبی ق عقِله وتوحِده، أو ربما تکون اللغُة الموحدُة والموحدة ع

 والفعل، أو اللغة العلمیة في المستقبل.
ورد فقد سعی الماتمر الی دعوة عدد من العلماء ل ط ع علی آرائهم ومشاریعهم العلمیة وم ا  ومما

یَّ ة االنس انیة للحض ارة االس   میة؛ یقدمونه من أجل االنتفاع من اللغ ة العربی ة وتوظیفه ا ف ي الُهِو
مشرد؛... ک ذلك  تقبلواالرتقاء بالمجتمعاِت نحو استثماِر الموروث في تعزیِز القیم للولوِج الی مس

َهَدَف الماتمر الی تحقیِق مجموعة  من المسائِل منها؛ تشکیل موسوعة علمیة کبیرة تساعد الب احثین 



لمشارکات العلمی ة الت ي علی نیل احتیاجاتهم العلمیة؛ لذا سعی الماتمر الی طباعة هذه البحوث وا
الرص ینة وم ن خی رة  لعالمی ةنالت قبول المحکمین وهم جمع من أس اتذة وأس تاذات الجامع ات ا

 أع مها وعلمائها.
تم بّث التوصیات العلمیة وهي ثمار عقول الباحثین وآرائهم الی الجامعاِت الرصینِة والماسساِت  کما

 فاَد منها.العلمیِة والوزاراِت المعینِة من أجِل أن یُ 

اهلل عّز وجل زاد ع دد المش ارکین عل ی م ائتي مش ارك وض عوا ثق َتهم ب الماتمر اذ أرس لوا  وبفضل
مشارکات  علمیة  بث ِث لغات  هي: العربیُة والفارسیُة واالنکلیزیُة وقد ُأق ر بع ب منه ا لیت وزع عل ی 

ن ال  ذيالوق ائع ال  جلسات علمیة لث ثة أیام، وقد رقی بعب هذه البح وث ال ی النش ر ف ي کت اب
 تصنیَف الماتمِر من طهران وحصل علی رقِم ایداع  له من بغداد.

یتعلق بالمشارکین فهم من الجزائر وإیران ولبنان والع راد وفلس طین ومص ر وترکی ا والمغ رب  وفیما
والکویت وقطر وسوریا وبنغ دش واندنوسیا وفرنسا وسلطنة عمان واألردن وتایلندا ومالیزیا وت ونس 

 نیجیریا وباکستان... ومن غیِرها من دول العالم.و

أن أختم ک مي البد من أن ُأشیَر الی أن ح َّ االیرانیین وباقي القومیات الحبیبة للقرآِن الک ریم  وقبل
 ولدینهم جعلهم ینهلون من العربیِة بما هو ملحوِظ من تأثیر  کبیر  ومرصود.

علي رضا محمد رضائي العزیز الذي تابع األعم ال  شکري الموصول وتقدیري لألستاذ الدکتور أکرر
علی نحو مستمر وللدکتور ناصر قاسمي العزیز الذي بذل الجَد واالجتهاَد من أجل إنجاح الفعالیات 

 الکوف ةالعلمیة ول ستاذ الدکتور الطبی  محسن الظالمي الذي دعم الماتمر وقت رئاس ته لجامع ة 
ل الدعم والمشورة وللدکتور حسن الفیاض الذي ح رص م ع ولألستاذ الدکتور محمد زوین الذي بذ

العلماء األع م علی الرصانة العلمیة في قب ول المش ارکات .... وش کري وتق دیري للق ائمین عل ی 
لجاِن ه األخ ری،  فذاذِ الماتمِر والعاملین في لجاِنه العلمیِة والتحضیریِة واالع میِة والفنیِة فض  عن أ

 اِحه بالجِد والمثابرِة والمتابعة.الذین َحرصوا علی إنج

کما بدأت بذکر اهلل تعالی أختم بذکره وبالص ة علی محمد وآل محم د، وبالس  م عل ی األنبی اء  و
 والمرسلین واألصحاب األبرار وبالس م علیکم ورحمة اهلل وبرکاته.

 أ.د. سلیم الجصاني
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 مؤلفان مقدمه
 

 ویژگی هایی هس تند، تم دن دارای یک هر و دارند مختلفی اشکال تکوین، نوع براساس تمدن ها

 ای ن از .است دینی درون ایدئولونی و دینی حیات بر یکجانشین مبتنی تمدن های نوع از اس می

اس ت  شده ریزیپایه دین اس م محور بر اساس آن و پایه که است دینی تمدنی اس می، تمدن رو
 آورد، دس ت ب ه گوناگون هایزمینه در که مختلفی دستاوردهای با و شد شروع ظهور اس م با که

تمدن اس می با آن که در کنار دیگر تم دن هاس ت  دهد. اختصاص خود به واالیی جایگاه توانست
دارای ویژگی ها و شاخ  هایی است که آن را از دیگر تمدن ها متمایز می کن د و در حقیق ت م ی 

قرن از زمان صدر اس م تا کنون است که منشا تح والت بس یاری در جامع ه  ۱۴توان گفت حاصل 
 بشری بوده است.

ع رب  که است اس می ملت های تمدن بلکه نیست خاص دنژا یا ملت یک تمدن اس می تمدن
 زب ان و اس  م یعن ی رس می دی ن ی وسیله به که شودمی شامل را دیگران و ایرانیان، ترک ها ها،

 خاص ی نژاد به نه اس می تمدن متحد شدند، بر این اساس، یکدیگر با عربی یعنی ادبی و علمی

 نژادی گروه های همه بلکه باشد، داشته تعلق خاصی مردم به که است ملی تمدنی نه و دارد تعلق

 گی رد.)زریندربرم ی ان د،داش ته نق ش آن گس ترش و ط راوت و رونق پیدایش، در که را قومی و

 (۳۱کبیر،ص اس م،تهران،امیر کارنامه) ۱۳۷۶ (کوب،عبدالحسین

اث یک ملت تغیی رات زبان ارتباط تنگاتنگی با میراث تاریخی یک ملت دارد و با تغییرات زبانی، میر
توان د رود م یجدی را تجربه خواهد کرد زبان کارآمدترین و موثرترین ابزار برای تمدن به شمار م ی

ه ای مه م ب ه ش مار قابل دفاع باشد. در نتیجه می توان گفت در رقابت تمدنی، زبان از جمله عامل
 رود.می

که برای حم ل مف اهیم و دس تاوردهای  در دنیای مدرن، زبان اهمیتی در خور توجه یافته است؛ چرا
ه ای علم ی و نی ز ش ناخت عظیم بشری از آن استفاده می شود. علم به چگونگی پدیدار شدِن زبان



های زبان علمی، ما را به مستقل بودن زبان علمی از زبان همگانی رهنمون ساخته و با س از و ویژگی
 نماید.کار علم بیشتر آشنا می

ه ای مس لمانان ب وده اس ت. در ان عربی، زبان بسیاری از نخستین نوش تارچنان که آشکار است زب
دوران ط یی تمدن اس می، عربی به عنوان نخستین زبان جهان اس م از اهمیت ب االیی برخ وردار 

 بود و آثار علمی، ادبی و دینی فراوانی به این زبان به نگارش درآمد. 

است و دانشمندان اس می در سراسر نقاط اس می، علوم زبان علم در دنیای اس م زبان عربی بوده 
اس می را به زبان عربی می نوشتند. حتی اگر اندیشمندان اس می در ایران کتاب های فقهی خود را 

نوشتند، از وانگان و اصط حات تخصصی عربی به عن وان زب ان علم ی اس تفاده به زبان فارسی می
 نمودند.می

آن در حوزه ی علوم انسانی به عنوان علوم پایه و اصلی در شکوفا نمودن فرهن و و از این میان، تاثیر 
و مدنیت و همچنین در اس می ساختن دیگر علوم، غیر قابل انکار است . بدین س ان تم دن ه ا ب ا 

 .حیات زبان رو به کمال می روند و با زوال آن قسمت مهمی از هویت خود را از دست می دهند

ریاض یات، ، پزش کی، در زمین ه ش یمی و هن دی یونانیایرانی، مه برخی از آثار نهضت ترجبا آغاز 
در دوران  ام اترجمه به صورت پراکنده و ف ردی ب ود؛  ولینجوم، فیزیک، تاریخ طبیعی ترجمه شد. 

نس لی از نویس ندگان  و عباسیان به صورت سازمان یافته درآمد و مورد تشویق و ترغی  ق رار گرف ت
ه ایی نظی ر رازی ت وان از شخص یتو از می ان آنه ا م ی که عمدتا  ایرانی بودن د مسلمان ظهور کرد

نام برد و این چن ین تم دن پزشک، ابن سینای پزشک و فیلسوف و بیرونی پزشک، منجم، ریاضیدان 
 س رعت در م اثر عوام ل ها به شکوه و عظمت و ج  ل خ ود رس ید.اس می به کمک دیگر زبان

 راه در خلفا که بود این عباسیان نهضت در ادبیات و علوم تعالی و قیتر و اس می تمدن پیشرفت

 و م ذه  و ملیت به توجه بدون و نداشتند دریغ ارزان و گران چیز هر بذل از علوم، نقل ترجمه و
 آن از و می کردن د مساعدت آنان با نوع همه و احترام می گذاشتند را مترجمان و دانشمندان نژاد،

 آمدند.می گرد بارگاه خلفا در ی سامر و صائبی زرتشتی، یهودی، حی،مسی دانشمندان رو

دیگری، به علم و دانش اهمیت داده و ب ا تلفی ق عل وم گون اگون می راث  این تمدن بیش از هر تمدن 
 و عل م تم دن ای ن حی اتی عوامل مهم ترین از یکی ای را تحویل بشریت داد.عظیم و تکامل یافته

کید فراوان به توجه با که است دانش  در علم آموزی، در جاری تساهل روحیۀ و اس م در آن بر تأ

 کل و بود فرامرزی آن تأثرات و که تأثیر چنان آن.گردید  متبلور و متولد زیادی مقدار به تمدن این



 از ها پررن و ت ر پیشرفت این در را ایرانیان و ایران نقش اگر نیست اغراد .دربرمیگرفت را جهان

ام ری  دیگری بدون هریک تبلور که تنیده اند درهم چنان اس می تمدن و ایرانی روح .مبدانی همه
گفتنی است گر چه تمدن اس می برگرفته از آیات ق رآن و روای ات اس  می ب ود ام ا  .ناممکن است

همواره  در پیوند روح ایرانی بوده و با کمک ایرانیان بود که این تمدن خوش درخش ید و ب ه جهانی ان 
 رفی شد.مع

ه ای و هدف از برگزاری این کنفرانس، فرا خواندن از دانشمندان سراسر دنیا جهت آشنایی با اندیش ه
زبان عرب ی و تم دن »نو و بدیع در زمینه  یهادانش و انتشار یافته یافزایهمهای پژوهشی آنها، طرح

صان، سیاست گذاران ، پژوهشگران، صاح  نظران، متخصتادانو ارتباط میان اس یآشنای، «اس می
زب ان عرب ی و ه ای علم ی و اجرای ی در فرآین د بررسی چالشو نیز  ،و ع قمندان در حوزه مذکور

و در نهایت ارتقای جوامع بشری و بهره گیری از میراث  کاربست آن در هویت انسانی تمدن اس می
 است. ای روشنها برای داشتن آیندهاس می جهت تقویت ارزش

-انس شامل؛ زبان عربی و سبک شناسی قرآن کریم، زبان عربی و تأثیر و تأثر از زبانمحورهای کنفر

ه ای فقه ی و حق وقی، های روز، زبان عربی و پ ژوهشها و ادبیات دیگر ملل، زبان عربی و چالش
های آموزش و پرورش، زبان عرب ی و روانشناس ی ، زبان عربی و اخ د بشری، زبان عربی و چالش

 های علوم انسانی بود.شیوهزبان عربی و 

 
 رزوه یناصر قاسم

 یسید سعید رضا منتظر

 
 





 

، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/الفارابي و جامعة الکوفة،   م۲۰۲۱نیسان أبر

 در تمدن اسالمی و جهان امروز توجه به او ضرورت عربی و ابن
 1محمد نصیری

 ات علمی دانشکده معارف و اندیشه اس می دانشگاه تهرانعضو هی

 چکیده 
( د ۶۳۸-۵۶۰عرب ی )اب ن نیال دیمح کمتر شخصیتی چونان  تاکنون در میان متفکران مسلمان

ب ا ، ع الم و غ ربنگ اه ب ه او از س وی متفک ران ش رد . است قرار گرفته اظهارنظرمورد ریزبینی و 
 بیض دونقهداف مختلف، و البته نتای  بس یار ش گفت و ا، سطوح متفاوت ،ی گوناگونهانکیع

عرب ی ت ا از اب ن ، برخ ی را واداش تهاظهارنظرخود این سطح از اخت ف در  کهیطوربهبوده است. 
قرون ی  بلک ه انیاو س الاز م ر   ک هنیا رغم. بهاستثنای سیر تفکر در جهان اس م یاد کنند عنوانبه
ی او هاش هیاندی هاو ش علهدر باره او تمام نشده اس ت  زیچچیهاما ، گذردیم (سال ۸۰۰بیش از )

و  ی خاکس تر نشس ته ع الم معنوی ته اخرمنای بس ا  د وش ویم  ترو تابنده ترپرفروغ روزروزبه
امی د  ،رخ نش ان ده د و س نت،ی او بر مادبه ق رآن هاشهیانددر شعاع  ،معرفت وتاررهیتی هاآسمان
 ی است که گاه از او ب ا عن وان شخص یتی ی ادبرداشتبر اساس چنین . نهد ی به رهایی فراو راهآفریند 

 هرچن د ،در پ ژوهش پ یش روب ه روش تحلیل ی. که پیش از عصر خود به دنیا آمده است شودیم
ضرورت ونیز لزوم بازگش ت ی ا ح داقل نظ ر داش ت او در ، عربیمختصر ابعادی از شخصیت ابن

دس تاورد ای ن پ ژوهش گوی ای ای ن . قرار گرفته است وجهموردت جهان معاصر و بلکهجهان اس م 
است که به لحاظ فرهنگی پلی میان متفکران و فیلس وفان  عارف و فیلسوفی تنهانهی عربابن است که

از خود در شرد و غرب است، به لحاظ درون دینی پلی است که شیعه و س ّنی ب ا ان دک  وپسشیپ
 .وصلی است میان میراث جه انی و می راث اس  می مزةه کهچنان .رسندبر آن به هم می اخت ف

نیز، منبعی خواهد بود برای تج ارب  پیوند دین با عرصه عمومی جامعه و تمدن نظرازنقطهی عربابن
، عم از موسیقی، ادبیات و همه هنرهای سمعی و بص ری و حرکت ی و در عرص ه اس  میا - هنری

درک ی از تن وع معرفت ی آن اس ت  و ارائ هآن ب ه م تن ی خارج کردن اس م از حاش یه و آوردن نوعبه
 یاع  دهی و غی  ر متم  دن از اس   م آزادض  د ، ایس  تادن در مقاب  ل چه  ره ض  د پیش  رفت ک  هچنان

 پوشنق ابو  دارتفن وم رد و زن  چن ددر قال    اس ت ک ه اس  م را ستیترورو  طل خشونت
 معرفی کنند. اندلیما

 م.ان اس می، تمدن اس می، اس عربی، عرفابن نیالدیمح: گاندواژیکل

                                                                                 
1. Nasiri.m@ut.ac.ir 
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 ایمقدمه: شناخت شناسنامه
در شهر ُمرس یه  نیالدیمحمحمد بن علی بن محمد بن احمد بن عبداهلل بن حاتم طائی، معروف به 

ب ه  عرب یخان دان اب ن به دنی ا آم د. قمری 560اسپانیای امروز در سال  –یکی از شهرهای اندلس 
بخشندگی  المثلضربکی از نخستین قبایل عربی که حاتم طائی به قبیله طیء ی یشناسنس لحاظ 

 (۱/۳۵: ۱۹۵۹، قاری بغدادیبرد. )نسبت می ،و شهره جود و کرم آز آن است
الفتوح ات المکی ة الحک م و فصوص عربی دو کتاب یعنیاز میان قری  به پانصد کتاب و رساله ابن

گوهره ای  قتا  یحقالحکم که فصوصد. رنینظکم ، از چند جهتفی معرفة األسرار المالکیة و الملکیة
در ه ر ف    مباحث عرفان نظری است نیترمهماز دوره ناب حکمت در آن فراهم آمده حاوی یک 

جهت که مظهر اسمی از اسمای حق اس ت، ازآن از انبیای االهی حقیقت پیامبری ف  کتاب ۲۷از 
 قرار گرفته است.  دقتمورد 

در اج رای فرم ان و  ش ودیم تحشیه و تعلیقه بر فص وص ک ه گفت ه  ،تاکنون قری  به دویست شرح
مقدم ه کت اب(  :۱۳۶۷آمل ی، )رسیده اس ت، نوش ته ش ده اس ت  به انجام  بشارت رسول خدا

 از ده ردیه بر آن نیز سخن گفت. توانیم کهچنان
مق و نظم و عربی است، اما از نظر عکتاب ابن نیترترین و مبسوطبزر ه هرچند کتاب فتوحات مکی

افک ار و  ،تروی  بینش و یرگذاریکه از نظر تأثرسد چنانالحکم نمیبه پایه فصوصبه هیچ رو دقت، 
واقع هیچ کتابی در زمینه عرف ان نظ ری، به بله باید اذعان کرد کهکند با آن برابری نمی عربیابن آرای

: ۱۳۸۶قیصری، را نیافته است ) الحکمو چه بعد از او، مقام و منزلت فصوص نیالدیچه قبل از مح
 .(۳۲۳: ۱۳۸۷ی،و مظاهر ۳۱۰-۳۲۳

 ۱: ۱۳۸۷ش ریف، )است  عربی، کشف و شهود ابنفکر، تحقیق سالیحاصل حدود س که فتوحات
ح دیث، تفس یر،  ،از قرآن در آن معارف اس می در ابعاد مختلفشالمعارفی است که ة(، دائر۵۶۴/ 

 یامجموع ه ک هچنان. عرفانی عرضه شده است یابا صبغه سفه،تاریخ و حتی فل ،ک م، فقه، ادبیات
 .(۳ص ، ۱۴۱۸: شعرانی: رک) است.و عرفان نظری  یترین مسائل عرفان عملاز مهم لیبدیاست ب

نوش ته  ب اب ۵۶۰این کتاب حج یم دارای نیز بر  ییهاقهیتعلحاشیه و  ،، تلخیشروح متعددتاکنون  
 عرب ی،ب نک: اراستانبول موجود اس ت ) یهامخطوط در کتابخانهصورت شده که بسیاری از آنها به

ح ذف و  ،عرب ی دچ ار تحری فعب ارات اب ن بعض ا   متأسفانهو در برخی از آنها  (مقدمه /۱: ۱۴۰۵
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 ۴ (۶۴۶ :۱۳۸۹،کوبنی: زررک) ی مخل معنا شده استهااضافه

 ت شگفتیشخص یعرب: ابنمسئلهبیان 

 اظه ارنظرو ی م ورد ریزبین ی عرب چون ان اب نی کمتر شخصیت ونتاکنمسلمان  ورانشهیانددر میان 
ی ه انکیعب ا ، ع الم و غ ربمتفک ران ش رد ی عربی از س وابن. دوست و دشمن قرار گرفته است

 موردمطالع ه بیض دونقاهداف مختلف، و البته نتای  بسیار ش گفت و ، سطوح متفاوت ،گوناگون
ی عربتا از ابن را واداشتهی ، برخاظهارنظراخت ف در  خود این سطح از کهیطوربهقرار گرفته است. 

ی بلک ه قرون  انیاو س الاز م ر   ک هنیا رغم. ب هسیر تفکر در جهان اس م یاد کنندی استثنا عنوانبه
 روزاو روزب هی هاش هیاندی هاو ش علهدرباره او تمام نشده است  زیچچیهاما ، گذردیمسال(  ۸۱۵)

ی هاو آسمان ی خاکستر نشسته عالم معنویتهاخرمن رودیمامید  ت وشده اس ترو تابنده ترپرفروغ
امی د  ،رخ نشان دهد و سنت،بر مادبه قرآن  ی او،هاشهیانددر شعاع  و شهودمعرفت حضور  وتاررهیت

و شخصیتی ش گفت  ی است که اگر ادعا شودبرداشتبر اساس چنین . فرا نهدی ی به رهایو راهآفریند 
 نیست. گزافه، ت که پیش از عصر خود به دنیا آمدهی اسانادره

گ اهی و نب وغش در عرف ان، در ص حنه عرف ان اس  می  خاطربهبرخی او را  کهنیا سعه فکر و خودآ
ی اقی انوس عرف ان او را ب ه فلس فه اس پینوزا و برخ( ۱۳۷۲:۱۷۵ی، ثربیاند )دانستهرقی  و یگانه بی

اند، نشس تهبه جس تجو  آثار او و ودانته رای ی ادبهایهمبستگ رگیدی برخ کهنیااند و یا مقایسه کرده
از  ک هچنان( ۹۱ -۴: ۱۳۸۴ ،عربی است. )جه انگیريگویای اعجوبه و شگفت بودن ابن وهمههمه

ی بلخ  نیال دج لموالن ا ی در مکت   ج امع او را ب ا آرا هیو تنزتشبیه  مسئلهی ی دیگر برخاهیزاو
 لی تأوآموزگ ار  ،س خاوتمندانه، فق ط، او را ی نیزو برخ( ۲/۳: ۱۳۶۳ي،. )پورجواداندکردهمقایسه 
این  موید شگفتی ،و صدها تعبیر دیگر هادهاین تعبیر و  ( همه۱۶/۵۰: ۱۳۸۴رک: ادبي،) .اندشمرده

ش هید  روزگار بودن او حکای ت دارد جن ان ک ه ع ین هم ین تعبی ر در بی ان  یاما جشخصیت و از 
ی ک ه ب دانیم، برخ  دی نمایم اهمیت او آنگاه بیشتر رخ  (۱۱۴/ ۱۳۶۲مطهری آمده است )مطهري،

 نیال دیمح نتوانسته است یک سطر مانند  کسچین( همعتقدند، در اس م )در میان متفکران مسلما
 ( ۱/۲۳۹رک: شرح مبسوط منظومه: ي. ، به نقل از ع مه طباطبای۱۳۹۷ی مطهر) بیاورد.

برخ ی دیگ ر کت اب او را ب ا من ابع  انددانس تهالحک م فضولالحکم او را فصوص ،یبرخ کهیدرحال
 س نتاهلی فقها(. هرچند اکثریت مخالفینش را در میان ۵: ۱۳۹۳،)چینیک اند.کردهمقدس تشبیه 
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 توان جست، اما در میان دیگر مکات  فکری حتی عرفا نیز مخالفینی را برانگیخته است.می

خاتمی ت والی ت ی ادع ا هی و توجدر تفس یر  اشیو س نی ش یع و ش ارحانکه ش اگردان ی در حال
نق دی ب ر )کتاب مهدویت و ختم والیت در عرفان اس می، ، : نصیریرک دندیکوشیم اشمحمدیه

آله الص لوه والس  م ی علیه و علی که: ک م محمد عرب برآشفتاز رقبایش ی یک (،عربیسخنان ابن
فتوحات مدنیه )م ا را(  ،ه ن  کار است نه به ف عربي، ما را بابن نیالدیمحدر کار است، نه ک م 

( در همان ح ال ک ه ۷۳۱ -۶۵۰: ۱۳۹۵محمدی وایقانی،) ساخته است.ی از فتوحات مکیه مستغن
با شکوه  شیخ اکب ر   جز لق . ناجیه دانستند از فرقهی او را ا، عدهی او را خارج از دین خواندنداعده

الق اب و ی دارا در میان دوستان و دش منانش خوانندیمآن  او را به و دوستانششارحان  ،که شاگردان
: ۱۳۸۳جه انگیري،  :رک) شناسان معاصری عرباز ابنی به قول یک هاآناست که ذکر ی عناوین کثیر

م ی حکای تی هست که از گونه و درجة اعتقادشان به وی نباشد، مفید فایدتی ( اگر مبّین حقیقت۱۳
الحق و الدین، زیر است: محي قراربه انددادهی که موافقانش به او تو صفاالقاب، عناوین ی برخ کند.

محم د زکریا بن هاء المشهود، ) العارفین، روح التنّزالت و االمداد، الف الوجود، عین الشهودی مرب
 و امام التحقیق، العارف الکبی ر، مج ددی الکبر الصدیقیةو ی العظم ةیالوال( صاح ۴۹۷: ۱۳۷۳،

األحم ر، الش یخ الکام ل المکّم ل، الوجود و الکبریت( قط (۹/ ۱: ۱۴۱۸شعرانيّیه، )الحنیف المّلة
دهر، شگرف مرد، نیکو همدرد و نیکو مونس و ع ین متابع ت،  العارفین، نادرةابوالّشطحات، سلطان

 ق دوةاک ابر العرف ا، ( ۵۵/ ۸: ۱۳۹۰و الع ارف الحق اني، )خوانس اری،ی الصدیق، المق ّرب، ال ول
، الش یخ االکب ر و القط   الرّبانی ة، ترجمان العل وم االلهیةو شیخ الشیوخ، بحر المعارف العارفین 

الوجود،  بوحدةالقائلین  قدوةُمغِرب،امام العارفین، قط  الموحدین و ی االفخر،خاتم والیت و عنقا
ش  یخ و ال  دین، )  المّل  ةی الموح  دین، جم  ال الع  ارفین و محی  خ  اتم اص  غر، اس  م اعظ  م وح  د

 م ص  درا ش  یرازي،ب  زر ، )ی المکاش  فین، ص  وفق  دوة( الع  ارف المحق  ق و ۲۹: ۱۳۹۷به  ائي،
 (.۷۶۱: ۱۳۹۵؛ براون، ۳۸۲، ۳۸۰و  ۱۹۸۱:۹/۴۵

 زیر است: قراربه انددادهکه مخالفانش به او ی القاب و عناوینی برخ
 ،الض  ؛یو جب ری ب اطن، میو تجس قائل ب ه تش بیه  ،مبتدعپرستان، بتاکفر از جهودان و ترسایان و 

: ۱۳۷۷، یاردبیل و ملح د؛ )ی ، غ الی، اتحادیمضل، ملحد منکر وجود خدا، کافر و زندیق، حلول
ال دین، م احيممی ت (،۳۱۲بی تا:  شافعي،اکفر از یزید؛ )، احمق، نیدیب( کذاب، مفتري، .۵۶۶

 (.۵۲-۵۰: ۱۳۸۲. ونیز رک: مجلسي،۱۶۴و  ۲۵،۵۸، ۱۸: ۱۳۶۹،قميممیت الدین اول ) الدین؛
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 ط والنی نس بتا  در این دوره ، گفته شد است کهو تنوع در برداشت  نظراخت فاساس این سطح از  بر
عربی در کانون توجه متفکران نباشد. م دعای ای ن پ ژوهش نشان داد که ابن توانینمرا ی هیچ عصر

یم س احسا شیهاشهیاندی اریو بساین است که امروز به هر دلیل بیش از گذشته نیاز به حضور او 
ی مس ائلچرایی ای ن نی از و چگ ونگی آن  ،در چه ابعادی این نیاز و ضرورت وجود دارد کهنی. اشود

 کوتاه مورد توجه قرار گیرد. هرچند رودیماست که امید 

در جه ان ی عرب و ل زوم توج ه ب ه اب ن ض رورتشد که  ادآوری توانیمی را ادهیعدجهات  پیداست
ی نگارن ده فق ط ب ه بض اعتیببلکه  بضاعت مزجات خاطربهپژوهش و در این  اندینمایمرا  معاصر

 .شودیممحدودی اشاره 

یقت و حقیقت یعربی و پویایی شر ابن یعت، طر  عت در مناسبات شر

رابط ه ی بح ث از چگ ونگ ،ب ا فق هی از مباحث مهم در پیوند عرف ان اس  می یک که پیداستچنان
ت به شریعت است. بر محققان پوشیده نیس ت ک ه شریعت، طریقت و حقیقت و دیدگاه عارفان نسب

 عربی است تا ج ایی ک هپیش روی صوفیان و از جمله ابنی این امر از شبهات اصل از گذشته تاکنون
به برخی اجازه داده تا از اندیشه سقوط تکلیف در عرفان سخن بگویند و عرفا را بعضا  اهل ب دعت و 

 اباحت بخوانند.
مع ارف ی بندعربی الزم است به اشکال تقسیم و طبقهسخن ابن رسیدن وی اصل ورود به بحثی برا
 شریعت، طریقت و حقیقت و خاستگاه آن اشاره شود. هیالسهدر ی دین

و از آن جمله ش ریعت و احک ام  و تمام هستی یطورکلبه بر اساس آیات قرآن و نیز بسیاری احادیث
کلم ه ی از قبی ل ادای و احک ام ش رع ظ اهر ش ریعت، اعم ال. اس ت و ب اطنيی ظ اهر اس می را

رسیده اس ت؛ و   شهادت، نماز، روزه، زکات و ح  است که دستورات آن از جان  خدا و پیامبر
گویند و حقیق ت، نتیج ه عم ل ب ه می است که آن را طریقتی و روحی و سّر ی باطن آن، اعمال قلب

ت وان گف ت طریق ت در نگ اه یباشد. در واقع ممی )شریعت و طریقت(ی و باطنی دستورات ظاهر
م داوم ی و منازل و مقام ات، در قال   حرکت ی عرفان روسلوکیسآنان همان باطن شریعت و مراحل 

ب وده و ی است که مصادیق آن در ترک دنیا و دوام ذکر و توجه به خدا و تضرع و صدد و طهارت باطن
ی ؛ مستمل۴۴- ۳۰/ ۱ :۱۳۶۰ ر.ک: غزالي، باشد.)یکامل آن می نیز مصداد اتّم و الگو  پیامبر
ی درک حقیقت نیز ثم رة چن ین کوشش  (.۲۶۲/  ۴: ۱۹۹۹، الجیليبه بعد؛  ۷۰/ ۱: ۱۳۶۳، یبخار
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ی که انسان با وجود داشتن ب دن، ذه ن، نف س و روح، در واق ع دارا همان گونهدر واقع . خواهد بود
نس بت تودرت و و ب ه  چهاربخش جدا از هم نیست و بلکه یک واحد است که نسبت ابعادش با ه م،

ب اطن ب اطن. ی باطن و س ومی ظاهر است، دیگری شکل ظاهر و باطن است؛ این سه عنوان نیز، یک
 ( ۱۶۲: ۱۳۸۷رازی، و  ۹۶: ۱۳۶۲ ر.ک: مطهري،)

اس ت، وج ود داش ته ی تواند بدون شریعت ک ه ش اهراه اص لگاه نميتنها طریقت هیچبا این نگاه نه
ش رع، قاب ل ی از حقیقت نیز بدون عمل ب ه دس تورات و ن واهی رفانباشد، و در نتیجه هیچ تجربة ع

ب ا  منس وب ب ه پی امبری ، ح دیثهیالسهنیست. دلیل دیگر صوفیه در تفکیک دین به این ی دستیاب
ر.ک: باشد )می احادیث مشابه گریو د «الشريعة اقوالی و الطريقة افعالی و الحقيقة احوالي»عنوان: 
 (۳۴ -۷: ۱۳۶۶آملي،
موافق ان و مخالف ان عرف ان و ی متفاوت از سوی تا حّد ی ها، درباره رابطه این سه مرتبه، دیدگاهباري

ترین از ج امعی ویژه مشایخ عرفان ارائه شده است. اما در باب اتحاد این سه مرتب ه، یک تصوف و به
و را شریعت آن اس ت ک ه ا: معتقد استی است، و عربیشارح بزر  ابنی آمل دریح دیسسخنان از 

و حقیقت آن اس ت ک ه او را مش اهده کن ي.) ر.ک ی و طریقت آن است که او را حاضر بدانی بپرست
  با حارثه و ساال حضرت  ضمن بیان مبسوط م قات پیامبر دریح دیس (۴۵۶ :۱۳۶۸آملي،

گیرد که ایمان حارثه به غی ، حق و شریعت اس ت و کش ف و ی افتن بهش ت و می از حال او نتیجه
 ت واو، طریق ت اس ی و تش نگی او حقیقت است و زهد او در دنیا و بی داری عرش، از سو جهنم و

اس ت ک ه مش تمل ب ر مغ ز و روغ ن و ی اینکه شرع مانند بادام ک املی شامل همه است؛ برا ْ  شرع
پوست است. پس تمام شریعت مانند بادام است و مغز بادام مانند طریقت است و روغن بادام مانن د 

 حقیقت.
را ت أّدب ب ه آداب ی عربی نیز تنها راه وصول به باطن اعمال شرعشارح دیگر ابن (اهلل)رحمهی خمین امام

از آثار خود به این مطل  اشاره دارند؛ از جمله در کتاب ش رح ی داند ایشان در بسیارمی آنی ظاهر
رفعها منزلة و هو کيف و علم ظواهر الکتاب و السنة من أجل العلوم قدرًا و أ»فرماید: می سحری دعا

التی هی الطريق  المسقتقيم القی أسقرار الرةوةيقة و األ قوار ...  أساس األعمال الظاهرية و التکاليف
. «الغيبية و التجليات االلهية و لوال الظاهر، لمقا ولقل سقالل  لقی کمالق  و ال مجاهقد القی م لق 

ت حفظ شریعت در همة الحکم، فّ  ایوبي، در توضیح ضرورکه در تعلیقات خود بر فصوصچنان
آیند، زیرا ظاهر، طریق ب اطن می به دستطریقت و حقیقت، تنها از طریق شریعت  نویسد:می ادیان
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باطن حاصل نشده باشد، باید بداند که ظاهر را درس ت ی با انجام تکالیف الهی کسی است. اگر برا
 ( .۲۰۱: ۱۳۹۵امام خمینی، ) انجام نداده است.

جسم و طریقت )احکام باطني( را به روح آن تشبیه کرده اس ت و ش ریعت را  ی شریعت را بهعربابن
ب ین ش ریعت و ی گ ذارحقیقت دانسته و بر ای ن ب اور اس ت ک ه راز و رم ز تفاوتی صورت ظاهر

م ی را همگان فهمیده و عملی حقیقت توسط صوفیان این است که آنان دیدند شریعت و علم ظاهر
عل م  و ل ذا( ۱۵: ۱۹۹۴فهمند.) ر.ک: محمود الغ راب، می خاصی اکنند، اّما حقیقت را فقط عده

. ی ب ه آن اس تبخش عمقی بلک ه معنابخش و باعث پویایی ش ریعت و ی از اسرار الهی باطن، سّر 
ده د ک ه ش ریعت م ی هایش، اهمیت شریعت را متذکر ش ده، هش دارها و رسالهکتاب در کهچنان

نکت ه مه م ( ۳۲۰/ ۲؛ همان: ۹۴/ ۴: ۱۴۰۵ی،عربابن: ر.ک) هرگز نباید کنار گذاشته شودی محمد
 ب ر اس اسبای د  روس لوکیساص ل  تنهانه عربیابن ژهیوبهدیگر آن است که از نظر عرفا و متصوفه و 
باشد که وجدانیات و دستاورد آن نی ز ب ا عرض ه ب ر می زان  دستورات کتاب و سنت و مطابق شریعت

  (.۵۵و  ۸، ۳: ۱۴۰۵،عربياست. ) ر.ک: ابن قبولقابلشریعت 
و اب زار ی و نادرس تی عرب ي، می زان ع ام درس تابن فصوص الحکمدر مقدمة شرح خود بر ی قیصر 

الکش ف ی کل منهم ا عل ی القرآن و الحدیث؛ المنب و هو... را شریعت ی تشخی  مشاهدات واقع
قونوي، شاگرد از او نیز،  ترپیش.( ۱۰۱ -۱۰۰: ۱۳۷۵ ،یرومی قیصر) .داندیم ی التام المحمد

اط  ع ی کن د. )ب رام ی اش اره و تأکی دی تفص یلی به شکلی عربي، بر چنین میزانابن پسرخواندةو 
 ( ۲۷- ۱۷: ۱۳۸۱ ،یر.ک: صدرالدین قونوی تفصیل

از منظ ر عرف ان ی با تعالیم دین  روسلوکیسانطباد اصول طریقت و منازل  همچنان کهآنکه،  حاصل
یاب د م ی ارد و سالک در پناه عمل به شریعت به فرقان دس تضرورت د عربیو شخ  ابنی اس م

، ر.ک: آق انوری) خود را به میزان شرع و حکمت بس نجد.ی همچنین باید همه حرکات و خواطر قلب
عربی نباید از رابطه ش ریعت، طریق ت و حقیق ت س خن در نظر ابن رونیازا.( ۱۴۲   ۱۲۴: ۱۳۸۷

: ۱۳۸۴،رک نص یری) ه طریق ت و حقیق ت س خن گف تگفت بلکه باید از پویایی شریعت در سای
ابعاد باطنی ش ریعت  دادننشانامروز بیش از هر زمان دیگری برای پویایی فقه و  رونیازا(. ۵۵-۷۴

 . ابدییمخاص ضرورت  به طورعربی عام و ابن به طورمراجعه به عرفان 
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 عربی و پیوند میان مذاهب/ مکاتب اسالمیابن

شود و گ اه ب ه ی از باورهای اعتقادی اط د میامجموعهگاه به  اس می اصط ح مذه  و مذاه 
اه ل  روشن است چهار مذه  فقه ی کهچنانفقهی و احکام تکلیفی شرعی.  مسائلی از امجموعه

اهلل رس ولو پنجاه سال پس از رحلت  صدکاولین آنها ید. از هم بودن تسنن، همه مجتهدینی متفاوت
دد ، و در زمان امام صا پ س در آن  .به میدان آمد و اجتهاد کرد و پ س از آن م ذاه  دیگ ر

اما ب ه لح اظ اعتق ادی و باوره ا ت. دوران،  مذاه   شیعه و سنی به شکل امروزی مطرح نبوده اس
از هم ان  رس دیمبه نظر  ،ی نبی، ولی و والیتهایژگیوصفات و  ،نبی ،معاد، نبوت مبدأ،نسبت به 

 مس ائلدر برخ ی از ای ن  ح داقلدو نگ رش و رویک رد   زمان رسول خداآغاز اس م و حتی در 
ی عظیم ی چ ون ه اانیجرنی ز  سنتاهلمیان مسلمانان وجود داشته است و لذا در خود  در یاصل

است مذه  فکری اس ت  ترمهم در این بحث آنچه رسدیمبه نظر . است دآمدهیپدمعتزله و اشاعره 
پیوند میان مکات  و مذاه  به لحاظ فک ری و اعتق ادی  د وادکر  یگویا بهتر است از آن به مکت که

 ت وی و فرع ی اس جزئ  مس ائلاز پیون د در  ترثمربخشبهتر و  مرات بهکه معطوف به اصول است 
او از فق ه حنبل ی را  برگش تاال بعید است بت وان  ت ودر اینجاس عربی در پیوند مذاه شاهکار ابن

برای او اهمیتی نداشته است و هریک در نظر او  انحاءشفقه به  اصوال  شود گفته  کهنیااثبات کرد اال 
 ( نیز.۱۱۷ -۱۱۶/  ۲ :۱۳۸۴رک: رخشاد،) بهجت اهللتیآشخصیتی مانند  کهنیامکفی بوده است و 

، دان دیم ش یعه ، داللت بر سّنی بودن آن دارد؛ در نظر ایشان شیهاکتاب کهنیا رغم، بهراعربی ابن
حتی بازگشت از مذه  فقه ی نی ز  هرچندحمل و فهم شود  عربیمین مسلک اعتقادی ابنباید بر ه

 دور از فهم نیست. 
در س خن از  اوال  چ ه ت. اس  برداشتهرا  هاگام نیبلندترحوزه  هر دوعربی در این ابن رسدیمبه نظر 

اس ت و  تکی ه ک رده گذشت بر اصل کتاب خدا و سنت رسول خدا  کهچنانشریعت و فقه  ،شرع
حتی میزان در سنجش و اعتبار در صحت را نیز کت اب خ دا دانس ته اس ت و در س خن از مکت   و 

 مس ئلهتوحید، اسماء و صفات خداون د، یعن ی  مسئلهباورها ضمن اص حات بنیادی در رویکرد به 
یهس تی، ه م ش ناختمعرفتنیز هم ب ه لح اظ  یعنی انسان هستی مسئلهدر دومین  ،وحدت وجود

ه م یکس انی  ک هیطورب هو هم جهان شناختی تغییرات و اص حات اص ولی پدی د آورد،  یشناخت
هستی و در سایه رحمت و فض ل او  مبدأرا یادآور و همه را در پیوند به  هاانسانآفرینش تکوینی همه 

دس ت انس ان را در دس تان اولی ای االه ی  ،الگوی در قلمرو تش ریع و عینی ت ارائهقرار داد و هم با 
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  ارداد.قر
قِ   :مبتنی بر قرآن مصداد کامل آیه شریفه کهنیا َبيه قَل اله َ ، هه جه ُکُم القِرَّ ََ َعقنه ِه ْه ُ  ِلُيق َما ُيِريُد الَلَّ َّ َ ِ

ِهيًرا َرُکمه َتطه ُيَطِهَّ و ی حس ن اب ن عل  ،فاطم ه زه را، طال  یاب ابن ی ، عل  را حضرت محمد ،َو
شناسی درون م ذهبی از ی ک س و و یل همان پرونه انسان، در تکمداندیم (الس مم هی)علی علابننیحس

آخ رین  تی باهل ف راوان او در س تایش اش عارک ه چنان نگاه جهان شناسانه او از سوی دیگر است.
 این اشعار،  از جمله  رسول خدا

 ف      تع    دل باه    ل البی    ت خلق    ا
 

 فاه    ل البی    ت ه    م اه    ل الس    یاده 
 فبغض     هم م     ن االنس     ان خس     ر 

 
 ب        ادهحقیق        ی وح        بهم ع 

فتوحات  ۳۶۶در باب  عبارت بسیار مفصل او کهت. چناننیز در همین راستا قابل تبیین و تصدیق اس 
ش ود و رس ول ظ اهر می آخرزم اندر  که در معرفت جایگاه وزیران مهدی: که عنوان آن چنین است

یم  ک ه است، عبارت بسیار مفصلی دارد ت ا آنج ا تیباهلبه او بشارت داده است و او از   خدا
: ... عموم مسلمین از حکومت او بیش از علمای آنها شادمان خواهند بود. عرفای باهلل ب ا وی سدینو

یابند، او دارای مردان ی اله ی کنند زیرا از راه مکاشفه و معرفی خداوند حقانّیت او را درمیبیعت می
های ه ی دش واریدار گس ترش دع وت او و حمای ت از او هس تند و ای ن وزی ران الاست که عه ده

ای نورانی در ش رد دمش ق ب ه هم راه حکومت وی را به دوش خواهند گرفت. عیسی مسیح در مناره
ای از راست و چپ وی بر مهدی نازل خواهد شد و در نماز عصر به همراه مردم به او اقت دا و م ئکه

 خواه د کش ت او به سّنت محمدی بر آنها امامت خواهد کرد. صلی  را خواهد شکست و خوک را
 (۶/۵۱؛همان: ۵۱۴/ ۳: ؛ همان۱۳۹-۱۳۰ و ۱۱۵/ ۷: ۱۴۰۵عربی، رک: ابن)

 سراید:ی پس از بیان اوصاف دیگری این سه بیت مهّم را در وصف مهدی میعربابنسپس 
 أال أّن خت     م االول       یاء ش       هید»
 

 و عی      ن ام      ام العالم      ین فقی     د 
 ه   و السی    د المه   دی ِم   ن آل محم   د 

 
 م الهن    دی ح    ین َیبی    ُد ه    و الص    ار 

 ُه  َو الش  مس یجل  و ک  ّل غ  م  و ظلم  ة   
 

 ه   و الواب   ل الوس   می ح   ین یج   ود 
 (.۳۲۸   ۳۲۷/ ۳همان:  ۳۱۹-۱/۳۱۸: ۱۴۰۵عربی، ابن) 

به لحاظ درون دینی پلی اس ت ک ه ش یعه و  تنها،نهی عربابن نظرنقطهاز  تنهانهعربی حاصل آنکه ابن
 ک هد. چنانرس ناساسی توحی د و انس ان کام ل ب ه ه م می سائلمسّنی با اندک اخت ف، نسبت به 
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و گره زنن ده دو آی ین ب زر  اس  م و  وصلی است میان میراث جهانی و میراث اس می همزة مثابهبه
  است. دبخشیامی آینده سوبهبه هم در نگاه به سیر حرکت کاروان بشریت  مسیحیت

 جهانی - انسانی یتباشناخیز گسترش معرفت و تجربیات  عربی وابن 

زیس تی اس ت ک ه آدم ی ب ه دلی ل آن زن دگی را  یهاتجربهتجربه زیباشناختی یکی از نیرومندترین 
ییب ایزی که در این باب مطرح است این است ک ه تجربی ات سااالتبیند. یکی از معنادار و پویا می

به نظر  خاص دارد. به طورعربی ی ابنهانگرشعام و  به طوری با عرفان اس می ارابطهی چه شناخت
تفکر و اندیشیدن انس ان، و نی ز  نحوةنسبت این دو تجربه در  فود بتوان از ساالدر پاسخ به  رسدیم

و  ،چه؛ تجربه زیبایی پرتویی از تجلی حقیقت است در ساحت خی الت. وسعت دنیای او سخن گف
گ  ی باالتر از تجربه زیبایی، تنها ب ا دل، در افقامر زیبا ک ه تنه ا اب زار  ش ودیم دریاف ت  اهیو دل آ

 ت.در عرفان اس شناخت مطمئن

 رونی ازابرآمده از محبت به خداون د اس ت؛  معرفت در افقی از بصیرت و عربیبر اساس مبانی ابن
مح دود  زیبا و زیبایی . پیداستاندسنخهمکه با محبت  اندهمراهی اجذبهبا  ی زیباشناختیهاتجربه

است؛ وانگهی همان زیبایی محس وس  امر معقولبلکه حقیقت زیبایی یک  شودینمبه محسوسات 
 ت.با کشف و شهود یاف همآن و دل که باید آن را در قل  برخوردارهاستهم از باطنی 

وابس ته  امری ایو  هاستافتیرهآیا زیبایی امری ذهنی و مستقل از  کهنیا در باب ی دورهاگذشتهاز 
حقیقتی چ ون  کهنیااز مسائل جاری زیباشناسی سخن گفته شده است اما  یاعنوان مسئلهبه به آنها،

عرب ی گشایش قل  و دل که مبتنی بر گسترش وجود و اصالت وجود و وحدت وجود که خوانش ابن
 توان دیم  ،ی برای زیبایی عبور کرده و ب ه بنی انی ب رای آن تب دیل ش ودافتیحد رهاز  است از هستی

میان ابزار شناخت در عرفان و هنر به معنای ع ام و  و و عارفانه به مناسباتی جدید و نگاهی نامسئله
ی امرتب هدر  عرفان عملی، این دیدگاه شراکت سالک در ی به نحو خاص باشد. بر اساسشناسییبایز

در طیفی از  کشف مقامصاح  برای طورقطعبهاما ، شودیمامری مسلم فرض ، زیبایی از فهم اصل
ش ناخت و فه م آن دچ ار  دیدن زیبائی و نیز ،ای صاح  شهود قل  در مراتبی باالترمرات  و نیز بر

در  انس ان س الک عرب ی اس ت ک هوج ود اب ن وح دتو با چنین برداشتی از نظریه  گرددیمتحول 
ی هاانس اناز هس تی و حت ی  او ریغکند که ها را درک میمواجهه با بخشی از عالم، نوعی از زیبائی

انسان و غ رد ش دن در دری ای  وسعت وجودی د ووجود و نور آفرینش به آن راه ندارغیر متشبث به 
 ،اتص ال پرت و ت و درهاسیبائیزقلمروی وسیع از  و خودوجود سهمی عظیم در تفسیر هستی داشته 



 .یریمحمد نص ...  و جهان امروز یو ضرورت توجه به او در تمدن اس م یابن عرب

27 

کش ف م ی نیریوشتلخو  زودرشتیراز رخدادهای  حقایقی زیبا آورده به دستی که و محبتارتباط 
 از آن محروم است.  او، ریغکند که 

 ازوس  ت خ  رم جه  ان ک  ه آن  م از خ  رم جه  ان ب  ه
 

 
 ازوس ت ع الم هم ه ک ه ع الم هم ه بر عاشقم 

 عیس  ی ص  بح دم ای دوس  ت ش  مر غنیم  ت ب  ه 
 

 
 ازوس  ت دم کن ی ک  این زن  ده مگ رم  رده دل ت ا 

 حاص  ل را مل  ک ن  ه مس  لم راس  ت فل  ک ن  ه 
 

 
 ازوس   ت آدمیبن   س   ویدای  س   ر در آنچ   ه 

 ساقیس  ت ش  اهد ک  ه زه  ر رمبخ  و ح   وت ب  ه 
 

 
 ازوس  ت ه  م درم  ان ک  ه درد بب  رم ارادت ب  ه 

 باش   د ب   ه نش   ود ب   ه اگ   ر خ   ونینم زخ   م 
 

 
 ازوس ت م رهم م را لحظه هر که زخم آن خنک 

 دارد تف   اوت چ   ه ع   ارف ش   ادی ب   ر و غ   م 
 

 
 ازوس  ت غ  م ک  این ش  ادی آن ب  ده ب  اده س  اقیا 

 یکسانس    ت م    ا گ    دایی ب    ر پادش    اهی و 
 

 
 ازوس ت خ م عب ادت پشت را همه رد برین که 

 دل خان    ه فن    ا س    یل بکن    د گ    ر س    عدیا 
 

 
 ازوس  ت محک  م بق  ا بنی  اد ک  ه ق  وی دار دل 

 (۱۰شماره  اتیغزل ،ی)سعد 
برای فرا آمده به حقیق ت وج ود حت ی در مرحل ه ش ناخت و  اندیشه اصیل عرفان اس می بر اساس

 طباطب ائی،)رک:  اندیحضورو  ثری وجودیدارای ا هاتیواقعحقایق و  ،حیات در پرتو آن، معرفت
 و محبتایمان  و بسیاری لوازم دیگر آن همچون معرفت حقیقت اساسنیبرا( 7/516-517: ۱۳۷۵

 و ن ه ذات آنها بلکه از جهت وصف آنها به معرفت، بای د در س احت عل م حض وری از جهترا نه 
آن با امر زیبا را ک ه  و ارتباط زیبایی توانیمبا شناخت اوصاف علم حضوری جستجو کرد. حصولی 
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اگر مطابقت واقعیت علم با واقعیت معل وم، خطاناپ ذیري،  در سراسر هستی متبلور است، شناخت.
، باش دی شناخت حض وری هاویژگي ادراك، برخی ازی َنفس برای از قوای اعدم نیاز به دخالت قوه

گاه َو  ، عالم اکب ر اس تامیر بیان به تعبیر  ی یعنی علم حضوری انسان به حقیقت خود کهخودآ
َك  َُ ]تزعم[ َأ َّ َس ٌم َلِغيٌر  َتحه َبُر ؛ ِجره که

َ َعاَلُم األه َطَوى اله مظهر ش هود ، (۱۷۵: ۱۴۱۱میبدی، ؛ )َو ِفيَك ا ه
یعنی فرا آم ده  وجد وجوده فقد عرف ربه من عرف نفسه یعنی من رونید. ازاوحدت وجود خواهد بو

ای شده در  ؛یعارف کردگار چون باش ؛تو کز نفس خود زبون باشیل. جمال جمی به مرتبه مظهریت
: َو َأْن َت اْلِکَت اُب اْلُمِب یُن الَّ ِذي؛ فرم وده اس ت کی شناسی خدای را، هرگز و ل ذا؛ نهاد خود عاجز

ی اس ت. از دائمی انسان به خداوند، شناختی شناخت حضور، از طرف دیگر .ِبَأْحُرِفِه َیْظَهُر اْلُمْضَمر
نقل شده است که خدا باالتر از آن است که از کسی مخف ی بمان د ی ا چی زی ب ر او  امنان امیرم

ی تر نسبت به خود داشته باشد، از معرفت حضورقويی هر چه َنفس شناخت حضور. پوشیده باشد
در اس ت ول ی  اءی و اولبرد. این نوع از معرفت در مرات  کمال از انبیاء به خداوند بهره ميی شدیدتر

 ردی گیفرامعربی در فتوحات مکیه بدان اشاره کرده، وجود هنرمندان را نیز ابن کهچنانت  نزولی مرا
گردان د؛ و پرتو الهام رحمانی و ربانی روحشان را در حال سکرآمیز ادراک وحدت حقیقی روشن می

ی ه اجلوهشود. آن ان  حال صحو  یا روشنی پس از  حال سکر  ضمن ادراک عمیق قلبی حاصل می
کنن د و ای ن حس ن و حسن و جمال ازلی را مشاهده و عالم صنع را پرتوی از حسن الهی تلق ی م ی

 (.۱۴ - ۳: ۱۳۹۳ -مدد پور )د. کننجمال را در صورت کلمات، الحان، نقوش، احجام ابداع می
از  هک چنان خداوند متعال زیبایی مطلق اس ت. ؛عربیی دیگر و مبتنی بر مبانی ابناهیزاواز  کهچنان

: إن اهلل جمیِل ُیِح ُّ الجم ال، و ُیِح  ُّ َاْن َی ری َاَث ر آمده امیرالمامنین  به نقل از  عبداهللیاب
چ ه ُحس ن و جم ال  و آن( ، به همین دلیل مطل ق زیب ائی 14 /2: 1363)عیاشی، الِنعمة علی َعْبِده

اشاره ش د نس بت ط ولِی  بدان که شریعت، طریقت و حقیقت شود، کیفیتی ملکوتی دارد.نامیده می
ظهوری و بطونی دارند؛ یعنی سالِک عارف، با پیروی از شریعت و ملتزم ماندن به قواع د طریق ت و 

 یابد.شناسی به حقیقت زیبائی دست میقوانین زیبائی

الغیوبی و گن  مخفی به مرتبه اسماء و توان نزول و فیب زیبائی از مرتبه غی بنابراین می   
اقدس و نزول از مرتبه اسمائی به عینی خارجی، را فیب مقدس برای زیبائی و امور  صفات، را فیب

انسان در اثر خودشناسی و تهذی  و تطهیر َنفس به مقام عبودیت تام ه اله ی رس یده، زیبا دانست و 
اش، ب ه مق ام گیرد و در فرجام و انجام کار سلوکیتمامی اعمالش خال  و با وجهه الهی انجام می
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خلق ت و ج اری در جمی ع  ش ئونگردد و والیت الهی را حاکم و ساری در هم ه نایل می «توالی»
در پرت و  هم هنیاو  اب دییم وآدمع المه ای وج ودی مرات  تکوین و تشریع و شامل هم ه س احت

 شاگردان و شارحان او بر سفره قرآن و سنت از اندیشه اس می است. ،عربیخوانش ابن
نیز، منبعی خواه د ب ود  پیوند دین با عرصه عمومی جامعه و تمدن نظرنقطه ی ازعربابنحاصل آنکه 

عم از موسیقی، ادبیات و همه هنرهای سمعی و بصری و حرکت ی و در عرص ه ا - برای تجارب هنری
درکی از تن وع معرفت ی آن از  و ارائهی خارج کردن اس م از حاشیه و آوردن آن به متن نوع، بهاس می
 بر نگاه رحمانی به هستی و آفرینش از سوی دیگر است. دیتأکو  یک سو

ُفَسُکمه از منظری دیگر اگر سرچشمه عرفان اس می را آیاتی چون  ُکمه َأ ه َوِفي و (۱۰۵مائده/ ) َعَليه
ُفِسُکمه  ِصُروَن  َأَفَل َأ ه بِ و (21اریات/)ذ ُتبه ِء َوَقله َمره َن اله َ  َيُحوُل َةيه َلُموا َأَنَّ الَلَّ َشقُروَن َواعه قِ  ُتحه ُ  ِ َليه  ِ  َوَأَ َّ

عرفان حرکت ی اس ت  اصوال  ، نظرندعربی بر این عارفان بزرگی چون ابن کهچنان ،( بدانیم24)انفال/
( و این عرف ان 255)بقره/ َيا َمنه اَل ُهَو ِ الَّ ُهو َيا ُهَو،که« هو»ی سوبهی خدا و از من سوبهاز خود 

عجین و قرین گشته و دارای ها انسانکه با فطرت، دین، سرشت همه هایی برخوردار است از چیستی
 اند وجملهعرفان به َنفس و بازگشت به حقیقت وجودی خود از آن  ی است کهایرساختیزهای مالفه

گاهی شروع شده اس ت،  یترتنیابه ک ه از  میابی یمغ ایتی را ، در انتهای مسیر شناختی که با خودآ
گاهی ا گاهی را . ست اما با ویژگی شهودیسنخ همان خودآ گاهی نامی د توانیماین نوع خودآ . دل آ

گاهی، زیبایی منشأ   ،و وج ود ک ه برک ت و آثار وجود است مرات سلسلهو هنر، از  هنر استبا دل آ
در ف را آم دن ب ه حقیق ت  هاانسانهمه  رونیازاو زیبایی  جایگاه هنر نعمت و رحمتی عمومی است

َر َلُکْم َما فِ ﴿به ابعاد مختلف این زیبایی که  هرقدرو هر کس  اندمشترکزیبایی  َماَواِت َوَما ی َوَسَخّ الَسّ
ْرِض ی فِ 

َ
و ای ن  ش ده اس ت ترکی نزدداده راه یابد، به هدف هستی و حکمت آفرینش  نوید آن را ﴾اأْل
 ت وخاص اس به طورعربی ی ابنشناسجهانعام و انسان و  به طوراس می  عرفان ینگرجهانهمان 

کت   عرف انی و از جمل ه فص وص بر همین اساس است که یگانه عصر ما، امام خمینی معتقدن د:
ی ب ه معرف ت ق رآن و کت   اارزن دهی هاکمکو  بوده رینظکم قدر و منزلت عربی دارایابن الحکم

فراگی ری خوان دن و  و سفارش امام به توصیه کنندیم و شناخت انسان و جهان ادعیه و احادیث ائمه
فهمیدن یا تذود کردن اسرار معارف الهی نیز بر هم ین حقیق ت اس توار اس ت  قصدبهکت  عرفانی 

ی خاکستر نشس ته هاخرمن تواندیمعربی است که ی امثال ابنهاشهیانداین شعله  در نظر امام چه؛
و  عرف ان ،ق رآن ی و پیون د می اننورافش ان معرف ت را وتاررهیتی هاو آسمان ییغبارزدا عالم معنویت



 ۱۴۰۰ ینفرورد  یو تمدن اس م یزبان عرب یالملل ینکنفرانس ب ینمجموعه مقاالت اول

30 

نامه ب ه خ انم دکت ر فاطم ه  ۲۳۸ – ۲۳۷/ ۲۱: ۱۳۸۹رک: امام خمینی،) انسان را استحکام بخشد.
( و از هستی، وجود، حیات، آغاز، انجام و غایت و هدف آن تعبی ر ۱۶۵/ ۲۰: نیز همانو ؛طباطبایی

 . نماید ارائهی تمدن نوین اس می سوبهدر جهت حرکت  دبخشیامو تفسیری پویا و 

 نتیجه:

های برجسته عرف ان اس  می در نگ اه و حرک ت عربی و دیگر چهرهفراخواندن و به صحنه آوردن ابن
آن ان، چیزه ایی یاف ت ک ه  هایی تمدن نوین اس می از این روست که شاید بتوان در تجرب هسوبه

. انس ان اس تی رو هایی که پ یشهایی باشد برای دشواریبخش پاسخبتواند در جهان امروز، الهام
فن ون و هنره ایی چ ون  ها،تجرب ه رفانی، خاس تگاه و سرچش مة بس یاریع - تجربة معنوی چراکه

ی نی ز هس ت و از ای ن شناختییبایزنمایشی و  ،موسیقی، ادبیات و دیگر هنرهای شنیداری، دیداری
را ان د تمدنه علم که پای  عنوانبهفن و چه  عنوانبهچه  ای است که هم دین و هم هنرروی، چارچوبه

ی در همة جهان ام روز؛ عربابنهاست راز اهمیت فراخواندن و به صحنه آوردن همین د ودر خود دار
های ها و اندیش های از رویکرده ا و دی دگاهکه در جهان اس م نیز، به دلیل سلطه و سیطرة پ ارهچنان

زگرداندن دوبارة او از حاش یه ب ه عربی و باپایانی سدة بیستم، به صحنه آوردن ابن سالةیسسلفی در 
درست است که این رویکرد دینی که تنها اندک زمانی س لطه . تری ندارداهمیت کم متن، به هیچ رو
پیچیدة اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بود، اما زمین ه ش د  واحوالاوضاعآمد شرایط و داشت، خود پی

س م و مسلمانان، تا ان دازة زی ادی پی روز ای زشت و دروغین از اهای غرب در ترسیم چهرهتا رسانه
های عارضی و مقطعی، اس  م را ها و شیوهها و تعبیرات، و برداشتای وانهشوند و بتوانند بر پایة پاره

ک ش معرف ی کنن د. و مس لمان را گروه ی تروریس ت آدم دشمن تمدن، آزادی و پیشرفت فرانمایند،
و ها گونی سرچش  مهن  ه نش  انی از تن  ّوع و گون  ه غمگینان  ه در ای  ن چه  رة دروغ  ین و کژس  اخته،

 ،رحم ت و سراس ر از روح پیام جاودان هی نشان و نهمعرفت و شناخت در اس م است  یهاخاستگاه
جای افس وس و دری غ ک ه ای ن چه رة دروغ ین و برس اخته،  و  عدالت و برکت حضرت محمد

 ذیرفته شده است.هایی از مسلمانان را نیز فریفته و از سوی آنان نیز پگروه
ش ود، شود و به جهان اس  م نی ز فرس تاده میدر این چهرة دروغین از اس م که در غرب ساخته می

مانن د، تنه ا ماند، دیگر فیلسوفان و متکّلمان و ادیبان نیز پنه ان میعربی نیست که پنهان میتنها ابن
کارد در دست، پهل و ب ه پهل وی  ماند، چهرة مردی است تروریست با تفنو وای که آشکار میچهره

اث ر گذاش ته ک ه  آنج اپوشیده در نقاب. این چهرة دروغین، در گفتمان سیاسی غرب ی ت ا  چهرة زنی
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در  ک هیدرح الپیش کشیده و آن را، سرنوشتی گریزناپذیر ش مرده اس ت « هاجنو تمّدن»سخن از 
ها، امث ال برابر این کوش ش . درهاستتمدنسخن از گفتگوی ادیان و  ،خوانش ناب شیعی از اس م

ی مقص د و س وبهعربی و اندیشمندانی چون اویند که از نیای یکس ان انس ان در آغ از و حرک ت ابن
وگو، تفاهم و احترام دوسویه را استوار کوشند تا فرهنو گفتو می دهندیممقصودی مشترک را ص  

ی در این می دان، بازهمی و همکاررای ب بدون تردید، ها را جایگزین جنو و ستیز نمایندسازند و آن
و مکات   و مذاه  هافرهنوو  هاتمدنوگو از گفتگوی ادیان تا های گفتیعنی استوار داشت ارزش

عربی، سرمایة هنگفتی است که ج ا دارد در ، اندیشة امثال ابنهیچندسوو تفاهم و احترام دوسویه و 
آم دهای آن ریم برای رهاسازی عقل مسلمان ام روز از پیها برداآن، درنو و تأّمل کنیم و از آن، بهره

های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که اندیشة اس می را به تنگنا و تب اهی و بس تگی دسته از دشواری
 کشانده است. 

او را ب ه تأم ل در آث ار  ،گورب اچفی به جناب آقا اشیخیتارره( که در نامه ) امام خمینی کهنیاگو 
کید بر این باور ابن به دنبال خواندیفرامشیخ اکبر  ه ا و عربی است که ورای اخت ف ادی ان و زبانتأ

های معنوی بنگریم چیزی جز وحدت تم دن در تاریخ انسان، اگر از دید تجربه هاتمدنها و فرهنو
 یابیم.انسانی نمی
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یل/نیسان الفارابي و جامعة الکوفة،   م۲۰۲۱أبر

)با  ، رهیافتی به درک ساختار ویژه قرآنمشرکان با قرآن بازخوانی مواجهه
کید بر آیه   سوره مبارکه قلم( 52و  51تأ

 1فتح اهلل نجارزادگان
 پردیس فارابی دانشگاه تهران.گروه علوم قرآن و حدیث استاد 

 2سلمان بابائی گواری
 سئولدانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث پردیس فارابی دانشگاه تهران؛ نویسنده م

 روح اهلل نیکو سخن
 کارشناس علوم قرآن و حدیث

 چکیده

یکی از وجوه اعجاز قرآن، اعجاز بیانی است که هماهنو با فن کارآمد عصر پیدایش آن 
های سخن و ک  م ای ن اس ت ک ه محت وا و است. قرآن از جنس سخن بوده و از ویژگی

و ب غت در زبان عربی نشان  تواند تا ابد بیان کند. نظم آهنو، فصاحتای را میاندیشه
از ظرفیت باالی این زبان دارد؛ که قرآن در قال  الفاظ آن نازل شده است. ک م الهی به 

نظیر است. برخی از محقق ان ب رای شناسان از جنبه فصاحت و ب غت بیاعتراف سخن
ب ا اند همانند واکنش کف ار درک ساختار قرآن به تحلیل واکنش عرب عصر نزول پرداخته

چشم زخم به پیامبر، هنگام شنیدن آیات وحی. این پژوهش درپ ی آن اس ت ت ا دی دگاه 
را بررسی و ارزی ابی ک رده و ارتب اط آن را ب ا اعج از ق رآن « إن یکاد»مفسران در ذیل آیه 

برنماید. سه دیدگاه نزول در غدیر، واکنش از روی حسد و خشم و چش م زخ م در ذی ل 
 تری از چشم زخم است. تر و وسیعنظور آیه معنای عاماین آیه مطرح است. به نظر م

قلم، اعجاز قرآن، زبان عربی، فصاحت و ب غ ت، چش م  ۵۲و  ۵۱آیه  واژگان کلیدی:
 زخم. 

                                                                                 
1. najarzadegan@ut.ac.ir 
2. s.babaei.1988@ut.ac.ir 
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 طرح مسئله
ت رین مس ائلی اس ت ک ه از دیرب از معجزه انبیا به طور عام و اعجاز قرآن به طور خاص یکی از مهم

و اندیش مندان اس  می و غی ر اس  می ق رار گرفت ه اس ت. درب اره تاکنون مورد توجه قرآن پژوهان 
ضرورت پرداختن به چنین بحثی باید گفت که اثبات اعجاز قرآن ه م ب رای اف رادی ک ه در خ دایی 
بودن این کتاب شک و تردید دارند و هم برای باورمندان آن ضروری است، چرا که اثبات حقانی ت و 

ی را از گروه اول برطرف کرده است و یا حداقل آنها را به مرز درک های شک و دودلاعجاز قرآن زمینه
سازد و برای باورمندان نیز تعمیق باورها و عقاید و زمینه قوت قل  و یقین آنها را و دانستن نزدیک می

های خود اعجاز قرآن را ب ا به همراه خواهد داشت. اندیشمندان اس می با توجه به تخص  و انگیزه
ان د، ام ا اینک ه ق رآن دارای چ ه مختلف تاریخی، ک می، تفس یری و... مطالع ه کرده رویکردهای

توان همانند آن را ساخت؟ پرسشی است دیرینه های منحصر به فردی است که نمیاوصاف و ویژگی
های سور آن بپردازن د و آن را ب ا عن وان که سب  شده دانشمندان مسلمان به بررسی اوصاف و ویژگی

 -۱ش ود: از بیان کنند. وجوه اعجاز قرآن در یک دسته بندی کل ی ب ه دو گون ه تقس یم میوجوه اعج
وج وهی ک ه  -۲( ۶۸-۱۱۷، ۱۳۹۷وجوهی ک ه از م تن ق رآن قاب ل اس تنباط اس ت.)نجارزادگان، 

ترین و مشهورترین وجوهی حاصل استنباط قرآن پژوهان است. فصاحت و ب غت قرآن یکی از مهم
اند. ب رای ای ن وج ه معم وال  دالیل ی مث ل تناس   برای اعجاز قرآن برشمرده است که قرآن پژوهان

ه ا و معجزه با فن کارآمد عصرش، درن و در نخس تین مواجه ه مش رکان ب ا آی ات وح ی و واکنش
 ۵۱و نیز آیه  1گزارش شده« مدثر»اظهارنظرهای آنان، همانند واکنش ولید بن مغیره که در آیات سوره 

کافران از بلندای فصاحت و ب غت و دلنشینی آهنو موزون و محت وای اس توار  سوره قلم )که ۵۲و 
( مفسران نی ز ذی ل ۱۱۹-۱۴۷اند.)همان، قرآن نزدیک بود پیامبر را چشم زخم بزنند( و... اقامه کرده

اند. اینکه آیا چش م زخ م حقیق ت و این آیه مسئله چشم زخم را به عنوان یکی از تفاسیر مطرح کرده
قوع دارد یا نه؟ علت آن چیست؟ آیا این امر صحت دارد و در دوران نبی اکرم اتف اد افت اده؟ امکان و

                                                                                 
ز ولید بن مغیره از جمله سخنوران و اساتید فن قبل و هنگامه آغاز نزول قرآن است. وی زمانی که در مکه نزد پیامبر)ص( آمد و آیاتی چند ا .1

، رجز و قصیده و حتی اشعار جن نیست، به تر از من به شعربه خدا سوگند هیچ کدام از شما آگاه»... قرآن را شنید نزد ابوجهل رفت و گفت: 
شد که افراد یا بدان ایمان این گونه اقرارها و باور درباره ب غت قرآن موج  می« خدا سوگند سخن او به سخن انسان و جن شبیه نیست....

ن ب  با اغفال ابوجهل دامنگیر ولید نیز شد تا های گذشته را به زبان آورند. ایای آن را انکار کنند و همان اتهامات امتبیاورند یا به هر بهانه
م، 1999؛ ابن ابی حاتم، 156، 14د، ج1408جایی که نه تنها از اقرار خود درباره قرآن روی گردان شد بلکه قرآن را سحر نامید.)ابن جریر، 

 (333-329، 8د، ج1403؛ سیوطی، 3383، 10ج
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دادن د؟ و لق  مجنون می علت چه بوده است؟ شأن نزول این آیه چیست؟ چرا کافران به پیامبر 
زخم شود. ما در این پژوهش تنها به معنا و علت چشم سااالتی از این قبیل در ذیل این آیه مطرح می

سوره قلم می پردازیم و با ارزیابی آراء و ادله آن ان  ۵۲و  ۵۱براساس دیدگاه مفسران فریقین ذیل آیات 
نم اییم. ب رای درک بهت ر ای ن موض وع ابت دا حکم ت اقب ال ارتباط این دو آیه را با اعجاز قرآن برمی

 شده است.سپس در ادامه معناشناسی و تفسیر آیه بیان  اندیشمندان به اعجاز بیانی و

 حکمت اهتمام دانشمندان به وجه فصاحت و بالغت

پاسخ به اینکه چرا این وجه از معجزه قرآن بیش از وجوه دیگر مد نظر دانشمندان قرار گرفته، س والی 
؛ فخ ر رازی، ۹، ۱د، ج۱۴۰۷های اعجاز قرآن بیان شده است.)زمخشری، است که در بیشتر کتاب

رسد ادله زیر شرح مناسبی برای ای ن موض وع ( به نظر می۱۳۶م، ۱۹۷۳؛ رافعی، ۱۲، ۱د، ج۱۴۰۶
 باشد: 

های عصر انبیا در آثار نظریه تناس  معجزات با فنون و دانشتناسب معجزه با فن عصر خود:  -۱
؛ ۹۸، ۲م، ج۱۹۸۴؛ زرکش ی، ۱۱-۲۳م، ۱۹۸۱برخی قرآن پژوه ان م ورد توج ه اس ت)ابن قتیب ه، 

یدگاه معجزه هر پیامبری متناس  و متناظر ب ه ف ن، حرف ه ی ا ( براساس این د۲۲-۱۸خویی، بی تا، 
در دوران اوج س حر اس ت و  مهارت معاصرین اوست. از همین روی، معجزه حض رت موس ی

نیز فن ش عر، خطاب ه  در زمان رواج علم پزشکی یونانی. در عصر پیامبر اکرم حضرت عیسی
ای ن موض وع در می ان روای ات نی ز دی ده و سخنوری رای  بوده و قرآن متناس  با این فض ا اس ت. 

 (۲۵، ۱د، ج۱۴۰۷شود.)کافی، می
با نزول چند سوره اول قرآن موضع مشرکان، و منک ران مانن د تحلیل مواجهه مشرکان با وحی:  -۲

ه ا ب رای هم ه معج زات ها و معاصران انبیا انکار و اتهام به سحر بوده البته این گونه اتهامسایر امت
خوان د. ه است. قرآن برای نمایاندن ناتوانی مخالفان و منکران، آنها را به تح دی فرامیانبیا مطرح بود

ای که پیامبر از می ان تحدی یعنی هماورد طلبیدن در اموری که بسیاری از افراد یک جامعه یا جامعه
 آنان انتخاب گردیده، در آن امور مهارت دارند و مدعی برتری و استادی در آنها هستند. 

ای را های سخن و ک  م ای ن اس ت ک ه محت وا و اندیش هن از جنس سخن است، یکی از ویژگیقرآ
ش، ۱۳۸۶باعث مانایی و جاودانگی قرآن اس ت )مطه ری، ی تواند تا ابد بیان نماید. همین ویژگمی

که در سخنوری و شناخت ک  م داش تند؛ وقت ی ک ه ب ا ی (. معاصران نزول با تمام مهارت۲۱۲-۱۸۰



 .فتح اهلل نجارزادگان ...  قرآن یژهبه درک ساختار و یافتیمواجهه مشرکان با قرآن، ره یبازخوان

39 

هایی که برای مقابل ه و مخالف ت ب ا مواجه شدند خود را در برابر آن ناتوان یافتند. با ت ش آیات قرآن
هر چند شاید برخی در زبان این موضوع را بیان  .آن کردند اما بسیار زود به عجز خود اعتراف نمودند

و افس انه العمل آنها با متهم کردن پی امبر ب ه س احر، مجن ون، ک اهن و... ی ا س حر نکرده اما عکس
خوانند، خ ود ی ک می« جادوگر»هاست. اینکه کفار پیامبر را هایی از این ناتوانیدانستن قرآن، نمونه

اعتراف ضمنی بود که از ما ساخته نیست مثلش را بیاوریم. منع از آمد و شد مسافران و غربا با پیامبر 
 ( ۱-۱۹ش، ۱۳۷۸نیز شاهد دیگری بر این مدعاست.)نصیریان، 

باالی آن است که ق رآن در قال   الف اظ  و، فصاحت و ب غت زبان عربی نشان از ظرفیتنظم آهن
 ای ن جامعی ت و برتری بر داللت خداوند، وحی زبان عنوان به زبان این آن نازل شده است. انتخاب

هاس ت زبان ترینکامل از عربی ( زبان۱۳۴، ۱۶د، ج۱۳۸۹بحار، . )دارد زبانها دیگر به نسبت زبان
ه ای زبان در کن د و ای ن قابلی تمی تحم ل را زیادی معانی لفظ کوتاهی عین در که دارد یتیو ظرف
 عجیب ی ادب ی نک ات و ه الطافت از که است لفظی اعجاز قرآن، اعجاز وجود از یکی. نیست دیگر

همین امر از هم ان ابت دا موج    .نیست شدنی بیان زبانی و ترجمه هیچ قال  در و برخوردار است
 جه ان آیین ه را ق رآن و اعجاب همه اهل فن شد. البته نباید از این نکته غافل ش د ک ه آنچ هشگفتی 

 .است شده گرجلوه گویا و رسا «عربی زبان» گویش در که است آن «فطری زبان» ساخته، شمول

 تحلیل معنای آیه

 کنیم.ا بیان میبرای فهم بهتر معنای آیه و رسیدن به مقصود ابتدا، معنا و تفسیر اجمالی از آیه ر
 درب اره .(۳۷۳، ۳د، ج۱۴۲۵اس ت)دعاس،  اس تیناف معن ای ب ه آیه ابتدای در «واو» ساختار آیه:

 ام ا از دی دگاه بیش تر .اس ت ااّل  معن ای ب ه «الم» و «ما» معنی به« ان» اند گفته برخی« ان» اعراب
و  (۱۳، ۵همان، جبودن) مخفف نشانه «لیزلقونک» در «الم»و  است مثقل از مخفف «ان»مفسران 

 ص ورت به یکاد باشد باید شرط اگر برای که چرا «کفروا الذین قارب ای کفروا یکاد الذین» آن تقدیر
؛ بیض اوی، ۴۰۲، ۶ش، ج۱۳۷۷؛ طبرس ی، ۹۱، ۱۰آمد)طوسی، ب ی ت ا، جمی (شده مجزوم)یکد

ا ش نیدند و آنان ک ه ک افر ش دند، چ ون ق رآن ر»شود معنای آیه این چنین می (۲۳۸، ۵د، ج۱۴۱۸
 «. او واقعا دیوانه است»گفتند: نزدیک بود )چیزی نمانده بود( که تو را چشم بزنند و می

بعضا  در میان مفس ران م ورد اخ ت ف « لیزلقونک»: درباره وانگان آیه تنها کلمه «زلق»تحلیل واژه 
م ین ص اف ک ه مان د، لغزش گاه، زبه معنای جایی که قدم در آن ثابت نمی« زلق»قرار گرفته است. 
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؛ راغ  ، ۱۴۴، ۱۰د، ج۱۴۱۴؛ اب ن منظ ور، ۹۰، ۵د، ج۱۴۰۹روید)فراهی دی، چیزی در آن نمی
(، است. با دقت در معانیی که وانه پژوه ان ب رای ۳۴۴، ۴ش، ج۱۳۶۰؛ مصطفوی، ۳۸۲د، ۱۴۱۲

در آی ه، ای ن « زل ق»اند به نظر نوعی معنای لغزش در معنی این کلم ه نهفت ه اس ت. این کلمه آورده
ها و چشمان خود( تو را بلغزانن د و ب زمین افکنن د. یابد که نزدیک بود، کافران)با نگاهچنین معنا می

چون به ظاهر منظ ور از لغزان دن هم ان زم ین افکن دن و کش تن اس ت بن ابراین برخ ی در معن ای 
 (.۱۷۵، ۳ش، ج۱۳۷۱اند)قرشی، نیز آورده« یهلکونک»، «یقتلونک»، «لیزلقونک»

 فسرانهای مدیدگاه

های مفس ران نس بت ب ه سوره مبارک ه قل م، دی دگاه ۵۲و  ۵۱با مطالعه تفاسیر فریقین در ذیل دو آیه 
شود، که دو دسته از این به سه دسته می تفسیر آیه و علت انتساب لق  جنون و نظر سوء به پیامبر

تفاس یر روای ی  ها مشترک بین فریقین است و یک دیدگاه هم اختصاص ب ه ش یعه دارد ک ه دردیدگاه
 شیعه آمده است.

 دیدگاه اول

شود. محتوای اجمالی تمام روای ات ای ن این دیدگاه تنها در میان آثار تفسیری و روایی شیعه دیده می
در روز غدیر، امیرالمامنین را به عن وان  دیدگاه بدین قرار است؛ آیه زمانی نازل شد که پیامبر اکرم

گوی د ک ه ام ام این گون ه آم ده اس ت: حس ن ب ن جم ال می جانشین خود معرفی کرد. در تهذی 
بردم زمانی که به مسجد غدیر رسیدیم ]حض رت  ب ه س مت چ پ را از مدینه به مکه می صادد

من کن ت »مسجد نگاهی کرد و فرمود آنجا محل قدم رسول خداست. جایی که )رسول خدا( فرمود 
ریست تا آن جا که فرمود: زمانی ک ه دیدن د   به سوی دیگر نگسپس ]امام« ... مواله فعلی مواله

را باال برد برخی از آنها گفتند که به چشمان پیامبر نگاه کنید ک ه ب ه س ان  پیامبر اکرم دست علی
يَن  َيکقادُ  ِ نه  َو » چشم مجنون )تدور کأنهما عینا مجنون( پس جبرئیل با این آیه فرود آم د  ِْ ق

 َکَفقُروا الَّ
ِلُقوَ َك  صارِ  َلُيزه ا ِهمه ِةَأةه ر َسِمُعوا َلمَّ که ْك ، ۳د، ج۱۴۰۷؛ طوس ی، ۵۶۷، ۴د، ج۱۴۰۷کلین ی، ...«.)الق

۲۶۴)  

يَن  َيکادُ  ِ نه  َو »علی بن ابراهیم در تفسیرش این چنین آورده: آیه  ِْ ق
ِلُقوَ قَك  َکَفقُروا الَّ صقاِرِهمه  َلُيزه ...« ِةَأةه

ها گفتند که او)پیامبر( مجن ون خبر داد، آن مردم را به فضل امیرالمامنین زمانی که رسول خدا
 (۳۸۴، ۲ش، ج۱۳۶۷است ....)قمی،
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گزارش تهذی  از ماجرای نزول آیه در غدیر را مفسران دیگری هم با کم ی تغیی ر در تفاس یر روای ی 
به جای ن ام ب ردن از اش خاص، « من ال یحضره»اند. در سوره قلم آورده ۵۱و  ۵۱خود، در تفسیر آیه 

در جان   دیگ ر مس جد مح ل خیم ه منافق ان ب ود هنگ امی ک ه دیدن د »منافقان آورده شده است 
انظ روا إل ی عین ه ت دوران کانهم ا عین ا »را باال ب رد ب ه یک دیگر گفتن د:  دست علی پیامبر

( گزارش علی بن اب راهیم نی ز ۴۶۴، ۵د، ج۱۴۱۶؛ بحرانی، ۲۳۰، ۱د، ج۱۴۱۳صدود، «)مجنون
 (۴۰۰، ۵د، ج۱۴۱۵ه است.)حویزی، به سان مورد قبل در لسان مفسران روایی آمد

یابی دیدگاه  ارز

حضرت « گردش چشمان»به خاطر  بر اساس این دیدگاه علت انتساب لق  جنون به پیامبر اکرم
دیدن د. ای ن وج ه است که منافقاندر مواجهه با این حالت حضرت، چشمان او را به سان مجنون می

ه گفت ه ش ده ای ن س وره مک ی اس ت)طباطبایی، در تفسیر آیه منظور، خالی از اشکال نیست. چرا ک
ب رای آی ه بی ان ش ده « تهذی »( و گزارشی که در ۱۹۱۸، ۷د، ج۱۴۱۲؛ طبری، ۶۱۵، ۱۹، ج۱۴۱۷

 دهد که این آیه در غدیر خم نازل شده است.)طوسی، پیشین(است نشان می

 اوالا ای د گف ت در جواب اشکالی که گفته شده است این آیه در غدیر نازل شده و سوره مکی است، ب
ها به مکی و م دنی لح اظ ش ده اس ت و ح ال اینک ه در این مورد معیار زمان در تقسیم بندی سوره

ها به مک ی و م دنی مث ل معی ار خط اب و معی ار برخی معیارهای دیگری هم در تقسیم بندی سوره
د. طبرسی از قول اب ن داننبرخی آیات پایانی این سوره را جز آیات مدنی میثانیاا اند. مکان بیان کرده

 قت اده و عب اس اب ن اس ت، مّکی این سوره که گویند عطاء و عکرمه و حسن»عباس آورده است که: 
 «َیْعَلُم وَن  ک اُنوا َل ْو » آی ه ت ا بعدش ما و است مّکی «اْلُخْرُطوِم  َعَلی َسَنِسُمهُ » آیه تا اولش از اندگفته

)طبرس ی، « .... اس ت مدنی سوره آخر تا بعدش ام و مّکی «یکتبون» آیه تا بعدش ما و است، مدنی
 (۲۰۲، ۲۵ش، ج۱۳۷۷

ممکن است کسی بگوید الفاظی که در این گزارش شده است صریح نیست و نزول آیه در روز غدیر 
قم ی مش هدی، «)فأت اه جبرئی ل»ه ای روای ت تع ابیری مث ل رساند؛ چون در برخی از نقلرا نمی
آمده اس ت. « فت ( »۶۸۸د، ۱۴۰۹حسینی استرآبادی، ؛ بحرانی، پیشین؛ ۱۳۹۹، ۱۳ش، ج۱۳۶۸

اما باید گفت این توجیه زمانی صحیح است که تمام روایات این موضوع به یک گون ه گ زارش ش ده 
( ۳۹۹، ۵د، ج۱۴۱۵نی ز آم ده اس ت)حویزی، « نزل»ها لفظ باشد در حالیکه در برخی از گزارش
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 د.تواند از باب تأویل باشضمن آن که این تعبیر می

ها با آیه بهت رین توجی ه از آِن ع م ه طباطب ایی باش د؛ ایش ان بی ان بندی این روایتبه نظر در جمع
 جنب ه البت ه که کند،می تطبیق والیت مسئله با را سابق آیات که هست روایاتی میان این در»اند: کرده

 آن ای راد از جه ت نهم ی ب ه و باش د، آی ات آن تفس یر اینکه نه دارد، کلی بر مصداد تطبیق و جری
 (۶۱۵، ۹د، ج۱۴۱۷طباطبایی، «).کردیم خودداری

 دیدگاه دوم 

که نسبت ب ه  ایدیدگاه دوم بیانگر این است که مخالفان و مشرکان به سب ، حسادت، عداوت و کینه
کردن د. ای ن اند؛ هنگام شنیدن ک م وح ی، حض رت را ب ه جن ون م تهم میداشته خدا و رسول

ن آثار تفسیری شیعه و هم در میان تفاسیر و روایات اهل سنت قابل دس تیابی اس ت دیدگاه هم در میا
 گذرانیم. هایی از آن را از نظر میو قائ نی دارد. در ادامه نمونه

 طبرسی در تفسیر خود از یک تعبیر و اصط ح بین مردم بهره گرفته و در تفسیر آیه آورده است: 
 انک ار و کینه و دشمنی نگاه بتو، کنندمی نگاه بتوحید کردنت وتدع و خواندن قرآن موقع در ایشان»

 از و بزنن د ب زمین را ت و چشمش ان بتی زی است نزدیك پس آن از کنندمی تعّج  و شنوند،می آنچه
 نگ اه طوری من به ف نی گویندمی که شده استعمال مردم ک م در این و دهند، حرکت خودت جای

 اینه ا تم ام تأوی ل و بخ ورد، مرا بود نزدیك که کرد نگاه جوری اندازد، نبزمی مرا بود نزدیك که کرد
« .ک ردم ی زن د، زم ین ی ا بخ ورد م را او ب رای داش ت امکان اگر که کرد نگاهی بمن او که اینست

 (۲۹، ۲۹د، ج۱۴۱۲؛ طبری، ۲۴۹، ۲۵ش، ج۱۳۷۷)طبرسی،
داوت و خش م ب ه حض رت نگ اه زمان قرائت آیات قرآن مخالفان با نگاهی کین ه توزان ه و هم راه ع 

کردند. چون قرآن کریم در نهایت فصاحت و ب غت و خارج از فهم و توانایی آنان بود، مخالف ان می
کردند. مشرکان معتقد بودند که حضرت جن زده اس ت و ای ن ک  م از س وی تعج  و حسادت می

؛ ۵۲۹د، ۱۴۱۲ ؛ ش بر،۲۳۸، ۵د، ج۱۴۱۸جنیان است و جنی ان معل م ایش ان هستند.)بیض اوی، 
؛ ۵۹۷، ۴د، ج۱۴۰۷؛ زمخش  ری، ۳۹۹، ۷د، ج۱۴۲۴؛ مغنی  ه، ۲۵۵، ۱۹ش، ج۱۳۶۴قرطب  ی، 

 (۱۴۶سهراب مروتی، بی تا، 
 بس ا چ ه پرس تان بت و کفار عداوت و رشك نظر از آنست که بیان آیه»و مفسر دیگری آورده است: 

 گوین د و افکنن د بخطر و آورند در صرع بحالت دیدگان حدت با را آله( و علیه اهلّل  اکرم)صلی رسول
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 اث ر در افت ادن بخط ر و لغ زش ازالد از م راد و .اس ت ش یطانی القائات از خوانده آیات از آنچه که
 افکنند نظر بتو پرستان بت و کفار دشمنی و عداوت شدت نظر از و است دشمنان دیدگان مسمومیت

 آن ان و خوان ده را قرآن ی آی ات امیک ههنگ آورن د در صرع حالت با ترا بسا چه و آلوده خشم دیده با
 (۳۶، ۱۷د، ج۱۴۰۴حسینی همدانی، «).شوندمی

قائ ن به این دیدگاه درباره علت خشم، حسادت و رشک مشرکان به پیامبر و انتساب لق  جن ون ب ه 
(، دش منی ب ا ۴۱۲، ۴د، ج۱۴۲۳حضرت مواردی مثل کراهت از شنیدین قرآن)مقاتل بن سلیمان، 

(، شخصیت پیامبر و مق ام نب وت او)زمخش ری، پیش ین( و ۲۹، ۲۹د، ج۱۴۱۲کتاب خدا)طبری، 
( و س  ید ۱۴۲، ۵د، ج۱۴۲۰ان  د)بغوی، ه  ای او را بی  ان نمودهندی  دن کس  ی مث  ل پی  امبر و حجت

(. ارزی ابی ۱۴۸، ۱۰، ج۱۳۷۷مرتضی تنها این وجه را در تفسیر آیه پذیرفته دانسته اس ت)جرجانی، 
 آید چرا که این دو دیدگاه به نوعی با هم قابل انطباد است.هم می این دیدگاه با دیدگاه سوم با

 دیدگاه سوم

این دیدگاه هم مشترک بین فریقین بوده و متکی به روایاتی است که به نوعی مفسران در شأن نزول آیه 
 اند، کافران و مشرکان به هنگام مواجهه با نزول آی ات ق رآن و ش نیدن آنه ا و درک محت وایبیان کرده

برآمدن د، بن ابراین اق دام ب ه اجی ر  استوار قرآن در مقام ضربه زدن و آسی  رسانی به نبی مک رم 
 این»گوید: کردن افراد برای آسی  زدن به حضرت و چشم زخم کردند. به این ترتی  که واحدی می

 دینب . برس انند زخ م چش م و بزنن د نظر را حضرت گرفتند تصمیم کافران که شد نازل وقتی آیه دو
 بن ی و «!نشده دیده هایشحجت و مرد این مثل: »گفتند نگریسته حضرت به قریش از ایعده منظور

 ب ه اطمین ان ب ا و زدن دم ی نظر را چاد گاو و فربه شتر که آنجا تا بودند مشهور چشمی شور به اسد
 چش م ش تر که یدکشنمی دیری. بیار و بخر گوشت این از برو و بردار پیمانه و پول گفتندمی کنیزشان

 گوی د کلب ی .فروختمی را گوشتش کرده نحر را آن ناچار صاحبش و شدمی مر  به مشرف خورده
 بلن د را اشخیم ه گوش ه س پس خ ورد،نم ی چیزی روز سه دو زدن نظر برای که بود چشمی بد مرد
 چرانی ده بهت ر ای ن از گوس فندی و ب ز و ش تر امروز: »گفتمی او و گذشتمی ایگله اگر و کردمی

 ک ه درخواس تند م رد ای ن از کف ار. مردندمی حیوانات آن از تایی چند که گذشتنمی دیری «نشده
 زخ م چشم از را پیغمبرش تعالی خدای. برساند حضرت به را آسی  همان و بزند نظر را  پیغمبر
 و بلغزانن د ت را چشمانش ان ب ا قرآن استماع هنگام کافران نمانده چیزی: »که آمد آیه و داشت مصون
د، ۱۴۱۱واح دی، «.)را جهانیان است کردی یاد و پند قرآن و نیست چنین اما است جن زده بگویند
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 ( ۳۶۹، ۱۹د، ج۱۴۰۸؛ رازی، ۴۶۴

سب  نزول دیگری هم در تفسیر آیه آورده شده که مضمون و محتوای آن به سان سب  قبلی است اما 
 مس جد در حض رت»اس ت. ب ا ای ن مض مون ک ه  کند، متفاوتای که در این باره گزارش میواقعه

 ب ه و آی د بی رون مس جد از ک ه کشیدندمی انتظار مسجد در جماعتی. نمودمی قرآن ت وت نشسته،
. باش ی ایم ن زخ م چش م از ت ا نم ا ت وت که آورد آیه این جبرئیل. برسانند او به آفتی چشم، بدی

حس ینی، «).ش د س  مت به او و شدند کور آنها آمد، بیرون مسجد از و را ت وت نمود آیه حضرت
 (۲۸۳، ۱۳د، ج۱۴۱۴

(، ش نیدن قرآن)قم ی مش هدی،  هایش)واحدی، پیشینمفسران دالیلی مثل شخ  پیامبر و حجت
(، فص  احت و ب غ  ت ق  رآن و ن  اتوان ب  ودن مش  رکان در براب  ر آوردن مث  ل ۳۹۶، ۱۲ش، ج۱۳۶۸

ها را علت روی ذ باهلل( به مثل دیوانه( و چرخش چشمان پیامبر)نعو۱۵۵، ۱۳ش، ج۱۳۷۸آن)طی ، 
 اند.آوردن مخالفان و معاندان به آسی  رسانی و چشم زخم پیامبر بیان نموده

« اص  ابه ب  العین»ان  د ک  ه منظ  ور از ازالد بص  ر چش  م زخ  م بیش  تر مفس  ران ادع  ای اجم  اع کرده
و محقق ان ( اما برخی از مفسران ۲۴۹، ۲۵ش، ج۱۳۷۷؛ طبرسی، ۹۲، ۱۰است)طوسی، بی تا، ج

اند که در این آیه سخن از چشم زخم نیست. از جمله دالیلشان این است که در آی ه لفظ ی بیان کرده
را ب ه معن ی نگ اه تن د و « ازالد بابص ار»که بر چشم زخم داللت کند، وجود ندارد. آنها منظ ور از 

ه خاطر شدت دش منی و کافران ب»اند که دانند. در معنای آیه آوردهخشمگینانه به کسی نگریستن می
کنند و نزدیک بود تو را از موض عی ک ه بغضشان نسبت به تو)پیامبر( با حالت بغب و خشم نگاه می

هایشان داشتی با شدت خشم و وحشتی ک ه در نگ اه هنگام شنیدن ت وت کتاب خدا و شکستن بت
 (۲۳۱د، ۱۴۲۳تندشان بود، بلغزانند.)معرفت، 
قرآن همیشه صریحا  درباره مطلبی سخن نگفت ه و در برخ ی  اوالا که: در نقد نظر مخالفان باید گفت 

از موارد از باب مجازگویی به صورت مجمل به مطل  اشاره کرده است؛ زیرا مقصود ق رآن داس تان 
گویی و توضیح مطال  نبوده که بخواهد همه چیز را بیان کن د، بلک ه در بس یاری از م وارد از ب اب 

سخن گفته است. در این آیه نیز مسئله چش م زخ م را ب ا بی انی کن ایی و از  کنایه، تلویح، مجاز و...
ش، ۱۳۸۸بیان کرده و مراد چشم زخم است)اکبر ن ژاد، « لیزلقونک بابصارهم»باب مجاز در جمله 

چش م زخ م ح ق »نقل شده اس ت ک ه  در برخی از تفاسیر ذیل آیه حدیثی از پیامبر ثانیاا ( . ۷۶
در س ب  ن زول آی ه نی ز  ثالثـاا ( ۴۳، ۱۵د، ج۱۴۱۵؛ آلوس ی، ۳۷۱ ،۱۹د، ج۱۴۰۸رازی، «)است
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همانگونه که گذشت این چنین آمده است که آیه زمانی نازل گشت که کف ار قص د آس ی  رس انی و 
 را داشتند. چشم زخم به پیامبر

ان د: چش م زخ م زم انی اتف اد اشکال دیگر مخالفان چشم زخم به این دو آیه ای ن اس ت ک ه گفته
د که انسان چیزی را نیکو بداند و بعد موج  شگفتی و تعج  فرد شود، ن ه ب ه هنگ ام تنف ر و افتمی

کند که کافران وقتی قرآن را شنیدند خشمگین بوده و نسبت انزجار از چیزی یا کسی و آیه تصریح می
و مجن  ون خوان  دن او  اند ب  ه هم  ین جه  ت اق  دام ب  ه دش  نام دادن پی  امبرب  ه آن تنف  ر داش  ته

 (۶۱۸، ۳د، ج۱۴۲۰؛ رازی، ۲۳۲ودند.)معرفت، پیشین، نممی
های به نظر اشکال فود هم در مورد آیه پذیرفته نیست چراکه همواره چشم زخم به خاطر دیدن منظره

خوشایند و تعج  برانگیز نیست چه بسا گاهی نفرت و حسد فردی نسبت به طرف مقابلش موج   
شود ک ه ک افران ب ه هنگ ام ها دیده میتفاسیر و نقل چشم زخم شود. ع وه بر این شواهدی در میان

شدند برای نمونه صاح  حجة التفاسیر این چن ین بی ان شنیدن آیات قرآن مبهوت و شگفت زده می
 آن ب غ ت و فصاحت شدت از و) شنیدند را قرآن چشم، شور کافران چون! پیامبر ای»نموده است، 

 البته: گویندمی (نیفتاد ماثر چون) و بیاورند در پا از اشانچشمه با ترا بود نزدیك البته ،(شدند واقف
( فخ ر رازی ه م در ۷۶، ۷ش، ج۱۳۸۶ب غی، «).اوست مددکار جن و گرفته الهام جن از محمد،

ورزیدند ام ا پاسخ این اشکال نوشته است که اگر چه کافران از لحاظ دینی نسبت به پیامبر بغب می
؛ میب دی، ب ی  ۶۱۹، ۳د، ج۱۴۲۰کردند.)فخر رازی، حسین میاو را به خاطر فصاحت و ب غت ت

 ( ۱۹۹، ۱۰تا، ج

یابی دیدگاه  ارز

آی د ک ه ب ه نظ ر ک افران هنگ ام ن اتوانی از بازداش تن از مجموع اشکاالت و نقدها این چن ین برمی
از تبلیغ و نشر دین، از همان ابتدا درپی ضربه زدن و آسی  رسانی به حض رت بودن د و از  پیامبر

آزار و اذیت جسمی خود حضرت و اصحابش گرفته ت ا توطئ ه و نقش ه ب رای کش تن ایش ان و ان واع 
ه ایی ک ه مخالف ان ب رای ها و... دریغ نمی کردند. حال شاید یک ی از راهها و بازدارندگیکارشکنی

آسی  رساندن به حضرت امتحان نمودند تمسک به قدرت چشم و آسی  رساندن از راه ق وه بین ایی 
های تاریخی از اجیر کردن اف راد مش هور ب ه ش ور چش می ب رای آس ی  رس انی ب ه د و گزارشباش

، ۱۹د، ج۱۴۰۸؛ رازی،۴۶۴د، ۱۴۱۱حض  رت نی  ز، نمون  ه ه  ایی از ای  ن دس  ت اس  ت.)واحدی، 
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 ( ۱۲۸، ۱۰؛ حقی، بی تا، ج۳۶۹

یی اس ت ک ه از هاها که؛ آیا چشم زخم امکان وقوع دارد یا جزء خرافهدر ادامه مباحث به این سوال 
چ ه ب وده  فرهنو زمانه به قرآن نیز راه پیدا کرده است؟ علت انتساب لق  جنون ب ه نب ی مک رم

 گیریم.ها را پی میاست؟ چه ارتباطی بین چشم زخم و اعجاز قرآن وجود دارد؟ پرداخته و پاسخ آن
منک ر وج ود و درباره امکان وقوع چشم زخم نیز میان محققان اخ ت ف نظ ر وج ود دارد و برخ ی 

اند. از جمله دالیل منکران این اس ت ک ه امکان چنین قدرتی برای چشم و در نتیجه چشم زخم شده
تأثیر یک جسم بر جسمی دیگر زمانی عاق نه است که ارتباط و تماس)فیزیکی( ب ا یک دیگر داش ته 

اری نی ز ممتن ع باشند. و در مسئله چشم زخم چون تماس و ارتباطی در کار نیست بن ابراین تأثیرگ ذ
 (۶۱۸، ۳د، ج۱۴۲۰است.)فخر رازی، 

اند: که بخش اول اشکال ضعیف است چراک ه انس ان ی ا عب ارت از نف س در پاسخ این اشکال گفته
است یا بدن. اگر منظور نفس باشد. اخت ف نفوس در جوهریات و ماهیات آن ممتنع نیس ت و اگ ر 

ممتنع نیست. بنابراین بعید نیست که برای بعض ی  چنین باشد، اخت ف نفوس در لوازم و آثار آن نیز
از نفوس خاصیتی در تأثیرگذاری)بر دیگران( باشد. و اگر منظور بدن باشد، امتناعی ندارد ک ه م زاج 

ت وان ب ر ای ن ام ر انسان وجه مخصوصی داشته که اثر خاصی داشته باشد. و اجماال دلیل عقلی می
 کند.)همان( ندارد(، چنان که دالیل نقلی نیز آن را تأیید می اقامه کرد)که تأثیر جسم نیازی به تماس

آی د نویسد: ب ه نظ ر میصاح  تفسیر روح الجنان هم در پاسخ این اشکال و قدرت تأثیر چشم می
کنند در ص ورتی ک ه ه ر ایرادکنندگان، مذه  مادیین داشته باشند و تأثیر اسباب روحی را باور نمی

ون صحت چیزی معلوم نشود باید درباره آن سکوت کرد نه انکار، ت أثیر داند که چفرد خردمندی می
روح انسان در خارج از بدن خود محال نیست، بلکه بسیار دیده شده است گروهی به نظ ر، دیگ ری 

دهن د، ب ه ه ر ح ال ت أثیر اس باب دیگ ر ای از اشیا را از زم ین حرک ت میکنند یا پارهرا خواب می
 ( ۷۶ش، ۱۳۸۸؛ اکبر نژاد،  ۲۴۴، ۱۱د، ج۱۴۰۸رازی،  غیرمادی محال نیست.)فخر

برخ ف همه اشکاالت و نظرات مخالفان به نظر مسئله چشم زخم غیر قابل انکار است و به عن وان 
کند. چشم یک حقیقت عینی وجود دارد و هم تجربه و هم دالیل نقلی و عقلی وجود آن را اثبات می

یلی عقلی بر نفی آن نداریم که آن را انک ار کن یم و بگ وییم زخم نوعی از تأثیرات نفسانی است و دل
 ام روز دانش مندان از بس یاری اینکه ( چه۶۴۸، ۱۹د، ج۱۴۱۷یک عقیده خرافی است.)طباطبایی، 

 ب ا حت ی دارد، زی ادی کارایی که شده نهفته خاصی مغناطیسی نیروی هاچشم از بعضی در معتقدند
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 مغناطیس ی نی روی هم ین طری ق از مغناطیسی خواب داد، پرورش را آن توانمی ممارست و تمرین
 نظ ر از را آن وج ود امکان باید داشت امور این انکار در اصراری نباید تنها نه بنابراین .است هاچشم
 (۴۲۷، ۲۴ش، ج۱۳۷۴پذیرفت.)مکارم،  علم و عقل

ر مرئی و لطی ف شود که بعضی اجزاء غیدرباره مکانیسم و نحوه عملکرد بدن در چشم زخم گفته می
کند و ای ن اث ری اس ت ک ه در شود و در فرد مقابل اثر میهای شور( جدا میهای بد)چشماز چشم

ای مص الح اث ر ها وجود دارد. در اصل تأثیر چشم کار خداس ت ک ه ب ه س ب  پ ارهبعضی از چشم
د، گذارد و ممکن است سفارش به اینکه وقتی چیزی به چشم انسان خ وش آم د و چش مگیر ش می

پناه دادن آن به خدا و درود فرستادن به رسول خدا از باب مصالح گفته شده باش د ک ه جل وی تغیی ر 
 (۲۶۱، ۱۲ش، ج۱۳۷۷حالت و اثر کردن چشم زخم را بگیرد.)طبرسی، 

توانند چشم زخم بزنند و یا اینکه در چ ه بنابراین اینکه برخی از افراد دارای نیروی چشم هستند و می
گذارد همگی به اذن خداوند است. روایات فرقین مبنی بر حقیقت داشتن چشم زخ م مواقعی اثر می

و یا دستور به همراه داشتن تعویذ نیز همگی ماید وجود چشم زخم اس ت، از جمل ه ای ن روای ات، 
َفقأه »فرمودند:  روایتی است که امیرالمامنین ُر َحق ٌّ َو اله قحه َقی َحق ٌّ َو السك ُن َح ٌّ َو الرُّ َعيه  ؛ُل َحق ٌّ اله

 دارد، وجود جادو و سحر دارد، حقیقت طبیعت مرموز نیروهای از استفاده دارد، حقیقت زخم چشم
(روای ات ح ق ب ودن چش م زخ م از رس ول ۴۰۰نه  الب غ ه، حکم ت «)است راست نیك فال و

 هک  آمده خبر در»نیز در میان آثار روایی فریقین بسیار گزارش شده است با این مضمون که:  اکرم
 و دع ائی پس اندشده چشم بزخم مبت  جعفر فرزندان خدا رسول ای کرد عرض عمیس دختر اسماء

 چش م آین ه ه ر میگرفت سبقت چیزی قدر و قضا از اگر آری فرمود فرما، مرحمت برایشان تعویذی
، ۳۰د، ج۱۴۲۰؛ فخ  ر رازی، ۴۱۲، ۶د، ج۱۴۰۸؛ رازی، ۴۲۹، ۴د، ج۱۴۱۹اب  ن کثی  ر، «).ب  ود
 (۲۱۶، ۵د، ج۱۴۱۵؛ فیب، ۶۱۸

ت وان گف ت مس ئله در ارزیابی دو دیدگاه اخیر براساس شواهد و دالیل عقلی و نقلی که گذش ت می
چشم زخم قابل نفی نیست. اما تمسک و اقدام به چش م زخ م ب رای ض ربه زدن ب ه کس ی دلی ل و 

و حس د  خواهد که به نظر چشم زخم یکی از اقدامات عملی کافران برای کاستن خش مای میانگیزه
بوده است)البته این جمع بندی بین دو دیدگاه مبتنی بر پ ذیرش وق وع  و نفرتشان نسبت به پیامبر

تری از چشم زخ م تر و وسیعچشم زخم و نزول آیه بدنبال آن است(. اما به نظر منظور آیه معنای عام
فان با شنیدن آیات قرآن نیز سازگاری بیشتری دارد. اینکه مخال« ازالد بصر»است. این معنا با مفهوم 
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شد، بنابراین قص د منص رف ک ردن حض رت از دع وت و از ب ین ب ردنش را به خشمشان افزوده می
رود تا شدت ناراحتی و کینه داشتند و لغزاندن با چشم نیز، همان معنایی است که در عرف به کار می

زمین بزنند)با چشمان خ ود ت و را  را برساند به این معنا که نزدیک بود کافران تو را با چشمان خود به
 تواند باشد.های عملی این اقدام میچشم زخم یکی از مصادیق و نمونه ه ک کنند(؛

 ارتباط آیه با اعجاز قرآن

بنم اییم ک ه چ را  برای فهم ارتباط آیه با اعجار قرآن باید دقتی در انتساب لق  جنون به نبی اکرم
 گفتند؟ت مجنون میکافران به هنگام شنیدن آیات به حضر

هنگ امی  -۱احتماالتی مطرح کرده است همانند:  فخر رازی درباره انتساب لق  جنون به پیامبر
داد ک ه ک افران گم ان شد، حاالتی شبیه غش ب ه حض رت دس ت م یکه وحی بر حضرت نازل می

باش د. کافران استبعاد داشتند که حضرت، پیامبری از جان   خ دا  -۲کردند حالت جنون است می
گوی  د ای  ن جن  ون اس  ت و ت  و بن  ابراین ه  ر ف  ردی وقت  ی گفت  ار مس  تبعدی از دیگ  ری بش  نود می

 ( ۱۲۱، ۱۹د، ج۱۴۲۰مجنونی.)فخر رازی، 
آنگونه که در پیش گذشت محققان دشمنی با کتاب خدا و شخص یت حض رت، کراه ت از ش نیدن 

وت حض رت را دلی ل چش م قرآن، فصاحت و ب غت و خارج از توان بودن آوردن مثل آن، مق ام نب 
 اند.زخم و خشم بر حضرت و انتساب لق  جنون برشمرده

توان به این نکته اشاره کرد که همگی این موارد به ن وعی ب ا مق ام نب وت با دقت در این توجیهات می
أ»و خواندن قرآن از سوی حضرت در ارتباط است. ع م ه در ذی ل آی ه  پیامبر اِرأ ننَِا ن أنِِعمتةن ما أَنْتا ن
عُان  أ که خدا به تو ارزانی  -تو به خاطر نعمتی»اند که که از آیات آغازین این سوره است بیان کرده« ِبنجت

 چ ون اس ت، نب وت نعم ت نعم ت، این از مراد اینکه بر دارد داللت آیه داشته مجنون نیستی. سیاد
 دف ع جن اب آن از را عقل ی و روان ی اخ ت ل گون ه هر کند،می جناب آن نبوت بر داللت که ایادله
 حی ات نظ ام الزمه که الهی هدایت نکند اگر و ندارد، داللت هم نبوت بر نکند دفع اگر زیرا کند،می

 مجن ونش و زدن دم ی جن اب آن ب ه ک ه اس ت تهمتی رد مقام در آیه این و گیرد،نمی پا است بشری
أِِْهاُ أ»:دفرمای م ی ک رده، حکای ت را ایش ان تهم ت س وره هم ین آخ ر در و. خواندن دمی أيانُقنلُان ن ون

ُعن  أ  (۶۴۹ج، ۱۹د، ۱۴۱۷طباطبایی، «)لنةنجت

است بنابراین باید « ملا أعااأذلا   » اما به نظر در این دو آیه سخن از واکنش کفار به هنگام شنیدن ذکر
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خواندن د را مجنون می ای داشته است که بدنبال آن پیامبرشنیدند چه ویژگیدید که ذکری که می
انتساب این لق  چه بوده است؟ نه اینکه تنها مقام نب وت حض رت منش أ ای ن واک نش ب وده و دلیل 
 است.

اند. فصاحت و ب غت ک م الهی یکی از وجوهی است که قرآن پژوهان برای اعجاز ق رآن برش مرده
ها و خصوصیات قرآن )ذکر( بوده که منشأ و علت حسادت و خشم به نظر همین وجه یکی از ویژگی

ن نسبت به حضرت بوده است. این مهم مورد توجه برخی از مفسران در تعلی ل چش م زخ م و کافرا
م ی ع رب ت رینفص یح را خود انتساب جنون قرار گرفته که منظور از ذکر قرآن است. چون)کافران(

 ش د تعج   م ورد آنها بنظر ب غت و فصاحت حیث از است بیرون بشر قدرت از دیدند و دانستند
کنن د)طی ،  اغف ال را دیگ ران اینک ه ب رای و برس د آس یبی ش ما ب ه نس بت نظر و بچشم خواستند

اند.)رازی، ( به این وجه را مفسران دیگری نیز در توجیه عمل کافران بیان کرده۱۵۵، ۱۳ش، ج۱۳۷۸
 ( ۹۲، ۱۰؛ طوسی، بی تا، ج ۳۷۲، ۱۹د، ج۱۴۰۸

و اه دافی از مجن ون خوان دن پی امبر  به همین دلیل کافران به هنگام مواجهه با فصاحت قرآن انگیزه
 ها:داشتند از مهمترین آن

: کافران زمانی ک ه در آنچ ه از حض رت ب ه واکنش به هنگام نیافتن اشکال و نارسایی در قرآن -۱
شنیدند هیچ اشکال و طعنی نیافتند، اش کال را ب ه ص اح  و آورن ده عنوان ذکر)قرآن و معجزه( می

خواندند تا از این رهگذر به این نتیجه برسند که پیامبر مجنون مجنون می کتاب برگرداندند و پیامبر را
است و قرآن هم سخن یک فرد مجنون است به همین جهت کتاب حق و الهی نیست؛ آنگاه خداوند 

به این تهمت ناروای ک افران پاس خ داد ک ه ق رآن فق ط « وأما أوانأذَذر ا ألملما ملن»سبحان با نزول آیه 
ها نیست و بدنبال آن نیز پیامبر را از لق  جن ون مب را مردم است، بسان سخن دیوانهذکری برای همه 

«. ما أذلقا   أذَذأر ا أوأما أذْا أذَذأما   »کرد که نه تنها قرآن حق است بلکه آورنده آن نیز حق اس ت 
ما أ»آی ه کند. رابطه ای ن آی ه ب ا آوردن این آیه در سیاد اختصاص)نفی و استثناء( براین مهم تأکید می

، ۱۰است.)طوس ی، ب ی ت ا، ج«  دأذلمجا ألملااأذلرا  »هم از باب صنعت ادبی« نعمةا أ نامبأِبجعان 
۹۲ ) 

: کافران خواستند به نبی مکرم ضرری برسانند و به ایش ان انتساب از روی حیرت و سرگشتگی -۲
ا أحص نه و م »گفتن د: شنیدند به حضرت نگاه کرده و میچشم زخم کنند. آنها زمانی که قرآن را می
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ِ أوانأِذَأ»گفتند و خداوند با ن زول آی ه از غایت حیرت و سرگشتگی خود این تعابیر را می« أفصحه
توان او را کند کسی که چنین ذکر و شرفی برای جهانیان آورده است، چگونه میبیان می« ر ا ألملما ملن

 (۱۴۸، ۱۰ش، ج۱۳۷۷دیوانه خواند؟)جرجانی، 
ه کافران به هنگام شنیدن قرآن ب ا نس بت دادن دی وانگی ب ه حض رت : مواجهکاستن ارزش قرآن-۳

ها و ج ن دلیلی است که آنها در براب ر منط ق ق رآن ن اتوان بودن د، ل ذا ق رآن را از القائ ات ش یطان
دانستند و پیامبر را فردی جن زده، به همین جهت خداوند متعال در پاسخ آنها ق رآن را ب ه عن وان می

کند. همچنین استهزاء و یا استبعاد از اتصال بشر به غی  نیز به عن وان عرفی میذکری برای عالمیان م
 (.۷۶، ۷ش، ج۱۳۸۶؛ ب غی،  ۳۷، ۱۷د، ج۱۴۱۴دالیل کافران گفته شده است.)حسینی، 

ده د ک ه آنه ا ق رآن را ی ک پدی ده توضیح واکنش کفار و دالیل آنها همانگونه که گفته آمد نشان می
ند و دس ت ی ابی ب ه مث ل آن را خ ارج از ت وان. ش اید بت وان گف ت از جمل ه دانستخارد العاده می

هایی که به نظر کفار، قرآن را دست نیافتنی کرده بود س اختار، بلن دای فص احت و ب غ ت و ویژگی
اف زود، می محتوای استوار آن بود که هر روز بر خشم و حسد و تنفر آنها نس بت ب ه پی امبر اک رم

تواند دور از ذهن باش د. افرادی برای چشم زخم و آسی  رسانی به حضرت نمی بنابراین اجیر کردن
بدین سان با اثبات این مطل  که فصاحت و ب غت قرآن علت خشم و حس د ک افران ب وده اس ت؛ 

توان چنین گفت که چشم زخم شاهد و دلیلی بر وجه اعج از ق رآن از ب اب فص احت و ب غ ت می
  تواند باشد.می

 نتیجه گیری
سوره مبارکه قلم از آیاتی هستند که بسیار مورد توجه مفس ران و محقق ان ق رار گرفت ه  ۵۲و  ۵۱آیات 

شود در مورد حفظ پیامبر از چشم زخم کافران نازل شده است و معموال ب رای دف ع است و گفته می
ه، نظری ات شود. با بررسی و مطالعه تفاسیر در ذیل ای ن دو آی چشم زخم از این آیات بهره گرفته می

بیانگر این است که آیه زمانی ن ازل ش د  دیدگاه اولتفسیری مفسران به سه دسته قابل تقسیم است. 
در روز غدیر، امیرالمامنین را به عن وان جانش ین خ ود معرف ی نمودن د و چن د نف ر از  که پیامبر

تنه ا در می ان  منافقان به یکدیگر گفتند که چشمان پیامبر به سان چشم مجن ون اس ت. ای ن دی دگاه
میراث تفسیری و روایی شیعه قابل دست یابی است. و صرفا بدلیل نزول آیه در مدین ه و مک ی ب ودن 

توان این نظر را رد کرد چه بس ا ک ه آی ه و روای ات نمی« فت »یا « فأتاه»سوره و یا وجود الفاظی مثل 
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ترک بین فرقین و بیانگر این اس ت مش دیدگاه دومنه اینکه تفسیر آیه باشد.  جنبه جری و تطبیق داشته
ای که نسبت ب ه رس ول خ دا داش ته ان د ب ا که مخالفان و مشرکان به سب  حسادت، عداوت و کینه

کردند در واقع این انتساب لق ، نوعی واکنش عملی شنیدن آیات قرآن حضرت را متهم به جنون می
ب دین گون ه  دیدگاه سومدر برابر قرآن بود. شان کفار مثل دیگر اتهاماتشان به پیامبر به هنگام ناتوانی

است که کافران و مشرکان به هنگام مواجهه با نزول قرآن و شنیدن آیات و درک محتوای اس توار آن در 
برآمدند و گزارش داستانی است که بنی اسد قصد چشم زخم پیامبر  مقام ضربه زدن به نبی مکرم

ر را از گزند آنها حفظ کرد. مسئله چشم زخم غیر قابل انک ار را داشتند و جبرئیل با نزول این آیه پیامب
کن د . است و به عنوان حقیقت عینی وجود دارد و هم تجربه و هم دالیل عقلی وجود آن را اثبات می

خواهد که به نظر چشم ای میاما تمسک و اقدام به چشم زخم برای ضربه زدن به کسی دلیل و انگیزه
 ی کافران برای کاستن خشم و حسد و نفرتشان نسبت به پیامبر بوده است. زخم یکی از اقدامات عمل

نی ز « ازالد بص ر»تری از چشم زخم است. این معنا با مفهوم تر و وسیعبه نظر منظور آیه معنای عام
شد بن ابراین قص د سازگاری بیشتری دارد. اینکه مخالفان با شنیدن آیات قرآن به خشمشان افزوده می

ن حضرت از دعوت و از بین بردنش را داشتند و لغزاندن ب ا چش م نی ز، هم ان معن ایی منصرف کرد
رود تا شدت ناراحتی و کینه را برساند به این معنا که نزدیک ب ود ک افران است که در عرف به کار می

تو را با چشمان خود به زمین بزنند)با چشمان خود تو را ه ک کنند(، چشم زخم یکی از مصادیق و 
 تواند باشد.های عملی این اقدام میونهنم

ملا أعمانذأ»اند ام ا ب ا توج ه ب ه را به خاطر مقام نبوت او دانسته برخی علت مجنون خواندن پیامبر
به نظر ویژگی موجود در آیات قرآن دلیل انتساب لق  جنون به ایشان بوده است. فص احت و « ذلا   

حسادت و ناتوانی کافران بوده است به همین جه ت از  های قرآن بوده که منشأب غت یکی از ویژگی
خواندند. با اثبات این مطل  که فص احت و روی سرگشتگی و حیرت یا استهزاء پیامبر را مجنون می
توان چنین گفت که چشم زخم شاهد و دلیلی ب غت قرآن علت خشم و حسد کافران بوده است می

  است.بر وجه اعجاز قرآن از باب فصاحت و ب غت 
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کید علی المحددة للقرآن إعادة قراءة لقاء المشرکین بالقرآن، اتجاه لفهم البنیة اآليات  )التأ
 من سورة القلم( 52و  51

 الملخص
 الکلم من  وع القرآن. الفعال خلق  فن مع ينسجم الْي التعبير  عجاز القرآ ي اإلعجاز مظاهر و من
و  الغنقاء ترتيقَ ُيظهقر. األةد  لی و األفکار المضمون عن التعبير يستطيع أ   الکلم خصائص و من

 وفًققا. أقوالق  شقکل علقی القرآن أ زل اللغة؛ لهْه العالية القدرة العرةية اللغة في و البلغة الفصاحة
 العلماء ةعض قام القرآن، ةنية لفهم. الفصاحة و البلغة حيث من فريدة اإللهية الکلمة فإن للخطباء،

 آيقات سماع عند النبي علی العين ةالاةة الکفار فعل رد مثل الوحي، زمن في العرب فعل رد ةتحليل
 ةإعجاز علقتها و ةيان"  ن يکاد" آية في المفسرين آراء و تقييم فحص  لی البحث هْا يهدف. الوحي
و  و الاةة العقين و الغضَ الغيرة فعل و رد الغدير في النزول عن آراء ثلث اآلية فی هْه ترد .القرآن

 .لللاةة العين و أوسع أعم معنی فهي اآلية معنی ةحسَ

 ، و البلغقة الفصقاحة ، العرةية اللغة ، القرآ ي اإلعجاز القلم، 52 و 51 اآليات: ةالرئیس فرداتمال 
 .الاةة العين



 

، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/نیسان الفارابي و جامعة الکوفة،   م۲۰۲۱أبر

براساس  فتارهای سوره  نوح گمنظوری پاره -های معناییبررسی نقش
 الگوی جان سرل

 1آباديعبداهلل عرب یوسف
 دانشگاه سیستان و بلوچستانی زبان و ادبیات فارسی دکترای دانشجو

 چکیده

های تحلیل ص حبت تع املی ترین روشمنظوری یکی از مهم -های معناییتحلیل نقش
شناس ی سی و اهداف روایتشناشناسی میان ابزارهای زباناست که با رویکردی گفتمان

س ازد، چ ه آش کار میکند. اگر بپذیریم که زب ان ب یش از آندر نقد ادبی پیوند برقرار می
ه ای من د اس ت، ب ا تجزی ه و تحلیلها هدفسازد و این آشکار و پنهان کردنپنهان می

. از تری از آن دس ت یاف تتوان به درک بیشتر و عمیقگفتارهای زبان قرآن میآماری پاره
 و توحید سوی به وی مستمر و دعوت های جال  قرآنی، زندگی حضرت نوح داستان
طور مفصل به آن اشاره ش دهلجوجش است که در سورة نوح به قوم با دعوت این کیفیت

گفتارهای متعددی برای اثبات رسالت نوح از زبان او و خداوند است. در این سوره از پاره
گفتارهایی از زبان قوم وی جهت رد رسالت نوح در ابل نیز پارهاست. در نقطة مقنقل شده

گفتاره ا براس اس بندی این پ ارهشود ضمن دستهجریان است. در این پژوهش ت ش می
است، به برداشت جدی دی از ها را معرفی نمودههای گفتاری که جان ِسرل آنانواع کنش

( و ۴۳ه کنِش گفتارِی اظه اری ) دهد کگفتمان سورة نوح دست یابیم. نتای  نشان می
و خداوند است. این بسامد نشان از  ( کنِش گفتارِی پایه در زبان نوح ۳۰ترغیبی ) 

کند موضوعی مهم را برای پی امرسان در بیشتر گفتمان این سوره ت ش میآن دارد که پیام
ظه اری(؛ گیر بیان نماید و دالیل اثبات عقای د خ ود را ب رای او مط رح نمای د )ک نش ا

ها، دستورات، هشدار و تهدیدهای متعددی )کنش ترغیب ی( را جه ت همچنین خواهش
 گیرد.کار میاب غ رسالت خود به

 .منظورشناسی، کنش گفتار، تصریحی، ترغیبی، سوره نوح: کلیدواژگان

                                                                                 
1. mmn.mah888@gmail.com 
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 مقدمه
 یعن ام کنن د ک هگویشوران هر زبان در گفتگوی روزمره اغل  از س اختارهای زب انی اس تفاده م ی

 نی او پربس امدترین  نیت ررای  دارد.  یادی که در آن نهفت ه اس ت تف اوت ز یآن با منظور یظاهر
های نیز از حیث بسامد کارکرد مشابهی دارد، جم ت خبری اس ت. ای ن ساختارها که در همة زبان

ا ان دکی گیر است؛ اما برسان به پیامنوع از جم ت در وهلة نخست گویای ارسال خبر از طریق پیام
توان دریافت که این تعابیر گاه در معنای اصلی و ظاهری تعمق و با استناد به دانش منظورشناسی می

ک اربرد  یمتن ّوع یمنظوره ا یادا یمختل ف ب را یهاتیدر موقع کیهررود؛ بلکه خود به کار نمی
د نسبت به پی امرسان بایبنابراین برای درک درست نسبت به فحوای سخن و غرض واقعی پیامدارند. 

گاهی حاصل کرد. اصول مطرحرسان، پیام شده در منظورشناس ی و عل م مع انی گیر و بافت سخن آ
 تواند راهگشای فهم پژوهشگران این حوزه باشد.می

با این توضیحات باید گفتار را در یک بافت اجتماعی بررس ی ک رد؛ زی را باف ت اجتم اعی مقص ود 
اگرچه بیش تر اف راد از اص ول و قواع د »کند. ختار آن را تعیین میکنندگان در هر مکالمه و ساشرکت

ه ای ه ا و موقعی ته ا در مک اناط ع هستند؛ اما در طول روز ب ا اس تفاده از آحاکم بر مکالمه بی
« دهن دکنند و از این طریق مفاهیم مختلفی را به یک دیگر انتق ال م یمختلف با یکدیگر مکالمه می

 (.184: 1396)روزبه و دیگران، 

نظر بس یاری از زبانشناس ان شناسی مطمحای مهم از زبانعنوان شاخهچندی است منظورشناسی به
است. عمدة ای ن زبانشناس ان همچون کتز، الکوف، آستین، سرل، گرایس، هالیدی و غیره قرار گرفته

برند بسیار فراتر از یکار مبیشتر اوقات منظور و مقصود گویشوران از کلماتی که به»بر این باورند که 
(. درک نق اط برجس تگی معن ای ض منی س خن Thomas, 1995: 1« )معنای ظ اهری آن اس ت

کی د ش ده اس ت: برعهدة منظورشناسی است؛ در تعاریف متعدد از منظورشناسی نیز بر این مه م تأ
(؛ Leech, 1983: 3« )ه ای مختل ف اس ته ا در موقعی تمنظورشناسی مطالعة مع انی گفت ه»

هایشان سروکار داریم تا با معنی خود کلم ات بیشتر با تحلیل افراد از گفته»راین در منظورشناسی بناب
منظورشناس ی »هم ین جه ت اس ت ک ه (. درست به11: 1383)یول،  «برندکار مییا عباراتی که به

ود؛ بین ی ش شناسی مح ب پ یشتواند تنها توسط زبانکند که نمیهایی از معنا تمرکز میروی جنبه
 (.Peccei, 1999: 2« )گیردشناسی و روانشناسی نیز کمک میبنابراین از علومی همچون جامعه
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مثابة ی ک ُک نش زبان به»شناسی نیز ذکر این نکته حائز اهمیت است که دربارة ارتباط زبان با جامعه
وص یف ک رده و ب ه او خ وبی ترود تا بتواند ارتباط فرد را ب ا دیگ ران ب هکار میای بهگونهاجتماعی به

های (. زب ان هم واره تح ت ت أثیر اجتم اع اس ت و ب ا پدی دهFasold, 1990: 1« )هویت بخش د
شناسان، تأثیر جامع ه و تح والت آن را برخی از زبان»که اجتماعی پیوندی ناگسستنی دارد؛ تا جایی

گ اه توان د تجلیب ان می(. زTrudgil, 2001: 26« )دانندبر زبان، بیشتر از تأثیر زبان بر جامعه می
ه ر ن وع تغیی ر س اخِت ظ اهری زب ان، »طرز برخوردها و رفتارهای مختلف اجتماعی باشد؛ زی را 

 (.272: 1362پور، )لطفی« باشدنمودی از تغییر عقیده و رفتار اجتماعی می

ه ای رفت اری وج ود ه ا و موقعیتمنظوری در تم ام بافتپرواضح است که یک صورِت زبانی تک
کند. در قرآن کریم نیز این مسئله های زبان نیز تغییر میبلکه بنابر متغیرهای مختلف، صورت د؛ندار

ک ار ای که ذکر محتوایی اعتقادی و یا گفتمانی بسته به بافتی که جمل ه در آن ب هگونهصادد است؛ به
بران در ق رآن، در کن د. در گفتم ان پی امگیر منتقل م یتواند منظورهای متعددی را به پیامرود میمی

های گوناگونی برای بیان مفاهیم واال و تأثیرگذاری بر مخاط  عنوان یک متن، روشدرجة نخست به
 دان،ی )زتوان م تن ق رآن را نمون ة واالی م تن ادب ی دانس ت طوری که میاست؛ بهکار گرفته شدهبه

 ةاس تفاد ةن یس ت ک ه زمآن ا یش ناخت ةح وز، یجنبة ارتباط با سخن اله ترین یاصل(. 23: 1886
ابزار زبان انتق ال  قیاست که از طر ییدارای محتوا فرامتن دینی»زیرا آورد؛ فراهم مینیز معنوی آن را 

 ییب ایآن، راز ز ادب ی فیقرآن و درك نکات ظر اتیدر آ تأمل (.8: 1386روشن،  دییسع« )بدایمی
مان شکل و صورت سخن است ک ه در قرآن ه اسلوب»سازد. ی خواننده نمایان میرا براک م وحی 

« کش دیم ریب ه تص و ییب ایرا ب ه ز ه اتی و واقع ش ودم ی انیپرفروغ نما یباشکوه و ک م ییمعنا
ک   م، ق  درت  ییو رس  ا ییوایع   وه ب  ر ش  ق  رآن  های ب غ  تجنب  هاز (. 152: 1370 )اب  وزهرة،

آن ق رآن، ة و نک ات آموزن د قیاز حقا یاریذکر بس»است.  یعواطف انسان ختنیو برانگ یرگذاریتأث
 .(118: 2007)بومزیر، « سازدآن را دوچندان می میمفاه یرگذاریتأث زانیم بایو ز عیبد یهم در قالب

تحلیلی منظور گفتمان رای  در س ورة  -در پژوهش حاضر ت ش بر آن است باتکیه بر روش توصیفی
رس ان و ایگ اه اجتم اعی می ان پیاممورد تحلیل و ارزیابی قرارگیرد و باتوجه به اخ ت ف ج نوح 
رسد الگ وی ُک نشنظر میهای گفتاری این سوره استخراج گردد. بهگیر در این سوره، انواع کنشپیام

ِس رل های گفتاری جان ِسرل، معی ار مناس بی جه ت ارزی ابی منظ ور گفتم ان س ورة ن وح باش د. 
، ترغیب ی، ع اطفی، تعه دی و اع ن ی هایشان به ان واع اظه اریهای گفتار را به همراه رمزگانکنش
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.ط رفین گفتگ و ۱او معتقد است در تحلیل سخن باید متغیرهای زی ر م دنظر باش د:  کند.تقسیم می
.موض وع ۲( ۱۳۷ :۲۰۱۵)جنسیت، سن، قدرت و جایگاه اجتماعِی گوینده و مخاط ( )حمراوي، 

رس ان ام ل اس ت ک ه پی ام(. با م حظه به این س ه ع۱۶۵: ۲۰۱۳.بافت گفتگو )لهویمل، ۳گفتگو 
أکند.گیر منتقل میمنظورهای متعددی را به پیام

ه ای زب انی گفتم ان داعی ان راه این تحقیق باید گفت کشف نق ش ضرورت و اهدافدر ارتباط با 
تواند الگوی مناس  تحلیل حقیقت در قرآن که نمونة واالی آن در گفتمان پیامبران مشهود است، می

های متن ی و جهت دربرداشتِن الیهبه ن باشد. گفتمان حاکم بر سورة نوح ساختاری در دیگر متو
با قوم خ ود و خداون د، نش انگر رابط ة تأثیرگ ذاری و  وجوه معانی متعدد در گفتگوی میان نوح 

جاکه در این س وره گفتگ و نق ش مح وری رسان است. همچنین از آنگیر و پیامتأثیرپذیری میان پیام
هاس ت؛ ل ذا گیر نیز حاکی از فض ای غیررس می می ان آنرسان و پیامباطی میان پیامدارد و بافت ارت

پذیر است و کشف ارتب اط می ان وج وه مختل ف، ب ر ساختار زبانی گفتمان آن، چندوجهی و تأویل
 افزاید.اهمیت پژوهش در این سوره می

 پژوهشگر مطرح است عبارتند از:ی که در این راستا برای هایپرسش

 کدامند؟ های گفتاری موجود در سورة نوح کنش -
 های گفتاری در این سوره از بسامد باالیی برخوردار است؟کدام یک از کنش -

گیر در رس ان و پی امفود در گام نخست، تمام گفتگوه ای رای   می ان پیامی هاپاسخ به پرسشی برا
 بندی شد:ستههای مشخ ، دسورة نوح استخراج گردید و طبق ساختار زیر در جدول

 خداوند ←نوح  قوم نوح ←نوح 

 نوح ←قوم نوح  نوح← خداوند

ها و دستیابی به نتیجة مناس   از روش تحلی ل محت وا اس تفاده ش د؛ ل ذا تم امی برای بررسی داده
بندی های مخص وص دس تهگفتگوها، تحلیل و بررسی شد و بر اساس انواع ُکنش گفتاری در جدول

ترشدن تحلیل و ها فراهم شود. برای عینیای بررسی موضوع و محتوای آنگردید تا بستری مناس  بر
گیری ش د و ب ه کم ک های برگرفته از گفتگوهای سوره، ان دازهتر، بسامِد دادهامکان بررسی سنجیده

 فنون آمار توصیفی، نتایِ  پژوهش تفسیر گردید.
دو زبان فارسی و عرب ی، آث ار ادب ی  نیز باید گفت تاکنون پژوهشگران در پیشینة تحقیقدر ارتباط با 
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اند. ل ذا در زب ان عرب ی ب ه مورد بررسی و تحلیل قرار داده« نظریة کنش گفتاری»متعددی را بر پایه 
(، 2009از بوزی د عائش ة)« األفعال الک میة فی الشعر السیاسی لن زار قب انی»هایی چون: پژوهش

نظریة األفعال الک می ة »(، 2011از آمنة لعور)« دراسة تداولیة -األفعال الک میة فی سورة الکهف»
نح و الق راءة جدی د »(،2012از محمد م دور)« بین التراث العربیة والمناه  الحدیثة دراسة تداولیة

از عم ر بلخی ر و فاطم ة الزه راء « للتراث العربی واإلس می بالوقوف علی تداولیة األفعال الک میة
از یس   مینة « لک می   ة ف   ی ظ   ل جه   ود أوس   تیننظری   ة األفع   ال ا»(، 2013بوکرم   ة )
از الدا « تحلیل مسرحیة مغامرة رأس المملوک جابر وفق نظریة الفع ل الک  م»(،2014عبدالس م)

از « اولی ة األفع التد نحو قراءة جدیدة للتراث العربی واألس میبالوقوف عل ی»(،2015عدنان فتینه)
« یة األسود یلیق بک فی التشکیل الت داولی الس ردیاألفعال الک م فی الروا»(، 2015فائز الحنفی)

علقی وقوء  ظريقة  يدراسة الخطبقة الجهاديقة ألميرالمقیمنين علق»(، 2014از سناء صحراوی)
(،  ظريةأفعال اللغة لدى فيلسوف أوستين أسسها وحقدودها 2015) ازا سيهطالبی«األفعال الکلمية

عال الکلمية عند أوستين وسيرل و دورهقا فقی  ظرية األف» (،2016از الحسين أخدوشی)« الفلسفية
 اشاره کرد.  حکمي  ةوقرومة )التا(« البحث التداولی
نامه حضرت شناسی زیارتتحلیل متن» هایی چون:های زبان فارسی نیز به پژوهشدر میان پژوهش

ن ژاد و زاده، محمدرض ا پهل واناز مه دی رج  « بر پای ه نظری ه ک نش گفت ار س رل  امام رضا
بندی سرل از الب غه براساس طبقهتحلیل خطبه پنجاه ویکم نه »(، 1389حمدرضا فخرروحانی)م

تحلیل نائر شطح براساس نظری ه ک نش »(،1390از مریم فضائلی و محمد نگارش )« کنش گفتاری
گی ری و ک نش گفت اری در بررس ی نوب ت»(، 1391از سیدمهدی زرقانی و اله ام اخ ق ی)« گفتار

از بهروز محمود بختی اری و « شناسی درامآهسته یا گل سرخ با تکیه بر مطالعات سبکی نامهنمایش
در کوفه براساس نظریه کنش گفت ار  تحلیل خطبه حضرت زین  »(، 1391سیدمصطفی حسینی)

تحلیل ساختار کارگفت ان داز در ق رآن »(، 1393از طاهره ایشانی و معصومه نعمتی قزوینی)« سرل
(، 1393پ ور، بهم ن زن دی و مه دی ارجمن دفر)افکار، محمدحسن ص انعیاز علیرضا دل« کریم

های گفت ار در س ورهمکانی بر تحلیل کنش گفتار با مقایسه فراوانی انواع کنش –تأثیر بافت زمانی »
نظری ه »(، 1393از سید محمد حس ینی معص وم و عب داهلل رادم رد)« های مکی و مدنی قرآن کریم

جستاری در نه  الب غ ه از منظ ر نظری ه زب انی »(، 1393عبداللهی) از محمدعلی« افعال گفتاری
های نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپ ا و مطالعه کارگفت»(، 1394از فروغ کاظمی)« کارگفت
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از فائزه عرب یوسف آبادی، داوود س یقی ق ره یت اد و عبدالباس ط ع رب یوس ف « آمریکای شمالی
« نام هبندی اجتماعی در گرشاس و ارتباط آن با جنسیت و طبقه های گفتاریکنش»(، 1394آبادی)

تحلیل فمینیس تی گفتم ان و ت وازن ق درت در رم ان »(، 1394از مریم ج لی و معصومه صادقی)
از سارا خزاعی، مریم « های گفتاری جان سرلشمال و جنوب اثر الیزابت کاسکل بر پایۀ نظریه کنش

ه ای بازت اب ش رایط اجتم اعی در تحلی ل ک نش»(، 1395غ)یاد و محمودرضا قربان ص باسلطان
ه ای (، مقایسه کنش1395از سوسن جبری و مریم جعفری)« گفتاری تفسیر عرفانی کشف االسرار

از س ید محم د حس ینی « بندی س رلهای فارسی زنان و مردان جوان براساس طبقهگفتار در پیامک
 تا( اشاره کرد.معصوم و فاطمه خاوری)بی

های دیگری که ب ا ها و نوشتهتوان به این امر اشاره کرد که این پژوهشه به آنچه که گفته شد میبا توج
ه ا در جامع ه اند تنها جنبه ابداع و نوآوری آنبه رشته تحریر در آمده« نظریه کنش گفتاری»توجه به 

ود در ه ای موج ب ه بررس ی کارگف ت ها است و از آنج ایی ک ه ه یچ پژوهش یآماری این پژوهش
است، لذاانجام پژوهش حاضر امری نو و ح ائز  نپرداخته گفتگوی بهشتیان و دوزخیان در قرآن کریم

 باشد.اهمیت می

 منظورشناسی

علم به اص ول و »که عبارت است از  های علم ب غت، معناشناسی یا علم معانی استیکی از شاخه
مقدم و )علوی« شودل و مقام شناخته میقواعدی که به یاری آن کیفیت مطابقت ک م با مقتضای حا

افادة معانی ث انوی اس ت ک ه م تلکم بلی غ، از ک  م »(. موضوع علم معانی 29: 1381زاده، اشرف
های (. این دانش ارتباط زی ادی ب ا نظری ه21: 1379)رجائی، « کندمطابق با مقتضای حال اراده می

تنها ابزاری بوده که نویسنده آن را برای رس یدن ب ه نقد نوین ادبی دارد. تا پیش از دورة معاصر، زبان 
گرف ت؛ ام ا در دوران معاص ر ش اهد مقاصد خاص خود و ایجاد تأثیرات موردنظر خود ب ه ک ار می

: 1384تغییرات بنیادین در نگرش منتقدان ادبی به زبان و ارتب اط آن ب ا ادبی ات هس تیم )فرش یدور، 
شناس ی و بررس ی و توص یف سوسور در زمینة دان ش زبان (. با انتشار مجموعه مقاالت فردینادو12

ای علم ی م ورد بررس ی و توج ه ق رار زبان، انق بی عظیم صورت گرفت و از آن پس زبان به ش یوه
ت أثیر ای ن تعبی ر ن وین از زب ان ق رار شناس ان، تحت(. گروهی از زبان28: 1987گرفت )الزیدي، 

 ابه مواردی است که در علم معانی با آن سروکار داریم.ها مشهای آنگرفتند که بسیاری از دیدگاه

نگرد چنین رفتاری این عل م را دستوری به آثار ادبی می-های ب غیجا که علم معانی با دیدگاهاز آن
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وجود مب احثی نظی ر فص احت »سازد. شناختی مرتبط میخصوص نقد زبانشناسی بهبه دانش زبان
ثانوی ک م، بررس ی باف ت و س اخت جمل ه و ک  م در عل م ک م، عیوب ُمخّل فصاحت، اغراض 

شناسی و نیز نقد ن وین ادب ی و ارتباط بسیار زیاد این علم را با سه شاخة اصلی زبان معانی، شباهت
(. بحث معانی و کاربردهای ثانوی جمله در علم مع انی 58: 1427)أبوالعدوس، « سازدآشکار می

شناسی مرتبط است، نحو و ساختارهای نح وی جمل ه ب ا ش اخة شناسی در دانش زبانبا شاخة معنا
توان آن را با مبحث پردازد میجا که علم معانی به بررسی ک م مینحو ارتباط دارد، و همچنین از آن

 تحلیل گفتمان و منظورشناسی در نقد جدید ادبی مقایسه کرد.

ه ای ه ای مختل ف نقشو بافت توان د در بس ترهادر منظورشناسی نظر این است که یک جمله می
(. 148: 1377شود )یارمحم دی، منظوری شناخته می-های معناییمتفاوتی داشته باشد که به نقش

تر است و بس امد بیش تری دارد و ب ه ق ول علم ای عل م ها مرسومبه روش معمول، یکی از این نقش
(. س ه 52: 1425الهاشمي، های دیگر، معانی ثانویه )شود و نقشمعانی، معنای اولیه محسوب می

ش وند و در تم ام ه ای بش ری محس وب مینوع ک م خب ری، پرسش ی و ام ری از اش تراکات زبان
(. در Layouns, 1990: 3ش ود )های دنیا حداقل دو ی ا س ه ن وع از ای ن جم  ت یاف ت میزبان

فاده از ترین ش کل اس تمنظ وری، گوین ده ب ا بنی ادی-های دس توری و معن اییسازی مقولههمسان
های زبان سروکار دارد. گوینده برای دادن خبر، کس   اط  ع و ص دور فرم ان ب ه ترتی   از جمله
های دس توری ب ا کن د؛ در چن ین تع ابیری، مقول ههای خبری، پرسش ی و ام ری اس تفاده میجمله
آن اند. اما گاه چنین همسانی میان ظاهر س خن و منظ ور منظوری آن همسان شده-های معانیمقوله

رسان برای امر کردن به فردی دیگر از جملة خبری یا پرسشی استفاده شکل که پیاموجود ندارد؛ بدین
های دستوری از غرض اصلی خود عدول کرده و در اغراض دیگری کند. در چنین تعابیری، مقولهمی

 رود.به کار می

 مختصری دربارة سورة نوح 

ای ن  در اما آنچ ه است؛شده اشاره قرآن از متعددی هایسوره در او قوم سرگذشت و نوح  داستان
 ب ا وی برخورد چگونگی و دعوت این کیفیت و توحید سوی به نوح  مستمر دعوت به آمده سوره

کید دارد. در نبودند، آوردن ایمان به حاضر که لجوجش قوم  ب ا متناس   دیگری مطال  سوره این تأ
کی د حض رت مواعظ و نصایح مله: نقلجاز آن .است شده مطرح نوح حضرت داستان  ب ر ن وح؛ تأ
 توحی د؛ ذک ر هاینش انه و آثار و خدا هاینعمت پیامبرش؛ شمارش و خدا از اطاعت و الهی تقوای
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 باتوجه .کردن دعا شیوة و نوح حضرت آموزندة اجتماعی؛ دعاهای و اخ قی فقهی، عقیدتی، اصول
 شرائط مشابه شرائطی در زمان آن اندک مسلماناِن  و  پیامبر و شده نازل مکه در سوره این اینکه به

 م اجرا ای ن ذک ر آموزد. ازجمله اهدافمی هاآن به را زیادی مسائل داشتند، قرار یارانش و نوح زمان
 ب ا ت وأم منطق ی اس تدالل طری ق از چگون ه ک ه دهدمی آموزش مسلمانان به تواند این باشد کهمی

 خس ته خ دا س وی به دعوت مسیر در کنند. همچنین هرگز بلیغت را دشمنان کامل دلسوزی و محبت
 و تش ویق وس ائل دس ت یک همچنین در .کند کارشکنی دشمن و بکشد طول هاسال هرچند نشوند

 .گیرند بهره مسیر دعوت ابزار، در دو هر از و باشند داشته را انذار عوامل دیگر دست در

ی  کنش گفتار ه  نظر

نظریة عمومی کاربرد زبان، نظریة کنش گفتار بیشترین توجه را به خ ود از میان همة مسائل مطرح در 
(. این نظریه زب ان را در باف ِت ک نِش انس انی ق رار Levinson, 1977: 226معطوف داشته است )

شوند، تحقی ق های کنش انسانی که از طریق جم ت محقق میدربارة کارکردها و هدف»دهد و می
ه ای تحلی ل ت رین روش(. نظریة کنش گفت اری یک ی از مهمPoythress, 2008: 337« )کندمی

( می ان ابزاره ای 173: 1379شناس ی )ص فوی، ب ا رویک ردی گفتمان صحبت تع املی اس ت ک ه
 کند.شناسی و اهداف روایت شناسی در نقد ادبی پیوند برقرار میزبان

شناس ان سه اصلی که معنیاین نظریه که نخستین بار توسط آستین مطرح شد، واکنشی بود نسبت به 
ها را اساس نگرش نسبت به معن ی پذیرفت ه بودن د. ای ن س ه اص ل شناسان منطقی آنزبانی و معنی

 عبارت بودند از:
 جم ت خبری گونة اصلی جم ت زبان هستند. -

 کاربرد اصلی زبان، اط ع دادن از طریق جم ت است. -
 (.173-174: 1379د )صفوی، توان تعیین کرصدد و کذب معنی جم ت را می -

آستین با رد این اصول و اعمال م حظات خویش، شرایط شکل گرفتن نظریة ک نش گفت ار را ف راهم 
ه ای گفت اری در واق ع ک نش و عمل ی (. از منظر او کنش۳: ۱۳۸۷نژاد و اصهباناتی، نمود )پهلوان

پس از او، ِسرل ب ا اعتق اد ب ه (. Green, 1991: 29کند )است که در خارج از زبان تغییر ایجاد می
(، ای ن ۱۱۷: ۱۳۸۷)س رل، « من دای قاعدهوارد ش دن در گون ه»گفتن عبارت است از این که سخن

زم ان ص ورت گ ردد، چه ار ک نش همای بی ان مینظریه را گسترش داد و ثابت کرد که وقت ی گفت ه
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کنش تأثیری. او معتقد ب ود  ای، کنش منظوری وکنِش گفتن، کنِش گزاره گیرد که عبارت است از:می
گری قادرند کارهای گوناگونی را نیز انجام دهند؛ ب رای مث ال ایفاگره ایی ها ع وه بر داللتکه گفته

در عمل نیز نت ای  « کنممن تو را محکوم به اعدام می»و « گذارممن نام این کودک را سعید می»نظیر 
 .(۱۲۵: ۱۳۸۶کنند )چاوشیان،و عواقبی را ایجاد می

 .ک نش۱هایشان ب ه ش رح ذی ل دس ته بن دی ک رد: های مختلف گفتار را به همراه رمزگانسرل کنش
ترغیبی: ب رای بی ان تقاض ا، ص دور دس تور، ارائ ة  . کنش۲اظهاری، برای بیان یک واقعه یا گزارش 

. ۴عاطفی: برای بیان احساسات و ذهنی ت اف راد نس بت ب ه وق ایع  . کنش۳پیشنهاد یا طرح پرسش 
. ک نش اع ن ی: ب رای ن ام۵کنش تعهدی: برای بیان تعهد گوینده نسبت به تحقق عمل ی در آین ده 

 گذاری یک واقعه و اع ن یک رخداد.
ه ای کنشاست که تا کنون از ی ابنديطبقه ینگفتار بدون شک ماثرتر هایکنشسرل از ی بندطبقه

یگفتار مپاره کیکه ی ابه گونه ستند؛ینی وجه انحصار چیطبقات به ه رایارائه شده است؛ ز گفتاری
 ن دهیگو یمثال وقت ی برا(. Verschueren, 2003: 24برداشته باشد )را در هااز کنش یانواع تواند

طور همزمان ددو ن وع ک نش را ب ا ، باتوجه به بافت به«کمین است در ندشم» :دیگویبه مخاط  م
س و کیاز  ندهیگو رایزظهاری و دیگری کنش ترغیبی؛ برد. یکی کنش اگفتار به کار میگفتن این پاره

ک نش  «گ زارش دادن». فع ل ده دیاس ت، گ زارش م  رونی را که در جهان ب یتیبه مخاط ، واقع
ک ه از س رل ارائ ه ی ایبن د. طبق دس تهدهدیاو به مخاط  هشدار م گریدی دارد؛ و از سوی اظهار

 .دارد یبیکنش ترغ« هشدار دادن»شد، فعل 

است ک ه همچ ون نمون ه نیمتذکر شد ا دیگفتار باهای نوع کنش  یکه دربارة تشخ یممطل  مه
ن وع ک نش گفت ار  ییشناس ای ب را ستینالزم »سرل ذکر شد، ی بنددسته حیکه به هنگام توض ییها

 یکنش ی گفتاره اپ اره  یو تش خ ییشناس ا رای گفتار وجود داشته باش د؛ زحتما  خود فعل در پاره
(. Sbisá, 2002: 22« )پذیر استبافت امکان قیوجود ندارد، از طر یها فعل کنشآنکه در  یضمن

 گفتار دارد.های گفتار یک پارهکند که بافت بیشترین نقش را در تعیین کنشسرل نیز اذعان می

 الف. کنش اظهاری

: 1387 )س رل، دهدینشان م کند،یم انیکه بی ارا نسبت به صدد گزاره ندهینوع کنش تعهد گو نیا
ک نش »ق ل کن د. ترا به ش نونده من دهیعق ِی تا حالت روان کندیت ش م ندهینوع کنش گو نیدر ا(. 13
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 ,Safont Jorda« )ده دیمطابق ت م  رونیببا جهان  کند،یم انیب ندهیرا که گو یاظهاري، کلمات

و  داردیم  انی بی اهیقض  یو باور خود را دربارة درس ت دهیعق ندهینوع کنش گو نیدر ا (.62 :2005
چگونه  رونیو امور در جهان ب عیکه وقا دیگویو م کندیم فیرا توص رونیجهان بی هادهیو پد عیوقا

 ،ک ردن انی ب ،: اظه ار ک ردنازنوع کنش هستند عبارتن د  نیای که دارا یهستند. چند نمونه از افعال
گفتاره ای س ورة ه برخی از پارهدر زیر بکردن.  یآوردن، اثبات کردن و معرف لیکردن، دل دییگفتن، تأ

 شود:ها این کنش گفتاری به کار رفته است اشاره مینوح که در آن
 کنش گفتاری گیرپیام رسانپیام گزاره

يٌر  ِْ ي َلُکمه َ  ِم ِ ِ َّ ِبيٌن ﴿ َقاَل َيا َقوه  اظهاری قوم نوح نوح ﴾2ُمَّ

ره  ُيَیِخَّ ی َۚو َسًمَّ  اظهاری وحقوم ن نوح ﴾٤﴿ ُکمه ِ َلٰی َأَجٍل ُمَّ

ِ ِ َّي َما َو تُ  ُکَلَّ ِفَر َدَعوه ﴿ ُهمه ِلَتغه  اظهاری خداوند نوح ﴾٧َلُهمه

ُتُهمه ِجَهاًر  ي َدَعوه  اظهاری خداوند نوح ﴾٨ا ﴿ُثَمَّ ِ ِ َّ

اًر  ُ  َکاَن َغَفَّ  اظهاری قوم نوح نوح ﴾10ا ﴿ِ َ َّ

َر ُيره  ده ُکم ِمَّ َماَء َعَليه  هاریاظ قوم نوح نوح ﴾11ا ﴿اًر ِسِل الَسَّ

َواًر   اظهاری قوم نوح نوح ﴾1٤ا ﴿َوَقده َخَلَقُکمه َأطه

ره 
َ َن األه قُ  َأ َبَتُکم ِمَّ  اظهاری قوم نوح نوح ﴾1٧ِض َ َباًتا ﴿َوالَلَّ

ره 
َ قُ  َجَعَل َلُکُم األه  اظهاری قوم نوح نوح ﴾1٩َض ِةَساًطا ﴿َوالَلَّ

َها ُسُبًل ِفَجاًجا ﴿ ُلُکوا ِمنه  اظهاری وحقوم ن نوح ﴾20ِلَتسه

وا َکِثيًر   اظهاری خداوند نوح ﴾2٤﴿ ا َۖوَقده َأَوُلَّ

َر  َلنُ  َلُهمه َوَأسه ي َأعه َر ره ُثَمَّ ِ ِ َّ  (2اظهاری ) خداوند نوح ﴾٩ا ﴿اًر ُت َلُهمه ِ سه

رِ  َر ُثَمَّ ُيِعيُدُکمه ِفيَها َوُيخه  (2اظهاری ) قوم نوح نوح ﴾1٨اًجا ﴿ُجُکمه ِ خه

ُکم ِةأَ  ِدده ُيمه َهاًر َو ُکمه َأ ه َعل َلَّ اٍت َوَيجه ُکمه َجَنَّ َعل َلَّ َةِنيَن َوَيجه َواٍل َو ا مه
﴿12﴾ 

 (3اظهاری ) قوم نوح نوح

ا َمَّ رِ  َخِطيَئاِتِهمه  ِمَّ ِخلُ  ُقواُأغه قِ  وا َ اًر َفُأده ن ُدوِن الَلَّ ا َفَلمه َيِجُدوا َلُهم ِمَّ
 ﴾25ا﴿َأ َصاًر 

 اظهاری: بیان نوح خداوند

َك ِ ن تَ  ره ِ َ َّ وا ِعَباَدَك َواَل َيِلُدوا ِ اَلَّ َفاِجًر َْ اًر ُهمه ُيِضُلَّ  اظهاری: دلیل خداوند نوح ﴾2٧ا ﴿ا َکَفَّ
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 ب. کنش ترغیبی

 ن دهیاست ک ه گو یها ت شنوع کنش نیاست که ا یمبتن قتیحق نیبر ا یبیکنش ترغی منظور ۀنکت
نوع کنش  نیای اگزارهی محتوا». دهدیصورت می و واداشتن شنونده به انجام کار  یدر جهت ترغ

 انی ب هک یرا با کلمات رونینوع کنش جهان ب نی. ادهدیانجام م ندهیرا در آ یاست که شنونده کنش نیا
چ ون خواس تن،  یش امل افع ال یبیافعال کنش ترغ. (14: 1387)سرل،  دهدیمطابقت م شود،یم

در زی ر کردن هس تند.  قیدادن و تشو هیحدادن، رو نانیکردن، هشدار دادن، اطم هیدستور دادن، توص
 شود:ها این کنش گفتاری به کار رفته است اشاره میگفتارهای سورة نوح که در آنبه برخی از پاره

 کنش گفتاری گیرپیام رسانپیام گزاره
ِفره  ن ُذُ وِةُکمه ﴿ َيغه  تشویق قوم نوح نوح ﴾٤َلُکم ِمَّ

اِلِميَن  َتِزدِ  َواَل   درخواست خداوند نوح ﴾2٤﴿ َلاًل َو  ِ اَلَّ  الَظَّ
ره َوَقاَل ُ وٌح َرَّ  َْ ره  ِبَّ اَل َت

َ َکاِفرِ َعَلی األه اًر ِض ِمَن اله  درخواست خداوند نوح ﴾26ا ﴿يَن َدَيَّ
ره  ِْ اٌب َأِليٌم ﴿ َأ  َْ ِتَيُهمه َع ِل َأن َيأه َمَك ِمن َقبه  دستور نوح خداوند ﴾1َقوه

ِفُر  َتغه ُ  اسه ُکمه وا َر َفُقله  دستور قوم نوح نوح ﴾10﴿ َةَّ
ُر  َْ  دستور قوم نوح قوم نوح ﴾2٣َنَّ آِلَهَتُکمه ﴿َوَقاُلوا اَل َت

ُر  َْ ًر َواَل َت َيُعوَق َوَ سه ا َواَل ُسَواًعا َواَل َيُغوَث َو  دستور قوم نوح قوم نوح ﴾2٣ا ﴿َنَّ َوًدَّ
ِفققره َرَّ  ِتققَي ُمیه  ِبَّ اغه ِمِنيَن ِلققي َوِلَواِلققَدَيَّ َوِلَمققن َدَخققَل َةيه ُمققیه ِمًنققا َوِلله

ِمَناِت  ُمیه  ﴾2٨﴿ َواله
 دستور خداوند نوح

( )َرَّ  اِلِميَن ِ اَلَّ َتَباًر ِبَّ  دستور خداوند نوح ﴾2٨ا ﴿َواَل َتِزِد الَظَّ
ُقوُه َوَأِطيُعوِن ﴿ قَ  َواَتَّ ُبُدوا الَلَّ  (3دستور ) قوم نوح نوح ﴾٣َأِن اعه

ق ِ  َأَجَل  ِ َنَّ  ُر  اَل  َجاءَ  ِ َذا الَلَّ  هشدار قوم نوح نوح ﴾٤﴿ ُيَیَخَّ

 ج. کنش عاطفی

گزارهی است که در محتوا یطیدربارة اوضاع و شرا ندهیگو یحالت روان انیکنش ب نیای توان منظور
ک ه  یرا ب ا کلم ات رونیتا جهان ب کندینه ت ش م ندهینوع کنش گو نیدر ا»مشخ  شده است. ی ا
 انی بگ زارة  قتیبلکه صدد و حق رون؛یشده را با جهان ب انیمطابقت دهد و نه کلمات ب کندیم انیب

طبق ه از  نی ک ه در ا یچند نمونه از افع ال. (15: 1387)سرل، « شودیو مسلم فرض م یهیشده بد
ک ردن، هج و  یگفتن، ع ذرخواه کیکردن، تبری عبارتند از: سپاسگزار ردیگیمی جا یکنش گفتار
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ه ا گفتارهای س ورة ن وح ک ه در آنر زیر به برخی از پارهدکردن و اظهار تأسف کردن.  دیکردن، تمج
 شود:این کنش گفتاری به کار رفته است اشاره می

 کنش گفتاری گیرپیام رسانپیام گزاره
ِ ي ﴿َرَّ  ُهمه َعَصوه  عاطفی: تاسف خداو د  وح ﴾21ِبَّ ِ َ َّ

ُه َماُلُ  َوَوَلُدُه ِ اَلَّ َخَساًر  مه َيِزده َبُعوا َمن َلَّ  عاطفی: تاسف خداو د  وح ﴾21ا ﴿َواَتَّ
ًر َوَمَکُر  اًر وا َمکه  عاطفی: تاسف خداو د  وح ﴾22ا ﴿ا ُکَبَّ

َلُموَن  ُکنُتمه  َلوه   عاطفی: تأسف قوم  وح  وح ﴾٤﴿ َتعه
ي ِبَّ َر  َقاَل  ُت  ِ ِ َّ ِمي َدَعوه ًل  َقوه  عاطفی: تأسف خداو د  وح ﴾5﴿ اَوَ َهاًر  َليه
ُهمه  َفَلمه   عاطفی: تأسف خداو د  وح ﴾6﴿ ااًر ِفَر  ِ اَلَّ  يُدَعائِ  َيِزده

 عاطفی: تأسف خداو د  وح ﴾٧َجَعُلوا َأَلاِةَعُهمه ِفي آَذاِ ِهمه ﴿
﴿ ا ِثَياَةُهمه َشوه َتغه  عاطفی: تأسف خداو د  وح ﴾٧َواسه

َبُر  َتکه َباًر َواسه ِتکه  عاطفی: تأسف خداو د  وح ﴾٧ا ﴿وا اسه

 د. کنش اعالنی

ک نش  ِی ژگ یو نیا». شودیم رونیدر جهان ب یراتییانجام شود، سب  تغ تیگر با موفقنوع کنش ا نیا
تازه طیکنش اع م شرا نیهدف ا. (17: 1387)سرل، « کندیم زیمتما هاکنش گریآن را از د یاع م

و  کنن دیمطابق ت م  رونی شده با جهان ب انینوع کنش هم کلمات ب نیمخاط  است. در ای برای ا
هستند عبارتند از: اع م  یکنش اع می که حاو ی. افعالکندیم انیب ندهیکه گو یا کلماتهم جهان ب

ه ا ای ن گفتارهای سورة ن وح ک ه در آندر زیر به برخی از پاره کردن، محکوم کردن و منصوب کردن.
 شود:کنش گفتاری به کار رفته است اشاره می

 کنش گفتاری گیرپیام رسانپیام گزاره
ا أَ  ِ  ِمِ  ﴿ره َ َّ َنا ُ وًحا ِ َلٰی َقوه  اعل ی  وح خداو د ﴾1َسله

ا َلُکمه اَل َتره  قِ  َوَقاًر َمَّ  اعل ی قوم  وح  وح ﴾1٣ا ﴿ُجوَن ِلَلَّ
َع َسَماَواٍت ِطَباًقا ﴿َأَلمه َتَر  قُ  َسبه َف َخَلَ  الَلَّ ا َکيه  اعل ی قوم  وح  وح ﴾15وه

َقَمَر   اعل ی قوم  وح  وح ﴾16﴿ اِفيِهَنَّ ُ وًر  َوَجَعَل اله
َ  ِسَر  مه  اعل ی قوم  وح  وح ﴾16اًجا ﴿َوَجَعَل الَشَّ
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 هـ. کنش تعهدی

 ن دهیرا در آ یسازد تا عملیخود را متعهد م ندهیاست که گو نیا توان منظوری این نوع کنش گفتاری
« ده دیانجام م  ندهیرا در آ یکنش ندهیاست که گو نینوع کنش ا نیای اگزارهی محتوا»انجام دهد. 

نوع ک نش گفت ار  نیای چون قول دادن، سوگند خوردن و تعهد دادن دارا یافعال(. 14: 1387)سرل، 
 این کنش گفتاری هیچ حضوری در گفتمان سورة نوح ندارد.هستند. 

 گیر سورة نوحرسان و پیامتکثر پیام

رسان در جریان عنوان پیامبه ( از زبان نوح 87گفتمان )  37گفتمان رای  در سورة نوح،  47از 
( از زبان قوم نوح 5گفتمان دیگر )  3رسان و عنوان پیام( از زبان خداوند به8گفتمان )  6است و 

ص ورت جداگان ه اش اره م یها بهرسان در جریان است. در زیر به هریک از این جدولعنوان پیامبه
 شود:

 رسان )نوح( در سورة نوحپیام -1جدول

 گیرپیام رسانیامپ گزاره
ا ِثَياَةُهمه َوَأَلُرَّ  َشوه َتغه َبُر َجَعُلوا َأَلاِةَعُهمه ِفي آَذاِ ِهمه َواسه َتکه َباًر وا َواسه ِتکه  خداو د  وح ﴾٧ا ﴿وا اسه

ي َّ ِ ِ َما َو تُ  ُکَلَّ ِفَر َدَعوه ﴿ ُهمه ِلَتغه  خداو د  وح ﴾٧َلُهمه
ُتُهمه ِجَهاًر  ي َدَعوه  او دخد  وح ﴾٨ا ﴿ُثَمَّ ِ ِ َّ

وا َکِثيًر   خداو د  وح ﴾2٤﴿ ا َۖوَقده َأَوُلَّ
َر  َلنُ  َلُهمه َوَأسه ي َأعه َر ره ُثَمَّ ِ ِ َّ  خداو د  وح ﴾٩ا ﴿اًر ُت َلُهمه ِ سه

ره  َْ َك ِ ن َت وا ِعَباَدَك َواَل َيِلُدوا ِ اَلَّ َفاِجًر ِ َ َّ اًر ُهمه ُيِضُلَّ  خداو د  وح ﴾2٧ا ﴿ا َکَفَّ
ا َتِزدِ  َواَل   خداو د  وح ﴾2٤﴿ َوَلاًل  ِ اَلَّ  ِلِميَن الَظَّ

ره َوَقاَل ُ وٌح َرَّ  َْ ره  ِبَّ اَل َت
َ َکاِفرِ َعَلی األه اًر ِض ِمَن اله  خداو د  وح ﴾26ا ﴿يَن َدَيَّ

ِفره َرَّ  ِمَناِت  ِبَّ اغه ُمیه ِمِنيَن َواله ُمیه ِمًنا َوِلله ِتَي ُمیه  او دخد  وح ﴾2٨﴿ ِلي َوِلَواِلَدَيَّ َوِلَمن َدَخَل َةيه
( )َرَّ  اِلِميَن ِ اَلَّ َتَباًر ِبَّ  خداو د  وح ﴾2٨ا ﴿َواَل َتِزِد الَظَّ

ُه َماُلُ  َوَوَلُدُه ِ اَلَّ َخَساًر َقاَل ُ وٌح َرَّ  مه َيِزده َبُعوا َمن َلَّ ِ ي َواَتَّ ُهمه َعَصوه  خداو د  وح ﴾21ا ﴿ِبَّ ِ َ َّ
ًر َوَمَکُر  اًر وا َمکه  خداو د  وح ﴾22ا ﴿ا ُکَبَّ

ي ِبَّ َر  َقاَل  ُت  ِ ِ َّ ِمي َدَعوه ًل  َقوه  خداو د  وح ﴾5﴿ اَوَ َهاًر  َليه
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 گیرپیام رسانیامپ گزاره
ُهمه  َفَلمه   خداو د  وح ﴾6﴿ ااًر ِفَر  ِ اَلَّ  ُدَعاِئي َيِزده

يٌر  ِْ ي َلُکمه َ  ِم ِ ِ َّ ِبيٌن ﴿ َقاَل َيا َقوه  قوم  وح  وح ﴾2ُمَّ
ره  ُيَیِخَّ ی َۚو َسًمَّ  قوم  وح  وح ﴾٤﴿ ُکمه ِ َلٰی َأَجٍل ُمَّ

اًر  ِ  ُ  َکاَن َغَفَّ  قوم  وح  وح ﴾10ا ﴿َ َّ
َر ُيره  ده ُکم ِمَّ َماَء َعَليه  قوم  وح  وح ﴾11ا ﴿اًر ِسِل الَسَّ

َواًر   قوم  وح  وح ﴾1٤ا ﴿َوَقده َخَلَقُکمه َأطه
ره 
َ َن األه قُ  َأ َبَتُکم ِمَّ  قوم  وح  وح ﴾1٧ِض َ َباًتا ﴿َوالَلَّ

ره 
َ قُ  َجَعَل َلُکُم األه  قوم  وح  وح ﴾1٩َساًطا ﴿َض ةِ َوالَلَّ

َها ُسُبًل ِفَجاًجا ﴿ ُلُکوا ِمنه  قوم  وح  وح ﴾20ِلَتسه
رِ  َر ُثَمَّ ُيِعيُدُکمه ِفيَها َوُيخه  قوم  وح  وح ﴾1٨اًجا ﴿ُجُکمه ِ خه

َهاًر  ُکمه َأ ه َعل َلَّ اٍت َوَيجه ُکمه َجَنَّ َعل َلَّ َةِنيَن َوَيجه َواٍل َو ُکم ِةَأمه ِدده ُيمه  وم  وحق  وح ﴾12ا ﴿َو
ا َلُکمه اَل َتره  قِ  َوَقاًر َمَّ  قوم  وح  وح ﴾1٣ا ﴿ُجوَن ِلَلَّ

َع َسَماَواٍت ِطَباًقا ﴿َأَلمه َتَر  قُ  َسبه َف َخَلَ  الَلَّ ا َکيه  قوم  وح  وح ﴾15وه
َقَمَر  َ  ِسَر ِفيِهَنَّ ُ وًر  َوَجَعَل اله مه  قوم  وح  وح ﴾16اًجا ﴿ا َوَجَعَل الَشَّ

ِفره  ن ُذُ وِةُکمه ﴿َلُکم  َيغه  قوم  وح  وح ﴾٤ِمَّ
ِفُر  َتغه ُ  اسه ُکمه ﴿وا َر َفُقله  قوم  وح  وح ﴾10َةَّ

ُقوُه َوَأِطيُعوِن ﴿ قَ  َواَتَّ ُبُدوا الَلَّ  قوم  وح  وح ﴾٣َأِن اعه
ق ِ  َأَجَل  ِ َنَّ  ُر  اَل  َجاءَ  ِ َذا الَلَّ  قوم  وح  وح ﴾٤﴿ ُيَیَخَّ
َلُموَن  ُکنُتمه  َلوه    وحقوم   وح ﴾٤﴿ َتعه

 رسان )خداوند( در سورة نوحپیام -2جدول

 گیرپیام رسانپیام گزاره
ا َمَّ رِ  َخِطيَئاِتِهمه  ِمَّ   وح خداو د ﴾25﴿ ُقواُأغه

ِخلُ    وح خداو د ﴾25ا ﴿َ اًر  واَفُأده
قِ  َأ َصاًر  َفَلمه َيِجُدوا ن ُدوِن الَلَّ   وح خداو د ﴾25ا﴿َلُهم ِمَّ

ا َأره  ِ  َنا ُ وًحا  ِ َ َّ ِمِ  ﴿َسله   وح خداو د ﴾1َلٰی َقوه
ره  ِْ اٌب َأِليٌم ﴿ َأ  َْ ِتَيُهمه َع ِل َأن َيأه َمَك ِمن َقبه   وح خداو د ﴾1َقوه
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 رسان )قوم نوح( در سورة نوحپیام -3جدول

ُر  َْ  قوم  وح قوم  وح ﴾2٣َنَّ آِلَهَتُکمه ﴿َوَقاُلوا اَل َت
ُر  َْ ا َواَل ُسَواًعا َواَل َيُغ َواَل َت ًر َنَّ َوًدَّ  قوم  وح قوم  وح ﴾2٣ا ﴿وَث َوَيُعوَق َوَ سه

 

 گیری نتیجه
ش د ای ن نت ای  ب ه دس ت گفته گفتارهای سورة نوح های زبانی پارهچه دربارة نقشاز مجموع آن

رس ان )ن وح و خداون د( و علت ایجاد فضایی غیررسمی برای گفتگ و می ان پیامآمد: در این سوره به
شود ک ه بیش تر در جه ت حف ظ ای برای مخاط  عرضه میگونهبه هاار ک می آنگیر )قوم نوح(، رفتپیام

مای د ای ن  . آم ار من درج در ج دول زی رعنوان ُک نش تهدی دآفرین آنب هگیر باشد، تا اعتبار اجتماعی پیام
 :1مدعاست

 
 گير سورة  وحرسان و پيامجدول فراوا ی و درلد پيام

 رسانپيام
 مثب 

 رسانپيام
 منفی

گير يامپ
 مثب 

گير پيام
 منفی

جمع کل 
 رسانپيام

 جمع کل
 گيرپيام

 ٤٧ ٤٧ ٤٣ ٤ ٤ ٤٣ فراوا ی
 100% 100% ٩5% 5% 5% ٩5% درلد

بیشترین بسامد کنش گفتاری متعلق به کنش اظهاری و ترغیبی اس ت و کمت رین بس امد متعل ق ب ه 
 کنش تعهدی. جدول زیر گویای این بسامد است:

 جمع کل تعهدى اعل ی طفیعا ترغيبی اظهارى 
 ٩60 0 ٤ 10 1٣ 20 فراوا ی
 100% 0 11% %16 ٣0% ٤٣% درلد

ه ای زب انی س ورة ن وح کنش اظهاری در رتبة نخست نق شدر توضیح جدول فود باید افزود قرارگرفتن 
زیرا این کنش برای بیان ی ک واقع ه ی ا دهد که کنش پایه در این سوره کنش اظهاری است؛ نشان می

رش از یک فرآیند است و در آیات موردنظر مباحث به شیوة توضیح امور و ملموس کردن آن برای گزا
 شود. پس از کنش گفتاری اظهاری، بیشترین تعداد حضور مرب وط ب ه ک نشاظهار می مخاط  عام

                                                                                 
کنندة اخ قیات مثبت و منفی فرد نیست؛ بلکه منظور از مثبت جایگاه اجتماعی باالی فرد نسبت به جدول فود بیان ع مت مثبت و منفی در. 1

 تر او نسبت به طرف مقابل.طرف مقابلش است و منظور از منفی جایگاه اجتماعی پایین
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ترغیبی است که بیانگر تقاضا، صدور دستور، ارائة پیشنهاد یا طرح پرسش از جان  نوح ب ه ق ومش 
اشد. بسامد این کنش پس از ملموس کردن امر، نشان دهندة این حقیقت اس ت ک ه خ الق ای ن بمی

های ممکن بهره گرفته است. اینکه کنش تعه دی ه یچ حض وری در متن از زبان با باالترین ظرفیت
 نی ا توان منظوری این نوع ک نش گفت اریاست نشان از آن دارد که های زبانی این سوره نداشتهنقش

ک ه تم امی باتوج ه ب ه ای نانجام ده د.  ندهیرا در آ یسازد تا عملیخود را متعهد م ندهیگو است که
ش ود؛ ل ذا ه یچرخدادهای این سوره در زمان گذشته صورت پذیرفته و در زمان حال نیز روایت می

 شود.گونه تعهدی از زبان نوح و قومش نسبت به رخدادهای آینده روایت نمی
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Abstract 
Ontology studies the purpose of discourses that are exchanged between the 

speaker and the audience. According to this knowledge, each phrase can have 

different roles in different contexts. Linguistic role analysis is one of the most 

important methods of interactive speech analysis that links the discourse 

approach to linguistic tools and narrative goals in literary criticism. If we 

accept that language hides more than it reveals, and these revelations are 

purposeful, statistical analysis of the discourse of the language of the Qur'an 

can provide a deeper and deeper understanding of it. One of the most 

interesting Qur'anic stories is the life of Prophet Noah and his constant 

invitation to monotheism and the quality of this invitation to his stubborn 

people, which is detailed in Noah's Surah. This chapter quotes numerous 

discourses to prove Noah's mission from his language and from God. On the 

other side, there are also statements from his people to refute Noah's mission. 

In this study, we attempt to come up with a new understanding of Sūrat Nūḥ 
discourse by classifying these phrases based on the types of speech actions 

that John Cerrell introduced. The results show that spoken (43%) and 

persuasive (30%) speech acts are the basic speech act in the language of 

Noah and God. This frequency indicates that the prophets in most of the 

discourses of this surah are trying to convey something important to the 

messenger and to provide reasons for his beliefs (statement), as well as 

prayers, instructions, It uses numerous warnings and threats (persuasion) to 

convey its mission. 

Keywords: Semantics, Speech Action, Discipline, Motivation, Sūrat Nūḥ. 
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 وفقًا لمنهج جون سیرل  استراتیجیات الخطاب لسورة نوح تداولیة

 الملخص
عبير، وهقو  فظي: ويعني أداء التَّ ة ةاالستناد  لی ثلثة مستويات: الفعل اللَّ غويَّ يمکن تحليل األفعال اللَّ

، ومعناه الظَّ  عبير الواقعيَّ ن من ألوات تنقتظم فقي ترکيقَ  حقويَّ لقحيم لق  معنقی التَّ اهريَّ المکوَّ
 . فظيَّ من معنی  وافيَّ يکمن خلف المعنی األلقليَّ ي  الفعل اللَّ : وهو مايیدَّ د. الفعل اإل جازيَّ محدَّ
امع کأن يکون  قناعا أو تخويفا أو جعل شقخص  ل األثر الواقعيَّ للفعل علی السَّ : ويمثَّ الفعل التأثيريَّ

دا عن قصد من  أو عن غير قصد.ما يقوم أو ي اللغقة کأسقاس لجميقع المعقا ي ليسق   درك شيئا محدَّ
ثاةتة فحسَ ةل تتغير دائًما. يحتمل تفسير کل علقة ةطريقتين: تفسير الُمرسل وتفسير المرسل  لي . 
  ها لغة تمثل ساحة للتحدي ةين المرسل والمرسقل  ليق  وتقوفر السقياق لظهقور تفسقيرات متعقددة 

ة. تتمثل مقترحات لنع اللغة في  قل معنی من موووع  لی آخر، ولکن مقن المهقم الحفقا  للرسال
علی ةيا ات الوجهة االجتماعية المرسل والمرسل  لي  عند تقديم المقترحقات، وأن الرسقالة تحتقوي 
علی قدر کبير من األدب. الشکل الهيکلي لخطاب األ بياء فقي الققرآن هقو  قوع مميقز مقن األدب، 

ه هو التعددية الداللية و لداره للحثَّ علی  وايا خفية ولريحة. يعد خطاب  وح السقائد فقي ومعيار
سورة  وح، والْي يتعل  ةدعوة  وح المستمرة للتوحيد وجودة هقْه القدعوة لقومق  العنيقد،  موذًجقا 

کيد أدب خطاب النبي في القرآن. لْلك يحاول هْا البحث وفقًا للمقنه  الولقف -يجيًدا للغاية لتأ
هقة التحليلي للجوا َ األدةية في النظام اللغوي لسورة  قوح. أظهقرت النتقائ  أن  سقتراتيجية  الموجَّ

کثقر  سقتراتيجيات  (٣0( والتعبيرية )%٤٣)% أعلی ترددًا فقي خطقاب هقْه السقورة، والتقي تعقد أ
ةا للحفا  علی المصداقية االجتماعية لکل الطرفين. َّْ  الخطاب مه

هات، التعبيريات.آن الکريم، سورة  وح، القر :مفردات الرئیسةال  التداولية، الموجَّ



 

، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/نیسان الفارابي و جامعة الکوفة،   م۲۰۲۱أبر

 های دیگربررسی تأثیر زبان عربی بر زبان
  1 اسماعیل شه بخش

 سبزواریدانشجوی دکتری دانشگاه حکیم 
یگی   2 یحیی ر

 دانشجوی کارشناسی دانشگاه مذاه  اس می واحد زاهدان

 چکیده
 و نظامی و سیاسی اتحادهای و ها پیمان ها، از جنو اس م، از بعد و قبل عرب، جامعه

گاه بود. مبادالت ها به دست وی این آگاهی را از ارتباط با سایر ملت تجاری، به خوبی آ
ه ا در ای ن ارتب اط، ت أثیر و ها تنها از طریق زبان ممکن بود. زبانیآورد؛ تبادل این آگاه

اند. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در پی آن هستیم تا تأثراتی بر یکدیگر داشته
ها را مورد بررسی قرار دهیم. زبان عربی ت ا پ یش از ظه ور تأثیر زبان عربی بر سایر زبان

خاطر ارتباط تجاری با این وجود، به برخوردار نبود. اما اس م، از چندان تمدن و فرهنگی
ها، اصطکاک و ارتباطی هر چند محدود، بر قرار نم ود. و نظامی در مرزها، با سایر ملت

با ظهور اس م، این ارتباط بیشتر ش د. زی را فتوح ات اس  می گس ترش یاف ت و م ردم 
این زبان آشنا شدند و خود را مل زم های دیگر، از روی ع قه به قرآن و اس م، با سرزمین

نمودند تا از آن استفاده نمایند. در نتیجه زبان عربی جایگزین زبانشان ش د و در س طوح 
 گوناگون وانگان، ساختار، آوا و ... بر زبانشان تأثیر گذاشت.

 های اروپایی و آسیایی و آفریقایی، اس م و قرآن.زبان عربی، تأثیر، زبان :کلیدواژگان
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 دمهمق
همچون سایر زن دگان، ثروتمن د اس ت و نیازمن د، گس ترده و در تنگن ا،  و است زنده موجودی زبان

میرد. زبان، تحت ت أثیر تم دن، نظ ام، آداب، منتشر و در انحصار، پرشکوه و حقیر، زنده است و می
 د.گیرهای، افکار، فرهنو، سطح اجتماعی و اقتصادی و ... مردم یک سرزمین قرار میدیدگاه

ی م ردم و مف اهیم ها، در وانگان مورد اس تفادههر دگرگونی و تغییری در هر یک از این زمینه بنابراین
 م ردم ی ت اریخت رین شناس هه ا، حقیقیتوان ادع ا نم ود ک ه زبانرو میگذارد؛ از اینآن، تأثیر می

 .هاستسرزمین
 هایاس لوب و شود،نیز پویا می آن ملت زبان یابد و رشد نماید، گسترش ملت یک تمدن پس هرگاه

اش تقاد،  راه س اختن، از جدی دی وانگ ان گ ردد،هنرهای س خنوری، بس یار می و یابد،رشد می آن
)رمض ان، ش ود. وارد زب ان می ها و احساس ات،دی دگاه و عب ارات بی ان ب رای وامگی ری یا اقتباس
 (۲۵۸م: ۱۹۸۷

 زب ان وانگ ان دری عرب  زب ان ت اثیر »عن وان  ای ب اشایان ذکر است که جهانگیر فکری ارشاد مقال ه
 آلم انی وارد عرب ی از غیرمس تقیم یا مستقیم طور به که هاییوانه به آن نوشته است. وی در« آلماني

 است. گرفته قرار بررسی مورد ها وانه این ریشه و گردیده اشاره شده
 وی فارس  زب انی واج  نظ ام بر یعرب زبان تاثیری بررس»ای با عنوان مهرداد نغزگوی کهن، در مقاله

ی واج  نظ ام تح ول س یر دقیقی پردازد؛ بررس، به تأثیر زبان عربی بر زبان فارسی می«آنی ها گونه
 است. گرفته صورت مقاله این و اشتقاد وانگان، در نوی فارس

ه ای پردازیم و قصد داریم به پرسشهای میدر این پژوهش به بررسی تأثیر زبان عربی بر دیگر زبان
 زیر پاسخ دهیم:

 های دیگر تأثیر گذاشت؟زبان عربی چگونه بر زبان -۱
 ای بود؟ها، تا چه محدودهی تأثیر زبان عربی بر دیگر زباندامنه -۲

 های دیگر، چیست؟بر زبان علت اصلی تأثیر زبان عربی -۳
 پژوهشگران با بررسی شواهد و اط عات موجود، معتقد هستند که:

ه ا ت أثیر با استفاده از فتوحات اس می، روابط فرهنگی، تج اری و ... ب ر دیگ ر زبانزبان عربی  -۱
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 گذاشت.

ی تأثیر زبان عربی، به مسائل دینی و به کشورهای همج وار، مح دود نش د؛ بلک ه تم امی دامنه -۲
 کشورهای اروپایی را نیز تحت تأثیر قرار داد.

 های اس می بود.وزهعامل اصلی تأثیرگذاری زبان عربی، قرآن و آم -۳

 تأثیر زبان عربی

 براب ر در و یاب دمی توس عه زم ان گذشت با و ماندمی زنده ی غنای فرهنگی و تمدنی،زبان در نتیجه
در ای ن  عربی شود. زبانمی ترماند و محکمبیشتر در امان می ها،دیگر زبان با زبانی تعارض هرگونه
 زب ان ک ریم، ق رآن ن زول چرا ک ه ان دکی پ س از غ داریم؛سرا که است اینمونه ترینحقیقی زمینه،
شناسی و ... همچنین زب ان طبیعت نجوم و شیمی، هایی مانند پزشکی،های معقول شد؛ دانشدانش
 تب دیل نخستین زبان علمی ک م. بلکه به و تفسیر فقه، هایی از جملههای منقول گردید؛ دانشدانش

کرد.آث ار برج ای مان ده از آن دوران، گوی ای آن براب ری نمی هیچ زب انی ب ا وسطا، شد که در قرون
 .آن دوران است طول در زبانعرب مسلمان برجستگی دانشمندان

 هاهمگرایی زبان

کس در این اصل تردید ندارد که وقتی یک زبان با زبان دیگری پیون د مس تقیم ی ا غی ر مس تقیم هیچ
پردازن د. ه ر کنند و به نوعی همگرایی مییگر وارد مینماید، وانگان و مفاهیمی را در یکدبرقرار می

گذارد؛ بلکه از آن ت أثیر ه م خورد، نه تنها در آن تأثیر میزبانی در دنیا که با یک زبان دیگر پیوند می
 (۳۴م: ۱۹۹۸)فندریس، ها در یکدیگر، دو سویه است. پذیرد. به بیان دیگر، تأثیر زبانمی
خواهیم مانع اصطکاک و پیون د ی ک زب ان ب ا زب ان دیگ ری ش ویم. تردید، غیرممکن است که ببی

 مس أله یک خارجی، نفوذ هر گونه از جدا صورتبه زبان یتوسعه که است معتقد واندریاس جوزف
یاب د. بلک ه حقیق ت، عک س ای ن ادعاس ت؛ نمی واقعیت زبانی رود که در هیچآل به شمار میایده

 یتغیی ر و توس عه در مهمی نقش اغل  گذارند،خود می مجاور زبانی تأثیری که چند زبان، بر روی
 ت اریخی ض رورت ی ک ها،و ارتباط زبان اصطکاک که است دلیل این به امر کند. اینمی ایفا زبانی

 )ش اهین،ش ود. می همگرای ی و ت داخل ب ه منج ر ناچار ها، بهآن اصطکاک ناپذیر است واجتناب
 (۲۲۶ م:۱۹۸۶
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اس ت؛ ج ایی ک ه  ی وانگ انح وزه ش ود،می و همپوشانی ایجاد تداخل ن،آ در بخشی که مهمترین
 کنند. ها از یکدیگر اقتباس میشود و زبانها فعال میحرکت تبادل در میان زبان

زب ان، ب ه  برخ ورد می ان ط ی مس یر در باشد که پژوهش گرانمی زبانی، دارای عواملی یپدیده این
ب و دالیل ی را بیابن د ک ه باع ث انتش ار ی ک زب ان بیش تر از پردازند؛ تا اس بابررسی آن عوامل می

 ه ا، پای دارتر و محکمت ر اس ت. عب د الص بوری دیگ ر زبانشود و و در برابر حملهها میدیگرزبان
 ب ین را در تأثر و تأثیر یک زبان، مهمترین فرهنو و تمدن معتقد است که در میان این عوامل، شاهین

 (۲۲۶: م۱۹۸۶ شاهین،) است. گویندگان آن زبان زیاد ز تعداددارد؛ عامل دوم نی هازبان
 انجامد، عبارتند از:ها بر یکدیگر میعواملی که به تأثیر و تأثر زبان

شود، پذیرای تقلید از زبان غال   ها. زبانی که مغلوب میتسلط و غال  شدن در برخورد میان زبان
حی باالتر از تمدن و فرهنو و پیش رفت نس بت ب ه ویژه اگر زبان پیروز و غال ، دارای سطاست؛ به 

ی زب انی های زبان ایتالی ایی از خ انوادهزبان مغلوب باشد. زبان التین در گذشته، یکی از زیرشاخه
ی کوچکی در ایتالیا، رشد یافت و از فرهنو و تمدن برخوردار ب ود؛ هند و اروپایی بود که در منطقه

ان چند زبان، به عن وان زب ان رس می در ایتالی ا، پرتغ ال، اس پانیا، این زبان با پیروزی در برخورد می
  (۱۳۱ - ۱۲۹: م۱۹۸۰ )توفیق،فرانسه، آلپ و آلبانی. 

 باشد.ها میمهاجرت انبوه قومی و یا استعمار شدید، از دالیل اصلی تأثیر و تأثر میان زبان
ه ا، خ  ل جنو در همچنین و رتتجا یا مرز بودنهم یو ارتباط، به واسطه اصطکاک اثر در زبانها

پرتغ الی،  و آلم انی فرانس وی، زب ان انگلیس ی، مث ال، عن وان گیرند. بهتحت تأثیر یکدیگر قرار می
گرفتند و وانگانی را میان خ ود رّد و  قرار یکدیگر تأثیر هایی که در اروپا رخ داد، تحتخاطر جنوبه

 .بدل نمودند
اند، نگان زیادی را از زبان عربی، که هزاران مورد برش مردههای صلیبی، واشایان ذکر است که جنو

شناسان معتقدن د ک ه زب ان اس پانیایی، های اروپایی منتقل نمود. برخی از دانشمندان و زبانبه زبان
ی علوم دریایی، از زبان عربی وام گرفته است. این آمار، ع  وه بیش از چهارصد وانه، فقط در زمینه

ای، تحت تأثیر قرار گرف ت. و ن ام بس یاری از تجاری است که در سطح گسترده بر وانگان معام ت
 جا(همانهای آن، منتقل شد. )تولیدات کشاورزی یا صنعت تجاری و دیگر زیرشاخه

ه ای جه ان از ها، تأیر عمیقی در تبادل وانگان و تأثیرپذیری زبانروابط فرهنگی و تمدنی میان ملت
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کند؛  تواند بر دیگری غلبهکه هیچ یک نمی یابیم می را همزیست زبان ود یکدیگر داشته است.گاهی
 ب ه التین مثال، عنوان به است؛ مهاجران تعداد کم یا و تمدن و دار بودن فرهنوریشه دلیل به امر این

 زب ان ترک ی، ک ه زب ان .مسلط ش ود نتوانست بر زبان یونانی تمدن، در های دیرینهداشتن ریشه دلیل
 ک ه بر زب ان کش ورهایی نتوانست قدرت آن بر همه آشکار گشت، و عثمانی بود و عظمت یامپراتور

نیرون ی نداش ت.  چن ان تم دن او بودند، پیروز و مسّلط ش ود؛ زی را زب ان ترک ی، امپراطوری تحت
 (جاهماننشدند. ) مخلوط کردند،می ها حکمرانیآن بر که مردم کشورهایی با آنها همچنین

رخ داد ک ه در وام گی ری وانگ ان از یک دیگر،  می ان زبانه ا تأثر و تأثیر زبانها، ستیهمزی ینتیجه در
آن  ش ود وگس ترده می ی زب انه ا، ب ازهپیوستگی آن و اصطکاک ها،زبان همزیستی تجلی یافت؛ با

ارتب اط  و اص طکاک ، همزیس تی کش د؛ ای ن ق انونب ه درازا می آن زن دگی و یاب دمی زبان تکام ل
 .هاستزبان
و همپوش انی  ت داخل ه ای دیگ رزبان با تاریخ، طول در جهان، زبانهای سایر نیز همانند عربی زبان

 های مج اور، از طری قدیگر س رزمین ی ارتباط و اصطکاک بااست. این همپوشانی در نتیجه داشته
ر مبنای ها، بپس تأثیر متقابل میان عربی و دیگر زبان فرهنگی، بوده است؛ و تجاری جنو، تبادالت

 است. هازبان سایر در تأثیرگذار زبان یک زبان عربی .تعارض، صورت گرفت همجواری و قانون

 هاتأثیر زبان عربی بر سایر زبان

 ش د و پیام دهای منجر همپوشانی و دیگر، گریزناپذیر بود که به تداخل زبانهای ارتباط زبان عربی با
 ک ه ط وری اس ت؛ ب ه یافت ه اس می گسترش یدوره در ارتباظ، این که خصوص داشت؛ به عمیقی
 زب ان و تأثر را آغ از نم ود. ت أثیر زبان عربی، تأثیر و بود جمعی و فردی هایمهاجرت شاهد جامعه
غرب  از عرب ها، سلطنت که جایی بود؛ توجه عباسیان، قابل دوران در ویژه به زبانها، سایر در عربی

ی و از جن وب ت ا ماین ه آناتولی هایپایهشمال تا کوه از چین، و از شرد تا مرزهای پرتغال و تا اسپانیا
چ ه س ب  آن. یاف ت گسترش با گسترش فرهنو و تمدن مردمش، عربی آفریقا، امتداد داشت؛ زبان

 (۳۶: م۱۹۹۰)بیومي،  .کریم بود ها شد، قرآنقدرت گرفتن زبان عربی نسبت به این زبان

 سرش ار که معنایی و ساختاری د؛ عواملی از جمله: ماهیتعوامل دیگری نیز در این امر دخیل هستن
عربی، توان ایی  نشان داد که زبان تاریخ،. آنها آوایی هارمونی فراوان و است، وانگان مترادف اوزان از

و  داراس ت و ص  حیت واالی اس می آمده، قوانین توسط را که جدیدی هایجذب و شمولیت ایده
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 مترجم ان از ه یچ ی ک را داشته اس ت. عباسی اول یرعربی در دورهغ هایزبان از شایستگی ترجمه
 اندیش مندان علمی و فلسفی هایو ازتفاده از ایده جذب تردید نداشت که ادیبان گذشته، در زمان،آن

 (۱۷۱: م۱۹۹۵ )رمضان،اند. اندیشمندان، گوتاهی کرده سایر و سوری رومی، یونانی،

ماهیت پویا و زنده، از س ایر زب ان ه ا متم ایز  با عربی زبان که معتقدند مدرن شناسانزبان از برخی
ب ر آن پی روز  ش د،روب رو می اس  می زبان، با هر زب انی ک ه در دوران فتوح ات این شود. پسمی
در  مسلط گش ت، فارسی زبان بر ایران، در پیروز شد و سریانی و بر زبان آرامی عراد، در گشت؛می

در  یون انی، و قبط ی ه ایزبان بر مصر، در را شکست داد، یونانی و یسریان هایسرزمین شام، زبان
پیروز شد؛ زبان اصلی تمامی م ردم  اسپانیایی زبان بر در اندلس و التین، و بربر های زبان بر مراکش

ها، در شمال و شرد و غرب و جنوب، از ب ین رف ت و زب ان عرب ی، ج ایگزین آن ش د؛ آن سرزمین
های ها، برای بیان احساسات، عواطف، سرودن شعر، بیان افکار و دی دگاهینکه اهالی آن سرزمچنان

 (۳۸: م۱۹۹۰ بیومي،)کردند. فرهنگی، علمی، سیاسی و ...، از زبان عربی استفاده می
لغ ات أه ل »نماید و فصلی را با عن وان ی خویش، به آن تأثیر و تأثر اشاره میابن خلدون در مقدمه

ها، گوید: زبان م ردم آن س رزمیندهد؛ وی در این فصل میاختصاص می به این موضوع« األمصار
بردار سلطان بودند و دی ن او را برگزیدن د؛ در نتیج ه، ها فرمانهمان زبان امت اس م گشت؛ زیرا آن

استفاده از زبان عربی، از شعائر و نمودهای اس م، اطاعت از اعراب و دور شدن از زبان بومی ب ود. 
 (۳۷۹ م:۱۹۸۹؛ خلدون )ابن

ی عوام مردم و اخ ت ط لهجه دلیل نماید؛ این امر بهمضری اشاره می عربی به تأثر زبان وی همچنین
 آوای ی و منج ر ب ه تح والت رخ داد و های غیر عربی ب ود ک ه در ض من فتوح ات اس  میبا زبان

ی نقط ه ای ن. جامیدشد که در نتیجه به از میان رفتن زبان مضری ان اعراب در زبان فصیح ساختاری
 زب ان»ها، ب ا عن وان از ای ن لهج ه خل دون ابن بود؛ اس می هایسرزمین های عربی درلهجه آغاز

قواع دش ب ا دیگ ر  ب ا برخ ی ش دن مخلوط با عربی، زبان سپس»: گویدکند و مییاد می «حضری
ظ نم ود؛ در معانی و دالالت، اص ل خ ویش را حف  در اگرچه دچار فساد و ناخالصی شد؛ ها،زبان

 (۳۸۲همان: به وجود آمد. ) حضری زبان نتیجه،
های غیر عربی از زب ان عرب ی و دور های سرزمینسب  تأثیرپذیری زبان که اجتماعی دالیل از یکی

ب ود. آن ان ن ه از س ر ت رس و ق درت  اس  م دین ها بهی وافر آنها شد، ع قهشدن از زبان بومی آن
 و در نتیج ه، زب ان عرب ی ع قه و وجدان پاک، پذیرای اس م ش دند؛ی اس م، بلکه از روی اسلحه
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 مسلمان شاهد برخورد و رفتار درست حاکمان اس می تاریخ. داشتند دین، دوست طریق از را عرب
ها، پ یش و پ س از فتوح ات باشد؛ این رفتار س ب  ش د ت ا م ردم آن س رزمیناقوام غیرعرب می با

 . م ایمان آورنداس می، گروه گروه، به دین اس

 گ رایش ب ه زب ان ه ا، درو مسلمانان به آن ی اس مابراز ع قه در و دعوتگران مسلمان واعظان نقش
دع وتگران تنه ا » : گف ت آوردن بربره ا رابطه با اس  م در مختار نیز مهم و اثرگذار یود.احمد عربی

مسلمان ب ا رعی ت  ی حاکمانستهشای و نبودند؛ بلکه رفتار خوب اس م از سوی بربرها دلیل پذیرش
 مخت ار،نم ود ت ا دی ن اس  م را بپذیرن د. )ترغی   می را مردم است که مهمی خویش نیز از دالیل

 (۲۴۶ - ۲۴۷: .م۲۰۰۰

نیز تأثیرگذار بود. بدین  ی نوشتاریدر زمینه بلکه نشد؛ گفتار محدود یجنبه به زبان عربی فقط تأثیر
، از ح روف و وانگ ان عرب ی اس تفاده نمودن د؛ نم ود ب ارز ای ن صورت که برای بیان برخی مفاهیم

ه ایی مانن د ک ردی، افغ انی، ه ای آس یایی و آفریق ایی ش اهد هس تیم؛ زبانتأثیرگذاری را در زبان
 کشمیری، پنجابی و سواحل شرقی آفریقا.

ب ان ان د، س ی و هف ت زهایی ک ه از ح روف عرب ی اس تفاده نمودهیسوعی، تعداد زبان نخله رافائل
از  ن اگزیر اقتص ادی، و سیاس ی مذهبی، تحت عوامل ها،زبان این کهاین به توجه با برشمرده است؛

 (۱۲۶ - ۱۲۴: م۱۹۶۰ )نخلة،پذیرش این حروف بودند. 

پذیری زبان  های اروپایی از زبان عربیتأثیر

 اروپ ایی زبانه ای در زی ادی ت أثیر م ی دی، ده م مصادف با قرن هجری چهارم قرن زبان عربی از
 ق رن پایان تا آن، اطراف جزایر و سیسیل و اندلس اروپا، حضور، در قسمت جنوبی داشته است؛ این

 س ایر و پرتغ الی اس پانیایی، مردم هایی از زبان عربی را بر زباننشانه امر، این. داشت پانزدهم ادامه
 ها، برجای گذاشت.سرزمین

م(  ۱۸۴۲) سوس ا دو کت اب پ اپ نان پرتغ الی، و نیاییبر زبان اسپا عربی زبان از جمله دالیل تأثیر
 نام نهاد؛ این فرهن و «پرتغالی، مشتق از زبان عربی-اسپانیایی وانگان فرهنو»است. وی کتابش را 

یون انی یاف ت  و است که در زب ان اس پانیایی عربی زبان از وانه مشتق هزار هجده حدود دارای لغت
 (۶۴م: ۱۹۹۰)بیومی، شود. می

های وانگ ان و تحقی ق پیرام ون دخیل در فرهنو عربی وانگان بررسی به اروپایی، محققان زا برخی
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 عرب ی ب ر زب ان زب ان ب ه ت أثیر فرانس وی، نویس نده نی رو، ورود این وانگان، پرداختند؛ پی ر تاریخ
ا از ر ی عربی دخیل در زبان فرانس هوانه هشتاد و دویست از لیستی و کندفرانسوی؛ اقرار و تأکید می

از پژوهش گران، ب ه بررس ی اس باب و عوام ل  دیگری دهد. گروهارائه می. تاریخ مختلف های دوره
علم ی، هم راه  ش واهد و و اط ع ات را با مستنداتورود وانگان عربی به زبان فرانسه پرداختندو آن

 کردند.

ه ای اروپ ایی ر زبانی دیگ توان یافت که درب ارهنیز در این زمینه می را دیگری مقاالت و تحقیقات
 م ی را دوِبرش انی مانند نیکوال دانشگاهی محققان رومانی، در مثال، عنوان صورت گرفته است. به

هایی انج ام داده اس ت؛ های اصل عربی دخیل در زبان رومانیایی، پژوهشی کلمهدر زمینه که بینیم
از  دیگ ر شد. برخی رومانیایی زبان وارد زبانهای دیگر توسط عربی یکلمه صد چند»گوید: وی می
 ه م از رومانیایی، به این زبان وارد ش دند؛ هن وز زبان ساختار مطابق -کلمه ۴۰۰ از بیش -وانگان 

 منشأ با کلمه صد رومانیایی، تقریبا   معاصر شود؛ در ادبیات می استفاده رومانیایی زبان در زبان، این
 ویژهب ه ایتالیایی، اسپانیایی، رومی، های زبان از این،برخی وانگان عربی بر ع وه وجود دارد. عربی

 (۱۷۱ م:۱۹۹۵ دوبرشان،هم انگلیسی، وارد شدند. ) اخیرا   و فرانسوی
 انگل یس زیرا جزایر مانده است؛ دور عربی تأثیر از انگلیسی زبان که کنند تصور برخی است ممکن

عرب، هیچ  فتوحات علمی د؛ امابو مصون مدیترانه، حوضه اروپا و در جنوب مسلمانان فتح موج از
اص یل عرب ی را  کلم ات از نی ز بس یاری انگلیس ی در بنابراین. نگذاشت؛ جای اروپا را به در جایی

 قرن از اواسط انگلیسی، با عربی زبان پیوند اند؛ اماوانه اشاره نموده صد چند به یابیم که محققانمی
 (۲۳۰م: ۱۹۸۶شاهین، آن، ادامه داشت. ) از پس قرن پن  برای حداقل شد و آغاز می دی یازدهم

 گیرینتیجه
های دور و نزدیک خویش، در ارتب اطی مس تقیم و های جهان، با زبانزبان عربی همچون دیگر زبان

ه ا، س ب  ت أثیرات و باواسطه قرار داده اشت و این ارتباط تا به امروز، ادام ه دارد. پیون د می ان زبان
 بی نیز از این حاالت، مستثنا نبوده و نست.گردد که زبان عرتأثراتی می

 ها، بدین نتای  دست یافتیم که:با بررسی تأثر زبان عربی بر دیگر زبان

ها، ت أثیر ه ر ی پیش از اس م، از طریق تجارت و همجواری با برخی سرزمینزبان عربی در دوره -
 ها داشته است.چند اندکی بر سایر زبان
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ی فتوحات اس می، توانس ت ت أثیر ن عربی قوت بیشتری یافت و در سایهپس از ظهور اس م، زبا -
 ها بگذارد.بیشتری بر سایر زمین

ی اس می، بیش و پیش از هر چیز، مرهون قرآن و اس م است و مردم تأثیر قدرتمند عربی در دوره -
 به خاطر ع قه به قرآن و اس م بود که پذیرای زبان عربی شدند.

ورهای آسیایی، آفریقایی و دیگر فتوحات اس می، تحت تأثیر زبان عربی ق رار گرفتن د، نه تنها کش -
بلکه سایر کشورها، همچون انگلیس، نیز از زب ان عرب ی ت أثیر پذیرفتن د. ای ن تأثیرپ ذیری، بیش تر 

 ها بود.خاطر ورود زبان عربی از سایر زبانبه
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 اللغات األخری ية فدراسة أثر اللغة العربی

 الملخص

ة  ة والعسکريَّ کان المجتمع العرةي، قبل اإلسلم وةعده، علی وعي تام ةالحروب والتحالفات السياسيَّ
ة. لقد تمَّ هْا اإلدراك من خلل علقة المجتمع مع القدول األخقرى؛ ولقم يکقن  والتبادالت التجاريَّ

رت ةعض ا رت منها وقمن لتبادل هْه المعرفة طريقا غير اللغة. قد أثَّ للغات فی ةعضها اآلخر کما تأثَّ
هْه العلقة.  سعی في هْا البحث أن  درس تأثير اللغة العرةية فی اللغات األخرى ةمقنه  ولقفي 
تحليلي. لم تکن اللغة العرةية ذا حضارة وثقافة قبقل ظهقور اإلسقلم؛ مقع ذلقل ةسقبَ العلققات 

ة فقی الحقدود مقع القدول األخق ة والعسکريَّ ق  احتکاکقات واتصقاالت، و ن کا ق  التجاريَّ رى، تمَّ
محدودة. مع ظهور اإلسلم، ازدادت هْه العلقة؛ ألنَّ الفتوحات اإلسلمية ا تشقرت ا تشقارا واسقعا 
ف أهالی البلدان األخرى، علی هْه اللغة وألزموا أ فسهم ةاستخدامها ةدافع اهتمقامهم ةقالقرآن  وتعرَّ

رةية لغتهم وأثرت فی لغتهم ومستوياتها المختلفقة الفاظقا واإلسلم. حصيلة ذلل استبدل  اللغة الع
 وترکيبا ولوتا وما  لی ذلك. 

ر، اللغات األوروةيقة واآلسقيوية واإلفريقيقة، اإلسقلم مفردات الرئیسةال : اللغة العرةية، التأثير والتأثَّ
 والقرآن.



 

مجّمع ، جامعة طهران، المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/نیسان الفارابي و جامعة الکوفة،   م۲۰۲۱أبر

 ؛های مشابه در برخی از کشورهای عربیبررسی تصویرگری کتاب کودک در ایران با نمونه

یاضی اول ابتدایی تطبیقی  مطالعه موردی کتاب ر

1آزاده منتظری
 

 استادیار گروه عربی دانشگاه قم

 چکیده
ر است که بدون بررسی ومطالعه و نیز صرف وقت فرایند آموزش، فرایندی پیچیده و زمانب

و بودجه کافی بازدهی چندانی نخواه د داش ت ب ه خص وص اینک ه مخاط   آم وزش 
ابتدایی مش غول ب ه تحص یل ش ده ان د و م ورد  کودکانی باشند که این بار در مقطع اول

م دی در زن دگی آغالبا  سختی، ع دم ج ذابیت وناکارآموزش نیز درس ریاضی باشد که 
نخستین دریچه  ،در پایه ابتدایی ، تصاویرو از آنجا که سازد زمره را به اذهان متبادر میرو

فرآین د  ، ل ذا شایس ته اس ت ک هگشوده م ی ش ود اندانش آموزاین  ای است که به روی
تر و ج ذاب ت ر ش یرینآنان برای  ،روح نواز مندی از تصاویری دلنشین وآموختن با بهره

تباط تنگاتنو زبان عربی و زبان فارسی و نیز قراب ت نس بی فرهن و با توجه به ار گردد. و
ایران اس می با برخی کشورهای عربی،شایسته است با بهره مندی از شیوه های آم وزش 
در این کشورها، فرهنو و آموزش ملی را غنا بخشیم و فارغ از هر نوع خود بزر  بین ی و 

ز ای ن کش ورها در برخ ی ح وزه ه ا تعص  کورکورانه از دستاوردهای آموزشی برخ ی ا
پژوهش با روشی توص یفی تحلیل ی، تص اویر کت اب برخوردار شویم. در این راستا این 

ایران را ب ا نمون ه ه ای مش ابه در کت اب ه ای ریاض یات برخ ی از  ریاضی اول ابتدایی
ارائ ه  ب اق رار داده و بررس ی و مقایس ه مورد کشورهای عربی همچون کویت و عربستان 

 ب ودن، زیبا وک اربردی ت ر شدن ایده هایی نوین برای جذاب ترهای برتر، ل نمونه وتحلی
 –فرهن و ایران ی  صحیح ت ر تروی و نیز  مقطع اول ابتدایی ایران ریاضی آموزش درس

  .دهد ارائه می وهدفمند پویا تصاویری قال  در اس می
 ابتدایی ولا ریاضی آموزش، تصویرگری کتاب کودک، ،: نقد تطبیقیواژگانکلید

 

 
                                                                                 

1. a.montazeri@qom.ac.ir 
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 مقدمه
استفاده از تصویر برای انتقال مفاهیم آموزشی ، سابقه ای دیرینه دارد، مصریان قدیم نخس تین ملت ی 
بودند که از خط و تصویر برای انتقال پیام استفاده کردند. خطوط هیروگلیف، در واقع نوعی خط وط 

ن د ک ه از تص ویر ب رای بی ان تصویری بودند وراهب ان ب ودایی و آب ای کلیس ا نخس تین مربی ان بود
موضوعات تاریخی و مذهبی سود جستند. قبل از ظهور اس م ، مانی پیامبر ایرانی به اهمیت نقاشی 
در تفهیم موضوعات دینی و اجتماعی پی برد . پستالزی از مربی ان اروپ ا، اول ین ب ار ب ر اس تفاده از 

 ید کرد.تصویر در کتابهای درسی برای ایجاد انگیزه در کودکان تاک
طریق کار برد ح س  زیادگیری در یک انسان متعارف ا  75که حدود دنتای  تحقیقات نشان داده ان

و دو حس بوی ایی و   6 ه، المس 13بینایی صورت می گیرد در حالی که این کمِیت برای شنوایی 
گی ری از به ره( 1388http://razmtalab.blogfa.com)رزم طل  ، اس ت 3چشایی هر کدام 

ر، ضمن تحریک حس بینایی موج  بروز انگیزه بیشتر برای یادگیری مفاهیم سخت، خش ک تصوی
وظاهرا  غیر کارآمد در زندگی روز مره است، به ویژه برای دانش آموز پای ه اول ابت دایی ک ه از دی روِز 
 بازی و شیطنت به امروِز ت ش و جدیت وارد شده اند. در این راستا این پژوهش بر آن اس ت ک ه ب ر

به بررس ی و نق د برخ ی از تص اویر و لوح ه ه ای تص ویری کت اب  تحلیلی –اساس شیوه توصیفی 
و مقایس ه  -با تغییری کلی و فراگیر تهیه و تدوین ش ده  1390که در سال  -ریاضی اول ابتدایی ایران

 آن با تصاویر ریاضیات اول ابتدایی برخی کشورهای عربی چون عربستان و کویت به نتای  آموزش ی
مثبت و سازنده دست یابد تا ان شاء اهلل مفید فایده دست اندرکاران آموزش و پرورش میهن عزیزم ان 

 فرزندان این مرز وبوم.  در جهت ارتقا و بالندگی بیشتر ایران باشد و گامی باشد هر چند کوچک

 :در این راستا این جستار بر آن است تا پاسخی مناس  و در خور برای سواالت زیر بیاید
طرح روی جلد ریاضی اول ابتدایی ایران در مقایسه ب ا ریاض ی اول ابت دایی عربس تان و کوی ت . ۱

 چگونه است؟

گزینه های شاد و فانتزی بودن تصاویر در ریاضی اول ابت دایی ک دام ی ک از کش ورهای م ذکور  .۲
 بیشتر مورد اهتمام قرار گرفته است؟

شورهای مذکور بیش از سایرین ذهن کاوش گر ک ودک تصاویر ریاضی اول ابتدایی کدام یک از ک. ۳
 را به چالش می کشد؟
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 اصول و معیارهای تصویرگری

برای تولید یک تصویر مناس  ، رعایت اص ول و معیاره ای گون اگونی ض رورت دارد. ای ن اص ول 
منبعث از سلس ه نظری اتی در زمین ه ه ای هن ری، ارتب اطی، روان شناس ی ، آموزش ی ، محیط ی و 

ستند که به برخی از آنها به مناسبتهای مختلف به طور مختصر و کلی اشاره خواه د ش د اجتماعی ه
.در هر تصویر یک معیار بیش از دیگر ان جل  توجه می کند ، از این روی مبحث مربوط بر اس اس 
آن معیار عنوان بندی می شود وگاهی برخی موضوعات دیگر در ضمن مبح ث اص لی م ورد نق د و 

 یرد.می گ بررسی قرار

 الف. تصویر روی جلد

طرح یا تصویر روی جلد کتاب، در ایجاد زیبایی ، گیرای ی و انتق ال پی ام اص لی کت اب از اهمی ت 
 زیادی برخوردار است.

تصویر روی جلد ریاضی ایران،کندوی عسلی را نشان می دهد ک ه زنبوره ایی ش اد و خن دان در آن 
 آن در حال پروازند.النه گزیده اند و تعدادی دیگر نیز در پیرامون 

 
او به خ وبی  ، کهشهد شیرین و گوارایش را در خانه هایی شش ضلعی اندوخته میکندکه زنبور عسل 

میداند که با ساختن خانه هایش به این شکل در مصرف موم صرفه جویی می کند و فض ای بیش تری 
فیث اغورث  ؛تایید می کند محاسبات ریاضی نیز این مطل  راو .را برای انبار آذوقه به دست می آورد
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ریاضیدان بزر  یونان باستان اولین کسی بود که کشف کرد: برای پوشاندن ی ک س طح ب دون ه یچ 
مثلث متساوی االض ع )س ه ض لعی : فاصله و شکاف باید از شکلهای منظم استفاده کرد. از جمله

قتی مساحت ه ای در بین این سه شکل و منتظم( مربع )چهار ضلعی منتظم( و شش ضلعی منتظم.
مساوی داشته باشند شش ضلعی منتظم کمترین محیط را دارد. زنبور عسل با هوشمندی کامل ب رای 

ای منظم داشته باشد هرگز به سراغ اشکال هندسی دیگر نمی رود چ ون اگ ر ق رار ب ود از  اینکه خانه
اخت و برای ای ن شکل دیگری استفاده کند می بایست دو یا چند منشور متفاوت شانه عسل را می س

. کار احتیاج به کار بیشتر و پیچیده تر بود. به ط ور قط ع معم ار طبیع ت از ای ن ک ار ه دف داش ته
)46.aspx-esf.blogfa.com/post-pnu-http://math(  به ع وه اینکه زنبورعسل مظهر ت ش و

چهره شاداب زنبورها در این تصویر شادی واقع ی را تق دیم چش مها و دله ای پ اک فعالیت است و 
 فرزندان ایران می کند.

 
نظ ر م ی رس د  تصویر روی جلد کتاب عربستان بسیار فانتزی و تخیلی است و شاید بیشتر مناس 

برخ ی ارق ام و اش کال  تصویر روی جلد کتاب کوی ت نی ز محتوای کتاب داستانی و تخیلی است.
هندسی را که کودک در محیط پیرامون با آن مواجه می ش ود ب ه او معرف ی م ی کن د . ای ن تص ویر 

ول ابت دایی نمایانگر حضور برخی شخصیتهای ک ارتونی در کت اب ریاض یات دان ش آم وزان پای ه ا
 کویت نیزمی باشد.

http://math-pnu-esf.blogfa.com/post-46.aspx
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تص ویر ریاض ی  با توجه به سه تصویر روی جلد کتابهای ایران، عربستان و کویت خواهیم یافت که 

زیباتر و پر مغزتر از تصاویر دیگر است چرا که کاربرد اشکال هندسی و ریاضیات در  ایران به مرات 
 است . طبیعت با ظرافت بیشتری به تصویر کشیده شده

 ب.هماهنگی تصویر با متن

د عناصر تصویری باید با درونمایه های حسی و مفهومی متن هماهنو باشند و تصویرگر نخست بای
 .به کمک مالف مفاهیم اساسی هر متن را جست جو کند و در تصویر خود راه دهد 

(همسو و هماهنو باشد گویی اینچنین نیست زی را  ۲۳اما تصویر زیر که می باید با اهداف بخش) 
 :اهداف این بخش عبارتند از
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ل مسئله ه ای دو آموزش مسئله های چند مرحله ای ، آموزش ساعت ، آشنایی بیشتر با مسئله و ح-

آموزش نام اشکال هندسی و استفاده از شابلون. هدفی که در این تصویر ب ر آن تاکی د  -ای،  مرحله
شده تنها و تنها الگو سازی است و بس، و به هیچ وجه به زم ان ، س اعت ، اش کال هندس ی و غی ره 

ل از ش کلهای اشاره نشده است و چه بهتر بود که آغاز این بخش م زین ب ه فرش ی م ی ش د متش ک
هندسی مرت  که هم شمارش را برای کودک مقدور می ساخت و هم الگو سازی را، و اگ ر س اعتی 
نیز در این تصویر به چشم می خورد حدود زمان را به او یادآور می شد و او را مستعد پذیرش مفه وم 

 زمان و زمانمندی می ساخت.

 
دیگری مانند هویتهای ملی و میراث فرهنگ ی  البته شایان ذکر است که در این تصویر اهداف ضمنی
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ایرانی مدنظر بوده که عکسی از یک قالی نفیس ایرانی در تصویر آمده است و اگ ر در ای ن راس تا ب ه 
همین عکس بسنده می شد و اجزای دیگری ضمیمه آن نمی شد، تصویر به مرات  زیب اتر و چش م و 

شتری با مبحث زمان دارد و البته این مس اله را شاید این تصویر از کتاب ریاضیات کویت مناسبت بی
نیز باید مد نظر داشت که این بخش از ریاضیات کویت تنها و تنها به وقت اختص اص دارد و از ای ن 

است، اما در کنار این هدف اصلی اهداف ضمنی دیگری نیز تحقق می یابد  جهت تاکید آن بر زمان
 مانند شمارش، یادگیری اعداد و...

موضوع قابل توجه دیگر اینکه حاشیه این تصویر که متشکل از آسمان و اجرام آسمانی اس ت،  و البته
نیز به موازات موضوع اصلی ترسیم شده و با مبحث زم ان مناس بت تنگ اتنگی دارد و هم ین اق دام 
منجر به برانگیختن حس کنجکاوی و پرسش گرانه کودک شده تا ارتباطی میان آسمان و زمان بیابد و 

تصوراتی را بپروران د ک ه کودک ان از طری ق آنه ا » رسالتهای تصویرگر است تا  گمانم این یکی از به
 (.۱۱۰، ۱۳۷۲بوتاکاسونی تا، «) جهان عیر قابل رؤیت را ببینند

ب ه  تحت عنوان   ارتباط با همسایگان  می بایست معّرف مفهوم تفریق ۱۴لوحه تصویری زیر شماره 
اینچنین نیست: در این تصویر ،سخن از پیوستن و جمع شدن است و هیچ دانش آموز باشد اما گویا 

اثری از جدا شدن و گسیختن از یک مجموعه که نماد تفریق باش د مش اهده نم ی ش ود . ب ه ع  وه 
 : مسائلی نیز در این تصویر قابل نقد و بررسی است

 
مثال بودن مرغ و جوج ه ه ا  نخست اینکه برخی از احزاء تصویر غیرواقعی به نظر می رسد به عنوان

در خیابان دور از واقعیت است و دیگر اینکه در دوره کنونی از این نردبانها به ندرت استفاده می شود 
 وجایگزین آن نردبانهایی شده است که باال رفتن را آسانتر می کند و خطر کمتری هم در پی دارد. 

کی از پرندگان را در حال پرواز نشان می داد در همین تصویر اگر نمای آسمان گسترده تر می شد و ی
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نه تنها شادی آفرین می شد که مفهوم تفریق نیز در ذهن کودک ما نهادین ه م ی ش د و از ی ک قال   
 انتزاعی و ذهنی خارج شده محسوس تر و ملموس تر می شد.

 
چن دانی حاص ل اما این تصویر ریاضیات عربستان اگر در ارائه مفاهیم و ارتباطات انس انی ت وفیقی 

نکرده است، اما توانسته به سادگی وزیبایی مفهوم تفریق را در قال  طبیعت و پرندگان به کودک الق ا 
 کند.

 ج. اصل سادگی
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هر چه اجزای یک تصویر آموزشی، در جهت القای پیام مورد نظر وح دت بیش تری داش ته باش د و 
اده ش ود، آن تص ویر ب رای نم ایش و عوامل غیر ضروری در آن حذف و با جزئیات کمتری نمایش د

ایجاد شرایط مناس  برای یادگیری مطلوبتر و جال   ت ر خواه د ب ود، س ادگی تص ویر ت ابع س ن 
 ( ۲۰، ۱۳۸۳مخاط  و موضوع آموزش است) رون،

در این تصویر مخاط  ایرانی به جهت کثرت اجزای غیر ضروری دچار سردرگمی می شود و ارتباط 
یر برقرار نمی شود. وجود میز ناهارخوری، سه گلدان، قابه ای خ الی از ه ر الزم میان فراگیر و تصو

 نقشی ، چوب لباسی ،رادیو در این تصویر غیر ضروری و زیادی می نماید.
 : به ع وه اینکه تصویر تا حد زیادی غیر واقعی نیز می باشد

 دتلویزیون و ساعت باید مقابل مبلها و روبروی میهمانان قرار داشته باش -

قاشق چنگالهای روی میز به تع داد نم ی باش د ک ه ای ن خ ود از ش تابزدگی و ع دم دق ت ک افی  -
 تصویرگر حکایت می کند. 

در مقابل مبلها هیچ میز عسلی مشاهده نمی شود و گویی قرار ه م نیس ت می زی ب رای میهمان ان -
 نمی بود. تعبیه شود و گرنه بشقاب دو دختر بچه روی پایشان
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تحت عنوان  رفتن به بوستان  که هدف آشنایی با دسته های کمتر ، بیش تر و  ۱۲یر شماره و یا در تصو
 مساوی است 

در این تصویر، بودن یک توپ اضافی .. دوعدد سطل و بیلچه .. این همه پروانه غیر ض روری اس ت 
شلوغی بی هدف و افسارگسیخته تصویر شده است و ض منا ع واملی دیگ ر نی ز مزی د ب ر  و موج 

 لت شده مانند:ع
 الف: غیر واقعی بودن برخی اجزای تصویر

 این همه پروانه یکجا در یک بوستان کمی بعید به نظرمی رسد. ۱

 سطل و بیلچه مخصوص شن ،یادآور دریا و ساحل دریاست نه یک پارک و یا بوستان.. ۲

گاهانه اقدامی غیر فرهنگی  ب: ترویج ناآ

ی است و با اینکه دائما به کودکان گوشزد می شود ک ه بازی کردن روی چمن یک ضد ارزش اجتماع
 –روی چمن بازی نکنند ، اما این تصویر به طور ناخواسته م رّوج ای ن اق دام ناشایس ت اجتم اعی 

فرهنگی است و چه بهتر بود به جای بازی روی چمن و یا معبر، محوطه ب ازی ترس یم م ی ش د ک ه 
 بود. دورتادورش با چمن ودرختان سبز آراسته شده 

 د. عدم هماهنگی کافی با متن

 
در این بخش که هدف آشنایی با دسته های کمتر، بیشتر و مساوی است بهتر بود بازی و ی ا بازیه ای 
گروهی انتخاب می شد که تعداد بازیکنان بیش از دو نفر و در دو یا چند مجموعه با یکدیگر رقاب ت 
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کتبال و .. و اینچنین ض من معرف ی مف اهیم آموزش ی می کردند بازیهایی مانند فوتبال ، والیبال، بس
مربوط ، فعالیتهای گروهی نیز به طور غیر مستقیم به کودک آموزش داده می شد مانند این تصویر از 
کتاب کویت: در این تصویر تعداد بازیکنان دو مجموعه با یکدیگر مساوی نیس تند و ک ودک ض من 

 جمع ، شمارش و خواندن اعداد را نیز فرا می گیرد. یادگیری مفهوم نابرابری دو مجموعه مفهوم

ضمنا بیرون زدن توپ از کادر، گویای مفهوم خارج شدن توپ از زمین بازی ) اوت ( است و ای ن از 
 مزیتهای کادر است که درالقاء بسیاری از مفاهیم کمک شایانی به تصویرگر و نویسنده م ی کن د ک ه

 ه خواهد شد.مفصل تر به آن پرداخت در مباحث بعدی

 
 . اصل پیوستگی و توازن در فرم ها و ترکیب هاد

خلق یک تصویر بدون وجود عامل پیوستگی یا اتحاد ممکن است بیننده را گمراه کند چرا که چش م 
در طبیعت به وحدت بصری عادت دارد.به عبارت دیگر انسان به صورت تجربی دریافت ه اس ت ک ه 

ا، درخت ها با ه م ، س اختمانها ب ا یک دیگر در ی ک س امانه ی ا درخت ها با کوهها ، کوهها با ابره
(.طبق یافته های محققان چشم انسان می تواند هفت یا هش ت ۲۲، ۱۳۸۳رون، نظامی قرار دارند )

عنصر متفاوت را در یک ترکی  ، در آن واحد تشخی  دهد واگر شمار فرم ه ا بیش تر از ای ن باش د 
مد پس عناصر بصری باید در در ی ک تص ویر ب ه ح داقل درمخاط  اغتشاش بصری پدید خواهد آ

  (۲۳۹،۱۳۶۹)لوئیسبرسند
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تصویر زیر، هیچ پیوستگی و انسجامی میان تختخوابی که در گوشه اتاد قرار داده ش ده اس ت ب ا  در

بقیه وسائل موجود در اتاد وجود ندارد؛ اگر این اتاد شخصی یکی از بچه هاست ، پس بودن دو میز 
در داخل مدرسه و ی ا ه ر مح یط علم ی  هایی که بیشتر به وسایل یک کارگاه آموزشی کار ، صندلی

دیگر شباهت دارند ، و فضای موجود هیچ مناسبتی با اتاد شخصی ندارد، و اگر هم ات اد شخص ی 
نیست پس تختخواب در این تصویر هیچ محلی از اعراب ندارد . دیگر اینکه شمار فرم ها و صورتها 

ن تصویر به حدی است که چش مان ک ودک را م ی آزارد و او را از توج ه ب ه تص ویر ی موجود در ای
بازمی دارد؛ فرم اشکالی که به طور نامنظم بر روی کاغذ ترسیم شده ، فرم ماش ینی ک ه ب دون ه یچ 

در ای ن ات اد ب زر  ک ه  ک ه ب ودنش ضرورتی روی کاغذ و میز قرار داده شده، فرم چراغ مطالع ه ای
قالیچه ای که میز بزر  بر روی آن قرار داده ش ده  م هست غیر ضروری است ، فرماحتماال روشن ه

است که بهتر می بود دایره ای شکل باشد تا با فرم میز همسان باشد، به ع وه ف رم خط وط دری ک ه 
یکس ان خ ارج ش ده و ب ا ب ی حوص لگی و  اینیمه باز است که از حالت خطوط موازی ب ا فاص له

فرمی ناجور و ناچس  به دیدگان کودک نکته سن  ایرانی هدیه شده است.و ی ا  شتابزدگی تصویرگر،
( برای به حداقل رساندن عناص ر بص ری، م ی ت وان میزه ای مس تطیلی ۱۳مث   در تصویر ) شماره 

شکل رستوران را با میزهای دایره ای شکل عوض کرد تا هم اهنگی بیش تری می ان میزه ا و ص ندلی 
ش ود ک ه   دای ره  و هچنین شادابی و سبکی فضای تصویر نی ز دو چن دان های پشت گرد ایجاد شود

مظهر بی نهایت، نماد تکامل انسان و نشان کمال توازن است، شکلی اس ت س بک و پرتح رک، ودر 
 (.۱۶تصویرهای آموزشی نوعی شادابی را القا می کند )ویژگی ها واصول تصویرگری کتاب آموزشی
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منجر به پیوستگی میان شکلها و فرم های متع دد و گون اگون در ی ک یکی از تکنیکهای تصویری که 

اشکال شبیه به هم در کناریکدیگر و درگروههای مجزا از ه م  تصویر آموزشی می شود این است که
( مانند تصویر زیر از کتاب ریاض یات کوی ت: در ۱۳۸۳،۲۳در داخل یک کادر قرار داده شود)رون،

آبزی، خشکی و پرندگان( به چشم می خورند که با وجود متف اوت این تصویر سه مجموعه حیوان ) 
بودن این گونه های حیوانی و تن وع زی اد در رنگهایش ان، همچن ان انس جام و پیوس تگی الزم می ان 
عناصر این تصویر برقرارشده ، چرا که هر عضو از هر مجموعه در کن ار دیگ ر اعض ای آن مجموع ه 

 نوازی بر تصویر حاکم است. قرار داده شده و نظم و ترتی  چشم

 هـ .اصل تاکید

اص ل تص ویرگر  از این اصل با نام  اصل نقطه اوج  ویا اصل نقطه ط یی نیز ی اد م ی ش ود.در ای ن
عنصر بصری را به صورت غیرمترقبه با فشار و تاکید در یک ترکی  بندی تصویری به بیننده ارائه م ی 

 (۲۳،۱۳۸۳) رون،کند .

تواند مفهوم تاکید دریک تصویر ی ادآور ش ود توج ه ب ه ت اثیر ان دازه ه ای  یکی از روشهایی که می
متفاوت، تضاد و تباین ایجاد میکند .تصاویربزر  زودتر از تصاویر کوچک خود را به بیننده تحمی ل 
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  ۱۷مانند تصویر شماره می کند

 
بزر  اس ت، ام ا وشاید نقطه تاکید این تصویر بزرگترهای این جمع است که همان پدربزر  و م ادر

گویی تصویر با بزرگنمایی تص ویر م ادر و م ادر ب زر  و جل و نش ان دادن آن دو ، در الق اء مفه وم 
بزرگترها دچار خطا شده است؛ زیرا اوال پدربزر  از نقطه ط یی تص ویر کن ار زده ش ده و ثانی ا  در 

تیم، که از سویی پش ت نحوه ترسیم مادر و مادربزر ، نوعی بی احترامی نسبت به دیگران شاهد هس
آنها به مجلس است و از سوی دیگر آن دو انزوا از جمع را برگزیده اند وضمنا رادیویی در کنار خ ود 
دارند که مطمئنا صدای آن موج  می شود صدای جمع به گوش آنه ا نرس د. و چ ه بهت ر ب ود اگ ر 

یگران چونان پروانه ه ایی ب ه نقطه اوج این تصویر می بودند و و د پدربزر  و مادر بزر  در کنار هم
آغ از دبس تان  کودک در سالهای»که دورشان حلقه می زدند و جمعی صمیمی و دلنشین می آفریدند

از آنجا که هنوز به امنیت خاطر احتیاج دارد کتاب ه ایی ک ه نمون ه ه ای خ وب و گرم ای زن دگی 
)س لطان «بسیار ماثر است خانوادگی را نشان می دهد، در به دست آوردن این امنیت خاطر برای او

 و تصاویر نیز باید دارای چنین ویژگیهایی باشند. (۱۳۵، ۱۳۸۴القرایی،
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استفاده از ع ئم گرافیکی پیکان و یا انگشت اشاره نیز برای هدایت چشم به نقطه م وردنظر و تاکی د 

بچه ها با انگشت در این تصویر دوتا از  بر آن استفاده می شود مانند این تصویر از ریاضیات کویت:
اشاره به آتش بازی اشاره کرده اند، کودک سوم درحال ش مارش آنه ا ب ا انگش تانش اس ت و ک ودک 
چهارم دهانش از تعج  و فزونی آنها بازمانده. و اینها همه تاکی دی اس ت ب ر روی آت ش بازیه ای 

گاه چشم کودک را به سمت و سوی آنها هدایت می کند که البته س وال تص ویر نی ز تصویر که ناخودآ
 از تعداد آتش بازیهایی است که کودک در این لوحه می بیند.

و حال که سخن از اشاره و پیکان شد بی مناسبت نیست که مروری داشته باش یم ه ر چن د گ ذرا ب ر 
روی برخی از ریزنقشهایی که در متن کتاب آورده شده و ش اید ج ایگزین هم ین ع مته ای اش اره 

 مار:است مانند ریزنقش سوس
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و این نکته گوشزد شود که این ریزنقشها قابلیت آن را دارند که نقش مهمی در متن ایفا کنند، اما گویا 
اینچنین نیست زیرا مکانی که به آنها اختصاص داده شده است بسیار حاشیه ای ، ثابت و هم واره در 

 ک قرارنمی گیرد.تقریبا در مرکز دید کود گوشه باالی سمت راست صفحه است، به طوری که
این ریزنقشها اگر گاهی در میان صفحه ، باال و پایین آن تغییر موقعیت می دادند شاید نقش پررن و 

 تری در تفهیم مطال  درسی به کودک ایفا می کردند.
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و شاید استفاده از تصویرهایی شبیه به ریزنقشهای زیر به عنوان ع مت اشاره،نشانه و راهنما، زیبایی 

 (: ۱۲۷-۱۳۶۸،۱۲۴ابی متن را دو چندان کند)ابراهیمی،و شاد

 
 در کتاب ریاضیات کویت از ریزنقشها استفاده های شایانی شده مانند: 
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 و. فانتزی و شادی

ش ادی و  استفاده از حیوانات در تصویرگری کتابهای کودکان یکی از پارامترهایی است که موجب ات
ض وع مه م در اس تفاده از حیوان ات، امک ان پ رداختن ب ه اشتیاد آنان را ف راهم م ی کن د . ی ک مو

موضوعات مختلف بدون نشان دادن جنسیت و طبقه اجتماعی و حتی وضعیت مالی اس ت. چی زی 
که تقویت کننده نگرش انسانی تر و فارغ تر از بحث اقلی ت ه ا نی ز هس ت؛به وی ژه ای ن ک ه ب رای 

ائلی را ه م م ی ت وان ب ا اس تفاده از ای ن مخاط  نیز جذابیت و کشش بسیاری دارد و هر گونه مس 
 (.۶۵) احتسابیان، نگین، قهرمان های حیوانی مطرح کرد

های آموزشی مدارس ایران که غالبا  بر پابه ارتباط فرد با خدا ، خود، خلق و خلق ت بن ا نه اده کتاب
)س    ند برنام    ه درس مل    ی ، اه    داف والگ    وی ه    دف گ    ذاری  ش    ده اس    ت

pesi4.um.ac.ir/uploading/pesi4.um.ac.ir/images/C1C8Bd01.pdf در پرداختن ب ه ،)
بسیار موفق بوده است و گستره وسیعی از لوحه های تصویری نیز بدین مه م  مفاهیم و روابط انسانی

ریاضی اول ابتدایی از فانتزی بودن و  اختصاص یافته است اما عدم تصویرگری شایسته و بایسته برای
 ست.شادی آفرینی تصاویر کاسته ا

آموزشی در این تص اویر ن ه  -و شاید استفاده بجا از برخی از حیوانات در مقام شخصیتهای داستانی
تنها در راستای ارتباط فرد با خلقت می بود که ارتب اط الزم می ان دان ش آم وز اول ابت دایی و کت اب 

 درسیش نیز برقرار می کرد.

دارند که در آنها موجودت بیج ان شخص یت  کودکان در سالهای آغاز دبستان داستانهایی را دوست 
(و از این ویژگی منحصر به فرد نیز می توان در این تص اویر ۱۳۵، ۱۳۸۴می یابند  ) سلطان القرایی 

 و دیگر تصاویر آموزشی بهره گرفت.
مورچه و کفشدوزک که تقریبا به طور ثابت در اکثر صفحات متن تکرار شده است اگرچه بار معن ایی 

اینکه مورچه مظهر ت ش و فعالیت است و کفشدوزک مظهر زیبایی و به ثم ر نشس تن  وسیعی دارد)
ب ه وی ژه اینک ه از تص اویر  ت شهاست ( اما برای دانش آموز اول ابتدایی چندان ملموس نمی نماید

مورچه حقیقی و کفشدوزک حقیقی استفاده شده نه همانندهای داستانی و یا کارتونی و یا حیوانات و 
دیگری نظیر پروانه که هم مظهر زیبایی است و هم پرواز.و مث  در ای ن تص ویر قرارگ رفتن حشرات 

 تصویر را مخدوش کرده است. مورچه در کنار بشقاب کیک بسیار نامناس  است و لذت و زیبایی
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و در مقابل اغل  صفحه های نخست هر فصل از کتاب عربستان ب ه تص ویری واقع ی از برخ ی از 
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نظیر گورخر ، زرافه، شتر ، و آهو پرداخته ش ده و مف اهیم آموزش ی در ض من آن تص اویر حیوانات 
 مطرح شده است.

 
و در کتاب ریاضیات کویت از همان نخست چهار شخصیت کارتونی گنجشک، سو، خرچن و و 

در گربه با نامهای تغرید، ذکی، نبیه، لولو به دانش آموز معرفی می شوند و تواناییها و نقش ه ر ی ک 
کتاب ریاضیات به کودک گوشزد می شود مث  ذکی ) سو ( با شامه قوی که دارد دائما به دنبال ای ن 
می گردد که ریاضی را در زندگی روزمره اش پیاده کند و یا لولو) گرب ه( دائم ا راه حله ای جال   و 

ی حض ور جذابی برای مسائل می یابد و بدین ترتی  این چهار شخصیت در کنار شخصیتهای انسان
معماه ایی  می یابند ؛ گاهی از آنها چیزهایی می آموزند ، گاهی از آنها سوال می پرسند و گاهی هم

طرح می کنند و در مجموع تا پایان کتاب گام به گام با دانش آموز پیش می روند ، هم یاد م ی دهن د 
 و هم یاد می گیرند.

ش آموز می پرسد آیا م ی ت وانی تع داد ای ن تصویر که ذکی با یکی از بچه ها عکس انداخته و از دان
 مجموعه ها را شمارش کنی؟
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 ز. اصل تعادل

مهم ترین عامل فیزیکی که بر حواس بشر تاثیر می گذارد نیاز او به حفظ تعادل است. او می خواهد 
 پاهایش استوار روی زمین قرار گیرد و مطمئن باشد که در هر شرایطی ، وضعیت ایستاده بدن خود را
گاه در ارزیابی های بصری خود نیز بیش از  گاه یا به طور ناخودآ حفظ کندو از این روست که انسان آ

 (۲۴هر عامل دیگری از نظر روانی به وجود تعادل و توازن توجه می کند.) رون،
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در طبیعت نیز وجود تعادل نقش اساسی دارد. تعادل نقطه مقابل عدم تع ادل یعن ی س قوط اس ت و 
 از عدم تعادل و یا سقوط حکایت دارد.تصاویر زیر 

گ اه هر لحظه در حال سقوط است . مرد  هر کس به این تصویر م ی نگ رد در وهل ه نخس ت ناخودآ
 مضطرب و پریشان می شود به ویژه اینکه مخاط  ،دانش آموز اول ابتدایی هم باشد. 

ترس یم ش ده اس ت ک ه که فرم سر و تنه خانمی که در جلو صف ایستاده ،ط وری  ۱۹و یا در تصویر 
 حاکی از عدم تعادل اوست. 

 
تعادلی میان اجزاء سمت راست و چپ تصویر مشاهده نمی شود و چن ین ب ه نظ ر  ۴و یا در تصویر 

می رسد که سنگینی اجزاء سمت چپ تصویر به نسبت سمت راست ، موج  بر هم خوردن تع ادل 
 داشت .  ز اول ابتدایی نخواهدتصویر شده است و تاثیر مناسبی بر فکر و روان دانش آمو
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 ح. توجه به هویت ملی ، اعتقادی، اسالمی

در طراحی تصویر ، باید به هویت تاریخی، قومی ، اعتقادی مردم به ویژه ارزش های اس می توج ه 
تصویرگر کتاب ریاضی ایران بدان اهتمام داش ته اس ت ام ا  و این یکی از نکات مهمی است که کرد

 ن تصاویر چندان مورد توجه قرا نگرفته است .زیبایی شناسی ای
اش  به نظر من اگر مث  به جای تصویر زیرکه شاید بعد مذهبی و دینی آن از بعد فرهنگ ی و ت اریخی

پر رنو تر است ، عکسی انتخاب می شد مث  از مسجد شیخ لطف اهلل یا مسجد ج امع اص فهان و 
برخی مف اهیم ریاض ی را داش ت، ش اید در  و گنجایشیا یکی از آثار دینی تاریخی ایران که قابلیت 

انتقال بخشی از میراث فرهنگی ما نقش مهمی ایفا می کرد و یا حتی برخی از تص اویرآثار باس تانی 
ایران مانند تخت جمشید ، حافظیه ، سی وسه پ ل و...هوش مندانه و زیرکان ه قابلی ت ط رح برخ ی 

 مفاهیم ریاضی را نیز دارا می باشند.

 
ن ذکر است که توجه به هویت ملی ، اعتق ادی و اس  می م ورد ب ی ت وجهی تص ویر پ رداران شایا

ای ن دو  در مقایس ه ب ا کتابهای ریاضی عربستان و کویت قرار گرفته است و موفقیت تصاویر ایران ی
 کشور قابل م حظه است.

 با واقعیت ط. اصل مطابقت

کودکان ، بسیار در همذات پنداری مخاط    واقع گرا بودن و پذیرفتن خصیصه های فردی و عمومی
با قهرمانان تصاویر حائز اهمیت است. وقتی نگرش تصویر پرداز ب ه کودک ان غیرواقع ی ی ا آرم ان 
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گرایانه و یا متضاد با ارزشهای امروزی می باشد، ب ه ج دایی مخاط   از تص ویر دام ن م ی زن د، 
ریاض ی پای ه اول ابت دایی و س اده  معصومیت بیش از حد بخشیدن به قهرمان های ک ودک تص اویر

انگاشتن شخصیتی آن ها ، از موارد قابل م حظه در این نوع تص اویر اس ت. در ح الی ک ه ک ودک 
 است از معصومیتها و شیطنتها ، راستی ها و دروغها . امروزی آمیخته ای

 
شده ان د؛ کودک ان برای مثال در این جشن تولد کودکان بسیار آرام و شاید بزرگسال به تصویر کشیده 

غالبا  و به ویژه در جشن های تولد بسیار شادی و شیطنت می کنند ، و کمتر می نش ینند زی را جش ن 
اینکه مهمانان کم سن و سال این محفل تا ای ن ح د مب ادی  به آنان تعلق دارد . و از سوی دیگر تولد

وت کردن شمعها و بریدن کی ک آداب و اهل نزاکت به نظر آیند چندان واقعی نیست، به ویژه هنگام ف
و باز کردن کادوها ، همچنین حضور پدر وبرادر در جشن تولد این دوقلوی دختر و در جمع دخت ران 

 دیگر چندان با ارزشهای امروزی کودکان ما همخوانی و هماهنگی ندارد.
ه ایی  ازس ونه در برخی از تصویرها فقط پر کردن زمینه تصویر با برخ ی متاسفانه هدف تصویر گر

بی هدف و بدون در نظر گرفتن دو عنصر زمان و مکان ،تا جایی که گاهی این سونه ها و ش یوه  است
 مانند تصویر زیر:  با واقعیت قرا رمی گیرد تصویرگری آنها در تضاد
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نوب ت ص بح  از این تصویر چنین بر می آید که پسران در حال رفتن به مدرسه هستند ، حال آنه ا ی ا
هر اگر نوبت صبح هستند پس چرا در این تصویر خانم و آقایی را می بینیم ک ه گوی ا ب ه هستند یا ظ

اتفاد پسرشان به خواستگاری می روند، آن هم در این وقت صبح که بسیار بعید می نماید و ی ا چ را 
در این آغاز صبح تصویر بچه های خردسالی را م ی بین یم ک ه در پی اده رو در ح ال بادکن ک ب ازی 

در حالی که کودکان خردسال معموال در این وقت صبح خواب هستند و هرگز برای ب ازی از  هستند،
 شوند.خانه خارج نمی

ای نوبت ظهری هستند باز ه م در اص ل قض یه تغیی ری ش اهد و باز هم اگر نوبت بچه های مدرسه
و  عم ول اس ت.نخواهیم بود زیر خواستگاری و بازی کودکان در بیرون از خانه به هنگام ظهر غی ر م

های ایستگاه اتوبوس چرا پشت به خیاب ان هس تند و چ را رن و آنه ا ش بیه نکته دیگر اینکه نیمکت
 های داخل پارک است؟نیمکت
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 ی. تکراری نبودن سوژه ها
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از نکات انتقادی دیگری که می توان ، در این تصاویر به آن پرداخت تکراری بودن برخ ی س ونه ه ا 
و خ قیت بیشتر می توانست متفاوت تر باشد مانند نم از در تص ویر ش ماره  املاست که با اندکی ت

دور تا دور  جای آن اگر مسجد الحرام به تصویر کشیده می شد که زائران که به ۸و تصویر شماره  ۱۵
خانه کعبه به نماز جماعت ایستاده اند ، منظور از نماز رو به سوی قیله برای دانش آموز ملموس ت ر، 

 تر و ماندگارتر می بود و ضمنا شکوه و عظمت نماز جماعت نیز به کودک گوشزد می شد .زیبا

 ک.دقت و عدم شتابزدگی

می شود و یکی از مهمترین آنه ا  در کتاب ایران ، فقدان نشانه های این معیار تصویری به وفور یاقت
اس ت ک ه  ر داده شده،شخصیتهای تصاویری است که گاهی در محیط و فضای بیگانه و نامربوط قرا

 تصویر زیر: قرارمی گیرند مانند دو اجتماعی –ارزشهای اخ قی  حتی گاهی در تضاد با
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 که شخصیت پدر دو قلوهای دختر در این دو تصویر با شخصیت پدر دیگر جابجا شده است !!!.

 نتايج
ب ا مف اهیم آموزش ی صحیح دانش آم وز  تصاویر کتاب ریاضی اول ابتدایی ، در برقرار کردن ارتباط

 کند. از مطالع ات و بررس یهای اجم الی می انمتفاوت و نسبتا انتزاعی ریاضی سهم بسزایی ایفا می
 با ریاضی کویت و عربستان چنین برآمد که: کتاب ریاضی ایران

زیب اتر و پ ر  ب ه مرات   عربستان و کوی ت تصویر روی جلد ریاضی ایران در مقایسه با ریاضیات -
را که کاربرد اشکال هندسی و ریاضیات در طبیعت با ظرافت و زیبایی فود الع اده ای مغزتر است چ

 است . به تصویر کشیده شده

تصاویر کویت به لحاظ فانتزی و شادی ، اس تفاده مناس   از شخص یتهای حی وانی ک ه در آغ از  -
ی م اثر در کتاب به کودک معرفی شده ان د ، در کن ار شخص یتهای انس انی، اس تفاده از ریزنقش ها
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الب ی محتوای کتاب ، برخورداری از برخی از حواش یها و ت ذهیبهایی ک ه غالب ا  ب ا س ونه تص ویر 
 از تصاویر ایران و عربستان موفق تر عمل کرده است. هماهنو است ، تصاویر کویت از این لحاظ

لقت م ی در راستای طرح ملی آموزش ،اهداف مهمی چون ارتباط کودک با خود، خدا ، خلق و خ -
بایست مورد اهتمام ویژه ای از سوی تصویر گر ایرانی قرار می گرفت ، اما برخی از ای ن اه داف در 
برخی از تصاویر یا رنو باخته و یا بیشتر مورد تاکید واقع شده است،ارتباط با خل ق و خ دا ب یش از 

محیط زیس ت ، تعام ل  مفاهیم دیگر مود توجه قرار گرفته هر چند که ارتباط با خلقت مانند توجه به
ام ا در مجم وع،  صحیح با حیوانات و پرندگان، در مقایسه با اهداف دیگر کمی رن و باخت ه اس ت

در مقایس ه ب ا ریاض یات عربس تان و  مل ی -اهداف تربیتی ایران و پرداختن نسبی به هویتهای دینی 
 کویت به مرات  بیشتر مد توجه قرار گرفته است.

در کتابهای عربستان و کویت بیش از ایران قابل مشاهده اس ت، ب ه وی ژه هماهنگی متن با تصویر  -
اینکه در این تصاویر سواالت و استکشافاتی نیز به موازات متن فصل مربوط مط رح ش ده اس ت ک ه 
موج  می شود توجه کودک از همان نخست به یافتن پاسخ مناس  ب ا آن پرس ش معط وف ش ود و 

 یرش مفاهیم جدید می گردد.اینچنین است که ذهن او مهیای پذ

اصل سادگی در تصاویر عربستان به مرات  بیش از تصاویر ریاضی ایران و کویت مورد نظ ر ق رار  -
 گرفته است.
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مع أمثلة مماثلة في بعض الدول العربیة؛  دراسة الرسوم التوضیحیة لکتب األطفال في إيران
ياضیات االبتدائیة  علی سبیل النموذج دراسة مقارنة لکتاب مدرسي للر

 ملخص
 ن عملية التعليم عملية معقدة وتستغرق وقًتا طويًل ولن تکقون فعالقة جقًدا ةقدون الدراسقة و  فقاق 

عليم األطفال الْين درسوا في الصقف الوق  الکافي والميزا ية الکافية ، خالًة  ذا کا   تهدف  لی ت
الصعوةة وعدم الجاذةية وعدم الکفقاءة فقي تثير  التي األول ةالمدرسة االةتدائية ويتعلمون الرياويات

،  تلميقْوةما أن الصور في المدرسة االةتدائية هي النافْة األولی التي تفتم لهیالء ال. الحياة اليومية
أحلی وأکثقر جْاةقة ةالنسقبة  جعل تعليم الرياوياتت التي ممتعةفمن المفيد االستفادة من الصور ال

لهم. وةالنظر  لی العلقة الوثيقة ةين اللغة العرةية واللغة الفارسقية وأيًضقا التققارب النسقبي للثقافقة 
اإلسلمية اإليرا ية مع ةعض الدول العرةية ، فمن المفيد  ثراء الثقافة والتعلقيم القوطنيين مقن خقلل 

ةاإل جازات الترةوية لقبعض هقْه القدول  ، و االستمتاعة من أساليَ التعليم في هْه البلداناالستفاد
 دراسقةالتحليلقي ة يالولقف المقالة علقی المقنه في ةعض المجاالت. في هْا الصدد ، تقوم هْه 

  ظقائره فقي مقار قة مقعاالةتدائية فقي  يقران ةأمثلقة دراسة لور کتاب الرياويات للسنة األولی من ال
فإ ق  يققدم أفکقاًرا  من خلل تقديم وتحليقل أفضقل األمثلقةو الکوي  والمملکة العرةية السعودية ،

االةتدائيقة فقي  يقران أکثقر جاذةيقة  دراسقةالرياويات في الصقف األول مقن ال عليمجعل تتجديدة ل
 لور هادفة. عم ةديناميکي ةصورةتعزيز الثقافة اإليرا ية اإلسلمية تیدي  لی وجمااًل وعملية ، وکْلك 

األطفققال، الرياوققيات  تققَ، الرسققوم التووققيحية لکعلققيمالنقققد المقققارن، الت :مفررردات الرئیسررةال
 اإلةتدائية.



 

، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/نیسان الفارابي و جامعة الکوفة،   م۲۰۲۱أبر

های ید و جوهری در میان فرهنگبررسی جایگاه مکتب برمکی، ابو عب
 عربی به فارسی

 1رضا افخمی عقدا
 دانشیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه یزد 

 2مهدیه جعفری ندوشن
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه یزد

 چکیده
ی ی پنجم هجری در ای ران ب ا انگی زهفرهنو نویسی عربی به فارسی در نیمه نخست سده

ی دینی و سیاسی و علم ی مس لط ب ر قلم رو زبان عربی، به عنوان زبان زنده تعلیم و تعّلم
وسیع جهان اس م آغاز شد. فرهنو نویسان ایرانی در ت دوین و نگ ارش لغتنام ه خ ویش 

نویسی عربی بودند و هر کدام یک ی از آن مکتبه ا را ب ه س ب  بیشتر پیرو مکتبهای فرهنو
کی، ابو عبی د و ج وهری چش مگیرتر اس ت ب هسهولت برگزیدند در این میان مکت  برم

های بسیاری از قرن پنجم تا سیزدهم هجری بر اساس این مکات  نگاشته طوریکه لغتنامه
 اللغات و لوامع المصطلحاتاللغه، دستوراإلخوان، جوامعکنزهای است. مث   فرهنوشده

کلمه تصنیف گردیده و الفبایی -ی مکت  برمکی یعنی بر اساس ترتی  نخستینو...بر پایه
ی مکت  ابو عبید یعن ی ب ر ... به شیوهوالبلغه فی اللغة، مرقاة، مصّرحة األسماءفرهنگهای 

ج امع و فرهن و  ص راح اللغ ه اساس معانی و موضوعات کلم ه ت دوین یافت ه و فرهن و
االرب اس ت که نسخه خطی بازمانده از قرن سیزدهم هجری و هم عصر منته ی -اللغات

ب ه  -ون مورد غفلت واقع شده و در کتابخانه وزیری ی زد روی در اض مح ل داردولی تاکن
اس ت. ای ن الفبایی کلمه نگاش ته ش ده-شیوه مکت  جوهری یعنی بر اساس ترتی  پایانی

های برمکی، ابو عبید و ج وهری در می ان جستار به دنبال بررسی و مقایسه جایگاه مکت 
کت  برمکی و ابوعبید از جایگاه بهتری نسبت ب ه های عربی به فارسی است. که مفرهنو

 مکت  جوهری در میان فرهنگهای عربی به فارسی برخوردارند.
عرب ی ب ه فارس ی، مکت   برمک ی، مکت   ابوعبی د، مکت    فرهنوکلمات کلیدی: 

 جوهری، جامع اللغات

                                                                                 
1. afkhami@yazd.ac.ir 
2.  mahdiejafari59@gmail.com 

mailto:afkhami@yazd.ac.ir
mailto:mahdiejafari59@gmail.com
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 مقدمه
ه ا بس یاری از ناش ناخته تاند که انسان را به ش ناخهای لغت همواره یکی از ابزارهایی بودهفرهنو

اس ت وانگان با ترتی  معینی در آن گردآوری شده»اند. زیرا فرهنو لغت کتابی است که: یاری کرده
«) و شامل شرح و اط عات مفیدی پیرامون آنها باشد و نیز دانستنیهای سودمندی در بر داشته باش د

ت وان شوند م یخه علم لغت محسوب میهای لغت زیرشا( از آنجا که فرهنو ۵۰تا، بی  األنباری،
از آنها به عنوان مهمترین منابع ادبی نیز نام برد چرا که علم لغت به هرزبانی باشد عبارت از دانس تن 

بردن به معانی کلمات آن است و منفعت آن رسیدن به علوم و حقایقی است که اختصاص به آن و پی
شود م ث  ت ا زم ان یشتر باشد زبان آنها زودتر رای  میزبان دارد لذا هرقومی که دانش و تمدن آنها ب

پیدایش تمدن یونان هیچ قومی به پای آنان نرسید، دانشمندان بزرگی از آن س رزمین برخاس تند و در 
های گوناگون علمی از فنون حکمت و ریاضی و... کتابهایی سودمند تألیف کردند و در سراس ر رشته

نگذشت که زبان یونانی زبان علمی جهان شد و تا هزار س ال زب ان جهان شهرت بسزا یافتند و دیری 
یونانی زبان زنده، بین المللی و در جهان منتشر بود. تا آنکه پیغمبر اس م)ص( در سرزمین عربستان 
ظهور کرد و کتاب آسمانی خود قرآن را از جان  خداوند متعال به زبان عرب ی آورد و اوض اع جه ان 

از هر علم دری به روی جهانیان گشود و در هر قسم برتر از اندیشه یونانیان و  دگرگون شد. چون قرآن
( اعرابی ۸، ۱، ج۱۳۷۸باالتر از افکار ایشان گفتاری تازه آورد که به خوبی در دلها نشست.)معلوف، 

گاه نبودند، به فلسفه و منطق ارسطو هم آشنایی نداشتند  که بر اصط حات حساب و هندسه و ط  آ
ک مدتی با لسان عرب ی خ ود نظری ات اقلی دس و فلس فه ارس طو و هیئ ت بطلی وس و ط   در اند

ج  الینوس و حکم  ت و پن  د بزرگمه  ر و سیاس  ت کس  ری را ش  رح داده ب  ا نهای  ت دق  ت بی  ان م  ی
( اعراب که قبل از اس م توّجه خاص ی ب ه زب ان خ ویش داش تند ب ا ۳۴۴، ۱۳۵۸نمودند.)خلیلی، 

لسان » عربی، زبان قرآن و دین اس م و ک م رسول خدا قرار گرفت و  ظهور اس م نظر به اینکه زبان
نامیده شد اهتمام آنان را به زبان عرب دوچندان نمود. بدین جهت دانش مندان اس  می « عربی مبین

به بیان قواعد و تنظیم اصول و تبیین مفردات و ض بط کلم ات آن تح ریب و ترغی   ش ده و ب ه آن 
ای برای آشنایی با معارف اس می ظ کردنش از هرگونه خطر، آن را وسیلههمت گماردند تا ضمن حف

( به هم ین جه ت اع راب ب ه ۵۱، ۱۳۸۵ای از تمدن اس می قرار دهند.) شفیعی، و انسانی و جلوه
ه ای فص یح م ث   قبائ ل منظور حفظ و آموزش زبان عربی فصیح کودکان خود را به جایگ اه لهج ه

س پردند ت ا فص احت در بردند و تماسی با غیر عربها نداشتند؛ م یبسر میسعدبن بکر که در بیابان 
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طبیعت کودک جای گیرد، این کار در روزگار ظهور پیامبر اس م، میان بزرگان مّکه معمول و مت داول 
( این توجه و عنایت عرب به زبان خود پس از ظهور اس م نی ز ب اقی ۷۳، ۱،ج ۱۹۷۲بود.)السایح، 

کوشیدند تا زبان خود را از تغییر و تحریف حفظ کنند. ام ا دی ری نپایی د ک ه نان میماند و آنها همچ
زبان عربی دستخوش آسی  گردید چرا که برخی از قبای ل ع رب ب ه دلی ل خشکس الی ک ه گهگ اه 

ای از آن ان ط ی س فرهای کردن د و پ ارهشد به بیرون از جزیرة الع رب هج رت م یدامنگیر آنان می
رهای زمستانی به یمن و سفرهای تابستانی به شام  با غیر عربه ا رف ت و آم د پی دا بازرگانی مانند سف

امیه که مردم سرزمینهای غیر عرب، اس م آوردند، ارتباط کردند. و در زمان خلفای راشدین و بنیمی
( همچن ین در نتیج ه فتوح ات ۲، ۱۳۸۰ت ر ش د.) روای، عربها با مردم سرمینهای مجاور گس ترده

ی این تماسها گویشها و س م ارتباط و تماس اعراب با ملل و اقوام دیگر زیاد شد و در نتیجهگسترده ا
آنکه بدانن د ک دام ها و وانگان بیگانه به تدری  به زبان عربی راه یافت تا آنجا که اعراب بی ناخالصی

اعث گردید تا تع دادی ( این عوامل ب۳بردند.) همان، وانه عربی و کدام بیگانه است آنها را به کار می
شناسان از بیم آن که تغییرات و تحریفاتی در این زبان ایجاد ش ود و لغ ت ع رب دچ ار زوال از زبان

گردد و مسلمانان از فهم و درک قرآن و احادیث نبوی محروم گردند به پ االیش زب ان عرب ی و جم ع
نام ه نویس ان در لغ ت ( ای ن۵۷، ۱۹۶۷آوری وانگان خال  و اصیل عربی همت گمارند.) عطار، 

رفتند که در بادیه و به دور از ش هرها س کونت داش تند. چ ون زب ان آن ابتدای امر به سراغ قبایلی می
های دیگر، از تحریف مصون مانده ب ود، قبایل به سب  دوری از شهرها و عدم همجواری با سرزمین

 گرفتند.این علماء وانگان اصیل و خال  را از اعراب بادیه می
نان در آغاز هدفشان گردآوری لغات متداول در زب ان عرب ی و بی ان تلف ظ درس ت و ش رح مع انی آ

ب ه هرح ال بردند. کار میهای گوناگونی بهگوناگون آنها بود، جز اینکه در تنظیم و ترتی  لغات شیوه
م ک ه اس اس تم ا آوردنویس ی بش مار پیشگامان فرهنو را مالفان نخستین فرهنگهای عربیتوان می

ان د. و فرهنگه ای آن ان در ترتی   و تنظ یم گ ذاری کردهنویسی عرب ی را پایهقواعد و اصول فرهنو
کلمات، جای ابتکاری را برای متأخران باقی نگذاش ته اس ت، مگ ر در برخ ی حالته ا ک ه س هولت 
 استفاده را باعث شود و طبیعی است که جنبه ابداعی یا ابتکاری چندانی ن دارد. کس انی ک ه پ س از

ای به سیستم گذشتگان نیفزودند و روش جدیدی را ابداع ننمودند. اند تا زمان ما چیز تازهایشان آمده
 بلکه پیرو گذشتگان شدند و هر کدام روش یکی از آنها را به سب  سهولت برگزیده است.

روش  نویسی عربی در بسیاری از نقاط با یکدیگر ت قی دارند و برخ ی از آنه ا درپیشگامان فرهنو
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ت وانیم فرهنگه ای یکی هستند، لکن هر کدام خصوصیات و ویژگیهای خود را حفظ کرده است. می
ب ه برمک ی، در پ ن  مکت   ابو المعالی محمد بن تمیم این پیشگامان را از زمان خلیل بن احمد تا 

مکت   برمک ی  مح دود  و مکت  جوهری، مکت  ابوعبید ، مکت  ابن درید ، مکت  خلیل نامهای
یم که تمام آنها در خ ل سه قرن از اواخر قرن دوم هجری تا اواخر قرن چهارم هجری، یعنی پ یش کن

پیدا شدند. این مکتبها هر چند که پن  ت ا  397د. تا  175یا  170از وفات خلیل ابن احمد در سال 
ع انی ک ه توان آنها را به دو اصل ارجاع داد یعنی دو مکت  مع انی و الف اظ. مکت   مهستند اما می

و ابوعبی د  الغری   المص نفان د. مانن د فرهنگهایی بر حس   مع انی و موض وعات ت ألیف کرده
ان د، در ای ن هایی که معانی را اساس کار خود قرار دادهها و لغتنامهابن سیده. تمام رساله المخص 

                                          گیرند.مکت  جای می
اس کار خود را صدای کلمات قرار داد و فرهنو خ ود را ب ر حس   ح روف اول مکت  الفاظ که اس

اند. مانند روش خلیل ب ن احم د و اب وعمرو و ج وهری و کلمات، با روشهای مختلف، مرت  کرده
اند، اما در روش ترتی   ح روف ب ا ه م برمکی و قالی، علیرغم این که از مکت  الفاظ پیروی نموده

های عربی ب ه فارس ی نی ز ن روشهای فرهنو نویسی عربی را در میان فرهنوالبته ای اخت ف دارند.
های عرب ی ب ه فارس ی مبتن ی ب ر توان گفت که شیوه تدوین فرهنوبنابراین می توان مشاهده کردمی

می دانی  السامی فی األسامیهایی از این دو نوع، از جمله: معاجم عربی است. شباهت زیاد فرهنو
فبا   وج وه الق رآنف ارابی،  دی وان األدبحبیش ی تفلیس ی ب ا  ق انون األدببوعبید، أ غری  المصنّ

تواند دلیل ب راین م ّدعا باش د. ای ن پ ژوهش ب ا ش یوه تفلیسی با وجوه القرآن مقاتل بن سلیمان می
به بیان علل و موجب ات ت الیف فرهن و  تحلیلی پس از بررسی شیوه تدوین معاجم عربی -توصیفی

پرداخته سپس به بررسی جایگ اه مکت   خلی ل، برمک ی و ج وهری در می ان های عربی به فارسی 
ک دام ی ک از -1فرهنگهای عربی به فارسی پرداخته و به دنبال پاسخوگویی به این سواالت است که:

مکات  فرهنو نویسی عربی در میان فرهنگهای عربی به فارسی از جایگاه بیشتری برخوردار است؟ 
 رای فرهنو نویسی عربی به فارسی مناسبتر است؟کدام یک از این مکات  ب-2

 پیشینه تحقیق

فرهنگنام ه ه ای عرب ی ب  ه ش ود از جمل ه: کت  اب در زمین ه فرهن و نویس ی کتابه ایی یاف  ت م ی
( از سعید منزوی که حاوی نام و مشخصات کهنترین فرهنگهای ت ازی  ب ه پارس ی از ۱۳۳۷)فارسی

ی فرهنگهای عربی به فارسی ب ه رین مأخذ برای مطالعهی پنجم تا روزگاران اخیر است و جامعتسده
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از ص ح روای ک ه ب ه بررس ی  (۱۳۸۰شمار می رود همچنین کتاب لغتنامه نویسی در زبان عربی)
شیوه های مختلف فرهنو نویسی عربی پرداخته است. مقاالتی نیز در زمینه فرهنو نویس ی عرب ی 

( از ۱۳۸۵«)تطور فرهنو نویسی عربی ب ه فارس ی تحول و»شود از جمله  مقالهبه فارسی یافت می
عبد النبی قّیم که در مجله کتاب ماه ادبیات منتشر شده است و ساختار فرهنگهای عربی به فارسی را 

( از احمد شفیعی در مجله پی ام ک ه ب ه ۱۳۸۵بیان نموده است. و مقاله روش شناسی معاجم عربی)
نگاهی ب ه س یر ت دوین »اخته است. همچنین مقاله بررسی شیوه های تدوین فرهنو های عربی پرد

( از عبدالحسین فقه ی و حس ین ۱۳۹۰«)معاجم عربی به فارسی و معرفی خ صة اللغات ُجنابذی
مهتدی که در مجله ادب عربی چاپ شده است و در آن انواع مختلف فرهنگهای عربی به فارس ی را 

ررسی جایگاه مکات  فرهنو نویسی عرب ی در معرفی نموده است. ولی تا به حال هیچ مقاله ای به ب
فرهنو لغت عربی به فارسی نپرداخته است که این جستار به بررسی جایگاه مکت  ابوعبید و مکت  

 پردازد.   جوهری و مکت  برمکی در میان فرهنگهای عربی به فارسی می

 شیوه تدوین معاجم عربی

های کلمات زبان عربی گوناگونی در تنظیم معجمهای در تاریخ علمی مسلمین از آغاز تا کنون شیوه
اند که به مکت   ی ا مدرس ه ها چنان مورد توجه واقع شدهبه کار گرفته شده است. گاهی برخی شیوه

اند و گروهی از دانشمندان از آن طریق پیروی کرده و بر اس اس آن ش یوه مبدع آن شیوه، شهرت یافته
( به طور کلی لغت نویس ی ع رب در س ه مرحل ه انج ام ۲، ۱۳۵۸اند) شفیعی، کتاب تألیف نموده

رفت، آمد. دانشمندی به بادیه میها به هر نحو که پیش مییافته است: مرحله نخست: گردآوری وانه
ی آنها را به نحوی که شنیده بود، بدون هیچ گونه ترتیب ی مگ ر شنید پس همههای مختلف را میوانه

دوم: گردآوری کلمات مربوط ب ه ی ک موض وع در ی ک ج ا ب ه  کرد.مرحلهترتی  شنیدن تدوین می
انگیخت این بود که آنان ب ه وانهصورت یک کتاب کوچک بود. آنچه ظاهرا  کسی را به این کار برمی

خواستند تا معنی دقیق آنها را معل وم س ازند. ای ن مرحل ه ب ه خوردند و میهای قری  المعنی برمی
یک موضوع واحد انجامید.مرحله س وم: ایج اد و ت ألیف معجم ی  یتألیف و تدوین کتبی در زمینه

 (۲۴، ۱۳۶۶های عربی بنا بر ترتی  خاص است.) بیهقی، ی وانهاست که مشتمل بر همه
اس ت یعن ی « ها و کتابهای لغ وی موض وعیرساله» بنابراین نخستین گروه از کت  لغوی عربی      

ه یک موضوع گردآوری و تفسیر و معن ی ش ده اس ت از هایی که در آنها لغات مربوط بکت  و رساله
،...و کت   األبنی ه) غری  القرآن، غری  الحدیث، لغات القرآن، کت  الحیوان، خلق اإلنسانقبیل: 
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أس ماء األس د، أس ماء الخم ر، المص ادر کس ائی، ها( مث ل کتابهای مبتنی بر ساخت دستوری وانه
نامه نویسی محمد بن عمر قرطبی و... این شیوه لغت از المصادرنضربن شمیل، األفعال و تصاریفها

به مکت  أبوعبید معروف است چه ابوعبید قاسم بن س م هروی که از پیشروان لغ ت ن ویس ع رب 
فاست کتاب خود  را براساس معانی و موضوعات لغوی تألیف نموده است و آن را ب ر  غری  المصنّ

و فصول تقسیم کرده است. اهمیت کار ابو عبید در اساس کلمات هم معنی یا قری  الوقوع به ابواب 
ی گوناگون را در تألیفی ب زر  ک ه متض ّمن ب یش از س ی کت اب این است که او موضوعات پراکنده

مانن  د: خل  ق اإلنس  ان، النس  اء، الّلب  اس، الطع  ام و الش  راب، الس  ماء و األرض، الّرج  ل، الخی  ل، 
« الغری  المصنف»ابوعبید با تألیف ( ۱۲۵-۱۲۴، ۱۹۶۷والس ح...است؛ گردآوری کرد.) عطار، 

ان د. از نویس ان از روش وی پی روی کردهنویسی گشوده، و بسیاری از فرهنوای در فرهنوباب تازه
د فیما اتفق لفظه و اخت ف معن اهفرهنو نویسان قدیمی، ابوالحسن حنائی أزدی در کتابش  و  الُمنجَّ

 االفص اح اند. و از معاص ران، مالف ان کت ابروی کرده، از روش ابوعبید پیالمخص ابن سیده در 
 اند.از آن پیروی نموده یعنی عبدالفتاح صعیدی و حسین یوسف موسی

هستند مثل عین به معن ای معانی مختلف  دارای از معای  این مکت ، این است که بسیاری از الفاظ
مشترک بگردد. و بسیاری از  داند در کدام باب دنبال الفاظو پژوهشگر نمیچشم، چشمه و جاسوس 

صفات میان انسان و حیوان و گیاه و گ اهی موج ود زن ده و جم ادات مش ترکند. ل ذا پژوهش گر ب ا 
 رسد.دشواری به مطل  خود می

ه ای ی وانههای کامل و جامع) مشتمل ب ر هم هتوان روشها و قواعدی را که در تألیف معجماما می
معاجمی که بر اساس حروف اصلی کلمات  -سته تقسیم کرد: اعربی به کار گرفته شده است به دو د

 اند.هایی که بر مبنای تلفظ کلمات مرت  شدهمعجم-۲اند. تنظیم گشته

 بر مبنای حروف اصلی کلمات-1

هایی که تنظیم کلمات بر اساس حروف اصلی سامان یافته است دو نوع ترتی   ب ه چش م در معجم
» حروف بر اس اس موس یقی و مخ ارج ح روف اس ت ک ه آن را  خورد، در بعضی از آنها ترتی می

می نامند و برخی بر اساس ترتی  حروف الفبایی عرب ی تنظ یم « ترتی  آوایی» یا « ترتی  تجویدی
 شوند.شناخته می« ترتی  الفبایی» یا« ترتی  هجایی» اند که به شده
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 .ترتیب تجویدی یا آوایی1-1

شوند، ب ه دیگ ر حروف الفبا بر اساس مخرج صوتی تنظیم می منظور از ترتی  تجویدی آن است که
ای است که از حروف حلقی آغاز شده و به ح روف ش فهی ) ل  ( خ تم سخن نحوه چینش به گونه

اند. بنیانگذار این شیوه خلی ل ب ن های عربی اغل  به این شیوه تنظیم شدهشود. نسل اول معجممی
اس ت او ب ه الع ین نامه در زبان عربی یعنی خستین لغته.د( نویسنده ن۱۷۰-۱۰۰احمد فراهیدی) 

مندی به ذود موسیقی و نغمه مخارج حروف را ب رای جهت برخورداری از هوش سرشار و نیز ع قه
( این شیوه به مکت  خلیل  مع روف اس ت. پ س از ۵۴، ۱۴۰۷تنظیم کتاب خویش برگزید.)عطار، 
-۲۸۸و اب وعلی الق الی )  التهذی کتاب  ه.د( در۳۷۰-۲۸۲خلیل بن احمد کسانی چون ازهری)

ب ه ط ور کام ل ش یوه او را اتخ اذ  المح یط و صاح  بن عب اد در کت اب البارع ه.د( در کتاب۳۵۶
ن درید صاح  کتاب الجمهره ف ی اللغ ه بکه به ا البته مکت  ابن درید( ۲۰، ۱۳۸۰کردند.) روای، 

و از نظام تقالی  خلیل پی روی ک رده ب ا زیرا ا است منسوب است. تقریبا  نزدیک به روش خلیل بوده
این فرد که او ترتی  الفبایی را در تنظیم کتاب بک ار گرفت ه ب دین معن ی ک ه او ه ر کلم ه و جمی ع 

ای مانن د کب ر و تقلیبات آنرا تحت اولین حرف براساس مراعات ترتی  الفبایی قرار داده است. کلمه
ن در ترتی  الفبایی این حرف مقدم بر سایر ح روف کنند چوکرب و غیره را در زیر حرف باء ذکر می

  .اندباشد و کتابهای المقاییس و المجمل ابن فارس از این روش پیروی کردهاین کلمه می

دش واری راه اس تفاده از آن اس ت هم ان ط وری ک ه اب ن و ابن درید  مهمترین معای  مکت  خلیل
خور گوارایی را برای مردم قرار داده، ول ی در گویی که واضع آن آبش» منظور، در مورد آن گفته است:

واقع آنها را از آن رانده است، و گویی که چراگاه سرسبزی را بر ایشان ف راهم آورده، ام ا آنه ا را از آن 
منع کرده است او با تقدم و تأخرهایی که به کار بسته هدفش فص یح آوردن ب وده ام ا دچ ار گنگ ی و 

حرفی مضاعف و قل  مشوش ک رده و اندیش ه را ب ا لفی ف و معت ل و ابهام شده. او ذهن را میان دو 
: ۱۴۰۸ابن منظور،) .«رباعی و خماسی پراکنده ساخت، پس آنچه که مورد نظر بوده، تباه شده است

۷) 

 . ترتیب هجایی یا الفبایی2-1

عج ماند در این دس ته ازمهای زبان عربی بر اساس ترتی  حروف الفبا تنظیم شدهبسیاری از معجم
گی رد ک ه  در مورد توجه قرار می« الفبایی -نخستین» یاروش« الفبایی  -پایانی» ها یکی از دو روش
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 ( ۱۹، ۱۳۸۰زیر به بیان هر یک می پردازیم) روای، 

 الفبایی -اول: ترتیب پایانی

در این روش ضمن رعایت ترتی  حروف هجا و حروف اص لی کلم ه، محوری ت ب ه ترتی   ب ا الم 
گونه که، وانگان بر اساس حرف آخ ر و ب ه با فاء الفعل و آنگاه عین الفعل است، بدین الفعل و سپس

ش ود. در ه ر ب اب ترتی  الفبا در بابهایی که  با همان حرف آخر، نامگذاری شده است؛ مرت  م ی
در « بس ط»هایی بر اساس حرف اول وانگان و به ترتی  الفب ا م نظم ش ده اس ت. م ث   کلم هفصل
ای که بر این اس اس نوش ته ش ده باش د؛ دارای گیرد. در نتیجه لغتنامهقرار می« باء»صلف« طاء»باب
فصل به شماره حروف الفبا است. این روش به دلیل تکیه بر حرف آخر  ۲۸باب و هر باب دارای  ۲۸

« ص حاح اللغ ة»( ج وهری ص اح  ۸۸ت ا، ای نیز نام دارد.) عبد الحافظ، ب یکلمات، روش قافیه
دی بود که نظام قافیه را در ترتی  کلمات استعمال کرد. برخی از ادباء این روش ج وهری نخستین فر

دانند، زیرا از خصای  اصلی ادیبان، آوردن سجع در نوشتار بود و به را کمک به ادیبان آن روزگار می
کت  نویسی به م( این شیوه لغت۹۱، ۱۳۷۵کرد.) درویش، شاعران نیز در پیدا کردن قافیه کمک می

وی روش آس انی را ب رای پژوهش گران اب داع ک رد. روش وی از دو مکت   جوهری معروف است. 
. ان دبهتر و آسانتر است، لذا عده زیادی از فرهن و نویس ان از آن پی روی کرده« ابوعبید»و « خلیل»

 مش             هورترین پی             روان ای             ن مکت               عبارتن             د از:
ابوالفض ائل   -۲«مختار الصحاح» لغتنامه  مالف (د ۶۹۱)م محمد بن ابوبکر عبدالقادر رازی  -1

  -3 «الزاخ ر العب اب»( مال ف کت اب د ۶۶۰)م ی نرضی ال دین حس ن ب ن محم د حس ن ص غا
 -4 «لس ان الع رب»مال ف  د( ۷۱۱)م ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم بن منظ ور افریق ی 

-5«المح یطالق اموس» مال ف د(۱۲۰۵)م  ابوطاهر محمد ب ن یعق وب ب ن محم د فیروزآب ادی
 «ت اج الع روس»د( مال ف1205الدین سید محم د مرتض ی حس ینی زبی دی)م ابوالفیب مح 

اند یعنی در تقسیم کت اب ب ه اب واب ب ر اس اس همه این افراد معاجم خود را بدین شیوه تألیف کرده
حرف آخر کلمه و تقسیم ابواب به فصول با در نظر گرفتن حرف اول کلمه، بر اساس واحدی، استوار 

 (۲۰، ۱۳۸۰.) روای، اندگونه تغییر و تطوری ایجاد نکردهاند. که از آغاز تا پایان هیچکرده

 الفبایی -دوم: ترتیب نخستین

در این روش، چینش کلمات با توجه به حروف اصلی و بر اساس حروف الفبا با محوریت فاءالفع ل 
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ای که بر این اساس تنظیم ش دهمهناترین لغتگیرد. قدیمیو عین الفعل و سپس الم الفعل شکل می
ه.د( است که در قرن دوم هجری تألیف ش ده اس ت. ۲۰۶از ابو عمرو الشیبانی)  الجیماست کتاب 

وی در تنظیم وانگان، تنها ترتی  حرف اول را رعایت کرده و ت وجهی ب ه ح رف دوم و س وم نداش ته 
ر به همزه را بدون آنکه حروف م ااست.  بع د را در نظ ر بگی رد، ب ه ص ورت  مث   همه کلمات ُمصدَّ

ای ک ه در ای ن االود، االل ، المافول، االفق و غیره در باب مربوط به همزه گ ردآورد. آخ رین کلم ه
بایست پیش از همه کلم اتی ک ه در ای ن ب اب است و حال آنکه این کلمه می« االده»باب ذکر کرده 

ش یبانی منس وب ک رد بلک ه ای ن ابتک ار از آن  به را روشاین توان آمده ذکر شده باشد. بنابراین نمی
برمکی است که با توجه به کار شیبانی در تبوی  کتاب بر اساس حرف اول کلمه و به ترتی  ح روف 

ای ن روش را تکام ل بخش یده اس ت. ب دین  الص حاحبندی الفبا و نیز با پیروی از جوهری در فصل
استخراج کرده، و سپس آنها را ب ه  الصحاحب صورت که وی در وهله اول، فصل همزه را از همه ابوا

پ س  ترتی  حروف دوم و سوم مرت  کرده است و آنگاه به فصل باء و سپس تاء و الخ پرداخته است.
ابو المع الی محم د  گرچه اولین بار ابوعمرو شیبانی، لغت نامه خود را به این روش تنظیم نمود ولی

این ش یوه ب ه مکت   برمک ی مع روف اس ت. برمک ی  بن تمیم برمکی این شیوه را تکمیل نمود لذا
کشف کلمات در ای ن  (89-88، 1380)روای، را بر اساس آن نگاشت. « المنتهی فی اللغة» کتاب

های دیگر است به همین عل ت از دیرب از م ورد توج ه لغوی ون ب وده تر از شیوهتر و سریعشیوه آسان
نوش ته ابوالقاس م « اس اس الب غ ة»د. لغتنام ه آی است و امروزه نیز رای  ترین شیوه به حساب م ی

تألیف احمد بن محمد بن عل ی  مصباح المنیرلغت نامه  ه.د(؛538-467)عمرزمخشریبنمحمد
)مت وفی نوش ته فخ ر ال دین طریحی مجم ع البح رین لغتنام ه ه.د(؛770)متوفی المقری الفیومی

مات ب ا ترتی   ف اء الفع ل؛ به این روش یعنی بر اساس حروف هجا و حروف اصلی کل ه.د(1085
و أقرب الموارد  معجم الوسیط عین الفعل و الم الفعل تنظیم شده است. در دوران معاصر نیز لغتنامه

  (21.)همان، اندنگاشته شده« الفبایی -نخستین» بر اساس همین شیوه و األع م المنجد فی اللغة و

 بر مبنای تلفظ کلمات-2

ین مطل  که ناآشنایان به قواعد و اصول زبان عربی توانایی بهره گیری برخی از معاصران با وقوف به ا
از معاجم عربی را ندارند و از سویی به فهم کلمات عربی نیاز دارند ت ش کردند آن دسته از کلمات 
عربی را که از کاربرد بیشتری برخوردارند در قال  تلفظ کلم ات و ب ر مبن ای ترتی   ح روف هج ا 

لذا اخیرا  کتابهایی به ترتی  الفباء همانند فرهنگهای فارسی ب ه  (65، 1385فیعی،تنظیم نمایند. )ش
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گیرد بلکه هر کلمه را همانگونه ک ه شیوه فرهنگهای غربی تنظیم شده که ریشه کلمات را در نظر نمی
المنج د جب ران مس عود و  الرائ د ت وان ب ه فرهن و کند. از جمله این معاجم میآمده است ذکر می

ع ببوسیله کتابخانه الروس به ط1973تألیف دکتر خلیل الجر که در سال  الروس و فرهنو جدیاالب
ای و بدیهی است که این رسیده است اشاره نمود. ترتی  این فرهنگها بر مبنای الفبایی است نه ریشه

غی ره ای و تر از فرهنگهایی است که به روش ریش هروش با طبع پژوهندگان سازگارتر و سهل الوصول
اند. اما با این وجود این معاجم نیز به نوبه خود اشکاالتی را پ یش آورده اس ت، ک ه ای ن مرت  شده

ترین اش کال ای ن معج م، جداس ازی شیوه از طرف علمای زبان عرب ی رد گردی ده اس ت. و عم ده
ن عربی سازد زیرا انعطاف زباکلمات هم ریشه از یکدیگر است که کار تحقیق را با اشکال مواجه می

بین د. و قابلیت زیادت و اشتقاد در آن از ویژگیهای عمده این زبان است که با ای ن روش آس ی  می
را « مک رم» را در آخر و کلمه« کرم»بینیم و کلمه را در اول معجم می« اکرم»مث   در این روش کلمه 

 فق ط توان دح دی میکند و ت ا در جایی دیگر که مشکل دسترسی به کلمات را بطور کامل رفع نمی
 .سازدبرای مبتدیان مفید واقع گردد اما محققان را با مشکل مواجه می

 های عربی به فارسیعلل و موجبات تألیف فرهنگ

با فروپاشی امپراطوری ساسانی به دست فاتحان مسلمان و ورود اعراب ب ه س رزمین ای ران، زب ان و 
ی ایران ی پی دا ک رد، انتش ار زب ان عرب ی در آن ه اادبیات عرب نیز مجال ورود و سیطره بر سرزمین

مناطق موج  ضعف بسیاری از زبانها گردید. برخی از این زبانها زبان دینی بود و کت  مق ّدس ب ه 
آن زبانها وارد شده بود مانند عبری و سریانی؛ مردمان آن نواحی برای حفظ می راث دین ی و حف ظ و 

به تألیف مع اجمی پرداختن د ک ه ش امل لغ ات زب ان  صیانت زبان ملی خود  در مقابل زبان عربی،
ها برای کسانی که عربی بر زبان آنان چیره شده ب ود و ب یم آن عربی و زبان خود آنان بود. این فرهنو

رفت که زبان مادری خویش را فراموش کنند مفی د افت اد. مهمت رین فرهن و لغ ت از ای ن قبی ل می
( هر چن د ایرانی ان زب ان ۹۱، ۱: ج۱۹۶۸و عربی.) نّصار، است به دو زبان سریانی« بربهلول» کتاب

فارسی را در برابر هجوم زبان عربی حفظ کردند ولی چون زبان عربی در ممالک اس می رای  بود و 
یادگیری زبان عربی در میان ایرانیان گاه با میل و رغبت، گاهی برای دس تیابی ب ه مناص   دی وانی و 

ن در میان نخبگان ایرانی رواج داشت و همچن ین ب ه دلی ل رواج ای ن دبیری، گاه براثرتحمیل حاکما
مندی از مزایای مالی،  ایرانیان  خ ود را زبان به عنوان زبان رسمی دربار حاکمان محلی و امکان بهره

دیدند. لذا دانشمندان به منظور برطرف کردن نیاز مردم ع ادی ک ه ب ه ناگزیر به یادگیری این زبان می
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مند و نیازمند بودند دست به ترجمه قرآن و تألیف کت   لغ ت عرب ی ب ه دین جدید ع قههای آموزه
ی دیگری که بدان کمتر اشاره شده این است که نیاز به تألیفات دوزبان ه عرب ی ب ه فارسی زدند. نکته

فارسی یک نیاز دوسویه بوده وتنها از طرف فارسی زبانان نب وده اس ت. ق وم پی روز نی ز ب رای بس ط 
تی ی سیاسی و رفع نیازهای اقتصادی و اجتماعی خود محتاج تعامل با فارسی زبانان و ی ادگیری اس

ه ای وانگان فارسی مورد نیاز خود بوده است. این مسأله یکی از دالیل آمیختگی زبان عربی با زب ان
 ( ۹، ۱۳۴۶دیگر از جمله فارسی است.) نطنزی، 

ایران را جزئی از جنبش اصیل تألیف و تصنیف کت   ب ه  های عربی به فارسی درالبته تألیف فرهنو
ی توان شمرد که در اواخر قرن سوم هجری در ایران پدیدار گشته بود، چرا که تجزی هزبان فارسی می

های کوچک و تسّلط ایرانیان و ترکان بر اکثر آنه ا، خصوص ا  در مش رد، خ فت عباسی به حکومت
های تازی ب ه پارس ی را ب ه ب ار خود واداشت و این، جنبش فرهنو این امر را به احیای زبانهای مّلی

 ( ۹۲، ۱، ج۱۹۶۸آورد.) نصار، 
 نویسد:در مورد علل تصنیف فرهنگها می ی طبیعیاتقراضهی دکتر غ محسین صدیقی در مقدمه

اس  م زبان عربی در ایران پس از استی ی قوم عرب بر این کشور نزد عّمال و حّکام و والیان دول ت 
رف ت؛ ول ی، ک ار م یزبان رسمی و دیوانی شد و در مکاتبات عّمال با دولت و دستگاه خ ف ت ب ه

رسد، زب ان ب ومی در می ان جمه ورمردم از روس تایی و چنانکه در نظایر این مورد طبعا  به خاطر می
محّل ی نی ز در شهری و عشایر و طوایف همچنان باقی و رای  ماند و دهقانان ایرانی و رؤسا و بزرگان 

 بردند.مکاتبات و معام ت و محاورات خود آن زبانرا به کار می
های منظوم پیشرفت شعر فارسی عروضی در دولت صّفاریان و مخصوصا  سامانیان و ترتی  شاهنامه

ی ت اریخ و م ذاه  و های مختلف و انشاء مص ّنفات گون اگون درب ارهو منثور و داستانها و منظومه
ی کتابهای مهم پر حجم به فارسی دری و اخ د و رسوم و آثار ایران باستان و ترجمه فرهنو و آداب

خاّصه در دولت سامانی از اواخر قرن سوم هجری به بعد موجبات و  وسایل ترقی روزافزون و اش اعه
 (۱۶، ۱۳۸۴ی زبان فارسی را فراهم آورد.)ابن سینا، 

و مصنفان علوم و آداب صریحا  به استعمال زب ان  در قرن پنجم هجری جمعی از رجال سیاسی ایران
ی کتابه ا از عرب ی ب ه مّلی و به ضرورت تألیف کتابهای فارسی که منفع ت آن ع ام باش د و ترجم ه

 (۳۰فارسی سفارش می کردند.)همان،
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در جریان این نهضت دانشمندان و نویسندگان ایران ی خ ود نی ز ای ن واقعّی ت را دریافت ه بودن د ک ه 
ردم راغ  یا قادر به مطالعه و درک و فهم کت  عربی، که غالبا  آنها به این زب ان نوش ته م یاکثریت م

ی به منظور رفع نیاز و مشکل جامعه به تألیف کت  به زبان فارس ی، ترجم ه شد نیستند. از این روی
عّل م فارس ی ب ه منظ ور تعل یم و ت –های عربی کت  عربی به فارسی و سرانجام تهیه و تدوین فرهنو

ی تألیفه ا و ترجم هزبان عربی پرداختند. اهتمام و توجه آنان نسبت به چنین امور از آنچه در مقّدم ه
های برخ ی از ای ن ها و دیباچه( نظری به مقدمه۳۶، ۱۳۶۶های خود آوردند مشهود است.)بیهقی، 

 کند:ها ما را در کشف و شناسایی علل تدوین این کتابها آشنا میفرهنو

و َةعقُد »... فارسی است، چن ین آم ده اس ت:  -های عربی، که از نخستین فرهنومرقاة یمهدر مقّد 
نَ  َظها و َيَتَقيَّ َنها َو ِلُمريِد األَدِب أن َيَتَحفَّ ُن أسماًء ُمترَجمًة الةدَّ ِللمبَتِدى أن َيَتَلقَّ هقا َفهِْه لحائَف َتَتَضمَّ

 (۲ش، ۱۳۴۶نطنزی، ... «)ِلسلوِک طريِ  األدبِلَتکوَن ِمرقاًة  لی َمعِرفة الَکلِم َو توطئًة 
کار باید آن را بی اموزد و جوی ای ادب ای است که تازهشدهها شامل اسامی ترجمهترجمه: این صفحه

ای ب رای حرک ت در مس یر ادب آن را حفظ کند و به کارگیرد تا نردبانی برای شناخت ک م و مقدم ه
 باشد.

يقُ   فقادَة الُمبَتقِديَن »...نویسد: میالمصادر ی در مقدمه ابو عبداهلل حسین بن احمد زوزنی، َو تَوخَّ
غِة َلُهم ةيَن و َتوِطئة طريِ  اقِتباِس هْا الفنك ِمن اللَّ  (۴: ۱ش،ج۱۳۴۹زوزنی، ...«)ِمَن المتأدَّ

کاران ادب مفید واق ع ش ود و همچن ین ترجمه: قصدم از نوشتن این فرهنو آن بود که اثرم برای تازه
 کارگیری این فن از زبان.ی راهی باشد جهت بهآنها مقّدمهبرای 

...داعی را دواعی هّمت در حرکت و بواعث نهم ت » چنین آمده است:  دستور اإلخوان یدر مقدمه
در هّزت آورد تا علم لغت که تعّلم آن کلید همه علمهاست.) بعضی را( که شعراء و فض ء متق ّدم و 

اند جمع کند تا مبتدیان را ک ه طالب ان فض لند ب ه کت   مط ّول ال کردهفصحاء و بلغاء متأّخر استعم
 (۲ش، ج ا، ص۱۳۴۹دهار، « ) احتیاج نیفتد.

و چون لغ ت کلی د گ ن  معن ی اس ت، هرآین ه جه ت »...در مقدمه می نویسد: کنز اللغة صاح  
سانی که بر منه  ی قرآنی بر هر فردی از افراد انی نبوی و الفاظ کریمهشناختن معنی احادیث شریفه

ش، ۱۳۱۶اب ن مع روف، «)مستقیم مسلمانی قایم باشد دانستن لغات عربیة واج   و الزم اس ت...
 (۲ص
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ه ای عرب ی ب ه فارس ی را ب ه ش رح زی ر توان علل و دواعی تألیف و تدوین فرهنوکوتاه سخن: می
 برشمرد:

 استق ل سیاسی احیا و حفظ زبان پارسی به منظور تقویت مبانی مّلی و کس  و تأیید -۱
 زبانان به دانستن و فهم زبان عربیقصور و ناتوانی و عدم رغبت اکثریت پارسی -۲
مندی از کت  عربی و نی ز کس   تعلیم و تعّلم زبان عربی به منظور رفع نیازمندیهای دینی و بهره -۳

 برخی از امتیازات سیاسی و اجتماعی

ی دین ی و سیاس ی و علم ی عربی، ب ه عن وان زب ان زن ده ی تعلیم و تعّلم زبانکه از این میان انگیزه
 مسّلط بر قلمرو وسیع جهان اس م، از همه مهمتر و ماثرتر بوده است.

 های عربی به فارسیهای تألیف و تدوین فرهنگشیوه

نویس ی عرب ی توان بیش تر روش هایی را ک ه در لغ تهای عربی به فارسی تقریبا میدر میان فرهنو
توان گفت ک ه ش یوه ت دوین فرهن ویم با تفاوتهایی جزئی مشاهده کنیم. بنابراین میکنم حظه می

ه ایی از ای ن دو ن وع، از های عربی به فارسی مبتنی بر معاجم عربی اس ت. ش باهت زی اد فرهن و
فمیدانی با  السامی فی األسامیجمله:  دیوان حبیشی تفلیسی با  قانون األدبأبوعبید،  غری  المصنّ
تواند دلیل براین مّدعا باشد. تفلیسی با وجوه القرآن مقاتل بن سلیمان می وجوه القرآنرابی، فا األدب

 الصراح من الص حاحی یکی از معاجم عربی است مانند حّتی گاهی فرهنو عربی به فارسی ترجمه
ت ا، جوهری است.) قرش ی، ب ی لصحاحکند که ترجمه ای کتاب اشاره میکه مترجم خود در مقدمه

اشاره منتهی اإلرب  یپور هندی در مقدمهی قاموس که عبدالرحیم صفیترجمه منتهی اإلربو   (۲
 (۱۱، ۱۳۹۷پور، ی قاموس نهاده است.)صفیکند که اساس کار خود را در این کتاب ترجمهمی

های عربی به فارسی ب ا توج ه ب ه مکات   لغتنام ههای تألیف فرهنوجا برای اط ع از شیوهدر این
 کنیم.ویسی عرب به چند فرهنو مهمتر اشاره مین

 جایگاه مکتب ابو عبید در میان فرهنگهای عربی به فارسی

های موضوعی است که در این کت  ، لغ ات مرب وط ب ه نخستین کتابهای لغت عربی از نوع لغتنامه
لق رآن و آوری و تفسیر و معنی شده است. مانند کتاب غری  القرآن، لغات ایک موضوع معّین جمع

 غری  الحدیث و...
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منسوب به « لغات القرآن» استی لغات قرآن به دست ما رسیدهاولین کتابی که به زبان عربی درباره
 (۶، ۱۳۶۷های قرآن کریم است.) ؟، عبداهلل بن عباس است که به ترتی  سوره

را به فارسی نوشته خورد که لغات قرآنهای عربی به فارسی نیز کتابهایی به چشم میدر میان فرهنو
 کنیم:اند و ما چند نمونه از آنها را ذکر می

» احم   دزوزنی ص   اح  کت   ابالق   رآن: ت   ألیف أبوعب   داهلل حس   ین ب   نترجم   ان -۱
 (۱۶، ۱۳۳۷د()منزوی،۴۸۶متوفی«)المصادر

د( ک ه ۵۶۲تراجم األعاجم: تألیف زین المشایخ محمد بن ابوالقاسم بقالی خوارزمی) مت وفی  -۲
 ( ۶۴-۶۱، ۱۳۳۷های قرآن است) منزوی، ی مفردات قرآن است و به ترتی  سورهشامل ترجمه

جوامع البیان در ترجمان القرآن: تألیف ابوالفضل حبیش ب ن اب راهیم محم د تفلیس ی) مت وفی  -۳
 ( ۷۶، ۱۳۳۷ه.د( که شامل لغات قرآن و مترادفات آنها است.)منزوی،۶۰۰

ه ا در ای ن محمد بن نصر البخ اری اس ت ک ه وانهالمستخل : تألیف حافظ الدین محمد بن  -۴
مرت   گردی ده اس ت و « ن اس» تا« بقره» و« فاتحه» هایی که در قرآن آمده از کتاب به ترتی  سوره

فوائد ادبی و قواعد نح و و ص رف زب ان ع رب را ب ه مناس بت آن کلم ه ش رح داده اس ت.)منزوی، 
 (۱۵۲ش، ۱۳۳۷

موضوعی قرار دارد که هر یک حاوی موض وعی خ اص  های کوچکدر میان کت  لغت عرب رساله
از لغات عرب است مانند: کتاب الخیل، کتاب األصنام، کتاب الشجرات و.... نظیر این ن وع رس اله

های عربی به فارسی یافت که اگر چه شباهت تام با آنها ندارن د توان در میان فرهنوهای لغوی را می
 ولی اساس تدوین آنها یکی است:

د( ای ن کت اب، ۴۷۰-۳۸۵نو ابوالفضل بیهقی: تألیف ابوالفضل محمد بن حسین بیهق ی)فره-۱
های مربوط به انشاء و ترّسل اس ت. تنها از این جهت که حاوی لغات یک موضوع خاص، یعنی وانه

ب ه حس اب آورد.) فقه ی و مهت دی، « ه ای لغ وی موض وعیرساله» توان به قید احتیاط از نوعمی
۱۳۹۰ ،۳۴۳) 

ی دهم، نامهای مذهبی و مقدسات را جمع کرده و ی ناشناس در سدهاب ُحسنی: که سرایندهنص -۲
 (۲۰۷، ۱۳۳۷است و بدین جهت آن را ُحسنی نامیده است.)منزوی،به فارسی ترجمه کرده

ای ب ه منظوم ه« ب دیعی» ی دهم شاعری فارسی زبان متخل  ب همثلثات منظوم بدیعی: در سده-۳
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 (۲۰۹ی نون ساخته و کلمات مثلثه را در آن گردآوری کرده است.)منزوی، بحر رمل و به قافیه

مثلثات در اصط ح لغت شناسان عرب کلماتی را گویند که به فتح اول و ض م و کس ر آن اس تعمال 
شود و در هر صورت معنی خاص دهد. گردآوری چنین کلمات و تشخی  معانی آنها یکی از رشته

ت. نخستین کسی که به گردآوری آنها در زبان عرب پرداخت ه اس ت شناسی عرب بوده اسهای لغت
د( و ۶۷۲ه( است و پس از او کس ان دیگ ری مانن د اب ن مال ک نح وی)۲۰۶قطرب نحوی) متوفی

 ( ۲۰۸، ۱۳۳۷د( و... به این کار پرداختند.) منزوی، ۸۱۷محمد بن یعقوب فیروزآبادی) 
عرب هست که بر حس  معانی و موضوعات کلم ه اما کتابهای لغت جامعتر و کاملتری نیز در زبان 

فغری  ابن سیده و المخّص  ازاست مانند: تدوین شده توان نظایر مه م از ابو عبید که می المصنّ
 های عربی به فارسی برای آنها یافت از جمله:و مشهوری در بین فرهنو

ی پ نجم ی نخستین سدهنیمه الُبلغة فی اللغة: این کتاب نخستین لغتنامه تازی به فارسی است که-۱
از او « األدی  النیشابوری»نگاشته شده و ماّلف آن ابو یوسف، یعقوب احمد کردی است و به عنوان

ها فراهم آم ده یاد شده و خود از شاگردان ثعالبی بوده است، در این کتاب نامهای اندام انسان و پیشه
 (۳۴۳، ۱۳۵۰است.) تویسرکانی، 

ی  نطنزی: شامل اسامی مبادی و اعضاء، اصناف مردم، داروها، خوراکیه ا و مرقاة: منسوب به اد-۲
 (۲۷، ۱۳۳۷آشامیدنیها، س حها و متاعها و جز آن.) منزوی، 

د( نگارن ده ۵۱۸الّسامی فی األسامی: تألیف ابوالفتح احمد بن محّمد بن احمد میدانی) متوفی -۳
ها را در چهار بخش: آورده و وانه« البلغة» مانندکلمات را به جای ترتی  لفظی به ترتی  معانی آنها 

زمینیها  گرد آورده است و  -۴آسمانیها و ستاره شناسی -۳حیوانها و حیوانیها -۲های مذهبی وانه-۱
 (۳۳، ۱۳۳۷تواند لغات مربوط به هر طبقه را در باب خود یکجا بیابد.)منزوی، جوینده می

د(. این کتاب چنانک ه ۵۳۸ی، ملق  به جار اهلل) متوفیمقّدمة األدب: تألیف ابوالقاسم زمخشر-۴
ی آن آمده، مشتمل بر پن  بخش اس ت: األس ماء، األفع ال، الح روف، ص رف األس ماء، در مقدمه

شناسی است و دو بخش آخ ر دس تور زب ان. )زمخش ری، صرف األفعال. سه بخش اول کتاب لغت
. بخش یکم را به بابهای کوت اه، نامرت   ( بیشتر کتاب را همان دو بخش اّول گرفته است۴۸، ص۱ج

و به طور دستگاهی و بی شماره تقسیم بندی کرده، و در هر یک نامهایی را که از نظر معنی به آن باب 
نزدیک است گرد آورده و به فارسی ترجمه نموده است چنانکه باب وقت، باب آسمان، ب اب خ اک، 
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 ( ۲۸۰، ۱۳۷۷مجهول مرت  کرده است.)منزوی،و... و بخش دوم را به پن  باب معلوم و یک باب 

 جایگاه مکتب جوهری در میان فرهنگ های عربی به فارسی

ش ود ک ه ش یوه ترتی   و تنظ یم آنه ا  هایی مشاهده میهای عربی به فارسی فرهنودر میان فرهنو
  در می ان هایی از این  نوع کتنمونه برگرفته از مکت  جوهری است هرچند که تفاوتهایی با آن دارد.

 های عربی به فارسی به شرح زیر است:فرهنو
غة-۱ ی نه م ) کنز اللغات(: تألیف محمد بن عبد الخ الق ب ن مع روف، از دانش مندان س دهکنز اللّ

ه ای ق رآن و ح دیث ب ه های عربی به فارسی اس ت ک ه در آن وانههجری، یکی از بنامترین لغتنامه
مرت  شده و در هر باب کلمات به ترتی  ح رف اول  ترتی  حرف آخر ریشه در بیست و هشت باب

اند؛ نخست مصدر ث ثی مجّرد و سپس مصادر ث ثی مزید و رباعیها و بعد از آنها اس ماء درج شده
 (۱۰، ۱۳۶۷غیر مشتق یاد گردیده و گاهی از آیات و اخبار شاهد آورده شده است.) ؟، 

مص درهای  -اب او در دو بخش است. ی کزوزنی: تألیف حسین بن احمد زوزنی، کت المصادر -۲
مصدرهای ث ثی مزید که او ابتدا مصدرهای صحیح و سالم را به ترتی   ح روف  -ث ثی مجرد. دو

 مرت   ک رده اس ت و س پس-هجاء به م حظه حرف آخر ریشه مرت  _بر اساس مکت  ج وهری

 آورده است  -یمکت  برمک-مصدرهای مضاعف، اجوف، ناق ، مثال و مهموز را به ترتی  حروف
تألیف بوجعفرک بیهقی:  او نخست مص درهای ث ث ی مج رد و پ س از آن ث ث ی  تاج المصادر-۳

های سالم را پیش آورده مزید و رباعی مجرد و مزید را یکی پس از دیگری آورده و در هر بخش ریشه
ه ترتی   و سپس مضاعف، اجوف، ناق  و مهموز را گردآورده اس ت و ه ر ی ک از ای ن بابه ا را ب 

 ی آخرین حرف ریشه مرت  کرده و به فارسی ترجمه نموده است.حروف الفباء با م حظه
ج وهری، « الص حاح» ای است به اختصار از کتاب: ترجمهالّصراح من الّصحاح یا صراح اللغة -۴

ها در صراح مانن د اص ل تألیف ابوالفضل جمال الدین محمد بن عمر بن خالد قرشی. و ترتی  وانه
 ( ۲تا، است.) قرشی، بی« صحاح» ن آ

هج ری قم ری در ی زد 1258اس ت ک ه در س ال  م محمدجعفر ندوش نی تألیف جامع اللغات-۵
نگاشته شده است این کتاب یک نسخه خطی منحصر ب ه ف رد اس ت ک ه در کتابخان ه وزی ری ی زد 

اری در تنظ یم و شیوه خاص و ابتکا لغتنامه خویش را ب شود. م  محمد جعفر ندوشنینگهداری می
کتاب او حاوی یک مقدمه، س ه مقص د و ی ک خاتم ه  ه طوریکهاست  بدوین ساختهتترتی  لغات 
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مقص د اول در بی ان مع انی مقدمه آن در بیان بعضی از قواعد و اص ط حات ص رفی اس ت  است.
د و مج رمزید و مص ادر رب اعیمجرد و مقصد دوم در بیان معانی مصادر ث ثیمصادر ابواب ث ثی

ه نیز ب ه توض یح مخاتدرمصدری است و رمزید و مقصد سوم در بیان معانی اسماء متمکنه غیرباعی
مالف سه مقصد کت اب را ب ه ش یوه .پردازدمشتق میرمعانی حروف و اسماء افعال و معانی افعال غی

رف اس ت و ح است او وانگان را بر اساس ترتی  الفبایی مرت   ک ردهصحاح و قاموس تنظیم نموده
است. وی برای ای ن اده است این شیوه به روش قافیه معروفدبندی خود قرارآخر کلمه را م ک دسته

هایی مرت   ک رده اس ت و آنه ا را ب اب کار، وانگان را با توجه به آخرین حرف اصلی آنها در بخش
 است.است سپس با توجه به حرف اول کلمه لغات را در بخشهایی به نام فصل قرار دادهنامیده

 های عربی به فارسیجایگاه مکتب برمکی در میان فرهنگ

شیوه تنظیم و ترتی  برخی از فرهنگهای عربی به فارسی بر اساس مکت   برمک ی یعن ی ب ه ترتی   
 حروف الفبا است برخی از مهمترین این فرهنگها عبارتند از:

ماء. نگارن ده و زم ان فارسی مخصوص اس–(: فرهنگی است عربی تهذی  األسماء) تاج األسامی-۱
ها، به بیس ت و هش ت ب اب تقس یم تألیف آن مشخ  نیست. این کتاب، به ترتی  حرف آغاز وانه

شده و هر قسمت به ترتی  حرف پایان وانه، به بیست و هشت بخش کوچکتر ب ه ن ام فص ل تقس یم 
 (۱۳۷، ۱۳۳۷شده است.) منزوی، 

د( ای ن کت اب فق ط ۹۲۲قاض ی) مت وفی ، تألیف لطف اهلل بن یوسف حلیم یمصّرحة األسماء-۲
اسماء صریحه را در بر دارد. در این کتاب مالف کلم ات را ب ه ترتی   ح روف هج اء در اول و دوم 

همین است که در تهذی  حرف اول و آخ ر « تهذی  األسماء» ریشه، مرت  نموده است و فرد آن با
و س  وم در نظ  ر گرفت  ه ش  دهح  روف اول و دوم « مص  ّرحة األس  ماء»در نظ  ر گرفت  ه ش  ده ول  ی در 

 (۲۰۱است.)همان، 

اس ت. ای ن ی نهم نگاش ته ش ده: تألیف قاضی خان بدر محمد دهار که در سدهدستور اإلخوان -۳
ش ده کتاب فرهنگی است عربی به فارسی و به ترتی  حرف آغاز کلمه در بیست و هشت باب مرت 

در ترتی  هر بخش نیز حرف سوم در کوچک منظم شده و و هر باب به ترتی  حرف دوم به بخشهای
 (۶، مقدمه، ص۱۳۴۹است.)دهار، شدهنظر گرفته

: مالف آن ابوسعد سعید بن احمد بن محمد میدانی است که آن را به ترتی  األسمی فی األسماء -۴
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 (۳۹، ۱۳۳۷ترتی  حروف هجا مرت  ساخته است.) منزوی، 

دبیران مّطلع و پرکار دربار مرزبان ان ایران ی تألیف یکی از  :جوامع اللغات و لوامع المصطلحات-۵
ه ایی از زب ان ع رب ی کتاب آمده است که فقط شامل وانهی هفتم هجری است. در دیباچهدر سده

برند. ولی در عمل ب ه ای ن زبان آنها را در ُمنشآت خود به کار میاست که نویسندگان و دبیران فارسی
در این کتاب گردآورده است.کتاب برحس  حرف اول و س پس های عرب را اکتفا نکرده و بیشتر وانه

ی هر کلم ه، ع  وه ب ر معن ی لغ ت، ی کلمات عربی مرّت  گردیده و در ترجمهدوم و سوم از ریشه
مطال  گوناگون علمی را که مربوط به آن کلمه است مورد بحث قرار داده است و تقریبا  مانن د دای رة 

 (۴۹، ۱۳۶۶آید.) بیهقی، میالمعارفی برای آن زمان به حساب 
د ۶۴۹: تألیف سدید الدین ابوالفضائل محمد بن عمر بن ابی بکر نسفی در سال صحیفة العذراء-۶

 (۳۰۶، ۱۳۷۷است. کلمات به ترتی  حرف اّول و دّوم کلمات مدّون گردیده است.)منزوی، 

م ه ب ه ترتی   ح روف ها در این منظو: از شهاب اإلس م احمد القاضی است که وانهزهرة األب-۷
باشد و برای هر حرف از حرفهای الفبا یک بند ده تا پانزده بیتی ساخته اس ت.)همان، هجا مرت  می

۲۹۴ ) 
د ۱۰۴۶: تألیف عبد الرشید بن سید عبد الغفور حس ینی م دنی تت وی در س ال منتخ  اللغات -۸

ه م برخ وردار اس ت: فارسی اس ت از دو ویژگ ی م -های مهم عربیاست. این کتاب که از فرهنو
ی حرف اّول و نخست آنکه لغات قلیل اإلستعمال را حذف نموده؛ ثانیا  کتاب را به ترتی  بسیار ساده

ی لغت را که معموال برای مبتدیان تشخی  آن مشکل آخر کلمه مرّت  نموده است. و مراعات ریشه
 ( ۲۲۳بود الزم نشمرده است. )همان، 

فارسی -های عربیی لغتنامهاز تألیفات بسیار دانشمندان ایران در زمینه هآنچه در باال آمد،  چند نمون
ها به نحوی تحت تأثیر نظایر عربی خود قرار گرفته است، هرچن د بود. هرچند هریک از این فرهنو

 که تفاوتهایی با آنها دارند. 

 نتیجه
که اساس تم ام قواع د و  آیند.نویسی بشمار میمالفان نخستین فرهنگهای عربی، پیشگامان فرهنو

اند. و فرهنگهای آنان در ترتی  و تنظیم کلمات، جای گذاری کردهنویسی عربی را پایهاصول فرهنو
تدوین فرهنگهای عربی به فارسی نیز متأثر از مع اجم ابتکاری را برای متأخران باقی نگذاشته است، 
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فرهنگهای عربی به فارسی مبتنی ب ر  عربی بوده است و می توان گفت که راه و روش و کیفیت تدوین
بینیم ک ه مت أثر های عربی است به طوری که فرهنگهای عربی به فارسی زیادی را میمکات  لغتنامه

از مکت  ابو عبید بر حس  معانی و موضوعات تدوین شده ان د البت ه پی روی از مکت   ابوعبی د و 
رونق زیادی داشته اس ت ول ی بع د از ی پنجم و ششم هجری ها ی موضوعی در سدهتدوین لغتنامه

از معای  این مکت  ، ای ن اس ت ک ه بس یاری از الف اظ ب رای مع انی آن کمتر مشاهده شده است. 
داند در کدام باب دنبال الفاظ مشترک بگردد. و بس یاری از آیند و پژوهشگر نمیمختلف بسیاری می

دات مش ترکند. ل ذا پژوهش گر ب ا صفات میان انسان و حیوان و گیاه و گ اهی موج ود زن ده و جم ا
اس ت و  ص حاح اللغ ة. فرهنگهای الصراح من الصحاح که ترجمه رسددشواری به مطل  خود می

یعن ی  ص حاح اثر م  محمد جعفر ندوشنی کام  منطب ق ب ر ش یوه فرهن و جامع اللغاتفرهنو 
ت  نم وده ان د. ب ه الفبایی مر-براساس مکت  جوهری تدوین شدند یعنی وانگان را به ترتی  پایانی

نظر می رسد مکت  جوهری در میان معاجم عرب ی طرف داران زی ادی داش ت و فرهنگه ای عرب ی 
بسیاری به پیروی از این مکت  نگاشته شده است. ولی در میان فرهنگهای عربی به فارس ی جایگ اه 

ب ه  برمک ی نویس یمکت   فرهنودر میان فرهنگهای عربی به فارس ی   چندان چشمگیری نداشت.
 ک ه کنیماست به طوریکه فرهنو های زیادی را مشاهده می متداول و رای  شدهبسیار  سب  سهولت

شود و ترتی  الفبایی حرف دوم و از همزه شروع و به یاء ختم می شده وبر حس  حروف الفبا مرت  
ب رای ت ألیف رسد بهترین و مناسبترین شیوه همچنین به نظر می گیرد.سوم و چهارم را نیز در نظر می

الفبایی با توجه به ریشه فعل اس ت. چ را ک ه -فرهنو نیز مکت  برمکی یعنی روش ترتی  نخستین
هرچند روش تدوین الفبایی بدون توجه به ریشه و اشتقاد که در سالهای اخیردر بین فرهنگه ا دی ده 

و  دارن د. اما این مع اجم نی ز ب ه نوب ه خ ود اش کاالتیشده است ساده تر و سهل الوصول تر است 
ترین اشکال این معجم، جداسازی کلمات هم ریشه از یک دیگر اس ت ک ه ک ار تحقی ق را ب ا عمده

سازد زیرا انعطاف زبان عربی و قابلیت زیادت و اشتقاد در آن از ویژگیه ای عم ده اشکال مواجه می
ان مفی د واق ع تواند برای مبت دیتا حدی می این روشبیند. واین زبان است که با این روش آسی  می
 . لذا مناسبترین روش شیوه مکت  برمکی است.سازدگردد اما محققان را با مشکل مواجه می

 منابع و مآخذ
 منابع فارسی
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ی طبیعیات، مقدمه و تصحیح دکت ر غ محس ین (، قراضه1384ابن سینا، حسین بن عبداهلل) .1
 صدیقی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم.

(، تاریخی از زبان ت ازی در می ان ایرانی ان پ س از اس  م، ته ران: 1350، قاسم)تویسرکانی .2
 دانشگاه تهران

 (، پرتو اس م، تهران: اقبال، چاپ سوم1358خلیلی، عباس) .3

 (، تصحیح دکتر سعید نجفی، تهران: بنیاد فرهنو ایران1349دهار، قاضی خان بدر محمد) .4

عربی، ترجمه حسن دادخواه تهران ی، اه واز: (، لغتنامه نویسی در زبان 1380روای، ص ح) .5
 دانشگاه چمران

 (، مقدمة األدب، تهران: دانشگاه تهران1403زمخشری، ابوالقاسم محمودبن عمر) .6

(، المص ادر، ب ه کوش ش تق ی بی نش مش هد: 1349زوزنی، ابو عبداهلل حس ین ب ن احم د) .7
 کتابفروشی باستان

و تعلیق علیرضا حاجیان نژاد، تهران:  (، منتهی اإلرب، تصحیح1397پور، عبدالرحیم)صفی -
 سخن

 قرشی، جمال)بی تا(، صراح اللغة، به اهتمام عبداهلل منشی طبری، تهران: چاپ سنگی .8

(، فرهنو بزر  جامع نوین ترجم ه المنج د، ترجم ه احم د س یاح، 1378معلوف، لویس) .9
 تهران: انتشارات اس م

 ی، تهران: دانشگاه تهران(، فرهنگنامه های عربی به فارس1337منزوی، علینقی) .10

(، مقدمه لغت نامه دهخدا، ب ه قل م گروه ی از نویس ندگان، ته ران: 1377منزوی، علینقی ) .11
 دانشگاه تهران  

(، المرقاة، به اهتم ام دکت ر س ید جعف ر س جادی، ته ران: بنی اد 1346نطنزی، بدیع الزمان) .12
 فرهنو ایران

 می، تهران: مرکز نشر دانشگاهی(، تاج األسامی، تصحیح علی اوسط ابراهی1367؟؟؟؟،) .13
 منابع عربی
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 بیروت: دار إحیاء التراث العربیلسان العرب،  (، 1408محمد بن مکرم)،ابن منظور .14

 (، کنز اللغة، تبریز: چاپ سنگی1316ابن معروف، محمد بن عبدالخالق) .15

 تا(، المعاجم اللغویة، قاهر: مطبعة الرسالةاألنباری، ابراهیم نجا)بی .16

(، تاج المصادر،تصحیح هادی عالم زاده، تهران: ماسسه مطالعات و 1366فر)بیهقی، ابوجع .17
 تحقیقات فرهنگی

(، المعاجم العربیة م ع اعتن اء الخ اص بمعج م الع ین لخلی ل ب ن 1375درویش، عبداهلل) .18
 احمد، قاهره: مکتبة األنجلو المصریة

 (، کتاب نشأة اللغة العربیة و مصادرها1972السایح، احمد عبد الرحیم) .19

 عبد الحافظ، ناجح)بی تا(، دراسات فی المعجمات العربیة، قاهره .20

 (، مقدمة الصحاح، قاهره: دارالعلم للم یین، الطبعة الرابعة1407العطار، احمد عبد الغفور) .21

(، الصحاح و مدارس المعجمات العربیة، بی روت، الطبع ة 1967العطار، احمد عبد الغفور) .22
 الثانیة

م العربی نش أته و تط ّوره، ق اهره: دار مص ر للطباع ة، الطبع ة (، المعج1968نّصار، حسین) .23
 الثانیة

 مقاالت

 65-51، ص 77( روش شناسی معاجم، مجله پیام، شماره 1385شفیعی، احمد)- .24

(، نگ اهی ب ه س یر ت دوین مع اجم عرب ی ب ه 1390فقهی، عبدالحسین و حسین مهت دی)- .25
 362-333، ص 3، شماره 3فارسی، مجله ادب عربی، سال
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اسة استقصائیة عن موقف مدرسة البرمکي وأبو عبید و جوهري في قوامیس اللغة العربیة در 
 بالفارسیة

 الملخص
الفارسي في النصف األول م ن الق رن الخ امس الهج ري ف ي إی ران  -بدأت کتابة القاموس العربي 

م ن الع الم  بدافع لتعلیم اللغة العربیة کلغة دینیة وسیاسیة وعلمیة حیة تهیمن عل ی مس احة واس عة
کان معظم اللغویین اإلیرانیین أتباع ا  للم دارس العربی ة للمف ردات ف ي تجمی ع وکتاب ة . اإلس مي
واختار کل منهم إحدی المدارس للسهولة ، من بینه ا کان ت م دارس البرمک ي وأبوعبی د  .مفرداتهم

کثر بروزا   ثالث عشر الهج ري تمت کتابة العدید من القوامیس من القرن الخامس إلی ال . وجوهري أ
علی سبیل المثال ، تتألف قوامیس کنز اللغ ة، دس تور االخ وان، جوام ع . علی أساس هذه المدارس

اللغات و لوامع المصطلحات علی أساس مدرسة البرمکي یعنی بالترتی  األبج دي األول للکلم ة، 
ن ی عل ی أس اس وقوامیس البلغة فی اللغة، مرقاة، مصّرحة األسماءعلی اس اس مدرس ة ابوعبی د یع

وه ي مخطوط ة  -و قد أّلف قاموس صراح اللغة و قاموس ج امع اللغ ات . معاني ومواضیع الکلمة
باقیة من القرن الثالث عشر و معاصر منتهی اإلرب لکنها أهملت حتی اآلن ویتم االحتف اظ به ا ف ي 

یسعی هذا  .علی أساس مدرسة جوهری یعنی بالترتی  األبجدي اآلخرللکلمة-مکتبة وزیری فی یزد
المقال إلی دراس ة ومقارن ة موق ف م دارس البرمک ي وأبوعبی د وج وهري ب ین الق وامیس العربی ة 

و یکون لدی مدرسة البرمکي ومدرسة أبوعبید موق ع أفض ل م ن مدرس ة الج وهري ب ین . بالفارسیة
 القوامیس العربیة بالفارسیة

ة أبوعبی د، مدرس ة ج وهری، قاموس عربي بالفارسي، مدرسة برمک ي، مدرس  :الکلمات الرئیسیة
 جامع اللغات



 

، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/نیسان الفارابي و جامعة الکوفة،   م۲۰۲۱أبر

و "االدب الصغیر و   سعدی های  مشترک "گلستان"بررسی تطبیقی درونمایه
 ابن مقفع االدب الکبیر"

ین العابدین ف  1یرامرز ز
 استادیار دانشگاه گنبد کاووس
  2ناصر قاسمی رزوه

 استادیار دانشگاه تهران، پردیس فارابی

 چکیده
ب ه جه ت  گلستان سعدي و االدب الکبیر و االدب الصغیر ابن مقف ع دو اث ر اس ت ک ه

بهرمندی از سرچشمه هاي مشترك حکمت،  تجلیگاه اشتراکات موضوعی بسیاري ش ده 
و اثر از جهت ساختار شکلي، دارای تفاوتهای بسیاری از حیث باب است. هر چند این د

بندی،آمیختگی با نظم و نثر ،  قال  داستانی و شخصیت پردازی اس ت ول ی از جه ت 
مندی از  از بنیانهای عق نی دارای اشتراک های مضمونی است. محورهاي محتوایي بهره

به روابط اجتماعی طبقات م ردم ، مشترك این دو اثردر موارد زیر مي باشد: توجه خاص 
توجه ویژه به جایگاه خرد، پرهیز از تعصبات قومی و دین ی، توج ه خ اص ب ه حکم ت، 
بکارگیری پند و اندرز با اهداف تربیتی، جهان محوری است. از حیث موض وعوعی نی ز 
در دوازده محور درارای اشتراک موضوعی است که عبارتند از:در باب فضیلت خاموش ی 

در -۵همنشینی با نیکان -۴خوار نشمردن امور کوچک -۳اندیشه آنگاه عمل  نخست-۲
-۹تعلیم و تربیت دیگران با عمل خوب -۸زهد راستین -۷احوال پادشاهان -۶ذم حسد 

حقیق ت هنرمن دی و - ۱۱من ت نگذاش تن ب ر دیگ ران  -۱۰پرهیز از آزمندی و ح رص 
 دریافتن هدف به صدفه-۱۲خوبی

 دب الصغیر و االدب الکبیر، سعدي، ابن مقفعگلستان، اال کلیدواژگان:

                                                                                 
1. faramarzi@gonbad.ac.ir 
2. naserghasemi@ut.ac.ir 
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 مقدمه
شاید نتوان با اطمینان از تاثیر پ ذیری مس تقیم س عدی از اب ن مقف ع س خن گف ت؛ ام ا ب ر اس اس 
اشتراکهای موضوعی فراوانی که در هر دو کتاب وجود دارد، احتمال تاثیر پذیری سعدی از ابن مقفع 

و شهرت وي از یك سو و از سویي نی ز گس تردگِي آوازة  شدت می یابد.  دانش سعدی به زبان عربی
آثار ابن مقفع ،بدون شك توجه سعدی را به خود جل  کرده است. ابن خلک ان در ش رح س یره اب ن 
مقفع  عبارتی را از اصمعی نقل کرده که شبیه به همین عبارت را س عدی در گلس تان از زب ان لقم ان 

چه کسی تو را ادب آموخت؟ گفت: خودم. چون از دیگ ران به ابن مقفع گفتند: »حکیم آورده است: 
)اب ن خلک ان، « نیکی دیدم آن را برای خویش برگرفتم و اگر از آنها زش تی دی دم از آن پرهی ز ک ردم 

 (۱۵۱ ۲؛ ج۱۹۷۲،
لقمان  »قری  به مضمون حکایت را سعدی در حکایت بیستم از باب دوم از قول لقمان اورده است:

در نظ رم ناپس ند آم د از فع ل آن  ش انیادبان هر چه از ا یاز ب :گفت ی؟ه آموختادب از ک :را گفتند
 (۹۵ش،  ۱۳۸۴سعدی، «)کردم زیپره

شباهت محتوایی این سخن و بسیاری از موضوعاتی که در ذیل بدان پرداخته خواهد شد، قوت یافتن 
لیل ه و دمن ه و االدب یک فرض اساسی را آسان می نماید.  سعدی با آثار پر آوازة ابن مقف ع نظی ر ک

الکبیر و االدب الصغیر آشنایی کامل داشته است و هر دو با بهره من دی از می راث مش ترک حکم ت 
 ایرانی به جهت موضوعی محورهای مشترک زیادی را در آثار خویش منعکس کرده اند.  

 تفاوتهای شکلی دو اثر
ر هر باب موضوع خاصی را بررس ی گلستان دارای ابواب هشتگانه است و سعدی سعی داشته تا د. ۱

کند.  االدب الصغیر و االدب الکبیر  هیچگونه  باب  بندی مشخصی ن دارد . اب واب موض وعی ک ه 
 بعدها برای آن نهاده اند مروبط به نسخة اصلی نیست.

 نظم و نثر درگلستان به هم آمیخته است. االدب الصغیر و االدب الکبیر سراسر نثر است.. ۲

ز قال  داستانی و شخصیت پردازی برای انتقال پیام اس تفاده م ی کن د . در مقاب ل اب ن گلستان ا. ۳
مقفع هرگز از قال  داستانی برای بیان پندها و اندرزهای خویش استفاده نکرده اس ت. شخص یتهای 
گلستان از طیف های مختلف  و گاه متناقب برگزیده شده اند. دیالو این شخصیتها بس یار منطق ی 
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د به براهین عقلی می شود، روال به نظر م ی رسد. ادله ای که هر یک از شخصیتها ارایه می دهند مایَّ
شود متقن جلوه می کند. ولی قال   بی انی در االدب الکبی ر و االدب سخن به هر سو که کشیده می

ذیری رسد ابن مقفع با تاثیر پ الکبیر وعظ گونه و خالی از هرگونه پرداخت داستانی است. به نظر می
از قال  خطبه های زبان عربی سویة سخن را وعظ گونه و مستقیم قرار داده است. تنها در یک بخش 

را گفتند: بهت ر حکیمی» گفتگویی را میان شخصی غای  با یک حکیم بر قرار می سازد و می گوید:
پاس خ چیزی که مرد را رسد چیست؟ پاسخ داد: طبِع خردمندی. گفتندش: اگ ر وی را ای ن نباش د؟ 

داد: آموختِن دانش. گفتندش: اگر از آن محروم باشد؟ پاس خ داد: راس تگویی. گفتن دش : اگ ر او را 
راستگویی نباشد؟ پاسخ داد: خاموشی بسیار. گفتندش: اگر این کار نتواند؟ گفت: مرگی ک ه زود در 

 (۴۳م؛  ۱۹۸۰)ابن المقفع،« رسد ] و جانش بستاند . 

حکیم  با اندکی تفاوت در کتاب البی ان و التبی ین ج احظ نی ز آم ده این حکایت مربوط به بزرگمهر 
است. تهی بودن از قال  داستانی و بیان ب واسطه ابن مقفع در بی ان ارزش هایی اخ ق ی برآم ده از 

 خرد یکي دیگر از نقاط برجسته تفاوت دو اثر گلستان و  االدب الصغیر و االدب الکبیر  است.

 محتوای دو اثر

حکمته ای  -۳تجربیات شخصی -۲دین  -۱ام بخش سعدی را در می توان  عناصری نظیر منبع اله
حکمته ای م اثور -۱ماثور گذشتگان  بحساب آورد. اما ابن مقفع با تکیه بر دو رک ن اساس ي یعن ی 

تجربیات شخصی عمیق ، بنای کتاب خویش را گذاشته است. نقش و تاثیر حکمتهای -۲گذشتگان 
یشتر از گلستان سعدی است.  این رویکرد ایراني نویسنده را در خردگرای ی ب ی ایرانی در کتاب وی ب

توان دید. به عنوان نمونه تکرار وانه خرد  و مشتقات آن در کتاب االدب الصغیر و االدب نظیر وی مي
بار بوده است. وی  بایسته های انسانی و اخ قی را شأن خردمن دان م ی دان د. از  ۱۲۵الکبیر تقریبا 

ن رو عبارتهای نظیر )خردمند را سزد ... ( و یا  )خردمند را نسزد...(  با بسامد باالیی در کت اب وي ای
آمده است. بسامد تکرار وانه عقل و خرد در گلستان اندکی بیش از سی مورد اس ت ک ه ای ن مس اله 

سبت به ادی ان میزان تمایل به خرد در آثار ابن مقفع را بیشتر مشخ  می سازد . ابن مقفع هر چند ن
ان د ک ه: گفته» مختلف موضع بی طرفانه اتخاذ می کند ول ی  دی ن ورزی را خردمندان ه م ی دان د.

اگر به چیزی ایمان داشته باشد حتی اگر آن چیز، ِسحر باشد، بهتر از آنکه به هیچ چیز اعتقادی آدمی
 (۳۶: ۱۹۸۰)ابن المقفع، ۱«.نداشته باشد و امید معاد نبرد.
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ما به » ح ایرانی دمیده شده در کالبد آثار ابن مقفع اشاره کرده است. آنجا که می گوید: جاحظ به رو 
های که از ایرانیان در دست مردم است تا چه میزان موثق و غیر س اختگی دانیم که رسالهدرستی نمی

و ف ن ی و  هارون و ابو عبید اهلل و عبد الحمید و غی ن هستند، اگر افرادی چون ابن مقفع و سهل بن
 (۱۲۹: ۳ج ۱۹۹۸جاحظ،، «)ها را بسازند...ف نی نتوانسته باشند مانند این نامه

هایی در هایی از حکمتهای ایرانیان در قال  رس الهآید که بخشاز محتوای ک م جاحظ چنین بر می
. اب و حی ان دست مردم آن دوره پراکنده بوده است، که منشأ آنها نویسندگانی مانند ابن مقفع بوده اند

دهد من ابع ایران ی ش اکلۀ کند که نشان میرا نقل میتوحیدی نیز در کتاب االمتاع و الموانسة ک می
کنم ک ه اکنون سخنی از ابن مقفع را برای شما نقل م ی.» دهد اصلی سخنان ابن مقفع را تشکیل می

ب ی «. فضیلت برگزی ده ..اس ت در میان ایرانیان اصیل و در میان غیر عربها ریشه دار  و در میان اهل
شک همین توجه به حکمت خردگراِي ایرانی باعث شده تا این اث ر بنی انی ای ن جه انی یافت ه باش د 
همین ویژگی نیز آن را به گلستان نزدیک کرده باشد. اگر به اعتقاد بهار گلستان نخستین کت ابی اس ت 

ا با تاکیدی بیشتر می توان ب رای  االدب که پس از کلیله و دمنه بنیادی این جهانی دارد همین حکم ر
کتابی که مانند گلستان تقلید از کلیله و دمنه نباشد ولی »الصغیر و االدب الکبیر  نیز صادد دانست: 

( ب ا ای ن ۱۲۸: ۳،۱۳۸۱بهار،ج «.)با همان روح دنیایی تالیف شده باشد در نثر فارسی وجود ندارد.
نیانهاي انساني بهره فراوان از منابع دینی برده اس ت ک ه از گلستان برای تثبیت بتفاوت که سعدي در 

 این حیث اثر ابن مقفع را نمی توان با آن مقایسه نمود.
گستردگی موضوعات مطرح شده در هر دو کتاب بسیار فراوان ب ه چش م م ی خ ورد. بس یاری ای ن 

د تعلیم و تربیت بوده و بی تردید وی در صد»مسأله را مربوط به جنبۀ تعلیمی بودن کتاب می دانند:  
« خواسته تعلیماتش تا حد امکان ص ورت متن وع و پ یش بین ی نش ده داش ته باش ددر عین حال می

(این ویژگی به عنوان مهمت رین ویژگ ی مش ترک می ان س عدی و اب ن مقف ع ۲۶۳ش:  ۱۳۶۹)ماسه،
ی ک بخ ش  است. کتاب االدب الصغیر و الکبیر از حیث موضوعی کمتر پیش می آید که یک بند یا

از آن کام  حول محور یک موضوع واحد باشد . مالف طیف وسیعی از موض وعات اخ ق ی را در 
قال  جم تی وعظ گونه در قال  بایدها و نبایدها ارائه می دهد. رشته ک م از موضوعی به موض وع 

ج م ی دیگر کشیده می شود . وحدت موضوعی به ندرت از محدوده یک یا چند پاراگراف کوتاه خار
 شود. 

َجهد بیهوده نکردن، حفِظ آسایش و بلند پروازی، م لت آور است.  هر کس که برتر از تواِن خ ود  »
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ب ه وق ت چیزی طلبد، محرومیت وی را سزا باشد .کفراِن نعم ت ت وانگری، چن ین اس ت ک ه آدمی
ز ورزد . به وقت طل  ،  ح رص و آشادمانی سرمستی کند و طاقِت فقر نداشتن چنین است که آدمی

محنت فقر کشیدن آسانتر ُبَود از غنایی که ننِو آورد و با محّبت، حاج ت ن زد کس ی ُب ردن، برت ر از 
( تنه ا در بخش هایی از االدب ۲۴م: ۱۹۸۰)اب ن المقف ع، « ورزی ش ود.توانگریی ُبَود که قرین کین

 الکبیر یک موضوع در چند صفحه بطور کامل مورد  بررسی قرار می گیرد.

استه باشیم به تفاوت دیگری در باب درونمایه دو اثر اشاره کرده باشیم تجربه محوری س عدی اگر خو
های ن اب س عدی اس ت و ترجمه محوری ابن مقفع است. اساس کتاب گلستان برخواسته از تجربه

که با استعداد شاعرانه شگرف سعدی و اط عات وسیع وی از متون دینی در هم آمیخته و مول ف ب ا 
 حافظة قوی و تجربه های گرانسنو  و استعداد ادبی بی مانند گلستان را پدید آورده است.  تکیه بر

اما مطال  کتاب االدب الصغیر و االدب الکبیر تا حد زیادی ترجمه محور است. خواس تگاه نوش ته 
های ابن مقفع از جایگاه مترجمی وی جدا نمی شود. بویژه در االدب الکبیر انسجام موض وعی اث ر 

واننده را به این نتیجه می رساند که نقش منابع پهلوی و حکمتهای بجای مان ده از خداینام ه ه ای خ
کهن که به زبان پهلوی بوده بسیار واض ح اس ت. هم ین ام ر بی انگر ای ن اس ت ک ه االدب الکبی ر 

کتابی که در باب حکمت است و »همانگونه که باق نی گفته حکمتهای منقول بزرگمهر حکیم باشد.
 (۴۷: ۱۹۹۷الب ق ني،«)یان آن را گفتیم از کتاب بزرگمهر در حکمت نسخ شده است.ب

در »گوی د: این مساله مورد تصدیق ابن مقفع نیز هست. آنجا که در ابتدای کتاب االدب الصغیر می
 اندکی را آوردم ت ا م ردم را در آب ادانی و ج   دادن قلبه ا این کتاب آنچه از ک م مردم بخاطر داشتم

اندیشه آنان را زنده گرداند و تدبیر امور به آنان بیاموزد یاری کند و  پرده ]ظلمت  از چشمها بیفکند و
 (۱۵م: ۱۹۸۰)ابن المقفع،« و ان شاء اهلل به امور پسندیده و مکارم اخ د رهنمون شود.

 اشتراکات محتوایی دو اثر

 توجه خاص به روابط اجتماعی طبقات مردم-1

غیر و االدب الکبیر در باب دو طیف عمده مردم و پادشاهان و یا ب ه تعبی ری دیگ ر کتاب االدب الص
مهتران و کهتران نگاشته شده است. از این حیث بخشی از آن که در باب اخ د پادشاه و زیردس تان 
اوست با باب نخست گلستان یعنی در سیرت پادشاهان مشترک است. اما خواستگاه االدب الص غیر 

مانند گلستان به طبقات مختلف از اص ناف گون اگون م ردم مانن د درویش ان و پی ران و  بیش از آنکه
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جوانان  و زنان و بازرگانان...بپردازد بیشتر گویی که احوال درونی نوع انسان مورد خطاب قرار گرفت ه 
ر است. از این رو می توان میزان پرداختن به طبقات مختلف جامعه را در گلستان فراخ تر دانست. ه 

چند ابن مقفع نیز در جایجای کتاب به تقسیم بندی طبقات مختلف جامع ه هم ت گم ارده و آن  را 
به خواننده خود شناسانده است ولی اساس کار وی بیان ارزشهاي بایسته انسان خردمنداست. آنگونه 

عبارت اس ت از س خنانی حکیمان ه در ب اب اخ  د ک ه روان و »که احمد امین گفته است این اثر 
ده د و بط ور مبس وط در ب اب اخ  د س خن را مورد تجزیه و تحلیل دقی ق ق رار نمیاخ د آدمی

 (۲۰۱: ۱۹۶۴)امین، « کند.گوید بلکه تنها وصفی از آن را آورده و راه اکتساب آن را بیان مینمی

 توجه ویژه به جایگاه خرد -2

ست که مول ف ِخ رد و خ ردورزی را از ویژگیهای منحصر به فرد کتاب  االدب الصغیر و الکبیر این ا
شالوده و محور اصلی کتاب قرار داده است. از ای ن رو وان  ِخ رد و اش تقاقهای آن ب ا بس امد بس یار 

باشد.  حکمتهای ابن مقفع حتی آنجا ک ه باالیی در کتاب آمده و قابل قیاس با هیچ وانه دیگری نمی
گیرد. بسامد تکرار ای ن وانه در کت اب ه میهای دنیوی سرچشمگوید از تجربهدر بار  دین سخن می

 ابن مقفع بسیار بیشتر از گلستان سعدی است و نقش پر رنو تری دارد.

 پرهیز از تعصبات قومی و دینی-3

نه در کتاب گلستان و نه در کتاب االدب الصغیر و االدب الکبیر هرگ ز نویس ندگان ب ه جانب داری از 
ی از آیات و روایتها استفاده نموده ولی هرگز از اص الت ی ک اند. هر چند سعدفرقه خاصی نپرداخته

مکت  خاص جانبداری نکرده است. این بی طرفی نسبت به یك دین یا مذه  خاص نزد ابن مقف ع 
بسیار پر رنو تر است. وی عامدانه از اشاره به ادیان و یا نحله ها پر هیز نموده و با حفظ ب ی طرف ی 

و بایدهای یک انسان خردمند را اغل   در قال ِ  جم  ت التزام ی  نسبت به عقاید و آراء مختلف،
شرطی بیان کرده است؛ با این تفاوت که براي سعدي هویت مسلماني مقوله اي تعریف ش ده اس ت 

 ژیك مطرح نمي شود.ولي در اثر ابن مقفع هرگز هویت ایدئولو

 توجه خاص به حکمت-4

رک میان سعدی و اب ن مقف ع اس ت. در ای ن راس تا توجه به حکمت یکی از مهمترین ویژگیهای مشت
توجه به تجربه های ناب بشری در هر دو کتاب به چشم می خورد. سعدی حکم ت را ه م از من ابع 

گیرد ولی اب ن مقف ع عم ده حکم ت دینی و هم از منابع ایرانی و آموزه هاي شخصی خویش بر می
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 شخصی خویش است.  خویش را مرهون استفاده از حکمت ایرانیان و تجربه های

 بکارگیری پند و اندرز با اهداف تربیتی-5

ارزشهاي اخ قي و پند و اندرزهاي ارائه شده در دو کتاب تنها با هدف تربیتي صورت گرفت ه اس ت. 
همین مساله نویسندگان این دو اثر را بر آن داشته تا ع وه بر ایجاد تکث رت در موض وعات اخ ق ي 

بکار گیرند. ق درت اقن اع در ه ر دو اث ر در س طح بس یار ب االیي اس ت و مختلف، زباني اقناعي را 
گاه پس از مطالعة طال  به راحتي اندرزهاي اخ قي را مي پذیرد. زبان بک ار گرفت ه  خواننده ناخودآ
شده در هر دو اثر زبان اندرزگونه است؛ با این تفاوت که زبان ابن مقفع زب انی ص ریح اس ت؛ ول ی 

باب زبان داستانی و همراه با شخصیت پردازی است . وي ب راي مب رهن نم ودن زبان سعدی در این 
کند و خواننده را در براب ر ف راز و نش ی  ک م خویش از شعر ، حکمت ، حدیث و قرآن استفاده مي

 هنری داستانها و تجربه های ناب بشری قرار می دهد.

 جهان محوری -6

ف هر دو نویسنده سامان بخشیدن به روابط آدمی ان در از محتوای هردو کتاب چنین بر می آید که هد
همین جهان است. گرایش نویسندگان آخرت گرایان ه نیس ت و روی س خن ه ر دو کت اب، م ردم و 
روابط پیچیدة آنها در همین جهان است. سعادتی که باید در همین جهان برای آن طرح اندازی ک رد. 

آید. هر اص ل اخ ق ی ک ه در ای ن دو کت اب م ورد این سعات از دل روابط میان انسانها بدست می 
تاکید قرار گرفته هر چند خواستگاه دینی نیز داشته باشد ولی برای ف راهم آوردن آس ایش انس انها در 

 این جهان توصیه شده است.  

 اسلوب بکار رفته در دو اثر

طب وع دوره سبک نگارش ابن مقفع به اقتضای دورانی ک ه مول ف در آن م ی زیس ته س بک روان و م
نخست کتابت در زبان عربی است؛ سبکی که با بهرمندی از ویژگیه ای خطاب ه ه ای عرب ی هم ان 
ویژگیها را در خود منعکس ساخته است. اما نثر گلستان  نثری است ک ه س عدی از پ س تجرب ۀ نث ر 

گری در   سعدی با ابداع این شیوه سادگی را با ص نعتمصنوع و متکّلف  دست به ابداع آن زده است. 
: ۱۳۷۵زری ن ک وب، آمیخت و روحی جوان و پویا در کالبد فرسوده و فرتوت نث ر مص نوع دمی د  )

(اما با وجود تمام تفاوتهایی که این دو اثر از حیث دوره زمانی و جغرافیای مختلف زبان عرب ی ۱۸۸



 ۱۴۰۰ ینفرورد  یو تمدن اس م یزبان عرب یالملل ینکنفرانس ب ینمجموعه مقاالت اول

148 

س اوت و فارسی دارند با این وجود نقطه ت قی و اش تراک س بکي ای ن ه ر دو در رعای ت اس لوب م
 است.

  هیچ جا معنی فدای لفظ شده و ن ه هیچگ اه لفظ ی زای د ب ر معن ی آورده اگر در گلستان سعدی نه 
(همین ویژگی نیز بط ور برجس ته در  االدب الص غیر و االدب الکبی ر  ۱۴: ۱۳۶۵)سعدي، « است.

ا معن ا بک ار گرفت ه وجود دارد. هیچ عبارتی در هر دو اثر زائد و نابجا بکار نرفته است. عبارتها برابر ب
شده است و از این جهت اسلوب مساوات در هر دو اثر رعایت شده است. مهمترین ویژگی نثر اب ن 

 شود:توان در دو محور مورد بررسی قرار داد که در ذیل به آنها اشاره میمقفع را می

 سادگی و پرهیز از تصّنع-أ

ب وع ب ودن اس ت. هرگ ز پیچی دگی در بارزترین مشخّصه اسلوبی ابن مقف ع روان ی و س ادگی و مط
یاب د. ای است که خوانن ده آن را س هل میشود. اسلوب بکار گرفته شده بگونهاسلوب وی دیده نمی

کند ولی در عین حال کاربرد وانگ ان م أنوس او را ب ه وی با آنکه از وانگان غری  و دور استفاده نمی
زبان ترجم ان دل اس ت، آن را ب ه » که گفته است:کشاند.  از او نقل شده ابتذال اسلوب عامیانه نمی

 (۲۹۲: ۱۹۹۶، ۴ب ذری،ج « )کاربرد ساده ترین الفاظ عادت بده.
اسلوب ابن مقفع در نویسندگی سهل ممتنع است. افکاری منسجم و منطقی در قال  الفاظی آس ان 

وایی کم نظی ر ک ه شود. اسلوبی به دور از تکلف و تصنع و با پیوستگی محتو فصیح با هم تلفیق می
اغل  با ایجاز در آمیخته است . عبارتها دارای مقاطع کوت اه ب وده و غالب ا ب ا واو عط ف می ان آنه ا 

کرد و در ع ین پیوستگی ایجاد شده است. ابن مقفع بر روانی  و سهل بودن اسلوب نگارش تاکید می
ل پرهی ز کنن د. اب ن ح زم کرد که نویسندگان از  الفاظ غری  و مع انی مبت ذحال همیشه توصیه می

اسلوب ابن مقفع را اسلوب میانه وصف کرده است . وی ب غت را ب ه چن د دس ته تقس یم نم وده و 
ب غتی که تمایل به کاربرد الفاظ مانوِس مردم عادی دارد؛ مانند ب غت عم رو ب ن بح ر » گوید:می

ا دارد ،مانن د اس لوب حس ن جاحظ و ب غتی که تمایل به کاربرد الفاظ نامانوس نزد م ردم ع ادی ر
ای دارد مانند ب غت کلیل ه هارون و ب غتی که میان این دو است و از هر کدام بهرهبصری و سهل بن

 (۳۵۲: ۴،۱۹۸۳ابن حزم،ج « )و منه..

ابن سنان در سّرالفصاحة در باب اس لوب اب ن مقف ع و عب د الحمی د و چن د نویس نده دیگ ر گفت ه 
اندک اس ت؛ ب ا ای ن ح ال یشان اط ع ی افتم، ک اربرد س جع در آثارش انتا آنجا که بر آثار ا»است:
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« اسلوب آنها از تناس  میان الفاظ در فص لها و مق اطع خ الی نیس ت مگ ر در برخ ی از بخش ها..
 (۱۷۵: ۱۹۸۲)الخفاجي،

مطرح شده در کتاب به همراه بیان ش یوا و ب ه دور از تکل ف اب ن تنّوع بسیار زیاد موضوعات حکمی
نظیری را برای کتاب به ارمغان آورده است. موضوعات مختلف در میان تناس   ب ی اذبۀ کممقفع ج

آید که گویی تابلویی زیبا از آمیختگ ی رنگه ا و نقش های نظیر اسلوب نویسنده  چنان به بیان در می
اینگونه  دهد. ابو حیان توحیدی به نقل از ابو العیناء اسلوب وی رامختلف را در برابر دیدگان قرار می

ک م ابن مقفع روشن، زبانش فصیح ، و طبعش استوار است؛ گویی س خن او »توصیف کرده است: 
 (۵۴: ۱۹۹۹)التوحیدي،« لالا پراکنده و دیبای گسترده و بستان باران خورده است.

 ب: تمایل به ایجاز

زمان ش کل گی ری  ایجاز حّد اقّل کاربرد لفظ برای بیان معنا است.  این شیو  نویسندگی از نخستین
فن نویسندگی در زبان عربی تا به امروز مورد تحسین بوده اس ت. ش یوایی و مطب وع ب ودن و ایج از 
همگی از ویژگیهای بارز سبک نویسندگی ابن مقفع است. وی هرگز الفاظی را ک ه ب ر وض وح معن ا  

زودگذر  به معنا، بدون آن که گیرد. در این میان بیان موجز معنا و تمایل به اشاره افزایند بکار نمینمی
خواسته باشد توضیحات تفصیلی در باب آن ارایه دهد؛ همگی زمینه ایجاز در اسلوب وی را ف راهم 
نموده است. برخی از صاح  نظران این ویژگی اسلوبی وی را تاثیر پ ذیری وی از س بک و س اختار 

ها زیس ته و ران ش کوفایی خطاب های نزدی ک ب ه دواب ن مقف ع در دوره» دانند: های عربی میخطابه
ارتباط تنگاتنگی با آل اهتم و دیگران قبایلی که به فصاحت مشهور بودن د داش ت. پ س ج ای ه یچ 

)حم زه، « ها را در باالترین سطح خ ویش دارد.شگفتی نیست که اسلوب وی تمام ویژگیهای خطابه
 ( ۱۲۱بي تا: 

 اشتراک در محتوا

 در باب فضیلت خاموشی-1

گفتن یکی از محوری ترین موضوعات مشترک میان دو اثر می باشد. سعدی باب دوم از  آداب سخن
گلستان را در فوائد خاموشی نام نهاده است. اشتراک مضمون دو کتاب در چند مح ور خ ص ه م ی 
شود . نخست آنکه سعدی توصیه می کند اندیشه ک ردن پ یش از س خن گف تن باش د. س عدی ای ن 

 بزرجمه ر فض ایل در هندوستان حکماء از ای طایفهدیباجه آورده است:   مضمون را در دو بخش از
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 بس یار درن و یعن ی اس ت بطیء گفتن سخن در که ندانستند عیبش این جز آخر به گفتند می سخن
 کردن اندیشه گفت و بشنید بزرجمهر کند سخنی تقریر در بودن باید منتظر بسی را مستمع و کند می
            گفتم چرا که خوردن یپشیمان از به گویم چه که

 که     ن پی     ر پ     رورده س     خندان
 

 س     خن بگوی     د آنگ     ه بیندیش     د 
 دم بگفت      ار ت      وانی ت      ا م      زن 

 
 غ  م چ  ه گ  ویی دی  ر اگ  ر گ  وی نک  و 

 نف     س آور ب     ر آنگ     ه و بین     دیش 
 

 ب  س گوین  د ک  ه ک  ن ب  س پ  یش زان و 
 دواب از اس   ت بهت   ر آدم   ی نط   ق ب   ه 

 
 ص   واب نگ   ویی گ   ر ب   ه ت   و از دواب 

 (۵۶: ۱۳۸۴،ی)سعد 

 و در ادامه همان حکایت سه بیت دیگر می آورد بیت پایانی را با تاکید بر همین معنا می گوید:
 گفت       ار وآنگه       ی اندیش       ه اول

 
 دی  وار پ  س و اس  ت آم  ده بس  ت پ  ای 

 (۵۶)همان: 

و یا در حکایت سوم از باب چهارم گلستان، فرار از پاسخگویی از بیم ندانس تن، در حکای ت ج وان 
 د اینگونه آمده است:خردمن

 دانش مندان محاف ل در ک ه چن دان ن افر طبعی و داشت وافر حظی فضایل فنون از خردمند جوانی» 
 بپرس ند ک ه ترسم گفت بگوی دانی آنچه نیز تو پسر ای گفت پدرش باری ببستی سخن زبان نشستی

 (۱۲۹همان: «) .برم شرمساری و ندانم آنچه از
دب الکبیر و در توصیه به افرادی که در بارگاه پادش اه حاض ر م ی ش وند ابن مقفع این معنا را در  اال

آورده است. وی سفارش می کند که اگر سوالی در میان جمع مطرح شد هرگز نباید با ش تاب پاس خ 
آن را گفت. بهتر است بعد از اندیشیدن در آن سوال و پس از شنیدن پاسخ دیگران عص ار  هم ه ای ن 

چون پادشاه از دیگری چیزی بپرسد، تو پاسخ مگوی که »طقی در پایان گفت. پاسخها را در قالبی من
ربودن ک م بدین حالت سبِ  خواری تو گردد و حقیر داشتن پرس نده و پاس خگوی باش د. ت و چ ه 
پاسخی خواهی داشت  اگر پرسنده به تو بگوید: از تو سوال نپرس یدم؟ ی ا آن کس ی ک ه بای د پاس خ 

او تکرار گردد، روی در تو دارد  و گوید: این ت و و ای ن س وال.... پاس خ آن  بگوید، وقتی که سوال بر
گوی!..اگر پرسنده، سواِل خویش از یک تن نپرسد و آن را بر جماعِت حاضر به بارگاِه خویش عرضه 
دارد؛ تو به پاسخ گفتن شتاب مکن و بر حاضران پیشی نگیر و سلسله سخن بناگاه ُنُجنب ان، چ را ک ه 
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 (۷۷م: ۱۹۸۰ وه بر آنکه براِی تو ننو و خواری آورد،.   )ابن مقفع،این کار ع

 پرهیز از تکرار یک  سخن -2

در این باب سخن سعدی در حکایت ششم از باب چهارم در ویژگی س خنوري س حبان وائ ل آورده 
است و خ صه اندرز اخ قی خویش در باب عدم تکرار یک سخن را در دو بیت شعر اینگونه گفت ه 

 :است
 س   خن گ   ر چ   ه دلبن   د و ش   یرین ب   ود

 
 س    زاوار تص    دیق و تحس    ین ب    ود 

 پ   س ب   از مگ   و گفت   ی یکب   ار چ   و 
 

 ب   س خوردن   د یکب   ار چ   و حل   وا ک   ه 
 (۱۳۰ -۱۲۹)همان:  

ابن مقفع در همین باب، تکرار سخنی را که باب میل دیگران نیست و ب رای آنه ا جال   نباش د ک م 
ز تکرار یک سخن بی مایه پرهیز شود. ابن مقفع این معن ا خردی می داند؛ از این رو توصیه کرده که ا

را در االدب الکبیر اینگونه آورده است: اگر سخنان ِزیبا را یک یا دو مرتبه بر دیگران عرض ه داش تی و 
کند؛ از تکراِر آن دوری کن! زیرا ک ه در ش گفت دیدی آنگونه که در تو اثر می کند در دیگران اثر نمی

ای از م ردم، وقت ی ش یفته شگفتی زا نباشد،کم خردی است. بسیار دیده ایم پاره شدن از سخنانی که
که سخنش ان گویند و هنگامیکشند و پیوسته از آن سخن میشوند، هرگز دست از آن نمیچیزی می

 (۱۰۶کشند.  ) ابن المقفع:افتد، باز هم از تکراِر آن دست نمیمقبوِل یاران نمی

 لنخست اندیشه آنگاه عم -3

 لقم ان »سعدی در دیباجه کتاب گلستان در ذیل نقل حکایتی از لقمان این معنا را متذکر شده اس ت
           ننهند پای نبینند جای تا که نابینایان از گفت آموختی که از حکمت گفتند را

 ( 56 :1384،ی)سعد      کن زن وانگه بیازمای مردیت الولوُج  قبَل  الخروَج  قّدم

بن مقفع  بطور مبسوط تری سخن گفته است. وی در سه بخش به این موضوع پرداخت ه در این باب ا
است. نخست در دو بخش از کتاب االدب الصغیر که در آن توصیه کرده پیش از انج ام ه ر اق دامی 
نخست با بصیرت جوان  مختلف آن سنجیده شود و موافقت دیگران نیز ب ر انج ام آن ک ار محق ق 

گاهی به فضیلتی که پایدارتر اس ت و بع د ازگردد. عملی را که  ب اندیش ه ه بصیرت دریافته؛ پس از آ
 (۱۷کردن در موضع بیم و امید آن ، مقتدرانه به انجام رساند. )ابن المقفع:
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ای که بر آن موافقتی نیابد، احتیاط ورزد؛ هر چند وی را ب ر ص حت آن اندیشه خردمند باید بر ِاعمال
 ( ۲۲)همان: ۸یقین باشد. 

اشاره دوم در کتاب االدب الکبیر است که احتیاط ورزیدن در انجام امور را بدون آنک ه ای ن احتی اط 
ای از پرهیزه ای بدان که پ اره "بیش از حد به بی عملی و ضعف و سستی بینجامد توصیه کرده است

ش از انج ام احتیاط نامیده شود و برخی نیز ضعف خوانده شود. اگر تو را قّوت آن باشد ک ه پ یآدمی
اندیشناک باشی ، اینگونه ب اش ک ه ای ن ک اِر ت و،  احتی اط باش د. مب ادا کاری ]بر درستی انجام آن 

اندیشناک و پریشان گردی که این حال ت هم ان ض عف اس ت.  نخست در کاری غرقه شوی و آنگاه
 (۱۱۴حکیم پای در نهر ننهد مگر پس از آنکه مقداِر نرفاِی آن را بداند. )همان: 

 خوار نشمردن امور کوچک -4

این موضوع یکی از محورهای مهم و مشترک میان س عدی و اب ن مقف ع اس ت . بس امد تک رار ای ن 
موضوع در گلستان بیشتر از االب الصغیر و االدب الکبیر است. ولی ابن مقفع در همان تنها بخش ی 

ن ک اری ب ر ح ذر م ی که این مساله را مطرح می کند بطور صریح و شفاف همگان را از خطر چن ی
دارد. سویه سخن ابن مقفع در این باب خوار نشمردن هر امری است که اهمالش موج   خس ارت 

گردد. اما بطور خاص در کار اداره حکومت نادیده انگاشتن خللهای کوچ ک باع ث خس ارتهای می
ها، غفلتی افتد؛ اندیشه، خطائی و به دانش، لغزشی و در کارعاقل نباید اگر وی را به »بزر  می شود 

آن را کوچک شمرد که چون خطاِی ُخرد را کوچک شُمرد، زود باشد که خطاهای کوچک، گ رد ه م 
آی د پدید میآیند و بزر   شوند. اینها خللهایی است که بجهت درماندگی و بی توجهی در کار آدمی 

ص ح آن نباشد. تا کن ون و  اگر ص ح نپذیرد، چنان رشتۀ امور از هم بگسلد که دیگر کسی را تواِن ا
آسیِ  پادشاهی از جان ِ  دش منی . هر آسیبی که دیده ایم از امری ُخرد و کوچک بوجود آمده است

اندک است که ُخرد ش مرده ش ود و آب نهره ا را ق وت از بی مقدار باشد و زواِل س مت از ناخوشی
تر از دیگر امور باشد. زی را ه ر آیند. و پادشاهی را تاِب تباهی کمجویبارهایی است که به چشم نمی

 (۲۱)همان:«. با امر بزر  دیگری پیوند دارد -هر چند کوچک باشد -گرددامر آن که تباه می
این موضوع در گلستان با تمرکز بر دشمن صورت گرفته اس ت. س عدی از کوچ ک ش مردن دش من 

حکای ت چه ارم از ب اب  بسیار بر حذر داشته و و این امر را زمینه شکست می داند. این موض وع در
اول آمده است. حکایت مربوط به طایفه ای از دزدان است که بر سر ک وهی م أوا داش تند و م دبران 

 ممالک دیگر بر این رآی می شوند که پیش از آنکه قوت انها افزونی یابد آنها را سرکوب نمایند 
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 پ   ای گرفتس   ت اکن   ون ک   ه درخت   ی
 

 ج   ای ز برآی   د شخص   ی نی   روی ب   ه 
 هل     ی روزگ    اری مچن    انه گ    ر و 

 
 نگس    لی ب    ر ب    یخ از گ    ردونش ب    ه 

 بی   ل ب   ه گ   رفتن ش   اید چش   مه س   ر 
 

 «پی  ل ب  ه گذش  تن نش  اید ش  د پ  ر چ  و 
 (۶۱: ۱۳۸۴،ی)سعد 

 دومین اشاره سعدی در گلستان در همان باب اول  و در همان حکایت چهارم است:
 گ  رد رس  تم ب  ا زال گف  ت چ  ه ک  ه دان  ی

 
 ش   مرد بیچ   اره و حقی   ر نت   وان دش   من 

 خ   رد سرچش   مه آب ک   ه بس   ی دی   دیم 
 

 بب   رد ب   ار و ش   تر آم   د بیش   تر چ   ون 
 (۶۲)همان: 

 و در نهایت سعدی در باب هشتم  بار دیگر از حقیر شمردن دشمن بر حذر می دارد:
 هرکه دشمن کوچک را حقیر می شمارد بدان ماند که آتش اندک را مهمل می گذارد.

 کش   ت ت   وانمی چ   و بک   ش ام   روز
 

 س  وخت جه  ان ش  د دبلن   چ  و ک  آتش 
 را مگ     ذار ک     ه زه کن     د کم     ان 

 
 دوخ   ت ت   وانمی تی   ر ب   ه ک   ه دش   من 

 (۱۷۱)همان:  

 همنشینی با نیکان -5

همنشینی با نیکان جهت بهره مندی از فضایل آنها هم در گلستان و ه م در کت اب اب ن مقف ع م ورد 
و همش ینی ب ا نیک ان از جنب ه  تاکید واقع شده است. نوع نگاه به این مقوله در هر دو اثر تربیتی بوده

 تاثیر آن بر فضیلت آدمی و تاثیری که بر سرنوشت آدمی می گذارد مورد تاکید قرار گرفته است. 
تواند، جز با آنان که ایشان را فضیلتی در  دانش و دین و اخ د اس ت ، خردمند  باید تا آنجا که می» 

ز آنان ]دانش و دین واخ د  بیآموزد و یا آنکه دیگری را به دوستی و مصاحبت و همنشینی نگیرد تا ا
 -هرچند ایشان را بر او برتری نباشد-برای اص ح عیِ  خود، با آنان همساز گردد و نیکیهای آنان  را 

 تایید کند.
خصلتهاِی نیک جز به همراهی موافق ان و ی اریگران، زن ده نگ ردد  و نبال د. اه ل فض یلت را ه یچ 

تر از آن ک س ک ه او را ب ا وی در خص ال نی ک موافق ت افت اده، نباش د. دوستی، نزدیکتر و صمیمی
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دوستی که بر خصلتهای نیکش افزوده و آنها را ثبات بخشیده است. از این جهت است که برخ ی از 
اند، بهتر از مصاحبت ب ا زیرک انی اند ؛ مصاحبت با کم خردانی که با عالمان بالیدهپیشینیان پنداشته

 («۱۹اند. )ابن المقفع:ن بودهاست که با جاه 

 :سعدی نیز این موضوع را در ال ب ی حکایت چهارم باب اول آورده است
 مب      ر روزگ      ار فرومای      ه ب      ا

 
 نخ    وری ش    کر بوری    ا ن    ی ک    ز 

 (۶۱:۱۳۸۴،ی)سعد 

 ل   وط همس   ر گش   ت ی   ار ب   دان ب   ا
 

 ش      د گ      م نب      ّوتش خان      دان 
 چن    د روزی که    ف اص    حاب س    و 

 
 ش    د م    ردم و گرف    ت نیک    ان پ    ی 

 (۶۲همان: ) 

 در ذم حسد -6

در این باب برتری ابن مقفع از جهت استداللی و برهانی بودن ک م مشهود است. اب ن مقف ع در ذم 
حسد آنگونه با استدالل و برهان سخن می گوید که این مساله را  در درجه نخست از حیث عق ن ی 

سد سخن گفته و ک م وی از ناپسند می انگارد. ولی سعدی در این باب تنها در مذمت و نکوهش ح
جنبه استداللی قوی برخوردار نیست. ابن مقفع در سه مورد این مساله را پیش کشیده است. نخست 

ای باشد ت ا ب دان آزار و تو را دوری از حسادت وسیله»همان مواجهه است لی با این موضوع را دارد: 
د. در پس تی آن هم ین ب س ک ه عذاب از خویش بگردانی. حسد ورزیدن رذیلتی بسیار پس ت باش 

باشد. نزدیکانی مانند خویشاون و همگنان و آشنایان و دوس تان و حسادت، پیوسته در نزدیکانِ آدمی
برادران.تو را در رویارویی با حسد این به که بدانی : بهتر حالت از بهِر تو  آن است که روی به کس ی 

که خویشاوند و دوستت، به دانش از تو برتر باشد  آوری که از تو بهتر است و در منفعت تو این ِبهمی
تا از دانش او برگیری و یا به قّوت از تو فزون باشد، تا بدان دفِع شّر نمایی، یا در مال، به ره اش از ت و 
بیشتر باشد تا از مالش سود َبری یا  به حشمت و جاه از تو فزون تر باشد تا حاجت تو را به ِحش مت 

)اب ن «. در دینداری از تو برتر باشد تا به مدِد ص ِح وی، راستِی تو افزون گ رددو جاهش برآورد و یا 
 (۹۷المقفع: 

 خص می موج   ک ه پرسید ملک» سعدی نیز این معنا را در حکایت پنجم از باب اول آورده است:
 مگ ر ک ردم راض ی را همگن ان ُملُک ه دام خداون دی دول ت سایه در گفت چیست؟ تو حق در اینان
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           باد خداوند دولت و اقبال و من نعمت زوال به االّ  شودنمی راضی که ار حسود

 کس   ی ان   درون نی   ازارم آنک   ه ت   وانم
 

 درس ت رن   به خود ز کو کنم چه را حسود 
 رنجیس  ت ک  ین حس  ود ای بره  ی ت  ا بمی  ر 

 
 رس ت نت وان م ر  ب ه جز آن مشقت از که 

 خواهن     د آرزو ب     ه بخت     ان ش     ور 
 

 ج      اه و نعم      ت زوال را مق      ب ن 
 چش    م ش    ّپره روز ب    ه نبین    د گ    ر 

 
 گن      اه چ      ه را آفت      اب چش      مه 

 چن   ان چش   م ه   زار خ   واهی راس   ت 
 

 س     یاه آفت     اب ک     ه بهت     ر ک     ور 
 (۶۳:۱۳۸۴،ی)سعد 

سعدی وجود چنین رذیله ای را تنها وصف م ی کن د و راهک اری تربیت ی در پرهی ز از ای ن رذیل ت 
هیز از این رذیل ت اخ ق ی را ب ا اس تداللی عق ن ی اخ قی پیشنهاد نکرده است. ولی ابن مقفع پر

 مبرهن ساخته است.

 احوال پادشاهان -7

از آنجا که بخش عمده ای از کتاب االدب الکبیر در باب پادشاه و نحوه تعام ل ب ا پادش اه اس ت ب ا 
بخشهای زیادی از باب هشتم از گلستان که در ص حبت پادش اهان اس ت اش تراک موض وعی دارد.  

عی از موضوعات مانند عل ل ض عف پادش اهی،پرهیز از پادش اه ظ الم و تل ون طب ع او ، طیف وسی
خشمگین نکردن پادشاه ، م طفت کردن با او و تریبت او به م طفت همه از موضوعاتی اس ت ک ه 

 از محورهای مشترک میان دو کتاب به شمار می رود .

 زوال پادشاهی و ملک:-أ

عامل بیرونی و درونی نسبت می دهد. عامل درونی نیز به دو عنصر  ابن مقفع زوال پادشاهی را به دو
اخ قی پادشاه و عنصر مدیریتی او معطوف می کند . از نظر وی نقش عامل درونی حکوم ت یعن ی 
اخ د فردی پادشاه و عنصر مدیریتی یعنی عدم توج ه ب ه نقص های حکوم ت و ع دم ت  ش ب رای 

ست. عامل بیرونی که همان دشمن است از نظر وی در درج ه اص ح بسیار مهم تر از دیگر عوامل ا
دوم اهمیت قرار دارند که پس از اطمینان از پیراستگی درون حکومتی سپس باید به آن پرداخ ت. در 
باب عنصر بیرونی که محور مشترک میان سعدی و ابن مقفع است ابن مقفع خود پس ندی پادش اه را 

«. دشاه خودپسند را آن ِبه که طمع در دواِم ُملِک خویش نکن دپا»»عامل فرو پاشی ملک او می داند:
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 ( این عامل از نظر سعدی ستم پادشاه بر زیردستان است:۴۷)همان:

 س      لطانی پیش      ه ج      ور نکن      د
 

 چوپ      انی گ      ر  ز نیای      د ک      ه 
 افکن    د ظل    م ط    رح ک    ه پادش    اهی 

 
 بکن    د خ    ویش مل    ک دی    وار پ    ای 

 (۶۴:۱۳۸۴،ی)سعد 

 ب قدرتپرهیز از پادشاه و اصحا -ب

توصیه ابن مقفع این است که کسانی که از این کار بی نیاز هستند سودای نزدیکی به قدرت را از س ر 
اگر خویشتن را از پادشاهان و مصاحبت ایشان بی نیاز یافتی، ]خودت  را از ]خدمت  » دور سازند:

خدمت آنان بج ای  آنان معاف دار و تا آنجا که ممکن است از آنان دوری گزین! ]زیرا  کسی که حّق 
آورد، از لّذِت دنیا و طاعِت آخرت بازماند و کسی که حّق خدمِت ایشان بجای نیاورد، ب ار رس وایی 

 «(۸۳به دنیا کشد و سنگینی گناهان به آخرت َبرد. )همان: 
» سعدی نیز همین معنا را در داستان عزلت وزیر آورده در باب نخست حکایت چه ارده آورده اس ت

 و ک رد س رایت او در ایش ان ص حبت برک ت اث ر درآمد درویشان حلقه به و شد معزول وزرا از یکی
 گف ت و نیام د قب ولش فرم ود عمل و کرد خوش دل برو دیگر بار ملک داد دست خاطرش جمعیت
           مشغولی که بهتر خردمندان نزد به معزولی

 بنشس   تند عافی   ت ک   ن  ب   ه ک   ه آن   ان
 

 بس   تند م   ردم ده   ان و س   و دن   دان 
 بشکس    تند قل    م و بدریدن    د کاغ    ذ 

 
 رس   تند گی   ران ح   رف زب   ان دس   ت وز 

 (۶۹:۱۳۸۴،ی)سعد 
از باب نخست در سیرت پادش اهان در حکای ت دو ب رادر ب ا بی ان  ۳۶سعدی همچنین در حکایت 

 داللیل برادر بگونه ای پرهیز از قدرت را با دلیل و برهان بیان کرده است 

   ب   ه دس   ت آه   ن تفت   ه ک   ردن خمی   ر
 

 ه از دس   ت ب   ر س   ینه پ   یش امی   رب    
   ۸۳ص (۸۳:۱۳۸۴)سعدي،  

هر دو نویسنده بر تلّون طبع پادشاهان مهر تایید نهاده اند و مقربان دستگاه س طین را از این ام ر ب ر 
در مدارا و سازش با پادشاه همانند کسی باش که برای نخستین بار در م زم ت ب ا  »حذر داشته اند:

شناسی استوار مکن، از آن روی که اخ ِد خود با او را بر اخ قی که از او میاو درآمده است. پیوند 
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پادشاه دگرگون گردد. چه بسیار دیده ایم که کسی با ]اعتم اد ب ر  س ابقۀ ]خ وِش  خ دمت، ب ه ن زد 
پادشاه بر او دلیری کرده و آنگاه بسیارِی خدمِت گذشته، وی را س ودی نبخش یده و ]وی ب ه عقوب ت 

 «(۷۰تار آمده است . )ابن المقفع:پادشاه گرف

 ب ه وقت دیگر و برنجند س می به وقتی که بودن باید حذر بر پادشاهان طبع تلّون از اندگفته حکما» 
حکیم ان.  عی   و اس ت ن دیمان هن ر ک ردن بس یار ظراف ت ک ه ان دآورده و دهند خلعت دشنامی

 (۶۹:۱۳۸۴)سعدي،

 خویشترجیح رای و نظر پادشاه بر رای و نظر -ج

توصیه اخ قی ابن مقفع در باب تعامل با پادشاه این است که نزدیکان به او اگر خواسته باشند رذایل 
اخ قی را در وی از میان ببرند باید این کار را با نرمی و م طفت کنند، زی را عنص ر ق درت م انع از 

ا قهر و غلبه از ای ن راه این می شود که کسی بخواهد اصحاب قدرت را که باد نخوت در دماغ دارند ب
باز دارند. اما در نهایت نزیکان باید موافق رای پادشاه عمل کنن د کار او موافق ت ب ا ایش ان باش د و 
خواست و رآِی ایشان را بر خواست و رآِی خویش برگزیند و کارها را بر موافقِت ایشان ُمقّدر گردان د 

 (۳۳هرچند که خ ِف رآِی او باشد . )ابن المقفع:-
 سعدی نیز خ ف رای پادشاه گفتن را بسیار امری پر خطر می داند. 

 خ      ف رآی س     لطان رای جس     تن
 

 ب  ه خ  ون خ  ویش باش  د دس  ت شس  تن 
 ای   ن شبس   ت گوی   د را روز خ   ود اگ   ر 

 
 پ    روین و م    اه آن    ک گف    تن ببای    د 

 ( ۸۱:۱۳۸۴،ی)سعد 
است که اگ ر کس ی نتوانس ت  ولی ابن مقفع هرگز این اندازه از فرمانبری را توصیه نمی کند و معتقد

پادشاه ستمگر را با لطایف الحیل از ستم باز گرداند باید خدمت به او را رها سازد.   اگر به م زم ت 
ای پادشاهی گرفتار آمدی که ص ِح رعّیت خویش نخواهد، تو را میان دو کار اختیار افتاده ک ه چ اره

 جز برگزیدن یکی نداری:

کنی، که ]اگر چنین کنی  ه ک دین تو باشد. ی ا ب ه و بر رعّیت ستم میشوی یا به جان  پادشاه می
آیی که این کار ه کِت دنیای تو باش د، و ت و را شوی و به مخالفِت با پادشاه در میجان  رعّیت می

 ( ۷۱ای جز مر  یا فرار نیست.  )ابن المقفع:چاره
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ارش به عدالت و پارسایی می کند و اب ن و سرانجام آنجا که به اخ د پادشاه بر می گردد سعدی سف
مقفع به خردمندی و هر دو آنها پادشاه را از خشم گرفتن بر حذر می دارن د زی را از نظ ر اب ن مقف ع 
عنصر قدرت همیشه در نزد پادشاه آماده و مهیاست و استفاده نابجا از آن در هنگ ام خش م ب ه زی ان 

، زیرا که او را قدرت به وقت حاج ت مهّی ا باش د. وی خواهد بود پادشاه را َنسزد که خشمگین گردد
(  و از نظر سعدی ستم کردن لحظه ای صورت می گیرد و ننو جاودانه آن ب رای پادش اه ۶۵)همان: 

 م ن ب ر ت را ک ه خشمی موج  به ملک ای گفت داد فرمان بیگناهی کشتن به خواهد ماند پادشاهی
 .          بماند جاوید تو بر آن بزه و آید سر به فسن یک به من بر عقوبت این که مجوی خود آزار است

 ک  رد م  ا ب  ر جف  ا ک  ه س  تمگر پنداش  ت
 

 بگذش   ت م   ا ب   ر و بمان   د او گ   ردن در 
 (۸۰:۱۳۸۴،یسعد) 

 زهد راستین-8

از ناب ترین محورهای مشترک میان سعدی و ابن مقفع نگاه مشترک هر دو نویسنده ب ه مقول ه زه د 
ن این است که در اثر درماندگی از بدست آوردن دنیا حالتی در انس ان است. زهد دروغین از نگاه آنا

پدید بیاید که در اثر آن انسان از سر ناچاری روی از جهان برتابد؛ ولی به محب اینکه زمینه مناس  
برای بدست آوردن مال دنیا پیش بیاید آنگاه حقیقت طبع آدمی آشکار گردد. ابن مقفع این مطل   را 

دب الکبیر آورده است:  اگر دیدی که ]به ظاهر ، دنیا در نظر تو خ وار گش ته و ت و، از آن در پایان اال
روی که به کف آوردن دنیا برایت دشوار گشته، روی به زهد آورده ای؛ زنهار که در این حالت فریفت ه 

آم دهاِی نگردی ]و خود را زاهد نشمری ! زیرا که این زهد نباشد بلکه درماندگی  و تن دادن به پ یش
دنیا و غض  آوردن بر آن است. زیرا تو از آن جهت که در بدست آوردنِ دنیا عاجز گش ته ای؛ ب ر آن 

ای و بدین سب  که راه وصول به دنیا بر تو دشوار گشته بر او غضبناک ش ده ای. ]در ای ن خشم گرفته
دست بکشی، خواهی دی د  حالت زاهد نیستی   و حتی اگر عزِم تو آن باشد که ترِک دنیا  کنی و از آن

تابی و دلتنگی تو ]برای بدست آوردن دنیا   از بی تابی و دلتنگی نخست تو نی ز بیش تر باش د. که  بی
لیک اگر دنیا به تو رو کرده باشد و آن هنگام َنفَست تو را به زهد فرا خواند، دعوتش را اجابت کن ]که 

 (۱۱۲زهد راستین اینگونه باشد .  ) همان: 

از ب اب دوم در اخ  د  ۳۳ین دیدگاه را سعدی در دو جا آورده است. نخس ت در حکای ت مطابق ا
درویشان در حکایت نذر پادشاه که قرار است اگر برآورده ش ود چن دین دره م را ب ر زاه دان انف اد 
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 گردیدم که چندان را زاهدان »کند.  مأمور پاسخ می دهدها میکند.فردی را مامور پخش کردن درهم
 خداون د ای گف ت زاهدس ت ص د چه ار ملک درین دانم من آنچه حکایتست چه این گفت. نیافتم
 چن دان گفت را ندیمان و بخندید ملک. نیست زاهد ستاندمی آنکه و ستاندنمی زاهدست آنکه جهان

 جان   ب ه ح ق و انک ار و عداوتس ت را دیده شوخ مرین اقرار و ارادتست خداپرستان حق در مرا که
           اوست

 دین     ار و گرف     ت درم ک     ه زاه     د
 

 آر دس    ت ب    ه یک    ی او از زاه    دتر 
  (۱۰۲:۱۳۸۴،ی)سعد 

از باب سوم مورد تاکید قرار داده اس ت. در حک ایتی  ۱۵همین معنا را با صراحت بیشتر در  حکایت 
که حضرت موسی )ع( برای درویشی برهنه دعا می کند و درویش بینوا توانگر می ش ود ول ی از پ ی 

خمر می خورد و عربده می کند و خ ون کس ی را م ی ری زد. و نتیج ه اخ ق ی ک ه از ای ن توانگری 
 حکایت گرفته می شود:

 گرب    ه مس    کین اگ    ر پ    ر داش    تی
 

 تخ   م گنجش   ک از جه   ان ب   ر داش   تی 
 ( ۱۱۴:۱۳۸۴،ی)سعد  

* 

 ع  اجز، باش  د ک  ه دس  ت ق  درت یاب  د
 

 برخی    زد و دس    ت ع    اجزان برتاب    د 
 )همان( 

* 

 س   یم و زرشس   فله چ   ون ج   اه آم   د و 
 

 س    یلی خواه    د بض    رورت س    رش 
 آن نش   نیدی ک   ه حکیم   ی چ   ه گف   ت 

 
 م    ور هم    ان ب    ه نباش    د پ    رش 

 (۱۱۵)همان:  

 تعلیم و تربیت دیگران با عمل خوب

در باب شیوه تعلیم و تربیت سعدی و ابن مقفع هر دو یک معنا را در دو قال  متف اوت بی ان داش ته  
گفتار و سخن گف تن باش د اث ر مفی دی را در ش نونده نخواه د  اند . از نظر هردو تربیت اگر صرفا با

داشت . از این رو بهتر است تعلیم و تربیت نخست با رفتار نیک و با عمل ک ردن هم راه باش د. ای ن 
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مساله در کتاب االدب الصغیر اینگونه بیان شده است.  آنکه در دین، خویش را پیشوای دیگران ق رار 
اندیش ه و خویش آغازد  و کار خویش را در رفتار و  شیو  کس  و ک ار ودهد، باید نخست، به تعلیم 

گفتار و دوستان و یاران ، به سامان آورد وبیش از آنکه به گفتار، تعلیِم دیگران کند، به رفتار دیگ ران را 
ِی تعلیم دهد؛ زیرا  آن سان که گفتاِر حکیمانه بر گوشها نشیند، کرداِر حکیمانه نیز در چشمها و دله ا

مردم خوش نشیند. آن کس که به تعلیم و تادی  خویش بکوشد وی را احترام و بزرگداشت س زاوارتر 
 (۲۲باشد از آن کس که تعلیم و تادی  دیگران کند.  )ابن المقفع:

 از باب دوم گلستان از زبان یک فقیه چنین بیان می دارد:  فقیه ی ۳۷سعدی همین معنا را در حایت 
 م ر بینمنمی که آن حکم به کندنمی اثر من در متکلمان دالویز رنگین سخنان نازی هیچ گفت را پدر

           گفتار موافق فعلی را ایشان

 آموزن     د م     ردم ب     ه دنی     ا ت     رک
 

 اندوزن     د غّل    ه و س     یم خویش    تن 
  

 ب   س و باش   د گف   ت ک   ه را ع   المی
 

 ک   س ان   در نگی   رد گوی   د چ   ه ه   ر 
 نکن   د ب   د ک   ه ب   ود ک   س آن ع   الم 

 
 نکن   د خ   ود و خل   ق هب    بگوی   د ن   ه 

 َانُفَسُکم َتْنَسوَن  َو  ِبالِبِرّ  الناَس  َاَتأُمروَن  
        (۱۰۳:۱۳۸۴)سعدي،

 پرهیز از آزمندی و حرص -9

ابن مقفع در چند مرحله پدیده آزمندی را شرح و تبیین می نماید.وی به مدد خرد جستجوگر خویش 
بخل، نطفة »بخل به حرص می انجامد: منشأ اصلی این رذیلت اخ قی را شرح می دهد که چگونه 

» (. انگاه اساس رنجها و محنتهای آدمی در این دنیا را حرص و ازمندی می دان د ۳۱«)حرص است
ش وند. اه ِل دنی ا محنتهاِی دنیا از آن روی است که محنت زدگان از سر ِح رص و آز گرفت ار آن م ی

-۴۹)اب ن المقف ع:«. ص و آزش ان باش دافتند و سب  آن ، حرپیوسته از محنتی به محنتی دیگر می
( همین رذیلت اخ قی است که باعث می شود آدمی وقتی در تنگنای زندگی قرار می گیرد ت اب ۵۰

فقر را نیاورد و وقتی از دیگران چیزی می طابد حریصانه این کار را م ی کن د   طاق ِت فق ر نداش تن 
( و در نهای ت آنک ه ای ن رذیل ت ۲۵ن:به وقت طل ،  حرص و آز ورزد  . )هماچنین است که آدمی

گاهی آدمی نهفته است. یاد م ر  باع ث م ی  اخ قی درمان نیز دارد. درمان آن نیز در عنصر مر  آ
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شود تا این رذیلت اخ قی در انسان فرو کش کند و به تبع آن آس ایش زن دگانی ب رای انس ان ف راهم 
؛ َچندان که به قلبش اثر کن د و از سرکش ی آید خردمند باید در روز و ش  چندین مرتبه یاد مر  کند

از  -ب ه اذن خداون د -نفسش باز دارد که بسیارِی یاِد م ر  ؛ انس ان را از ح رص پ اس  دارد  و او را
 (۱۸آزمندی در امان دارد.)همان:

سعدی هر چند منشا این رذیلت اخ قی را ذکر نک رده ام ا از نظ ر وی آزمن دی اس اس گرفت اری و 
می است. رنجی که انسان بر خود هموار می کند از پی ح رص و ازی اس ت ک ه در پریشان حالی آد

از باب سوم در حکایت بازرگانی است که حریصانه ک االیي را  ۲۲زندگی دارد. این معنا در حکایت 
از جایی به جای دیگر می برد و آنقدر در وصف این سفرها سخن به درازا می کشاند که سعدی را نیز 

 ب یش ک ه گف ت ف رو چن دان ماخولیا ازین ین سخنان نمی ماند و می گوید: انصافطاقت شنیدن ا
           گفتم ایشنیده و ایدیده که آنها از بگوی سخنی هم تو سعدی ای گفت نماند، گفتنش طاقت

 غ    ور اقص    ای در ک    ه شنیدس    تی آن
 

 س     تور از بیفت     اد س     االری ب     ار 
 را دوس   ت دنی   ا تن   و چش   م گف   ت 

 
 گ   ور خ   اک ی   ا ن   دک پ   ر یاقناع   ت 

 (۱۱۷:۱۳۸۴،ی)سعد 
از نظر سعدی ترک این رذیلت موج  آسایش و سروری آدمی است. هر چند وی مانن د اب ن مقف ع 

از باب سوم بیان ک رده  ۲۹چگونگی مبارزه با این رذیلت را بیان ننموده است. این معنا را در حکایت 
 است:

 چش م در را اغنی ا و ملوک و بسته جهانیان از یبرو در و بود نشسته در بغاری که شنیدم را درویشی»
   هیبت شکسته و شوکت او همت

 ه   ر ک   ه ب   ر خ   ود در س   اال گش   اد
 

         ت       ا بمی       رد نیازمن       د ب       ود 
 ک       ن پادش       اهی و بگ       ذار آز 

 
 «ب    ود بلن    د طم    ع ب    ی گ    ردن 

 (۱۲۶:۱۳۸۴،ی)سعد 

 دوستی  دانا و نادان -10

مندان و کریمان می داند و از نظر وی تنها آنه ا هس تند ابن مقفع مقام دوستی را مقامی در خور خرد
که با هر بهانه ای پیوند دوستی را برقرار می کنند. اما کیفیت دوستی میان ایشان چنان است که بسیار 
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گسلد و اگر هم بواسطه علتی این پیوند منقط ع ش د ب ار دیگ ر زود زود برقرار می شود دیر از هم می
جوین د. ای م یای و بهان هن و کریمان براِی انجاِم ه ر ک اِر نیک ی، وس یلهبرقرار می شود. خردمندا

]رشتۀ  موّدت میان نیکان زود برقرار گردد و بسیار دیر منقطع شود، ]به مَثل  ظرف زری را ماَن د ک ه 
دیر بشکند و زود اص ح پذیرد.اما دوستی میان بدکاران بسیار دیر برقرار می ش ود و زود از ه م م ی

 ]رشته موّدِت میاِن بدکاران، زود منقطع گردد و بسیار دی ر برق رار ش ود. ] ب ه مَث ل  س بویی گسلد:
( سعدی همین معنا ۴۸اندک سببی بشکند و هرگز اص ح نپذیرد.  )ابن المقفع:ُسفالین را ماَند که به

بین د از باب چهارم در فواید خاموشی از زبان جالینوس بی ان ک رده اس ت ک ه م ی  ۵را در حکایت 
دانشمندی به نزاع با جاهلی برخواسته است و حکم می کند که داش مند اگ ر براس تی دانش مند ب ود 
هرگز به نزاع با جاهلی برنمی آمد و در ادامه ابیاتی که می آورد همان است که ابن مقفع در تمثیل زر  

  و ظرف سفالین آورده است: 

 گوی  د س  خت وحش  ت ب  ه ن  ادان اگ  ر
 

 بجوی    د دلنرم    ی ب    ه خردمن    دش 
 م      ویی نگهدارن      د ص      احبدل دو 

 
 ج     ویی آزرم و سرکش     ی همی     دون 

 وگرب    ر ه    ر دو جان      جاه نن    د 
 

 اگ     ر زنجی     ر باش     د بگس      نند 
 دش    نام داد خ    ویی زش    ت را یک    ی 

 
 فرج  ام خ  وب ای گف  ت و ک  رد تحم  ل 

 آن   ی گف   تن خ   واهی ک   ه زان   م بت   ر 
 

 ن  دانی م  ن چ  ون م  ن عی    دان  م ک  ه 
 (  ۱۲۹:۱۳۸۴،ی)سعد 

 منت نگذاشتن بر دیگران -11

پرهیز از منت ننهادن بر دیگران از دیگر اصول اخ قی دینی و از محورهای مش ترک می ان گلس تان و 
االدب الصغیر و االدب الکبیر است . ابن مقفع نادیده انگاشتن خوبی را که از فرد صادر شده س ب  

تنها زبانی باشد بلکه همه اعمال انس ان  جاودانه شدن آن می داند. از نظر وی این نادیده گرفتن نباید
در برابر کسی که به او خوبی شده باید به گونه ای باشد  که ان دک احس اس من ت نه ادن را ب ه ف رد 

اگر در حّق کسی نیکی کردی؛ یا به گردن کسی حّقی داری، بقاِی آن را در فراموشی، و »منتقل نکند.
در پرهیز از مّنت نهادن، تنها به این بسنده مکن ک ه بزرگداشِت آن را در کوچک پنداشتنش طل  کن! 

س پارم. آورم  و به کسی که آن را نزد من بگوی د گ وش نم یبگویی: آن کار نیِک خود را بر زبان نمی
ای از ِخرد و َکَرم ندارند، شرم آور باشد. در مجالست با کسی ک ه آنان که بهره زیرا این کار حّتی براِی 
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خ واهی و ی ا  ب ر که از او ی اری میگویی و یا هنگامی، یا در سخنی که به او میبه او خوبی کرده ای
اندک مّنتی بر او نگذاری!  که مّنت نهادن تو بر او، نیک ی ت و را کنی، زنهار تاعملی که همراهیش می

 (۹۴)ابن المقفع:«. تباه سازد و خوبیهایت را مکّدر سازد

ابن مقفع بیش از آن چیزی است که در گلستان آمده اس ت.  تفصیل این معنا در کتاب االدب الکبیر
سعدی در این باب قال  سخن وعظ گونه را انتخاب کرده که از لح اظ ق البی ب ه س بک اب ن مقف ع 
نزدیک است و آنگه همین معنا را با روایت یک ضرب المثل عربی  دو بیت شعر تاکید می کن د. وی 

 در در ابتدای باب هشتم می گوید: 
یعنی ببخش و منت من ه ک ه نف ع آن ب ه ت و ب از   جد و ال تمنن ألّن الفائدة الیک عائدةگوید:  عرب 
 گردد.

 درخ   ت ک   رم ه   ر کج   ا ب   یخ ک   رد
 

 گذش    ت از فل    ک ش    اخ و ب    االی او 
 گ    ر امی    دواری ک    ز آن برخ    وری 

 
 ب     ه من     ت من     ه اّره ب     ر پ     ای او 

  ( ۱۶۹:۱۳۸۴،ی)سعد 

 نتیجه
فاوت عمده با االدب الکبیر و االدب الصغیر ابن مقف ع اس ت گلستان سعدي از حیث قال  داراي ت

که می توان به موارد زیر اشاره کرد. از حیث باب بندي و نظم خاصي بر گلستان حاکم است ک ه اث ر 
ابن مقفع فاقد آن است. در گلستان نظم و نثر به هم در آمیخته اس ت ول ي االدب الکبی ر و الص غیر 

تان براي بیان حکمتهاي خ ویش از قال   داس تاني  اس تفاده ک رده سراسر نثر است. سعدي در گلس
است و اسلوب کتاب االدب الصغیر و االدب الکبیر اسلوبي به دور از قال   داس تاني و شخص یت 
پردازي بوده و متاثر از سبك خطابه پیام خویش را بطور صریح روشن و بدون ه یچ پیچی دگي بی ان 

 کرده است.

 ژگیهاي زیر برخوردار است:این دو اثر وی از حیث ساختار محتوایي

حکمتهاي گلستان بطور عمده از مصدر حکمتها ایراني ، تجربیات شخص ي و من ابع دین ي اله ا -1
گرفته است. ابن مقفع غالبا از حکمتهاي ایراني و تا حدودي نیز تجربه ه اي شخص ي و حکمته اي 

گلستان تجربیات مالف بیشتر به چش م م ي در -2مأثور منتشر شده میان مردم تاثیر پذیرفته است. 
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توجه به جایگاه خرد در االدب الصغیر و االدب الکبیر بیش تر  -3خورد و در کتاب ابن مقفع ترجمه.
در هر دو اثر از تعصبات مذهبي و قومي پرهیز شده است. در گلستان گ رایش   -4از گلستان است. 

در االدب الصغیر و االدب الکبیر هرگز عب ارت  شود وليبه برجسته کردن هویت مسلماني دیدیه مي
توجه ویژه به حکم ت در  - 5یا متني که نشان دهنده تمایل به مذه  خاصي است، دیده نمي شود.

 -8بنی اد اینجه اني دو اث ر. -7بکارگیري  حکمت با اهداف تربیتي در هر دو کتاب.  -6هر دو اثر. 
 تکیه بر دلیل و برهان براي اقناع مخاط .

 ابعمن
( وفیات االعیان و أنباء ابن اء الزم ان، تحقی ق م1972ابن خلکان، ابو العباس شمس الدین؛) .1

 بیروت، دار صادر ، 2احسان عباس، ج

، تحقی ق احس ان عباس،الموسس ة العربی ة 1، ط4(رس ائل اب ن ح زم، ج1983ابن ح زم، ) .2
 للدراسات و النشر

( سر الفاصاحة ، بی روت، 1982ید؛)ابن سنان الخفاجی، ابو محمد عبد اهلل بن محمد بن سع .۳
 دار الکت  العلمیة

 م( االدب الصغیر و االدب الکبیر، ، بیروت، دار صادر1980ابن المقفع ،عبد اهلل؛)  .4

 ،مکتبة النهضة المصریة، 1، ج7( ضحی االس م، ط1964امین، احمد ؛) .5

م د الص قر، ( اعج از الق رآن،  تحقی ق س ید اح1997الباق نی، ابو بکر محمد بن الطّی ؛) .6
 دارالمعارف

،تحقی ق دکت ر س هیل  1، ط4( انساب االشراف، ج1996ب ذری، احمد بن یحیی بن جابر؛) .۷
 زکار و دکتر ریاض زرکلی،دار الفکر 

 ، انتشارات زّوار، تهران3(سبک شناسی، ج1381بهار، محمد تقی؛ ) .8

احم د ال زین،  ،تحقیق احمد ام ین و 1( االمتاع و الموانسة، ج1942التوحیدی، ابو حیان؛) .9
 بیروت، دار مکتبة الحیاة

 ،تحقیق وداد القاضی، دار صادر8( البصائر و الذخائر، ج1999التوحیدی، ابو حیان ؛) .10

هارون، ق اهره، ،تحقی ق عب د الس  م3( البیان و التبی ین، ج1998الجاحظ، عمرو بن بحر؛) .11
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Abstract: 
"Aladab Alsaqir & AlAdab Alkabir" and Golestan have become the 

embodiment of shared grounds due to the application of some reference. 

Although these two works differ greatly in terms of framework, structure, 

combination of prose and poetry, narrative style, characterization, both shares   

existential and rational roots. Content commonalities can be summarized as 

follows: social relationship among all stratum of society is emphasized. 

Intellect has been given special status. Religious and ethnic prejudices have 

been avoided. Special attention has been paid to wisdom. Advises have been 

used with training objective in mind. Existentialism is highlighted. With 

regard to subject matters, they also share a number of properties: 1-virtues of 

silence 2-thinking before taking an action 3- not underestimating minor 

affairs 4- being in company of the good 5-avoiding envy 6-kings’ affaires 7- 

true chastity 8- training others with good deeds 9- avoiding greed 10- 

avoiding to remind the recipients of your favor 11- real virtues 12-accidental 

reaching a goal 
Keywords: Golestan, Aladab Alsaqir & AlAdab Alkabir, Sadi, Ibn Al 

Moqffa 
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ین "گلستان" لسعدی و "االدب الص یر و االدب غمقارنة في الموضوعات المشترکة بین االثر
 الکبیر البن المقفع

 ملّخص 
یتمتع االثران القّیمان  گلستان  لس عدی و  االدب الص غیرو االدب الکبی ر   الب ن المقف ع بمناه ل 

فیهما فرود من حیث االبواب و مشترکة حیث تبلورت فیهما الموضوعات الحکمیة . رغم أّن االثریِن 
سا عل ی الجان    الفصول ، مزج الشعر بالنثر،البناء القصصی و دور الشخصیات، إال أّن  االثرین ُأسِّ
الکبیر من العق نیة و هذا بشکل عام یتجّل ی ف ي :الترکی ز عل ی الع ق ات االجتماعی ة ، االهتم ام 

ة ، استخدام اسلوب الوعظ في الخط اب و التوّج ه بالعقل ، االبتعاد عن التعصبات القومیة و المذهبی
الخاص نحو هذا العالم و السعی الص حه. برزت في االثرین موضوعات یمکن االشارة الی اهّمه ا 
کما یلي: فضیلة الصمت، البدء بالتفکیر ثّم المبادرة،االهتمام بااالمور الصغیرة، مص احبة االخی ار، 

 لحقیقي.ذّم الحسد؛ احوال الُملک و الزهد ا

 گلستان، االدب الصغیر و االدب الکبیر، سعدی، ابن المقفع :الکلمات الرئیسیة



 

، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/نیسان الفارابي و جامعة الکوفة،   م۲۰۲۱أبر

 (روانشناسی هم حروفی)از منظر  دعای عرفه ۀشناسانررسی سبکب

 1رضا محمدرضاییعلی

 دانشیار ادبیات عربی دانشگاه تهران پردیس فارابی   
 2معصومه صیامی

 کارشناسی ارشد ادبیات عربی دانشگاه تهران پردیس فارابی 

 چکیده

 ای غیر ساختگی شکل یافت ههر واجی در زبان عربی بر پایه نوعی موسیقی درونی و معن
گاهانه یا بالبداهه ب ر زب ان هایی که انسان در آن قرار میکه بنابر شرایط و موقعیت گیرد، آ

کوشد میهای بررسی آثار ادبی است که شناسی آوایی یکی از شیوهکند. سبکجاری می
موس یقی  و ای ادب یهساختار متن و تجزیه و تحلیل عناصر آن به جنب ه ۀاز طریق مطالع

لف بپردازد. یکی از متون دینی که سبکی اک م و امکان استنباط معانی و مفاهیم ذهنی م
کوشد با تکیه بر منه  پژوهش حاضر می باشد کهکام   ادبی و بلیغ دارد، دعای عرفه می

حروف ی در وصفی_تحلیلی جنبه موسیقایی و روانشناسی آوایی دعای عرف ه و ارزش هم
ب ا  الس  م()علیهل ف را بررس ی کن د. ام ام حس ین ام و پیام ذهنی رساندن احساسات

حروف ی ع  وه ب ر ایج اد گیری از همآگاهی کامل بر خصوصیات صوتی حروف و بهره
آهنگی دلنشین، معانی و احساسات ذهنی خود را به بهت رین ش کل ب ه خوانن ده انتق ال 

 اند. داده
حروف، روانشناسی ح روف، ه م  شناسی، خصوصیاتسبک دعای عرفه، :گانکلیدواژ
 حروفی.
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 مقدمه

شناس ی م ورد س بک ای ادبی نوین خصوص ا  همتون دینی از دیدگاه دانش ایامروزه به شکل گسترده
  به زیبایی ادبی و هنری این متون با ارزش پی برده شود. رهگذرتا از این  گردندبررسی واقع می

خاص ی از بی ان   بیرون است که لزوما  در ش یوسبک، حاصل نگاه خاص هنرمند به جهان درون و »
شناس ی نی ز عل م بررس ی ش ود. سبک( و در م تن ج اری می۱۵: ۱۳۷۲)شمیس ا، « کندتجلی می

کن د، های موجود در متن است که متن ادبی را به سه: سطح آوایی، نحوی و ب غی تقسیم میویژگی
  .نمایدسطوح را بررسی میهای برجسته در پیدایش سبک فردی در هریک از سپس ویژگی

ه ا و وانه هاشناسی، سطح آوایی است که به چگونگی استفاده از آوها، واجترین سطوح سبکاز مهم
چگ ونگی  ،اندیش ه و چگونگی انتخاب الفاظ برای بی ان افک ارپردازد؛ در واقع، به در متن ادبی می

  .گذر اشاره داردلف میامتعبیر از آنچه در ذهن 

شناسی، تحلیل متون بر اساس سطح آوایی است ت ا های رای  حوز  سبکربسامدترین شیوهیکی از پ
لف نایل شوند. ااز این طریق به کشف روابط و زیبایی درون متون و شناخت احساسات و عواطف م

شناسی به ویژه س بک شخص ی وارد از طرفی، نزدیک به یک قرن است که علم روانشناسی در سبک
لف در ک م او اهایی است که شخصیت روانی مها و برجستگیدنبال بررسی ویژگیشده است و به 

هایی که حتی ممکن است ب ه ص ورت ناهش یار در ک  م او ظ اهر ش وند ایجاد کرده است. ویژگی
 (.۱۵: ۱۳۸۱)چاوشی، 

زبان از کوچکترین واحد )واج( تا بزرگترین )جمله( براساس نظم و سلسله مرات   خاص ی س اخته 
 .گ ذاردب ه نم ایش میهر آنچه را در اذهان وجود دارد ب ا روش خاص ی شود و با کمک یکدیگر می

کن د. ای ن ص دا در درون خ ود آید با ذهن رابط ه برق رار میهنگامی که ناقوس زبان به صدا در می»
ت وانیم وج ه اش تراک ب ین حاوی مفاهیمی است که برای ذهن آشنا هستند؛ ب ه ای ن ترتی  ، م ا می

« ی نمایش صوت، شکل آوایی و چگونگی بی ان مفه وم، ش کل منطق ی را مش اهده نم ایئمچگونگ
از  ک هانتقال معن ای ذهن ی بش مار م ی رود  لۀوسی ترینمهمزبان  (. در این هنگام۷: ۱۳۷۹)ماهر، 

م ی  ه اواجهر ک دام از ای ن اص وات و و  شکل یافته است هاو واج اصوات ،مجموعه عناصر آوایی
ایج اد  ع  وه ب رو تک رار ه ر آوای ی ای ن توان ایی را دارد ک ه  ندیگر تناسبت داشته باشیکد توانند با
ب ه ناچ ار ک  م ه ر ف ردی از . انتقال دهدمعنای پنهان حروف را  ، بار عاطفی و احساسی وموسیقی



 ۱۴۰۰ ینفرورد  یو تمدن اس م یزبان عرب یالملل ینکنفرانس ب ینمجموعه مقاالت اول

170 

چ ون پای ۀ معرف ت »ثیرگذار است أگیرد و احساسات در افعال و گفتار تاحساسات او سرچشمه می
ودات حّسی، استوار است ه ر ق در ح واس ظ اهر، عم ل خ ود را بهت ر انج ام دهن د، ماوری مشه

تر بوده و این امر در کمّیت و کیفّیت اعمال نفس انی و ترکیب ات و معلومات اولّیه ذهن، زیادتر و دقیق
تحلی ل س بک(. ب راین اس اس، ۱۳۰: ۱۳۵۵)سیاس ی، « ثیر کمی خواهند داشتأابتکارات ذهنی ت
، افکار، اندیشه او س هیم اس ت و معن ای موج ود در لفاموشن نمودن دیدگاهای شناسی متن در ر

 (. ۱۸۴: ۲۰۰۴کند )برکات و دیگران، میمتن را برای ما مشخ  

 اهداف و ضرورت پژوهش

ه ا، حروفی از ُبع د روانشناس ی نگ اهی ن و دارد و زیباییاین پژوهش به تصاویر ادبی از آواها و هم
س ازد؛ در نتیج ه، نق ش مه م آواه ا و تک رار آنه ا را در عرفه را آشکار می معانی و موسیقایی دعای

 کند. لف تبیین میارساندن مفاهیم ضمنی حروف  و ذهنی م

 (الس م)علیهلف دارد و امام حسین ابا توجه به اینکه هر آوایی در زبان عربی داللت بر معنی ذهنی م
گاهی کامل بر خصوصیات حروف با هم و تکرار آنها و ب ا برگزی دن ه ر ی ک از ح روف حروفی با آ

ان د؛ ل ذا مطابق با عواطف و روحیات درونی خ ود ای ن فریض ه را ب ا زیب ایی خاص ی بی ان فرموده
 شناختی آن گام مهمی در شناخت بهتر دعای عرفه دارد. پرداختن به عناصر زیبایی

 سؤاالت پژوهش 

 کدام است؟  رفهذهنی در دعای عمعانی  برها تکرار واج ثیرأت. ۱
را  ل فامذهن ی  و احساسات توانسته معنا هدر دعای عرفه تا چه انداز شدهحروفی به کار برده . هم۲

 به مخاط  انعکاس دهد؟ 

 های پژوهشفرضیه

 های اصلی پژوهش عبارتنداز: فرضیه
داللت الف( تکرار حروف در دعای عرفه دارای کارکردهای معنایی است و بر معنا و مفاهیم خاصی 

 کنند. می
ای دارن د و ای ن نق ش ارزن ده لفامحروفی به کاربرده شده در محسوس شدن معانی ذهنی ب( هم

 اند. بیان شده الس م()علیهحروفی متناس  با معانی ذهنی امام حسین هم
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 روش پژوهش 

یل ی شناس انه و ب ا اس تفاده از روش توص یفی و تحلپژوهش حاضر بر آن است تا ب ا رویک رد سبک
ثیر أل ف و ت اانتقال مطال  ذهنی م ،حروفیاز منظر همهای سبکی دعای عرفه ترین ویژگیبرجسته

روانشناسی و احساسی )حس خوش حالی، ن اراحتی، رض ایت و عش ق( ح روف ب ر روی خوانن ده 
ثیر آن بر موس یقی أهایی مانند تکرار حروف و تبررسی و واکاوی سطح آوایی و ویژگی بررسی نماید.

ش ود ت ا درک ل ف میام باعث شناخت بهت ر چگ ونگی انتق ال مف اهیم ذهن ی و احساس ات  مک 
 دعای عرفه فراهم آید.  تری از مفاهیمدقیق

 های پژوهشیافته

ها و خصوصیات معن ایی هس تند  و از آنجایی که حروف هر زبانی خصوصا  زبان عربی دارای نشانه
با معنای خاص خود انتخ اب نم وده اس ت. ل ذا تک رار حروف را متناس   الس م()علیهامام حسین 

حروف و موسیقی برخاسته از آنها تصاویر و معانی ذهنی و احساسات درون ی حض رت را در ذه ن 
کن د و باع ث کند و به زیبایی خاصی معنای ذهنی خود را به خوانن ده منتق ل میخواننده مجسم می

 شود. گذاری بر روی خواننده نیز میثیرأت

 پژوهش ۀپیشین

نفیس ه از  «سبک شناسی آوایی دعای عرفه»های مطرح شده در رابطه با دعای عرفه از جمله پژوهش
اس ت ک ه نویس نده در ای ن پ ژوهش ب ه  (۱۳۹۴مجله علوم و قرآن و حدیث، س ال ) حاجی رجبی
شناسی دعای عرفه از منظر سطح صوتی آوایی توجه دارد و به تحلیل هجاهای کوت اه و بررسی سبک

تحلیل دعای عرفه امام حس ین )ع ( »بلند و ارتباط نظام هجی با فضای دعا پرداخته است. همچنین 
که نویسنده در ای ن پ ژوهش ب ه  ساره کرب یی ۀنوشت( ۱۳۹۶) سال «براساس مبانی تربیت در اس م

ی تحلیل دعای عرفه براساس مبانی تربیت اس می و بررسی دعا از منظر قرآن روای ت، نق ش تربیت 
دعا در اس م و آثار آن، تعلیم و تربیت در اس م و مبانی تربیتی آن در دع ای عرف ه پرداخت ه اس ت. 

 محم د س عدی از «میزات نصوص الدعاء دراسه اسلوبیه، دعاء عرفه نموذج ا»نامه پایان طورهمین
ر های س بکی مت ون دع ا ب ه ط ور کل ی و داست که در این پژوهش به بررسی ویژگی (۱۳۹۲سال )

دعای عرفه در سه سطح زبانی ادبی و فکری پرداخت ه اس ت. ام ا در رابط ه ب ا نظری ه ه م حروف ی 
، «ه اها و مص وتتدایره هم حروفی   نظریه ادبی سبک شناسی بکارگیری صام» پژوهشی با عنوان
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اس ت  محمدحسین محمدینوشته  (۱۳۸۹شناسی نظم و نثر فارسی سال )فصلنامۀ تخصصی سبک
ا طرح مدل تئوری به نام دایره هم حروفی، روشی برای یافتن کارکردهای معن ای ت والی نویسنده ب که

ت وان گف ت ت اکنون ل ف پرداخت ه اس ت. بن ابراین م یاها و ارتباط آن با فکر مها و مصوتصامت
ه ا و ه م حروف ی و ارتب اط تک رار واجروانشناس ی وهشی در رابط ه ب ا س بک شناس ی از منظ ر ژپ

لف در زمینه دعای عرفه صورت نگرفت ه اس ت ام احساسات و عواطف بیاندر خصوصیات حروف 
 پژوهشی نو و تازه است. این پژوهش، لذا 

 شناسیرابطۀ علم روانشناسی با سبک

ای شناسی از لحاظ تخصصی افزایش یافته است، لزوم مطالعات میان رش تهاز آنجا که اهمیت سبک
زبان را در سه سطح آوایی، نحوی و ب غ ی م ورد شناسی، تر شده است. صاح  نظران سبکروشن

شود، شاخۀ بررسی آوای ی دهند. آنچه که باعث ارتباط محکم با علم روانشناسی میپژوهش قرار می
 زبان است. 

اند؛ زی را، های ساختاری آن برای انتقال معنی بوجود آمدهها است که تمام حوزهزبان نظامی از نشانه
هر انسانی در شرایطی که ق رار  گذارد وثیر میأط است و محیط بر روی آن تزبان ساخته شده از محی

کن د. گیرد مط ابق ب ا آن مح یط احساس ات و عواط ف خ ود را ب ا ص داها و حروف ی بی ان میمی
« توان به انعکاس ذهنی تاّثر بدنی، تعریف نموداحساس، پایه و مایۀ تمام ادراکات است و آن را می»

درون ی و بیرون ی اف راد و احساسات  عواطف انعکاس دهنده زبانبنابراین،  (؛۷۹: ۱۳۵۵)سیاسی، 
لف بتواند از آواها و الفاظ خاص ب رای ایج اد اشود مو احساسات و عواطف درونی باعث می است

(؛ از ای ن رو، عل م روانشناس ی از ۴: ۲۰۰۳ثیرگذاری متن خود استفاده کند )ص الح، أموسیقی و ت
 برد.اد، پی به احواالت و روحیات دورنی آنها میرهگذر سبک شخصیتی افر

گوی د پیچیدگی زبان، ناشی از پیچیدگی عواطف و ذهن افراد است و هنگامی ک ه ف ردی س خن می
گاهانه در سخنانش آشکار می گاهانه یا ناآ ش وند. در ای ن ص ورت، حاالت درونی و احساسی وی آ

نهفته است کاری بس دش وار اس ت. در ای ن  لف که در وراء وانگانابررسی دقیق حاالت نفسانی م
پ ردازد و ب رای زمینه علم روانشناسی به توصیف و تحقیق مقدمات روانی، احساس ی و رفت اری می

کنن د )سیاس ی، آنکه معلوم بدارد، چه هستند و چه مناسباتی با هم دارند و از چه قوانینی پی روی می
گردد و ب ر لف از سخنانش مشخ  میای م(. در نتیجه، احساس غم و شادی درون۱۴_۱۳: ۱۳۵۵

 گذارد.ثیر میأروی خواننده ت
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به دنبال کش ف ت اثیرات ؛ و است معنای مندرج در آنها با آوا ارتباط هایشیوه کشف پی در این علم 
 ای ن و اس ت معن ا دهن ده انتق ال ذات ا   آواها بعضی که هستند، معتقد و آواها بر معنای ذهنی است.

دهند تا با استفاده بجا از آواها احساسات و عواطف درون ی خ ود قرار می لفام ختیارا دررا  توانایی
تر از هرچی زی براین اساس آواها و موسیقی برخاسته از تک رار آنه ا بهت ر از س ریع .را آشکار سازند

 .نندکمی منتقل خواننده به را لفام عواطف

 شناسی آواییسبک

گیرد، بررسی و تحلیل شناسی آثار ادبی مورد توجه قرار میکترین موضوعاتی که در سبیکی از مهم
ات زیبایی ش ناختی ثیرأتنیز ارزش و نحوه کاربرد آواها و  شناسی آواییسبک سطح آوایی زبان است.

 کاود.  می آنها را در سبک فردی

ک ه تحلی ل  آن است افزاید سطح آواییمتن ادبی میاز جمله مسائلی که بر زیبایی و اثر بخشی یک  
ل ف اث ر ک ه باع ث اتتخ اب ااین بخش از متن ادبی به کشف زیبایی و انفع ت روحی و عاطفی م

 کند.آواهایی خاص و متناس  با موقعیت خود شده است کمک فراوانی می
گ ردد کام   واضح است که آواها جلوگاه احساسات درونی است و این انفع ت باعث تن وع آوا می 

افزاید. از ازپیش می(، تنوع آوا بر موسیقی و القا معنای ضمنی متن ادبی بیش۱۶۲ :۱۹۹۷)الرافعی، 
شناسی آوایی به بررسی چگونگی کاربرد آواه ا در م تن ادب ی و س اختار موس یقیایی و رو، سبکاین

پردازد. کاربرد هر آوای ی و تک رار آن در س اختار معن ایی و معانی حروف و کاربرد تکرار حروف می
ب رد؛ زی را آوا توان ایی پی ل فامتوان به توانایی ثر است که با بررسی دقیق آن میاهای زبان مآهنو

 دهند.و زیباتر معنی را انتقال می ( و با تکرار پیاپی سریع۲۵: ۱۹۸۸انتقال معنی را دارد )فضل، 

: ۱۳۸۲)ول ک،  «ت وان از س طح معن ایی آن ج دا ک رددر تحقیقات ادبی سطح آوایی زبان را نمی»
 اس ت ظرف ی آوا. نیس تند ج دا ه م از معن ا و آوا. نیس ت انک ار قابل معنا و آوا رابطۀ (. وجود۱۹۷

 .هستند یکی ک م در مضمون و در نتیجه، آواها است؛ و آوا ک م رنو به محتوا و محتوا با متناس 
 ب ر ع  وه ک ه هس تند م دعی معتقدن د، مفهوم و آوا میان رابطۀ طبیعی وجود به که نظرانی صاح 

 قاب ل ادب ی زب ان در ویژه به ادعا این دارند؛ نقش مفهوم و معنا انتقال در نیز( هاواج یا) آواها ها،وانه
 متن ی ه ر در ک ه اس ت عقی ده این بر انگلیسی، معروف منتقد و شاعر ،پوپ الکساندر. است توجه

 (. ۱۷۲: ۱۳۸۶ یوسفی،) باشد داشته آن با ارتباطی و معنی از انعکاسی باید صوت
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تر و بهتر از آوا، تأثیر تکرار آنها بر انتق ال معن ا و ک اربرد موس یقایی برخاس ته از برای شناخت دقیق
 پردازیم.تکرار آواها در ادامه به این مباحث می

 آوا

ای اص وات ( که از مجموع ه۵۷: ۱۴۱۴منظور، آوا در زبان عربی معادل صوت به معنای جرس )ابن
 (.۹: ۱۳۶۴تر نیست )یارمحمدی، تقطیع به اجزای کوچکتشکیل شده و قابل 
نشینی حروف در کن ار یک دیگر ایج اد ش ده و از خ  ل آفرنند که از همای را میآواها موسیقی ویژه

شوند؛ از این رو هر بافت و س یاد آوای ی، دالل ت و درهم آمیختگی عبارات در یک متن بررسی می
 «باش ند معن ا دارای توانن دمی زب ان عناص ر دیگ ر همانن د آواها» نمایند. ای را القا میمعانی ویژه

(Janis B. Nuckolls,1999:225.)  اعراب نیز به وجود ارتباط حسی صوت و لفظ معتقداند چ را
 (.۶۸: ۲۰۰۸که آهنو و موسیقی آواها در هنگام ادا شدن با لفظ تجانس دارند )فریدعبداهلل، 

رون د و برخ ی کنند و پس از مدتی از میان میدر فضا حرکت می آواها، امواج قابل لمسی هستند که
هایی از جمله ش ادی، نه ی، ام ر و... ب ه مانند و داللتتری در گوش میاز آنها برای مدتی طوالنی

 لفام(؛ براین اساس، آواها، نقش مهمی در القا معانی ذهنی ۱۴: ۲۰۰۰الصغیر، همراه دارند )علی
 آواها و خصوصیاتشان است. های برگرفته از طبیعتآوایی همان نقش هایبرعهده دارند و نقش

کنن د و ای دارند که در هنگام ادا شدن و تکرار مفاهیم خاصی را القا میهر یک از حروف، آوای ویژه
پردازن د. در واق ع، کنند و به مفاهیم و معانی مندرج در ک م میک م را از حالت ایستایی خارج می

ازپ یش احساس ات و لوه احساسات و هیجانات درونی است که با تکرارهای پیاپی بیشآوا، همان ج
 دهند. عواطف درونی را انعکاس می

 تکرار

تکرار؛ یعنی، لفظ یا معنای یک کلمه یا عبارت را دوبار یا چن د ب ار در م تن ادب ی آوردن )الص باغ، 
های آوای ی و نقش بسزایی در داللترود که و از مباحث مهم در متون ادبی بشمار می (۲۱۱: ۲۰۰۱

ها خصوصا  زبان عرب ی ب ه آن توج ه های مهم زبانی است که همه زبانمعنایی دارد و یکی از ویژگی
ثیر بس زایی دارد )خطی  ، أای دارد که در ایجاد فضای موسیقایی متن و جل  توجه خوانن ده ت ویژه

۱۹۶۴ :۳۷۳ .) 
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اساسی اس ت و آن را بای د یک ی از مختص ات س بک ادب ی شناسی هنر از مسائل تکرار در زیبایی»
کن د ای است ک ه عقی ده و فک ری را الق ا میترین وسیله( و قوی۶۳: ۱۳۷۳)شمیسا، «. داد کردقلم

 (.۹۹: ۱۳۸۴کدکنی، )شفیعی

تواند شامل: تکرار واج، کلم ه و طور که گفته شد تکرار، بیان کردن بیش از دو بار است، که میهمان
حروفی اس ت، از می ان ان واع تکراره ا تنه ا ب ه ه باشد. از آنجایی که  محور این پژوهش همیا جمل

 پردازیم.بررسی تکرار حروف می

 تکرار حروف

تکرار حروف بدان معنا است که یک حرف در چندین وانه تکرار شود خواه در ابتدا خواه در وسط ی ا 
تواند دارای دو وجه مهم گردد. تکرار میو معنا می این کار سب  ارتباط بیشتر لفظ در پایان آن باشد.

گردد که این مه م باشد؛ وجه اول محور موسیقایی است که باعث افزایش موسیقی و آهنو ک م می
تواند شود. وجه دوم محور ب غی آن است که این مهم میها حاصل میاز طریق تکرار در سطح واج

ثیرگذار باشد. به یق ین تک راری ارزش مند اس ت ک ه أتدر القا مقصود، عواطف و احساسات خاص 
(. ۴۱: ۱۳۹۳ع وه بر صوت و نغمه، دربردارند  پیام ضمنی و ثانوی نیز باشد )اتح ادی و دیگ ران، 

 تکرار صوت ع وه بر نقش اساسی در تشکیل ساختار موسیقایی متن و انسجام آن، نقش القایی دارد
 . سازدو معانی وراء کلمات را آشکار می

تکرار صوت خاص در جمله و عبارت خاص، ع وه براینکه، موسیقی و آهنگی را در عبارت ایجاد و 
طور ذات ی و شود که بهکند و باعث هماهنگی و توازن در ک م میساختار موسیقی متن را محکم می

ب ر رس اند و اث ر انفع الی او را ب ه خوانن ده می پنهان در عب ارت موج ود اس ت، مع انی خاص ی را
ده د و عواط ف و (. تکرار به معنا و مفهوم متن ادب ی عم ق می۶: ۲۰۰۶انگیزاند )عبدالرحمن، می

حروفی و تکرار آواهای خ اص ب ه م تن ادب ی انگیزاند و ع وه براین، با ایجاد هماحساسات را برمی
ذه ن لف به ابرد و احساسات مبخشد که خواننده از این موسیقی لذت مینوعی موسیقی خاص می

 شود.و روان او نیز جاری می

شود ک ه ب ا تک رار و آوای برس اخته از آن، مع انی پنه انی را آش کار ها معانی را شامل میتکرار واج
شود و آن را به همراه خ ود تکرار واج ع وه بر ایجاد آوای خاص، معانی را هم شامل می»سازند. می
ی روانشناس انه داش ته باش د ک ه از درون ذهنی ات تواند ُبعد( و می۱۷۷: ۱۳۸۲)راستگو، « آوردمی
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طور ذاتی در وراء ک م پنه ان اس ت لف پرده بردارد و باعث هماهنگی و توازن در ک م شود که بهام
  (. ۲۷۷: ۱۹۸۳)الم ئکه: 

ترین نوع موسیقی حروف است؛ طوری که در موقع شدت، موسیقی برخاسته از تکرار حروف، شایع
: ۱۹۹۰آید و در موقع نرمی و م یمت، حروف و اصوات م یم )الم ازنی، میحروف درشت پیاپی 

تواند نقش القاگری معانی را برعهده داشته باشند. تکراره ا ب ر آهنگ ین ک ردن ها می(. تکرار واج۶۸
توانند احساسات درونی و معانی پنهانی ک م، نوعی القاگر هستند که به راحتی با ایجاد موسیقی می

 ی ا احس اس ب ا ص وتی چنانچ ه معتق د اس ت فرانسوی شناسزبان گرامون موریسال دهند. را انتق
 هایاندیش ه یا احساسات بیان برای نرم اصوات. کند القا را آن تواندمی باشد، داشته تطابق ایاندیشه
. آل ودحزن و ب ار تأس ف ج دی، سنگین، افکار و احساسات بیان برای بم اصوات و مناسبند لطیف

 در کلم ات گون ه ای ن در معن ا و لف ظ رابط ه و آواه ا گیریش کل باره در پژوهش با کوشید ونگرام
: ۱۳۹۱ پویان،) یابد دست عاطفیشان بار القا و آوا معنا، میان قواعدی و ضوابط به مختلف هایزبان
۳۸_۴۰). 

 خصوصیات حروف

ز این قاعده مستثنا نب وده و ه ر های خاص خود را دارد. عالم زبان نیز اای در طبیعت نشانههر پدیده
بسیاری از ش عرا آواه ا »که در ورای آن نهفته است. نشان از معنایی دارد  یزبانهر در واجی )آوایی( 

  .(۹: ۱۳۸۳)قویمی، « اندرا القاگر شکل و حجم و رنو و رایحه و حرکت دانسته
دارای  ه اباش د. واجمی معن ای خ اص خ ود  شود دربردارن دهر واجی که در کلمه به کار برده می

نمای ان م ی  آنه ا موسیقی حاصل از آن با توجه به تراکم آواها و تکرارآوها و تعبیری عظیم هستند که 
شود. توانایی تعبیری این واحدهای صوتی دارای دو بعد فکری و عاطفی است که اگر ب ه هم اهنگی 

: ۲۰۰۷گ ردد )ابوالع دوس، یم ثیراتش به خ وبی آش کارأها توجه شود تاحساسات و عواطف با آن
اند و ب ه (. حروف عربی نیز مانند آواهای فطری هستند که از طبیعت مادی یا انسانی گرفته شده۱۰۱

 (.۳۶: ۱۹۹۸گوناگون حسی و عواطف انسانی اشاره دارند )حسن عباس،  ناچار به احساسات

نق ش  ه اواجآن در کنار دیگ ر چینش   و نحو واجهر ند های خاصی داردر زبان عربی نشانه هاواج 
ثیر أها و توان به یقین گفت داللت بر معنا دارد؛ اما نشانهتثری در تغییر معنا دارد، البته اگرچه نمیام

سازد که معنا، مورد پذیرش واقع شده و کلمات را به سمت معن ای آنها در نفس محیطی را فراهم می
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تکرار ص وت خ اص در جمل ه »براین اساس  .(۲۶۱: ۱۹۶۴)مبارک،  متناس  با حروف سود دهد
« رس اندطور ذاتی و پنهان در عبارت موجود اس ت را ب ه مخاط   میداللت خاص معنای را که به

ل ف را در اها نشانگر دالل ت خ اص احساس ی م( و تکرار هر یک از واج۶: ۲۰۰۶)عبدالرحمن، 
 بردارند.

کن د. ارد و معن ای خاص ی را منتق ل میطور که گفته شد هر واجی بر معانی خاص دالل ت دهمان
ب ر کنن د؛ خاص به شکل غیر مستقیم در تلقین ذهنیت خود ت ش می هایواجبا به کارگیری مالف 

کند، های متعدد میبررسی هجا خدمات ارزشمندی را به تفسیر ظواهر زبانی در میدان» ،این اساس
داللت معنایی اس ت و از خ  ل ای ن تن وع،  گذارد و دارایتنوع بین هجاها بر معنای عبارت اثر می

براساس منظوری که دارد، واجی را که  مالف (؛ در نتیجه۲۱_۲۰)همان: « شودموسیقی تشکیل می
 بر زبانش جاری می شود. کند یا بالبداههانتخاب می استمطابق با معنای ذهنی خود 

 هم حروفی

ها ع وه بر ایجاد موسیقی یک الگ وی تها و مصوبراساس نظریه هم حروفی تکرار و توالی صامت
 ی وری ت ین ی انودارد. به گفته تبعیت  لفامکند که از معنای کلی و مراد معنایی خاص را ترسیم می

از ب ین  ل فا(. م۴۲۰: ۱۳۶۸کدکنی، )شفیعی« دهدموسیقی کلمات است که به معنی جهت می»
ا ب ه ه آرای ی و تک رار آن واجب ا واج لفام ع،در واق .کندیک واج را انتخاب و آن را تکرار می هاواج

 دهد. انتقال خوانندهخواهد معنای ذهنی خود را به صورت غیرمستقیم می
ای از صداهای زبان برای تش دید اث ر ع اطفی م تن خ ود ماهران ه اس تفاده ثیر آوایی پارهأمالف از ت

مت ی ا مص وت خ اص ب ه با تکرار یک صا لفام (. در نتیجه،۱۲۳_۱۲۲: ۱۳۸۵)باطنی،  کنندمی
حروفی نیز به دنب ال ای ن اس ت ند. همکشکل غیرمستقیم در تلقین ذهنیت مورد نظر خود ت ش می

( و ه دف از ۱۳: ۱۳۸۹کن د )محم دی، مییک واج را تکرار  لفامهای فراوان که چرا در میان واج
حروف ی ن وعی چیس ت و چ ه ب ار ع اطفی و احساس ی در پ ی دارد. در واق ع، ه م تکرار ای ن واج

ه ا در کلم ات بوج ود فضاساری ذهن به سمت مضمون خاص است که از کنار هم قرار گرفتن واج
شوند کارکرد روانشناسانه دارند؛ زیرا، آنها وظیف ۀ ها در آنها تکرار میآیند. کارکرد وانهایی که واجمی

 (.۱۶لف را برعهده دارند )همان: اانعکاس مفهوم مورد نظر م
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 دعای عرفه تحلیل آوایی

لف خود است، زمانی ک ه از آواه ا و ح روف روان و ابه راستی که هر حرفی بیانگر تفکر و اندیشه م
کند داللت بر روانی ذهن و اندیشه او دارد و زم انی ک ه از ح روف خش ن و تن د سلیس استفاده می

 کند داللت بر خوشونت و عصبانیت درونی خود دارد. استفاده می
گری بر معنی و تناسبت آنها با روانی و خشوت آواها و وف و آواها از جهت داللتدر دعای عرفه حر

های حروف به قدری دقیق انتخاب شده اس ت ک ه ک وچکترین تعیی ری در آنه ا باع ث سایر ویژگی
 شود. ایجاد خلل در معنی و موسیقی آن می

در خل ق زیب ایی آوا و  های مهم و برجستۀ دعای عرفه اس ت ک هاسلوب تکرار حروف یکی از پدیده
گاهی نسبت به ویژگی الس م()علیهموسیقی دعا نقش اساسی دارد. امام حسین  های حروف زبان با آ

جوید، که برای محقق ش دن ای ن ای برای تجسم معنا بهره میعربی از تکرار حروف به عنوان وسیله
ه ای موس یقایی ف ب ا ویژگیکن د. در ای ن ح ال ح روها تکیه میحروفی واجهای همامر بر ویژگی

رود و تک رار ح روف در آف رینش زیب ایی آوای ی و خاص خود در انتقال معنای مورد نظر به کار م ی
 موسیقی شگفت آور دعای عرفه غیرقابل انکار است.  

دارد ب ار معن ایی و با نحو  خاصی که سخنان خود را در این ف راز بی ان م ی الس م()علیهامام حسین 
ثیر قرار گی رد و أدارد تا خواننده با شنیدن آنها تحت ترون خود را نیز در وراء آنها پنهان میاحساسی د

 با عواطف درونی حضرت همراه شود و پی به معانی اصلی و پنهانی سخنانش ببرد.

رس د ک ه داللت ی معن ی ها و ارزش و آواشناختی  برآمده از آنها هنگامی به اوج خود م یکرار واجت
ا به دنبال داشته باشد، این صنعت چنان است  که متکلم ملتزم شود حرف معینی را در ه ر شناختی ر

( که این عمل معن ا را تقوی ت و افک ار را ب ه س مت خ ود ۱۳۳: ۱۳۶۲میرزا، یکلمه بیاورد )نجفقل
کن د مص در ت داعی و اله ام ای با پژواکی که در ذه ن ایج اد م یتکرار کلمه» ؛بنابراین کشاند.می

گ ذارد زی را ک ه یک ی از مظ اهر باشد و با ایجاد موسیقی، در نفس گیرنده اثر مییم چندی میمفاه
گاهی کامل  الس م()علیهامام حسین  (.۲۸۶_۱۵۸: ۲۰۰۹)عامود، « زیبایی و جمال ک م است با آ

 بر مفهوم آواها توانسته است آثاری ماندگار بیافریند.

ه ای مختل ف حروفی به کار برده ش ده در بخشها و همر واجهایی از تکرادر ادامه به بررسی نمونه
 ببریم. های به کار برده شده در این فرایب پیپردازیم تا به معانی و بار عاطفی حروفدعای عرفه می
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 تکرار حرف )عین(

 َر َط ُع فَ الواِس  الجوادُ  َو ُه  َو  ِع لا ِ  نُع ُل  نع ِ ُص ال کَ  ما ع َو  عطائ ِ و ال لِ  ُع دافِ  قض ئ ِ لِ  يَ  ْى لَ دلل  الَّ ُم الَح »
نائع التخفی َع حکَم ةِ  َن تُق اَ  َو  ِع دائِ البَ  جناَس اَ   لَّ جقازى ُکق دائقُع نقَدُه الَو عِ  و الَتضقيُع  الطقائُع  ليق ِ تِ  الصَّ

 ...«.علا ِ 
تواند آنچه را او تععین کرده تغییر ده د : ستایش مخصوص خداوند است، که هیچ چیزی نمیترجمه

ای مانن د س اخته او از لطف و عطایش جلوگیری کند و ساخته ه یچ س ازندهتواند و هیچ مانعی نمی
های تازه و نو آفرید و ب ا حکم ت خ ویش ای است لطفی وسیع دارد انواع پدیدهنیست و او بخشنده

 هایش را محکم و استوار کرد... همه ساخته

که ب ر نرم ی و رق ت بار احساسی و عاطفی فراوانی است   حرف )ع( از حروف عاطفی و دربردارند
(. حضرت در آغاز سخنان خ ود ب رای سپاس گذاری از خداون د و ۴۳: ۱۹۹۸عباس، ) داللت دارد

بیان بزرگی و توانایی ایشان با تکرار حرف )ع( همراه با آوای دلنشین ایجاد شده، احساس ات درون ی 
 دارد. ن میخود را با لطافت و نرمی خاصی در مورد ستایش خداوند و علو بزرگی ایشان بیا

با تکرار حرف )ع( و کنار هم قرار گرفتن وانگان: دافع، مانع، صنع، صانع ع وه ب ر ایج اد موس یقی 
« یستطیع»رساند. در واقع، پیام ضمنی و اصلی حضرت وان  ها میرا به گوش« یستطیع»زیبا، کلمۀ 

ی خداوند را ب ر زب ان است که در قال  تکرار حروف کلمات ریخته است. و حضرت به یکباره توانای
در یکای ک « یس تطیع»سازد بلکه در قال  زیبای تک رار حروف ی از ح روف اص لی وان  جاری نمی

طور غیر مستقیم همراه با موسیقی دلنشینی که بیانگر ح االت درون ی خ ویش اس ت آن را وانگان به
 کند.مطرح می

 تکرار حرف )ی(

 لَّ علقی ُکق َو ُهق َو  بيقُر الَخ  يقُف ِط الَ  صيُر البُ  ُع ميِ الَس  َو ُه  شيُئ َو  فل الَ  غيره و الشَئ يَدُل  و لي  کمثل  ِ »
 «.يردِ يء قَ َش 

: آری خدایی جزء او وجود ندارد و چیزی همتای او نیست و ه یچ موج ودی ش بیه او وج ود ترجمه
گاه و او بر همه چیزی تواناست.  ندارد و اوست شنوای بینا و خدای دقیق و آ

  

خضوع حضرت نسبت به خالق بزر  هستی و امید حضرت ب ه بخش ایش و در این فریضه خشوع و 
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افزای د و دل ها و موسیقی زیبایی را به دع ا میشود. تکرار چندبار  حرف )ی( نغمهروشنایی دیده می
( و ۸۲: ۱۹۹۸حرف )ی( حرفی نرم و میان تهی است )عب اس،  کشاند.شنونده را به سمت خود می

گی رد. حض رت در ای ن تهای وانه به کار رود بار معنایی متفاوتی به خود میهرگاه در میان و آغاز و ان
مراح ل  فریضه با تکرار حرف )ی( با نرمی و لطافت خاصی به ته ی و ن اچیز ب ودن انس ان در هم ه

تکرار حرف )ی( دربردانده این مطل   اس ت خداون د ب اری تع الی هم واره  .کندآفرینش اشاره می
 کند. است و در همه حال لطف خود را شامل حال همه بندگانش می نگهدار و حافظ بندگانش

تکرار حرف )ی( و قرار دادن آن در کنار وانگ ان: س میع، بص یر، لطی ف، خبی ر، ق دیر ی ادآور وانه 
و رحمانیت خداوند است. حضرت با همه نرمی و لطاف ت ب ه دنب ال بی ان معن ای پنه انی « رحیم»

زیبایی همراه با نغمه برخاسته از آن بار ع اطفی ک ه ض من ح رف  وانگان خود بوده است که با تمام
کش د و ب ه یکب اره وان  از پ یش ب ه تص ویر می)ی( وجود دارد، عواطف و احساسات خود را ب یش

دهد ب ه ای ن برد تا با زیبایی خاصی که با تکرار حروف در سخنانش انجام میرا به کار نمی« رحیم»
 و در جان خواننده بنشیند. صفت بزر  خداوندی اشاره کند 

 تکرار حرف )میم(

  اآلؤك فاىَّ ِ عَمتقل يقا َم ِظ َع  َو  سم ؤَك   اَ َس دَّ َق يد تَ د مَج ميِ يد َح ِع ئ مُ دِ بَ ن مُ مِ  َك بحا َ ُس  َك بحا َ ُس فَ »
 «.  کراً و ذِ  دداً الهی احصی َع 

ن ی و پ س از ک: پس تو چه پاک و منزهی )و از تصور من باالتری(. تویی آف رینش را آغ از میترجمه
های تو بزر  های تو واال و پاکیزه و نعمتگردانی تو خدای ستوده و بزرگواری. ناممر ، دوباره برمی

 هتی تو را بشمارم و یاد کنم. است. پس ای خدای من، کدامین نعمت

خلی ل حرف )م( از حروف مهجور اس ت و  (.۶۱: ۱۹۹۸حرف )م( داللت بر سستی دارد. )عباس، 
ها به هنگام تلف ظ ای ن ح رف ب ر روی ه م بس ته نامد، زیرا ل را از حروف مطبقه می آن احمد ابن
گیرند ها روی یکدیگر قرار می(. هنگام تلفظ این حرف ل ۲۳۶: ۲۴، ج۱۴۳۰منظور، شود )ابنمی

شوند بر شود؛ بنابراین، کلماتی که با )م( آغاز میو در اتمام تلفظ همراه با گستردگی و وسعت ادا می
(. ع  وه ب ر ای ن از نظ ر دانش مندان عل م ۶۲: ۱۹۹۸عباس، ) کنندگستردگی و گشودن داللت می

( و این حرف متضمن معنای ۸۹: ۱۹۷۱آواشناسی معاصر حرف )ی( از حروف شفوی است )بشر، 
 (. ۶۲: ۱۹۸۲غم و اندوه است )مفتاح، 
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نشین و زیبا بیانگر معنایی یقی دلحرف )م( نه مرتبه در این فریضه تکرار شده که ع وه بر ایجاد موس
و شنونده را ب ه  است که وراء آن نهفته است و با عواطف و احساسات درونی حضرت همخوانی دارد

 دهد. فضای غم و اندوهی که بر حضرت وارد شده، انتقال می

ص فت های: مبدئ، معید، حمید، مجید همراه با موسیقی نرم و لطی ف با تکرار حرف )م( در وانه   
شود. حضرت در نهایت سستی و ن اتوانی از خداون د ها طنین انداز میمحمودیت خداوند در گوش

انتظار گشایش در کارها را دارد و برای برانگیختن احساس امید و آرزوی بخشش خداوند ح رف )م( 
ی دلنش ین و کند تا ع وه بر ایجاد موس یقکه دربردارند  این ویژگی است را برگزیده و آن را تکرار می

انعکاس حالت درونی خود به محمودیت خداوند که از جمله معانی اصلی و پنهانی سخنانش است 
 منتقل گرداند. 

 تکرار حرف )نون(

 َو  داً َد اه َعقر َ َص ما َح   ُ  ُف اَ  َو   ُ ُف الِ َس  َك  عامُ دى اَ حصی مَ ك أن تُ ن أ امُ ون مِ الع دُ    أ ا َو ِل رِ و َح لَ  ل َو أَج »
عمقة عقدوا  ِ  ن تَ  ق َو ادِ النبأ الَصق   َو الناِط  َك تاةُ خبر في کِ الُم  أ َ   َو  لَك أ ی ذَ  اَت يهَ َه  داً أم يناهُ ال أحَص 
 «.  هاحصُو الل  ال تَ 

های ت، از : آری اگر من و همه شمارش گران از آفریدگانت، حرص ورزی م ک ه نهای ت نعمتترجمه
نیم به ش مار آوری م و ن ه ان دازه آن را تواات را برشماریم، هرگز نمیدار و بی سابقههای سابقهنعمت

 حصا کنیم، چه دور است چنین چیزی چگونه ممکن است؟
کند تکرار حرف )ن( است. ای ن تک رار ض من در این فریضه آنچه توجه شنونده را به خود جل  می

کمک به موسیقایی متن به انتقال هر چه بهتر مفهوم مورد نظر حضرت کمک فراوان ی ک رده اس ت و 
 ا با حاالت درونی حضرت هماهنو کرده است. فضا ر

در این فریضه حرف )ن( پانزده مرتب ه تک رار ش ده. حس ن عب اس در کت اب خص ای  ح روف در 
نویسد: حرف )ن( برای بی ان احساس ات درون ی اس ت، آوای برگرفت ه از خصوصیت این حرف می

د عمیق ی را بی ان کن د طور فط ری درو ب ه خی زدحرف )ن( آوایی هیجانی اس ت ک ه از درون برمی
و مناس  بیان احساسات، درد و ناراحتی است. هنگامی که مخفف و س بک  (۱۳۱: ۱۹۹۸)عباس، 

کند. در این بخش با تکرار حرف )ن( که صوت انفج اری تلفط شود زیبایی و تسلیم شدن را القا می
از خشم اله ی هراس ان دهد؛ زیرا، حضرت دارد فضایی از ندامت و پشیمانی را بر شنونده انتقال می
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شمارد. حضرت ناتوانی خود را دربراب ر است و خود را در برابر عظمت و بزرگی خداوند ضعیف می
کند و گویی دست بر آسمان گشوده و با تکرار واج )ن( ناراحتی های بی پایان خداوند بیان مینعمت

ذهنیت خود را با تکرار ای ن  گوید و بار عاطفی و احساسیو غم خود را از عمق قلبش به خداوند می
 شود. رساند و آن فضای عاطفی و غمگین به شنونده منتقل میحرف به شنونده می

تکرار وانه )ن( همراه با بیان و لحن صمیمانه و جاری کردن حرف دل با نرمی و رقت ثبوت خداون د 
د و از ب اطن را در میان سخنان خود مط رح ک رده. ب ه موض وع ستایش گری و تنوی ه اش اره م ی کن 

اندوهگین خود صحبت می کند و با تکرار پیاپی حرف )ن( خواننده می تواند ب ه معن ای م ورد نظ ر 
پی ببرد و ع وه بر القاء معنای ذهنی آهنگی زیبا همراه با داللت حرف نون بر استقرار و ثبوت  لفام

 خداوند بر همگی آفریدگان خود همراه می شود.

 تکرار ک 

ِة االه  َوعاِفنا َفَقد» َلَّ ِْ ناَك اِ َمَدد ا ِاَليَك َايِدَينا َفِهَی ِة ِة مقا َسقَئله َعِشقَيَّ ِه اله ِْ ُهَمَّ َفَاعِطنا فی ه ِتراِف َموُسوَمٌة َاللَّ عه
ٌْ فينا ُحکُمَك ُمحيٌط ِةنا ِعلُمَك َعقدٌل فينقا  َواآِفنا َما اسَتکَفيناَك َفل آاِفَی َلنا ِسواَك َوال َرَبَّ َلنا َغيُرَك  اِف

 «.ُؤَك َقض 
 اس ت چنان هادست آن و ایمکرده دراز( نیاز) دست دو تو بسوی ما که زیرا دار تندرستمان و: ترجمه 

 و مایخواس ته ت و از را آنچه کن عطا ما به شام این درخدایا  شده نشاندارگناه  به اعتراف خواری به که
 پروردگ اری و ن داریم تو جزای ندهکن کفایت زیرا خواستیم آنرا کفایت تو از را آنچه ما از کن کفایت

 ک ه حکم یدارد و  احاط ه م ا ب ه دانش ت و نافذ ما درباره فرمانت که تویی نیست ما برای تو از غیر
 . است عدالت ازروی فرمایی ما درباره

کنند که همه آنه ا ب ا ه م ب ه دنب ال ای از احساسات گوناگون را بیان میاصوات با تکرار شدن، آمیزه
ها حاکی از شدت و وحدت آنه ا دارد و بی ان کنن ده ن وعی مفه وم هستند. تکرار واجهدف واحدی 

هستند. حضرت نیز از کاربرد آواها بهره برده است و با کنار هم ق رار دادن آواه ا احساس ات دورن ی 
 کشد. خود را به تصویر می

م و آهسته تلفظ ش ود واک است و معنای اتصال و ارتباط دارد. اگر با صدای نرحرف )ک( شدیدا  بی
حضرت با کاربرد ح رف )ک( ب ا  .(۵۹: ۱۹۹۰آوای آن به حالت گرما و حرکت اشاره دارد )عباس، 

کند و با صدای نرم و آهسته از خداوند بخشاینده طل   گرمایی خاص از خداوند طل  شفاعت می
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 کند. یدرپی حرف )ک( القا مهای پیمغفرت دارد و همه عواطف درونی خود را با تکرار

سئلناک، کافی، سواک، غی رک، حکم ک، : حضرت با تکرار حرف )ک( در وانگان مختلف از جمله
حک م و داوری ب ه  کند و ب ه خ وبیبر اذهان عبور می «حکم»وان   علمک، قضاوک، جودک، کریم

 آرایی حرف )ک( به مفهوم ک م ایشان افزوده استکشد  که کاربرد واجحق خداوند را به تصویر می
 گیرد. میو با کمک این تکرارها مفاهیم ذهنی حضرت به خوبی در ذهن خواننده جای 

 تکرار حرف )راء(

خِر َوَدواَم ِاقِب َلَنا اْلَخیَر َواجَعلنا ِمْن َاهِل اْلَخ » ْیِر َالّلُهَمّ َاوِج  َلنا ِبُج وِدَك َعظ یَم ااْلج ِر َوآَری َم ال ُذّ
َبنا اَ  ْجَمعیَن َوال ُتهِلکنا َمَع الهاِلکیَن َوال َتص ِرف َعّن ا َرْاَفَت َك َوَرْحَمَت َك ی ا َاْرَح َم اْلُیْسِر َواْغِفر َلنا ُذُنو

ْن َسَئَلَك َفَاعَطْیَته َوَشَکَرَك َفِزْدَتُه َوتاَب ِاَلیَك َفَقِبلَت هُ   َوَتَنَصّ َل الّراِحمیَن َالّلُهَمّ اجَعلنا فی هَذا اْلَوقِت ِمَمّ
ِبِه  هاِاَلْیَك ِمن ُذُنو ِلّ  «.آُ

 ازم ا  برای گردان واج خدایا  ده قرارمان خیر اهل از و کن مقرر ما برای نیکی و خیر خدایا: ترجمه
 راهمگی ما گناهان بیامرز و همیشگی آسایشی و گرامی ایذخیره و بزر  پاداشی داری که جودی آن
 مهرب انترین ایمگ ردان  زبا ما از را راءفتت و مهر و مسپار ه کتمان بدست شدگان ه ك زمره در و

ای فرموده عطا بدیشان و آرده درخواست تو از که آسانی آن از وقت این در ده قرارمان خدایا مهربانان
 گناهان از و یاپذیرفته تو و بازگشته بسویت و آرده افزون آنها بر را نعمتت تو و آورده بجا را تو شکر و

 بسوی.
 موس یقي «راء» صوت تکرار و است، شده مرتبه تکرار چهارده «راء» حرف دعای عرفه از فراز این در

 .دارد تناس  و هماهنگي فریضه این مضمون با که دهدمی ارئه جذابي

 زیرا(. ۸۲ :۱۹۹۸ عباس،) است( مداوم و زیاد سرعت) چابکی و تکریری دارای صفت «راء» حرف
 ب ا تولی د و کن دمی برخ ورد ریعس    و مت والي ط ور ب ه لث ه ب ه زبان هایکناره آن، تلفظ حالت در

 ح رف ک ه آنج ایی از و کشدبه تصویر می خوبی به را س  ریع، و داردنباله حرکت خاص، ص  دایی
و  ت رس، وحش ت تص اویر در ب ه تص ویر کش یدن پر تکرار و سریع اس ت اص وات جمله از «راء»

دارد و از  ک ار ب ودنگناه ب ر دالل ت ک ه فراز این مضمون نتیجه، با در دارد؛ فراوانی کاربرد خشونت 
 . است هماهنو کند،خداوند طل  مغفرت می

حروفی و تکرار حرف )ر( و کنار هم قرار گ رفتن وانگ ان: خی ر، اج ر، یس یر، اغف ر، حضرت با هم
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تصرف، رَافت، رحمت، َارحم و راحمین؛ ع وه بر ایجاد موسیقی زیبا و دلنش ین وانه ذهن ی و م راد 
رساند. حضرت ب ا موس یقی برخواس ته از آواه ا خوانن ده را ب ه ها میگوش را به «رؤوف »حضرت 

کشاند و تصاویری از احساسات و عواطف درونی خود را در ذهن خواننده ب ه معنای مرادی خود می
درپی و حرکت سریع حرف )ر( تصاویری از وحشت و نگران ی را در کشاند. با صدای پیتصویر می

 بندد. ذهن نقش می

 حرف )س(  تکرار

دنا َواقَبل کَفَغَفْرَتها َلُه یا َذااْلَج ِل َواالآ» نا َوَسِدّ عنا ی  َخیَر و یا أرَحَم َم ن اس ُترِحَم راِم َالّلُهَمّ َوَنِقّ َتَضرُّ
یا َمن ال َیخفی َعَلیِه ِاغماُض الُجُفون و ال َلحُظ الُعیوِن و ال َما اس تَقرَّ ف ي الَمکن وِن و ال َم ا انط َوت 

ِعلُمَك َوَوِسَعُه ِحلُمَك ُسبحاَنَك َوَتعاَلْیَت َعّم ا َیُق وُل  َقد َاحصاهُ  َك ِه ُمضَمراُت الُقَلوِب َاال ُکلَّ ذلِ َعلس
ُح  ْبُع َوااْلَرُضوَن َوَمْن فیِهَنّ َوِاْن ِمن َشیء  ِااّلُیَس ِبّ مواُت الَسّ ُح َلَك الَسّ  ِبَحم ِدَك الّظاِلُموَن ُعُلّوا  آَبیرا  ُتَسِبّ

نعاِم َواالیاِدی اْلِجساِم َوَانَت اْلَجواُد اِ راِم َواْلَفضِل َواالکَکاْلَحْمُد َواْلَمْجُد َوُعُلُوّ اْلَجِدّ یا َذااْلَج ِل َواالْ َفلَ 
ُهَمّ َاْوِسع َعَلَیّ ِمْن ِرزِقَك اْلَح ِل  حیُم َالَلّ ُؤوُف الَرّ  «.الَکریُم الَرّ

 و پ اکیزه را م ا خ دایا بزرگواری و ج لت صاح  ای ،ایدهآمرزی را همه تو و آمده بیرون تو: ترجمه
گردان و تضرع و زاریمان بپذیر ای کسی وه از او مهر خواهند ای که بر او پوشیده نیس ت.  محکممان

های چشم و نه برهم خوردن دیدگان و نه آنچه در مکنون ضمیر مس تقر گردی د و ن ه ِبَهم نیامدن پلک
 برگرفت ه در را هم ه بردباریت و کرده شماره تو دانشاست. آری تمام آنها را  ها نهفته آنچه در پرده دل

 ه ایآس مان را ت و کنن د تنزی ه ، بس یاریبرت ری  گویند ستمکاران آنچه از برتری و تو منزهی است
 ت و پ س کند تسبیح تو ستایش به آنکه جزنیست  چیزی و است آنها در هر آنچه و هازمین و هفتگانه

 و بخشی نعمت و فضل و بزرگواری وج لت  صاح  ای رتبه، بلندی و بزرگواری و شستای است را
 ح  ل روزی از من بر گردان فراخ خدایا مهربان و رؤوف زرگواربخشنده ب تویی و بزر  هایموهبت

 .خود

و حضرت ب ه تم امی  است شده بیان بزرگی و مهربانی خداوند از نکوهش دعای عرفه در از فراز این
 ن وع ی ك که است، «سین» حرف تکرار فریضه این در توجه قابل نکتۀ. کندداوند اشاره میصفات خ

اس ت  و ب ا  مهم وس احتک اکی ص فیری و حروف از «سین» حرف. کنندالقا می را صوتي احساس
کند و برای حرکت و درخواس ت صدای منسجم و روشنی آن به احساسات درونی و بیرونی اشاره می

 هم س» حال ت ب ر خ ود، مهم وس احتکاکي خاصیت با صوت . این(۱۱۰: ۱۹۹۸ عباس،) است
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 ها اشاره دارد.  دارد و بر ذکر و تسبیح گویی خداوند در نهان داللت( پنهان نجوای) «خفی

عاطفی و درخواس ت بخش ش و نی ایش از  فض ای با حضرت کام    ک م از مقطع این در حرف این
 . خداوند هماهنو است

بزرگی عظمت و شأن خداوند اس ت. خداون دی  ار در این مقطع از ک م دربردارند این حرف با تکر
که سیادت و سرویش بر تمامی جهان حاکم و هست و همه موجودات پیوسته او را در نهان و آش کار 

 کنند.ستایش می
که تکرار صورت گرفته همراه با موسیقی نرم و دلنشینی که بر ک م افزوده است معنی ذهنی حضرت 

است را همراه با احساس درون ی حض رت ک ه ب ا لطاف ت و م یم ت از خدوان د  «سیادت»همان 
 کند. درخواست بخشش دارد بر خواننده منتقل می

 گیرینتیجه

گاهی که نس بت ب ه خص ائ  ح روف داش تهالس م( )علیهامام حسین  اند مع انی و احساس ات با آ
ای هم راه های به کار رفته در هر فریضهاند. واجیان نمودهدرونی خود را در قال  دعا با بهترین وجه ب

ای طوری که ه ر فریض هبا موسیقی خاص خود نقش ماثری در القای معانی ذهنی حضرت دارند به
برای ب ه تص ویر  الس م()علیهاند. امام حسین مطابق با حاالت درونی و احساسی حضرت بیان شده

ه ای کنند و با تکرار ح روف در قال   وانهای حروف تکیه میهکشیدن معانی ذهنی خود بر ویژگی
دهند. آنجایی که به گش ایش کاره ایش مختلف معاتی ذهنی و انفع ت درونی خود را انعکاس می

بخش نده ب ودن خداون د را ب ه « محم ود»کن د ت ا وانه نزد خداوند امید دارد حرف )م( را تک رار می
ک ارکرد  دع ا وه بر ایجاد موسیقی و اعطاء زیبایی خ اص ب ه هم حروفی و تکرار عها برساند. گوش

دارد، حرف تک راری ب ه ک ار رفت ه ش ده ب ا  برعهده را نیز الس  م()علیهامام حسین القا معنای ذهنی 
مفاهیم و معانی درونی حاصل از آن ها کام  متناس  و ه م راس تا اس ت. غ رض از ه ر تک راری، 

  انگیزاند. برمیبه دنبال یافتن آن  را شنوندهمعنای خاص می باشد که 

 منابع

، جاهات نقدی ة حدیث ة و معاص رهات (.۲۰۰۴)غسان، السید و نجاح، هارون، و  برکات، وائل .1
 دانشگاه.دمشق: انتشارات 
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 عرفة )من منظور علم النفس اشتراک الحروف( دعاءدراسة أسلوبیة ل

 الملخص
یعتمد کل صوت باللغة العربیة علی نوع من الموسیقی الداخلی ة وی تم تش کیل معن ی غی ر خی الي 

ا للظروف والمواقف التي یوضع فیها اإلنس ان. ُتع د األنطولوجی ا یتدفق بوعي أو ضمني إلی اللغة وفق 
الصوتیة إحدی طرد دراسة األعمال األدبیة التي تحاول دراسة الجوان  األدبیة والموسیقیة للن  من 
خ ل دراسة بنیة الن  وتحلیل عناصره وإمکانیة استنباط معاني المالف ومفاهیمه العقلی ة. واح دة 

ة، التي تس عی الدراس ة الحالی ة إل ی عرف دعاءمن النصوص الدینیة ذات األسلوب األدبي للغایة هي 
عرف ة وقیم ة  دعاءتحقیقها، بناء علی الجان  الوصفي التحلیل ي للجوان   الموس یقیة واللفظی ة ل 

اشتراک الحروف في نقل مشاعر المالف والرسائل العقلیة. اإلم ام الحس ین )علی ه الس  م( ی درك 
ضافة إلی نقل أغنی ة ممتع ة، ونق ل جیدا الخصائ  الصوتیة للحروف واستخدام الحس السلیم باإل

 معانیه العقلیة ومشاعره إلی القارئ.

عرفه، علم األسلوب، خصائ  الحروف، سیکولوجیة الح روف، اش تراک  دعاء :مفردات الرئیسةال
 الحروف.
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Abstract: 

Every phoneme in Arabic is formed by a kind of intrinsic music and non-

fabricated meaning which, according to the conditions and situations in 

which man is placed, consciously or implicitly flows through the language. 
Phonetic stylistics is one of the ways of studying literary works that tries to 

study the literary and musical aspects of the text through the study of the 

structure of the text and its elements and the possibility of deducing the 

author's mental meanings and concepts. One of the religious texts with a very 

literary style is Arafah Prayer, which the present study seeks to investigate, 

based on the descriptive-analytic aspect of the musical and phonetic aspects 

of Arafah prayer and the co-religionist value in conveying the author's 

sentiments and mental messages. Imam Hussein (PBUH) is well aware of the 

audio properties of letters and the use of common sense in addition to 

conveying a pleasant song, conveying his mental meanings and feelings to 

the reader. 

Key words: Prayer prayer, Stylistics, Characteristics of letters, Psychology 

of letters, Co-lettering. 

 

 



 

، جامعة طهران، مجّمع ة العربیة والحضارة اإلسالمیةالمؤتمر الدولي األول للغ
یل/نیسان الفارابي و جامعة الکوفة،   م۲۰۲۱أبر

با تکیه بر کالم  در روایات فقهی امامیه« ال ینبغی»و « ینبغی»بررسی داللت 
 عرب

 مهدی عبدی
 حوزه علمیه، دانشجوی دکتری ک م اس می دانشگاه تبریز ۴دانش آموخته سطح

  1علی بدری
 ث دانشگاه تهران پردیس فارابی قمدانشجوی ارشد علوم قرآن و حدی

 چکیده
فهم صحیح معانی مفردات قرآن و روایات در استنباط صحیح فقهی نقش بس زایی دارد. 

به اخت ف در استنباط از  یاتو روا یاتآ یاز وانه ها یبرخ یاخت ف نظر در معناگاهی 
 اس ت.« الینبغی»و « ینبغی»گان اخت فی کلمه از جمله این وان آن ها منجر شده است.

 ی. بعض آن اس تدر م ورد  ی هسه نظر به وجود آمدنلفظ  ینبحث فقها در مورد ا یجهنت
لفظ  ینا یمعتقد به ظهور آن در حرمت و برخ یبعض ،لفظ در کراهت ینقائل به ظهور ا

عدم توج ه ب ه می دانند. به نظر می رسد ریشه اخت ف در داللت این لغت در را مجمل 
ک اربرد آن در عص ر اه ل بی ت و در لس ان ق رآن و  تفاوت کاربرد آن در عصر حاضر ب ا

 – یفیتوص  یدر نوشتار حاضر ت ش ش ده اس ت ت ا ب ا روش داده پ ردازروایات است. 
شده و نظریه مط ابق  یبررس یتعصر اهل بهم ک م عرب روایات و  و یاتآ یلیتحل

دو  ی نحاضر آن است که ا یقحاصل تحقظ به معلوم شود. با واقع در مورد داللت این لف
 ) وجوب و حرمت( دارند. یدداللت بر الزام شد ینهبدون قر یرتعب

 : ینبغی، ال ینبغی، حرمت، وجوب، داللتواژگانکلید
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 مقدمه

در روایات فقهی تعبیراتی وجود دارد که در داللت آن اخت ف به وجود آمده اس ت و ب ه 
د این اخت فات ناشی از ُبعد زمانی از عصر معصوم)ع( اس ت. م رور زم ان نظر می رس

موج  ابهام در معنا و مدلول برخی از تعبیرات رای  در روایات شده اس ت. رس یدن ب ه 
معنا و مدلول دقیق آنها امری ضروری اس ت چ را ک ه در ص ورت برداش ت غل ط از آن 

ارونه و ب ر خ  ف م راد ش ارع تعبیرات ممکن است حکمی از احکام الهی به صورت و
اس ت ک ه در روای ات « ال ینبغ ی»و « ینبغی»استنباط گردد. یکی از این تعبیرات، تعبیر 

امامیه کاربرد فراوانی دارد. فهم دقیق داللت این دو تعبیر در عملیات افت ا بس یار مه م و 
ین معنای آن ضروری است. فقیه در مواجهه با این دو تعبیر در صورتی که قرینه ای بر تعی

داشته باشد به همان معنا اخذ می کند، اما اگر قرین ه ای ب ر تعی ین معن ای آن در دس ت 
نباشد، ممکن است دچار تحّیر گردد و عملیات افتا با مشکل مواجه گ ردد. از س ویی ب ا 
توجه به اینکه این دو اصط ح در روایات فقهی، فراوان به کار رفته است، تبیین داللت آن 

هم و اجتناب ناپذیر می نماید. این دو تعبیر در ک م عرب ظهور متعّینی دارد ک ه امری م
با مراجعه به قرآن، روایات و شعر عربی عصر اهل بیت)علیهم الس م( کام  آشکار می 
شود. این در حالی است که در معنای عرفی متأخر ظهوری غیر از ظهور در اس تعماالت 

صاح  ح دائق از جمل ه اول ین فقه ایی اس ت ک ه ب ه  متقدم به خود گرفته است. گویا
مطل  پی برده و بدان اذع ان دارد. فقه ای مت أخر عموم ا  م دلول عرف ی مت أخر تعبی ر 

را مبنای کار خود قرار داده ان د، در ح الی ک ه در م ورد تعبی رات « ال ینبغی»و « ینبغی»
عصر ورود آنه ا توج ه عربی رای  در لسان روایات، باید به مدلول و ظهور عرفی متفاهم 

ب ه  –نی ز « ینبغ ی»در روایات، دالل ت « ال ینبغی»شود. به نظر می رسد با تبیین داللت 
آشکار خواهد شد. از آنچه گفته شد معلوم می شود که پرسش های این  -قرینه ی مقابله

. ادله هر ی ک از ۲بر چه حکمی داللت دارد؟ « ال ینبغی». تعبیر ۱پژوهش چنین است: 
 . ادله قول مختار در مسئله چیست؟۳در مسئله چیست؟  اقوال

 پیشینه ی پژوهش
هر چند فقها از این بحث در مطاوی کتاب ه ای خ ود س خن ران ده ان د، ام ا در می ان 
محققان شیعه به صورت رساله یا مقاله ای مستقل و مجزا به  این بح ث پرداخت ه نش ده 

داللة مص طلح »ه می توان به مقاله ی است. در میان آثار محققان اهل سنت در این زمین
اثر احمد بن محمد بن سعد آل سعد الغامدی اشاره ک رد. « ینبغی و ال ینبغی عند الفقها

پ ژوهش ب ه بررس ی نویسنده در ای ن این مقاله در مجله ام القری به چاپ رسیده است. 
ین اب ن از نظر فقهای مذاه  اربع ه و همچن « ال ینبغی»و « ینبغی»داللت دو اصط ح 

حزم ظاهری پرداخته است. وی با تتبع در کت  فقهی به این نتیجه می رس د ک ه کش ف 
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 معنای این دو اصط ح تنها با بهره گیری از سیاد ممکن خواهد بود. 
 طرح مسئله

در روایات فقهی اخ ت ف ک رده ان د. « ال ینبغی»و « ینبغی»فقهاء در مورد داللت تعبیر 
تحباب و کراهت، برخی دیگر داّل بر وجوب و حرمت دانسته، و برخی آن دو را داّل بر اس

برخی دیگر از فقهاء این دو تعبیر را از حیث داللت مجمل دانسته اند. در این نوشتار بعد 
، ابتدا به بررسی اقوال سه گانه پرداخته شده «بغي»از بررسی اجمالی معنای لغوی ریشه 

فته شده است. از میان اقوال سه گانه، ادله قول و ادله هر یک بررسی و مورد کاوش قرار گر
به داللت این دو تعبیر بر وجوب و حرمت قانع کننده تر و قوی تر تلقی ش ده اس ت و در 
ادامه از شعر عرب عصر نزول اهل بیت)ع( برای تثبیت این قول شاهد آورده شده اس ت. 

عبیر، داللت دیگری نیز الزم به ذکر است که با واضح شدن معنا و داللت هر یک از دو ت
به قرینه مقابله آشکار خواهد شد. بنا بر این لزومی ندارد تا در مورد ه ر دو تعبی ر بح ث 
مبسوطی انجام گیرد، بلکه بررسی یکی از این دو تعبیر کفایت خواهد کرد، ل ذا تنه ا ب ه 

 اکتفا شده است.« ال ینبغی»بررسی مدلول تعبیر 
 بحث لغوی

به معنای ص حیت انجام کاری است به گونه ای که از ش خ   «بغی»ینبغی از ریشه ی
(. در واقع ینبغ ی فع ل مطاوع ه از 8/181: 1421برای انجام کار طل  می شود )ازهری،

؛ابن 1/271: 1404؛ابن فارس،6/2281به معنای طل  است )جوهری،:« بغیة»مصدر 
ب یش از ح د  زمانی گفته می شود ک ه چی زی« بغیت الشیئ»( و 14/76: 1414منظور،

لزوم درخواست شود. ینبغی دو وجه دارد گاهی بر چیزی اط  د م ی ش ود ک ه مس خر 
عمل است مانند:النار ینبغی أن تحرد الثوب ) آتش باید پیراهن را بسوزاند( و دیگری ب ه 

(. و نیز به 14/77: 1414؛ ابن منظور،136: 1412معنای شایستگی داشتن است )راغ ،
بای د ب ه معن ای ت و م ی« ینبغی لک»( و نیز 6/27: 1421سیده،معنای میسر شدن )ابن 
: 1414( و نیز به معنای نیکو یا درست بودن )فیومی،286: 1386انجام دهی)زمخشری،

: 1375( و همچنین به معنای درخواست ماکدی که ترک آن نیک و نباش د )طریح ی،57
ی د ای ن کلم ه دارای ( استعمال شده است. چنانچه از استعمال کلمه ینبغی بر می آ155

گردد و باز می« طل »معانی متعددی است که  به نظر می رسد در نهایت همه ی آنها به
است. در مورد فرد بین « طلبیده شده»از آن رو که این کلمه مطاوعه می باشد معنای آن 

ینبغی اقتضا دارد که مبتغ ی، نیک و باش د ح ال الزم »گفته می شود:« ینبغی»و « وج »
 (. 221: 1400)عسکری،« خیر، اما واج  حتما باید الزم باشد باشد یا

 نظر فقها در مسئله
 در این بخش به بررسی نظریات سه گانه فقها و ادله آنها پرداخته شده است.

یه اول: کراهت  نظر
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را کراهت عنوان ک رده ان د. از جمل ه ای ن « ال ینبغی»برخی از فقهاء متأخر مدلول تعبیر 
؛ هم و، ۲/۹۰: ۱۴۱۲؛ هم و، ۲/۶۰۱: ۱۴۰۲ش هید ث انی )ع املی،  فقهاء می توان ب ه

( ۱۱/۱۲، ۶/۲۹۹: ۱۴۰۳؛( محقق اردبیلی )اردبیل ی، ۱۰/۱۳، ۷/۴۲۶، ۶/۲۳۹: ۱۴۱۳
، ۶/۲۷۲، ۴/۶۴، ۲۲۲، ۳/۶۴، ۲/۲۱۰، ۲/۱۵۵: ۱۴۱۱ص   اح  م   دارک ) ع   املی، 

: ۱۲۴۷( محق ق س بزواری ) س بزواری، ۳/۲۰۹( فاضل جواد )کاظمی، بی ت ا: ۷/۱۱۷
: ۱۴۱۸( صاح  ری اض )طباطب ایی، ۱/۱۱۷: ۱۴۲۹( فیب کاشانی ) کاشانی، ۲/۱۹۸
( آق ا رض ا هم دانی ۱۷/۲۰۹: ۱۴۱۵( م  احمد نراقی )۱۴/۶۹، ۴/۲۶۷، ۳/۳۵، ۲/۳۱

( اشاره کرد. ای ن ق ول در کلم ات برخ ی از ۱۰/۳۱۷، ۳۲۶، ۹/۱۷۹: ۱۴۱۶)همدانی، 
 (.۶/۳۲۲: ۱۴۱۸ی، فقها، قول معروف بین فقها دانسته شده است )خوی

ال »البته باید خاطر نشان کرد که محقق سبزواری با اینکه در بحث وقت نم از ص بح،     
(  ام ا در بح ث از جه ر و ۲/۱۹۸: ۱۲۴۷را ظاهر در کراهت دانسته )سبزواری، « ینبغی

ظهور واضحی در کراهت ن دارد چ را ک ه ای ن تعبی ر « ال ینبغی»اخفات، قائل است که 
 (. ۲/۳۹۷: ۱۲۴۷نای تحریم استعمال شده است )سبزواری، بسیار، در مع

یه دوم: اجمال  نظر
را ظاهر در هیچ یک از کراهت یا حرم ت نم ی دانن د )قم ی، « ال ینبغی»برخی از فقها 

)تنفر و ناخوش آیند بودن( دانسته ان د و « حزازة»(، بلکه آن را ظاهر در ۲۰/۴۲۷: ۱۴۱۲
: ۱۴۰۲، نی از ب ه قرین ه م ی بینن د )ش اهرودی، برای اثبات هر یک از حرمت یا کراهت

۳/۱۹۱ ،۳۷۵). 
یه سوم: حرمت  نظر

را ظاهر در حرمت می داند. عمده « ال ینبغی»صاح  حدائق از جمله فقهائی است که 
: ۱۴۰۵دلیل او کثرت استعمال این تعبیر در لسان روایات در حرم ت اس ت ) بحران ی، 

که پی بردن صاح  ح دائق ب ه ای ن نکت ه، ب ه (. برخی از فقها بر این عقیده اند ۶/۲۰۶
علت انس فراوان ایشان با روایات است، ک ه هم ین س ب  موج   موفقی ت و کامی ابی 

 (.۷/۲۰۷۵: ۱۴۱۹ایشان در استظهار از روایات شده است )شبیری زنجانی، 
به نظر می رسد صاح  جواهر متمایل به این ق ول ب وده اس ت، چنانک ه از برخ ی از     

( از سویی ایشان به ظهور ۴/۳۶۹: ۱۴۰۴شان همین امر متصور است )نجفی، کلمات ای
 (.۱۸/۴۰۸در  کراهت معتقد نیست )همو، « ال ینبغی»

بر حرمت دانسته اند، سید ابوالقاسم خ ویی  را« ال ینبغی»از جمله فقهایی که داللت     
دانسته، و در مورد  «و ال یتمکن» و « ال یتیسر»را « ال ینبغی»است. ایشان معنای حقیقی 

: ۱۴۱۳؛ هم و، ۴/۲۸۰: ۱۴۱۳حکم شارع آن را به معنای حرم ت م ی دان د ) خ ویی، 
۴/۲۵۰.) 

 بررسی ادله فقها
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در این بخش به بررسی هر یک از ادله فقها در نظریات س ه گان ه م ذکور پرداخت ه ش ده 
 است.

 بررسی دلیل قول اول
، ظه ور عرف ی آن «ال ینبغ ی»دلول به نظر می رسد مهم ترین دلیل قائ ن به کراه ت م 

(. گویا این بزرگان با در نظر داشتن ظهور عرفی در زمان ۴/۳۶۰: ۱۴۰۵است )بحرانی، 
، آن را به معنای عرفی و مص طلح در عص ور مت أخر حم ل «ال ینبغی»های متأخر برای 

ق ائ ن تعبیر می شود. با تتبع در ک م « شایسته نیست»نموده اند، که در فارسی از آن به 
این قول چنین بر می آید که آنان دلیلی غیر از ظهور عرفی برای این ق ول در نظ ر نداش ته 

 اند.
 نقد دلیل قول اول

اصط حی متأخر است و در صورتی تعّین پیدا م ی « ال ینبغی»اراده ی معنای کراهت از 
این لف ظ  ( اما بدون وجود قرینه۶/۲۲۴: ۱۴۱۸کند که قرینه ای همراه آن باشد )خویی، 

ال »ظهور در کراهت نخواهد داشت. برخی از فقها بر این عقیده اند که هر چند استعمال 
در کراهت )در اصص ح عرفی و نه در روایات( شیوع دارد اما نه از حیث وضع و « ینبغی

 (. ۲/۵۹۹: ۱۴۱۵نه از حیث انصراف، ظهوری در کراهت ندارد )انصاری، 
« ال ینبغ ی»ور است که چون در بسیاری از م وارد از لف ظ مرحوم بروجردی بر این با    

جهت بیان حکم تحریمی استفاده شده است؛ لذا ظهوری در کراهت ندارد )بروج ردی، 
ص راحتی « ال ینبغ ی»(. از سویی برخی از فقها بر این باور اند که تعبیر ۴/۲۰۹: ۱۴۲۶

می توان ادع ای ظه ور ( که با این وجود ن۳/۳۷۵: ۱۴۰۵در کراهت ندارد )خوانساری، 
در روای ات « ال ینبغی»در کراهت آن را پذیرفت. برخی نیز بر این عقیده اند که استعمال 

( لذا آنچ ه 7/2075: 1419شبیری زنجانی، به معنای کراهت به ندرت واقع شده است )
 غال  بوده، معنای حرمت است و استعمال نادر نمی تواند منشأ ظهور گردد.

 دوم بررسی دلیل قول 
دارد. حزازة نیز جامع بین حرمت و کراهت اس ت و ه یچ « حزازة»ظهور در « ال ینبغی»

 (.۳/۱۹۱: ۱۴۰۲یک جز با قرینه تعّین پیدا نمی کند) شاهرودی، 
 نقد دلیل قول دوم

اس تدالل ش ده اس ت « ال ینبغ ی»در برخی روایات برای اثبات تحریم به عب ارت اوال  : 
ود که این کلمه به معنای خصوص تحریم است، نه جامع بین شکه از آن استفاده می« 2»

با جامع ]بین دو معنا و مدلول  نمی ت وان ب رای ی ک قس م خ اص  چون تحریم و تنزیه،
: 7/2128: 1419شبیری زنجانی، استدالل کرد ) برای اصحاب اه ل « ال ینبغی»( و ثانیا 

د مفه وم آن از اه ل بیت)علیهم الس م( هیچ اجم الی نداش ته اس ت چ را ک ه در م ور
بیت)علیهم الس م(  سوال نکرده اندو همچنین برای فقهای متقدم نیز چنین است؛ چ را 
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که اگر دارای اجمال بود باید از آن سخن می راندند، در حالی که آنان بر طبق روایاتی که 
بودن استفاده شده، فتوا داده اند که این مطل  حاکی از واضح « ال ینبغی»در آن از تعبیر 
در یک معنا بوده است. از س ویی ب ه نظ ر م ی رس د اجم ال « ال ینبغی»و تعّین معنای 

در کراهت بوده و چنانکه گفت ه « ال ینبغی»ادعایی مذکور به سب  تأّثر از شیوع استعمال 
در نظ ر گرفت ه « ال ینبغ ی»شد اصط حی متأخر است، اما اگر اصط ح متقدم و لغوی 

 خواهد بود بلکه معنایی متعّین به دست خواهد داد.شود، اجمال قابل تصور ن
 بررسی ادله قول سوم

 . داللت معنای لغوی ۱
از حیث لغت، دالل ت ب ر حرم ت دارد؛ « ال ینبغی»مرحوم خویی بر این باور است که 

؛ اب ن ۱۷/۷۷: ۱۴۱۴بوده ) ابن منظور، « ال یتیسر»در لغت به معنای « ال ینبغی»چرا که 
 (.  ۶/۲۲۵: ۱۴۱۳و حرام نیز، برای مکلف غیر میسر است )خویی،  (۶/۲۷: ۱۴۲۱سیده،

البته برخی از فقها بعد از قبول اصل مدعای مرح وم خ ویی، ب ا اش کال ب ه نح وه ی     
 از، «ال یتیسر»می دانند نه « خ ف قاعده بودن»را به معنای « ال ینبغی»استدالل ایشان 

 معن ی ب ه چون دارد، حرمت یاقتضا «بغیین ال»اط د بر این باور اند که دیگر طرف

: 1419)ش بیری زنج انی،  اس ت ح رام مطل ق، ق انون خ ف و است «قانون خ ف»
1/313 .) 
 . استدالل به آیات قرآن ۲

ْمُس َینَبِغي َلَها َأن ُتْدِرَك اْلَقَمَر »در قرآن کریم در آیه شریفه  « ال ینبغی( »۴۰)یس/« اَل الشَّ
به این معن ا  است« میسر نبودن»ن خورشیدن به ماه، به معنای در مورد عدم امکان رسید

که هیچ گاه برای خورشید مقدور و میسر نیست که از مدار خ ود خ ارج ش ده و ب ه م اه 
 . رسیده و آن را درک کند

َح د  ِم ْن َبْع ِد » همچنین در آیه شریفه     
َ
ا اَل َیْنَبِغي أِل « يَقاَل َرِبّ اْغِفْر ِلي َوَهْ  ِلي ُمْلک 

ِخ َذ ِم ْن ُدوِن َك ِم ْن َأْوِلَی اءَ » (  ونیز ۳۵)ص/ « َقاُلوا ُسْبَحاَنَك َم ا َک اَن َیْنَبِغ ي َلَن ا َأْن َنَتّ
)خ ویی،  ع دم تیس ر اس ت« ال ینبغ ی»( شاهد بر این  است که مقص ود از ۱۸)فرقان/
۱۴۱۳ :۶/۲۲۴-۲۲۵ .) 

ی کن د ت ا ب ه او سوره ص حضرت س لیمان)ع( از خداون د درخواس ت م  ۳۵در آیه     
« ال ینبغی ألحد»حکومتی عطا کند که بعد از او هیچ کس چنین حکومتی نداشته باشد. 

یعنی برای هیچ کس مقدور و میسر نبوده و واقع نش ود، ن ه اینک ه بهت ر اس ت ک ه ب رای 
دیگران چنین فرمانروایی واقع نشود که معن ای الزام ی در ب ر ن دارد. در واق ع حض رت 

اهد نوعی استبعاد را در فرامانروایی غیر خود باز گو کند ب ه معن ا ک ه سلیمان)ع( می خو
بعید باشد که کسی همچون من به چنین فرمانروایی دست یابد، این استبعاد در حد الزام 

 شدید است نه الزام صرف که در حد تنزیه باشد.



 .یعبد یمهد ...  یهامام یفقه یاتدر روا «ینبغیال »و  «ینبغی»داللت  یبررس

197 

زه هستی و ب رای سوره ی فرقان نیز فرشتگان اع م می دارند: که خدایا تو من ۱۸در آیه     
ما مقدور و میسر نیست تا کسانی غیر از تو را به عنوان صاح  اختیار برگ زینیم. در ای ن 
آیه مقصود فرشتگان این نیست که شایسته نیست که ما غیر از تو را صاح  اختیار بدانیم 
 بلکه به این معنا است که ما نباید کسی غیر از تو را صاح  اختیار بدانیم ک ه ب ا معن ای

 الزام شدید بر خود هماهنگی دارد.
به اصط ح متأخر، در زمان صدور روایت شک « ال ینبغی»از سویی در انتقال  معنای     

حکم بق ای معن ای لغ وی و در نتیج ه بق ای « أصالة عدم نقل»وجود دارد )همو( که با 
 معنای حرمت خواهد شد.

 . کثرت استعمال۲
: 1403ف راوان اس ت )اردبیل ی، « یحرم»به معنای « یال ینبغ»با توجه به اینکه استعمال 

( می توان آن را ظاهر در حرمت دانست و حم ل آن ب ر 6/206: 1405؛ بحرانی، 11/12
استفاده شده اس ت، « ال ینبغی»در محرمات ح  اکثرا  از تعبیر کراهت به قرینه نیاز دارد. 

: 1409حر عاملی، « )نبغی له اکلهأکل طعاما  ال یأو  بئس ثوبا  ال ینبغی له لبسه»از قبیل 
 .(1/313: 1419؛ شبیری زنجانی، 13/157
 . فهم اصحاب و فقهای متقدم3

حرمت « ال ینبغی»برخی بر این عقده اند که اصحاب اهل بیت)علیهم الس م( از تعبیر 
(. ع وه بر این که با مراجعه به ک مات فقه ای ۴/۱۱۶: ۱۴۱۳برداشت کرده اند )آملی، 

در متون فق ه م أثور، « ال ینبغی»م حظه می شود، ایشان در موارد استعمال لفظ پیشین 
فتوای صاحبان کت  فقه مأثور را حرمت دانسته اند، از جمله این موارد در مس أله حک م 

؛ حلی فخ ر ال دین، ۱/۲۹۳: ۱۴۱۶ساخت بنای بلند تر از کعبه است که فقها)عمیدی، 
ال ینبغ ي »از عبارت شیخ طوس ی درالنهای ه ( ۱/۴۶۴: ۱۴۲۰؛ صیمری، ۱/۳۱۹: ۱۳۸۷

(  حرمت برداشت کرده ان د. ای ن ۲۸۴: ۱۴۰۰طوسی، «)ألحد أن یرفع بناء فود الکعبة
 ظهور در حرمت دارد.« َیْنَبغي ال»فهم فقهای پیشین نیز قرینه بر آن است که لفظ 

 تقویت قول سوم
ذکر شده ، به نظ ر  -در حرمت « ال ینبغی»ظهور  –با توجه به دالئلی که  برای  قول سوم 

می رسد این قول نسبت به دو قول دیگر ارجیت داشته بلکه متعین است. برای تأیی د ای ن 
قول می توان به روایات اهل بیت)ع( و نیز ک م عرب عصر اهل بیت)علیهم الس م( ب ه 

 ویژه شعر عربی استشهاد کرد. در این بخش به مهم پرداخته شده است.
 وایاتاستدالل به ر 

در روای ات، غی ر از « ال ینبغی»شود که اط د با مراجعه به روایات اطمینان حاصل می
برند. در روایت ال ینبغی ب ه ج ای اصط ح متأخرین است که به معنی کراهت، بکار می

در آن ب ه « ال ینبغی»بکار می رود. حال با بررسی برخی از روایاتی که تعبیر « ال یجوز»



 ۱۴۰۰ ینفرورد  یو تمدن اس م یزبان عرب یالملل ینکنفرانس ب ینمجموعه مقاالت اول

198 

ی توان مدلول آن را حرمت دانست. در این بخش ب ه بررس ی برخ ی از کار رفته است، م
 این روایات پرداخته می شود.

 . روایت لزوم ستر در مقابل زن یهودی و مسیحی۱
اَل »روایتی مبنی بر عدم جواز کشف ستر در مقابل زن یهودی و مسیحی وارد شده است: 

ْزَواِجِه نِلْلَمْرَأِة َأْن َتْنَکِشَف َبْیَن یَ  َیْنَبِغي
َ
ُهنَّ َیِص ْفَن َذِل َك أِل نَّ ِِ ِة َف  ْصَراِنیَّ ِة َو النَّ « َدِي اْلَیُهوِدیَّ

(. این روایت به دو طریق در کافی و ته ذی  نق ل ش ده و 20/184: 1409)حر عاملی، 
(. روایت دیگری نیز با هم ین مض مون ب ا 1/311: 1419صحیح است )شبیری زنجانی، 

اْلَیُهوِدیَّ ِة َو  َی َدِي  َب ْیَن  َتْنَکِش َف  اَل َیُج وُز ِلْلَم ْرَأِة َأْن » است:  وارد شده« ال یجوز»تعبیر 
ْزَواِجِه ن

َ
ُهنَّ َیِص ْفَن َذِل َك أِل نَّ

َ
ِة أِل ْصَراِنیَّ (. ب ه قرین ه ۲۰/۲۲۱: ۱۴۰۹)ح ر ع املی، « النَّ

 حرم ت اس ت ن ه کراه ت؛« ال ینبغی»در این روایت به نظر می رسد معنای « الیجوز»
ه م گ اه در « ال یج وز»ظاهر در حرمت است، البته خود کلمه  «الیجوز»چرا که تعبیر 

ش بیری ب رد )رود ولی این امر، ظهور آن را در حرم ت از ب ین نمیمورد کراهت بکار می
 (.1/314: 1419زنجانی، 

 «سبحان من ال ینبغی التسبیح اال له». استدالل به 2

خصوص ی بع د از نم از جفع ر طی ار)ع( ب ه راوی در روایتی از امام صادد)ع( دعای م
سبحان من ال ینبغی التسبیح »آموزش داده شده است که در بخش ابتدایی آن آمده است: 

اس ت « ال یج وز»در این دعا ب ه معن ای « ال ینبغی(. »۳/۴۶۷: ۱۴۰۷)کلینی، « اال له
س دیگ ری (. به معنا که تسبیح جز برای خ دا، ب رای ک 1/314: ۱۴۱۹)شبیری زنجانی، 

 جائز نیست، نه اینکه تسبیح برای غیر خدا شایسته نباشد اما جائز باشد.
 . روایت مستند استصحاب3

فلیس ینبغی ل ک »در روایتی که یکی از مدارک استصحاب قرار گرفته است، چنین آمده: 
از نظر « ال ینبغی»با « لیس ینبغی(. »۱/۴۲۲: ۱۴۰۷طوسی، « )أن تنقب الیقین بالشک

« لیس ینبغی»تفاوتی ندارند. به مفاد این روایت نقب یقین با شک جائز نیست،  معنایی
( چرا که َعق   ۱/۳۱۴: ۱۴۱۹است )شبیری زنجانی، « الیجوز»در این روایت به معنای 

نیز نباید یقین سابق را در صورت تصادم با شک الحق نقب کرد و عقل ه یچ گ اه نم ی 
شک نقب نکنی، بلکه ای ن حک م عق ل، حکم ی گوید: بهتر است یقین را به وسیله ی 
 از آن یاد می شود. « یحرم»و « ال یجوز»لزومی است که در شریعت با عنوان 

 . روایت نهی از نکاح با زناکار4
اِني الا َیْنِکُح ِإالّٰ »عن قول اهلل عّز و جّل « علیه الس م»عن زرارة قال سألت أبا عبد اهلل » الزّٰ

اِنَیة  َأْو ُمْش  هّن نساء مشهورات بالزنا و رجال مشهورون « علیه الس م»( قال ۳)نور/« ِرَکة  زا
بالّزنا شهروا به و عرفوا به و الناس الیوم بذلك المنزل فمن اقیم علی ه ح ّد الزن ا أو م ّتهم 

 (.۲۰/۴۳۹: ۱۴۰۹)حر عاملی، « الحد  أن یناکحه حّتی یعرف منه توبة لم ینبغبالّزنا 
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از ازدواج با زناکار نه ی ش ده اس ت. در ذی ل آی ه ی « لم ینبغ»ا تعبیر در این روایت ب    
ِل َك َعَل ی اْلُم ْاِمِنین» مذکوِر در روایت، تعبیر  َم ذا ( وارد ش ده اس ت ک ه ۳)ن ور/« َو ُحرِّ

ش بیری )تصریح به حرمت چنین ازدواجی دارد و نمی توان آن را بر کراه ت حم ل ک رد 
این روایت که قرینه ای در خود روایت بر کراه ت  (. در نتیجه7/2075: ۱۴۱۹زنجانی، 

و مشابه آن داللت ب ر حرم ت دارد، « ال ینبغی»وجود ندارد، حاکی از آن است که تعبیر 
 نه کراهت.

 . استدالل به شواهد شعری5
 )ورق ة ب ن نوف ل د( و۴۹-۲۳) زید ب ن عم ر الع دويدر شعری که در انتساب آن بین 

 جود دارد آمده است:سال قبل از هجرت( تردید و۱۲
 أن یناوي ملکه أحد « ال ینبغي»  مسخر کلما تحت السماء له

 (۲/۱۶۲: ۱۹۹۵)یاقوت حموی، 
در این بیت که با توجه به ابیات سابق آن در م ورد خداون د اس ت، ه ر آنچ ه در زی ر    

آسمان قرار دارد مسخر او عنوان شده به گونه ای ک ه ب رای ه یچ ک س ی ارای مقابل ه ب ا 
 انروایی او ممکن نیست.فرم

به معنای عدم امکان است، چرا که برای کسی امکان مقابله ب ا « ال ینبغی»در این بیت    
فرمانروایی پروردگار وجود ندارد. نمی توان گفت شایسته نیست که کسی با فرم انروایی 

ی وجود خدا مقابله کند یا بهتر است که این کار را نکند، بلکه اص  امکان چنین رویاروی
ندارد. طبیعتا چنین لحنی اگر در شرعیات به کار رود نمی تواند جز معنای تح ریم از آن 

 برداشت کرد.
 د( در مطلع یکی از اشعار خود می گوید:۲۱۱ابوالعتاهیه )  

 إّني ألغبن إقبالي و إدباري  ما لی أفّرط فیما ینبغي مالي
 (۳۵۸: ۱۴۰۶)ابوالعتاهیه،                    

در این بیت شاعر خود را در کوتاهی از هزینه ی مال خود در اموری ض روری م ذمت    
 کرده و نتیجه ی این کوتاهی را متضرر شدن گذشته و آینده خود می داند.

در این موضع موصوله اس ت. « ما»یعنی آنچه که باید، چرا که « ما ینبغي»در این بیت    
ام ر عظیم ی و « ما ینبغی»و آینده است باید حال به قرینه ی مصرع دوم که ضرر گذشته 

بسیار ضروری باشد که کوتاهی در هزینه ی مال برای آن موج  تض رر گذش ته و آین ده 
می گردد. در صورتی که اگر تنها امر شایسته و پس ندیده ای ب ود کوت اهی در آن موج   

 تضرر گذشته و آینده نمی شد.
 می گوید: -فرند خود-د( در مدح ب ل ۱۱۰-۲۸جریر بن عطیه )   
 لــم یتناسب خـاله و عمه  إّن بــالال لــم تشنه أمـــه  
یحه و شمه    و یذهب الهموم عّني ضّمه  یشفي الصداع ر



 ۱۴۰۰ ینفرورد  یو تمدن اس م یزبان عرب یالملل ینکنفرانس ب ینمجموعه مقاالت اول

200 

یـح المسک مستحّمه    ما ینبــغي للمسلمیــن ذّمه  کأّن ر
 (۴۳۷: ۱۴۰۶)ابن عطیه،                                   

به دفاع از ب ل پرداخته و زشتی او و عدم تشابه او به دایی و عم وی در این ابیات جریر    
خود را به گردن مادرش نم ی ان دازد. استش مام ب وی او را درم ان س ر درد و در آغ وش 
کشیدن او را از بین برنده غم و غصه های خود می داند. چنین می پندارد که گویا با ب وی 

 او را مذمت کنند. مشک استحمام کرده است و مسلمانان نباید
به معنای نباید، حق نداش تن و امث ال « ما ینبغي»شاهد، در مصرع آخر است که تعبیر    

آن است. گویا با لحنی تند مردم را از مذمت ب ل باز م ی دارد. چن ین لحن ی هم راه ب ا 
گویای مبغوضیت شدید است، نه اینکه مقصود شاعر این باشد که بهتر « ما ینبغي»تعبیر 
مردم او را مذمت نکنند و اگر هم مذمت کردند اشکال چندانی متوجه آنان نخواهد  است

ردع و بازداری همراه با مبغوضیت شدید ای ن ک ار را « ال ینبغی»بود، بلکه شاعر از تعبیر 
اراده کرده است. شاعر در مقام دفاع از فرزند خود است و در دفاع از فرزند ش دید ت رین 

 اراده کرده است که همان الزام شدید بر عدم توبیخ است.« بغیال ین»لحن ردع را با 
 

 نتیجه
بعد از بررسی لغت، آیات قرآن، برخی از روایات، و برخی از اشعار شاعران عص ر اه ل 

به نظر م ی رس د ک ه ق ول ب ه حرم ت در « ال ینبغی»بیت)علیم الس م( در مورد تعبیر 
و قول ب ه کراه ت و اجم ال وج ه ص حیحی داللت این تعبیر قوی تر از سائر اقوال بوده 

است که این ظهور در « ال ینبغی»ندارند؛ چرا که عمده دلیل قول به کراهت، ظهور عرفی 
قرون متأخر شکل یافته و نمی توان بر اساس آن به استظهار از روایاتی پرداخت که تعبی ر 

بی ت)علیم  در آنها به کار رفته اس ت، بلک ه بای د ظه ور عرف ی عص ر اه ل« ال ینبغی»
الس م( از این تعبیر لحاظ گردد. و قول به اجمال نیز وجهی ندارد به دلیل اینکه با جامع 
بین دو مدلول نمی توان برای یک قسم خ اص اس تدالل ک رد، ع  وه ب ر اینک ه اجم ال 
مذکور در صورت ثابت شدن، به جهت ُبعد زم انی از عص ر اه ل بی ت)علیم الس  م( 

در زمان خود ایشان و اصحاب آنان اجم الی قاب ل تص ور نب وده است و به نظر می رسد 
است. برای تقویت قول به حرمت از روایت لزوم ستر در مقاب ل زن یه ودی و مس یحی، 

روایت نهی از ، روایت مستند استصحاب و «سبحان من ال ینبغی التسبیح اال له»عبارت 
زی د رانی همچون ابوالعتاهیه، نکاح با زناکار بهره گرفته شده است. همچنین از شعر شاع

)به علت تردید در شاعر( و جریر بن عطیه که همگ ی  ورقة بن نوفل یا بن عمرو العدوي
از شاعران عصر اهل بیت)علیم الس م( هستند؛ برای تقویت قول به حرمت به ره گرفت ه 
شد. نتیجه آنکه لغت، آیات قرآن، روایات و ک م عرب در قال  شعر همگی ماید ق ول 

ب ا « ال ینبغ ی»هستند. بعد از واضح شدن مدلول « ال ینبغی»به حرمت در مدلول تعبیر 
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 نیز  بدون قرینه داللت بر وجوب دارد.« ینبغی»توجه به صنعت مقابله تعبیر 
 

 منابع
 قرآن کریم

پور ، مق رر: محم د عل ی اس ماعیلالمع الم الم أثورة(، ۱۴۰۶. آملی، می رزا هاش م )۱
 کتاب.، قم: مولف ایقمشه

، تحقی  ق: المحک  م والمح  یط االعظ  م(،۱۴۲۱. اب  ن س  یده، عل  ی ب  ن اس  ماعیل )۲
 عبدالحمید هنداوی ، بیروت: دار الکت  العلمیة.

، تحقیق: عبدالس م محمد ه ارون، ةمعجم مقاییس اللغ (،۱۴۰۴) ابن فارس، احمد. ۳
 قم: مکت  االع م االس می.

 ، چاپ سوم، بیروت: دار صادر.العرب لسان (،۱۴۱۴) ابن منظور، محمد بن مکرم. ۴
، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد األذهان(، 1403. اردبیلی، احمد بن محمد )5

، ق م: دفت ر پناه اش تهاردی، آق ا حس ین ی زدی اص فهانیآقا مجتبی عراقی، علیتحقیق: 
 انتشارات اس می وابسته به جامعه مدرسین.

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی..ةتهذی  اللغ(، ۱۴۲۱) ازهری، محمد بن احمد. ۶
 ، قم: کنگره جهانی شیخ اعظم انصاری.کتاب الص ة(، ۱۴۱۵. انصاری، مرتضی)۷
، الح دائق الن اظرة ف ي احک ام العت رة الط اهرة(، ۱۴۰۵. بحرانی، یوسف بن احم د )۸

اس می وابسته ب ه  ، قم: دفتر انتشاراتتحقیق: محمد تقی ایروانی، سید عبد الرزاد مقرم
 جامعه مدرسین.

، مق  رر: عل  ی ص  افی تبی  ان الص   ة(، ۱۴۲۶. بروج  ردی، آق  ا حس  ین طباطب  ایی )۹
 گلپایگانی، قم: گن  عرفان.

الص حاح: ت اج اللغ ة و ص حاح العربی ة، (، ۱۳۷۶. جوهری، اسماعیل بن حم اد )۱۰
 تحقیق: احمد عبد الغفور عطار ، بیروت: دار العلم للم یین.

تفصیل وسائل الش یعة إل ی تحص یل مس ائل (، 1409ر عاملی، محمد بن حسن). ح11
 ، قم: موسسه آل البیت)ع(.الشریعة

إیض اح الفوائ د ف ي ش رح مش ک ت  (،۱۳۸۷. حّلی، فخر الدین محمد بن حسن )۱۲
، ق م: بروج ردی عبدالرحیم ،اشتهاردی پناهعلی، کرمانی موسوی حسین سید، القواعد

 اسماعیلیان.
 ، چاپ سوم، قم: آفاد.کتاب الطهاره -فقه الشیعة(، ۱۴۱۸خویی، سید ابوالقاسم ). ۱۳
، قم: موسسة إحیاء آثار االمام موسوعة االمام الخویی(، ۱۴۱۸.                      )۱۴

 الخویی.   
، چ اپ اول، مف ردات الف اظ الق رآن (،۱۴۱۲) ، حسین بن محم داصفهانی راغ . ۱۵



 ۱۴۰۰ ینفرورد  یو تمدن اس م یزبان عرب یالملل ینکنفرانس ب ینمجموعه مقاالت اول

202 

 بیروت: دار القلم.
، ته ران: موسس ه مطالع ات مقدم ة األدب(، ۱۳۸۶. زمخشری، محمود ب ن عم ر )۱۶

 اس می دانشگاه تهران.
(، ذخیرة المعاد فی ش رح االرش اد، ق م: موسس ه آل ۱۲۴۷. سبزواری، محمد باقر )۱۷

 البیت)ع(.
، مقرر: ابراهیم جناتی، ق م: کتاب الح (، ۱۴۰۲. شاهرودی، سید محمود بن علی )۱۸

 ان.موسسه انصاری
 ، قم: موسسه پژوهشی رای پرداز.کتاب نکاح(، ۱۴۱۹. شبیری زنجانی، سید موسی)۱۹
، مسالک األفهام إلی تنقیح شرائع اإلس م(، ۱۴۱۳. شهید ثانی، زین الدین بن علی )۲۰

 قم: موسسة المعارف االس میة.
، ق م: انالجنان فی شرح ارشاد االذه  روض(، ۱۴۰۲.                               )۲۱

 دفتر تبلیغات اس می.
الروضة البهیة ف ی ش رح اللمع ة الدمش قیة (، ۱۴۱۲.                               )۲۲

 ، قم: دفتر تبلیغات اس می.سلطان العلماء( -)المحشی
، بیروت: دار غایة المرام في شرح شرائع اإلس م(، 1420. صیمری، مفلح بن حسن )23

  الهادی.
، تحقی ق: و مطلع النی رین مجمع البحرین (،۱۳۷۵بن محمد ) رالدینطریحی، فخ. ۲۴

 احمد حسینی اشکوری، چاپ سوم، تهران: مرتضوی.
، مدارک االحکام فی شرح عبادات شرائع االس  م(، ۱۴۱۱. عاملی، محمد بن علی )۲۵

 تحقیق: موسسه آل البیت)ع(، بیروت: موسسه آل البیت)ع(.
 ، بیروت: دار اآلفاد الجدیدة.الفرود فی اللغة( ۱۴۰۰. عسکری، حسن بن عبداهلل )۲۶
 ح ل ف ي الفوائد کنز(، 1416) . عمیدی، سید عمید الدین بن محمد اعرج حسینی26

، ق م: اس دی ج ل، کات  کمال حاج ،واعظی الدین محی، تحقیق: القواعد مشک ت
 دفتر انتشارات اس می وابسته به جامعه مدرسین.

، تهران: معتصم الشیعة فی احکام الشریعة(، ۱۴۲۹مد محسن ). فیب کاشانی، مح۲۸
 مدرسه عالی شهید مطهری )ره(. 

ف ی غری   الش رح الکبی ر  المص باح المنی ر (،۱۴۱۴) فیومی، احم د ب ن محم د. ۲۹
 ، چاپ دوم، قم: دار الهجرة.للرافعی

ام مدرسه ام  -، قم: دار الکتابفقه الصادد)ع((، ۱۴۱۲. قمی، سید صادد روحانی)۳۰
 صادد)ع(.

ری اض المس ائل ف ی تحقی ق االحک ام (، ۱۴۱۸. طباطبایی، سید علی ب ن محم د)۳۱
، ق م: مند، محسن قدیری، کریم انص اری، عل ی مرواری د، تحقیق: محمد بهرهبالدالئل
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 موسسه آل البیت)ع(.
(، ته ذی  االحک ام، چ اپ چه ارم، ته ران: دار ۱۴۰۷. طوسی، محمد بن حسن )۳۲

 الکت  االس میة.
 ، بی جا، بی نا.مسالک االفهام إلی آیات االحکام. کاظمی، فاضل جواد)بی تا(، ۳۳
، تحقی ق: عل ی اکب ر غف اری، چ اپ الک افی(، ۱۴۰۷. کلینی، محمد بن یعق وب)۳۴

 چهارم، تهران: دار الکت  االس میة.
تحقی ق: جواهر الک م ف ی ش رح ش رائع االس  م، (، ۱۴۰۴. نجفی، محمد حسن)۳۵

 ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.ی، علی آخوندیعباس قوچان

 



 

، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/نیسان الفارابي و جامعة الکوفة،   م۲۰۲۱أبر

 بررسی عناصر تصویری در شعر کودک سلیمان العیسی 
ید  1زهرا فر

 لزهرا عضو هیئت علمی گروه عربی دانشگاه ا
 2فروزان مهدی زاده

  دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه الزهرا

 چکیده
« صور خیال»تصویر وانه ای نوظهور با پیشینه ای کهن است که در علم ب غت از آن به 

استفاده از صور خیال و یا همان تص ویر ب ا ویژگیه ای مناس   در ش عر  یاد شده است.
شود. ث ایجاد تخیل و حظ و لّذت شنیداری و گفتاری در مخاط  کودک میکودکان باع

سلیمان عیسی یکی از شاعران نام آشنای حوزه ی ادبیات کودک و نوجوان معاصر سوریه 
و پدر شعر کودک در سوریه است.تمایل وی به ادبیات  عیسی شاعر وحدت عربی .است

با آن مواجه شده بودن د.  ۱۹۶۷ل کودک به خاطر شکستی بود که کشورهای عربی در سا
به ساختن وطن  خواست با استفاده از شعر،کودکان رااو با نا امیدی از همنس ن خود می

و زنده کردن میراث عرب تشویق کند. او در راه تربیت کودکان از تص ویرهای جه ت دار 
بسیاری استفاده کرده است. ه دف ای ن مقال ه بررس ی مالف ه ه ای تص ویری) تش بیه، 
استعاره، تشخی  و حس آمیزی( در اشعار کودک و نوجوان سلیمان عیسی است. روش 

ی ه ااین پژوهش، کتابخانه ای و به شیوه ی تحلیل و توص یف محت وا م ی باش د. یافت ه
دهد سلیمان عیسی برای تص ویر س ازی ب یش از ه ر فن ی از تش بیه و پژوهش نشان می

ن رکن اصلی و مایه ی الهام و آف رینش تشخی  استفاده کرده است و طبیعت و عناصر آ
تصاویر شعری اوست که این موضوع مهمترین دلیل زنده بودن و پویایی اشعار این شاعر 
به شمار می آید. همچنین وی برای رسیدن به اهداف خود )س رگرمی، تربیت ی و ق ومی( 

 بخوبی از تصاویر بهره برده است.
 وان، سلیمان عیسیتصویر، خیال، شعر کودک و نوج واژگان:کلید

                                                                                 
1. z.farid@alzahra.ac.ir 
2. foruzan.mehdizadeh@gmail.com 
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 مقدمه
یکی از پرکاربرد ترین اصط حات نقد ادبی است که از دیر باز در ب غ ت اس  می  ایمان تصویر یا

در ادبیات غرب محبوبیت یافته است. منتقدان و ب غی ان  دوره شکوفایی نقد جدید و در مطرح بوده
تصویر در معنای تخصصی؛ نخستین بار، اند. ی تصویر را معادل ایمان به کار بردهمعاصر عرب وانه

تص ّرف ذهن ی » توسط شفیعی کدکنی با تعریف زیر درکتاب صورخیال در شعر فارسی مط رح ش د
شاعر در مفهوم طبیعت و انسان و کوشش ذهنی او برای برقراری نسبت میان انسان و طبیعت، چیزی 

(. در تعاریفی دیگر از تص ویر، ۱۷، ۱۳۷۵شفیعی کدکنی،«) نامیماست که آن را خیال یا تصویر می
ی ص ناعات ادب ی از اینگونه آمده است که تصویر، هر گونه کاربرد زبان مجازی است که شامل همه

(. ۴۵، ۱۳۸۶آمیزی، اسطوره و...شود )فتوحی رودمعجنی،قبیل تشبیه، استعاره، مجاز، تمثیل، حس
س ازی در ش عر، ن وعی ک ه تص ویردارد تعریف تصویر اینگونه بیان می ، در«زرین کوب»همچنین 

بخش د و ب اری ی آن، شاعر به کلمات و اشیا رنگ ی از زن دگی م یآفرینش هنری است که به وسیله
، ۱۳۶۷آفرین د)زرین ک وب،ای را م ینهد و به یاری این تصویر، دنیای تازهعاطفی بر دوش آنها می

کنن د. تص ویر مف رد هم ان ب غ ت  (. در یک نگاه تصویر را به دو نوع مفرد و بافتی تقسیم می۱۹۰
سنتی است مثل تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز مرسل و عقلی و تصویر بافتی فراگیرتر از تصویر مف رد 
است و در بردارنده ی تصویر، صحنه، تابلو، تص ویر کل ی و تص ویر مرک زی اس ت ک ه تم ام ای ن 

 (.۶۶و۶۷، ۱۳۸۷تصویرها به آن باز می گردد )الراغ ،
دهد و عنص ر هایی را آموزش میابزاری برای بازی سرگرمی کودک است که البته مهارتشعر کودک 

تأمل اینکه در دنیای ک ودکی، نکته قابل  نماید.تخیل در کنار دو اصل مهم عاطفه و احساس مهم می
گاهانه همراه نیست و این امری کام   طبیعی است (؛ ۵۵، ۱۳۸۶عل ی پ ور،) صور خیال با اندیشه آ

قدر و اندازه ذه ن و اندیش ه ک ودک ب ا اله ام از مح یط رو شاعر شعر کودک تخیل شعری را بهنازای
 دهد.اش تنزل میزندگی

 نناآ هنیذ تلغا یهیردا نچو ما؛ استا بزرگس  االن تر ازق  وی در ک  ودک و نوج  وان دازیپرخی  ال
 به تکلما ا در قال   رآن  عمیقو قیق د طورب  هنند اتونمی اس  ت مح  دودتر س  االنب  ه بزر  نس  بت
و مج از  اساس سن مخاط  از تش بیه و اس تعاره بر رو شاعر ادبیات کودک همبکشند؛ ازاین تصویر

کند. خصوصیات این امکان ات هن ری در ش عر ک ودک تف اوت ش عری را ب ا ش عر و... استفاده می
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ت رین مهمباشد.  ییابتدا و دهسا ربسیا باید دککو شعر ریستود رساختاده د. ساالن نشان میبزر 
یعنی تص اویر حس ی و  درک بودن آن است؛و قابل تصویرپردازی در شعر کودک سادگی خصوصیت

کند نه در گذشته و آینده بنابراین آنچه در محدوده حواش ی و تجربی. کودک در زمان حال زندگی می
توج ه ب ه ای ن ویژگ ی درک است. ب ا مفهوم داشته و قابل در محیط زندگی او قرار دارد برای او معنا و

جم ت ی باش د ک ه در  کودک، باید کلمات و جم ت مورد استفاده در اش عار کودک ان، کلم ات و
در جریان است، نه کلمات و جم ت دورافتاده و مهجور  زندگی کنونی کودک و در محیط طبیعی او

ش عر ک ودک،  (. در استفاده از تصویرهای حسی و خیالی در۱۸۸، ۱۳۸۳از زبان امروزی )مهجور، 
گویی کمتری اس تفاده کن د و ب رعکس از ص راحت  کوشد در این تصاویر از ابهام و دشوارشاعر می

از عناصر ش عری  زبان و شفافیت ادبی بیشتر بهره گیرد و بایسته است که برای تصویرگری اثرگذارتر،
 (. ۲، ۱۳۹۵پور،بااحتیاط استفاده کند)اسکویی و خانی

یم از میان صور خیال یا همان عناص ر تص ویر س از، عنص ر) تش بیه، اس تعاره، ما در این مقاله بر آن
تشخی  و حس آمیزی(که بیشتر مورد استفاده سلیمان عیسی واقع شده است را مورد بررس ی ق رار 

ه ا و افک ار دهیم تا به بخشی از سبک این شاعر در استفاده از ص ور خی ال در جه ت بی ان دغدغ ه
گاهی پیدا کنیم و میزان مناس  بودن صور خیال م ورد اس تفاده وی اجتماعییش نسبت به کودک ان، آ

روش این پژوهش، کتابخانه ای و به شیوه ی تحلی ل  برای مخاط  کودک را مورد بررسی قرار دهیم.
  .و توصیف محتوا می باشد

 درباره ی سلیمان عیسی و آثارش

و نوج وان س وریه اس ت، وی در سلیمان عیس ی از ش اعران و نویس ندگان پیش گام ادبی ات ک ودک 
در سن نود و دو سالگی از دنیا رفت. او  ۲۰۱۳در نعیریه انطاکیه به دنیا آمد و در نهم آب  ۱۹۲۱سال

در کودکی در مکت  خانه ی روستاییشان به آموختن از پدرش احمد عیسی و حفظ ق رآن پرداخ ت. 
صی ت ابتدایی و متوسطه خ ود را در های دیگر رفت. تحبعدها به اجبار برای آموختن بیشتر به شهر

او با سروده ها و شعرهایش به مبارزه علی ه اس تعمار  شهر های حما و الذقیه و دمشق به پایان رساند.
افت اد و آزاد  و استق ل طلبانه اش چن دین ب ار ب ه زن دان گرایانهفرانسه پرداخت و بخاطر اشعار ملی

م بغداد رفت و سپس از سوی آم وزش و پ رورش ب ه شد. و پس از چندی به دانشکده ی تربیت معل
عنوان معلم در مدارس حل  مشغول کار شد. او از همان ابتدا به سرودن شعر و نوشتن داستان ب رای 
کودکان و نوجوانان سوریه پرداخت. نوشته های او برای کودکان و نوجوانان عبارتند از: دیوان األطفال 
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(؛ تران ه ۱۹۶۹« )النه ر»(،نمایش نامه منظ وم ۱۹۶۹« )ستقبلالم»، نمایشنامه های منظوم )۱۹۶۹)
ی الغرب ان ف »(،کت اب داس تان ۱۹۷۸«)و األطف ال المتنبی»(، مجموعه شعر ۱۹۷۰های کودکانه )

(و....سلیمان عیسی با همکاری همسرش ملک ه أب یب، بس یاری از ۱۹۸۱« )بستان العم أبی سلمی
دک و نوجوان جهان را برای کودکان و نوجوانان سوریه داستان ها و نمایشنامه های شاهکار ادبیات کو

احم د ی به همراهی شاعران و نویسندگان مش هور س وریه چ ون عل  ۱۹۶۹او در سال  ترجمه کرد.
(، برای نخستین ب ار انجم ن نویس ندگان ۱۹۱۶( و یوسف الخال )۱۹۳۰سعید، معروف به أدونیس)

به عنوان یکی از اعضای فرهنگس تان زب ان و  ۱۹۹۰عرب در سوریه را بنیان گذاشت. عیسی در سال 
 جایزه خ قیت شاعرانه به او اهدا شد. ۲۰۰۰ادبیات عرب در سوریه انتخاب شد و در سال 

 پیشینه پژوهش

ه ایی ص ورت گرفت ه اس ت ک ه ب ه ش رح ی شعر کودک و اشعار سلیمان عیس ی پ ژوهشدر زمینه
 زیراست:

از ف ااد عب داهلل زاده. « ر دیوان األطفال سلیمان عیس یهای شعر کودک دبررسی مالفه»پایان نامه: -
، در این اث ر، ب ه مض امین ۱۳۹۴اصغر حبیبی و رقیه قلعه عسکری رابری ، دانشگاه زابل، سال  علی

 شعری شاعر و خصوصیات آن پرداخته شده است.
ی نوش ته« تشخی  در ادبیات ک ودک در ش عر س لیمان عیس ی و محم ود کی انوش» نامه: پایان -

های تصویرس از، تنه ا ب ه . نگارنده از میان مالفه۱۳۹۱آباد، سال معصومه قنبری،دانشگاه آزاد نجف
 بررسی عنصر تشخی  در اشعار دوشاعر به صورت تطبیقی پرداخته است.

از اک رم روش نفکر، ص ادد « های شعر کودکان در دی وان األطف ال س لیمان عیس ی.گونه»مقاله:  -
های شعری ک ودک نوشته شده است. نویسنده، انواع گونه۱۳۹۵که در سال  عسکری و سمیه اکبرپور

از جمله: شعر طبیعت. شعر تعلیمی. اجتماعی و همچنین شعر سرگرمی را در دیوان األطف ال ش اعر 
 مورد بررسی قرار داده است. 

 .۱۳۹۸د سال ی زهرا فرینوشته« شعر األطفال لسلیمان العیسیی فاعلیة الرموز الطبیعة ف» مقاله:  -
نگارنده در این مقاله به بررسی عنصر رمز و مضامین آن در کتاب اراج یح تغن ی لألطف ال پرداخت ه 

های تصویرساز در آثار شاعر تاکنون پژوهش ی مس تقل ص ورت نگرفت ه ی مالفهاست. اما در زمینه
 است.
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 اهمیت و ضرورت تحقیق

است. متخصص ان، ش عر را زب ان طبیع ی وجود تصویر در شعر کودک، امری مهم و بحث برانگیز  
دانند و براین باورند ک ه ش اعران ب ه دلی ل روحی اتی چ ون مرکزگرای ی، جاندارپن داری و کودک می

(. تص ویر ب ه گس ترش  ۲۲،۱۳۸۳شیفتگی به بازی، شباهت بسیاری به کودکان دارن د) ق زل ای اغ،
یات و ذهنیات شخصی فراتر ب رده و ی بسته و محدود تجربکند و او را از دایرهتخّیل کودک کمک می

آورد. سلیمان عیسی در سرودن اشعارش برای کودکان ی دنیای دیگر را برای او پدید میامکان تجربه
تا حدود زیادی توانسته است که دنیای پیرامون خود و کودک را با الفاظی ساده و قابل درک، به کمک 

ب ه بررس ی تص ویر اش عار  ارد. مقال ه پ یش روتصاویری زیبا و جذاب برای کودکان به نمایش بگذ
کودک و نوجوان در اشعار این شاعر می پردازد. در این پژوهش به ترتی  نخست: مالفه های تصویر 
ساز در اشعار با ذکر نمونه آورده می شود. سپس جداگانه به بررسی و تحلیل تصاویر و نتایجی که از 

. بررسی و تحلیل اش عار س لیمان عیس ی یک ی از راه پرداخته خواهد شد مجموع آنها به دست آمده
توان به وسیله ی آن، دلیل مقبولیت اشعار این شاعر در می ان کودک ان و نوجوان ان هایی است که می

 کشورهای عربی بخصوص سوریه را درک کرد.

 سؤاالت تحقیق

 این مقاله سعی شده به سااالت زیر پاسخ داده شود: در

 های تصویرساز، کمک گرفته است؟عارش، بیشتر از کدام مالفهسلیمان عیسی در بیان اش

 شاعر با آوردن تصاویر در اشعارش، چه اهدافی را دنبال کرده است؟

 های خود ، تا چه حدی توانسته با دنیای کودک ارتباط برقرار کند؟شاعر در تصویرآفرینی

 مؤلفه های تصویری در اشعار سلیمان عیسی

 عرکودک و نوجوان سلیمان عیس ی ب ه ترتی   کمی ت و اهمی ت، تش بیه،های تصویری در شمالفه

یادآوری این نکته ضروری است که به دلیل تعداد زیاد نمونه  تشخی ، استعاره و حس آمیزی است.
 بسنده شده است.  تنها به ذکر و توضیح نمونه های منتخ  های شعری در این نوشتار،

 تشبیه:

 یال های شاعرانه است صورت های گوناگون خی ال و نی ز تش بیه، تشبیه  ، هسته اصلی و مرکزی خ
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مایه گرفته از همان شباهتی است که نیروی تخیل شاعر در میان اشیا، و عناصر مختلف کش ف م ی 
تشبیه یادآوری همانن دی و (. »۲۱۴،۱۳۸۱)پورنامداریان، کند. و به صورت های مختلف در می آید

ان دو چی ز مختل ف وج ود دارد. چنانک ه گفت ه ان د: تش بیه شباهتی است که از جهت یا جهاتی می
است و آن عبارت است از اشتراک دو چیز در یک یا چند صفت و یادآور شده اند ک ه هم ه « شبه»از

ی صفات را نمی توان برشمرد. و گفته اند که تشبیه وصف کردن چیزی است ب ه چیزه ای مش ابه و 
 (.۵۳، ۱۳۸۸شفیعی کدکنی ،«) نزدیک بدان، از یک جهت یا جهات مختلف

تشبیه اولین مالفه تصویر ساز در اشعار سلیمان عیسی است. در شعر عیسی رای  ترین و ساده ترین 
بیش تر  های او به ش مار م ی آی د.آرایه ادبی تشبیه است که به نوعی پله ی نخست در تصویر آفرینی

محس وس هس تند. هرچن د ش مار  هایی که در این اشعار استفاده شده، تشبیهات محسوس بهتشبیه
توان یافت. تشبیهات در فشرده ترین شکل به صورت اندکی از تشبیه های معقول به محسوس نیز می

اضافه ی تشبیهی و یا به صورت مفصل یا مجمل دیده م ی ش وند. س اختار کل ی تش بیهات اش عار 
وابس ته ی آن تش کیل سلیمان عیسی را تشبیهات محسوس با تصاویری بدیع از طبیعت و یا عناص ر 

دهد. استفاده از این نوع تشبیهات به خاطر هم ذات پنداری شاعر با طبیع ت و در جه ت الق ای می
مفاهیم مّد نظر او است که بر قراری ارتباط آسان تر بین متن و خواننده ی کودک و نوج وان را نی ز در 

 ه است. پی دارد. در نمونه های شعری زیر این مطل  بیشتر توضیح داده شد

 «منأذجلأملیس» در شعری با عنوان:

ةدة الرا ره علی المنضدة / ُيشعُّ و يبهره علی المنضدة / و ُقرٌص من الزُّ هَ / رغيٌف تَصدَّ َّْ ئعقة ةلقون الق
هَ َّْ  (.105،2009)عیسی، تأللی کاأل جم الساطعة/ کَوهه  ال

ی خوش رنو و ط ی ی/ ه کرهو یک قطع پراکند/درخشد و نور میتکه نانی جلوی میز است/ که می 
 زند.های پرنور/ و همینطور چون ط  برد میکه مثل ستاره

این تشبیه را به وجود آورده است عنصر رنو است که شاعر به صورت مستقیم و غی ر  چیزی که بنیاد
مستقیم به کار برده است، خواه با نام مستقیم رنو مانند: لون الذه  و خواه با جانشین ه ای رن و 

انند: ستارگان درخشان. تشبیه کره به ط  و ستارگان با وج ه ش به درخش ندگی از جمل ه تش بیهات م
باشد. تشبیه از نوع جمع است.زیرا آوردن یک مشبه برای دو مشبه به صورت گرفته اس ت. حسی می

ا ب رای شاعر توانسته است تا حد امکان ارکان تشبیه را به طور کامل بیاورد تا از ای ن طری ق فه م آن ر
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کودکان آسان کند. هدف شاعر در این تشبیه ایجاد اشتیاد در کودک برای خوردن صبحانه اس ت ک ه 
 با تصاویری بدیع و درخشان به شکلی فانتزی تصویر شده است.

 «:ف ذخأذلبط»همچنین در شعر 
عقة الميقاه/ َز  /  وارٌق لقغيرةٌ ُعد ا الی أحلمنا / ُعد ا الی المياه / هنا ... َمقدى أحلمنقا / يقا َروه َتعقومه

 (.142)همان، کأ ها ِسربَّ من النجوم /هْى فراُخ البط يا مياه / ًتحلو َلها في لدرك الحياة

/ق ایق  !ها/ اینجا ... رویاهایمان س پری ش د/ چ ه آب خ وبیبرگشتیم به رویاهایمان/ برگشتیم به آب
اردک ای آبه ا. ای ن جوج ههای کوچکی که شناور بودند/ گویی جمعی از س تارگان آس مان بودن د/ 

 ات برایش شیرین است.است/ که زندگی در سینه

 و جمعی از ستارگان در حال حرکت از امور حسی هستند که تشبیه جوجه اردکها به قایقهای کوچک
شباهت حرکت این دو را به تصویر کشیده است. ش اعر، ب ا آوردن ادات تش بیه و ح ذف وج ه ش به 

است ذهن کودک را برای درک و تشخی  این تشبیه به ت ش وا دارد و  )تشبیه مرسل مجمل( توانسته
 کند.او را در فضایی رویایی غرد می

 «  الّثمر البری» در شعر 

ُمقر الحلقُو  ىَّ الطالُع َفوق سياج الحقل / کان جميًل ... کان شهيا... َيلمُع کالياقوت هْا الثَّ مر الَبَرَّ الثَّ
ات التوته الطالُع فوَق ِسياج الَحقل / س ُ  مآلى من حبُّ  (.152)همان: وف تکون ُالسلَّ

میوه تازه سرزده بر پرچین مزرعه/ زیبا و خوشمزه است/ ای ن می وه ش یرین و درخش ان روی پ رچین 
 شود.های توت میدرخشد/ به زودی سبد پر از دانهمانند سنو یاقوت می مزرعه

ین و...( تش بیهی زیب ا و قاب ل درک ارائ ه شاعر، با کمک طبیعت و عناصر آن) درختان،مزرعه، پ رچ
دهد. در اینجا، )توت سیاه ( را به سنو یاقوت تشبیه کرده است که وج ه ش به رن و و درخش ندگی 
است. در این تصویر سازی عنصر رنو به طور غی ر مس تقیم در تش بیه ب ه ک ار رفت ه اس ت. ش اعر 

ا کمک عنصر ب غی تشبیه ب ه تص ویر های توت را به سنو یاقوت بتوانسته است هیأت و شکل دانه
بکشد و مخاط  با خواندن شعر، تصویری از باغ که پر از درختان ت وت اس ت، در ذه نش مجس م 

رسد هدف عیسی از گستردگی توصیف طبیعت در شعرهایش یادآوری نعمته ای شود. به نظر میمی
نعمتها برای اعت ی وط ن  خداوندی در سرتاسر کشورهای عربی و تشویق کودکان در استفاده از این

 باشد.
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 «َغعیرأذلضب ب»أهمچنین در شعر 
ی کلَّ شیء...  ظرته ليلی من  افَْتها فلم تستطعه أن َترى الحديقة، فَهتَفق ه قائلقً :  باب ُيغطك کان الضَّ

کينة / َتغيَ الحديق  َتغيَ ال َوباٌب َوباٌب  ُف المدين  / و ُيلقیه السَّ َ / َيُلفُّ المدين  / َيلُّ َشوارع / ةقله
باب دو الَخليق  / کأحلِم وائٍع / وراَء الضَّ  (.38)همان، الَضباِب / َتغه

مه صبحگاهی همه چیز را از دیدگان پنهان کرد... لی  از پنچره نگاه کرد و نتوانست ب اغ را ببین د. ب ا 
ه ا را خیاب انصدای بلند گفت: مه،مه/ سطح شهر را در برگرفته/ و سکوت را برق رار س اخته/. ب اغ و 

ای که شوند/ مانند رویاهای انسان گمشدهروند و در آن گم میپنهان کرده است/ مردم به سوی مه می
 شوند. پشت مه پنهان می

ی پنهان شدن مردم در دل مه را به رویاهای فراموش شده تشبیه کرده است. همانطور که شاعر صحنه
گردند، انسانی که خود را به دست فراموش ی راموش میشوند انگار گم شده و فمردمی که وارد مه می

کن د. مقص ود از ض باب در اینج ا هم ان فراموش ی و ی ا خ ود را ب ه بسپارد نیز رویاهاش را گم می
تش بیه در اینج ا محس وس ب ه معق ول  شود.فراموشی زدن است که باعث گم شدن رویای انسان می

  خاط  کودک بسیار دشوار است.است و عنصر سادگی را ندارد لذا درک آن برای م

 از دیوان اصلی شاعر: «الشاعر و عصافیرهُ » و یا در قصیده 
ها اآلُتوَن کاال غار:أيَّ اره / ْاره الشاعر ُيخاطَ جماهيَر الصَّ َْ ماِت التقی /کمن َحَنايا األرِض، کاإل ق َجيه النُّ

ُرُب  َُ / ال َتغه ُض باِح الباسِم /کاليناةيع التی ال َتنه ها اآلتوَن أهًل . /أالدائم کالرةيع/کالصَّ ، 1٩٩٩)عيسي،يَّ
6٨2.) 

آیید. از ج ای ای کودکانی که همچون هشدار می: دهدشاعر گروه کودکان را مورد خطاب قرار می» 
ش وند. همچ ون چش مهسو نم یآیید. همچون ستارگان کوچکی که کمجای زمین چون هشدار می

بهار همیش گی و ج اودان. ای کس انی ک ه  شوند. همچون صبح خندان و چونهایی که خشک نمی
 «آیید) کودکان( خوش آمدید.می

آین د و گ ویی پی امجای سرزمین میشاعر در این قصیده با رویکرد توصیفی، کودکانی را که از جای
آورانی برای جامعه هستند را به هشدار تشبیه کرده است. و همچنین تشبیه کودکان ب ه س تارگانی ک ه 

های همیشه جوشان و صبح خن دان و به ار همیش ه ج اودان، ش ادابی و د و چشمهشونفروغ نمیکم
کشد.تشبیه جمع: برای ی ک شود را به تصویر میی آنان را که هیچگاه سرد نمیشور و شود کودکانه
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به آمده است؛ تشبیه آمدن جمعی از کودکان ه ا ب ه هش دار و س تاره و چش مه و مشبه، چندین مشبه
 باشد.سال قابل فهم می ۱۲تا  ۸نوع از تشبیه برای کودکان صبح و بهار. این 

 1تشخیص 

تشخی ؛ بخشیدن ویژگی ها و صفات و حاالت انسانی به چیزی است که انس ان نباش د )ش فیعی 
ت  رین و (. ش  فیعی ک  دکنی تش  خی  را در می  ان ان  واع تص  ویر، زن  ده۱۵۰و  ۱۵۱، ۱۳۸۸ک  دکنی،

حی ات و حرک ت  یب اور اس ت ک ه ای ن آرای ه، مای هدان د و ب ر ای ن پرحرکت ت رین ش کل آن م ی
کن د و جان دار (. تش خی  ش هر را زن ده و پوی ا م ی۲۶۴-۲۶۲، ۲۰۰۹عیس ی، تصویرهاست )

کن د و ای را به مخاط  نوجوان منتقل میذات پنداری و لذت عاطفی ویژهپنداشتن محیط، حس هم
ه ا و در اش عار ی آنان و تجرب ه ش دهمی انگیزد. در اشعار خردساالن اش یای ب ی ج تخّیل او را بر

ه ا هس تند مح ور تش خی  واق ع م یهایی که در ک انون توج ه آننوجوان مفاهیم انتزاعی و پدیده
(. در اشعار سلیمان عیس ی هم ه چی ز جان دار اس ت. ۹۰ ،۱۳۹۳شوند)صادد زاده و زارع بیدکی،

مه ی موجودات، اعض ای ی ک اشعار او دنیای کوچک و صمیمی را به وجود آورده است که در آن ه
 کنیم:هایی از این نوع تصویر اشاره میخانواده بزر  هستند. در اینجا به نمونه

 «مائدة الطیور»در شعر

يور،  خالًة لهْه المخلوقات الجميلة، و راح ه َتقدعوها  لنع ه مائدةً سوسن ةنٌ  لغيرٌة موِلعٌة ةالطُّ
ر و تأکل ما تشاء من هْه ور/  کلَّ يوٍم لُتنقك المائدة: قوافُل ةيَن ُشحروٍر و ُدورى/ لنعُ  لهنَّ مائدَة الطيُّ

حقان/ َتجقیء غريبقَة األلقوان /  / طعاُمل جاهٌز منْ البُکور / َقوافل عْةُة األله تعاَلیه يا عصافيرى تعالیه
فُر في حُبور/ َقوافُل ةقين ُشقحرور ٍو ُدوريه  ر ما تشاُء ِةدون َخوٍف/ و ترُمُقنی و َتطه ، 200٩)عيسقی، تُنقك

1٤٩.) 
سوسن دختربچه ای است که پرندگان را بسیار دوست دارد. سفره ی خاصی را ب رای ای ن مخلوق ات 

خواند تا از این سفره اس تفاده ک رده و ه ر آنچ ه م ی خواهن د و هر روز آنها را فرا می زیبا آماده کرده
ی ف راهم ک ردم/ بیایی د ای بخورند: جمع ی از پرن دگان توک ا و گنجش کان/ ک ه ب رای آنه ا س فره ا

گنجشکانم بیایید/ غذایتان از صبح زود آماده است/ جمعی از خوش صداها با رن و ه ای گون اگون 
می آیند هر آنچه را که می خواهند با خیال راحت جستجو می کنند )بر سر سفره( مرا نگاه می کنن د 

                                                                                 
1. Personification 
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 و در نشاط و شادی می پرند، جمعی از پرندگان توکا وگنجشکان. 

اعر ب  ا ب  ه خ  دمت گ  رفتن ص  نعت تش  خی ، ص  فات انس  انی) م  ورد ن  دا ق  رار دادن( را ب  ه ش  
 پرنده)گنجشک( می بخشد و از وجود پرنده، انسانی می سازد که بتواند با او به گفتگو بنشیند. 

 «ریح الربیع» شعر

م ُتن تاء ِثُّ ل  الشَّ ی ِمن الثُّ ََ آخَر ما َتبقَّ َُ دافئًة علی الحقولِ ، لُتْي يور لَتبقدأ ةنقاَء أعشاِشقها َتهَّ ادى الطُّ
ةيِع أ ا... أشُد عزائمی/ م ُتنشد: ريُم الرَّ قا طقاَل  الجديدة ثَّ ََ کقلَّ شقیٍء  قائٍم/ يقا أرُض هيَّ و أطيُر أوقق

ةيقُع جناَحق / و أتقی ُجيقو    وُمل/ قي ... مقدَّ الرَّ تاء الحالم/ و َتحرکَّ ل ُرؤى الشك ُفضي َعن ُمقلتيه و أ ه
رى/ االَّ أِلوِقَ ُکلَّ شیٍء  اعم لوادٍح و َفواغٍم/ ريُم   (. ٣2) همان، الرةيع أ ا. و ما جئُ  الثَّ

بر مزارع می وزد تا آنچه از برف زمستان ب اقی مان ده را آب کن د. س پس پرن دگان را ب رای  بادی گرم
زند و سپس می خواند: من باد بهاری ام،عزمم را جزم ک رده ام/ ساختن النه های جدیدشان صدا می

کنم/ ای زمین بیدار شو)برخیز( خواب ت ط والنی ش ده/ کنم و هر چیز خوابیده را بیدار مییپرواز م
ی رؤیایی زمستان را از روی چشمانت بردار/ حرکت کن. بهار بالهایش را گسترده/ و ب ا س پاهی پرده

ی را از از پرندگان و شکوفه های معطر آمده/ من باد بهاری ام و به زمین نیامده ام جز اینکه ه ر چی ز
 خواب بیدار کنم.

گیرد و به طبیعت، صفات انسانی می عیسی در این شعر به خوبی صنعت تشخی  را به خدمت می
بخشد و از وجود طبیعت ، انسانی می سازد که بتواند ب ا او س خن گوی د. خوابی دن ک ه از ص فات 

ن د ک ه دیگ ران را از بیانسانی است به طبیعت منتقل شده است . و باد به اری را بس ان انس انی م ی
بیند که بالهایش را باز کرده و با جمعی از پرن دگان از کند و بهار را چون پرنده ای میخواب بیدار می
بیانگر امتزاج شاعر با طبیعت و صدد عاطفه ی وی در قبال طبیعت اس ت. او  شعر راه می رسد. این

سازد و ذهن ک ودک را ب ه تخّی ل وا با تصویر کردن طبیعت و عناصر آن، فضایی را برای مخاط  می
 می دارد.

 «ذلغ و » و نیز در شعر

هقَر/ َلقع الزَّ ی ِةها َکما َيطه ا ِلفاٌت َ بيلٌة/  َتحلَّ ا ِخصاٌل َجميلٌة/ عنَد ُکلَّ ِمنَّ د ُکلَّ ِمنَّ وَ يحُلقو ةقِ  َرةيقُع  ِعنه
 (.1٣٤) همان،  لةٍ الَخميلة/ َغيَر أنَّ الُغروَر َيقُتُل فِينا/ َما َحَملناُه ِمن ِطباٍع ألي

های نیکی داریم/ که با آنها آراسته م یی ما صفات و ویژگیهمه ما خصلت های زیبایی داریم/ همه
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شود . اما تنها غرور است که خصلت ه ای شکفد/ و بهار باغ با آن زیبا میشویم همانطوری گل می
 کشد.نیک را در وجودمان می

انتزاعی غرور، توانسته است صنعت تشخی  را ب ه وج ود شاعر با دادن صفت انسانی کشتن به امر 
کن د و از ای ن راه توانس ته یک ی از آورد، و غرور را به مثابه انسانی در نظر گرفته که به کشتن اقدام می

رذایل اخ قی که از نظر وی باعث از میان رفتن خصوصیات خوب اخ قی دیگر نیز م ی ش ود، ب ه 
 ان آموزش دهد.خوبی به تصویر بکشد و به کودک

 : «األوالد في الغاةة» همچنین در شعر

َن: َ طقوُف ِفقی الغاةقاِت و الُحُققوِل /  مجموعة من األوالد َيطوفوَن الغاةَة و ُهم َيقَطفون األزهاَر و ُيغنوَّ
مَع األزهاَر / ُتَرى أ َيرَوی الغاُب و الحقوُل أن  قطَف األزهار؟)همان، هاَر َوِلنجه  (.106ِلَنقطَف األزه

خواندند: در جنگ ل گشتند و در حالیکه شکوفه ها را می چیدند، میجمعی از بچه ها در جنگل می
بین ی؟ آی ا جنگ ل و گردیم/ تا شکوفه ها را بچینیم و گلها را جمع کنیم. میها( میها و مزارع )دشت

 ها راضی هستند که شکوفه ها را بچینیم؟ دشت

به طبیعت نسبت داده و با این تصویرسازی به طبیعت شاعر صفت رضایت که خاص انسان است را 
حیات بخشیده و نوعی ارتباط برقرار ساخته است و از خ ل این تصویر توانسته است ب ه ط ور غی ر 

 مستقیم کودکان را از عمل غیر اخ قی چیدن گل باز دارد. 
 آورد:از دیوان اصلی می« قاطُف النجاح»شاعر در شعر 

َهد ش/يَعلی َطريِ  َمعه ش يأمه ش/َغِدى يأ ا، َيمه َبُل  يَيمه َتقه  ( 11٤،1٩٩٩)عيسی،  َمعی الُمسه
 «رود.رود. آینده با من راه میروم، فردایم با من راه میام، من راه میدر راه مدرسه» 

کند و حذف ای که شاعر را همراهی میدر این بیت، تشبیه کردن فردا و آینده، به انسان یا موجود زنده
سان و ذکر م ئم آن، یعنی راه رفتن و همراهی کردن او، استعاره مکنیه ایجاد ک رده اس ت ک ه کردن ان

اس ت و همچن ین « پیروزی یو یابنده به دست آورنده» تشخی  نیز دارد. با توّجه به عنوان شعر که 
ده ب ه در بیت اول، شاعر با رویکرد تعلیمی، به مدرسه و درس خواندن کودک ان ک ه در فرداه ا و آین 

شود که با این تصویرآفرینی س اده و و اهمّیت آن را یادآور می رسد، اشاره کردهپیروزی و موفقّیت می
سال راحتتر است، کودکان را ب ه ت  ش و درس خوان دن  ۱۲تا  ۸زیبا، که فهم آن برای کودکان سنین 

ت معرف ی ش غل نج اری کند. ویا در شعری که به جههای آینده، تشویق میبرای رسیدن به موفقّیت
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 سروده است:

ار ی َمنصور َ جَّ  ( ٤٩)همان، َيضَحُل فی َيِدِه الِمنشاُر /َعمَّ
 «خندد.عمویم منصور نجار است. اره در دستانش می»

ه ای اّره مانن د خن دد ) گ ویی دندان هشاعر در بیت مذکور، اّره را به انسانی تشبیه کرده است که می
به ح ذف ک رده و از عنوان مشبههایش نمایان است( اّما انسان را بهانخندد و دندانسانی است که می

ی ی مکنی هگ ر ن وع دّوم از اس تعاره و ی ا اس تعارهلوازم آن، خندیدن را آورده است که این خود، بیان
انس ان اس ت،  تخییلیه است و ازآنجاکه خندیدن از صفات انسانی است و مشّبه ب ه ) مس تعار من ه(

 باشد.بخشی را نیز دارا می  یا همان جانبنابراین تشخی

 استعاره

استعاره در لغت به معنای به عاریه گرفتن چیزی است و در اصط ح اس تعمال لف ظ در غی ر معن ای 
ی معنای حقیقی م ی ش ود. اس تعاره در اص ل: حقیقی با ع قه مشابهت و قرینه ای که مانع از اراده

ت ر از تش بیه ش به و ادات آن ح ذف ش ده باش د و بلی غ تشبیهی است که یکی از ط رفین آن و وج ه
ش ود. زی را (. به وسیله استعاره، تازگی و سرزندگی در شنونده ایجاد م ی۳۱۵، ۱۳۸۶است)هاشمی،

دهد. نمونه درحالیکه شنونده انتظار چیز متفاوتی را دارد کس  معنای جدید او را تحت تأثیر قرار می
 د:باشنهای زیر بیانگر این ادعا می

 از استعاره استفاده کرده است: «تاج الْهَ»عیسی در شعر
ازرعه الفرحة فی القلَ الحزين/ َ سمة ُمرك ةقلَ اآلخرين/ و لتکن من ةقين کقل الفقائزين/ أ ق  مقن 

 (. 12٨،200٩) عيسی، يحمل تاج الْهَ

واز ب ین شادی را در قل  شخ  غمگین بکار/ و بادی باش که تلخ ی را از دنی ای دیگ ران بزدای ی/ 
 افراد موفق/، تو آنی باش که تاج ط یی را بر سر دارد.

می گیرد، گویی شادی مانند بذری شاعر در این تصویر برای شادی لفظ ازرع )کاشتن( را به استعاره  
کارد. در این جا چون مشبه به یا مستعاره من ه )ازرع( ذک ر است که آن را در زمین )قل  غمگین( می

ط ور ک ه م یجایی که لفظ استعاره یک فعل است تبعیه است. هم انریحه و از آنشده، استعاره تص
توان به دنیای درون ی و بینیم پرنده خیال شاعر از طریق استعاره پروبال می گشاید و اینجاست که می



 ۱۴۰۰ ینفرورد  یو تمدن اس م یزبان عرب یالملل ینکنفرانس ب ینمجموعه مقاالت اول

216 

 تواند اشیا را اینگونه در برابر دی دگانکه چگونه او در پرتو خیال خود میاحساسی شاعر پی برد و این
مخاط  مجسم کند.آموزش محبت کردن به دیگران و همراهی با غم دیگران از طری ق ای ن اس تعاره 

 انجام شده است. حضور طبیعت در این استعاره مانند دیگر صور خیال شعر عیسی پررنو است.

 « بيلة الصغيرة» در شعر

ُر ُاذاَب علي  / َجناَح شمٍ   ها / لها ُاغقا ی کا  ه  بيل  ةنتًا رقيقة کالفراشة / َشعه رته رشاش  / و وحکًة َقطَّ
َُ کا ق ه حياُتهقا ووقاءة )همقان،  الجداول. کا  ه  بيل  تهوى الغناء ،تهوى الققراءة / َتجقرى و تلعق

12٧ .) 
ای ظریف بود/ شعاع ط یی خورشید بر موهایش ریخته شده ب ود/و خن ده نبیله دختری مانند پروانه
ه آواز و خواندن را بسیار دوست داشت/ راه می رفت و بازی م یها بود./نبیلاش قطرات آب رودخانه

 کرد و زندگی اش لذت بخش و درخشان بود.
شاعر با نسبت دادن بال به پرنده توانسته تصویر استعاری بسازد. در این تصویر خورشید بسان پرنده 

ه ای نبیل ه بس ان کشد.رنو ط یی موای است که بالهایش را بر روی موهای دختر بچه )نبیله( می
اشعه خورشید توصیف شده و برای خورشید بال تصور شده که استعاره از نوع مکنیه است. شاعر ب ا 
استفاده از مشبه )خورشید( و لوازمی از مشبه به )جن اح( تص ویری زیب ا ایج اد ک رده اس ت.درنظر 

ای کودک ان پیچی ده گرفتن غناء برای رودخانه نیز تصویری استعاری است. هر دو استعاره تاحدی بر
 هستند.

 آورد:می «يا طفلة عمان»ویا در شعر 
ِل    هُر ِمن أطفاِل يا أرَوَع َشلَّ

َِ في َمعرَِکِة العرِب   ُر ةالَغَض  َيَتَفجَّ
ودِ   يلِت السُّ  (. 226، 1٩٩٩)عيسی، ةالفجِر الموعوِد فی اللَّ

و عرب، ب ه جوش ش در م یبا خشم و خروش در جن ای از کودکان. چه آبشار باشکوهی!/رودخانه
 آید.های سیاه میدم پیروزی که پس از ش آید،/ درسپیده

کش د، س پس از در اینجا، شاعر با رویکرد توصیفی، کودکان را چون رود پر خروش ب ه تص ویر م ی
های س یاه اس تعاره از ظل م و ت اریکی اس ت. گوید. ش دم پس از ش  سیاه سخن میآمدن سپیده

های سیاه اس ت را آورده اس ت. پ س و تاریکی است را حذف و مشّبه به که ش شاعر مشبه که ظلم 
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 باشد. سال می ۱۲تا  ۸استعاره مصّرحه است و مناس  گروه سّنی کودکان 

 حس آمیزی

حس آمیزی فرایندی است که از رهگذر آمیختن دو یا چند حس با یکدیگر ایجاد می ش ود. از آنج ا 
همواره جریان دارد حس آمیزی نی ز ک ه ب ه زع م م ا یک ی از ان واع  که استعاره در زندگی روزمره ما

اس تعاره اس  ت در مکالم  ات روزم  ره و نی  ز ادبی  ات م ا وج  ود دارد. خی  ال پ  ردازی ش  اعر و نظ  ام 
وری از ش   گرد زب   انی ح   س آمی   زی بس   یار م    وثر ای   دئولونیک وی در می   زان به   ره

 (.۶۸،۱۳۸۹است.)بهنام،
  :اراجيم تغنی لألطفالکتاب  از« مدينة األطفال» عیسی در شعر

حرُک االلوان الحلوه / ما أروعُة قوس ُقزح!) همان،   (.100َتجتاُز في النهار / جسرًا ِمن ُقوس ُقَزح / َتسه
کنن د/ چق در گذری / رنو ه ای ش یرین ت و را ج ادو م یدر روز از پلی ساخته از رنگین کمان می

 زیباست این رنگین کمان .

آمی زی ع  وه ب ر خ وبی توانس ته اس ت ب ا اس تفاده از عنص ر ب غ ی ح سدر این شعر شاعر ب ه 
 تصویرآفرینی معنای مورد نظر خویش را برجسته کند. صفت الحلوه)شیرینی( که در حوزه چش ایی

باشد، برای موصوف األلوان که متعلق به حوزه بینایی است بکار رفت ه اس ت.و تص ویری زیب ا را می
 خلق کرده است.

 همان دیوان:«  زهٌة حلوةٌ »و یا در شعر
قفة / قفة القی الضَّ ُفزون، و ُهم في َطريقهم الی النهر، في َ زهة حلوة: الی الضَّ ون و َيقه القی  األوالد ُيَغنُّ

 (.٩٨النهر ...الی النهر / تعالوا ... فرلُة حلوة / تعالوا...  زهُة حلوة) همان، 
پریدن د و آواز رفتند از خوشحالی م یمیبچه ها در یک گردش شیرین در حال که به سوی رودخانه 

خواندند: به سوی کناره آب .... به سوی رودخانه بیاید فرص ت ش یرینی اس ت، بیایی د، گ ردش می
 شیرینی است. 

در این شعر فرصت که یک امر انتزاعی است و شیرین ) حلوه( که یک امر حسی و در حوزه چش ایی 
با نس بت دادن ش یرینی ب ه فرص ت و گ ردش توانس ته اس ت اند. شاعر قرار دارد، با هم آمیخته شده

 ح وت و شیرینی یک گردش دست جمعی را برای کودکان به تصویر بکشد.
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 :«حروفنا الجميلة»در قطعۀ شعری  و یا

غامه   (. ٤1، 1٩٩٩)عيسی، ما أحَلی َهْي األ ه
 «ها شیرین است!چقدر این نغمه»

ک ه جای اینچشایی و شنوایی را ترکی  کرده است و بهدر اینجا، شاعر با رویکرد توصیفی، دو حس 
اش اش اره کن د، از ح س طور مستقیم به حس ش نواییها، سخن بگوید و بهبودن نغمه نوازاز گوش

 آمیزد:این حس را با بویایی درمی «ذلش ل ةأذلرغرية»ی شعری چشایی بهره گرفته است؛ و یا در قطعه

هِر )  (. ٣6٣ان،هميا أحَلی َعَبقات الزَّ
 و همچنین در این شعر:

ُمُ  الَجميله  ٍل َطعه  (. 62٤)همان، ِلُکلك َفصه

 «ی زیبایش را دارد.هر فصلی مزه» 
آمی زی از ن وعی اس ت ک ه در آن، ح س چش ایی ب ا ح س بین ایی ، ح س«مّزه برای فصل»کاربرد 
 شده ترکیبی زیبا خلق گردیده است.آمیخته

 نتیجه گیری

ن آثارش از ابزارهای تصویر آفرین متعدد بهره گرفته است. تص ویرهایی ک ه سلیمان عیسی در سرود
او از طریق حس آمیزی آفریده، بیشتر در حوزه بینایی و چشایی هستند و گاهی از حس ش نوایی نی ز 

کن د و ها قاب ل چش یدن تص ور م یسن اشیا را همچون خوراکیاستتفاده کرده است. زیرا کودک کم
عیسی ترکیب ات ب دیع فراوان ی خل ق  .ر کودک بر سایر حواس غال  استهمچنین، حس چشایی د

به طور وسیعی کمک  کرده است در تشبیهاتش از طبیعت و عناصر آن و همچنین حیوانات و پرندگان
گرفته است و تا حدود زیادی توانسته است که تصاویری ساده و قابل درک کودک ب ا تش بیهاتی زیب ا 

توان گفت تصاویری بکر ولی تاحدودی دش وار تشخی  و استعاره می همچنین در صنعت بیافریند.
آفرینی، ب ه دنب ال نهادین ه برای کودکان خلق کرده است. سلیمان عیسی در اشعارش، در کنار زیبایی

اخ قی مانند بخشش و نفی رذای ل اخ ق ی چ ون غ رور و خ ودبینی و همچن ین  هایکردن ارزش
گاهی های عربی و استفاده کودکان و ت ش برای وحدت و آزادی ملت مضامین ملی چون بیداری و آ

و امید به آینده اس ت. همچن ین ش اعر در برخ ی  از نعمتها و ذخایر طبیعی سرشار کشورهای عربی
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اشعارش تنها به توصیف محیط و شناساندن آن به کودک و با هدف ایجاد س رگرمی ب رای ک ودک ب ه 
نیازها و ویژگی های کودک بسیار توجه ک رده و توج ه ب ه ای ن تصویرآفرینی پرداخته است. عیسی به 

مسأله بر سبک و ساختار اشعارش بسیار اثر گذاش ته اس ت. در ش عرهای س لیمان عیس ی واک اوی 
ه ای تصاویر خیالی در عرصه تشبیه و استعاره بیانگر این نکته اس ت ک ه اش عارش توانس ته قابلی ت

 ند.جدیدی را در اشیا و امور متفاوت کشف ک

 منابع
 های زب انی و ادب ی وی ژه مص طفی رحم انش یوه(. ۱۳۹۵اسکویی، نرگس، لی  خانی پور ) .۱
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 ها ) سمت(.دانشکاه ین کت  علوم انسانیتدو

ش ناختی و تربیت ی، ش یراز: نش ر گویی، تحلیلی روان(. قصه و قصه۱۳۸۳) مهجور، سیامک .۱۲
 ساسان.

و البیان و البدیع، چ اپ چه ارم، ی المعانی جواهر الب غة ف .(۱۳۸۶هاشمی، الّسید أحمد ) .۱۳
 تهران: انتشارات الهام.
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 یمان العیسی لألطفالدراسة عناصر الصورة في شعر سل

 الملخص
علم البلغة تسمی ةالصور الخياليقة.توظيف  يالقدم و ف يالصورة کلمة جديدة مع خلفية تجْرت ف

ستثير أخيلتهم و يجعلهم يشعرون ةالمتعقة  ،شعر األطفال مع ملحظة ميزات تناسبهم يف هْه الصور
طفال والمقراهقين فقی سقوريا دب األأ مجال يالسمعية والبيا ية.سليمان العيسی من اشهر الشعراء ف

ق  القی شقعر االطفقال ةعقد هزيمقة  سوريا.  يوهو شاعر الوحدة العرةية و رائد شعر األطفال ف    توجَّ
س جهوده  حو تشجيع األطفال وتحريضهم علی  1٩6٧عام  يالعرب ف للميلد، يائسا من جيل ، فکرَّ

 يم، من خلل توظيف الصقور الخياليقة الرائعقة فقالقدي يعمار البلدان العرةية و  حياء التراث العرة 
سقتعارة و اخقتلط شعره.هْه المقال  تهقدف القی دراسقة الصقور الخيالية)التشقبي ، التشقخيص، اإل

-يطفال لسليمان العيسی. هْه الدراسة قد تم  علی أسقاس المقنه  الولقفشعر األ يالحواس(ف
قف التشقبي  و ققد  سليمان العيسقیسة أن من  تائ  الدرا المکتبة. يمن خلل البحث ف يالتحليل وظَّ

خلق   يوالطبيعة رکن هام و رئقي  ومصقدر الهامق  فق کثر من الصور األخرىفي شعره أالتشخيص 
وکْلك     قد جاء ةالصور المثيرة والمناسبة لتلبية أهداف  تمنم أشعاره حيوية وديناميکية. يلوره وه

 الترويحية والترةوية والقومية.

 : الصورة، الخيال، شعر الطفل والمراه ، سليمان العيسییسةالمفردات الرئ
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Investigating the Visual Elements in Children Poem by Sulaiman Al-Issa 
 

Abstract 
It is an emerging word image with ancient background that has been referred 

to as “imagery” in rhetoric. Using imagery and/or image with appropriate 

characteristics in children’s poem causes imagination and audio-speech 

pleasure for children’s audience. Solaiman Issa is one of the most prominent 

Syrian contemporary poets in the Children’s & Teenage poetry. Issa is the 

poet of Arab unity and the father of children poetry in Syria. Due to the 

defeat that Arab Countries were faced with in 1967, he was interested in the 

children literature. He asked his peers disappointedly to encourage children to 

build a land and revive the Arab Heritage using the poetry. He has applied 

many oriented images to educate children. The present study intends to 

investigate the visual components (Simile, metaphor, personification and 

Synesthesia) among the children’s and teenage poetries. The methodology is 

library research and content analysis. Findings suggest that Solaiman Al-Issa 

has used Simile and personification for imagery, more than any other figure 

of speech. Also, its nature and elements are his main pillar, inspiration and 

creation source of his poetic images. So, it is the most important reason for 

vividity and dynamicity of Solaiman’s poems. In addition, He has enjoyed 

images to achieve his goals (entertainment, educational and ethnical) nicely.  
Keywords: Image, Imagination, Children’s & Teenage Poem, Solaiman Issa. 



 

، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/نیسان الفارابي و جامعة الکوفة،   م۲۰۲۱أبر

یکای التین؛ رئالیسم بازتاب  تاثیر پذیری ادبیات عربی مصر از ادبیات آمر
الحزن یمیل »های ابتکی محمد مستجاب ) مطالعه مورد آثار جادویی در

 «(أمیر االنتقام الحدیث»و« حةللمماز 
 1آزاده منتظری

 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم

 چکیده
این سبک، تلفیقی .های رئالیسم استرئالیسم جادویی، سبکی ادبی و یکی از زیر شاخه 

را از ه م متم ایز ک رد.  ت وان آن دواز دو عنصر واقعّیت و خیال بوده که به سهولت نم ی
است که خاستگاهش ادبیات آمریکای التین )صد  جدیدینسبتا  رئالیسم جادویی، شیوه 

مسائل و مش ک ت اجتم اعی، سال تنهایی از گابریل گارسیا مارکز( بوده و بیان متفاوت 
را از جمله دستاوردهایش م ی  گسترش واقعّیت و نیزسیاسی و اقتصادی در جهان کنونی 

ی معاصر مصری   ملّق   ب ه امی ر رئالیس م محمد مستجاب، نویسنده برشمرد..توان 
ای در جادویی مصر   از جمله نویسندگان ادبیات داستانی عربی اس ت ک ه آث ار ارزن ده

های ادبی بر مبنای سبک رئالیسم جادویی از خ ود های رمان، داستان کوتاه و مقالهزمینه
 ی توصیفی   پژوهشی به تحلی ل بازت ابکیه بر شیوهبرجای گذاشته است. این مقاله با ت

محمد مس تجاب  الح زن یمی ل للمازح ة  و  أمی ر االنتق ام  در دو اثر رئالیسم جادویی
پرداخت ه اس ت. ، الحدیث  که بیش از دیگر آثارش رنو و ب وی رئالیس م ج ادویی دارد

 بط نبیع ی در آور به طور ط یعناصر شگفت حاکی از آن است کههای انجام شده بررسی
ه ایی اند و نویسنده به کمک ابزارو واقعّیت و جادو با هم ترکی  یافته هها جا گرفتداستان

ه ا و اس ت مانن د به ره گی ری از اس طوره که رئالیسم ج ادویی در اختی ارش ق رار داده
تبیین بخشی از اوضاع نابسامان جامعه خ ود و فق ر فرهنگ ی به  توصیفات سورئالیستی،

  پرداخته است.ن و ت ش در جهت بهبود نسبی اوضاع غال  در آ
، الح زن یمی ل ادبی ات داس تانی، رئالیس م ج ادویی، محم د مس تجاب :گانکلیدواژ

 للممازحة، أمیر االنتقام الحدیث.

                                                                                 
1. a.montazeri@qom.ac.ir 
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 مقدمه
ه ای مکت   رئالیس م م یهای داستان نویسی است و از زیر شاخهرئاالیسم جادویی یکی از سبک

ادبی است که سعی در نشان دادن واقعّیت دارد. رئالیسم  ییات واقع گرایی، سبکباشد. رئالیسم یا ادب
تغیی رات اجتم اعی، اقتص ادی و سیاس ی  به موازاتهای ادبی به عنوان یکی از پرکاربردترین مکت 

هایی شد که منجر به پیدایش انواع مختلف رئالیسم مانند رئالیسم اجتماعی، رئالیسم دچار دگرگونی
رئالیسم سوسیالیستی و رئالیسم جادویی شده است. رئالیسم ج ادویی، ح ّد و م رز ب ین  اقتصادی،

 واقعّیت و خیال را از بین برده است و عّلت آن تلفیق جهان واقعی و جهان فراواقعی اس ت ک ه جنب ه
ی رئالیس تی آن نم ود بیش تری داش ته باش د. شود ک ه جنب هواقعی به صورتی مطرح می خیالی و فرا

جدیدی برای بیان مسائل و مشک ت اجتم اعی، سیاس ی و اقتص ادی نسبتا   سم جادویی، شیوهرئالی
 هدفش گسترش واقعّیت است. کهدر جهان کنونی بوده 

قرن بیستم با رمان ص د س ال تنه ایی گابری ل  اصط ح رئالیسم جادویی در ادبیات داستانی در نیمه
بود ک ه ای ن ش یوه ادب ی ب ه س ایر  طرح شد و از آنجای اهل آمریکای التین مگارسیا مارکز نویسنده
محم د  از قبیل ادبیات عربی نیز راه یاف ت و در آث ار نویس ندگانی چ ونجهان ادبیات های داستانی 

دکتر حامد أبو أحم د  اساس قول بر نمود یافت، نویسنده ای که ی معاصر مصریمستجاب نویسنده
به شمار م ی ( در مصر السحریۀ ۀسم جادویی )أمیر الواقعی، امیر رئالیۀالسحری ۀالواقعیی در کتاب ف

ب ا ای دارد که تعدادی از این آث ار های ادبی آثار ارزندهی رمان، داستان کوتاه و مقالهدر زمینه او آید.
الحزن یمیل »توان به میرویکرد ادبی رئالیسم جادویی قابل تحلیل و بررسی می باشد که از آن میان 

 مبنای این جستار قرار گرفته است. که اشاره کرد« أمیر األنتقام الحدیث»و « ۀللممازح

پای ان نام ه و  کتاب،در مورد شناخت مکت  رئالیسم جادویی و بررسی آن در آثار نویسندگان عربی 
( از حامد أبو أحم د الروایة العربیةی الواقعیة السحریة ف؛ از جمله کتاب )نگاشته شده است تیمقاال

به بررسی رئالیسم جادویی در غرب و ادبیات عربی پرداخت ه و در ادام ه برخ ی نمون ه( که ۲۰۰۹)
)الواقعیة السحریة فی الروایتین العربی ة  ی دکتری با عنوان:رساله های عربی آن را تحلیل کرده است.

ی نوشته«( و رضا براهنيی عند نجی  محفوظ وعبد الرحمن منیف و غ محسین ساعد»والفارسیة 
هایی چون: )رئالیسم ج ادویی در برخ ی و مقاله. (۱۳۹۳شادمان از دانشگاه ع مه طباطبائی ) یسرا

ی روح ال ه نص یری و س ید محم د جلی ل مص طفوی های کوتاه نجی  محف وظ( نوش تهاز داستان
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رئالیس م ج ادویی در رم ان ه ای مالف ه). ۱۳۹۵س ال  ۲۶روضاتی در فصلنامه لسان مبین ش ماره 
ک ه  داوود نجاتی، احمدرضا صاعدی و محمد خاق انی اص فهانی( از اثر ربیع جابر« تقریر میلیس»

، و نی ز بس یاری به چاپ رسیده فصلنامه علمی _ پژوهشی نقد ادب معاصر عربیدر  ۱۳۹۷در سال 
از رساله ها و مقاالتی که هر چند به کاربست رویکرد رئالیسم جادویی در آثار نویس ندگان عرب ی و 

اما در میان آن همه کثرت اثری از نام  محمد مستجاب   امی ر رئالیس م ج ادویی در فارسی پرداخته 
تحلیلی به بررسی  مصر به چشم نمی خورد . لذا این پژوهش بر آن است که با تکیه بر شیوه توصیفی

در دو اث ر  أمی ر االنتق ام الح دیث  .   الح زن یمی ل للمازح ة   و تحلیل رویکرد رئالیسم جادویی
، رویکردی که خاستگاهش ادبیات آمریکای التین بوده ام ا در ط ی انتق ال و داد و س تدهای بپردازد

فرهنگی و ادبی میان جوامع مختلف در ادبیات عربی نیز نمود یافته است .در این راستا ای ن جس تار 
 سواالت زیر را مد نظر کار خود قرار می دهد: یافتن پاسخی مناس  و در خور، برای

 هایی تشکیل شده است؟ادویی از چه گزارهرئالیسم ج. ۱

آیا رئالیسم جادویی در آثار محمد مستجاب نمایانگر دید انتقادی نویسنده ب ه فرهن و و جامع ه. ۲
 اش است یا خیر؟

 تری دارد؟های رئالیسم جادویی در آثار محمد مستجاب حضور قویکدام یک از گزاره. ۳

 ؟نمود بیشتری داردصر واقعی و خیالی رئالیسم جادویی در آثار محمد مستجاب کدام یک از عنا. ۴

 ( (Magic realism رئالیسم جادویی

رو شد. مکت   بهاوایل قرن بیستم جهان هنر و ادبیات با اصط ح جدیدی به نام رئالیسم جادویی رو
نویسی  نوینی در داستان شیوه وای از مکت  رئالیسم شاخه ،واقع گرایی جادوییرئالیسم جادویی یا 

آمیزند و حاصل این تلفیق اث ری اس ت ک ه معاصر است که در آن عناصر واقعّیت و خیال در هم می
توان گفت رئالیسم جادویی ترکیبی است از اش شبیه نیست. میی سازندهبه هیچ یک از عناصر اولّیه

واق ع گرای ی  در آثار».دو عنصر واقعّیت و خیال به طوری که تشخی  و جدا سازی آنها آسان نیست
کنن د و های واقع گرایی با خیال و وهم و عناصر رؤیا گونه و سحرآمیز ج ا ع وض م یجادویی الگو

اش ش بیه آید که به هیچ کدام از عناص ر س ازندهآمیزند؛ در این آمیزش ترکیبی به وجود میدرهم می
در ه م ج وش م ی نیست و خصوصّیتی مستقل و جداگانه دارد و رؤیا و واقعّی ت در داس تان چن ان

ه ای آن را م یکن د و خوانن ده م اجراای طبیعی و واقعی پیدا میترین وقایع، جلوهخورند که خیالی
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 (288، ص. 1377 ،)میرصادقی« پذیرد.

 ف رانس رو 1925س ال ر ی نقاشی ب ه ک ار رف ت. داصط ح رئالیسم جادویی نخستین بار در حوزه
(Franz Roh( )1890_1965هنر شناس و من ) تقد آلمانی از این اصط ح برای نامیدن آثار برخی

های جدید ابراز کنند، اس تفاده ک رد. در ده ه ت را در شیوهعیَ کردند واقنقاشان این عصر که سعی می
رم ان  (George Siquo) های ج ورج س ایکومی دی اصط ح رئالیسم جادویی، با داستان 1940

آرنانتین ی  (Jorge Luis Borges) ئیس ب ورخس( و خورخه ل و1942_1892نویس استرالیایی )
ه ای شص ت و هفت اد ق رن بیس تم س بک ی داستان نیز وارد شد. در ده ه( به حوزه1986_1899)

داستان نویسی رئالیسم جادویی در ادبیات امریکای التین مطرح و شکوفا شد و با کت اب ص د س ال 
 Gabriel Garcia) ( اث ر گابری ل گارس یا م ارکزCien años de soledad( )1967) تنه ایی

Marquez( )1928به سبکی جهانی در داستان نویسی مبّدل گشت.ی کلمبیایی( نویسنده ، 
رئالیسم جادویی منحصر به امریکای التین نبود؛ ای ن س بک داس تان نویس ی ارتب اط محکم ی ب ا 
فرهنو و ادبیات مشرد زمین از جمله ادبیات عربی دارد؛ چراکه خرافه، سحر، اسطوره و فراواقعّی ت 

ص در زندگی روس تایی، دارد. از جمل ه کت ابرنگی در زندگی مردم مشرد زمین، به خصونقش پر
ای در مشرد زمین، کتاب  ألف لیلة ولیلة  )هزار و یک ش  ( اس ت. حام د أب و های کهن و افسانه

آورد ای از گابریل گارسیا م ارکز را م یالروایة العربیة  مصاحبهی أحمد در کتاب  الواقعیة السحریة ف
نویس ندگان امریک ای »کتاب هزار و یک ش  اش اره دارد:  که مارکز در آن به رئالیسم جادویی بودن

التین درسبک رئالیسم جادویی اذعان داشتند که کتاب هزار و یک ش  ، نق ش مهّم ی در نگ ارش 
رود. گابری ل گارس یا آثارشان ایفا کرده است و این امر موضوع مهّمی برای جهان عرب به شمار م ی

گوی د: م ا منتش ر ش ده اس ت چن ین م ی ۱۹۶۷س ال  گویی با ارنست ش و ک ه درومارکز در گفت
آمیخته و از توصیف های مادر بزرگان که با موضوعات خیالی درنویسندگان امریکای التین به داستان

ها و پیش رفتن ب ا روال که کودکان هنگام شنیدن این داستانفراتر رفته است توّجهی نداشتیم درحالی
ق درعجی  و غری   هس تند ک ه گ ویی از ه ا آننند. ای ن داس تانکو ساختار داستان، آن را باور می

ه ای کن یم ک ه رخ داداند. ما در دنی ایی زن دگی م یهای هزار و یک ش  الهام گرفته شدهحکایت
هایی با وق ایع ب یکوشند تا قصهانگیز و خیالی آن را فرا گرفته است حال آنکه نویسندگان میشگفت

. (12،ص 2015 )أب و أحم د،« غیر مستقیم ب رای م ا ب از گ و کنن د.اهّمّیت و به صورت ربط و بی
در اغن ای زب ان و  -پیش از این نیز ب دان اش اره ش د -اینجاست که اهمیت داد و ستدهای فرهنگی 

http://www.google.com/url?url=http://www.gavilan.edu/disted/html/24_02.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwig4rDL7NTgAhWwM-wKHR6cDP4QFggkMAM&usg=AOvVaw3WU4CecMrnxZ-HblF2ZUHV


 .یآزاده منتظر ...  ین؛الت یکایآمر یاتمصر از ادب یعرب یاتادب یریپذ یرتاث

227 

ادبیات های جهان برجسته می شود و ناگفته نماند که ادبیات آمریکای الت ین ب ه ادع ای پای ه گ ذار 
ریل گارسیا مارکز در کنار عوامل دیگر، از قصه های هزار و یک ش  سبک ادبی رئالیسم جادویی گاب

عربی نیز تاثیر پذیرفته و سبک ادبی رئالیسم جادویی متولد می شود .سپس در مراحل انتق ال و داد و 
ستدهای فرهنگی و ادبی جوامع مختلف ، ادبیات عربی نیز از آن تاثیر می پ ذیرد و منج ر ب ه خل ق 

 رویکرد می شود.آثاری ادبی با این 

 محمد مستجاب

م ی دی در  1938ی معاصر عرب زبان اه ل مص ر اس ت. او در محمد مستجاب ادی  و نویسنده
روستای دیروط الشریف در استان أسیوط مصر چشم به جهان گش ود. آم وزش دوران ابت دایی را در 

ی س اخت س د رونهمکتبخانه فراگرفت سپس به دبیرستان رفت و بعد از دریافت مدرک دی پلم ب ه پ 
ی او ب ه فرهن و، مطالع ه و العالی واقع در شهر أسوان در جنوب مصر پیوست. ول ی می ل و ع ق ه

ه ای زیب ا ی هن رپیشرفت ادبی از او جدا نشد و حتی سب  شد تا بعد از اتمام کار س د ب ه ماّسس ه
ی تش را رها کند و های تدریس، نفس نوگرای او را راضی نکرد و سب  شد تا تحصبپیوندد ولی شیوه

به عراد رفت و چند ماه در آنجا کار ک رد. س پس ب ه ق اهره بازگش ت. پ س از  .به عراد هجرت کند
 60، در س ن 1998در س ال زبان عربی در قاهره مشغول به کار ش د و انجمن در ، بازگشت به مصر

 67در س ن  2005ن نوئ 26این نویسنده چیره دست و توانا در تاریخ سالگی از کار بازنشسته شد. 
 سالگی در اثر نارسایی کبد دار فانی را وداع گفت.

های رمان، داستان کوتاه و مقاله نگاشته است که لبریز از محمد مستجاب آثار قابل توّجهی در قال 
)س فارش ی ازدهم( "الوصیة الحادیةالعشر"اّولین داستان کوتاهش را با عنوان . اندیشه و هنر هستند

ی  السـری وی اّول ین رم ان خ ود را ب ه ن ام . اله ل چاپ ک رد در مجله ۱۹۶۹را در نوئن  "التـار
م ی دی ب ه چ اپ  1983ی نعمان عبدالحافظ( در س ال )سرگذشت رازگونهلنعمان عبد الحافظ" 

شد و حت ی بع د از م ر  محم د  1الدولة التشجیعیة موّفق به کس  جائزه ۱۹۸۴رسانید که در سال 
به او عطا شد. همچنین اّولین مجموع ه  2دولة التقدیریة عن جدارة واستحقادمستجاب نیز، جائزه ال

                                                                                 
شود. ای است که توسط وزارت فرهنو مصر ساالنه به بهترین آثار و کارهای تولید شده توسط شهروندان جمهوری عربی مصر اهدا می. جائزه1

برای علوم حقوقی و  این جائزه شامل هشت جائزه برای ادبیات، هفت جائز برای هنر، هفت جائزه برای علوم اجتماعی و هفت جائزه
 شود. هر جایزه ارزش پنجاه هزار پوند دارد.اقتصادی، می

شود. ارزش جایزه دویست هزار های مختلف اعطا می. جائزه معتبری است که ساالنه در مصر به شهروندان جمهوری عربی مصر در زمینه2
 پوند و یک مدال ط  است.
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یف"داستان خود به نام  می دی به چاپ رسانید. پس از آن نی ز ک ار 1984را در سال  "دیروط الشر
)چه ارمین "إنه الرابع من آل مسـتجاب"ها و آثار خود را ادامه داد تا اینکه رمان دوم خود را به نام 

"قیام وإنهیار های دیگری مانند می دی و مجموعه داستان 2002خاندان مستجاب( در سال نفر از 
بود و بعد از  1999)برپایی و براندازی خاندان مستجاب( که اّولین چاپ آن در سال آل مستجاب" 

و  1999های کوتاه احمقانه( سال )داستان"قصص قصیرة حمقاء" آن سه مرتبه تجدید چاپ شد و 
و این کتاب نیز چندین بار به چاب مج ّدد  1998)اندوه فریبکارانه( سال یمیل للممازحة"  "الحزن

آورد. محم د و... ب ه رش ته تحری ر در 1995های دیگر( سال )داستان"القصص األخری"  و رسید
ت رین مستجاب همچنین با چندین مقاله که ماهّیت آنها به داستان شبیه بود، به شهرت رسید. از مهم

"نـبش )نگب ان اجب اری ذه ن( و "بوابة جبر الخـاطر" توان به های مستجاب از این قبیل میشتهنو
)پ در "ابو رجـل مسـلوخة" ور شدن خ ون( و )شعله"حرق الدم" جوی ک غ( و)جستالغراب" 

ه ای او )پادشاه جدی د انتق ام( اش اره نم ود. از رم ان"أمیر اإلنتقام الحدیث" مردس خی شده( و 
"مسـتجاب )سرگرمی پنهان( اس ت ک ه دو م اه قب ل از م رگش ب ه چ اپ رس ید. لخفي" "اللهو ا

)س و خان دان مس تجاب( از دیگ ر آث ار "کلب آل مسـتجاب" )مستجاب فرهیخته( و الفاضل" 
هایی چون فرانسوی، انگلیس ی، هلن دی و ناپن ی ترجم ه داستانی او هستند. برخی از آثار او به زبان

 شده است.

 سم جادویی در آثار محمد مستجابرئالی ؤلفه هایم

از جمله مالفه های رئالیسم جادویی که محمد مستجاب در بیشتر آثار داستانی خود ب ه وی ژه در دو 
اثر  أمیر االنتقام الحدیث  و   الحزن یمیل للمازحة  مورد اس تفاده ق رار داده، م وارد زی ر بررس ی و 

ه ا، عقای د و باوره ای گیری از اسطوره، بهره: همزیستی متعادل بین حقیقت و جادوتحلیل می شود
 های مهم و عمیق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و توصیفات سوررئالیستی.شگفت انگیز، درون مایه

  همزیستی متعادل بین حقیقت و جادو: الف

در های رئالیسم جادویی به هم خوردن مرز میان خیال و واقعّی ت اس ت. های داستانیکی از ویژگی
ی رئالیس م ج ادویی تف اوتی می ان واقعّی ت و خی ال وج ود ن دارد. و ه یچ ن نویسی به ش یوهداستا

نه دنیای حقیقِی مبتنی بر ق وانین علم ی، فیزیک ی و »مرزبندی میان واقعّیت و خیال نیست در واقع 
یط العاده برتری دارد و نه برعکس. تقابل این دو محهای خاردمنطقی بر دنیای جادو و خیال و پدیده
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متباین از نوعی هماهنگی و همسنگی برخوردار است و هرگز هیچ کدام بر دیگ ری تس ّلط و برت ری 
 (۱۰۹، ص۱۳۹۰)کسیخان،« ندارد.

آیند البته این نکت ه نی ز قاب ل توّج ه در رئالیسم جادویی واقعّیت و فراواقعّیت با هم و در کنار هم می
ل تا جایی امکان خودنم ایی دارد ک ه واقعّی ت را ها واقعّیت است و خیااست که اصل در این داستان

 تحت الشعاع قرار ندهد.
های بارز متون محمد مستجاب ک ه ب ه س بک رئالیس م ج ادویی نگاش ته اس ت، در ه م از ویژگی

ها در بستری از واقعّیت جریان دارند و توص یفات خی الی و آمیختگی واقعیت و تخّیل است. داستان
ت وان ب ه ش وند. ب رای نمون ه م یو در کمال باور پذیری، روایت م ی فراواقعی بدون مرزی مشّخ 

توصیف او از فشار و تنگنایی که گرفتار آن شده است، اشاره کرد. او ابت دا ب ه ط ور طبیع ی روایتگ ر 
ی او را ای ک ه ش   گذش ته رخ داده اس ت و م ادرش خواس تهخود با مادرش است. مناقشه مناقشه

کن د و ی خود را دوباره مطرح میدر حال خوردن صبحانه هستند، خواسته نپذیرفته است و اکنون که
 دهد.پاسخ می« أشرب اللبن»مادرش جواب او را با یک جمله 

نویسنده برای توصیف احساس و احوال خود نسبت به تنگا و فشار عص بی ک ه ب ر افک ارش غال   
ر خود را از غ رد ش دن در لی وان کند؛ تصّو است از توصیفات واقعی و جادویی همزمان استفاده می

ای ک ه در کن ار م ادرش در ی ص بحانهشیر که یک امری فراواقعی است در کنار توصیفاتش از سفره
حال خوردن است را در کنار یکدیگر قرار داده است. نویسنده در این صحنه فشار روانی که ب ر روی 

ی کشد و به این ترتی  صحنهمی کند را به صورت غرد شدن در فنجان شیر به تصویرخود حس می
حقیقی نشستن بر سر سفره صبحانه و تصویر خیالی غرد شدن در فنجان را در کنار هم ترکی  ک رده 

 است:
أخرج م ن ق اع الک وب، ی جلست أشرب اللبن والکوب یستطیل بئرا، وأنا أحاول تسلق الجدران ک»

« ض  ح: اش  رب الل  بن.ث  م ابتس  مت وقال  ت بص  وت وای ووض  عت ی  دها عل  ی کتف  ی ع  ادت أم  
شد و می عمیقترجمه: نشستم تا شیر بنوشم و فنجان ]به سان  چاهی  (۱۱۳، ص2۰۰۶)مستجاب،

فنجان بیرون بیایم، مادرم برگش ت و دس تش را ب ر  تهها را داشتم تا از من سعی در باال رفتن از دیوار
 من گذاشت سپس لبخند زد و با صدایی شیوا گفت: شیر بنوش. شانه

های همزیستی متعادل میان واقعّیت و خیال داستان  س ما  علی الح اج محم ود یگر از نمونهیکی د
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انتظارا للغرباء  از کتاب أمیر األنتقام الحدیث است. محمد مستجاب در این داستان ب ه زیب ایی ه ر 
ل ب ه دو عنصر واقعی و جادویی را در کنار هم آورده است به نحوی که تمییز دادن آنها از ه م مش ک

دار حاج محمود و دیدن شیخ محم د ص باغ در خ واب، های دنبالهرسد. بیان داستان خوابنظر می
ای گذارند؛ مثل خونی شدن بالش حاج محمود در اثر ض ربهها در بیداری میتأثیراتی که این خواب

داری که در خواب از شیخ صباغ خورده است، و سرانجام دیدن شیخ صباغ نه در خواب بلک ه در بی 
ی راه حل مشکل بچ ه دار نش دن ح اج محم ود توس ط ش یخ اش و راهنمایی و ارائهدر مقابل خانه

 (۲۱۸-۲۱۲تا، ص)مستجاب، بیهای این درهم آمیختگی است. صباغ، همگی از نمونه

  هاگیری از اسطورهبهرهب. 

های مّلی و محلی و های رئالیسم جادویی حضور پر رنو اسطورههای مهم و اساسی داستاناز گزاره
ی عق ل و ای از حکایت است که م ردم آنه ا را از موج وداتی ک ه از دای رهنماد است. اسطوره، گونه

های مردم کهن اس ت ک ه گیرند. اسطوره در واقع برگرفته از عقاید و باوراند میتصوّرات عادی خارج
داد و در حال حاضر به ص ورت کردند و بخشی از زندگی آنها را شکل میدر گذشته با آن زندگی می

الع اده اند. در واقع اسطوره به نوعی پیرامون حوادث خاردهای خرافی درآمدهاسطوره و عقاید و باور
 چرخد. و خدایان می

ه ای مّل ی و های رئالیسم جادویی هستند. اس طورهها، بخش جدایی ناپذیر داستانها و نماداسطوره
ها خواننده را برای فه م و و نشان بارزی دارند. استفاده از این کهن الگوها نمود محّلی در این داستان

ه ا ی به کارگیری اسطورهفلسفه»کند.. باور و پذیرفتن فضا جادویی جهان فراواقعی داستان کمک می
ه ا و انتق اد غی ر مس تقیم از ی اندیشهتوان بیان رمز گونهها در این سبک داستان نویسی را میو نماد

)ناظمی ان و دیگ ران، « ی نویس نده دانس ت.ی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامع هفضا
 (۱۶۱، ص.۱۳۹۳

ه ایی چ ون تخّیل ی و رنو شدن ویژگ یهای رئالیسم جادویی سب  پرها در داستانحضور اسطوره
ب ا  اطارتب ش ود. در ه ا م یفراواقعی بودن، وهم آلود بودن، سحرانگیزی و دوگانگی در این داس تان

ه ای روایت اساطیری، روای ت»که: چنین گفته شده  های رئالیسم جادویحضور اساطیر در داستان
گیرن د و کنند. اساطیر از هستی بشر ریشه میمتعددی از پیدایش هستی، انسان و وقایع را ترسیم می

فضایی غبار آلود و ای از های خود را با هالهها، ساختار روایتبه علت وجود ابهام در هستی و پدیده
گوی د: کنند. رئالیسم جادویی نیز مت أثر از س اختار ابه ام انگی ز اس اطیر م یابهام انگیز ترسیم می
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 حقیقت دنیای واقعی نا معلوم است.  و ابهام آث ار رئالیس م ج ادویی نی ز ب ه ای ن دلی ل اس ت. در 
های اساطیری، د خرافی، رویدادتر ساختار رئالیسم جادویی به دلیل گرایش آن به عقایدیدگاهی کّلی

 (۱۶۱، ص.۱۳۸۴)موسوی نیا،« تخّیل و رؤیا، نانری مردم پسند است.

ه ای ه ای اس اطیری و همچن ین از شخص یتهای خ ود از داس تانمحمد مستجاب نیز در داستان
کن د، ای که محمد مستجاب بدان اشاره م یهای اسطورهای بهره برده است. از جمله داستاناسطوره

کن د. ای بی ان م یساخت این دریا را به صورت اسطوره استانی است در مورد بحر یوسف. او نحوهد
به زن دان و وی زده شد و رفتن و نویسنده بعد از بیان داستان حضرت یوسف در جریان اتهامی که به ا

در گوید که حضرت یوس ف بعد از تعبیر خواب پادشاه مصر، در مورد بحر یوسف چنین میآزادیش 
، طی سفری که برای چاره اندیشی درباره خشکس الی ک ه از خ واب پادش اه مص ر تعبی ر ک رده ب ود

در حالت تکیه ب ر عص ای خ ود و کند و اغلبه میوی همانطور که سوار بر اس  خود بود، خواب بر 
شود که دریاچ هز کشیده شدن عصا بر روی زمین نهری ایجاد میو ا رودسوار بر اس  به خواب می

 گذارند:کند و نام آن را بحر یوسف میدیروط را به قارون وصل می ی
المصریة تفتیشا  عن الحل، لک ن النع اس غل   ی البراری رک  سیدنا یوسف حصانه وظل هائما  ف»

سیدنا یوسف خ ل تجواله فاسترخت عکازته ووصل سن ارتکازها إلی األرض، مما صنع أثرا  منخط 
اندفعت فی ه ی الحصان، هذا الخط الذی عرجا    خلف العکازة المعلقة فالتربة یسیر   متی محفور ف

ت ا، )مستجاب، ب ی« یخرج من دیروط ویصل إلی بحیرة قارون بالفیوم.ی المیاه لیصبح المجری الذ
ج وی راه ح ل در بیاب انوترجمه: سرورمان یوسف سوار بر اسبش شد و در جست (۱۵۲و۱۵۱ص.

عصا از دستش آوی زان ش د و ب ه در حین گردشش بر او چیره شد  های مصر سرگردان بود که خواب
، اثری را ساخت از خط فرو رفته در خاک به صورت ک  و معوج پشت عصای معّل ق از زمین رسید

هایی شد شود که محل عبور آباز کشیده شدن عصا بر روی زمین خطی ایجاد میاس  ایجاد شد، 
 .یوم جریان یافتندکه از سمت دیروط به دریاچه قارون در ف

های خود آورده است، شیخ محمد ص باغ های محلی که محمد مستحاب در داستانیکی از اسطوره
در داستان س ما  علی الحاج محمود است. شیخ صباغ شخصّیتی است که خصوص ّیات او از دای ره

ی ان ب ه گفت های است. او در زمان داس تالعادههای خاردی عقل و درک خارج است و دارای ویژگی
نویسنده چندین سال است که فوت شده است با ای ن ح ال چن دین ب ار ب ه خ واب ح اج محم ود، 

آید تا حاج محمود را در حل مشکلش آید و در نهایت در بیداری نزد او میشخصّیت اّول داستان می
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دویی طبیع ی ه ای رئالیس م ج اکمک کند. البته زنده شدن مردگان و بازگشت آنها به دنیا در داستان
های این مکت  است. محمد مستجاب با آوردن شخصّیتی چون شیخ محمد ص باغ بوده و از ویژگی

 (218-213همان، ) به اسطوره پردازی پرداخته است.

  های شگفت انگیزعقاید و باورج. 

 های رئالیسم جادویی است که ازهای داستانبه عقاید خرافی و شگفت از زیر ساختبیان و گرایش 
توان با طرز فکر و اعتقادات بومی و محلی گوناگون آش نا های این مکت  میی داستانطریق مطالعه

از طری ق »گوی د: های ادبی  در رابطه با این عقاید میشد. منصور ثروت در کتاب  آشنایی با مکت 
ب ه خص وص در های فکری و ذهنّیت مردم عامه توان به اّط عات فرهنگی، باوراین نوع رئالیسم می

ت ر گذارد و از هر م وقعّیتی ملم وسهایی که در زندگی مردم اثر میامریکای التین دست یافت. باور
 (۱۴۴و۱۴۳، ۱۳۸۷)ثروت،« شود.می

ه ا و اعتق ادات، خراف ی و ان د، ای ن ب اورهایی که به سبک رئالیسم جادویی نگاشته شدهدر داستان
اند و به ص ورت حقیق ی جل وه م یواقعّیت به خود گرفتهآیند بلکه رنو شگفت انگیز به شمار نمی

اگر از دیدگاه خواننده بنگریم، آنچه در یک فرهنو یا در یک عصر ممک ن اس ت خی الی ب ه »کنند. 
نظر برسد در فرهنگی دیگر و عصری دیگر ممکن است کام   واقعی تصور ش ود. ... اگ ر از دی دگاه 

ناص ری مانن د فرش ته، روح، ج ادو، رؤی ا، ک ه خوانن ده ه ای داس تانش بنگ ریم، عنویسنده یا آدم
ی ذهن نویسنده نیست بلکه نه فقط جزئی از جهان آدمپندارد، اوهام و خیاالت ساختهغیرواقعی می

های داستان که جزئی از جهان واقعی است. خواننده ممکن است این عناصر را واقع ی بپن دارد و ی ا 
ای تردید در واقعی ب ودن ای ن عناص ر ب ه هایش ذرها نویسنده و آدمدر واقعی بودن آنها تردید کند؛ امّ 

 (۱۳۸۴،۸)خزاعی فر،« دهند.خود راه نمی
هایش آورده است، اعتقاد به نق ش ش یاطین در از جمله عقاید خرافی که محمد مستجاب در داستان

نن د، قط ع ش دن داه ا م یهایی که سب  آن را شیاطین و اهریمنهای ناگوار است. از رخدادرخداد
های دختر قابیل و مر  اوست. و همچنین ابلیسی که بر گردن دختر الفخرانی قرار گرف ت و ب ه سینه

داد. یا شیطانی که در چ اه الس ود ب ود؛ چ اهی ک ه پس ر سر میستهجن های مآواز ،سب  آن دختر
ج ا را ب ه آت ش د و آنالبطران را بلعید. و همچنین عفریتی که در کشتزار ابراهیم بخیت پنهان شده بو

ه ای کف ر س خن وارد شد و سب  ش د ت ا او از م ذه ی کشید. و یا شیطانی که در قل  زکریا أفند
 بگوید:
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بنت قابیل فتم استئصال الثدیین ودفنهم ا م ع جس د البن ت قب ل ی شیطان   ذات مرة   لجأ إلی ثد»
ا تف رز أنغام ا داع رة أث ارت مم ا جع ل حنجرته ی رقبة بنت الفخرانی نهایة النهار، وإبلیس سکن ف

ی التی بئر السود   وهی رقصات الشباب، وقد هجرت القریة کلها بعد أن رفضت الع ج، وشیطان ف
زرع ة إب راهیم بخی ت وأش عل فیه ا الن ار، ی کمن ف ی التهمت ابن البطران، وال ننسی العفریت الذ

بح   وعش ق ع ن م ذاه   جعل ه ی تکلمی قل  کت  زکریا أفتدی لبد فی کذلك کان الشیطان الذ
کافرة یقال لها الوجودیة، وعندما قررنا ع جه اتضح لن ا أن الرج ل ال یع رف م ا نعرف ه ع ن ق درات 

. « المشایخ واألولیاء والقدیسین، وقد نقله أصحاب الشأن إل ی من اطق أخ ری ال نع رف عنه ا ش یئا 
پ س س ینهپناه ب رد قابیل ی دختر سینه به سمتترجمه: یکبار شیطان  (۲۱۹و۲۱۸تا، )مستجاب، بی

هایش کنده شد و آنها را به همراه جسد دختر قبل از پایان روز دفن کردن د. و ش یطانی ک ه ب ر گ ردن 
ک ه موج   ه ایی آواز ،ه ای فاس د بت راودی او آوازدختر الفخرانی نشست و سب  شد تا از حنجره

س تا از آنج ا ک وچ کردن د. و . و بعد از اینکه امی دی ب ه بهب ودی نب ود ک ل رومی شدرق  جوانان 
ک ه در مزرع ه اب راهیم  ش یطانیچاهی که پسر البط ران را بلعی د. و  ،شیطانی که در چاه السود بود

ه ای کنیم. همچنین شیطانی که در مرکز کتاببخیت پنهان شد و در آنجا آتش افکند را فراموش نمی
ی کفر ک ه ب ه آن م ذه  وجودی ة هازکریا افندی ساکن شد و سب  شد تا از عشق و ع قه و مذه 

گویند سخن بگوید، و هنگامی که تصمیم به ع ج او گرفتیم برای ما روش ن ش د ک ه م رد نم یمی
دانیم. و اف راد دارای مق ام او را ب ه ها میهای مشایخ و اولیاء و قّدیسشناسد آنچه را که ما از توانایی

 اند.کرده دانیم، منتقلمناطق دیگری که ما از آنها چیزی نمی

  های مهم و عمیق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با رویکردی انتقادیدرون مایهد. 

ه ای نگارند بیان درون مایهیکی از اهداف نویسندگانی که آثار خود را به سبک رئالیسم جادویی می
ای ن ج ا ک ه ی خود با دیدگاه و رویکردی انتقادی است. و از آناجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه

سبک از نویسندگی بیشتر در جوامع جهان سوم رای  است، طبیعی است ک ه نویس ندگان ب ا ه دف 
ی خود و انتقاد از آن بپردازند و در ای ن راه از اب زار بهبود اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه

ه آمی ز و های رئالیسم جادویی، نویس نده رویک ردی طعن در داستان»رئالیسم جادویی بهره بگیرند. 
های ساده انتقادی از جهان واقعی پیرامون خود دارد. او ضمن آنکه عناصر جادویی و خیالی را با باور

ه ای اجتم اعی، کن د رویک ردی انتق ادی از ن ا بس امانیآمیزد، ت ش م یو فولکلوریک در هم می
دیگ ران،  )ناظمی ان و« ه ای نادرس ت ح اکم ب ر جامع ه خ ود داش ته باش د.اقتصادی و حتی باور
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۱۳۹۳،۱۷۴) 

ی مناسبی را برای نویسنده در جهت بی ان مس ائل ای ن چنین ی در واقع تلفیق واقعّیت و خیال عرصه
آثار رئالیسم جادویی برخ ف نانر تقریبا  مشابه خود، یعنی فانتزی، مسائلی را بی ان » کند.فراهم می

اند و به دلی ل اهّمّی ت و و جّدی کنند که از حیث اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، سنگینو تشریح می
 (۱۳۹۰،۱۰۹)کسیخان،« اند.ی ذهن آنها شدهبخشی در زندگی مردم، به نوعی مشغله تأثیر

های محمد مستجاب نیز بیان مفاهیم اجتماعی و فرهنگی و البت ه سیاس ی های بارز داستاناز ویژگی
بین یم. ب رای زن یمیل للممازحة م یهای مختلف کتاب الحاست. اشاره به این مفاهیم را در داستان

مثال در داستان قاتل ، بیان مفاهیمی چون قتل، اجیر کردن قاتل و مسائل مربوط به آن و عادی ب ودن 
آن در بین مردم، در نظر گرفتن یک جایگاه اجتماعی برای قاتل در بین م ردم و ع دم تع ّرض ب ه ف رد 

)مستجاب، شاره کرده و مورد انتقاد قرار داده است. قاتل، از جمله مسائلی است که نویسنده به آنها ا
 (۴۰-۳۵، ص.۲۰۰۶

ی هایی که محمد مستجاب با طرح آن به بیان مس ائل اجتم اعی و فرهنگ ی جامع هاز جمله داستان
خود پرداخته است، داستان  س ما عل ی الح اج محم ود انتظ ارا للغرب اء  از کت اب أمی ر األنتق ام 

ه ای فراواقع ی و مقال هاین کتاب که محتوای آن ترکیبی از بیان داس تانالحدیث است. نویسنده در 
ی روس تایی مح ّل توّل دش پرداخت ه های ادبی است، بیشتر به مسائل اجتماعی و فرهنگ ی جامع ه

ش ود؛ کند که در مورد شخصی است که فررند دار نمیاست. محمد مستجاب داستانی را روایت می
ه ای ج ادویی و دانند و برای حّل این مشکل ب ه اعم ال و راه ح لمی عّلت آن را شیاطین و اهریمن

ه ایی دیگ ر از اعتق اد ب ه آورد. نویسنده همچنین در کنار داستان اصلی نمون هسحر و افسون رو می
ه ای ای ن کند. محمد مس تجاب ب ا روای ت داس تانقدرت شیاطین و اعمال جادویی را نیز بیان می

تقادات اجتماعی و فرهنگی جامعه خود به خصوص عقای د م ردم روس تای چنینی به بیان افکار و اع
پردازد. عّلت اعتقاد به نیروی شیاطین و اهّمّیت دادن به آن، دانش اندک بش ر در درک وق ایع خود می

و حوادث و عدم توانایی انسان در تجزیه و تحلیل این وقایع به صورت عاق ن ه اس ت. ش اید بت وان 
ی خ ود در دان ش ان دک و هایی انتقادی به جامع هب با روایت چنین داستانگفت که محمد مستجا

 (۲۲۳-۲۱۲تا،بی. )مستجاب، باشدشان میعدم اهتمام به باال بردن سطح دانش
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 توصیفات سوررئالیستیهـ. 

( در زب ان فرانس ه ب ه معن ی  در ورای واقعّی ت  و  پش ت واقعّی ت  و Surrealism) سوررئالیسم»
وجود عناصر غیر واقعی در رئالیسم جادویی آن را ب ه ( 297، ص.1382)داد، « ر  است واقعّیت برت

های فراواقعی و ب زر  نم ایی در کند؛ یعنی ما در داستان شاهد امور و پدیدهسوررئالیسم نزدیک می
های دست و پ ا گی ر، آش ناییرهایی اندیشه از قید و بند»ی زندگی هستیم. های روزمرهبیان واقعّیت

های رئالیسم ج ادویی اس ت ک ه بیش تر های داستانزدایی و خلق تصاویر نامتعارف از دیگر ویژگی
تحت تأثیر مکت  سوررئالیسم ب ه وجودآم ده. معم وال  ای ن نویس ندگان از طری ق زدودن تص اویر 

 (۱۳۹۵،۱۳۷)شیخ زاده و دیگران، « نمایند.زده میتکراری، مخاطبان خود را شگفت
ر رئالیسم جادویی حضور عناصر فراطبیعی است که با نوعی بزرگنمایی بی ان م یعنصر مهم دیگر د

ی مهم اجتماعی، فرهنگ ی و ی ا فلس فی برجس ته س ازی ش ود و ی ا شود، با این هدف که یک نکته
های محم د تأثیرگذاری بیشتری در تخّیل خواننده داشته باشد. حوادث فراواقعی و غیرمعقول داستان

دهد، تعدادی از این ن وع توص یفات را به سوی شگفتی و آشنایی زدایی سود میمستجاب، خواننده 
 بینیم:های او میرا در داستان

کند، تصویری های فراواقعی که محمد مستجاب برای خوانندگان داستانش ترسیم مییکی از تصویر
بین د و ب ا او های داستان او را ش  هنگ ام در می ان م زارع م یاز ابلیس است که یکی از شخصّیت

 کند:صحبت می
، وک ان ض وء » فقد فوجئت بعفریت شرس یطلع   فجأة   من بین نبات ات القط ن، ک ان عاری ا  تمام ا 

: ی تمأل هذا الجسد العاري، حینما مد یده إل ی جس دی السماء قد کشف عن بقع الطین الت متش بثا 
ویصرخ: أنا اب ن أحم د ی یبکی بمجرد صی ألفاجأ بنفسی أنت ابن مین؟؟ واندفع إبلیس تارکا  جسد
ترجمه: ناگهان با ش یطانی  (۲۰۹تا،.)مستجاب، بی..« ی أبو مستجاب، آه أنت خالك الناظر؟ وترکن

بد اخ د رو به رو شدم که از میان گیاهان پنبه سر برآورد، درحالیکه برهنه ب ود و ن ور آس مان، تّک ه
ساخت. درحالیکه دستش را ب ه س مت م ن یان میی او را پوشانده بود را نماهای ِگل که جسم برهنه

ناگهان با خ ودم تنه ا ش دم. تی؟ و مرا رها کرد تا سر کی هسگفت: تو پمحکم گرفت  دراز کرد و مرا
مرا ترک ک رد  یی؟زد: من پسر احمد ابو مستجاب هستم، آه توکرد و فریاد میتنها پسری که گریه می

.. 
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های محمد مستجاب در داستان  س  ما  عل ی الح اج استانی دیگری از توصیفات سوررئال دنمونه
بینیم. در این داستان حاج محمود که با مش کل فرزن د دار نش دن مواج ه محمود انتظارا للغرباء  می

ریزد و ب ه ج ای است بعد از شنیدن خبر اینکه همسر چهارمش باردار است موهای سفید سرش می
 روید:آنها موهای سیاه می

الرج ل ی حبل ت وتک ور بطنه ا لیش یع ف ی الزوجة الرابعة للحاج محمود، حمل ت أفقد حملت »
قفزة واح دة، ث م ی وتعتدل قامته، ویعود إلی حصانه یمتطیه فی المامن إحساسا  دافقا  بالحیاة، لینتش

لم یلبث الشعر األشی    أو الشای    أن تساقط شعرة ش عرة، کلم ا تض خمت بط ن زوج ة الح اج 
زاد کرم ه أکث ر، ی رأس الرجل الکریم، ه ذا ال ذی عر األسود لیحتل موقعة األثیر فمحمود، عاد الش

 (۲۱۶و۲۱۵ هم ان،)« ووصل عطاؤه إلی درجة تأثیث ک ل مس اجد وکتاتی   المنطق ة م ن جدی د.
جل و آم د ت ا ح س زن دگی و ترجمه: همسر چهارم حاج محمود باردار شد، باردار شد و ش کمش 

ش ود، ط ولی نکش ید ک ه ی شد، در یک پرش سوار بر اسبش میمرد مامن جارسرمستی در وجود 
سر مرد موهای سیاه  ،شدتر میموهای سفیدش دانه دانه ریختند، هرچه شکم زن حاج محمود بزر 

بیشتر و بیشتر شد. این رویداد، خصلت بخشندگی او را تقویت کرد و بخشش او ب ه درج هبخشنده 
 ور کامل تجهیز کرد.که همه مساجد و مدارس را به ط ای رسید

 يجنتا
ای از مکت  رئالیسم اس ت ک ه در آن عناص ر فراواقع ی چن ان ب ا عناص ر رئالیسم جادویی شاخه -

ه ای شوند که تشخی  آنها به آسانی ممکن نیست. رئالیسم جادویی دارای مالف هواقعی آمیخته می
گیری از اس طورهبهرهجادو،  ترین آنها عبارتند از: همزیستی متعادل حقیقت ومختلفی است که مهم

ه  ای عمی  ق ب  ا رویک  ردی انتق  ادی و توص  یفات ها،عقای  د و باوره  ای ش  گفت انگی  ز، درون مای  ه
 سوررئالیستی. 

ی خ ود دارد ب ر خ ودش هایی که نسبت به اوضاع مردم جامعهمستجاب با توّجه به دغدغهمحمد  -
از س بک  به ره گی ریه ای اجتم اعی ب ا ینابس امان را از داند که اعتراض و نارضایتی خودمی الزم

روستایی مح ل  ها، فقر فرهنگی موجود در جامعهاین نابسامانی از جمله رئالیسم جادویی بیان کند.
 زندگی نویسنده است که وی به بخشی از آنها اشاره کرده و در صدد بهبود و رفع آنها برآمده است.

دو اثر محمد مستجاب، توص یفات س وررئال، عقای د از میان مالفه های رئالیسم جادویی در این  -
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عناص ر نسبت به دیگر مولفه ها به خود اختصاص داده اند هر چند ک ه  گستره بیشتری شگفت انگیز
 قرار داده شده اند.ها استانبطن دآور به طور طبیعی در شگفت

های رئالیسم و گزارهگیرد های محمد مستجاب را در بر میشالوده و اساس داستان ،عنصر واقعّیت -
های کوتاه ای ن دو کت اب اند و در هر یک از داستانجادویی که در متن نام برده شد با آن ترکی  یافته

ه ا ذکر این نکته اهَمَیت دارد که در این داستان اند.ها به کار رفتهبه طور متفاوت تعدادی از این گزاره
یی، اساس و مقص ود اص لی نویس نده، واقعَی ت های سبک رئالیسم جادونیز همچون اغل  داستان

 هاست. ی واقعی داستانخورد جنبهاست و آنچه بیشتر به چشم می
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-۱۶۰ ص (،۸۴و۸۳(. اسطوره و رئالیسم جادویی. کتاب ماه هن ر )۱۳۸۴موسوی نیا، نورا ) .8
۱۶۴. 
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 للکتاب. مةالعا یةالمصر ئة: الهی . القاهرحة(. الحزن یمیل للمماز۲۰۰۶حمد )مستجاب، م .9

 .یةاألسکندر بةم الحدیث. القاهره: منتدی مکتاتا(. أمیر األنتق مستجاب، محمد )بی .10

(. وانه نامه هن ر داس تان نویس ی ۱۳۷۷)ذوالقدر(، میمنت ) ؛میرصادقی، جمال، میرصادقی .11
 ت داستانی. تهران: کتاب مهناز.فرهنو تفصیلی اصط ح های ادبیا

(. بررسی گ زاره ۱۳۹۳ناظمیان، رضا، گنجیان خناری، علی، اسپرهم، داوود، شادمان، یسرا ) .12
ش  ه ای ه زار »غ محسین ساعدی و « عزاداران َبَیل»های رئالیسم جادویی در رمان های 

 .۱۷۸-۱۵۷ ص (،۲) ۶نجی  محفوظ. ادب عربی ، « ش 
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ية في أعمال  من صرياألدب العربي الم رتأث يکا الالتینیة؛ انعکاس الواقعیة السحر أدب أمر
 «(أمیر االنتقام الحديث» و « الحزن يمیل للممازحة» نماذج من ب )امحمد مستج

 

 الملخص

، وهقْا األسقلوب هقو  تعدَّ من  حدى فروع المدرسقة الواقعيقة الواقعية السحرية هي أسلوب أدةي و
القبعض. الواقعيقة عقن ال يمکقن تمييزهمقا ةسقهولة ةعضقهما ، والالواقع والخي ،مزي  من عنصرين

غاةرييقل  وحدة ةقلقم السحرية هي طريقة جديدة  سبًيا  شأت في أدب أمريکا اللتينية )مع مائة عام
وتشمل   جازاتها التعبير المختلف عن المشاکل االجتماعية والسياسية واالقتصادية  ،جارسيا مارکيز(

ق -کاتَ مصري معالر محمد مستجاب هو ع الواقع. يوافة  لی توسفي العالم اليوم ةاإل ةقأمير  ََ لقَّ
أعمااًل قيمة في مجاالت الروايات والقصقص القصقيرة والمققاالت ترك  –الواقعية السحرية المصرية 

ةاالعتمقاد علقی مقنه  البحقث  ةهقْا المقالقرم   قداألدةية علی أساس أسلوب الواقعية السحرية.
الحقزن يميقل »ب ، اا عکقاس الواقعيقة السقحرية فقي عملقين لمحمقد مسقتجة  لی دراسقالولفي 

کثقر مقن أعمالق   تشمَّ منهمااللْان  «قام الحديثتأمير اال »و  «للممازحة رائحة الواقعية السقحرية أ
أن العنالر المدهشة مضمنة ةشکل طبيعي في قلَ القصقص وأن الواققع  سةاألخرى. أظهرت الدرا

األسقاطير من قبيل االهتمقام ةالواقعية السحرية  قد استعان ةأدواتوأن المیلف ،  امتزجا معاً والسحر 
لمجتمعق  والفققر الثققافي  ةغيقر الصقحي لظقروفا و االستناد  ليها ليتطرق  لیواألولاف السريالية 

  سبًيا. هاتحسين من جراءها السائد في  وحاول
 ،يل للممازحقةد مستجاب، الحزن يماألدب القصصي، الواقعية السحرية، محم ة:رئیسات اللمفردا

 .أمير ا تقام الحديث



 

، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/نیسان الفارابي و جامعة الکوفة،   م۲۰۲۱أبر

وعلوم  تأمالتی پیرامون نقش زبان عربی در ظهور و تکوین علوم اسالمی
  انسانی

 1علی فتحی
  پردیس فارابی دانشگاه تهران یار گروه فسلفهاستاد 

 چکیده 
های مهم متعاطیان ای ن ح وزه در بحث از علوم اس می و علوم انسانی امروزه از دغدغه
ش ود. در ای ران، م الزی، ت ونس، محافل علمِی برخی از ممالک اس می محس وب می

و پژوهش گران،  مصر، عراد، لبنان و برخ ی دیگ ر از کش ورهای اس  می، اندیش مندان
 اند. و جدیدی را در این حوزه سامان داده مطالعات گسترده

ها با علم، تمدن و فرهنو، نسبی است، دهد که رابطة میان زبانتجربة تاریخی نشان می
به این معنی که در شرایط خاص تاریخی و بنا به اقتضائاتی، ارتباط زبان خاصی ب ا نه اد 

گاهی نیز این رابطه از هم گسسته و راه زبان و راه علم از  علم، قوت و قدرت یافته است و
  هم جدا شده یا زبان از قافلة علم عق  مانده است.

ه ا و امی ال شود و زبان علم، ت ابع ارادهجهت زبان علم نمیاز سوی دیگر هیچ زبانی بی
شود. میجزئِی افراد و اشخاص نیست، بلکه در یک فرایند تاریخی امکاِن رشِد آن فراهم 

ایم که تحول در علوم انس انی از طری ق تح ول در عل وم اس  می در این مقال نشان داده
شود و این امکان به جهاتی از طریق فه م دقی ق زب ان عرب ی و ظرائ ف و پذیر میامکان

  آید.لطائف مکتوم در آن فراهم می
کید بر تجربة تاریخِی نهضت ترجمه د ر دوراِن شکوفایِی قرآن و تراث عظیم اس می با تأ

توان د مبن ای فرهنو و تمدن اس می و با محوریت زبان مشترک دین )زب ان عرب ی( می
افزای ی و موجب ات هم مشترکی برای همة اندیشمندان مسلمان در این حوزه قرار بگی رد و

های روشن و جدیدی مساهمت آنها را در این نهضت علمی و فرهنگی فراهم آورد و افق
 علوم اس می و علوم انسانی باز کند. را در حوزة 

 انسانی، زبان عربی، فرهنو، نهضت ترجمهاس می، علوم علوم واژگان:کلید

                                                                                 
1. ali.fathi@ut.ac.ir 
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 و طرح مسألهمقدمه 
سخن می رود، مجموعه معلوماتی در نظر تداعی می ش ود ک ه در آغ از « علم»معموال  زمانی که از 

از هم دیگر تم ایز  آن ری  برخی از احکامامر صورت سطحی و ناقصی داشته و در طول تاریخ به تد
ت وان اس ت. چنانک ه می منته ی ش ده« علوم»در نهایت به ظهور و یافته و بسط و تفصیل  پیدا کرده

ه ای مختل ف هایی را که بش ر در حوزهامروزه آخرین کشفیات، ابدعات، اختراعات و همة پیشرفت
شناس  ی و حت  ی و ط    و ستاره شناس  یدان  ش داش  ته؛ از ریاض  یات ت  ا فیزی  ک، ش  یمی، زیست

چن ان ک ه ق رار داد. لک ن « عل م»و ... را ذی ل عن وان  آوریهای جدیدی چون نانو و بیوتکنولونیفن
معنای آن گسترة وسیعی دارد، از ای ن  شود بلکهنمیمحدود به این امور  صرفا  دانیم اصط ح علم می

 ر ذیل این عنوان کلی قرار داد. توان دانسانی را نیز میاجتماعی معاصر و علومرو علوم
اس  می و عل وم انس انی و ارتب اطی موپرسشی که در این مجال قابل طرح است معنی و هویت عل  

اص ط ح  پرسش این است که است. است که میان این علوم و زبان عربی در جهان اس م پدید آمده
موافق ان و مخالف انی  د آمده اس ت وعلمی ما پدی که امروزه در گفتمان علوم اس می و علوم انسانی

االقتضاء و ب ا جدیدی است که علی اصط حای در گذشتة تاریخی ما داشته است یا پیشینه، آیا دارد
پدید آمده است، افزون بر این نسبت می ان زب ان عرب ی و عل وم اس  می و توجه به نیازهای معاصر 

 توان تبیین کرد؟علوم انسانی را چگونه می
زبان عربی، صرفا  زبان یک قوم و ملت نبوده است بلک ه زب ان دی ن ب وده اس ت از ای ن رو  دانیممی

فلس فی م ا ص ورت گرفت ه  -تحوالتی که در حوزة علوم باالخ  علوم غیرتجربی در س نت فک ری
کند، لکن چون عالم ان مس لمان ای ن زب ان را است، هر چند که ارتباط وثیقی با زبان عربی پیدا می

این رو در بسط و ت روی  و تبلی غ آن از ه یچ ام ری کردند، از بان وحی و قرآن تلقی میزبان دین، ز
 فروگذار نکردند. 

ایرانیان چنان که تاریخ گواه آن است در طول حیات چندین هزار سالة خود مراودات متعددی با اقوام 
در برخ ی اوق ات  و ملل گوناگون عالم با توجه به علل و عوامل ت اریخی )گ اهی رواب ط دوس تانه و

االقتضاء ایم و علیو فرهنو آنها تأثیر گرفته اند. در اثر این تعامل ما از اندیشه( داشتهروابط خصمانه
ایم. از آن جایی که به لحاظ فرهنگی ریش ه و بنی اد به سهم خود در افکار و عقاید دیگران تأثیر داشته

ایم و در هاض مة ای دیگران پا پس نکش یدهقبیلهایم در مقابل تعصبات قومی، ملی و استواری داشته
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اندیش انه ب ه فرهن و هنگام تعص  ک ور و جزمایم، همفرهنو مقابل، هویت خود را از دست نداده
ایم بلکه گشوده به روی حقیقت بودیم و هر جایی که خورش ید حقیق ت ظه وری بومی خود نداشته

 ایم. هیافته، خود را از لمعات و رشحات آن محروم نساخت

کم بخ ش دین و از طریق آن زبان عربی در طی چهارده قرن در م تن زن دگی م ا وارد ش ده و دس ت
ایم. تاریخ ما، ادبیات، مهمی از زندگی و حیات معنوی و دینی ما بوده است و با آداب این دین زیسته

ر آمیخت ه اس ت. سیاست، حقود، فرهنو و تمدن ما و شئون اجتماعی ما با این دین و با این زب ان د
 ایم. حتی بیش از خود اعراب در نشر و اشاعه و تروی  و تبلیغ آن کوشیده

توان طرح کرد که نسبت اس م و زبان عربی با ای ران و فرهن و ایران ی چ ه بنابرین این پرسش را می
بان بوده است و این نسبت چه تأثیری در علوم اس می داشته است و نیز چگونه می توان از ظرفیت ز

  عربی که زبان دین و قرآن است در تحول علوم اس می و انسانی در عالم اس م سخن گفت.

 لوم اسالمی و دینیهای مختلف در باب ماهیت عدیدگاه

ت وان ب ر و مخالف ان و موافق ان آن وج ود دارد، می وم اس میهایی را که در مورد چیستی علدیدگاه 
 های نقلی در قال  سه صورت تنسیق کرد: هاساس دستاوردهای تجربی بشر و آموز

دهن د و س عی در تحوی ل ی ا ان دراج دس تاوردهای های نقلی میهایی که اصالت را به آموزهدیدگاه
هایی ک ه اص الت را ب ه روش تجرب ی و دس تاوردهای های نقلی دارند. دی دگاهتجربی در ذیل آموزه

ه ای نقل ی در ذی ل روش تجرب ی دارن د و وزهدهند و سعی در تحویل یا اندراج آمتجربی بشری می
هایی که سعی در تحویل هیچ یک به دیگری ندارند، بلکه به نوعی جمع بین ه ر دو ب ا توج ه دیدگاه

اند و سخن از ض رورت ت  زم و برق راری به تبیین جایگاه هر یک در منظومه معرفتی انسان پرداخته
 (.194-193 ش:1389 سوزنچی،آورند )می های کس  معرفت به میانهماهنگی بین تمامی راه

نیز با توجه به تلقی خ اص خ ویش از عل م و دی ن مت أثر از مب انی  وم اس میمنکران و مخالفان عل
شناس ی، ض من بی ان ماهی ت و چیس تی آن، ض رورت، شناسی و روششناسی، علمخاص در دین

ش ناختی و وجه به پذیرش مب انی دینکنند. به عبارت دیگر، آنان با تامکان و مطلوبیت آن را نفی می
شناختی خاص از یک سو و به دلیل تلقی خاصی که درباره چیستی و ماهیت علم دین ی دارن د، علم

 لوم اس  میکنند. بنابر اعتقاد برخی از این جماعت، عتحقق علم دینی را از اصل و اساس انکار می
تفس یر و ب ه روش اجته ادی از آی ات و علمی است که توسط عالمان دینی آش نا ب ا فق ه و اص ول و 



 .یفتح یعل ...  یعلوم اس م یندر ظهور و تکو ینقش زبان عرب یرامونپ یتأم ت

243 

ک ه در مق ام اس ت ( و یا در قول برخی دیگر علمی 8 ش:1386ملکیان، شود )روایات استخراج می
 (.8 ش:1386پایا، گیرد )پردازی از متافیزیک دینی بهره میفرضیه

نحو ج دی  پرسشهایی از این قبیل ذهن متعاطیان علوم اس می و علم دینی و حتی مخالفان آن را به
به خود مشغول داشته است. مقصود این جستار این نیست که با رویکرده ای مختلف ی ک ه در ب اب 
علوم اس می، علوم انسانی و علم دینی وجود دارد در بیفتد، فارغ از این اخت ف نظرهایی که در این 

داده است، پیشاپیش باره هست، این نوشته از منظر دیگری علوم اس می و انسانی را مورد بحث قرار 
های مختل ف های بعدی نشویم و همچنین رهیافت خود را ب ا دی دگاهبرای این که گرفتار سوء تفاهم

در باب این موضوع روشن سازیم، همین جا اشاره کنیم که مقصود نویسندة این سطور این است ک ه 
ند و نش ان ده د، تعام ل و اس می و علوم انسانی اشاره کاز سویی به نسبت میان زبان عربی و علوم

تعاطی میان این دو چگونه در فرهنو ما ظهور یافته است و از سوی دیگر، زبان عرب ی و پیون د آن را 
کید قرار دهد که چگونه این زبان در ظهور علوم اس می و علوم انسانی ت ا  با فرهنو اس می مورد تأ

توان د اث ر داش ته در ح وزة ای ن عل وم میکنون تأثیرگذار بوده و به نحو ایجابی در تحوالت جدیدی 
   باشد.

 نسبت میان زبان و فرهنگ 

ش ود و ای اجتماعی است و زبان جدید در ضمن مشارکت در فرهنو جدی د آموخت ه میزبان پدیده
ه ا، هنره ا، افک ار و اعتق ادات، ق وانین و ای از عل وم، دانشمقصود از فرهن و مجموع ة پیچی ده

ها و عاداتی که ی ک انس ان ب ه عن وان ها و به طور خ صه همة آموختهنتمقررات، آداب و رسوم، س
 (. 85ش: 1383محسنی، کند )عضو جامعه اخذ می

ه ا، اهمیت فرهنو در حیات ف ردی و نظ ام اجتم اعی ب ر کس ی پوش یده نیس ت. مجموع ه دانش
اجتم اعی و  دهندة فرهنو یک جامعه است از سویی انسجامها، عادات، رسوم و ... که شکلنگرش

شود و به همین دلیل وایت ک ارکرد فرهن و را یکپارچگی ملی و حتی وحدت نوع بشر را موج  می
( نظر به این که انس ان در ی ک 24ش: 1379وایت، داند. )ایمن و بادوام ساختن زندگی نوع بشر می

رد، ی ادگیری پ ذیها ص ورت میشود و زبان از طریق تعامل با دیگر انسانجهان اجتماعی انسان می
ش ود؛ بلک ه یک زبان جدید، به فراگیری دستور زب ان، وانگ ان و نظ ام آوای ی آن زب ان مح دود نمی

 Pavlenkoشود )یادگیری زبان جدید به ت ش برای مشارکت اجتماعی در فرهنو جدید تبدیل می
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& Lantolf, 2000: 155اس ت هایی ( شیوه و سبک زندگی و جهان بینی مشترک در میان انس ان
 ( 12ش: 1392رضوی، کنند )که در یک جامعه، گروه یا قوم زندگی می

کند. زب ان نسبت و تعامل با زبانی غیر از زبان بومی، زمینة آشنایی با فرهنو زبان مزبور را فراهم می
ای قائم به فرد نیست، بلکه مجموعة نظ امی اس ت ک ه در جامع ه و حی ات اجتم اعی ظه ور پدیده

شود. فرهنو و زبان از همدیگر قابل تفکی ک میان زبان و فرهنو از همین ناشی میکند و اتصال می
نیستند. زبان یک روش غیر فطری و انسانی است که با اس تفاده از ع ئ م تولی د ش دة ارادی باع ث 

شود. زب ان بخش ی از فرهن و و پیک رة س نتی و ها میها، احساسات و آرزوها یا خواستهارتباط ایده
ها با مسائل فرهنگ ی، همچ ون م ذاه  و اعتق ادات و ماعی است و تنوع نامحدود زبانعادات اجت

 ش:1387پور مق دم و همک اران، قاسمآداب و رسوم و هنرها در نزد ملل گوناگون قابل قیاس است )
2 .) 

ها به زبان بس تگی دارد. از ای ن رو ه ر زب انی ب ه در هر حال چگونگی تعامل و ارتباط میان فرهنو
ها ب ا پذیرد و انساننه و سیاد اجتماعی نظر دارد، زبان از محیط فرهنگی مربوط به خود تأثیر میزمی

توجه به خصائ  مشترکی که دارند در هر فرهنو و زبانی امکان قرب و ماانست را دارن د، لک ن دو 
داش ته  توانندزبان مختلف به جهت افق نزدیکی که به همدیگر دارند اشتراکات فرهنگی متعددی می

باشند. زبان با مف اهیمی چ ون ش ناخت و فرهن و نس بت نزدیک ی و متق ابلی دارد. ب ا مطالع ات 
ای منفع ل و توان نشان داد که زبان پدیدهای که در حوزة زبان شناسی صورت گرفته است میگسترده

الی پیدا شود و تعغیرقابل انعطاف نیست بلکه در تعاطی و تعامل با فرهنو و زبان دیگر تصحیح می
کند. به همین جهت، در آموزش زبان دوم خواسته یا ناخواس ته فرهن و مرب وط ب ه آن زب ان نی ز می

کن ده از آموزش داده می شود، چرا مطال  مورد استفاده برای آم وزش ی ک زب ان ب ه ط ور طبیع ی آ
 ( 27ش: 1392رضوی، باشند )ها و مفروضات مربوط به آن زبان میمفاهیم، ارزش

 ی و فرهنگ اسالمی زبان عرب

ورود اعراب به ایران و حکومت آنها بر این سرزمین تأثیرات بسیار مهم و عظیم ی  تردیدی نیست که
را بر وجوه مختلف حیات انسان ایرانی داشته است، برخی از این تأثیرات با توج ه ب ه پ ذیرش دی ن 

فارس ی و عرب ی ک ه ناش ی از هنگام تحوالتی را ک ه در زب ان اس م از سوی ایرانیان بوده است. هم
توان م حظه کرد و از منظر فرهنگی و زب انی آن را م ورد تحلی ل حضور اعراب در ایران بوده نیز می

قرار داد. در این میان توجه به تاریخ تحول و تکامل زب ان و ش عر فارس ی و عرب ی در ق رون آغ ازین 
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 و فرهنو برای هر پژوهشگری باز کند.های روشنی را در باب تعامل میان زبان تواند افقهجری می

مرحوم شهید مطهری نیز تعلق ایرانیان به زب ان عرب ی را ب ه جه ت نس بت و پیون د وثی ق و عمیق ی 
دانند که ایرانیان به زبان قرآن و زبان دین داشتند، انس و الفت مسلمان ایرانی با کت اب وحی انی و می

در عمق جان و دل ایشان نفوذ کند و پذیرش اس م از به تبع آن با زبان عربی موج  شد که این زبان 
سوی ایرانیان نه تنها سب  نشد که آنها زبان خود را کنار بگذارند، بلکه این زبان نظر به این ک ه زب ان 
قرآن نیز بود باعث شد ایرانیان در احیای لغت عربی، قواعد زبان عربی، صرف و نحو عربی، مع انی 

ب غت زبان عربی بکوشند و حتی اعراب به قدر ایرانیان در خ دمت ای ن و بیان و بدیع و فصاحت و 
دانس تند، زب ان اند. زبان عربی برای آنها زبان اس م بود و چون اس م را متعلق به همه میزبان نبوده

  (۱۰۰ش: ۱۳۸۵مطهری: . )کردند.عربی را نیز مربوط به خود و همة مسلمانان تلقی می

 مه زبان عربی و نهضت ترج

کند در پی این است که اصول و احکام خود را به گوش مخاطبین خود برس اند هر دینی که ظهور می
کند. از ای ن رو نهض ت علم ی و از هر کوششی که در راستای تحقق این مطلوب باشد فروگذار نمی

ل   و شود. این مکت  آغازین اس  م در طاس م از قرائت و تفسیر قرآن و حدیث و اخ د آغاز می
آورد. اس  م، در پ ی فتوح ات تر از جهاِن اعراب پیش از اس م رو م یتمنای علم، به جهان متمدن

یابد. با عنایت های بزر  فرهنو و تمدن استی  میآسای خود، بر سرزمینهای پهناوری با میراثبرد
ل توجهی جز زب انی رسد اعراب پیش از اس م چیز ممتاز و قاببه منابع و مصادر تاریخی به نظر می

ها و لغات و نحو محکم نداش تند. عرب ی زب ان قوی با توان و ظرفیت ارزشمند از اصط حات و وانه
های اس  می، پزش کان ح اذد و دانش مندان ب زر  شود ب رای هم ة س اکنان س رزمینمشترکی می

( مقربان درگاه خلفای اس می ش وند و ب ه ای ن می)یهودیان و مسیحیان عموما  و نسطوریان خصوصا 
آی د و مبادل ة هم ة جانب ة ترتی  اخ ت ط بزرگ ی می ان عناص ر گون اگون جه ان اس  م ف راهم می

 -گیرد. اعراب خود در تماس مستقیم با تم دن یون انیهای عق نی در این جهان نو رونق میاندیشه
ای ایج اد پیون د هگیرند و زبان عرب ی از طری ق اس  م ب ر فرص تایرانی و تحت تأثیر آنها قرار می

افزاید. این سخن که گویا علم و فسلفه مس لمانان یکب اره ب ه وج ود آم د نزدیک با ملتهای دیگر می
وجهی ندارد، طبیعت زندگی عق نی با چنین فرضی سازگاری ندارد. در عربستان نیز همانن د یون ان 

گی رد. در ی ش کل میتفکر عق نی تحت تأثیر عوامل متعدد مذهبی و اقتصادی و سیاسی و اجتماع
سالهای آغازین برآمدن اس م، مسلمانان اهتمام خود را منحصرا  مصروف گسترش ق درت و اش اعة 
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آیین اس م در سرزمینهای همسایه کردند و در نتیجة آن صلح حکمفرما شد و اندیش ة عق ن ی اوج 
 ( ۷ش: ۱۳۶۲مدکور، گرفت. )

ای را در جذب دانش ملل مختلف و اسباب توسعه و کنندهنقش مهم و تعیین بعد از دین، عنصر زبان
های اس می داشته است، تذکر و توجه اس تاد می ان محم د ش ریف م ورخ گسترش آن در سرزمین

 پاکستانی تاریخ فسلفة اس می در این باب مغتنم است:
ک ه ب ه بهره بودند، لکن واجد زبانی قوی و ق ویم بودن د اعراب قدیم هر چند از ادبیات مکتوب بی»

آور رس وم س نتی ک ه از طری ق ها ممتاز بود، آنان جز نیروی الزامای بسیار غنی از وانهداشتن گنجینه
گونه مجموعة مکتوبی از قوانین شرعی ی ا عرف ی نداش تند. ام ا شد، هیچافکار عمومی تصوی  می

بی ات آن روزگ ار های اخ قی و اجتماعی ایشان در شعر آنان، که تنه ا ص ورت بازمان ده از ادآرمان
  (188ش: 1395صفا، ) «است، حفظ و حراست شده است.

هایی را ترجمه کردند، لکن نهض ت واقع ی ترجم ه در پایان قرن اول هجری، مترجمان اس می پاره
گیرد. در قرن سوم هجری، یعنی عصر ک سیک اس م، این نهضت ب ه تنها از نیمة دوم قرن دوم پا می

کند. بنابرین مسلمانان بیش از س ه ق رن س خت ایان قرن پنجم ادامه پیدا میرسد و تا پاوج خود می
مشغول ترجمة آثار علمی و فسلفی و ادبی و مذهبی تمدنهای کهن بودند و از میراث انس انی بزرگ ی 

های آن در شش زبان شناخته ش دة آن زم ان یعن ی عب ری، س ریانی، فارس ی، هن دی، که سرچشمه
الحکم ه ب رای ج ای دادن ای به ن ام بیتیونانی بود برخوردار شدند. موسسهالتینی و از همه مهمتر 

های ارجمند به ایران و هن د هایی در جستجوی کتابمترجمان و حفظ آثار آنها بنیان نهادند و هیئت
های دیگر را با امانت تمام به زب ان های مضبوط در زبانو قسطنطنیه گسیل داشتند برای آن که اندیشه

های پیشین را تصحیح یا بار دیگر ترجمه کردن د. ای ن رگردانند هم ترجمه کردند و هم ترجمهعربی ب
 ( ۹ش: ۱۳۶۲مدکور، های گوناگون سرآغاز علم آنها و تحقیق و تتبع آنها بود. )ترجمه

هایی که در دورة عباسی )هر چند ک ه نقط ة آغ ازین آن ب ه اوای ل دوران به هر روی مجموعه کوشش
های غیر عرب ی از گردد( در جهت ترجمة کتابهای ط ، کیمیا و نجوم باز میمة کتاباموی و ترج

  های مختلف به زبان عربی صورت گرفت، به نهضت ترجمه نام یافته است.زبان

اند ک  ه ه  ای دیگ  ر مش  ارکت داش  تهفرهنگ  ی در آن دوران فرهنو –در ای  ن نهض  ت ب  زر  فک  ری 
اند. هر چند که بیشترین ت أثیر را بطی، فینیقی و غیره از آن جملههای ایرانی، یونانی، هندی، نفرهنو

اند. مسلمانان بعد از ظهور اس م و آغاز فتوحات اس می، در این میان فرهنو یونانی و ایرانی داشته
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هایی بود که فرهنو و تمدن یون انی ایران، شام و مصر را به تصرف در آوردند و در این مناطق مدرسه
برخ ی از  نسبت با ای ن فرهن و نبودن د، چ را ک ه ردپ ایرا با خود داشت و آنها نیز البته بیو ایرانی 

کی د و توص یة اس  م ب ه آم وختن در ها در میان آنها نیز دیده میتأثیرات فرهنگی این مدرسه شد، تأ
 نهایت منجر به ترجمة این آثار شد. 

ود و احساسات عربی داشت، تأثیر زی ادی های ادبی به جهت قرابتی که با ذفرهنو فارسی در زمین
سهل که ب ا ه ر دو زب ان عرب ی و بن مقفع و حسن اس می آن دوره گذاشت. ابن -در فرهنو عربی

البته تأثیر فرهنو فارسی صرفا  ب ه  کردند وفارسی خوب آشنا بودند، کتاب های فارسی را ترجمه می
شناسی و جغرافی را نی ز ش امل هندسه و ستارهشود، بلکه علوم مختلفی همچون ادبیات محدود نمی

شود و البته ظهور عمیق فرهنو ایرانی در زبان عربی در بحث ادبی ات ع رب و در بح ث الف اظ می
 (. ۶۱ش: ۱۳۹۰رضایی، است که به نحو بارزی این االفاظ در زبان عربی نفوذ کرد. )

س می تأثیر گذاشته است. این آث ار عقلی در زبان عربی و فرهنو افرهنو یونانی هم از طریق علوم
سریانی ترجمه شد، سپس مسلمانان در زمینة فتوحات با فرهنو یونانی ب ه ط ور عم ده  ابتدا به زبان

در مناطق شرقی ارتباط پیدا کردند و آن چه را که با اس م موافق بود اخذ نموده و بقیه را طرد کردن د. 
اش در رسد در جهان اس م خطی مستقیم که سرچش مه( به نظر می۲۶ش: ۱۳۸۵روزنتال، فرانتز، )

های جدل، اسکندریه بود برای انتقال فسلفه یونان وجود داشت. منطق یونانی به تفکر اس می در راه
 (. ۱۱۷د: ۱۴۲۶شوقی، برهان، خطابه جهت داد. ) 

ن و عرب ی الحکمه و نهضت ترجمه به زب ان و فرهعباسی و از طریق بیت فرهنو هندی نیز در دوره
راه یافت. تفکر اس می از فرهنو هندی به نحو عمده از طری ق فتوح ات و تج ارت ت أثیر پذیرفت ه 

ها که حامل افکار و فرهنو خود بودن د ب ه ش هرهای است. فرهنو هندی از طریق آمد و شد هندی
أثیر هند ب ر ها نفوذ کرد. تهای هندی نیز از طریق ایرانیمختلف اس می انتقال یافت. بعضی اندیشه

شناسی گسترش یاف ت. فرهن و هن دی در ریاض یات و های ادبی، ریاضیات و ستارهالهیات و مقوله
 (۱۱۸ د:۱۴۲۶شوقی، شناسی اثر ماندگار و عمیقی برجای گذاشت. )ستاره

های مختلف علوم از الحکمة بغداد بسیاری از مهمترین آثار علمی مهم در آن زمان را در شاخهبیت 
یا، ریاضیات و نجوم گرفته تا فلسفه و منطق به زبان عربی ترجمه کرد و ای ن آث ار در زب ان ط ، کیم

عربی و فرهنو اس می باقی ماند و دانشمندان اس می نوآوری های بزرگ ی را از طری ق آن آث ار در 
  تمدن اس می آفریدند.
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ه عل م و تس امحی ک ه در ظرفیت بسیار عظیمی که در زبان عربی بود از سویی و ترغی  و تشویق ب 
مورد اقوام غیرمسلمان وجود داشت از سوی دیگر و از همة اینها مهمتر حقیقت توحید و ب رانگیختن 

بخش، هم ة ها بر بنیاد این مفهوم در آن روزگار به عنوان مهمت رین عام ل وح دتعقل فطری انسان
فزایی و امتزاج ک ه از ناحی ة اق وام، اعالمان را در ذیل زبان عربی و فرهنو اس می در آورد تا این هم

های مختلف ایجاد شده بود زمینه را برای ظهور تمدن بزر  اس می در آن روزگار ها و فرهنوملیت
های گذشته نی ز فراهم آورد، که ضمن اینکه روح اس می در آن تبلور یافته بود، با میراث عظیم تمدن

و اس می مأمنی شده بود برای همة مردم به نح و ع ام و در آمیخته بود. از این رو زبان عربی و فرهن
 دانشمندان و عالمان علوم مختلف به نحو خاص. 

  زبان عربی و نسبت آن با علوم اسالمی و علوم انسانی

ها در اوج تمدن و فرهنو اس می زبان دوم مردم و زبان علمی علماء و دانشمندان زبان عربی تا قرن
ب دیل ایرانی ان را در توس عه و اس ت و چنانک ه اش اره ک ردیم نق ش بیشده و محققان محسوب می

ب دیلی دارد. توان نادیده گرفت. زبان در تقویم هویت یک قوم و ملت نقش بیگسترش این زبان نمی
ب رای  ترین اب زار تعام ل اس ت و از س وی دیگ ر بهت رین وس یلهترین و ش ایعزبان از سویی بنیادی

ش ود و حس یات را از طری ق آن و اندیشه از طریق آن واجد هس تی می انضمامی ساختن تفکر است
توان شرح و بیان کرد. زبان، مادة تفکر است، همان طور که سنو ی ا م وم م ادة مجس مه اس ت. می

پذیرد. برای این که مردمی پراکنده، از حس یاِت ه م خب ردار ش وند و اندیشه در زبان جسمانیت می
داشته باشند و در نتیجه به صورت یک مجموعة ارگانیک درآیند و  مشارکت در حیات حسی همدیگر

ای بهتر از زبان ندارند. لکن برای شکل دادن به ملت، تنه ا وس یله نیس ت؛ پیون د ملت شوند وسیله
ه ای عظ یم میان زبان عربی و فرهنو اس می و آثار عظیمی که از طریق نهضت ترجم ه از فرهنو

، نظم و صورت دیگری یافت. هر چن د ک ه ای ن حرک ت آغ ازین ب ا پیشین به دست مسلمانان رسید
ترجمة آن آثار ارزنده و فخیم آغاز شد، اما در ادامه از طری ق بس ط و نش ر ای ن گفتم ان علم ی ک ه 

کرد، منجر به ظهور بزرگان، علم اء و اندیش مندانی در فرهنو دینی به شدت آن را تروی  و تبلیغ می
تمدن بزر  اس می گردید که به حق آن را می توان عل وم اس  می ی ا های مختلف علوم و در حوزه

 علوم دینی نام نهاد. 
ه یچ ت ر و و »گوید: شود گفت یکی هستند. اگر قرآن میاز سوی دیگر دانش همزاد زبان و حتی می
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چی زی از خ ود  ب رای ای ن اس ت ک ه پیغمب ر « 1خشکی نیست که در کتاب مبین نیام ده باش د
قرآن، وحی و ک م الهی است و چ ون ک  م « 2ماینطق عن الهوی إن هو اال وحی یوحی»آورد؛ نمی

شود و همه را در خ ود دارد، ب دین معن ا دان ش و الهی و مطلق است هر علم و اط عی را شامل می
شود؛ ماند و از نسلی به نسل دیگر منتقل میاند. زبان، ک می است که به یادگار میزبان امری یگانه

برند؛ یعنی زب ان، داد و س تد در گذارند و آیندگان از گذشتگان به ارث میشتگان برای آیندگان میگذ
گاهی. برای این که گذش ته پای دار بمان د ظرف ی ج ز  زمان، یعنی مایة تاریخ است؛ تاریِخ دانایی و آ

 پذیرند. زبان وجود ندارد، در زبان، دانش و تاریخ تحقق می

ین اس م بوده و نگاه ایرانیان به این زبان نی ز از هم ین دریچ ه ب وده اس ت، زبان عربی چون زبان د 
که در فرهنو و تاریخ ما نشو و نما یافته اس ت، ب ا های علمی برخی از رشته توان چنین گفت کهمی

های خاص ی چ ون لغ ت، حوزه زبان عربی به نحو خاص و فرهنو اس می به طور عام نسبت دارد.
ه نحو عام علومی که با فرهن و و ادب جامع ه و ب ه یا تفسیر متون و یا ب ، اخ دحقودشناسی، زبان

اند. در این علوم اس ت ک ه هوی ت کند، در زمرة این علومانسانی نسبت پیدا میتر با علوممعنای عام
 خورد. علم با تاریخ و فرهنو گره می

ی در بر و ب وم م ا زاده ش ده اس ت، طریق نسبت ما با زبان عربی و فرهنو اس م در میان علومی که
جایگ اه خاص ی پی دا  ، فقه و به یک معنایی حت ی عرف انک مافزون بر علومی که ذکر شد، فلسفه، 

هم با زبان عربی نسبت دارند و ه م ای ن  ، در گفتمان علمی ماهای مختلف علوماین رشتهکنند. می
س وی دیگ ر ب ا فرهن و اس  می نی ز  ش وند و ازکه بدون فهم دقیق و عمیق زب ان عرب ی فه م نمی

  اند.درآمیخته

توان به خدمت عظیمی که قرآن کریم از بدو نزولش به زب ان عرب ی داش ته، تفط ن از این رهگذر می
های جدیدی را فراروی این زبان گشود که پ یش از آن وج ود پیدا کنیم، نزول قرآن به زبان عربی افق

کند و همة دلدادگان به وحی و ک م ب را به زبان علم تبدیل مینداشته است. زبان قرآن، زبان قوم عر
کن د. زب ان کند و زبان عربی را به زبان جهانی تبدیل میالهی را به این زبان و فراگیری آن ترغی  می

عربی در ظّل وحی آسمانی و به عنوان آخرین ک م آسمانی که بر آخرین پی امبر خ دا ن ازل گردی ده 
کند و این زبان را از تنگناهای جغرافی ایی و اجتم اعی اخ ت ف ابدی پیدا می است، حیات جاری و

                                                                                 
 ( 59. سوره انعام )آیه 1
 ( 3.4. سوره نجم )آیه2
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زن د و رهاند و عرش خداوند را به فرِش سینة انسانها پیوند میای میقبیله -ها و تعصبات قومیلهجه
 سازد. ها را مخاط  خویش میفطرت انسان

ب وده اس ت و س یبویه، زب ان ش ناس  اگر در سنت ما توجه به صرف و نحو عربی چنین مورد اهتمام 
شود و اگر در برخی روای ات ب ه ترغی   و مسلمان ایرانی، آغازگر سنت زبان شناسی عربی تلقی می

فراگیری این زبان اشاره شده است، به این دلیل بوده است که زبان عربی، زبان قرآن است و فراگرفتن 
فته پیداست که این ادعا به معنای تخفیف زبان زبان عربی مقدمة فهم قرآن تلقی شده است. البته ناگ

عربی نیست بلکه مقصود این است که باید جایگاه زبان عربی را در نسبت با قرآن ب دانیم و جایگ اه 
 آن را به بعنوان زبان مشترک میان همة مسلمانان از نو باز شناسیم. 

ت وان ن و زب ان عرب ی دارن د نی ز میاین تنقیح مناط را در سایر علوم دینی دیگر که نسبت با زبان قرآ
دینی و روایی برآمده و یا تفسیری که بر قرآن نگاش ته و نصوص فقهی که از دل متون  جاری ساخت.

 خواهد بود.  اس میبدون تردید از مصادیق بارز علوم شود یا علم رجال و علم درایه نیز می

ای کن یم. اس می با علوم انسانی نیز اشاره در فراز پایانی این جستار شایسته است به نسبت این علوم
ای های معاصر جامع ة ماس ت موض وع مب ارک و فرخن دهتحول در علوم انسانی که از جمله دغدغه

است و باید راه و رسم مواجهة مناس  و درست با این علوم را در فرهنو خود با توجه به تراث عظیم 
یافتن راه حل مناسبی برای مسائلی که در حوزة تحول  علوم اس می مورد عنایت قرار دهیم. به منظور

ه ای مختل ف عل وم اس  می در علوم انسانی مطرح است، باید با ظرفیت و امکاناتی ک ه در دانش
رسد امکان تحول در علوم انسانی بومی با توجه به نسبت وثیقی ک ه وجود دارد آشنا شویم به نظر می

ش ود. فرهنو ما وجود دارد از رهگذر علوم اس  می میس ر میمیان علوم اس می و علوم انسانی در 
های جدی د در های علوم انسانی امروز با توجه به توس عه و گس تردگی عل وم و ظه ور پرس شحوزه

ای از ان د. از ای ن رو مباح ث می ان رش تهحیات اجتماعی، سیاس ی، فرهنگ ی انس ان در ه م تنیده
یاب د ک ه ای آنگاه ضروت میود. مطالعات میان رشتهشهای این دسته از علوم محسوب میضرورت

در فراگرد پاسخگویی به یک ساال، حل یک مسئله یا ارجاع به یک موضوع، مباحث آن قدر وسیع و 
های یک رشته یا یک حرفه کافی نباش د شود که پرداختن به آن در حریم مباحث و قابلیتپیچیده می

 ( ۱۳ش: ۱۳۸۷نیوول، )
خورد که ب یش های پیشین این نوشته زمانی رقم میر علوم انسانی با توجه به بخشاز این رو تحول د

از هر چیزی به علوم اس می که با زبان عربی در فرهنو ما در هم تنیده است عنای ت ک افی مب ذول 
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 بداریم و نسبت به عظمت و پیچیدگی آن وقوف کامل داشته باشیم. 

توانیم با بررسی نسبت میان رشد علم ی یان به سهم خود میهای مسلمان و ما ایرانبه طور کلی ملت
دورة اس می با عناصر دینی، فرهنگی و اجتماعی، سیر بازسازی فرهنگی خود را از پشتوانة ت اریخی 

انتقال و تحول عل وم یون انی ب ه »های تاریخی چنانکه اشاره کردیم یکی از این تجربهمند سازیم بهره
است که تحت عنوان نهضت ترجمه در این مق ال ب ه آن « وم تا پنجم هجریعالم اس می در قرون د

ها و امکانات جدید را فراروی م ا بگش اید. تواند، افقاشاره کردیم. از این رو نسبت ما با آن دوره می
توان نسبت خود را با علوم به نحو عام و علوم انسانی غرب ی ب ه از طریق بازخوانی تمدن اس می می

روشن ساخت. نهضت ترجمه و مسیری که پیشینیان ما در فرهنو ناب اس می و حیات نحو خاص 
معنوی در پرتو قرآن و تعالیم بلند اس می در مواجهه با فرهنو یون انی )ک ه غ رب آن روزگ ار ب ود( 

آموز امروز ما در تفکر و مواجهه با غرب باش د. حس ن حنف ی در اث ر پرمای ه و تواند رهآزمودند، می
کند نهضت ترجم ه ها را تذکر داده است و ادعا میاالبداع این بصیرتالنقل الید خویش منارجمن

کند در نهایت در آغاز قرن سوم و چهارم هج ری هایی که در یک یا دو نسل منتقل میاز طریق دانش
گی ر های اصیل تقریب ا  در هیئ ت ترجم ه ی ا ت ألیف فراگردد و تمام دانشبه ابداع و تألیف منجر می

  (۲۲م: ۲۰۰۱حنفی، شود )می

شود با تمرکز ب ر آن و از رهگ ذر تفس یر خ اص آن، ب ا فرهن و هایی است که میاس م واجد مالفه
همخ وانی پی دا کن د و زمین ة رش د و  متناس  تحول در علوم به طور کلی و باالخ  علوم انس انی

ج ه ب ه عق نیت ی ک ه در فرهن و توسعة آن را در فرهنو بومی ما نیز ب ه موج   آن ف راهم آورد. تو
اس می مورد تأکید است و همچنین توجه به تشویق به علم و جستجوی حقیق ت و نف ی تعص بات 

ها ای و روحیة تساهل و مدارا در مواجهه با دیگران و نف ِی پی روِی ب دون دلی ل از س نتقبیله -قومی
انسانی ق رار باالخ  مفاهیم حوزة علوم تواند ما را در مواجهة بنیادین و اصیلی با همة پدیدارها ومی

انس انی غرب ی و از رهگ ذر ترجم ة آن دهد. از طریق تأمل در مواد خامی که از تجربة تاریخی علوم
رسد، با توجه به آن چه در بخش علوم اس می متذکر شدیم تحول پ ارادایمی م ی آثار بدست ما می

ش ناختی، ش ناختی، معرفتنی و مب ادی هستیتوان ایجاد کرد و این نگاه ب ه موج ِ  تح ول در مب ا
های عمیق مفهومی وجوه و مظ اهر متف اوتی شود. تحلیلشناختی حاصل میشناختی و ارزشانسان

کند قرار از موضوع و نحوة تحلیل و ترکی  آنها را در اختیار انسانی که در فرهنو اس می زیست می
 دهد. می
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توسعة علوم از همان سالهای آغازین ظهور اس م، قرآن در  از آغاز نهضت ترجمه و در پی آن رشد و
الملل ی گیرد نزول قرآن به زبان عرب ی وج ه بینجامعة اس می محور و مبنای هر گفتگویی قرار می

کند و زبان عربی به عنوان زبان اص لی دنی ای اس  م بودن زبان عربی را در میان مسمانان تثبیت می
منجر به ظهور دوران ط یی فرهن و و تم دن اس  می در ق رن س وم و شود و در نهایت تعریف می

شود. از این رو بلحاظ تاریخی این تجربه را از نو و بعد از این دوران فروبس تگی و چهارم هجری می
 توان احیاء کرد. به محاد رفتن علم در عالم اس م دوباره می

محوریت ق رآن ک ریم و ب ر اس اس مرجعی ت او انسانی از طریق امروزه نیز تحول پارادایمی در علوم
الس  م( )علیهم بی تو اهل شود، البته روایات و احادیث منقول از نبی گرامی اس م تعریف می

کند، زبان عربی نظ ر ب ه ای ن ک ه نیز راه را برای فهم ابعاد و معانی ذو وجوه ک م باری تعالی باز می
ها را به هم نزدیک سازد و ب ه وح دت می ان وب همة مسلمانقل تواندزبان قرآن و زبان دین است می

ه ا و مسلمانان بیانجامد و راه را برای تحول در این علوم هموار سازد. مسلمانان ب ا توج ه ب ه ظرفیت
توانند با تشریک مساعی و تعام ل ب ا یک دیگر امکاناتی که بلحاظ تاریخی دارند در قدم نخست می

مختلف علوم اس می رق م بزنن د، عل وم مرب وط ب ه ق رآن، ادبی ات، های تحول عظیمی را در حوزه
رجال و حدیث و درایه و سایر علوم اس می دیگر مورد بازخوانی و تأمل دوباره و تاریخ، تفسیر، علم

گفتگو قرار بگیرند و در نهایت به یک افق مشترک و حیات معنوی جدیدی در میان مذاه  گون اگون 
و مذهبی در میان مسلمانان بیانجامد و در قدم بعدی با توجه ب ه فرهن و  های مختلف فکریو نحله

انسانی نیز با توج ه ب ه ب از تعری ف مف اهیم عل وم های تحول در علومقرآنی و فرهنو اس می زمینه
 اس می و علوم انسانی در پارادایم جدید فراهم خواهد آمد. 

 گیرینتیجه
اجتماعی او، مبادی، آثار و و پیام دهای آن، موض وع عل وم  های فردی وَمخَل  اینکه انسان و کنش

انسانی با دین و زبان دین در معنای ع ام آن )زب ان عرب ی( و نی ز ب ا انسانی است؛ به این معنی علوم
اس  می و ه ای مخت ف علومکن د. دی ن نق ش بنی ادین، نس بت ب ه حوزهفرهنو ما نسبت پیدا می

اس  می ق رار انسانی به نوبة خود بخشی از علومبه این معنی علوم تواند داشته باشد.انسانی میعلوم
انسانی اس می محس وب گیرد که با فهم دین نیز در ارتباط است. دین یکی از منابع معرفتی علوممی
انسانی در فرهنو م ا هم واره شود و زبان دین )قرآن و روایات ( زبان عربی است. از این رو علوممی

انسانی هم در روش و منط ق و ه م آید. علوممعرفتی است که از طریق دین حاصل می نیازمند دین و
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اس  می دراز ک رده اس ت و در مضمون و محتوی دست نیاز به سوی دین در معن ای ع ام آن و علوم
انس انی دیگ ر )س کوالر( نش ان انس انی اس  می را ب ا پ اردایم علومهمین امر تفاوت پارادایم علوم

ه ای آن، مره ون جعه به قرآن و احادیث و در یک ک م تراث عظیم اس می و فهم گزارهدهد. مرامی
س نو و منب ع فهم دقیق و عمیق زبان عربی است، که به موج  آن امکان استفاده از این ذخایر گران

 شود.عظیم فراهم می

پژوهان ب وده اس ت و شها زبان دوم مردم و زبان علمی محققان و دانافزون بر این زبان عربی تا قرن 
های بیگانه به زبان عربی ص ورت پذیرفت ه چنان که اشاره شد نهضت ترجمه در جهان اس م از زبان

انس انی ب دون ب ازخوانی ای ن س نت ک ه در زب ان عرب ی ظه ور یافت ه اس ت است و تحول در علوم
می و ت راث عظیم ی پذیر نیست. از این رو بازخوانی این فرهنو و دوران ط یی فرهنو اس  امکان

که در طول تاریخ و فرهنو اس می تا بدین روز به یادگار مانده است بدون فه م دقی ق زب ان عرب ی 
ه ای ای ن س نت را آش کار نخواه د ک رد. در ه ر ح ال، ممکن نخواه د ب ود و امکان ات و ظرفیت

سانی جز از طریق اناس می و علومکند و تحول در علومعربی نقش محوری در این میان ایفا میزبان
ه ای فهم دقیق این زبان و مشارکت در فهم میراث عظیم اس می و مکش وف س اختن هم ة ظرفیت

 آید. مکتوم آن فراهم نمی
کنن د و زبان، بنیاد فرهنو است و کلمات نقش مهمی را در حی ات علم ی و فرهنگ ی م ا ب ازی می

کند ک ه زب ان در حف ظ و بق ای یدا میبخشند. این مهم آن جایی اهمیت بارزی پزندگی را معنی می
ها و باورهای دینی و توسعة علمی و فرهنگی نقش پررنگی داشته باشد، چنان که در فرهنو ما ارزش

و به نحو عام در فرهنو اس می و در همة ممالک اس می، نسبت مسلمانان ب ا زب ان عرب ی چن ین 
را در حی ات انس ان مس لمان از دس ت  بوده است به نحوی که اگر زبان عربی جایگاه ارجمند خ ود

 بدهد، فرهنو دینی، معنوی و حتی حیات اجتماعی آنها نیز با بحران مواجه خواهد شد. 
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 تأمالت في دور اللغة العربیة في نشأة العلوم اإلسالمیة واإلنسانیة وتطورها

 الملخص
تعتبر مناقشة العلوم اإلسلمية واإل سا ية من أهم اهتمامات العلماء في هقْا المجقال فقي األوسقاط 

اق ولبنقان وةعقض القدول العلمية لبعض الدول اإلسلمية. في  يران و ماليزيا وتو   و مصقر والعقر
تظهقر  .اإلسلمية األخرى ،  ظم المفکرون والباحثون دراسات مستفيضة وجديدة فقي هقْا المجقال

التجرةة التاريخية أن العلقة ةين اللغات والعلم والحضارة والثقافة هي علقة  سبية ، ةمعنی أ ق  فقي 
ةمیسسة العلم أقوى وأحياً قا تکقون  ظروف تاريخية معينة ووفًقا للظروف ، ألبح  علقة لغة معينة

من  احية أخرى  .هْه العلقة منفصلة و طريقة اللغة وطريقة العلم منفصلن أو اللغة وراء قافلة العلم
رغباتهم ، ولکن في عملية  ، ال تصبم أي لغة لغة العلم ةل داع، ولغة العلم ال تخضع إلرادة األفراد و

قال ، أظهر ا أن التغيير فقي العلقوم اإل سقا ية ممکقن مقن خقلل تاريخية يمکن أن تنمو. في هْا الم
التغيير في العلوم اإلسلمية ، و يتم توفير هْا االحتمال من ةعض النواحي من خلل فهم دقيق  للغقة 

کيقد علقی  .العرةية ودقة تفاليلها يمکن أن يکون القرآن والتراث اإلسلمي العظيم ، مقن خقلل التأ
الترکيز علقی لغقة القدين  لحرکة الترجمة أثناء ازدهار الثقافة والحضارة اإلسلمية والتجرةة التاريخية 

المشترکة )العرةية( ، أساًسا مشترًکا لجميع المفکرين المسلمين في هْا قدم  حرکة علمية و ثقافيقة 
 .و فتح  آفاقا جديدة و واوحة في مجال العلوم اإلسلمية واإل سا ية

 .، حرکة الترجمةوم اإلسلمية، العلوم اإل سا ية، اللغة العرةية، الثقافة: العلات الرئیسةمفردال
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Reflections on the role of the Arabic language in the emergence and 

development of Islamic sciences and humanities 
Abstract: 

Discussion of Islamic sciences and humanities is one of the important 

concerns of scholars in this field in the scientific circles of some Islamic 

countries. In Iran, Malaysia, Tunisia, Egypt and Iraq, Lebanon and some 

other Islamic countries, scholars in this field have organized scholars 

extensive and new studies. Historical experience shows that the relationship 

between languages and science, civilization and culture is relative, meaning 

that in certain historical circumstances and according to circumstances, the 

relationship of a particular language with the institution of science has 

become stronger and sometimes this relationship Discrete and the way of 

language and the way of science are separated or language is behind the 

caravan of science. On the other hand, no language becomes the language of 

science unnecessarily, and the language of science is not subject to the 

individual wills and desires of individuals, but in a historical process it is 

possible to grow. In this article, we have shown that the change in the 

humanities is possible through the change in the Islamic sciences, and this 

possibility is provided in some ways through a precise understanding of the 

Arabic language and its subtle subtleties. The Qur'an and the great Islamic 

heritage by emphasizing the translation movement during the flourishing of 

Islamic culture and civilization and by emphasizing the common language of 

religion (Arabic language) can be a common basis for all Muslim thinkers in 

this field and cause them to increase and contribute to this movement. 

Provided scientific and cultural and opened new and clear horizons in the 

field of Islamic sciences and humanities.  
Keywords: Islamic sciences, humanities, Arabic language, culture, 

translation movement  
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یه نورمن فرکالف  تحلیل گفتمان انتقادی در نهج البالغه بر اساس نظر
 در مورد حکومت( ی موردی خطبه های امام علی )مطالعه

 1علی اکبر مالیی
 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی،دانشگاه ولی عصر)ع ( رفسنجان
 2وجیهه باباخانی

 اسی ارشد ادبیات عربی، دانشگاه ولی عصر)ع ( رفسنجاندانشجوی کارشن

 چکیده
های ش اخ  در شناسی دارد.فرک ف یک ی از شخص یتتحلیل گفتمان، ریشه در زبان

زمینه تحلیل گفتمان انتقادی است.رویکرد وی نوعی تحلیل گفتمان متن محور است که 
بی ین. الگ وی تحلی ل کند سه سنت را با هم تلفیق کن د: توص یف، تفس یر و تت ش می

گفتمانی فرک ف، نشأت گرفته از تعامل میان قدرت و زبان اس ت و از آنج ا ک ه ق درت 
بخش د ای ن رویک رد، چگ ونگی ای، گفتمان آن جامعه را سامان میحاکم بر هر جامعه

ت رین الب غه مهمپیوند آثار ادبی با قدرت مسلط بر جامعه را مورد بررسی قرار دهد.نه 
های مرتبط با ابعاد دین و زندگی را در نهایت فص احت و که گویاترین آموزه سندی است

داری تأثیر زی ادی در زن دگی م ردم کند. از آنجایی که روش حکومتب غت گزارش می
هر ملتی دارد، این مقاله در ت ش است که بر اساس نظریه ن ورمن ف رک ف تع دادی از 

ر س طوح مختل ف م ورد بررس ی ق رار ده د ت ا های امام در رابطه با حکومت را دخطبه
های گفتمان ایشان را در این رابطه نشان دهد.با توجه به نتای  ب ه ها و ایدئولونیشاخصه

دست آمده در مرحله توصیف امام با به کارگیری الفاظ و اصط حات متناس  با فرهنو 
ای آل وده و چندگان ه و درک مردم و به کار بردن انواع اسالی  ب غی به دور از تکلف،فض

تفسیربا به کارگیری آیات قرآن که ت اثیر زی ادی در  جامعه را به تصویر میکشدو درمرحله
فهم سخنان ایشان داشت سعی داشتند اوضاع نابسامان جامعه را بهبود بخشند و مردم را 

گاه کنند و در نهایت در مرحله تبیین با بیان انحرافات اجتماعی و اخ قی  ب ه از حقایق آ
 صورت انتقادی خواهان تغییر فرهنو باطل مسلط اند.

الب غه، نورمن فرک ف، گفتم ان انتق ادی، حکوم ت، ، نه  امام علی :کلیدواژگان
 ایدئولونی.
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2. Vajihebabakhani77@gmail.com 
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 مقدمه
الب غه، کتاب سیاست و حکومت، ارشاد و آموزش، تشویق و تنبیه، برهان و بص یرت و بازت ابی نه 

که مفسر و س خنگوی ن اب و  زگار خویش است و حضرت علیاز محیط اجتماعی و سیاسی رو
الب غه مرجع علمی و منب ع محک م قاب ل اعتم ادی ب رای اس تنباط وارث علم محمدی است. نه 

در بحث حاکمیت مبانی سیاست  ی سیاست است. امام علیاصول و مبانی دیدگاه اس م درباره
ت و نظ ام سیاس ی ب رای جامع ه ی ک ض رورت مطلوب را در نظر دارد، از دیدگاه امام نقش حکوم

قطعی است تا جایی که حاکمیت غیرعادالنه و زمامداری غیرحق از هرج و مرج و فق دان حکوم ت 
سیاست و ت  ش سیاس ی ب رای  (از نگاه امام علی۴۳۰: ۱۳۹۰مکارم شیرازی و همکاران،برتر است.)

آرزو نیست. سیاس ت ب ه معن ای  ترینترین و اساسیکس  قدرت برای مامن راستین هرگز محوری
ت ش و تدبیر برای رشد و تعالی فرد و جامعه بخشی جداناشدنی از وظایف دینی هر مسلمان اس ت 
و اصول اخ قی، خاستگاه سیاست و مقدم ارزش آن است. از دی دگاه امیرالم امنین غای ت اص لی 

ت ب ه آن ان ب رای ت أمین های مختلف آن و خدمحکومت اس می، حفاظت از مردم در ابعاد و جنبه
الب غ ه ه دف از سیاس ت و حکوم ت را ع دالت، سعادت دنیوی و اخروی است. حضرت در نه 

 داند.رهبری و هدایت جامعه و مردم به سوی کمال و نزدیکی به خدا می
تحلیل گفتمان به عنوان رویکردی زبانشناسانه در علوم اجتماعی ب ه مطالع ه رواب ط متقاب ل زب ان و 

ی پردازد. یعنی آثار را از لحاظ چگونگی پیوندشان با محیط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و جامعه م
 (۴۱: ۱۳۸۶آقاگل زاده و غیائیان،دهد.)ها مورد بررسی قرار میتأثیر این محیط بر سبک و اسلوب آن

ورمن این مقاله بر آن است تا با روش توصیفی، تحلیلی در قال  تحلیل گفتمان انتقادی در نظری ه ن 
الب غ ه ک ه مب انی های نه ه ای حکوم ت در خ  ل تع دادی از خطب هفرک ف به بررسی ویژگی

 پردازد.کند، میحکومت و شرایط رهبر شایسته را توصیف می

 سؤاالت پژوهش:

 های مورد تحلیل چگونه است؟های وانگانی و بافت متنی گفتمان علوی در خطبهویژگی. ۱

های حکومت اس می چگونه در وانگ ان بازتولی د علوی در بیان شاخصههای گفتمان ایدئولونی. ۲
 شده است؟
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 پیشینه پژوهش

تحلی ل گفتم ان نام ه ده م ی )عبدالحسین ذکایی، روح اهلل ص یادی ن ژاد و عب اس اقب الی در مقال ه. ۱
به تفسیر  الب غه که خطاب به معاویه استبه بررسی نامه دهم نه ( الب غه بر اساس الگوی فرک فنه 

ه ای ق درت، ن ابرابری و پ ردازد. ک ه نهادهمتن از طریق اسلوبی در چهارچوب گفتمان انتقادی می
 کشد.ایدئولونی را نشان داده و بازتاب آن را در متن به تصویر می

الب غ ه ب ر اس اس تئ وری ن ورمن تحلیل گفتمان انتق ادی در نه ی )علی قهرمانی و فاضل بیدار در مقاله. ۲
( با روش توصیفی تحلیلی س عی دارد در جریان فتنه خوارج های امام علیی موردی خطبهک ف مطالعهفر

 چگونگی تعامل گفتمان علوی با گفتمان خوارج را بر پایه تئوری نورمن فرک ف بررسی کند.
اس اس نظری ه الب غ ه ب ر بررسی گفتمان انتق ادی در نه علی اکبر محسنی و نورالدین پروین در مقاله ). ۳

های ام ام ( ب ه بررس ی چگ ونگی تعام ل زب انی خطب هی موردی توص یف کوفی اننورمن فرک ف ،مطالعه
 پردازد.با اوضاع خفقان آمیز مسلط بر زمان را که کوفیان به آن دامن زده بودند، می علی

 تحلیل گفتمان

فتار نیز ترجمه شده اس ت. تحلیل گفتمان که در زبان فارسی به سخن کاوی، تحلیل ک م و تحلیل گ
در پی تحوالت معرفتی در  ۷۰و  ۶۰های ای است که در اواسط دههیک گرایش مطالعاتی بین رشته

شناس ی های عل م زبانعلوم اجتماعی و انسانی ظهور کرد. تحلیل گفتمان معموال  یکی از زیرشاخه
کن د، ول ی در جمل ه مح دود می شناسان، جریان استفاده از زبان را ب هشود. اغل  زبانشناخته می

( در ۱۳۸۶امامی،کنند.)های ابداعی، استفاده طبیعی از زبان را بررسی میتحلیل گفتمان به جای مثال
روانش ناختی ف رد ی ا اف راد -تحلیل گفتمان به جای ساختار متن در پی کشف ویژگی های اجتماعی

ها با یک دیگر و ز شناخت رابطه جملهشناسان معتقدند که تحلیل گفتمان عبارت است اهستیم. زبان
نگریستن به کل آن چیزی که نتیجه این روابط است. تحلیل گفتمان به ساز و کارهای زب انی تش کیل 

(. در تحلی ل گفتم ان همانبخشد )های زبان متنیت میمتن می پردازد و اینکه چه ابزارهایی به جمله
مله سرو کار نداریم، بلکه فراتر از آن ب ه عن وان دیگر صرفا  با عناصر نحوی و لغوی تشکیل دهنده ج

کار وعوامل بیرون از متن، یعنی بافت م وقعیتی، فرهنگ ی، اجتم اعی، سیاس ی، ارتب اطی و ... س ر
گوی د: مفه وم و کنن د ک ه میشناسان هم به این قول رمالینوفسکی استناد میداریم. بسیاری از زبان

معنی در اوضاع و اح وال اجتم اعی، وض ع ادای کلم ات،  معنی در دل کلمات، نهفته نیست، بلکه
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باش د. ب ه ای ن ترتی   معن ی در کن ه ساختمان جمله، اثر کلمات مجاور بر یکدیگر و ... مبتنی می
شرایط اجتماعی قرار دارد که هر پی ام ب ا توج ه ب ه وض ع فرس تنده و گیرن ده، دس تخوش دگرگ ونی 

حلیل ک م  به مطالع ه رابط ه می ان ص ورت و نق ش در شود. تحلیل گفتمان به معنی  تجزیه و تمی
ها و ارتباط ک می می پردازد. تحلیل گفتمان از س طح گفت ار و نوش تار فرات ر رفت ه و ش امل ناگفت ه

(ی ن مقال ه ب ر پای ه تحلی ل گفتم ان ۱۲: ۱۳۸۸ک نتری و عباس زاده،شود.)های یک متن نیز مینانوشته
الب غ ه ک ه بی انگر های نه  ف ب ه بررس ی آن دس ته از خطب هانتقادی بر اساس نظریه نورمن فرک

 پردازد.باشند، میهای حاکم اس می و حکومت مقبول و مطلوب میویژگی

 تحلیل گفتمان انتقادی

ی گفتمان ک ه زب ان را ب ه عن وان ش کلی از ک ارکرد اجتم اعی ای برای مطالعهیک رویکرد بینا رشته
کی د میکند و بر نحوه بازتوبررسی می کن د. لید قدرت اجتماعی و سیاسی به وسیله متن و گفتگ و تأ

مقوله سلطه و صاحبان سلطه و به ویژه قدرت از مسائل اساس ی عل وم انس انی و اجتم اعی اس ت و 
گ اهی انتق ادی شناسان انتقادی وظیفهبرخی از زبان ی اصلی تحلیل گفتمان را  پیدایش و گسترش آ

دانن د و ای ن وظیف ه از آن رو تعری ف ش ده اس ت ک ه ی برای سلطه  مینسبت به زبان به مثابه عامل
ای ک ه در های ک م یاند، کنشهای ک می وجود دارند که بخشی از تعریف سلطهبسیاری از کنش

دار ک ردن و ب ه حاش یه ران دن زدایی، مس ألهدهی ی ا مش روعیتخدمت ایجاد تبعیب، مشروعیت
های ش اخ  در زمین ه تحلی ل (فرک ف یکی از شخص یت۴۰: ۱۳۸۶است.)آقاگل زاده وغیائیان،

ه ا ب رای گفتمان انتقادی است. از نظر او تحلیل گفتمان انتقادی روشی است که در کنار سایر روش
شود، مرجعی است که در نزاع علیه اس تعمار و بررسی تغییرات اجتماعی و فرهنگی به کار گرفته می

ویکرد فرک ف نوعی تحلیل گفتمان متن محور است که گفتم ان گیرد. رسلطه مورد استفاده قرار می
 کند:را در سه سطح بررسی می

های متنی ارتباط های صوری متن مانند وانگان، دستور و ساختمرحله ای که با ویژگی توصیف: -
 (۱۹: ۱۳۸۶آقا گل زاده،(گیرد.دارد و متن را به مثابه یک شیء در نظر می

توان مستقیما  ب ه ت أثیرات س اختاری های صوری متن نمیف از طریق ویژگیبه نظر فرک  تفسیر: -
ای غی ر ها بر شالوده جامعه دست یافت زیرا رابط ه م تن و س اختارهای اجتم اعی رابط هاین ویژگی

شود تا متن بر اساس مفروضات عق ل س لیم مستقیم است. اینجاست که ضرورت تفسیر مطرح می
دهند، تولید و تفسیر شود. تفسیرها ترکیبی از محتویات خود م تن و میهای متن ارزش که به ویژگی
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ه ای م تن در حقیق ت ب ه منزل ه ویژگی ای او( اس ت. از نظ ر مفس رذهنیت مفس ر )دان ش زمین ه
های سازد. مرحله تفسیر کنشای را در ذهن مفسر فعال میهایی هستند که عناصر دانش زمینهسرنخ

 (.همانمبارزه اجتماعی تبدیل می کند )گفتمانی معمول را به صحنه 

هدف از تبیین، توصیف گفتمان به عنوان بخشی از یک فراین د اجتم اعی اس ت. تبی ین ب ا  تبیین: -
دهد که چگونه ساختارهای اجتماعی، گفتم ان را توصیف گفتمان به عنوان کنش اجتماعی نشان می

ان جزئ ی از رون د مب ارزه اجتم اعی در بخشد. تبیین عبارت است از دیدن گفتمان ب ه عن وتعین می
 (.همانظرف مناسبات قدرت یعنی ساختارهای اجتماعی )

 کند:نامد. اهداف خود را اینگونه بیان میفرک ف رویکرد خود را مطالعه انتقادی زبان می
توجهی گسترده نسبت به اهمی ت زب ان هدف اول را که بیشتر جنبه نظری دارد )کمک به تصحیح کم

 (۱۸: ۱۳۸۸ک نتری و عباس زاده،ید، حفظ و تغییر روابط اجتماعی قدرت(.)در تول
گاهی نسبت به اینکه چگونه زبان در س لطه بعض ی و دومین هدف را که عملی تر است ) به افزایش آ

گ اهی اول ین ق دم ب ه س وی ره ایی اس ت. بر بعضی دیگر نق ش دارد( می دان د، زی را از نظ ر او آ
ه ای م ا از جه ان های معنایی حاکم را تغیی ر دهن د، بس یاری از فهمنظام کوشند تاگران میتحلیل

های بدیهی به موض وع بح ث و اند. یکی از اهداف اصلی تحلیل گفتمان تبدیل این فهمطبیعی شده
ها برای تغییرات است تا تأثیرات اجتماعی گفتمان را که از دی دها پنه ان مان ده، نقد و آماده کردن آن

 (.همان)آشکار سازد 

 هاتحلیل گفتمان انتقادی خطبه

 سطح توصیف. ۱

در نظریه فرک ف اولین سطح از تحلیل گفتمان انتقادی سطح توصیف است. این س طح، مجموع ه 
شوند یعنی وانگان، دستور و معنا مورد بررسی ای که در یک متن خاص یافت میهای صوریویژگی

گذارن د و از ی و اجتماعی جامعه و گفتمان بر هم تأثیر میگیرند. و باور دارد که شرایط سیاسقرار می
 پذیرند.هم تأثیر می

 استعاره الف(
امام با به کارگیری استعاره هویت ایدئولونیکی معناداری به خطبه های خود در تبیین اوضاع سیاسی 
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 و اجتماعی بخشیده اند.

َةاً   ُ  دوَ َها َثو ( مقصود از استعاره در این جمله دور مان دن ۳دامن از خ فت برچیدم.)خطبه  "َفَسَدله
 از خ فت است. ساخت این عبارت به صورت استعاره تمثیلیه نمود یافته است.

َحاً " ُ  َعنَها َکشه يه ( مقصود حضرت علی از )طی کشح( عدم توج ه ۳پهلو از آن پیچیدم.)خطبه  "َطَو
 رار دارد،رو برمی گرداند.به خ فت است،چنان که اعراض کننده،از چیزی که در کنار او ق

 تشبیه ب(

حی َتدُوُر َعَلیَّ وأ ا ِةَمکا ی فِاذا فاَرقُتُ  اسَتحاَر " َُ الرَّ ما أ ا ُقط   )خطب ه َمقداُرها َو اوقَطَرَب ِثقاُلهقا ا َّ
118) 

من چونان محور سنو آسیاب باید بر جای خود استوار بمانم تا همه امور کشور، پیرام ون م ن و ب ه 
ردش درآید. اگر من از محور خود دور شوم، م دار آن بل رزد و س نو زی رین آن ف رو وسیله من به گ

 ریزد.

های دستی فرماید، در گذشته برای آرد کردن گندم و جو از آسیابامام در این خطبه تشبیه جالبی می
و، در ها اینگونه بود که سنگی در زیر قرار داشت و سنگی در ریا آبی استفاده می کردند، ساختمان آن

شکست س نو از مس یر ای بود که سنو بر محور آن می چرخید و اگر میله میوسط این سنو میله
ایستاد و نظ م رفت، آسیاب از حرکت میشد. هر گاه قط  و محور اصلی از میان میخود خارج می
أذضا نأأ"أذستنح  نأهای زد. این همان چیزی است که امام در جملهآن را به هم می أثِق ُُلا "من ذُ و أون   نبن

اشاره به آن فرموده است. میله وسط آسیاب هم عامل نظم بوده که رهبر و امام هم هم ین موقعی ت را 
جو و سس ت و کند و پیشنهاد اف راد بهان هدارد. امام با این تشبیه به وظایف رئیس حکومت اشاره می

ه ایی ت، اخت فات و جنواراده را مبنی بر خروج حاکم از مرکز حکومت در کوچکترین مشک بی
داند، درست است که با توجه به تقس یم کاره ای مملک ت که مهم و سرنوشت ساز نبوده را خطا می

هر یک از امور مسئولی دارد اما اگر حاکم مرکز حکومت را رها کند و نظارتی بر امور نداشته باش د، 
 شوند.رو میها با نابسامانی روبهی آنهمه

َحَسقَناِن َفَما َراَعِني " ی َلَقده ُوِطَئ اله ٍَ َحتَّ َثاُلوَن َعَليَّ ِمنه ُکلك َجاِ  ُبِع ِ َليَّ َينه ِف الضَّ اُس ِ َلَي َکُعره  َو ِ الَّ َو النَّ
ق ِر َ َکَث ه َطاِئَفٌة َو َمَرَق ه ُأخه مه

َ ُ  ِةاأله ا َ َهضه َغَنِم َفَلمَّ ِلي َکَرِةيَضِة اله َتِمِعيَن َحوه َفاَي ُمجه ى َو َقَسقَط َر ُش َّ ِعطه
  ( 4،بخش  3  )خطبه آَخُروَن 
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و پرپشت کفتار ب ه س وی  چیزی مرا نگران نساخت جز اینکه دیدم ناگهان مردم همچون یالهای انبوه
گروه به طرف من آمدند تا آن جا ک ه نزدی ک ب ود حس ن وحس ین  من روی آوردند و از هر سو گروه

ا همه در حالی بود که م ردم همانن د گوس فندانی در پایمال شوند و ردایم از دو طرف پاره شد. و اینه
 اطراف من گرد آمدند

قُبِع نخست در ترسیم چگونگی هجوم مردم برای بیعت از تعبیر }  کن د ک ه { اس تفاده میُعقرِف الضَّ
کند که پرپشت است. و در ادام ه تش بیه ازدحام فود العاده مردم را برای بیعت به یال کفتار تشبیه می

گیرند همانند غنم{ اشاره دارد به اینکه هنگام هجوم گر ، گوسفندان اطراف چوپان را میبه }بیضه ال
شوند . مسلمانان به خاطر گرگان عصر، هر کدام به س ویی پراکن ده ش ده زمانی که در آغل جمع می

شور  با ها گسسته بود. امام را حلقه اتصالی میان خود قرار داده بودند وبودند و رشته وحدت میان آن
و امتح ان  وقت ی در مرحل ه آزم ایش اشتیاد گرد او جمع شدند اما این شور اشتیاد ادامه نیافت و و

 قرار گرفتند گروهی نتوانستند از عهده آن برآیند.

ِ  َو " ي ُأِريُدُکمه ِللَّ ُرُکمه َواِحدًا، ِ  ك ِري َو َأمه َ  َأمه َتًة َو َليه اَي َفله َعُتُکمه ِ يَّ . َلمه َتُکنه َةيه ُفِسُکمه  ه
َ
ُتمه ُتِريُدوَ ِني أِل َأ ه

ُقوَدنَّ 
َ
ُلوَم ِمنه َظاِلِمِ  َو أَل َمظه ِصَفنَّ اله  ه

ُ
ِ  أَل ُم اللَّ ، َو ايه ُفِسُکمه اُس َأِعيُنوِ ي َعَلی َأ ه َها النَّ اِلَم ِةِخَزاَمِتِ ، َأيُّ الظَّ

َح ك َو ِ نه َکاَن َکاِرهاً  َهَل اله ی ُأوِرَدُه َمنه  (136 )خطبهَحتَّ
بیعت شما با من کاری نبود که به تصادف یا بدون اندیشه صورت پذیرفته باشد . و ک ار م ن ب ا ش ما 

خواهی د، ای خواهم و شما مرا برای من افع خ ود مییکی نیست من شما را برای کارهای خدایی می
 مردم مرا یاری کنید هرچند خ ف میلتان باشد. 

کش انم ستانم و مهار در بینی ستمگر کرده چون شتر مییسوگند به خدا حق ستمدیده را از ستمگر م
برن د )ب ه تا او را به آبشخور ببرم. اگرچه رفتن به آنجا را ناخوش دارد . امام تشبیه زیبایی را به کار می

کشانم تا او را به آبشخور حق وارد سازم هر چند از ای ن ک ار ناخش نود خدا سوگند افسار ظالم را می
کن د و سازد که حت ی از نوش یدن آب خ ودداری مین را به شتر چموشی همانند میباشد( که ظالما

دهد که هدف از مب ارزه خواهد او را به زور وارد آبشخور کرده و سیراب نماید، نشان میصاحبش می
باش د زی را هنگ امی با ظالمان تنها گرفتن حق مظلومان نیست، بلکه این کار به نفع خود آنها نیز می

کش د و ت ر و خش ک را از حد گذشت، شورش و عصیان عمومی همچ ون آتش ی زبان ه می که ظلم
 ی این آتش خود ظالمان خواهند بود .سوزاند و اولین طعمهمی

ُعقوا َفق"  ُروا َعنه َحَسِبِهمه َو َتَرفَّ يَن َتَکبَّ ِْ
َر ِمنه َطاَعِة َساَداِتُکمه َو ُکَبَراِئُکمه الَّ َْ َح َر اله َْ َح َق َ َسقِبِهمه َو وه َأاَل َفاله
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ِهمه  َهِجيَنَة َعَلی َرةك َقُوا اله ُهمه َقَواِعقُد  َأله َ  َعَلی َما َلَنَع ِةِهمه ُمَکاَةَرًة ِلَقَضاِئِ  َو ُمَغاَلَبًة آلاَِلِئِ  َفقِإ َّ َو َجاَحُدوا اللَّ
ِتَزاِء ا َنِة َو ُسُيوُف اعه ِفته َکاِن اله ِة َو َدَعاِئُم َأره َعَصِبيَّ ةِ َأَساِس اله َجاِهِليَّ  (192 )خطبه له

گاه باشید زنهار زنهار از پیروی و فرمانبرداران سران و بزرگانتان، آنان ک ه ب ه اص ل و حس   خ ود  )آ
پندارن د، و کاره ای نادرس ت را ب ه خ دا نس بت نازند، و خود را ب االتر از آنچ ه ک ه هس تند میمی
ه ای پروردگ ار مب ارزه کنن د و خواس ته  کنند ت ا ب اهای گسترده خدا را انکار میدهند، و نعمتمی

های او را نادیده انگارند. آنان شالوده تعص  ج اهلی و س تونهای فتن ه و شمش یرهای تف اخر نعمت
کند که شالوده آن را سردمداران ای تشبیه میامام در اینجا تعص  و فتنه را به خانه جاهلیت هستند(.

ای ب از دهند و همه را از سکونت در چنین خانهشکیل میخواه تهای آن را متکبران خودفاسد و ستون
ه ای غ رور بگویند که شخصیت یک ح اکم ب ه اص ل و نس   و لق  خواهند به مردمدارد، میمی

  آفرین نیست بلکه به اخ د و عقل و خرد اوست.
 ج( کنایه 

يُ  َع  أَ   ِر ِفيَمنه ُولك َجوه َر ِةاله صه ََ النَّ ُل ي َأنه َأطه ُمُرو ك ٌم ِفقي َتأه ِ  اَل َأُطوُر ِةِ  َما َسَمَر َسِميٌر َو َما َأمَّ َ جه ِ ؟ َو اللَّ َليه
َماُل َماُل اللَّ ِ  َما اله َف َو ِ  َّ َنُهمه َفَکيه ُ  َةيه يه َماُل ِلي َلَسوَّ مًا، ]َو[ َلوه َکاَن اله َماِء َ جه  (126 )خطبه السَّ

ام؟ ب ه خ دا کردن بر کسی که زمامدار او ش ده دهید که پیروزی را طل  کنم به ستمآیا مرا فرمان می
ای از پ س س تاره دیگ ر طل وع سوگند چنین نکنم تا ش  و روز از پی ه م آین د و در آس مان س تاره

ک ردم پ س چگون ه بود، باز هم آن را به تساوی میانشان تقس یم میکند، اگر این مال از آن من میمی
 ت. چنین نکنم در حالی که مال از آن خداوند اس

امام در این قسمت به حرکت مستمر و جاودانی ستارگان در آسمان و ش  و روز در پهنه زمین اش اره 
کند، کنایه از اینکه اگر عمر جاودان هم داشته باشم هرگز آلوده تبع یب و ج ور و س تم نخ واهم می

 رساند. شد. ایشان با این عبارت عزم راسخ خود را در اجرای عدالت در تقسیم بیت المال می
 د( تضاد 

های تداعی معانی در ذهن مخاط  کاربرد وانگان متضاد است و دوگانگی فضای ح اکم یکی از راه
ش ود.نمونه ه ای زی ادی از تض اد در ای ن رساند و موج  فهم و اقناع مخاط   میبر جامعه را می

گی و چن د دس تگی خطبه ها دیده می شود که با توجه به محتوای خطبه ها که بیشتر در مورد دوگ ان
 مردم و پیروی آنها از باطل و رها کردن حق و عدالت است،طبیعی به نظر می آید.
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تُ " َخله ِتُکمه َمَرَوُهمه َو َأده ُتمه ِةِصحَّ ِوُکمه َکَدَرُهمه َو َخَلطه ُتمه ِةَصفه يَن َشِرةه ِْ
ِعَياَء الَّ ده

َ ُکقمه اَل ُتِطيُعوا األه مه ِفقي َحقك
 (192 )خطبه َةاِطَلُهمه 

ش ان را ب ا ش ان را ب ا ص فای خ ود نوش یدید، و بسیاریز فرومایگان اطاعت نکنید، آنان ک ه تیرگیا
 س مت خود در هم آمیختید و باطل آن ها را با حق خویش مخلوط کردید.

حضرت برای بر حذر داشتن مردم از اطاعت از حاکمان فاس د و متکب ر از اس لوب تقاب ل وانگ انی 
  استفاده کرده است.

قَرَة ِ الَّ َکلِ " ِ  َو َلِکقنَّ َهقُیاَلِء َيُقوُلقوَن اَل ِ مه َم ِ الَّ ِللَّ ُ  اَل ُحکه قُ  اَل ُةقدَّ  َمُة َح ٍّ ُيَراُد ِةَها َةاِطٌل َ َعمه ِ  َّ قِ  َو ِ  َّ ِللَّ
ِتُع ِفيَهقا َتمه ِمُن َو َيسه ُمیه َرِتِ  اله َمُل ِفي ِ مه اِس ِمنه َأِميٍر َةرٍّ َأوه َفاِجٍر َيعه َجقَل َو  ِللنَّ

َ قُ  ِفيَهقا األه قُ  اللَّ َکقاِفُر َو ُيَبلك اله
َفيه  َمُع ِةِ  اله قَتِريَم َةقُيجه ی َيسه َقِويك َحتَّ ِعيِف ِمَن اله ُْ ِةِ  ِللضَّ َخ ُبُل َو ُيیه َمُن ِةِ  السُّ َعُدوُّ َو َتأه رٌّ َو ُء َو ُيَقاَتُل ِةِ  اله

َتَراَح ِمنه َفاِجرٍ   (40  )خطبه ُيسه
ی باطل شد. آری درست است فرمانی جز فرمان خدا نیس ت ول ی که از آن ارادهسخن حقی است، 

گویند زمامداری جز برای خدا نیست در حالی که مردم به زمامداری نیک و بد، نیازمند ت ا ها میاین
مند شوند و مردم در استقرار حکوم ت مامنان در سایه حکومت به کار خود مشغول و کافران هم بهره

ت وان گردد و ب ه کم ک آن ب ا دش منان میآوری میالمال جمعد، به واسطه حکومت بیتزندگی کنن
ش ود، نیکوک اران در رف اه و از ها امن و امان و حق ضعیفان از نیرومندان گرفت ه میمبارزه کرد. جاده

 باشند. دست بدکاران در امان می

کید به ضرورت تشکیل حکومت از وانگان با بسامد ت فرمای د ک ه گیرد و میضاد بهره میامام برای تأ
 مردم نیازمند حاکم و امیری هستند، چه نیکوکار، چه بدکار.

"  َِ َمِغي َهِد َو اله َمشه ِصيَحُة ِفي اله َعِة َو النَّ َبيه َوَفاُء ِةاله ُکمه َفاله ي َعَليه ا َحقك  (34 )خطبه  َو َأمَّ

و در آش کار و نه ان ب رایم خیرخ واهی اما حق من بر شما این است که به بیعت با من وفادار باش ید 
 کنید. 

فرمایند که مانند چاپلوسان ی ا امام در بیان حق خود بر امت، با به کارگیری وانگان متضاد به مردم می
منافقان چند چهره نباشید که در حضور من سخن از دوستی و اخ ص بزنید ام ا در پش ت س ر، راه 

 خیانت و فساد را پیش گیرید.
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 الیه آوایی

به سطح آوایی سطح موسیقایی متن نیز می گویند.در این مرحله متن را به لحاظ ابزار موسیقی آفرین 
بررسی می کنند.عنصر موسیقی و صوت نشانگر انفعاالت و واکنش های روحی و درون ی نویس نده 

 است.مواردی که در این خطبه ها بیشتر به کار رفته است:تکرار،سجع و جناس.
 تکرار الف(

ر باعث ایجاد نوعی توازن و هماهنگی در ک م می ش ود.یکی از م وارد تکرار،تک رار در س طح تکرا
 حروف است.

قُ  الُةق ُ  الُحکَم  الَّ للِ  َولکنَّ هُیالِء َيقولوَن ال  مَرَة  الَّ للِ  َو   َّ قاِس "َکِلَمُة َح ٍّ ُيراُد ِةها ةاِطٌل َ َعمه   َّ دَّ للنَّ
َمقُع ِةقِ  ِمن أمٍر َةرٍّ أو َفاِجٍر  َجقَل َو ُيجه

َ
ُ  اللقَ  فيَهقا األ َيعَمُل فی  مَرِتِ  المیمُن َو َيسَتِمُع فيَها الکافُر َو ُيَبلك

ی َيسَتريَم َةرُّ َو  ِعيِف ِمَن الَقوىك حتَّ ُْ ِةِ  ِللضَّ ُبُل َو ُيیَخ ُيسَتراَح ِمنه  الفیُء َو ُيقاَتُل ِةِ  الَعُدوُّ َو تأَمُن ِةِ  السُّ
 (40طبه )خ فاِجرٍ 

 بار تکرار شده اند. ۱۴« میم»بار،صامت  ۲۸« الم»بار،صامت  ۲۹« ا»در این خطبه مصوت بلند 
امام با استفاده از تکرار آواها به خوبی دالیل لزوم وجود زمامدار را برای مردم بیان می کند و خواننده 

در خطب ه ه ای م ورد  را به خاطر پی در پی بودن مفاهیم خطبه،مشتاد تر می کند.موارد ذک ر ش ده
 بررسی زیاد تکرار شده اند.

 سجع ب(

یکی از مواردی که در الیه آوایی می گنجد و نقش برجسته ای را در موسیقی متن ایفا می کند س جع 
است.سبک سخن امام با بهره گیری از انواع سجع سب  آفرینش آوایی گوش نواز و موسیقی دلنش ین 

 ست.شده و با محتوای ک م هم هماهنو ا

ااِ ين" أَ نَُألن أون ألنملیاال  اا خ آنه  ا را ب  دترین ی  اران و س  رزنش کنن  ده ت  رین کس  ان خ  ود خواهن  د  "فنشن
 (126یافت.)خطبه 

 سجع متوازن دارند.« خدین»و« خلیل»وانگان 

اِبِهم" أْنسن أتان نفهمنذأفننقن وذألننأحنسنبنِهمأون أتنکنَّبه را آنان که به اصل و نس  خود م ی نازن د و خ ود  "ذله ينن
 (192باالتر از آنچه که هستند می پندارند.)خطبه 
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 سجع متوازی دارند.« ترفعوا»و « تکبروا»وانگان 

ُلأذ ُُقاانقِأ أَحااقن اا ُلأذلُوُساانِقأون آنه  ا ریش  ه هم  ه فس  ق ه  ا و انحراف  ات و هم  راه ان  واع  ""ُواامأَسن
 (192گناهانند.)خطبه 

 سجع متوازی دارند.« الحقود»و « الفسود»وانگان 

هِا "جن حن  أُمغن لنبنار أِاذن نعمت های گسترده خ دا را انک ار  "وذأهللانألنملناأم أصنعنانأِِبِمأمااُک نان نة أِلقنضنا هِِ أون
 (192می کنند تا با خواسته های پروردگار مبارزه کنند و نعمت های او را نادیده انگارند.)خطبه 

 سجع متوازی دارند.« مغالبة» و« مکابرة»وانگان 
 وازی در این خطبه ها بیشتر از بقیه انواع سجع است.بسامد سجع مت

 ج(جناس
ارزش جناس در هم جنسی حروف دو کلمه است که نثر را منسجم و آهنگین می کن د.آرایش ک  م 

 امام با صنعت جناس بدون تکلف است و در نگاه خواننده غری  و پیچیده نیستند.

أَنناأقُأ أفنإ ت تانمتِتبن أذست أشن ِغب  أشنغنبن تا اگر آشوب گ ری ب ه فتن ه انگی زی برخی زد ب ه ح ق  نتِالن""فنإ ت
 (173بازگردانده شود و اگر سر باز زد با او مبارزه شود.)خطبه 

 دارای جناس اشتقاد هستند.« شاغ »و « شغ »وانگان

أذ شاا ذُ " أذ ناا ذُ أوأتنغِاا خ أتنااِ رخ در ای  ن هنگ  ام نیک  ان ب  ه خ  واری افتن  د و ب  دان ع  زت  "فانُهعناا ألاامبن
 (216.)خطبه یابند

 جناس مضارع دارند.« االشرار»و « االبرار»وانگان 
  تحلیل دستوری

  الف( معلوم و مجهول بودن جمالت

ُة َواِلَیَها َأْو َأْجَحَف اْلَوالِ "در جمالتی مانند:  ِعیَّ ِت ِه اْخَتَلَف ْت ُهَناِل َك اْلَکِلَم ُة َو ی َو ِإَذا َغَلَبِت الرَّ ِبَرِعیَّ
ْدَغاُل فِ  َظَهَرْت َمَعاِلُم  ْحَک اُم ی اْلَجْوِر َو َکُثَر اإْلِ

َ
َلِت اأْل َنِن، َفُعِمَل ِباْلَهَوی َو ُعطِّ یِن َو ُترَِکْت َمَحاجُّ السُّ الدِّ

ُفوِس   (216)خطبه "َو َکُثَرْت ِعَلُل النُّ

ف ه ا اخ ت اگر رعیت بر والی خود چیره گردد یا والی بر رعیت ستم روا دارد، در این هنگام میان آن



 ۱۴۰۰ ینفرورد  یو تمدن اس م یزبان عرب یالملل ینکنفرانس ب ینمجموعه مقاالت اول

268 

ها مت روک های جور پدید آید و تباهکاری در دین بسیار شود و عمل ب ه س نتکلمه پدید آید و نشانه
  های مردم افزون شود.ماند و به هوا و هوس کار کنند و احکام اجرا نگردد و دردها و بیماری

و افعال مجهول نشانگر تعلق غرض به کنش به جای کنشگر، رعایت نکردن حق ود از س وی ح اکم 
رعیت و در مقابل افزایش ظلم و ستم و خوار و ذلیل شدن نیک ان و م دافعان ح ق و عزی ز و محت رم 

رو است ک ه ب ر های الهی. مجهول بودن افعال در این گفتارها از اینشدن ظالمان و اشرار و مجازات
های تتوان یک رخداد را با توجه به نحوه کد گذاری ذه ن ب ه ص وراساس مفهوم انطباد ذهنی، می

ش ود. از مختلف دریافت کرد. شیوه بیان یک رخداد به نوع مفهوم سازی در ذهن گوینده مرب وط می
تواند مخاطبان را از ک م امام قانع کند و آنان را به کنش س ازنده ب ه رو مجهول بودن جم ت میاین

  (۱۸۸: 1398قهرمانی و بیدار، جای کنش مخرب رهنمون شود. )

ُة ِإالَّ ِبَصَ ِح اْلُواَلةِ َفَلْیَس "در جمله  ِعیَّ  (.216)خطبه"ْت َتْصُلُح الرَّ

  پس رعیت ص ح نپذیرد مگر آنکه والیان ص ح پذیرند. 
طور مستقیم از سوی قدرت و ایدئولونی ح اکم ب ر آیند، زیرا بهمی های معلوم با فاعل مشخ فعل

کید و اهمیت موضوع است. شوند. ذکر فاعل برای جلوگیری از ابهام وجامعه حمایت می   رساندن تأ
  ب( جم ت اسمیه و فعلیه

کی د بیش تر. گفتگ وی امام ایدئولونی های خود را در قال  جم ت اسمیه بیان می کند به منظ ور تأ
ا أ  رس اند. مانن د:بخشد و اهمی ت موض وع را میمستقیم امام با مردم به متن مفهومی یقینی می َنياخهن

أِفی ِأذلعه ُلأِِ هأَنحنأ ِ أذَّللِه أِبِنمت أَنلتملنُةُهمت ِ أَنقاتننذُومتألنملنیتِ أون نمت ذأذ ت أذلعه ِلأِِبن ن  (173 )خطبه قه

ای مردم سزاوارترین اشخاص به خ ف ت آن کس ی اس ت ک ه در تحق ق حکوم ت نیرومن دتر و در 
گاهی از فرمان خدا داناتر باشد.   آ

من د ب ودن، ب ر جم  ت فعلی ه ع  وه ب ر زمان فعلیه بیشتر از جم ت اسمیه است. تعداد جم ت
(.امام با استفاده از جم ت فعلیه به ب از ۱۸۷: 1398قهرمانی و بیدار، کند. )پویایی و حرکت داللت می

ها ب ه ض رورت وج ود حکوم ت و اج رای ح ق و داشتن مردم از پیروی سران فاسد و قانع کردن آن
پ ردازد و های رهب ر اس  می میژگی ه ا و مس ئولیتهای حاکمان متکبر و ویعدالت و بیان ویژگی

  کند مسیر حق و درست را برای مردم به تصویر بکشد.سعی می
  ج( استفهام
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خب ر خواهد موضوعی را بی ان کن د ک ه مخاط   از آن بیمنظور از استفهام این است که گوینده می
َِااست، مث   در ای ن جمل ه:   أذلعهأاأَنأَتنتُمُ ْو أَنطتملُابن أُولَِیاُ ألنملنیتا ِأَن ت أِاجتنانتِ أفِایةننت ا ن   آی ا م را فرم ان ؟رت

 (. 126ام؟)خطبه دهید که پیروزی را طل  کنم به ستم کردن برکسی که زمامدار او شدهمی

المال را در میان رؤسا و گروهی از شیعیان خدمت امام عرض کردند که چه مانعی دارد که اموال بیت
تقسیم میان رعایا بپردازی تا پایه های حکومتت محکم شود؟ امام ب رای  اشراف تقسیم کنی و بعد به

گاه کند با استفهام انکاری بیان کرد مگر هدف حکومت اجرای ها را از عقیدهاینکه آن ی اشتباهشان آ
 های حکومت را محکم کنم؟دهید که با ظلم و ستم پایهعدالت نیست؟ چگونه به من پیشنهاد می

  سطح تفسیر -۲
  أثیر پذیری از آیات قرآنت

ش وند و انگی زش ها و آیات قرآن موج  برجستگی گفتمان میبا برقراری ارتباط بین خطبه امام 
کنیم که ام ام در آن از آی ات کنند. در ادامه به مواردی اشاره میالزم را برای اقناع مخاطبان ایجاد می

  اند.قرآن بهره گرفته

أفن  تناااای   ن گفت   ار     أ   َنذن اااِبِهمت أحنسن باهاااُ وذألنااانت أتنتن أذلهاااِ ينن بانااا نذِهُتمت ُُ أ أون ااا دنذِتُتمت أطن لناااِرأسن أِمااانت أذ تناا ن ن   ن ن
( در واقع برگرفته از آیات قرآن مجید است که در قیامت از اطاعت سران و بزرگان خ ود 192 )خطبه

أ" دارن د کنند و عرض ه میاظهار ندامت می أذلسهاِبیقن أفنلنضناملخنان بانا نذ نان أَنطنمتعنا أسنا دنتانعن أونُُ  نناهعنا أ*أأ نناهعنا أِِاه
ِبري ذأ ألنمتع  أُن ُهمت ذِبأونذلتمنعات أذلتمن ن ِأِمنن أِضمتوننت  (68و  67)احزاب، آیات   ِِتِمت

قید و شرط گذارد که همان پیروی بیگیری از آیات قرآن انگشت روی نقطه اصلی درد میامام با بهره
فرماید به ه وش باش ید و بترس ید از ای ن خواه است و میو خود از رؤسای قبایل و سردمداران فاسد

کند . و اگر به دقت ت اریخ کشاند و فتنه بر پا میهایتان میپیروی کورکورانه که شما را به جهت هوس
های قومی ها برتری جوییهای جنگها و خونریزیبینیم که یکی از سرچشمهبشر را مشاهده کنیم می

  و نژادی است.

اِلَم ِبِخَزاَمِتهِ  "رت عبا ُقوَدنَّ الظَّ
َ
ْنِصَفنَّ اْلَمْظُلوَم ِمْن َظاِلِمِه َو أَل

ُ
ِ أَل ( هماا  136)خطبه" ... َو اْیُم اهللَّ

جاا باشاد آ ترین اهداف بعثت انبیاء طبق گواهی قرآ  مجیاد میچیزی است که از مهم

اُس ِباْلِقْسِط َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبیِّ   فرماید: که می )ماا " َناِت َوَأْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِکَتاَب َواْلِمیَزاَن ِلَیُقوَم النَّ

ها کتاب آسمانی و میزا  نازل کردیم تاا رسوال  خود را با دالیل روشن فرستادیم و با آ 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_67_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_68_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_68_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
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تارین هادف دهاد کاه مهم( ، نشا  می25مردم برای اجرای عدالت به پا خیزند. )حدید، 

گسترش عدالت و گرفتن حاق ساتمدیدگا  باود و ایان هماا  داروی  اماماجتماعی 

  خبر تلخ است.حیات بخشی است که غالباً در کام افراد بی

 

ْصَ َح فِ  " ِب َ ِدَك َفَی ْأَمَن اْلَمْظُلوُم وَن ِم ْن ِعَب اِدَك َو ُتَق اَم ی َو َلِکْن ِلَنِرَد اْلَمَعاِلَم ِمْن ِدیِنَك َو ُنْظِهَر اإْلِ
َلُة ِمْن ُحُدوِدَك الْ   (131)خطبه " ُمَعطَّ

های دین که مسیر مردم را به سوی خدا مش خ  کند که اول باید نشانهامام در این قسمت تأکید می
های خودکامه، محو شده است به جای خود بازگردد، آنگ اه اص  حات در کند و بر اثر حکومتمی

ز گریبان مظلومان جدا شود و حدود اله ی اج را تمام شاون اجتماعی آشکار شود و چنگال ظالمان ا
ای که ستم دیدگان احساس امنیت و آرامش کنند. به یقین اگر هدف حکومت، این امور گردد به گونه

و مق ام  دس ت آوردن م ال ها بهافکند و اگر هدف آنباشد سعادت معنوی و مادی برجامعه سایه می
. این همان امور است که قرآن مجید به عنوان اه داف ای جز ظلم و فساد نخواهد داشتباشد نتیجه

بعثت پیامبر و تشکیل حکومت اس می بیان فرموده اس ت. در یکج ا تعل یم و ته ذی  و نج ات از 
أذله ِأشمارد )گمراهی آشکار را هدف بعثت می أفِأیأُونن تِاِ أاأنانمنثن أ تن ملُانألنملنایتِهمت أيانتات ُهمت أِمعات أ نُسنذ  یَِنن ُمَِ ذ ت

أقانبتُلألنوِأونيُا نأ أُن ُْنذأِمنت ةنرنأونِِ ت تت أونذ ِت أُمِبن أاأَُِیِهمتأونيُامنملَُِةُهُمأذلتِتتن بن ر  ( و در جای دیگر اقامه قسط ضنقن
أونذلتِةیا نذ نأکند )و عدالت را نتیجه قیام انبیاء ذکر می ات نلتعنا أمنمنُهاُمأذلتِتتنا بن أونَْن َِ املتعن أُ ُساملنعن أِالتبانیَِعنا  أَن تسن ألنقنا ت

 (25، حدید2( )جمعه لِیانُقنَنأذلعه ُلأِالتِقستطِأ

ِه ِبُوجُوِد الّناِص ِر .....  جمل  سَمَه َلو ال ُحُضوُر الحاِضِر َو قیام الُحجَّ ه َو َبَرَء النَّ ذی َفَلق الَحبَّ ه   َاما َو الَّ
ه  ذی َفَلَق الَحبَّ ک خادا در حقیقت اشاره به توصیفی است کاه قارآ  مجیاد از  ات پاا  َوالَّ

خداوند شکافنده دانه و هساته اسات. و ایان در  "فالِقُ الحَبِّ وَ النَّوی"گوید: کند و میمی

 "ترین آفرینش پروردگار، یعنی آفرینش حیات و زندگی است و جملاه واقع اشاره به مهم

و روح و جا  اوسات، هماا  آفارینش عییمای کاه  اشاره به آفرینش انسا  "بَرَءَ النَّسمَهَ

گوید و ایان در واقاع ساوگند باه می "تَبارَکَ اهللُ اَحسَنَ الخالِقین"مجید بعد از آ  قرآ  

 ترین کار خالق در جها  هستی است .مهم

امام چون مردم آن زمان از حقیقت دین اس م و منبع آموزه های نورانی آن یعنی ق رآن فاص له گرفت ه 
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کن د ک ه د. امام از طری ق آی ات ق رآن س عی میبودند و جامعه دچار انحرافات و فتنه و فساد شده بو
فضای حاکم بر جامعه را تغییر دهد و چون آن زمان مردم بیشتر مسلمان بودند ی ا ادع ای مس لمانی 

ه ا ب ر ها از گفتم ان ق رآن باع ث ت أثیر عمی ق آنداشتند و قرآن را قبول داشتند، تأثیر پذیری خطب ه
 کند.تر میرا قابل درک هاشود و معانی و مضامین خطبهمخاطبان می

  سطح تبیین-۳
فرک ف از این مرحله تأثیر متقابل گفتمان بر ساختار و از سویی ساختارها ب ر گفتم ان اس ت،  قصد

هدف اصلی در این سطح این است که این گفتمان قصد دارد اوضاع سیاسی جامعه را حفظ کن د ی ا 
پ ردازد، اینک ه میان تعامل و باف ت اجتم اعی میای است که به بیان ارتباط تغییر دهد. تبیین مرحله

چگونه فرایندهای تولید و تفسیر تحت تأثیر اجتماع قرار دارند. ف رک ف در رویک رد خ ود ب ه تبی ین 
پردازد، قراردادهایی که نتیجه رواب ط ق درت و ن زاع ب ر س ر آن قراردادهای جامعه شناختی زبان می

ترین ش کل رفت ار زبان دارد زی را اس تفاده از زب ان معم ولهستند. ایدئولونی، پیوستگی نزدیکی با 
گیرد. ایدئولونی با اجتماعی است و اعمال قدرت از طریق کارکردهای ایدئولونیک زبان صورت می

دیده است. تحلیل گفتمان همچنین بررس ی استفاده از نتای  تحلیل انتقادی به دنبال رهایی افراد ستم
تار و نوشتار استفاده شود تا با هزینه کم و بدون اقدامات سخت گیرانه کند که چگونه از قدرت گفمی

  پسندد و جنبه تبلیغی دارد او را قانع کرد.هایی که مخاط  میو نظامی و با روش 

های ش یطان های حاکمان فاسد و مستکبر ب ا وسوس همورد رابطه افکار و برنامه در حضرت علی
را از کار می اندازد و با تزئین زرد و برد دنیا، دی د حقیق ی را از که چشم و گوش و فهم و عقل مردم 

أِِنتمِلیُسأفرماید کند میها سل  میآن ُومت أ"أذَّتهن ن
 

اِس َو َتَراِجَمة  َیْنِطُق َعَلی َأْلِسَنِتِهْم اْسِتَراقا  ِلُحُق وِلکُ   ْم َو ُدُخ وال  َمَطاَیا َضَ ل  َو ُجْندا  ِبِهْم َیُصوُل َعَلی النَّ
 (192)خطبه  " َأْسَماِعُکْم َفَجَعَلُکْم َمْرَمی َنْبِلِه َو َمْوِطَئ َقَدِمِه َو َمْأَخَذ َیِدهِ ی ُعُیوِنُکْم َو َنْفثا  فِ ی فِ 

های رام قرار داد و از آنان لشکری برای هجوم ب ه م ردم شیطان، آنها را برای گمراه کردن مردم، مرک 
آن ان را س خنگوی خ ود برگزی د ک ه ش ما را ه دف تیره ای های شما، ساخت و برای دزدیدن عقل

  های خود گردانید.های خود و دستاویز وسوسهخویش و پایمال قدم

هایش ان ب ه روی ه ای آن و بس تن چشممردم کوفه با روی آوردن به زندگی دنیایی و توج ه ب ه زینت 
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ای این فراهم کردند، در هر دورهعدالتی را حقایق، زمینه را برای ایجاد حاکمیت فاسد و تبعیب و بی
ای در اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه دارند. امام برای درک بهتر مردم هستند که نقش تعیین کننده

 اند.این موضوع از سوی مخاط ، از قرآن هم تأثیر پذیرفته

  ُغ و  ذأذلقننرِأأُزلُ فنأأننمض أمأِِىلأننمُضهُأاألنُ وًّذأشنی طننأذإِلِْسأونذِجنَِأينحاأْنبِأأِلُتلَِأأجنمنملع أِل نأونُن أ"
ه ا مخفیان ه س خنان این چنین در برابر هر پیامبری، دشمنی از شیاطین ان س و ج ن ق رار دادی م آن

کردند.( در زمان بیعت، مردم با شور و اشتیاد فراوان گرد ام ام اساس به یکدیگر القا میفریبنده و بی
ادام ه نیاف ت و وقت ی در  دیدند اما این اشتیادیان خود میجمع شدند و ایشان را حلقه اتصالی در م

فرمایند برابر حق و عدالت نتوانستند تحمل کنند راه مخالفت را در پیش گرفتند امام در این زمینه می
أمن ماا أَلا ی   ااا أط هِونا أون أ ِلااُ و نأأفانملنَةا أْانهنضااُ أِاذنثاِ أْنکن أقنسنااطن هنگ  امی ک  ه قی  ام ب  ه ام  ر   ون

دم جمعی پیمان خود را شکستند و گروهی از دین خدا بیرون پریدند و دس ته دیگ ری راه خ فت کر
ظلم و طغیان را پیش گرفتند و از اطاعت حق برتافتند.این سه گروه یعنی ناکثین، م ارقین و قاس طین 

ه های جمل، نهروان و صفین. آنان که در زمان بیعت مانند پروان ه ب اشاره دارد به آتش افروزان جنو
دور حضرت جمع شده بودند ولی تحمل عدالت او را نداشتند، ع دالتی ک ه بع د از دوران ط والنی 

ش د ک ه ب ه طب ع قب ول آن ب رای و غارت بیت المال و خوگرفتن گروهی با آن، انج ام می عدالتیبی
 بسیاری مشکل بود به همین دلیل تنها گروهی وفادار و مامن خال  بر سر پیمان خود ب اقی ماندن د

خدا و خلیفه برحقش شکس تند. و در ادام ه  های دیگر به خاطر دنیاپرستی پیمان خود را باولی گروه
ه ا را در چن د جمل ه ب ا بی ان س خنی از خداون د متع ال ب ه روش نی بی ان م ی امام دلیل مخالفت

منأکند.  أذلَ ذُ أذال ُةأَنن أُلمُلَنذ أِفاأ لْانُهمأَلنأينسةنمُنذأ نقَنأهللِاأُسبح ُُْ أينقُنُر:أتملمبن مُله ألمله ينأذأيُ يُ و ن
أذأفس دذ أونذلم ِقبنُرألملُةتهقننأ : فرمای دها این سخن خداوند را نشنیده بودن د ک ه می  گویی آنذنذن ِضأون

دهیم که نه خواهان برتری جویی و اس تکبار در روی زم ین سرای اخرت را تنها برای کسانی قرار می
 عاقبت نیک از آن پرهیزکاران است. باشند و نه طال  فساد و

گاه نبودند بلکه دنیا طلبی امام با این سخنان در توصیف مردم کوفه می گوید آنها نسبت به حقایق نا آ
و هواپرستی شدید که مخصوصا  بعد از فتوحات بزر  اس می و سرازیر شدن سیل غن ائم گرانبه ا و 

د آمده بود سب  شد که دنیا را بر دین ت رجیح دهن د عادت به زندگی مرفه به ویژه در عصر عثمان پدی
و سرای آخرت را به بهای متاع پست دنیا از دست دهند. گفتمان امام با نقد دنیاپرستی مردم و تفرق ه 

گی ری از و بهره و فساد حاکم بر جامعه در صدد است که با بازگشت به بستر فکری زم ان پی امبر
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 .ه راه حق هدایت کندمفاهیم ارزشمند قرآنی، مردم را ب
را در دو س طح  با توجه به مطال  یاد شده می توان مه م ت رین محوره ای گفتم ان ام ام عل ی 

 توصیف و تفسیر در خطبه ها این گونه تبیین کرد:

تاکید ب ر ض رورت وج ود -۲تاکید بر نقش اساسی مردم در تعیین نوع حکومت و اوضاع جامعه -۱
بیان انتقادی امام در رابطه ب ا دنی ا طلب ی -۳طاعت از سران فاسد حکومت و برحذر داشتن مردم از ا

ت ش بی وقفه امام برای تغییر اوضاع سیاس ی و اجتم اعی ب ا تکی ه ب ر -۴مردم و نادیده گرفتن حق 
 قرآن و به کارگیری الفاظ و اصط حات متناس  و دارای بار اقناعی باال.

 
 نتیجه گیری

تخاب وانگان واصط حات رای  در آن زمان که متناس  با فرهن و در مرحله ی توصیف امام با ان. ۱
و سطح درک مردم بودند شرایط سیاسی جامعه و نابسامانی ها را به تصویر می کشد.با به ک ار ب ردن 
صور خیال گوناگون از جمله استعاره،تشبیه،کنایه و...به ضرورت وجود حکومت تاکید می کند و در 

تحمل عدالت و پایبند نبودن به عهد و پیمان ب ا ق رار گ رفتن در ش رایط توصیف اخ د مردم به عدم 
امتحان اشاره می کند و با اسلوب تقابل وانگانی چند قطبی ب ودن جامع ه را نش ان م ی ده د ک ه در 

 اثراستبداد فراگیر و خو گرفتن مردم با این فضای آلوده به وجود آمده است.

قرآن به بازت اب اط ع ات وس یعی از اجتم اع آن دوره،س طح در مرحله ی تفسیر امام با تکیه بر . ۲
گاهی و عمل مردم،دستگاه قدرت حاکم و گروه های مواف ق و مخ الف نظ ام سیاس ی ح اکم م ی  آ
پردازد.امام با به کارگیری آیات تاثیرگذارقرآن سعی داشتند که باورهای باطل رای  در جامع ه را تغیی ر 

د و مستکبر،بر حذر دارند.امام به عنوان جانشین رس ول خ دا در دهند و مردم را از اطاعت سران فاس
جامعه ای که بعد از رحلت در وضعیت مناسبی قرار نداشت الزم بود آن چنان گفتمان سازی کند که 

 تمام سطوح و مظاهر یک گفتمان جامع و تاثیر گذار را دارا باشد.
اخ قی جامعه می پردازد،اینکه م ردم کوف ه در مرحله ی تبیین امام به بیان انحرافات اجتماعی و . ۳

گاه بودند اما به خاطر منفعت طلبی چشم بر روی واقعیت ها بستند و نسبت ب ه ح ق ب ی  از حقایق آ
تفاوت شدند و به نفاد و دورویی روی آوردند و زمینه را برای تفرقه و سلطه ی فرهن و باط ل ف راهم 

وشن کردن حقایق با تاثیر پذیری از قران س عی دارد ک ه کردند.امام با به کارگیری اسلوب انتقادی و ر



 ۱۴۰۰ ینفرورد  یو تمدن اس م یزبان عرب یالملل ینکنفرانس ب ینمجموعه مقاالت اول

274 

ایدئولونی حاکم بر جامعه را که به شکلی طبیعی درآمده است را دگرگون کن د و ای دئولونی اس  م 
 راستین را اثبات کند.
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ية نورمان فیرکالف  تحلیل الخطاب النقدی فی نهج البالغه بناًء علی نظر

 الملخص
يل تحليل الخطاب متجْر فی علم اللغة. فيرکلف هی واحدة من الشخصيات الرائدة فی مجال تحل

الخطاب النقدى.منهج  هو  وع من تحليل الخطاب القائم علی القنص القْى يحقاول الجمقع ةقين 
التقاليد الثلثة: الولف،التفسير،الشقرح.ينبع  مقط تحليقل الخطقاب القْى ووقع  فيقرکلف مقن 
التفاعل ةين قوة و اللغة و ألن السلطة الحاکمة ألى مجتمع تنظم خطاب ذلل المجتمع يبحث هقْا 

 فی کيفية ارتباط االعمال االدةية ةالقوة المهيمنة فی المجتمع.النه  
يعتبر  ه  البلغ  من اهم الوثاق التی تورد افصاح التعاليم المتعلقة ةأةعقاد القدين و الحيقاة ةأقصقی 
البلغة.ألن طريقة الحکم لها تاثير کبير علی حياة الناس فی أى أمة، يحاول هْا المقال دراسة عقدد 

مام فی الحکومة علی مختلف المستويات ةناًء علی  ظريقة  ورمقان فيقرکلف إلظهقار من خطَ اال
خصائص و ايدئولوجيات خطاة  فی هْا الصدد. و يبقدو أن غقرض االمقام مقن اختيقار الکلمقات و 
المفاهيم المناسبة لثقافة الناس و مستوى فهمهم و االعتمقاد علقی الققرآن، تغييقر الفکقر الحقاکم و 

 الزائفة السائدة. تصحيم الثقافة
،الققققنه  البلغقققق ، ورمان فيرکلف،الخطققققاب االمققققام علققققی  :الرئیسرررریة المفررررردات

 النقدى،الحکومة،ايدئولوجيا.



 .ییاکبر م  یعل ...  نورمن فرک ف یهدر نه  الب غه بر اساس نظر یگفتمان انتقاد یلتحل

277 

critical discourse in nahj al-balaghah based on Norman fairclough 

theory Analysis of (A case study of Imam Ali's sermons on government) 

  
 Abstract  
Discourse analysis is rooted in linguistics.Fairclough is one of the leading 

figures in the field of critical discourse analysis.it is the text-based approach 

and analysis of discourse that seeks to combine the three traditions 

description terpretation and explanation.Fairclough's pattern of discourse 

analysis stems from the interaction between power and language.and since 

the rulling power of any society regulates the discourse of that society. this 

approach examines how lierary works relate to the dominant power of 

society. 
Nahj al-balaghah is the most important document that apparently reports 

eloquence and rhetoric inthese teachings related to the dimensions of religion 

and life.since the method of pgoverning hase great impoct on the lives of the 

peaple of any nation,this article tries to examine a namber of Imam Ali's 

sermons on government at different levels based on norman fairclough 

theory,so that the characte ristics and ideology show their discourses in this 

purpose of the Imam in choosing words and concept appropriate to the 

culture and level of understanding of the peaple and relying on the Qur'an is 

to change the ruling ideology and correct the prevailing false culture. 
Keywords:Imam Ali's,Nahj al-balaghah,Norman fairclough,Critical 

discourse,gowernment, ideology. 
 



 

، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/نیسان الفارابي و جامعة الکوفة،   م۲۰۲۱أبر

َدان  »تبارشناسی  َمَثل  عربی   ین  ت   «َکَما َتد 
 1حسین سنمار

 دانشگاه قرآن و حدیث قم

 چکیده
های اجتماعی ات، فرهنو، زبان، افکار، احساسات، عقاید و ارزشادبیّ  ی ازها بازتابثلمَ 

شناس ِی فرهنگ ی شناس ی )پ ارمیولونی( بخش ی از زباناست. َمثل تملّ یک و اخ قی 
شناس  ی ی، و حت  ی انساناجتم  اع یشناس  زبان ه  ای دیگ  ری چ  وناس  ت ک  ه در حوزه

ه ای ، و در زم ره مثلثل ی مع روفَکَما َتِدیُن ُتَداُن مَ  ِل ثَ مَ کارکردهای متنوعی را داراست. 
که از دوران پیش از اس م تا به ام روز در آث ار  است یدر فرهنو و ادبیات عرب حکیمانه

ادبا، شاعران و حکیمان بازتاب یافته و حتی در فرهنو و ادبیات عاّمه نی ز ریش ه دوان ده 
در پاس خ  است. اینک این پرسش مطرح است که ریشه این َمثل را در کجا باید ُجس ت؟

های این َمثل را در فرهن و . دیدگاهی که ریشه۱به این پرسش دو دیدگاه بیان شده است: 
های ای ن مث ل را انجی ل و . دی دگاهی ک ه ریش ه۲و ادبّیاِت جاهلی عرب ُجسته است؛ 

داند. این مقاله با استناد به روایات شیعی دی دگاه س ّومی را مبن ی ب ر ادبّیات مسیحی می
 شمرد.الس م محتمل میاین َمثل در تعالیم پیامبران، داوود و موسی علیهماریشه داشتن 

 
شناس ی های ج اهلی؛ زبانشناسی؛ پارمیولونی؛ مثلهای عربی؛ مثلمثل :گانکلیدواژ

 َکَما َتِدیُن ُتَداُن شناسی فرهنگی؛ تاریخی؛ زبان

                                                                                 
1. h.senemmar@outlook.com 
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 . مقدمه۱
پیش از اس م اص یل هس تند و تح ِت ت أثیِر های دوران شناس اسکاتلندی، َمَثل، شرد1به باور گی 

(. این نگاه شاید، متأثر از دیدگاهی است Gibb 1950, xxxviiiاند )وجود نیامدهفرهنِو دیگری به
، ۱۳۹۸ دانی دانسته است )زهای عَجمّیت را نماِد ب غِت شعِر عرِب جاهلی میکه دوری از کاستی

ه ا برگرفت ه از دهند. بسیاری از َمثلات عربی را تشکیل میها بخش مهّمی از زبان و ادبیّ (. َمَثل۱۳۲
ش ناخته « امث ال موّل د»های پیشااس می هستند. برخی دیگ ر نی ز، ک ه ب ه عن وان اشعار و حکمت

 های دیگری هستند. های فرهنوثلمَ  دارِ شوند، واممی

ش ود. ش ناخته میشناس ی فرهنگ ی ( ب ه عن وان بخش ی از زبان2شناس ی )پ ارمیولونیامروزه َمثل
توان د نمای انگر نق ش زب ان در ارتباط ات شناس ی، میها ب ه عن وان بخش ی از َمثلتبارشناسی َمثل

(. Mieder 2004زبانی در گذِر تاریخ باشد )-بینافرهنگی، و روشنگر فرایندها در تحوالت فرهنگی
شناس ی موض وعات زب انی، ی ابی ب ه ریش های برای راهتواند وسیلهع وه بر آنکه این تبارشناسی می

 تاریخی، فرهنگی و حتی اعتقادی باشد. 
؛ ب ه است یدر فرهنو و ادبیات عرب های حکیمانه،، و در زمره مثلثلی معروفَکَما َتِدیُن ُتَداُن مَ  ِل ثَ مَ 

نحوی که از دوران پیش از اس م تا به امروز مورد کاربرد ادبا، شاعران و حکیمان عرب ب وده اس ت. 
 توان برشمرد:اند را در دو گروه میهای این َمثل را داشتهیی که سعی در یافتِن ریشههادیدگاه

اند. ُادب  ا، های ای  ن َمث  ل را در فرهن  و و ادبّی  اِت ج  اهلی ع  رب ُجس  تههایی ک  ه ریش  هدی  دگاه. ۱
 توان جای داد.شناسان عرِب ک سیک را در این گروه مینویسان و زبانشناسان، فرهنووانه

 داند.های این مثل را انجیل و ادبّیات مسیحی مییدگاهی که ریشهد. ۲

نظری که برآم ده برآنیم که رویکرد دیگری را درباره تبارشناسی این َمثل به این فهرست بیفزاییم؛ نقطه
 از روایات شیعی است:

از آن را در  ت وان آث اریداند و میی این مثل را در تعالیم موسوی و داوودی میدیدگاهی که ریشه. ۳
 منابع یهودی موجود بیابیم.

برای این منظور پس از مرور جایگاه َمثل در فرهنو و ادبّیات عربی، ابتدا کاربرد این َمثل را در می ان 

                                                                                 
1. Sir Hamilton Alexander Rosskeen Gibb (1895 – 1971) 
2. Paremiology 
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نویسان عرب، به عنوان دیدگاه اول، م ورد بررس ی ق رار داده و اش عار پیشااس  می لغویان و فرهنو
های ای ن مث ل را انجی ل و ادبّی ات مس یحی دوم را ک ه ریش ه کنیم. سپس دیدگاهمحتمل را بیان می

کنیم. در پایان، روای اتی ک ه در داند بررسی کرده و مستنداتی را در حمایت از این دیدگاه بیان میمی
اند را عنوان کرده و شواهدی را در حمایت از این مّدعا از عهِد قدیم )ت نخ( ی این مثل آمدهبیان ریشه

 دهیم.عنوان اّولین و دّومین کتاِب مهّم یهودیان ارائه میو َتلمود، به 

 . َمثل و جایگاه آن در فرهنگ و ادبّیات عربی۱. ۱
ها در ی ک زب ان ج اری ب وده و تجربی ات نس لط ِی و موجز است که  ُپرمغزای متداول، َمَثل گزاره

را ه ا ثل(. مَ Shivtiel 2011, 730)کن د بیان میکوتاه  ی«خردمندانه کلماِت »صورت هروزمره را ب
های اجتماعی و اخ قی ات، فرهنو، زبان، افکار، احساسات، عقاید و ارزشادبیّ  ی ازبازتابتوان می

 (.۱۸، ۱۹۲۵ی )إسکندردانست  تملّ یک 

ه ا های سامی زبان به طور خ اص، َمثلهای مشرد زمین به طور عام، و فرهنوهمانند دیگر فرهنو
. چرا ک ه در غال   ش عر ب ه (۱۰، ۱۹۹۸ی )الفاخوردبّیات عربی هستند بخش مهّمی از فرهنو و ا

. أبوعبی د، (۸۵، ۱۳۹۸ دانی)زآیند کار میآیند و در بررسی و پژوهش درباره وانگان زبان بهزبان می
حکمة الع رب  األمثال»نویسد: در دریباچه کتاب خود األمثال چنین می د( ۲۲۴ م)قاسم بن سّ م 

 «.  ها در دوران جاهلی و اس م استها برگرفته از حکمت عرب. مثلس مالجاهلیة واإلی ف
ی ای بوده است که بسیاری از پژوهشگران ادبّیات در تمّدن عربی، از همان سدهاین اهمیت به اندازه

ان د. ب ه نح وی ک ه در ها را شرح کردهها پرداختند و برخی دیگر آننخستین اس م، به گردآوری َمثل
، آغاز، توسعه و خاتم ه آن ب ه وض وح ش اخه امث ال نیس ت عربی ک سیک از ادبیاتی ااخهش هیچ

(Sellheim 1991, 821 ِگرچه به نظ ر .) گ ردآوری امث ال در اواخ ر عص ِر  ،گ رانبرخ ی پژوهش
های امثال وج ود تری برای تدوین مجموعههای جّدیت شاس می م جاهلی آغاز شده و از سده دّو 

 (. ۱۳۸۰ یها باقی نمانده است )ذوالفقارامروزه اثری از آن داشته، ولی

یشه۲. ۱  های مثل. ر
ها ناشناس ب اقی مان دهبسیاری از َمثلها اتفاد نظر وجود ندارد؛ چنانکه، قائل ی مثلی ریشهدرباره

به ام ای از اها، همواره برای پژوهش گران درهال هی َمثل(. در نتیجه، پیشینه۴۰۸، ۱۹۶۰اند )ضیف 
ها برپایه رویداد یا داستانی پندآموز بنا شده ک ه بس یاری از ای ن است. بسیاری از این مثلقرار داشته
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 (۱۲۳، ۱۹۸۸اند. )قطامش ها و وقایع فراموش شدهداستان

و معیاره ای  ها در کنار زبان و ادبیات عربی، دارای س یِر ت اریخِی تح ّوالت اس ت. رویکرده اَمثل
ش ناس آلم انی، ، شرد1ه ا وج ود دارد. روُدل ف زله ایمشأ، انواع و منابع این َمثلمتنوعی درباره من

 :(۴۳، ۱۹۸۲)زلهایم ها را در سه گروه قرار داده است برمبنای زمان َمثل
شوند، که لغویان ط ی ق رون های عصِر جاهلی و دوران اس م میهای قدیمی: که شامل مثلَمثل. ۱

 ها پرداختند.آوری آنمعدّوم و سّوم پس از هجرت به ج

هایی هستند که لغویان از قرن چهارم شروع به تفکی ک از دیگ ر های موّلد: َمثلافزون بر آن، َمثل. ۲
ای ب رای ای ن امث ال بخ ش وی ژه مجمع األمثالها کردند. المیدانی در پایان هر فصلی از کتاب مثل

 رِ ی غ یه ااز فرهن وجه ان اس  م، غالب ا   ها به دلیل گسترش و فرهنگیاست. این َمثلدرنظر گرفته
 اند.وارد شده یبه فرهنو عرب یعرب

های عربی ب ه ها و ملتهای نوزدهم و بیستم از فرهنوشناسان در قرنهای معاصر: که شردَمثل. ۳
 هایی از کشورهای فلسطین، سوریه و مصر.آوری آنها پرداختند. مانند َمثلجمع

 : (۴۳، ۱۹۸۸)توفیق مجموعه مورد چهارمی را هم افزوده است  محمد توفیق ابوعلی بر این

 های محلی هستند.هایی که به لهجههای عامیانه: َمثلَمثل. ۴

در ب ویژه  را مربوط به دوره گسترش جه ان اس  م« هاواْم مثل»یا « امثال موّلد»ها همواره این دیدگاه
موج  افزونی یافتن تع ام ت  ایی جهان اس م،دانند. در آن دوره گسترش جغرافیمی یاسعبّ  یدوره

ها شده و به تبع آن، موج   تب ادالت عناص ر ها و دیگر اقوام و مللزبانزبانی و فرهنگی میان عرب
 ها شده است.فرهنگی و زبانی، مانند مثل

ها را بر ها نیز رویکردهای متنوعی وجود دارد. محمد توفیق ابوعلی مثلدرباره منابع و مآخذ این مثل
ها، . داس تان۳ها، . تش بیه۲. رویدادها، ۱اساس منشأشان به شش دسته مختلف تقسیم کرده است: 

ه ای برگرفت ه ش ده از ق رآن و ح دیث. ب ا ای ن وج ود، در ی ک . َمثل۶. اش عار و ۵ها، . حکمت۴
 ,Shivtiel 2011برش مرد )ت وان های عربی را در سه گروه کّلی میبندی عمومی، منبع َمثلتقسیم

732:) 
  با پس ]بدان که: ِإَنّ َمَع اْلُعْسِر ُیْسرا  »عنوان نمونه: متون ادبی عربی، مانند قرآن، حدیث و شعر. به. ۱

                                                                                 
1. Rudolf Sellheim (1928 2013 in Frankfurt) 
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مامن از ی ك : ُغ/ُیلسُع الماِمُن ِمن ُجْحر  َمّرَتینال ُیلَد »( و یا ۶-۹۴/۵)قرآن « دشواری، آسانی است
الُغوُل والَعنق اُء والِخ ّل  :ث ثة المستحی ت(. »ملسو هيلع هللا ىلص پیامبر )حدیثی از« شودسوراخ دوباره گزیده نمی

ش یعی س ده هش تم، شاعر )منسوب به « تاست: دیو، ُققنوس و دوسِت وفادارها سه: غیرممکنالَوفي
 (يلّ ین الِح الّد صفُي 

 مث لی تیتی تیت»رود. به عنوان نمونه: محاورات، که در گفتگوها و اصط حاتی عامیانه به کار می. ۲
: قیس قب ل م ا تغ یس»)َمثل فلسطینی(. ویا « گردیداید برمی: از همان راهی که رفتهجیتيی ما رحت

 )َمثل سوری(« یدریعمق آب را اندازه بگ رجهیقبل از ش

 شیدوران پ  یه اثلمَ اند. به باور گی ، های خارجی به عربی ترجمه شدهها که از فرهنوَمثلوامْ . ۳
ک ه  رودیم  شیتا آنجا پ   یگاند. تحت تأثیر فرهنِو دیگری بوجود نیامدهو  هستند لیاز اس م اص

 یابه عن وان نس خه دی، نمّو آن را بایمشابه خارج از فرهنو عرب یمثل افتنی: درصورت داردیم انیب
ه ای پسااس می که از زبان های(. َمثلGibb 1950کرد )و نه تأثیر گذار( ) یبررس یمستقل و مواز

ان د. در اند از این دستهها وارد زبان عربی شدهفارسی، یونانی و التین و بعدها از دیگر زبانُسریانی، 
: نی از م ادر الحاج ة أمُّ اإلخت راع»ت وان یاف ت: ها را م یزبان عربِی معاصر تعداد زیادی از این َمثل

 «اختراع است

کرده و سپس به ارائ ه دی دگاه س ّوم با این مقّدمات، دو دیدگاه نخست درباره ریشه این َمثل را بررسی 
 خواهیم پرداخت.

 . دیدگاه اول۲

 های أمثالها و مجموعهنامه. در میان فرهنگ۱. ۲
ان د. در کن ار کار بردهب ه« دی ن»شناسان عرب این َمثل را غالبا  ذیل وانه یا ریشه نوسان و وانهفرهنو

تِن عربِی ک سیک، سعی در معنا ک ردن وانه ترین ملغویان، مفسراِن قرآن هم، به عنوان شارحان مهم
اند. از آنجا که نظرات مفسران، کام   همسو با نظریات داشته و از کارکرد این َمثل سود جسته« دین»

های ای ن مث ل در آث ار کنیم. کاربستپوشی میلغویان است، در اینجا از بررسی این نظریات چشم
. مج امع امث ال ۲. لغویان نخستین تا سده س ّوم؛ ۱دهیم: می لغویان را در دو گروه مورد بررسی قرار

 های سّوم و چهارم پدیدآمدند.که در سده

 هایهن یزم شناس عربی درزبان د( ۱۷۰م ) یدیبن احمد فراه لیخلمنسوب به  ،لین معجم عربیاّو 



 .سنمار ینحس ...  «ُتَداُن  یُن َکَما َتِد » ِی َمَثِل عرب ِی تبارشناس

283 

عرب ی  هاللغ پژوهش گران فقه نیتراز جمله برجس تهی است. او نگاردستور زبان، عروض و فرهنو
 خوانیم:است. در العین می

َتی  ليَك، قال الناةغة:   وفي الَمَثل: کما َتديُن تدان أي کما تأتي ُيیه
 ةهقققققن أديقققققن مقققققن يقققققأتي َأذاتقققققي

 
ي  ُيققققققققِد ك  ُمداينققققققققَة المققققققققُداِيِن فله

 (۸/۷۳، ۱۴۰۸الفراهيدي ) 
ی ت ک رده اس ت. دیگ ر او تنها به ذکر این نکته که این عبارت َمثلی مورد استفاده در عربی است کفا

راوی و  ،د( ش اعر ۲۰۹م ) ییده َمعَمر بن ُمَثنّ بَ ابوُع لغوی این دوره که ذکری از این َمثل آورده است، 
ح وزه ی ه ات رین کت اباز مه مکه القرآن،  مجازدر  . اوشناس بزر  اوایل عصر عباسی استلغت

 نویسد: است میی و قرآنی ادبی هاپژوهش

 : وقال ابن نفیل ،دین تدانیقال فی المثل: کما ت
 لکقققققك زائقققققلواعلقققققم وأيققققققن أنَّ مُ 

 
 واعلققققم ةققققأنَّ کمققققا تققققدين تققققدان 

 (۱/۲۳، ۱۳۸۱)المثنی  
ی س ّوم، س دهادب در  بزرگ اناز کند. دیگر منسوب می« ابن نفیل»او با اشاره به بیتی شعر، آن را به 

اس ت. او در کت اب  دوران خ ود در بغ دادِ  یعرب  اتیادب از بزرگاند(  ۲۸۶م د )ّر بَ مُ  دیزیمحمد بن 
 نویسد:می اللغه واالدبی الکامل ف

 ومن أمثال العرب: کما تدین تدان، وأنشد أبو عبیدة:

 واعلقققققم وأيققققققن أن ملکقققققك زائقققققٌل 
 

 واعلققققم ةققققأن کمققققا تققققدين تققققدان 
 (۱/۲۵۹، ۱۴۱۷)المبرد  

کن د. از دیگ ر لغوی ان، ینقل م مثنیابوعبیده معمر او بدون اشاره به ریشه این َمثل، همان بیت را از 
ی است که داستان کامل و اشعار را به نق ل از ابوعبی ده شناس برجسته عربد( زبان ۳۲۱م ) دیْ ابن ُدَر 

ِعق الِک ب ي»ها را به کند و آنذکر می جمهرة اللغةدر کتاب  )دری د ده د. نس بت می« یِزید بن الصَّ
۱۹۸۷ ،۲/۶۸۸) . 

توان ابن أنباری دانست. او در دو کت اب مالفان ُکت  امثال، را میحدِّ فاصل میان لغویان نخستین، و 
پس از ذکر شعر ِفند زّمانّی، کلمات الناس ی معانی الزاهر فخود به این َمثل پرداخته است. در کتاب 
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، ۱۴۱۲کن د )األنب اري، را از ابوعبی ده نق ل می...«  واعلم وأیقن أن ملکك زائ ِل »همانند مبّرد شعر 
نیز ب ه نح و مختص رتری ای ن مث ل را  اتوال الجاهلیّ شرح القصائد السبع الّط  کتاب و در(. ا۱/۲۷۷

 (.۲۸تا، شرح کرده است )األنباري، بی

ه ا، کت اب ت رین ای ن کتابگروه دوم تألیفات مورد بررسی ما مجامع أمثال اولّیه است. یکی از مهم
هزار بیت است. او در این کتاب بیست د( ۵۱۸)م  میدانی نیشابوریمجمع األمثال نوشته ابوالفضل 

کرده. او درباره موّلد بودن ای ن مث ل ذکر « دونالمولّ » آوری کرده که حدود هزار َمثل را با عنوانجمع
 اظهار نظری نکرده و منشأ آن را به کسی نسبت نداده و این َمثل را با عباراتی دیگر معنا کرده است:

کما تعمل تجازی، إْن َحَسنا  َفَحَسِن وإن س یئا  فس یئ، ی َزی ُتَجاَزی، یعنکما ُتَجای أ؛ کما َتِدیُن ُتَداُن 
ی . )میدانإن عملت عم   حسنا  فجزاؤك جزاء حسن، وإن عملت عم   سیئا  فجزاؤك جزاء سيءی یعن

۱۹۵۵ ،۲/۱۵۵) 

ن َمث ل تواند برای یافتن شواهدی از ریشه ای های بعد خواهیم دید، میاین معانی، چنان که در بخش
از د(،  ۳۹۵)م  یمث ال، اث ر اب وه ل عس کرجمه رة األگشا باش د. دیگ ر کت اب ای ن بخ ش، راه

عقا». او در این کتاب َمثل را کام   به شودیمحسوب م یکت  امثال عرب نیترکامل نس بت « بن الصَّ
ک ی دیگ ر (. ی۲/۱۳۹، ۱۴۰۸کند )أبوه ل دهد و ماجرای منسوب به آن را به نحو کامل ذکر میمی

 او کت ابی است. عیش  ی( شاعر، کات  و ادد ۳۸۳م ) یابوبکر خوارزمهای امثال، مصنفان کتاب
توان اّولین کتابی دانست که از اساس بر مبنای أمثال موّلد نوشته شده اس ت. او را می األمثال المولدة

 ورده است:با عباراتی متفاوت آ ۱۵۹۶در این کتاب ذیل بخش األراجیز )رجزها( در مثل 

  ن الليققققققققققققققالي قققققققققققققققروض
 

 کمققققققققققا تققققققققققدين تققققققققققدان 
 (۴۰۰، ۲۰۰۳)الخوارزمي  

 دهد. او این بیت را به کسی نسبت نمی
دهد که این َمث ل های أمثال اولَیه نشان مینویسان نخستین و گردآورندگان مجموعهمرور آثار فرهنو

های ده بوده است. از نش انهزبان رسوخ کرهای نخستین در فرهنو و زبان مردمان عرباز همان سده
ترین نثِر نخستیِن عرب ی، گسترش این َمثل در دوران ابتدایی عربِی ک سیک، حضور این َمثل در مهم

از  باب اللب وة واإلس وار والش غبردر  کلیلة ودمنةد( در کتاب  ۱۴۲کلیله و دمنه است. ابن ُمقفع )م 
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اند، ب ه اتف اد، یافتن ریشه ای ن مث ل داش ته . برخی از آثاری که سعی در1این َمثل سود جسته است
 ها خواهیم پرداخت. اند که در بخش بعد به بررسی آناشعار پیشااس می را منشأ این َمثل دانسته

 . در ادبیات پیش از اسالم۲. ۲
دان د ک ه تبیین ی از آن را در بخ ش قب ل در آث ار دیدگاه اول، منشأ این مثل را اشعار پیشااس می می

نویسان بررسی کردیم. در ابت دای ای ن بخ ش ب ه اش عار پیشااس  می و من ابع آن خ واهیم فرهنو
پرداخت. در ادامه، اشعار پیشااس می محتمل را مرور خواهیم کرد و پ س از آن در بخ ش بع د ب ه 

 های فرهنگی انشاء این اشعار خواهیم پرداخت. زمینه
ربی منبع ثانوی به منظور ت دویِن زب اِن عرب ی ب رای پس از قرآن به عنوان منبع اصلی و اولّیه، شعر ع

«. الِش عُر دی واُن الَع َرب»ان د: . از این روست ک ه گفته(Jenssen 2001, 132)لغویان بوده است 
توانند منبعی برای امثال عربی باشند. گاه بیتی از یک شعر، گاهی یک مصرع، و گ اه حت ی اشعار می

 (. ۴۵، ۱۹۸۸لی شعری را پدیدآورند )توفیق تواند َمثبخشی از یک مصرع نیز می
. روی دادهای جنگ ی کوچ ک و 2اندمبدأ بسیاری از اشعار و امثال عرب جاهلی بوده« اّیام العرب»

 امّی ا گ اهیجاان د. گفته« اّیام الع رب»را از اس م و صدر اس م  شیپ عرِب  ایقبیله-گاه بزرِ  قومی
اس م، مسلمانان در مجالس خود شعر و اخب ار آن جن والعرب در نزد عرب چنان بود که در صدر 

مایه و ترین رویدادهای اّیام العرب، جن و َبس وس اس ت ک ه دس ت. یکی از مهمگفتندیها را باز م
 منشاء بسیاری از اشعار و امثال جاهلی بوده است.

ان د. در تقس یم کردهاند را به سه و یا چهار گروه مختل ف ها براساس زمانی که از آن نشأت گرفتهَمثل
ه ای عص ِر ج اهلی . َمثل۱گیرند: است، دو نوع مثل جای می« های قدیمیَمثل»گروه اّول که گروه 

های صدِر اس م. اینکه چگونه میان این دو نوع َمثل بتوانیم تم ایز قائ ل ش ویم م ورد بح ث . َمثل۲
ده د امش چند معیار را ارائ ه میها به عصر جاهلی، قطگران بوده است. درباره انتساب َمثلپژوهش

 (:۱۲۵، ۱۹۸۸)قطامش 
ه ای أمث ال ب رای بعض ی از نّصی برای انتساب به قائل آن وجود داشته باشد. همچن ان ک ه کتاب. ۱

 اند.ها ذکر کردهمثل

                                                                                 
 ر: ... فاصبری علی فعل غیرك کما صبر غیرك علی فعلك: فِنه قد قیل: کما تدین تدان. ولکل عمل ثمرة من الثواب والعقاب.. قال لها شغب1
 .ستین یدوران پس از اس م باشد، منتف یهامذکور منحول بوده و از برساخته یهااشعار و حکمت نکهیاحتمال ا ،نی. با وجود ا2
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ای که این مثل به آن منتس  شده، معّین ش ده باش د. همانن د امث الی ک ه ب ه اّی ام الع رب حادثه. ۲
 د.انمنتس  شده

بس یاری از امث ال «. شنشنة أعرفهقا مقن أخقزم»َمثل شامِل َعَلمی از اع م جاهلیت باشد. مانند: . ۳
 «البسوس من اشأم»از این گروه است. مانند: « أفعل من»

 نّ  و نوشته علما بر جاهلی بودن َمثل.. ۴

 شامل بودن َمثل به عادت و یا اعتقادی از جاهلیت.. ۵

ی َمثِل مورد بح ث را ب ه اش عار عرب ی پ یش از ویسان و مفسریِن قرآن، ریشهنشناسان، فرهنوزبان
ّم اناند. یکی از احتماالت برای منشأ این َمثل، شعری از فن د زم انی اس ت. اس م رسانده ی ِفن د الِزّ

یکی از شعرای جاهلی بود که در جنو بس وس حض ور داش ت. او  بکر بن وائلبنياز (،  ه.د ۹۲)
 ها سروده:در یکی از همان جنواین قصیده را 

 أقيقققققققققدوا الققققققققققوَم  نَّ الُظلقققققققققق
 

ققققققققققاُن    قققققققققققَم ال يروققققققققققاُه َديَّ
 ... 

ققققققققققرُّ  َح الشَّ ققققققققققا َلققققققققققرَّ  َفَلمَّ
 

َيقققققققققاُن   قققققققققَو ُعره َسقققققققققی َوهه  َفَأمه
َوا  ققققققَ  ِسققققققَوى الُعققققققده  َوَلققققققمه َيبه

 
قققققققققاُهمه َکَمققققققققققا َداُ ققققققققققوا   ِن ِد َّ

  ما قققققد ىزيقققققچ یو جقققققز دشقققققمن 
 

 ا جقزا داد قدآ چنان کق  آ هق ميداد فرشانيک 
 (۲۵، ۱۹۸۹)الضامن  

ان د، گران در آثار خود اس تفاده کردهها و پژوهشهای مختلفی از این قصیده را نویسندهگرچه نسخه
 ها مشترک است.ولی دو بیت اخیر و بویژه بیت آخر در غال  آن

اند. در ل نام بردهطور که پیش از این ذکر شد، شعر پیشااس می دیگری را به عنوان منبع این َمثهمان
ب ه دخت ر یزی د ب ن ص عق ی حارث بن شمر غسَّ اناند، ماجرای این َمثل، که بسیاری آن را ذکر کرده

داده ب اخبر ش د ای ن ک بی، زمانی که پدرش نبود، تجاوز کرد. هنگامی که بازگشت و از آنچ ه روی
 شعر را بر او خواند:

ملقققك المقيققق  أمقققا تقققرى  َيقققا َأيَهقققا اله
 

ًل   َتِلَفقققققاِن َلقققققيه  ؟ولقققققبحًا َکيقققققَف َيخه
تی ةَهقققا  قققمه  َأن ُتقققیه قققَتِطيع الشَّ  َهقققل َتسه

 
ًل َوهققققل َلققققك ةالمليققققك يققققدان   َلققققيه
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َلم وأيققققققن َأن ملکقققققك زائقققققٌل   َفقققققاعه
 

َلققققم ِةققققَأن َکَمققققا تققققدين تققققدان   َواعه
های روایت شده، این ابی ات موج   ن دامت ح ارث ش ده و دس ت بازداش ته و در براساس داستان 

اند های یاد شده، عناوینی که به شاعر این ابیات نسبت دادهاسخ او را داده است. در داستاناشعاری پ
ِعق الِک بي»، «ابن الّصعق»، «ابن ُنفیل»رسد متفاوت است. ولی به نظر می یزی د »و « یِزید بن الصَّ

ن خویل د یزید بن عم رو ب »همگی عناوین شاعر و چابکسوار جاهلی، « بن عمرو بن ُنفیل الک بي
. گ اهی نی ز ای ن ابی ات را ب ه (۸/۱۸۵، ۲۰۰۲ی )الزرکل باشد «  بيفیل بن عمرو الِک عق بن نُ الصَّ 

 محم د ب ناند. ابن عساکر در تاریخ دمشق و ب ه تب ع او اب ن منظ ور، نسبت داده« یلد بن َنوفلخَو »
 اند:ذکر کردهاین َمثل را با کمی اخت ف با دیگران  ربالَع  ساُن لِ در  د( ۷۱۱م مکّرم )

َتَصَبُ  اةنَت  ا ي، َوَکاَن اغه ُن َأةي َشِمٍر الَغسَّ ِث ةه َحره ِکَلِةيُّ ِلله فل اله ُن َ وه يلد ةه  :َقاَل ُخَو
هقققا الَمِلقققك الَمخقققوُف، َأمقققا َتقققَرى  َيقققا َأيُّ

 
َتِلفقققققان؟  ًل وُلقققققبحًا کيقققققَف َيخه  َلقققققيه

تي ِةَهقققا  قققَتِطيُع الشقققمَ  َأن تقققأه  َهقققله َتسه
 

ًل، َوَهققق   له َلقققك ةالَمِليقققِك َيقققداِن؟َلقققيه
َکققققَك زائققققٌل   ِقققققنه َأنَّ ُمله  َيققققا حققققاِر، َأيه

 
َلققققمه ةققققَأنَّ َکَمققققا َتققققِديُن ُتققققداُن    واعه

  (۱۳/۱۶۹، ۱۴۱۴منظور، )ابن 
. (۱۷/۶۱، ۱۹۹۵عس اکر )ابنپیشا اس می است  شاعری خویلد بن نفیل بن عمرو بن ک ب الک ب
احتم ال  معجم الش عراءی در محمد بن عمران مرزباند که شاید بر مبنای اشتراک در همین شعر باش

 1عنوان مشترک یک ف رد باش د را مط رح ک رده اس ت« خویلد ابن نفیل»و « یزید بن الصعق»اینکه 
. از مجموع این منابع آنچه که مورد اخت ف نیست، طرف دوم این م اجرا (۴۹۴، ۱۴۰۲ی )المرزبان

 است. یانحاکم غّس ه (  ۸)م  شمریحارث بن اب

چنانکه گفته شد، دو شعر پیشااس مْی منتس  به این َمثل است که هردو شرایط انتساب به جاهلیت 
ان د، ش عری اس ت ک ه را دارند. شعر دیگری که به عنوان ریشه این مثل در دوره جاهلّیت نسبت داده

د( در تفاسیر  ۵۵۶د(، و ابوالفتوح رازی )م  ۶۷۱( ، ُقرطبی )م ۴۲۷برخی مفسران، مانند َثعلبی )م
 اند:خود به آن اشاره کرده

 و کما قال لبید:

                                                                                 
الصعق عمرو بن خویلد بن نفیل بن عمرو بن ک ب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة. وقیل إن الصعق هو  . یزید بن الصعق الک بی واسم1

 خویلد ابن نفیل والصعق لق .
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 حص   ادك یوم   ا م   ا زرع   ت و إّنم   ا
 

 ی   دان الفت   ی یوم   ا کم   ا ه   و دائ   ن 
 (۱/۷۷، ۱۳۷۶)رازی  

از اس  م  شیپ ِی عرب یهاها و گفتارهنوشته نیمشهورترد( از شاعران معّلقات،  ۴۱)م  َلبید بن ربیعة
یات به او نسبت داده شده، ولی از آنجا ک ه ای ن ش عر در دی وان او . گرچه این اباست حیدر شعر فص

، از ش اعران دوره س ابق ب ن عب د اهلل البرب ريتا( و این بیت در زم ره اش عار بیی یافت نشد )العامر
 کند.این انتساب به لبید را منتفی می (،۸۴، ۲۰۰۴اموی، آمده است )ب. ضیف 

 ه جاهلی . زمینه فرهنگی نمّو َمثل در دور 3. ۲

توان فرهنو احتمالی نُمّو این َمثل را تخمین زد چراکه ه ر دو ش اعر ن ام ب رده ش ده احتم اال  در می
ّمانياند. بردهفرهنو دینی مشترکی به سر می ش هل ، شاعر نخست است که عنوان کام ل او را ِفند الِزّ

ی )ع. ا. البغ دادان د منسوب کردهاند و او را به جّد پدریش گفتهی ان الحنفبن زمّ  هبن شیبان بن ربیع
اهلل ب ن گونه است: الفند الزّمانی بن زّمان بن تیم. در برخی منابع نس  کامل او این(۳/۴۳۴، ۱۴۱۸

. بن ابر ای ن او را از (۲۷، ۱۹۹۸)دیوان المرقش ین ثعلبة بن عکابة بن صع  بن علی بن بکر بن وائل 
ک ه دی ن  بودن د هیس ور در ع هیب زر  رب لهیاز قب یاشاخهکر بن وائل اند. بنوببنوبکر بن وائل دانسته

. گذشته از این او در جنو بسوس با بنی (۱/۳۳۴، ۱۹۶۰)ضیف مسیحیت در میانشان رواج داشت 
ب ه  بن ی تغل   ل هیافراد قب شتریبتغل  شرکت داشته و اشعار ذکر شده را در این جنو سروده است. 

. بنابر این اگر فند زم انی را نص رانی اندبوده یحیمس ،یروم نینشیحیبا مناطق مس همجواری لیدل
 کم او با فرهنو نصرانی آشنایی داشته است.)مسیحی( ندانیم، دست

در شعر دوم، با وجود اخ ت ف نظ ر درب اره ش اعر، درب اره مخاط   ای ن اش عار می ان موّرخ ان و 
ب ود ک ه  دمش ق یاناکم غّس ح ه  (  ۸)م  مرِش یحارث بن ابگران اتفاد نظر وجود دارد. او پژوهش

. (۲/۱۵۵، ۲۰۰۲ی )الزرکل  به او نام ه نوش ت اس م امبریپ بود یاز کسان یکاس م را درک کرد و ی
 س ده ت ا س ومسده  نیآغاز یهاسال انیبودند که در م یزد قحطاناَ  لهیاز قب یدر اصل اعراب 1انیَغّسان
 رهیجزش به یدر ش مال غرب ک ه  ها. آنبودنددهیاز جنوب عربستان به حدود شام کوچ ی دمی پنجم

 ی دیچهارم م شدند و طی سدهتابع روم  دولتی تشکیل بودند روم یمرزها یگیعربستان و در همسا
. غّس انیان ت ابع کلیس ای ارت دکس ش رقی بودن د و (۴۱، ۱۹۶۰)ض یف  ش دند یحیمس  یبه تدر

توان ی ک ح اکم را می شمریارث بن ابحهای رای  در میان آنان، آرامی و سریانی بود. بنابر این زبان
                                                                                 

 اندهم نامیده شده آل جفنه وغساسنه ، . بنو غسان1
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ش مار آوری م، را هم از شعرایی این مث ل به «عةیرب یبن أب دیلب»نصرانی دانست. در نهایت حتی اگر 
ه و برخی او از ملوک غساسنه شعر سروده بود یبه مدح بعض شیوائل شاعرادر چنانکه نقل شده، او 

 .(۱۱۶، ۲۰۱۷ی )عزاواند را در زمره شعرای غّسانی نام برده

های فرهنگ ی مس یحی در برایند بررسی فض ای پیرام ونی ش اعراِن ای ن َمث ل، نش ان دهن ده زمین ه
هاست. نزدیکی جغرافیایی و در نتیجه آن قرابت فرهنگ ی ب ا مس یحیان ش مال ش رقی و غرب ی را آن

 پردازیم.م میای دانست. با این مقدمه به بررسی دیدگاه دوترین عامل بروز چنین نتیجهتوان مهممی

 . دیدگاه دوم3

 . کتاب مقّدس )بایبل( و آشنایی اقوام عرب با آن۱. 3

یابی مثل کما تدان تدین پرداخته نیاز به چند مقدمه درب اره کت اب برای بیان دیدگاه دومی که به ریشه
ه ا خ واهیم های ع رب زب ان اس ت ک ه در ادام ه ب ه آنمقدس مسیحیان و حضور آن در س رزمین

 .پرداخت
ش به  ِن ی د نیت ربزر همانند دیگر اقوام سامی که  ی،پرستدر کنار بتامروزه برای ما روشن است که 

توانستند ط ِی  تیّ حیمس و تیّ هوددیگری نیز مانند ی انیادتدری  به شد،عربستان محسوب می رهیجز
ب ه  حبشه، زیو نشام و عراد  هایسرزمیندر  تیّ حیمسانتشار  .گذشت زمان به این سرزمین راه یابند

های تحت حاکمّی ِت می دی در سرزمین ۳۱۸-۳۱۲های دلیل رسمی شدن دیِن مسیحّیت طِی سال
 نی ای که ب ه س وی تجار یها. قافلهدیسرعت بخش العربرةیدر جز نید نیا و نفوذ به گسترشروم، 

ه ا پ یش ه به قرنپیامِد این گسترش ک. نددیبخشیماین تأثیر را سرعت بودند،  رفت و آمدمناطق در 
 گردد، آشنایی اعراب با کت  مقّدس مسیحیان و یهودیان است.از اس م باز می

از آن یبخش  انیهودیو ها را آنهمه  انیحیهاست که مسنوشتهای از مجموعه )بایبل(، سکتاب مقّد 
اس ت ک ه تنه ا  مق ّدسکت اب  ، بخش ی ازدی جد عه دِ  دانن د.یخود م  ی و مقّدسها را کتاب اله

 یسیعبا وجود آنکه  .(۴۴، ۱۳۹۵. )میشل دانندیآن را معتبر نم انیهودیآن را قبول دارند و  انیحیمس
. نوشته شده است یونانیبه زبان  دیعهد جدگفتند، سخن می یبه زبان آرام او ونیّ و حوارالس م علیه

خ ش اّول آن، ک ه ب اس ت یمطال   گون اگون زی ها و رساالت متنوع و نشتمل بر کتابم دیعهد جد
بن ا ب ر  اس ت ک ه لی بخش مشتمل بر چه ار انج نیا الس م است.ی علیهسینامه و سخنان عیزندگ

چهار کت اب،  نیاند. در واقع انوشتهآنها را  اوحنّ یس، لوقا و مرقُ  ،یتّ مَ  اعتقاد سّنتی در میان مسیحیان،
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 کنند. یم تیا رواآن ر یهستند که افراد الس می علیهسیحضرت ع یو گفتار یعمل رهیس

و  آنه ا هماهن و ، زبان و ساختاراتیّ دارند و محتوا، ادب کسانی یمرقس و لوقا سبک ،یمتّ  ِل یسه انج
ه ا منج ر ب ه مس ئله العاده در مقابل اخت فات موردی بین آنهای فودشبیه هم هستند. این شباهت

. در پاسخ به این مشکل (Goodacre 2001, 16)شد « 1نواهای هممسئله انجیل»الهیاتی با عنوان 
ه ا م ورد توج ه بیش تری نظری ه از آن اند که هفتکرده پیشنهاد متفاوت را حلها راهگران دهپژوهش

 م ورد و ش ده نگاش ته ک ه اس ت انجیل ی اول ین م رُقس انجیل ها،نظریه اند. در بسیاری از اینبوده
 منب ع از م رقس انجی ل ب ر اف زون انجی ل، دو ای ن است. بوده لوقا و متی انجیل نویسندگان استفاده

در ای ن منب ع فرض ی،  .ان دگ ذاری کردهنام Q را منبع این که اندکرده استفاده نیز دیگری یناشناخته
 آن از م رقس اث ری در انجی ل ول ی آمده اس ت لوقا و های متیبه طور مشترک در انجیل که مطالبی

احتم ال  گ ران،براساس نظری ه برخ ی پژوهش. (Goodacre 2001, 20)آمده است  ندارد، وجود
 خود از منابع دیگری همچون منابع عبری بهره برده باشد نیز وجود دارد. Qاینکه منبع 

 پردازیم.نوا میبا این مقدمات به بررسی مفاهیم این َمثل در این اناجیل هم

 . در عهد جدید۲. 3
 ِی تس نّ  تی ب ر اس اس روا اس ت. ت رکی زدس ده اول ن تی هودیب ه  ی، مّت نواهم لیانج سه انیاز م
ی، ان دکی پ س از سیع یاز دوازده حوار یکی یتوسط متّ  ترین انجیل، وقدیمی کتاب نیا ت،یّ حیمس

 دی جد عه دِ  یچهارگانه بوده و در ابتدا یهالیانج نیترلمفّص  لیانج نیا. استشده نوشته ۷۰سال 
الس  م نگاش ته گفتارها و افع ال عیس ی علیه . انجیل مّتی براساس اهمّیت موضوعیاستقرار گرفته

ها. بر همین مبنا موعظه روی کوه که مشتمل ب ر اص ول تع الیم شده و نه بر اساس ترتی  تاریخی آن
موعظ ه ه ای ( بخش۴۶، ۱۳۹۵آمده است. )میشل  ۷و  ۶، ۵های الس م است در بابعیسی علیه

 لی لاط راف ش هر َج  یه ااز کوه یکیبر فراز   مالسعلیه یسیاست که ع یها و سخنانکوه، آموزه بر
است. در بخش هفتم انجیل مت ی و دیگر مردمان ایراد کرده خطاب به شاگردان تونیمعروف به کوه ز

 خوانیم:می

 دی کنیم  قض اوترا  گ رانیطور ک ه ش ما دهمان( ۷:۱داوری نکنید تا بر شما داوری نشود. )متی »
 دی عوض خواه مانهیبا همان پ د،یبده گرانیکه به د یامانهیهر پ شد. با دیخواه قضاوت زیخودتان ن

                                                                                 
1. The Synoptic Problem 
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 1(«۷:۲)متی  گرفت.

ت وان می« إن عملت عم   حس نا  فج زاؤك ج زاء حس نی یعن »با مقایسه این متن با تعابیر المیدانی 
 دریافت این متْن تشابه و رابطه تنگاتنِو لفظی و معنایی با َمثل عربی مورد بحث دارد.

ترین انجی ل، است. اعتقاد رای  آن است که ق دیمی 2نوا، انجیل مرُقسهای هماز انجیل یکی دیگر
از انجیل  ۲۴نگاشته شده است. در فصل چهارم، آیه  ۷۰-۶۵های انجیل مرُقس است و حدود سال

 مرُقس آمده است:
یه م م  مان هیهمان پبا  د،یکه بده یامانهی. با هر پدیدّقت کن دیشنویدر آنچه م»باز به آنها فرمود: 

 3(۴:۲۴)مرقس . دیداریم افتیهم ع وه بر آن در یزیو چ دیریگ

 کنیم:همین مطال  را با اندکی تفاوت در لفظ و معنا در فصل ششم از انجیل لوقا مشاهده می
. دیت ا محک وم نش و دی. محکوم نکندیریتا خود مورد قضاوت قرار نگ دیقضاوت نکن گراندیدرباره »
درس ت و  مانهیکه به شما داده خواهد شد، پ دیده( ۶:۳۷)لوقا  .دیشو دهیتا بخش دیببخشرا  گرانید

 گ رانیک ه ب ه د یامان هیبا هر پ رایخواهد شد، ز ختهیدر دامن شما ر زیفشرده و تکان داده شده و لبر
 4(«۶:۳۸)لوقا  گرفت دیعوض خواه مانه،یبا همان پ دیبده

 نوا یافت.توان در هرسه انجیل همثل را میهمانطور که اشاره شد، محتوای این م
 . حامیان دیدگاه دوم3. 3

از  ک یو ی سوعی،یَ ( روحانی ۱۹۲۷م ) 5خویش سیلوهای شاخ  در همین موضوع، یکی از چهره
را  تیحیهای حضور فّعال و م اثر مس نشانهاو ت ش داشت که نامداران فرهنو و ادب عربی است. 

مشحون از اغ  ط و اوه ام »، هرچند که برخی پژوهشگران، آثار او را نمایان سازد العرب رةیدر جز
 خ ود ب ا عن واناث ر  نیت رمه م(. او در ۱۳۷۹اند )ش ریعتمداری دانس ته« تاریخی، لغوی و نحوی

                                                                                 
1. Do not judge, or you too will be judged. (Matthew 7:1) For in the same way you judge others, you will 

be judged, and with the measure you use, it will be measured to you (Matthew 7:2) 
از سخنان او توجه  شیب الس مهیعل یسیاست که مرُقس به افعال ع نیدر ا ینبوده و تفاوت روش او و متّ  الس مهیعل یسیع ونیّ . مرقس از حوار2

 (.۴۷، ۱۳۹۵ شلی)مدارد 
3. "Consider carefully what you hear", he continued. "With the measure you use, it will be measured to 

you—and even more" (Mark 4:24) 
4. "Do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, 

and you will be forgiven (Luke 6:37) Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, 
shaken together and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be 
measured to you." (Luke 6:38) 

5. Louis Cheikho (1859 – 1927) 
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و عرب ی،  انییس ر ن ی،یالت ون انی،ی خیاز آثار و تواراستفاده با  ةیّ عرب الجاهل نیو آدابها ب ةیّ النصران
شان دهد )شریعتمداری و فرهنو عرب ن خیدر تار را انیحیو منزلت مس تیاهّم  تواندبتا  ت ش کرده

در همین اثر او با اشاراتی که به انجیل متی و لوقا دارد، ریش ه ای ن َمث ل را س خنان عیس ی  .(۱۳۷۹
 الس م دانسته است:علیه

ُنوَ قِة  ئلَ وا لِ اَل َتِدينُ »(: 2٧: 6ولوقا  1،2: ٧ومن أقوال السيد المسيم أيضًا )متی:  يه ُکقمه ِةالَدَّ َّ َ
َ
ُتَداُ وا، أل

ي ِةِ  َتِکيُلوَن ُيَکاُل َلُکمه  ِْ
ِل اَلَّ َکيه ِةاله ِتي ِةَها َتِديُنوَن ُتَداُ وَن، َو کمقا َتقِديُن »فقد أخقْه العقرب ةلفظقة « اَلَّ

 (۱/۱۳۴، ۱۹۸۹)شیخو «. ُتَداُن 
(. ای ن ۱/۱۴۴، ۱۹۸۹ده اس ت )ش یخو و در جایی دیگر از همان کتاب به روایتی اس می اشاره ک ر

، با س ندی مقط وع و ض عیف از ُفض الة ب ن ُعبی د، از انص ار و الّم الُع  نُز کَ روایت را متقی هندی در 
 وارد شده است:...«  اإلنجیلی ف مکتوِب »، نقل کرده که در آن عبارت ملسو هيلع هللا ىلصصحابی پیامبر اس م

 (۱۵/۷۲۲، ۱۴۰۱)الهندي . لْي تکيُل تکتاُل مکتوٌب في اإِل جيِل: کما َتِديُن ُتَداُن، وةالکيِل ا
از دیگر حامیان دیدگاه دوم، عبدالمجید عابدین، استاد ادب عربی در دانشگاه خ ارطوم اس ت. او در 

 اآلداب الس امیة األخ ریی القدیم مع مقارنتها بنظائرها ف ی النثر العربی األمثال فانتهای کتاب خود 
را ه م ذک ر  کم ا ت دن ت دانو نظ ائر آن در زب ان آرام ی، َمث ل های عرب ی ضمن ذکر ُنه َمثل از َمثل

 است.کرده

توان مستندات برای این مّدعا که حّداقل یک ی از من ابع ای ن ها درباره دیدگاه دوم، میدر نتیجه بحث
ویژه آنکه از نظر تاریخی اقوام ع رب َمثل، ریشه در تعالیم کتاب مقّدس مسیحیان دارد را پذیرفت. به

 (. ۱۷۸، ۱۳۷۹اند )بروکلمن س دائم با مسیحّیت بودهدر تما

 . دیدگاه سوم۴

 . در روایات شیعی۱. ۴

کنیم. در پس از بررسی دو دیدگاه موجود، دیدگاه سوم که برآمده از روایات شیعی اس ت را بی ان م ی
ه و بس یاری های متعدد و به اسناد و الفاظ مختلفی، این َمثل به کار رفتمنابع روایی شیعی و در کتاب

گشا در این زمینه هستند. اّولین کتابی که مورد برّرس ی ق رار خ واهیم هایی رهها دارای کلیدوانهاز آن
 یادب عربامثال و  ی ومعارف اس م حکمت، ل،یتأو ر،یاز تفس یغن یمنبعالب غه است که داد نه 

ها بوده به نحوی ک ه نبعی برای َمثلالس م همواره مالب غه و ک م امیرالمامنین علی علیهنه  است.
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الب غه اختص اص های نه برخی پژوهشگران فصلی مستقل، یا کتابی مستقل در آثار خود را به مثل
 آمده است: نه  الب غه 153خطبه اند. در داده

ُصُد ...  َرُع َتحه واهی شد و همان چیز دهی جزا داده خگونه که جزا میهمان: َو َکَما َتِديُن ُتَداُن َو َکَما َتزه
 .کنی درو خواهی کردرا که زراعت می

در این بیان، َمثل مورد بحث ما با عبارتی در ادامه آن تفسیر شده است. دیگر کتاب مورد بررسی م ا، 
درب اره جایگ اه ای ن  اس ت. های روایی ش یعیانکتاباز  یثیمنبع حد نیو معتبرتر نیترمهمی الکاف

تر تر و ج امعاز تم ام کت   اص ول، مض بوط یک افال کتاب» :سدینویم یمجلس محمدباقر کتاب،
از چن د روای ِت کت اب  (.۱/۳، ۱۴۰۴ ی)مجلس « اس ت هی امام فیتأل نیترو بزر  نیاست و بهتر

گش ا هس تند ک ه ب ه هایی راهکار رفته است، س ه روای ت دارای کلی دوانه الکافی که این َمثل درآن به
 چنین است:پردازیم. روایت اّول اینا میهبررسی دو روایت از آن

ِن َأِةي ِرو ةه َداِم َعمه ِمقه ِداللِ  علي َعنه َأِةي، اله قَف »السلم، َقاَل: َعبه قَن آَدَم، ُکقنه َکيه َراِة: اةه قوه ُتقوٌب ِفقي الَتَّ َمکه
َ ؛ َکَما َتِديُن ُتَداُن   (۳/۳۷۵، ۱۳۷۸ نیي)کل «، ...ِشئه

تواند رهنمای این مسئله باشد ک ه می« تورات نوشته شده است... التورات: دری مکتوِب ف»کلیدوانه 
 چنین است:های این َمثل را باید در تعالیم انبیای پیشین جستجو کرد. روایت دیگر اینریشه

ِن َأِةي ِل ةه َفضه َة: َعنه َأِةياله ِداللِ  علي ُقَرَّ ِجَداَر، »السلم، َقاَل: َعبه َعاِلُم اله ا َأَقاَم اله َحی اللُ  ِ لقی ُموسقی َلَمَّ َأوه
ِلٍم ُوِطَئ ِفَراُشقُ ، َکَمقا َتقِديُن ُتقَداُن  ...السلم: علي  ِرٍئ ُمسه ، َوَمنه َوِطَئ ِفَراَ  امه ِ َي ِ َساُؤُکمه ُ وا َفَتزه  «اَلَتزه
 :(۱۱/۲۷۵، ۱۳۷۸ نیي)کل

ا خواهند نم ود. زنا نکنید که زنانتان زن پس ...الس م وحی نمود: خداوند به حضرت موسی علیه... 
سان ک ه رفت ار کن ی، و هرکس با همسر مرد مسلمان آمیزش کند، با همسرش آمیزش خواهد شد. آن

 پاداش خواهی دید.
 مشابه همین روایات را قط  راوندی به روایت صّفار در قص  األنبیاء روایت کرده است:

 (۱۶۲، ۱۳۶۸ ىراو د)ال...  أوحی الل   لی موسی: کما تدين تدان، وکما تعمل کْلك تجزى
 به این نحو روایت شده: من الیحضره الفقیه کتاُب روایت دیگر را شیخ صدود در 

ُن َأِةي ُرو ةه َداِم َعنه َأِةيِ  َعنه َأِةيَو َرَوى َعمه ِمقه َفرٍ اله ُ  َتَعقاَلی ِ َلقی »السلم َقاَل: علي  َجعه َحی اللَّ َکاَن ِفيَما َأوه
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َراَن علي  ِن ِعمه َراَن َمنه َزَ ی ُزِ َي ِة ِ  :لسلماُموَسی ةه َن ِعمه ِدهِ  ،َيا ُموَسی ةه َِ ِمنه َةعه َعِق َيا ُموَسقی  .َو َلوه ِفي اله
َراَن  َن ِعمه ُلَك  ،ةه َراَن  .ِعفَّ َتِعفَّ َأهه َن ِعمه ِتَك  ،َيا ُموَسی ةه ِل َةيه ُر َأهه ُثَر َخيه َت َأنه َيکه َ قا ،ِ نه َأَرده اَك َو الزك َيقا  .َفِإيَّ

َراَن ُموَس  َن ِعمه  (۴/۲۱، ۱۴۱۳ةاةوي  )اةن.« َکَما َتِديُن ُتَداُن  ،ی ةه

 در روایت دیگر این کتاب، داستانی مشابه ماجرای ابن ُنفیل روایت شده است:
ِد َداُوَد علي  َرَأٌة َعَلی َعهه ِبَلِد َقاَل: َکاَ ِ  ِامه ِن َأِةي َاله َراِهيَم ةه تِ َو ِفي ِرَواَيِة ِ ةه ِرُهَها السلم َيأه قَتکه يَهقا َرُجقٌل َيسه

ِسَها ُ  َتَعاَلی ِ َلی َداُوَد َعَليه ِ ...  َعَلی َ فه َحی َاللَّ َلُم ُقله َلق ُ َفَأوه ، ۱۴۱۳ةاةويق  )اةن. َکَمقا َتقِديُن ُتقَداُن : َالسَّ
۴/۲۲) 

اون د خد گرف ت.رفت و به زور از وی کام میالس م زنی بود که مردی نزد او میدر روزگار داود علیه
آی ی، م ردی ه م ب ه که به آن مرد بگوید: هر بار که تو نزد من م ی عزوجل در دل آن زن چنین افکند

الس  م او را نزد داوود علی ه آن مرد سراغ زن خود رفت. دید مردی پیش اوست. رود.سراغ زن تو می
الس م فرم ود: علیهداود  آورد و گفت: ای پیامبر خدا! ب یی سرم آمده که بر سر احدی نیامده است.

الس  م وح ی پس خداوند متعال به داوود علیه مرد گفت: این مرد را پیش زنم یافتم. آن ب  چیست؟
 گیری.فرمود که: به او بگو: از هر دست بدهی، از همان دست پس می

،که دعائم االس  مروایات دیگری از مذاه  دیگر اس می به همین معنا نقل شده است. روایتی در 
ی )المغرب را نق ل ک رده  کتاب م ن ال یحض ره الفقی هبا همین مضامین و لفاظی شبیه به روایت اّول 

 یو احک ام فقه  ین ید یعم ان درب اره باوره انُ  یکتاب قاض  نیترمهم. این کتاب (۲/۴۴۹، ۱۳۸۵
 اقتضاء العلم العملد( در  ۴۳۶سّنت هم خطی  بغدادی )م ی است. در منابع اهللیمذه  اسماع

کن د. ای ن روای ت ب ا الف اظ مش ابه د( را نقل می ۱۳۱ی )م بصر ناریمالک بن دیتی مقطوع را از روا
. (۹۸، ۱۴۰۴ی )ا. البغدادآمده است « التوراةی مکتوب ف»الب غه نقل کردیم، با قید که از نه آنچه

ت وان یاف ت اتی را میتر نیز، ع وه بر تأیید دیدگاه فود، روایهای روایی با درجه اعتبار پائیندر کتاب
مجمع البح رین در ی طریح فخر الدینهای نقل اند. برای نمونهیابی این مثل داشتهکه سعی در ریشه

 2گوی د، و در ج ایی دیگ ر ب ه آنچ ه ک ه ط اووس می1درباره این مثل، در جایی به حدیث قدس ی
 گردد.برمی

توان این دیدگاه دانست که ریشه د را مینتیجه بررسی مواردی که از روایاِت کتِ  معتبِر شیعی نقل ش
                                                                                 

ِسِي . 1 ُقده َحِديِث اله َ ، َکَما َتِديُن ُتَداُن »َوِفي اله َف ِشئه َن آَدَم! ُکنه َکيه  أی کما تجازی تجازی وبفعلك وبحس  ما عملت.« اةه
اُوُس َيُقوُل: َکَما َتِديُن ُتَداُن . 2 ُر الَطَّ يه ِسيِر َما َيُقوُل الَطَّ َباِر ِفي َتفه حه

َ َِ األه
 .وَعنه َکعه
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توان در تعالیم موسوی و داوودی دانست. در ادامه شواهدی از ای ن دی دگاه را در آث ار این َمثل را می
 برآمده از این تعالیم ِپی خواهیم گرفت.

 . سابقه متون یهودی در عربستان۲. ۴
پ ردازیم. س ابقه آش نایی ر عربس تان میپیش از بررسی عهد قدیم و َتلمود، به سابقه متون یه ودی د

ها پ یش از اس  م و جزیره عربستان با متون مقدس یهودی )ش امل ت ورات و َتلم ود( ب ه م دتشبه
از تلم ود را ب ه ص ورت  ییه ابخش انی هودگردد. یاحتماال  اوایل سده ششم پیش از م ی د ب ازمی

گ اهی یو آرام  یعب ر ه ایب ه زبان خستینن مسلمانان کهنیو با توجه به ا اندکردهینقل م یشفاه  آ
هایی در جن وب عربس تان، حج از و اند. گروهترجمه کرده بودهبر  یمطال  را به عرب نیاند، انداشته

ها عرب ی ب وده، ام ا از مت ون عب ری و آرام ی تلم ود اس تفاده اند که زبان تکلم آنیمن، وجود داشته
های عرب با َتلم ود ب ه م ا یی هم از آشنایی این گروههاگزارش (۷۸، ۱۳۹۳ ی)هوشنگ اند.کردهمی

  ی ( در غره ۲۲۴ مب ن س ّ م ) قاس م دی ابوُعبَ ها، رسیده است. برای نمونه، در یکی از این گزارش
در ب اره  ک ردهیو قرائ ت م  شناختهیرا م یمیقد یهاکه کتاب یاز اهل علم آورده است که ثیالحد

یآن گون ه ک ه م  یپس از موس  لیاسرائیاست که احبار و رهبانان بن و او پاسخ داده ،دهیالمثناة پرس
( ش ناهیآوردند که جز کتاب خداوند ب ود، پ س آن را المثن اة )م دیخود پد انیرا در م یکتاب خواستند

. ای  ن رابط  ه ب  ه ح  ّدی ب  وده ک  ه برخ  ی (۴/۲۸۲، ۱۹۶۴س  ّ م، غری    الح  دیث )ابن 1دن  دینام
یکی را در شعر شعرای پیشااس  می همانن د ام رؤالقیس، لبی د ب ن پژوهشگران شواهدی از این نزد

ان  د نش  ان داده 4و همچن  ین در کت  اب ُمَفضَّ  لّیات 3و الس  موأل 2األب  رص ب  ن ربیع  ة، عبی  د
(Lichtenstadter 1940). 

 . در عهد قدیم )مزامیر(3. ۴
د بر مّدعای دی دگاه س وم دانست. اّولین شاههای َمثل را تعالیم داوودی میدیدگاه سّوم یکی از ریشه

ترین کتاب دینی یهودیان، ِپی خواهیم گرفت. تنخ )یا به عبارت مس یحیان، عه د ق دیم(، را، در مهم

                                                                                 
ْحَبار والرهبان من بنی ِإْسَراِئیل ب. َفَسأَ 1

َ
َول قد عرفَها َوقرَأَها َعن الَمْثناة َفَقاَل: ِإن اأْل

ُ
عد ُموَسی وضُعوا کتابا فیهَما لت رج  من أهل اْلعلم بالکت  األ

اة وه اْلُمَثنَّ  َبینهم علی َما َأَرادوا من غیر کتاب اهلل تَبارك َوَتَعاَلی فَسمَّ
 جاهلی دوران اول طبقه شاعران از( ه  ۷م ) األسدی جشم بن عوف بن حنتم بن األبرص بن عبید. 2

 یهودی جاهلی شاعر. 3

ل برگزیده شده توسط اس م، ظهور اوایل و جاهلّیت عصر در عرب قدیم شعر از منتخبی مجموعه. 4  ادی ، ه ( راوی، ۱۷۰َضّبی )م  ُمَفضَّ
 العرب.ایام و عرب اشعار به آگاه لغوی، و نحوی
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اند از: تورا، اس فار انبی ا )ن ویئیم( و مکتوب ات )کت وبیم(. های دینی یهودیان عبارتمجموعه کتاب
ش وند، ت ورات اس ت. بخ ش اول ینامی ده م 1ترین بخش این سه مجموعه، که به اختصار تنخمهم

ای از شعرها و س رودها درب اره نی ایش، پرس تش و مکتوبات کتاب مزامیر است. این کتاب مجموعه
الس م و بقیه آن را ب ه دیگ ران علیه 2توّکل بر خداست. حدود نیمی از این سرودها به حضرت داوود

 خوانیم:می ۵آیه  ۱۲۱اند. در مزامیر فصل نسبت داده

 3(Psalm 121:5) ימינך יד-על، צלך יהוה؛ שמרך יהוה
 .(۱۲۱:۵)مزمور  توست، به دست راست توست هیسا هوهنگهبان توست، ی هوهی

نگهب ان همیش ه »را ب ه  4«خ دا س ایه توس ت»غال  مترجمان، شارحان و مفسران تورات، عبارت 
، وفم ُط ع ل ِش بَ ( مع روف ب ه 1760-1698) 6زری ب ن ال لیاس رائ. ول ی 5اندمعنی کرده« همراه

 ی دیگری دارد:دیدگاه تیزبینانه 7یدیسَح  تیهودی تباراوکراینی انگذاریبن
کن د، یم  دی او تقلرفتار کام    ،شخ  کی هی( همانطور که سا۱۲۱:۵)مزمور  «توست. هیخدا سا»

 8کند.یم یعمل ما را ت ف به نحو تام و تمام، مینطور استه زیخدا ن

، ت فی هر عمل بازت اب ک املی از خ ود عم ل کما تدین تداننای کّلی َمثل در اینجا نیز، همانند مع
 است. 

 . در َتلمود۴. ۴

به عنوان شاهدی دیگر بر ریشه داشتن این َمثل در تعالیم موسوی ، معانی مشابه را در َتلمود بازی ابی 
، ۱۳۹۳ یوشنگ)هیم است پس از عهد قد انیهودیو مقّدس  ینیکتاب مهم د نیلمود، دومتَ کنیم. می
های جهانی جامعه یهودیان و معتق دان ها و شخصیت، از حاخام9باره آدین اشتاین سالتزدراین (۶۹

است  یلمود ستونباشد، تَ  تیّ هودیس شالوده اگر کتاب مقّد »نویسد: به سّنت و یهودیت تلمودی می
                                                                                 

1. Tanakh 
 اندالس م هم ترجمه کردهاز این رو گاه مزامیر را به زبور داوود علیه. 2
 است. (Sefaria 2021)برگرفته از  عبری و انگلیسی در این بخش،. تمامی متون 3

4. God is your shadow. 
شما را از گرمای خورشید  ،گونه که سایهنآمده است: ... هما Metzudat Davidبا عنوان  David Altschuler. برای نمونه در تفسیر 5

 کند ...حفظ می
6. Rabbi Israel ben Eliezer (c. 1698 – 22 May 1760), known as the Baal Shem Tov ( טוב שם בעל ) 

 .ارائه داد پیش از خود ییو کاباال یهودی یهادگاهید نسبت به یدیفهم جد ۱۸قرن ی از دی. جنبش حس7
8. "God is your shadow." (Psalm 121:5) Just as a person’s shadow entirely mimics his actions, so does 

God, as it were, entirely reciprocate our deeds. 
9. Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz (11 July 1937 – 7 August 2020) 
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 یالمود خ صهکند. تَ یم تیرا تقو نید نیا یو عق ن یسربرآورده و عمارت معنو ادهایکه از فراز بن
)س التز « ل به ب ار نشس ته اس تو بابِ  نیها ت ش عالمان فلسطقرن یاست که ط یشفاه عتیاز شر

۱۳۹۸ ،۲۱) 

 یو گم ارا اث راست لمود تَ  یصله ابدن شناهی. م2ماراو گِ  1شناهیاست: می دو بخش اصلدارای لمود تَ 
 ری و حاص ل تقر ج هیلم ود نتتَ ز آنج ا ک ه . ا(Wald 2007) نگاشته شده اس ت شناهیبر م یلیتکم
متج انس و  یلمود اثرتَ ، بنابراین است یدوره طوالن کیعالمان در  از یادیتعداد ز گفتار ها وشهیاند

ه ا و گفت ه . البته ک ه ای ن(۲۷، ۱۳۹۸)سالتز  آن را ننوشته است یواحد سندهیو نو ستین کدستی
بوده، چرا که قوم یهود از دیرباز مطابق با قانون م دّون ن آ اتیو واقع یاز زندگ شدهالهام گرفتهنظرات 

 ی منتق لش فاه به روش هاسده ِی طکه  عتیشر . این(۳۱، ۱۳۹۸)سالتز اند کردهموسوی زندگی می
ای ن نام شد.  مجموعه نیا هیّ اول نیتدو آن موج  یبندو طبقه میتنظ پس از مدتی ضرورت، شدهمی

 نهادن د. )ب ه معن ای مثّن ا و نس خه دوم( شنایم م دینی و شرعی بود،، که دربردارنده احکارا مجموعه
اس ت ک ه ب ه  یل یتکم یو گم ارا اث ر دیآیتلمود به شمار م یبدنه اصل شناهیم. (۶۱، ۱۳۹۸)سالتز 

س ده و ب ه ط ور س ه  طیو نگارش گمارا  شناهیمطالعه م. نگاشته شده است شناهیبر م ریصورت تفس
تلم ود  مس تقل، تلموددو  آن منجر به تدوین جهیدر نتانجام شد. باِبل،  و نیفلسط دو مرکز درموازی 

شد. به دالیل مختلفی از جمله کیفیت تدوین، تلمود بابلی بیشتر مورد توجه  یبابلتلمود و فلسطینی 
 پژوهشگران بوده است و در اینجا به ذکر شواهدی از این َتلمود خواهیم پرداخت.

توان یاف ت. دو نمون ه های مختلف َتلمود بابلی میرا در بخش دین تدانکما تمواردی از معنای َمثل 
 از این موارد در بخش شّبات آمده است. در نمونه اول آمده است:

נּו ַנן תָּ ן: ַרבָּ ִנין — ְזכּות ְלַכף ֲחֵבירֹו ַהדָּ  (Shabbat 127b:2). ִלְזכּות אֹותֹו דָּ
 یب ه نح و مطل وب زی ر مطلوب قضاوت کند، خود نرا به طو یگریگفت: هرکه د تایبار کیحکما در 

 3.قضاوت خواهد شد

 خوانیم:در نمونه دوم که در ادامه همان بخش است می

ם ַדְנתּוִני ְכֵשם، ְוַאתֶּ קֹום، ְזכּות ְלַכף שֶּ ם יִָּדין ַהמָּ ְתכֶּ  (Shabbat 127b:8). ְזכּות ְלַכף אֶּ

                                                                                 
1. Mishnah 
2. Gemara 
3. The Sages taught in a baraita: One who judges another favorably is himself judged favorably. 
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ت و را ب ه نح و مطل وب قض اوت  زیخدا ن ،یدگونه که مرا به طور مطلوب قضاوت کرو درست همان
 1.خواهد کرد

را « گون ه ک ه قض اوت ک ردی قض اوت خ واهی ش دهمان»در این دو مورد به روشنی معنای اینک ه 
 توان دریافت. نمونه دیگر در فصل سوتا از بخش میشنای َتلمود بابلی است: می

ה ם ַבִמדָּ דָּ אָּ ּה، מֹוֵדד שֶּ  (Mishnah Sotah 1:7. )לֹו מֹוְדִדין בָּ

 2شودگیرد، خود نیز اندازه میبا معیاری که شخ  اندازه می
گرچه در این نمونه به طور مستقیم به داوری و ت فی اشاره نشده، ولی با مقایسه ب ا تع ابیر المی دانی 

 توان این رابطه تنگاتنو را دریافت. درباره این َمثل می

 گیرینتیجه. ۵
 پرداختیم: «َکَما َتِدیُن ُتَداُن »ه درباره ریشه مثل عربی در این نوشتار به دو دیدگا

شناس ان ع رِب نویس ان و زبانشناس ان، فرهنودیدگاه اول ک ه از آث ار مفّس ران ق رآن، ُادب ا، وانه. ۱
های این َمثل را در فرهنو، ادبّیات و اشعار پیشااس می عرب ی آید. اینان ریشهک سیک به دست می

عار را در دو گروه بیان کرده و بستر فرهنگی انشاء این اشعار را نیز مورد بررسی ق رار اند. این اشُجسته
 دادیم.

دانس ت، را از های این َمثل را انجیل و ادبّیات مسیحی میسپس شواهدی بر دیدگاه دوم، که ریشه. ۲
 کردیم.کتاب مقدس مسیحیان بیان کرده و لویس شیخو را به عنوان نماینده این دیدگاه معرفی 

 در ادامه دیدگاه دیگری را به این مجموعه اضافه کردیم:

الس م که منش أ ای ن مث ل را و اهل بیت ایشان علیهم ملسو هيلع هللا ىلصدیدگاهی برگرفته از روایات پیامبر اس م . ۳
دانست. شواهدی بر ای ن م دعا را نی ز از عه د ق دیم و َتلم ود ذک ر در تعالیم موسوی و داوودی می

 کردیم.

ه برای هر دیدگاه با معنای َمثل، و با تعابیر المیدانی درباره این َمثل همخوانی داشتند. شواهد ذکر شد
 بر اساس این تقسیمات، این مفهوم در سه فرهنو رشد یافته و قابل بررسی است: 

                                                                                 
1. And you, just as you judged me favorably, so may God judge you favorably. 
2. By a person's standard of measure, is he, too, measured. 
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 فرهنو مرتبط به ادبیات عربی در عصر جاهلی و اس می. ۱

 آن را آرامی/سریانی دانست.توان زبان فرهنو مرتبط به ادبیات مسیحی که می. ۲

اس رائیلی و انبی اء آن اس ت. زب ان فرهنو مرتبط به ادبیات یهودی که ناشی از فرهنو جامعه بنی. ۳
 نماینده این فرهنو عبری است.

با توجه به شواهدی که در سه بخش مختلف این نوشتار ذکر کردیم، احتماالتی را برای منشأ این مثل 
 توان برشمرد:می

اند. در فرهنِو یهودی تح ت م این َمثل در هر سه فرهنو به طور مستقل ایجاد و توسعه یافتهمفهو. ۱
تأثیر تعالیم موسوی و داوودی، و در فرهنو مسیحی تحت تعالیم عیسوی. در این حالت الزم است 

یم ه ا را نش أت یافت ه در تع الکه اشعار منتس  به دوره جاهلی را َمنحول و برساخته فرض کرده و آن
شاعران و نیز صّحت نسبی انتساب اش عار ب ه ش اعران ای ن  پیامبر اس م بدانیم. تعدد روایات ادبی،

 کند. فرضیه را سست می

مفهوم این َمثل در دو فرهنِو مسیحی و یهودی به طور مستقل ایجاد شده و فرهنِو عرب ی تح ت . ۲
دبی ات عب ری ب ه ادبی ات عرب ی ان دک تأثیر این دو فرهنو بوده است. گرچه احتمال تأثیر مستقیم ا

است، تأثیر پذیری ادبیات عربی از فرهنو مسیحیت غیر قابل انک ار اس ت. و نی ز ت أثیرات ادبی ات 
یهودی در فرهنو مسیحی به قدری اس ت ک ه ح داقل نیم ی از من ابع دین ی مس یحیان را تش کیل 

ن آن به شواهد بیشتری مورد نی از دهد. بنابر این گرچه این فرضیه نیز محتمل است، ولی برای اتقامی
 است. 

اسرائیل و در پی آن ادبیاِت یهودی است. سپس ادبی ات مس یحی تح ت منشأ این َمثل انبیای بنی. ۳
تأثیر فرهنو یهودی قرار گرفته، و از طریق فرهن ِو مس یحی وارد فرهن ِو عرب ی ش ده اس ت. ای ن 

مس یحی و -ه وثاقت و عمق رواب ط یه ودیترین فرضیه از میان این سه احتمال است. چرا کمحتمل
 عربی غیرقابل انکار بوده و شواهد وجود مفهوم این َمثل در ادبیات یهودی کافیست.-مسیحی

 های زیر ماثر باشد:تواند در پژوهشاین نتای  می

 هایی که در پی یافتن تأثیرات ادبیات یهودی/مسیحی بر ادبیات عربی هستندپژوهش. ۱

هس تند و از ای ن مس یر ب ه دنب ال ی افتن « ن واهای هممسئله انجیل»در پی حل  هایی کهپژوهش. ۲
 ند.ها و منابع یهودی این اناجیلریشه
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های هایی ب ه پرس شدر ی افتن پاس خ« ادبی ات روای ی ش یعه»هایی که به دنبال تأثیرات پژوهش. ۳
 شناختی و فرهنگی هستندتاریخی، زبان

 های با ریشه سامی هستند.ادبیات مشترک تاریخی در میان زبانهایی که در پی یافتن پژوهش. ۴

 نوشت. پی۶
شناسی تاریخی درب اره ای ن َمث ل اش اره ک رده و تش ابه لفظ ی در پایان نیز به نکاتی مختصر از زبان

 های سامی بیان خواهیم کرد. از این َمثل را در دیگر زبان« دین»و « کما»)آوایی( و معنایی عبارات 
، «اّیم ا»مانن د « م ا»هاِی سامی، ترکیباتی از تباِر زبانشناِس آلمانی، زبان1اینکه ِبرِگشِتراِسر باوجود

ه ای س امی داند که در دیگر زبانرا از خصوصیات زبان عربی می« أین ما»و « متی ما»، «کیف ما»
ه ایی خانوادهمه« َکما»توان برای وانه ولی به سادگی می (۱۸۴، ۱۹۹۴)برجشتراسر شود یافت نمی

همانن د »( ب ه معن ای kīma( و آشوری )kama(، حبشی )כמא(، آرامی )כמוهای عبری )از زبان
 . (O'Leary 2015, 271)یافت ...« 

ه ای های س امی، در کت اب وانهتبار زبان، استاد استرالیایی2نیز آرتور جفری« دین»برای ریشه وانه 
های معنای حکم و داوری ... ک ام   ب ا ک اربردش در نوش ته وانه دین به»نویسد: دخیل در قرآن می
های ربانی ان مطابق ت در نوش ته הדין יוםالّدین چنان با عب ارت کند. در واقع یومیهودی تطبیق می

و در نهای ت ب ا « رس ددارد که در ظاهر و در نظر اول گرفتن آن از منابع یه ودی مس ّلم ب ه نظ ر می
ورزد که وانه عرب ی از بیشتر بر این احتمال تأکید می»... رسد که: ه میبررسی شواهدی به این نتیج

نیز وانگانی « دین». از دیگر سو برای وانه (۲۰۶، ۱۳۹۵ ی)جفر« یک منبع مسیحی اخذ شده باشد
 .وج ود دارد (diānuو اک دی ) (، اوگ اریتیִדין(، آرام ی )ִדיןهای عبری )زبانخانواده با آن در هم

دادن ای ن های س امی دارد. ب رای نش انای عمیق در زبانتوان دریافت که این وانه ریشهمیبنابر این 
 کنیم. ق وانینپیشینه و برای مقایسه آوایی و معنایی بخشی از ق انون حم ورابی را در پای ان ذک ر م ی

 .شده است حک میخی خط به بازالت از ستونی بر روی سال پیش، ۲۰۰۰۰حدود  َحمورابی
§ 5.—VI (Transliteration) 

 (:۹-۶. خط ۵خوانی قانون )حرف

6 šum-ma da-a-a-nu-um 7 di-nam i-di-in 8 pu-ru-za-am 9 

                                                                                 
1. Gotthelf Bergsträsser (1886 – 1933)  
2. Arthur Jeffery (1892 – 1959) 
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 9ُرَزمه قفُ  8ُدنه قمه يقنَ قِدي 7م قدآ ُ  (مَّ ققثُ ) مَّ ُش  6

صادر  یرأ یدادگاه( قضاوت کند، ودر ) یدر مورد ی( قاضآنکه اگر )پس از(: 1)ترجمه از انگلیسی
 ...کندیم
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1. If (after) a judge judges a (court) case, he decides a verdict 
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Genealogy of an Arabic proverb “kamā tadīnu tudānu” 

Abstract: 

Proverbs are a reflection of a nation's literature, culture, language, thoughts, 

feelings, beliefs, and social and moral values. Paremiology is a branch of 

cultural linguistics that has a variety of functions in other fields, such as 

social linguistics and even anthropology. “kamā tadīnu tudānu: as you judge, 

so will you be judged” is a famous Arabic proverb in Arabic culture and 

literature, which has been reflected in the works of writers, poets and sages 

from pre-Islamic times to the present day, and has even taken root in popular 

culture and literature. Now the question is, where should the origin of this 

proverb be sought? In response to this question, two views have been 

expressed: 1. A view that traces the origins of this proverb to pre-Islamic 

Arab culture and literature; 2. A view that traces the origins of this proverb to 

the Bible and Christian literature. Based on Shi'a narrations, this article 

considers a third view that this proverb is originated in the teachings of 

Prophet David and Prophet Moses (PBUH). 

Keywords:Arabic Proverbs; Paremiology; Jahiliyyah Proverbs; Historical 

Linguistics; Cultural Linguistics; 
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 : َکَما َتِديُن ُتَداُن جینیولوجیا الَمثل العربي

 المخلص:
األمثال هي ا عکاس ألدب األمة وثقافتها ولغتها وأفکارها ومشاعرها ومعتقداتها وقيمهقا االجتماعيقة 
واألخلقية. علم البارميولوجيا )علم األمثال( هو فرع من فروع علم اللغة الثقافي الْي لق  مجموعقة 

َکَمقا »م اللغقة االجتمقاعي وحتقی األ ثروةولوجيقا. متنوعة من الوظائف في مجاالت أخرى، مثل عل
قعراء « َتِديُن ُتَداُن  قاب والشَّ هو مثل عرةي مشهور في الثقافة واألدب العرةي، وقد ا عک  في آثار الکتَّ

ق  تجقْر فقي الثقافقة الشقعبية واألدب.  والحکماء من عصور ما قبل اإلسلم وحتی يومنا هْا، ةقل   َّ
. وجهة  ظقر ترجقع 1المثل؟ ردًا علی هْا السیال، تم التعبير عن رأيين:  والسیال اآلن، أين ألل هْا

. وجهة  ظر ترجع ألول هقْا المثقل  لقی الکتقاب 2ألول هْا المثل  لی الثقافة واألدب الجاهلي. 
المقدس واألدب المسيحي. ةناًء علی الروايات الشيعية، تعتبر هْه المقالة وجهة  ظر ثالثة مفادها أن 

 السلم. ماالنبي موسی عليهداوود و  شأ في تعاليم النبي  هْا المثل

اللغويقات  ،علقم األمثقال ،البارميولوجيقا ،األمثقال الجاهليقة ،األمثقال العرةيقة :مفردات الرئیسةال
 .اللغويات الثقافية ،التاريخية



 

، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/نیسان ي و جامعة الکوفة، الفاراب  م۲۰۲۱أبر

 «خلیل کافر»تطبیق مبانی الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل در داستان 
 1امید جهان بخت لیلی

 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه گی ن.

 چکیده
گی رد ک ه گون ه ش کل م یسیر تحول و سفر قهرمان بر مبنای دیدگاه جوزف کمپبل بدین

ستان که به زندگی روزمره مشغول است، با شنیدن ندای دعوت، ماجراجویی را قهرمان دا
گ ذارد و مراحل ی را ب رای آفرینی، پای در جاد  آزمونی دشوار م یکند و با نقشآغاز می

کند. در طول مسیر به یاری پیری فرزانه به خودشناس ی م یرسیدن به هدف واال طی می
گاهانه و مصّرانه کمک ب ه دیگ ران را سرمش ق رسد و پس از بازگشت به زندگی عادی ، آ

 –دهد. پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از روش توص یفی زندگی خویش قرار می
در داس تان خلی ل ک افر « اسطور  یگانه»تحلیلی به تطبیق طرح جوزف کمپبل موسوم به 

ای ن نظری ه در ه ای ( بپردازد و با بررسی شاخصه۱۹۳۱ -۱۸۸۳جبران )خلیلاثر جبران
داستان مزبور، میزان تطابق فرآیند تکامِل شخصیت قهرمان را با الگویی که کمپب ل ارائ ه 

های پژوهش گویای همخوانی سفر قهرمان داستان با الگ وی کمپب ل داده، بسنجد. یافته
عنوان اسطور  یگانه، در سلوک اجتماعی خود با برخورداری از عشق ب ه است و خلیل به

سر گذاشته و به شناختی نو نسبت به جهان دس ت های زندگی را پشتچالشهمنوعان، 
های زندگی شخص ی و مس ائل روز جامع ه را م د نظ ر داش ته، ب ا یابد. او که تجربهمی

به ادراکی تازه از هستی و آفرینش آدمی دست می های راستین مسیح آگاهی از آموزه
ان عوامفری   کلیس ا، ض من غلب ه ب ر یابد و زین پس با درهم شکستن اس تی ی ارباب 

 گردد.رسد و ارباب دو جهان میمشک ت در نهایت به کمال می
: جوزف کمپبل، الگوی سفر قهرمان، جبران خلی ل جب ران، داس تان خلی ل کلیدواژگان

 کافر.

                                                                                 
1. omid.jahanbakht@guilan.ac.ir 
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 مقدمه
ی ک  نیافته، دشوار یا دیریاب خود را در شخص یتهای تحققها در طول تاریخ عموما  خواستهانسان

های ساختۀ بشر، قهرمانی برای رسیدن به ه دف ت  ش اند. به همین دلیل در داستانقهرمان رقم زده
رس د. شخص یت اص لی ها و مراحل س خت، س رانجام ب ه موفقی ت م یکند و با عبور از خوانمی

ل، ها و مصای  و گذر از موانع، با آزموده شدن و رسیدن به پختگی و سیر تکام )قهرمان( در سختی
گ اهی از ض عفکمال را تجربه می گاه خویشتن است؛ یعنی آ کند. کار اصلی قهرمان، کشف خودآ

ای ک ه بتوان د ب ا مش ک ت زن دگی روب ه رو ش ود )ر.ک: ه ال و های خویش، به گونهها و توانایی
ود ها طرح خ ها و داستان(. کمپبل با پیوند دادن درونی نمادها و مقولۀ روایت164: 1375نوربادی، 

شود، اما چیزی اسطوره بارها تکرار مینویسد اگرچه تککند. او میرا مطرح می« اسطورهتک»به نام 
ماند که ورای گفتار و نوشتار اس ت و بای د آن را ب ه تجرب ه درک ک رد )کمپب ل، پایدار از آن باقی می

امنۀ وسیعی از ( و د82: 1393اسطوره، جهانی و بدون زمان است )گلمزاری، (. تک15الف: 1389
الگوه ا( ه یچ ه ا )که ناس طورهدر حالی که در بیان تع داد ت ک»شود. اشکال و صور را شامل می

« ت ر اس تها مه ممحدودیت نظری وجود ندارد، ولی به لحاظ علمی صحبت در مورد بعضی از آن
که نالگوهای مهم، قهرم ان و س فر نم ادین اوس ت ک ه س ایر (. یکی از کهن171: 1388)پالمر، 

شناختی از جمله آنیما، پیر خردمند، سایه و غیره با او و در جری ان تکام ل شخص یت الگوهای روان
 (.59: 1387یابند )ووگلر، وی نمود می
الگویی است که در مراحل گذار به آن اشاره میای قهرمان، معموال  تکریم و تکرار کهنسفر اسطوره

آن را هستۀ اسطوره یگانه نامید. قهرمان از زندگی روزمره توان شود: جدایی، تشرف و بازگشت که می
کند. با نیروه ای های ماوراء الطبیعه آغاز میآمیز را به حیطۀ شگفتیکشد و سفری مخاطرهدست می

یابد. هنگام بازگشت از آن سفر پر رمز شود و به پیروی قطعی دست میجا روبه رو میشگفت در آن
 (.40: 1392رانش برکت و فضل نازل کند )کمپبل، و راز، قادر است که به یا

اثر جب ران خلی ل« خلیل کافر»های نهفته در داستان پژوهش حاضر بر آن است تا با توّجه به قابلّیت
(، مراحل سفر قهرمان داستان را بر اساس الگ وی ج وزف کمپب ل بررس ی و 1931 -1883جبران )

ان قهرمان که از طبقۀ فرودست جامعه است برای رسیدن تبیین نماید. در داستان مزبور، خلیل به عنو
کوشد تا با روشنگری و نقد اوضاع نابسامان جامع ۀ وق ت لبن ان ک ه در به هدف انسانی خویش می
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اس ت، از آمیز سردمداران کلیسا بر مردم فرودس ت پدی د آم دهعدالتی و حاکمیت اجحافنتیجۀ بی
. در ای ن داس تان ن دایی به نفع بینوایان تغییر دهدگی را سلطۀ روزافزون حاکمان بکاهد و شرایط زند

خواند. دست غی  که همان نی روی نهفت ه در تم ام هس تی اس ت، درونی، قهرمان را به سفر فرا می
رساند. از آستان نخستین که عبارت است از تصمیم ب رای مان دن در کن ار م ریم قهرمان را یاری می

ترین آنیمای س فر اوس ت، ازدواج م یابانو با مریم که پررنوکند. در بخش م قات با خدعبور می
گر در این داستان، راحیل است که در نهایت مانع از رفتن خلیل به سمت ساحل میکند. زن وسوسه

گردد و با برقرار کردن فضای آزادی و آرامش گردد. قهرمان در نهایت، به دهکد  مریم و راحیل بر می
آورد و به ی ارانش فض ل و برکت نهایی را برای مردمان سرزمین به ارمغان میدر میان ساکنان روستا، 

 بخشد.نعمت می

 پرسش پژوهش
 گانۀ سفر قهرمان، قابلیت انطباد با داستان خلیل کافر را دارند؟کدام یک از مراحل سه -

 پیشینۀ پژوهش
توان به ز میان آنها میهایی انجام شده است که اپیرامون الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل، پژوهش

ه ا ب ر مبن ای س فر قهرم ان تکامل شخصیت وهاب در زمینۀ عشق در داستان خانۀ ادریسی»مقالۀ 
(، اش اره ک رد ک ه 198 -169: ص  1392اثر رویا یدالهی )فصلنامه نق د ادب ی، « جوزف کمپبل

الت قهرم ان، نویسنده در آن با بررسی مراحل تحول شخصیت قهرمان به این نتیجه رسیده ک ه تح و
سفر قهرمان در داستان حمام ب ادگرد ب ر اس اس ش یو  تحلی ل »حالت رمزی و نمادین دارند. مقالۀ 

(. 63 -33: ص   1391اثر مریم حسینی و نسرین شکیبی ممتاز )ادب پژوه ی، « کمپبل و یونو
ادین، سیر به نویسنده در آن به این نتیجه رسیده که قهرمان با گذراندن تمام مراحل در قال  سفری نم

گاه را میّسر می بررسی دو شخصیت اصلی منظوم ۀ وی س و رام ین ب ر اس اس »سازد. مقالۀ ناخودآ
(. 147-129: ص   1392اثر لی  عب دی و اکب ر ص یادکوه )ادب پژوه ی، « الگوی سفر قهرمان

وی س دو قهرمان و حض ور ی ب ر سفر درونکمپبل چون کارکرد بیشتر الگ و ی به نتایج نویسندگان آن
نیمایوشی  ب ر « مانلی»بررسی و تحلیل منظومۀ »ند. مقالۀ اداستان رسیدهی عنوان شخصیت اصل به

، اث ر نص ر اهلل ام امی و دیگ ران )مجل ۀ ش عر پژوه ی، «اساس الگوی سفر قهرمان جوزف کمپب ل
اند که منظومۀ م انلی، دارای طرح ی ( که نویسندگان در آن به این نتیجه رسیده20-1: ص  1394

منسجم است و همۀ مراحل سفر قهرمان چون ندای پیک، رد دعوت، قبول دعوت، راهنم ا، آس تانه، 
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 شود.آزمون، پاداش و بازگشت در آن دیده می

 گذری بر الگوی سفر قهرمان جوزف کمپل
در نیوی ورک زاده ش د و در س ال  1904شناس آمریکایی در س ال جوزف کمپبل، فیلسوف و اسطوره

گی ری از نظری ات فروی د و و درگذشت. وی در کتاب قهرمان هزار چهره، ب ا به رهدر هونولول 1987
گیرد که س فر درون ی ی ل بیرون ی آن قهرم ان را در یونو، برای هر قهرمان خط سیری را در نظر می

الگوه ای مه م در اس اطیر و (. یک ی از که ن 96: 1389دهد )کمپب ل، رسیدن به تکامل نشان می
(. م ن ی ا 175: 1377شناسی است )نک: یون و، در روان« من»است که معادل ها، قهرمان داستان

گاه از احساسات، خاطره ها، افکار، تمای ت، عواط ف و ب ه ط ور همان شعور ظاهر یا ضمیر خودآ
است و علم شخ  را ب ه تواند معلوِم او باشد، تشکیل یافتهکلی از هر چه معلوِم شخ  است یا می

(. الگوی جوزف کمپبل سه مرحلۀ عزیم ت، 53: 1384سازد )سیاسی، یوحدت و هویتش میسر م
 شود:تشرف و بازگشت دارد که هر مرحله شامل چند بخش می

 عزیمت
. دعوت به آغاز سفر: غالبا  بین آغاز سفر قهرمان و حوادث قبل از آن ارتباط تنگ اتنگی وج ود دارد. 1
کن د در چیزی از او گرفته شده یا حس م ی شود کهماجراجویی معمول قهرمان با شخصی آغاز می»

این شخ  به یک سلس له اش چیزی کم است. تجارب معمول موجود یا مجاز برای اعضای جامعه
 اکس یر ن وعی ی ا بازگردان د اس تداده دست از که را آنچه زند تاماجراجویی خارد العاده دست می

 (.190: 1377کند )کمپبل،  کشف را حیات

آید که قهرمان با دالیلی چون ترس، کسالت زندگی روزمره، کار سخت ر پیش می. رد دعوت: بسیا2
یا فرهنو به این دعوت پاسخ ندهد. در ص ورت وج ود ای ن وض عیت، او نی از ب ه ی ک ن اجی دارد 

 (.133: 1392)عبدی، 
ش ود و موج ودی . امداد غیبی: سرانجام پس از حضور ناجی یا پذیرش خود فرد، س فر آغ از م ی3

ه ای مختل ف ظ اهر ش ود کند. این موج ود ممک ن اس ت در قال  گر، فرد را راهنمایی میحمایت
 )همان(.

های بس یار ک ه ه ر مس افر در ها و رن . عبور از نخستین آستان: قهرمان در این مرحله، از سختی4
 کند )همان(.ها ممکن است خود را ببازد، با موفقیت عبور میمقابل آن
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ستان جادویی، مرحلۀ انتقال انسان به سپهری دیگر اس ت ک ه در آن دوب اره . شکم نهنو: گذر از آ5
ه ا را که بر نیروهای آستانه پیروز شود ی ا رض ایت آنشود. در این نماد، قهرمان به جای آنمتولد می

(، ام ا پ س از 96: 1389)کمپبل، « میردظاهر میشود و بهها بلعیده میجل  کند، توسط ناشناخته
 دارد.های راستین را برمیشود و گامن، تازه متولد میبیرون آمد

 تشرف
گ ذارد ک ه بای د ی ک کند، قدم به جایی م یها: هنگامی که قهرمان از آستان عبور می. جاد  آزمون1

ای اس ت ک ه ای محبوب در س فرهای اس طورهسلسله آزمون را پشت سر گذارد. این مرحله، مرحله
اس ت آسا شدههای معجزهها و سختیاز ادبیات جهان دربار  آزمونآمدن بخش عظیمی وجودمایۀ به

 (.105: 1389)کمپبل، 

رس یم ک ه معم وال  ها به خوان آخر می. م قات با خدابانو: با پشت سر گذاشتن تمام موانع و غول2
به  (. اگر رهرو داستان،116ازدواج جادویی روح قهرمان پیروز با خدابانو، ملکۀ جهان است )همان: 

ای باشد، این اوست که با توان، زیب ایی ی ا اش تیاد خ ود الی ق همس ری جای مردی جوان، دوشیزه
 (.126شود )همان: خدایی فناناپذیر می

افتد که ازدواج با خدابانو، قهرمان را از ادامۀ مسیر باز میگر: بسیار اتفاد می. زن در نقش وسوسه3
کند که قهرم ان بای د از آن بگ ذرد و ب ه ادام ۀ را بازی میگری جاست که زن، نقش وسوسهدارد. این

 مسیر بپردازد.
. آشتی و هماهنگی با پدر: جنبۀ دیو مانند پدر، انعکاسی از من یا خود قهرمان است. این انعکاس 4

ای م ایم؛ ولی ب ه مقاب ل خ ود فرافکن ی ک ردهای برخاسته که آن را پشت سر گذاشتهاز حس کودکانه
در این آزمون دشوار است که قهرمان به کمک و پشتیبانی یک هیأت زنانه نیاز دارد تا  (.136)همان: 

با توسل به جادوی او آیین تشرفی را که پدر برایش وضع ک رده، پش ت س ر گ ذارد و از چن و خ ود 
 (.137خ ص شود )همان: 

از گذش تن از  . خدایگان: این وجود خدایگون، الگوی موقعیتی الهی است که قهرمان انسانی پس5
 (.156رسد )همان: های جهل به آن میآخرین وحشت

. برکت نهایی: مرحلۀ آخر از بخش دوم سفر )تشرف(، دستاورد سفر یا برکت نهایی اس ت. برک ت 6
یابی به گن ، اکسیر حیات یا هر هدف ارزشمند دیگری باشد که قهرمان به خ اطر آن تواند دستمی
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 (.107: 1395رود )پیکانی، به سفر می

 بازگشت
. امتناع از بازگشت: پس از نفوذ در سرمنشأ و با دریافت فضل و برک ت از تجس م م ذکر، مان ث، 1

رسد. اکنون این ماجراجو با غنیمت خود که م یانسانی یا حیوانی آن، جستجوی قهرمان به پایان می
از انجام ای ن مس اولیت س رباز تواند زندگی را متحول کند، باید بازگردد، ولی بارها و بارها قهرمانان 

 (.203: 1389اند )کمپبل، زده
. فرار جادویی: اگر قهرمان هنگام رسیدن به پیروزی، دعای خیر خدابانو یا خدا را پشت سر داش ته 2

ها و خ دایان اش به جهان بازگردد. اگر دیوانباشد، آشکارا مأمور است با اکسیری برای احیای جامعه
ای تب دیل ب ه گاه آخرین مرحل ۀ چرخ ۀ اس طورهباشند یا راه او را رصد کنند، آنمایل به بازگشت او ن

 (.206شود )همان: آور میتعقی  و گریزی نشاط
اش نیاز ب ه کم ک از . دست نجات از خارج: ممکن است برای بازگرداندن قهرمان از سفر ماورایی3

و او را ب ا خ ود بب رد. او در ای ن ح ال  خارج باشد، به عبارت دیگر دنیا مجبور شود به دنبالش بیای د
رو است با جامع ه روب ه« من»بخش زندگی و نابودکنند  مجبور است همراه با اکسیر خود که نجات

 شود.
ای سرشار، اولین مشکل قهرم ان در . عبور از آستان بازگشت: پس از سیراب کردن روح از مکاشفه4

 دگی است. او باید با این وضعیت کنار بیاید.راه بازگشت، پذیرش واقعیت هیاهوهای مبتذل زن

. ارباب دو جهان: هنر ارباب دو جهان، آزادی عبور و مرور در دو بخش آن است. حرکت از س وی 5
طوری که قواعد هیچ ی ک از ای ن ساز و بازگشت از آن؛ آن هم بهتجلیات زمان به سوی اعماد سب 

هن بتواند یکی را از دریچۀ دیگ ری بنگ رد )هم ان: دو سو به دیگری آلوده نشود، ولی در عین حال ذ
237.) 

اند، نه چیزهایی ک ه . رها و آزاد در زندگی: قهرمان، پهلوان همۀ آن چیزهایی است که در حال وقوع6
اند؛ چون که او هست. او تغییرناپذیری ظاهری در دل زمان را با ابدیت ب ودن اش تباه نم یواقع شده

آید تا پای داری را ب ا تغیی ر و تح ول ن ابود کن د راسد یا از چیز دیگر که میهگیرد. از لحظۀ بعد نمی
 (.250)همان: 

 خ صۀ داستان خلیل الکافر
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ش ود. ه وای ن اآرام ک ه ب ا ب رف س نگینش ای است که از دیر قزحیا رانده م یساله22خلیل، جوان 
اش ب ا های آخ ر زن دگیرمقاست. او در پوش نموده، مر  و نیستی را برایش رقم زدهپیکرش را کفن

کند که در بخش پایین دهکده س کونت فریادهای سوزناک توجه راحیل و دخترش مریم را جل  می
کنند. راحیل با مه ر مادران ۀ خ ویش و دارند. آن دو زن با ت ش فراوان جوان را به منزلشان منتقل می

س تغییرات ی در عواط ف دو ج وان گردند. زی ن پ مریم نیز با مهر خواهرانۀ خود باعث نجات او می
کند. این امر ع املی گیرد و خلیل، ع قۀ مریم نسبت به خود را از نرفای جان احساس میشکل می

خاطر ترس از کدخدا عب اس از مان دن در شود. جوان که در ابتدا بهبرای ماندن وی در نزد آن دو می
ست که ظلم و ستم راهبان را بر آنها ن اچیز آن دهکده نگران بود، اما عشق بین آن دو جوان به حدی ا

ده د. خلی ل در نهای ت درخواس ت م ریم کند و سنگدلی کلیسائیان را امری خوشایند جلوه میمی
ع دالتیکند و به افش ای ب یپذیرد و در دهکد  آنان زندگی را آغاز میمبنی بر اقامت در روستا را می

اوضاع را به نف ع و در نهایت،  شوردن حاکم بر جامعه میبر ضد قوانیپردازد و های اربابان کلیسا می
 .دهدبینوایان تغییر می

 بررسی داستان خلیل الکافر بر اساس الگوی جوزف کمپبل
خواند و مرک ز ثق ل دعوت به سفر: در این مرحله که دست سرنوشت، قهرمان را با ندایی به خود می

ه ا و س ازد، سرش ار از گ ن اخته متوج ه م یهای جامعه به س وی قلم روی ناش ناو را از چارچوب
ه ای گون اگون همچ ون س رزمینی ناش ناخته، جنگل ی همچنین جایگ اه خطرهاس ت و ب ه ش کل

: 1389ش ود )کمپب ل، میها نشان دادهدورافتاده، قلمروی در زیر زمین، زیر امواج یا فراسوی آسمان
شود که قهرمان داستان که ج وانی ز میجایی آغا(. سفر قهرمان در داستان خلیل کافر از آن66 -60

الج و الث ائر  وتحت ه ذا ةالهائل ةیللّ ا هذهی فف» شود:بیست و دو ساله است، از دیر قزحیا رانده می
ل ی ق ری إ قزحیا دیر من بتدرج ةوالعشرین من عمره یسیُر علی الطریق المتصاعد ةالثانیی کان فتی ف

، پس ری آش وبهوای پ راین  درو  ترسناکاین ش   در(. ترجمه: 83: 1908)جبران،  «شیخ عباس
 رفت.میشیخ عباس روستاهای به سمت  تلوتلو کنان از دیر قزحّیابیست و دو ساله 

که خلیل نیز از جمله ای ن آمیز سردمداران کلیسا نسبت به مردم فرودست اوضاع نابسامان و اجحاف
او تح ت نظ ارت کدخ دا عب اس در  رود، عاملی برای آغاز س فر خلی ل اس ت.طبقات به شمار می

ای ب هرسید و چارهفرسا تنها اندکی از حقش به او میکرد و در قبال کار طاقتکلیسا کار و بردگی می
ساز فرا م یها نداشت. در این میان، ندایی درونی او را به سفری جریانجز تبعیت از شیو  زندگی آن
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اید. ل ذا او ص ومعه و س اکنانش را همچ ون س یاهگشخواند و دیدگانش را به روی حقایق هستی می
نمایند. بدین ترتی  کلیسا را ترک گفت ه و س فر بیند که از نرفنای آن، اشباح هولناک رخ میچالی می
توان گفت که این سفر، پل بیرونی قهرمان را در رس یدن ب ه تکام ل کند. میساز را آغاز میسرنوشت
 دهد.نشان می

دهد و دعوت را رد میای از سفر است که در آن قهرمان تن به سفر نمیحلهرد دعوت: رد دعوت، مر
که سفر به راستی شروع شود، کارکرد دراماتیک مهم ی این مکث و تردید روی جاده، قبل از آن»کند. 

اهمی ت و دهد که ماجرا خطرناک است. این جس تجو ن ه ک اری ب یدارد؛ زیرا به مخاط  نشان می
)ووگل ر، « پرخطر و سنگین است که چه بس ا م ال ی ا ج ان قهرم ان را بگی ردکوچک، بلکه قماری 

گیرد راه خود را به سمت س احل (. قهرمان داستان، خلیل که در ابتدا سه بار تصمیم می140: 1387
گاه می گردد، از رف تن ب ه س فر ادامه دهد، وقتی با راهنمایی راحیل و مریم از پیامدهای ناگوار سفر آ

ُع اثنین شبِ یُ ی خبز الذلفای ههنا یا أخ بَق إلی العناصر العمیاء بل إ ةم حیاتک ثانیال تسلِّ د: ایستباز می
(. 109: 1908)جب ران،  کان ت قبل ه لماثم ذهابک بعد ةقدمتَّ  هذا الموقد تظلُّ ی ف والناُر  ةث ثی کفیَ 

را  نف ر دو ک ه ن انی م ان.ب اینجا من! برادر نسپار. نابینا دست عناصر به دوباره را خود ترجمه: زندگی
 گذش ته تو نی ز مانن د رفتن از پس اجاد، این در موجود آتش و است کافی نفر سه برای کند،می سیر

 روشن خواهد ماند.

ش ود، وی از با گفتن سخنانی از جان  راحیل و مریم که به سودای عشق نامعلوم قهرمان اش اره م ی
ریم و راحیل، تمایلی به ادامۀ سفر در شرایط موجود و ماند و با پذیرش دعوت از جان  مسفر باز می

های شخصی خود دارد، دعوت رفتن به سمت ساحل ندارد. در واقع قهرمان با اعتمادی که به توانایی
گونه که پیداست، مرحلۀ رد دعوت در این داستان و در م اجرای خلی ل ب ه پذیرد و هماندو زن را می

 خورد. چشم نمی
گاهی یافتن از رج: دست نجات از خارج از هنگامی پدیدار میدست نجات از خا گردد که خلیل با آ

های مسیح و دستیابی به تعالیم رهگشای وی در انجیل، به حقیقت هستی و راز آفرینش انس ان آموزه
کن ده از اش باح هولن اک و دروغ م یبرد و زینمی پی بین د و ب ا پس، کلیسا را به عنوان جایگ اهی آ

ز زندگی در قلمرو کلیسائیان، اقامت در دهک ده در کن ار کش اورزان و طبق ۀ زحم تکش را اعراض ا
ی ور ال ذوهذا ه و النُّ ی ت تعالیم یسوع الناصرأعرفتها عندما قری الحقیقه التی هذه هگزیند: برمی

ران، جب ) ةتنبعُث من أعماقها األشباح المخیف ة  مظلم ٍ  ةالدیر ومن فیه کهوی وأبان لی انبثق من داخل
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را  مس یح  . ترجمه: این، همان حقیقتی است که بدان واقف شدم، آنگاه ک ه تع الیم(99: 1908
سان گودالی تاری ک ب ه خواندم. این همان نوری است که از درونم برخاست و کلیسا و افرادش را به

 شود.من نمایاند که از درونش اشباح هولناک پدیدار می

پ ردازد و به روشنگری اذهان کش اورزان روس تا م ی دوستانۀ مسیح خلیل با استناد به تعالیم بشر
ه ا کن د و ب ا تکی ه ب ر آن آم وزهآنان را به پیروی نکردن از منوّیات نامعقول کدخدا عباس دعوت می

ش ود. در واق ع خلی ل ب ا روش نگری و فری  کلیسا توسط کشاورزان میهای عوامخواستار ترک آیین
ش ود ت ا کن د، باع ث م یرگاه شیخ عباس و در حضور کشاورزان ایراد م یسخنان مستدّلی که در با

ه ای های انق ب علیه سیاستهای او را از عمق جان بپذیرند و با همراهی خلیل، شعلههمگان گفته
 توان مرحلۀ عبور از آستان بازگشت نامید.ظالمانۀ کدخدا را مهّیا سازند. این مرحله را می

ها، قهرمان باید ب ر ش رایط دش وار و نیروه ای اهریمن ی ک ه غالب ا  ب ه از خوانامداد غیبی: در عبور 
ه ا، هم ان امدادرس انان آمیز از خ وانشود، پیروز گردد. برای گذر موفقیتصورت اندها تصویر می

غیبی یا راهنما که قبل از ورود به این مرحله ب ا قهرم ان م ق ات ک رده بودن د، دوب اره در ب ه اتم ام 
(. در 128: 1389رسانند. این مرحله امداد غیبی ن ام دارد )کمپب ل، ها به او یاری میزمونرساندن آ

ها و عام ل نج ات اوس ت، داستان خلیل کافر، پی بردن قهرمان به خالق هستی که منشأ همۀ خوبی
ه او نماید و این، امداد غیبی است که دیدگان قهرمان را گشوده، روشنایی را بامداد غیبی را مطرح می

کند و در نهایت، قهرمان با وجود هم ۀ س ختیکند و آوای حقیقت را در گوش او زمزمه میهدیه می
یابد و گویی دست تقدیر ب ر سرنوش ت خلی ل، دوزد و به آن دست میای روشن چشم میها به آینده

الدیر ل م تش أ  لیإیتیما  ی ونفتنی شاءت فأخذت والدی نَّ السماَء التجانبه داشته است: إنظارت همه
 متص اغرا   تعس ا   عب دا   أکون بأن ترض ولم ،ةالمعابر الخطری أن أصرف العمر کله کاألعمی السائر ف

ة )جب ران، م متکلِّ  ةالحقیق ی مشعش عا  وأس معتن وَر النُّ ی وأرتنی وأذنی عین ففتحت ،ةالحیا ةلی نهایإ
حاض ر ، فرس تادتیم به ص ومعه یمرا والدینم را گرفت و  و آسمانی که خواست(، ترجمه: 97: 1908

 مآخر عم ر تاو نپذیرفت که من  ره بپیمایمدر گذرگاه های خطرناک  نابینامانند  نشد که در تمام عمرم
زندگ  را به من و نور  گشودهایم را گوش و ، به همین دلیل چشمانبخت بمانمروز و تیرهای سیهبنده

 نمایاند و حقیقت گویا را با گوشم آشنا کرد.
گاهی از حقیقت زندگی در پی تاریکین امداد غیبی، خلیل را به سوی سفر سرنوشت میای ها برد و آ

ه ای نیک وی حی ات و ش ادمانی را رق م زده و برای خلیل که بیهودگی و پوچی را تجربه کرده، جلوه
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دان د. اس اس م یبخت ی را ب یسعادت را پیش رویش نمایان کرده است که در نتیجه هرگون ه نگ ون
مراهی خلیل توسط راحیل و مریم که عاملی برای نجات قهرمان از پیامدهای ناگوار سفر است نیز ه

تواند به نوعی امداد غیبی به شمار رود، چرا که بر طبق الگوی سفر قهرمان، پس از قبول دع وت، می
کمک  های مختلف ظاهر شود( فرد را راهنمایی وتواند در قال موجودی حمایتگر )موجودی که می

ذا م ا إق دامهما حت ی أُک بهما والثلوج تتمّس تصدُّ  ةالمرأتان الفتی واألریاح الشدید حملِت : کندمی
  .بلغتا به الکوخ

ُ
ره البلی ل عطراف ثوبه ا ش أتجف ُف ب  ةبن واإل ةتفرُک أعض اءه المتجل د مُّ أخذت األ

ب از باد ش دید آنه ا را د و وزش نجوان را حمل کرد ،دو زن (. ترجمه: آن88همان: ) ةوأصابعه البارد
م ادر ش روع ب ه مالی دن تا این که او را ب ه کلب ه رس اندند. د، یچسبو برف به پای آنها می داشتمی

 .را خشک کرد شو انگشتان سرد خیسموهای  لباسشکرد و دختر با  اشزدهاعضای یخ
خلی ل توس ط شود و نج ات همراهی دو زن با قهرمان به نوعی تأیید و کمک به قهرمان محسوب می

نماید که خود قهرمان نیز ب ه ای ن مس أله مریم و راحیل، امیدواری و لطف الهی را برای او مطرح می
ثم ق ال  ِط ساشاط استوی جالسا  علی البِّ النَّ  َن بشیء  مِ  َر َع الطعام وَش  َن ذا اکتفی مِ إی حتّ کند: اذعان می

فض اء ی مثلما تتح ارب العناص ر ف ی البشرالقل  ی ف تتصارعان ةوالقساو ةالرحم: ا  رأسه بهدوءهاّز 
وس وف تم ُر مخ اوف ه ذه  ةلهیإ ألنها ةعلی القساو ةولکن سوف تتغلُ  الرحم ةالمظلم ةهذه اللیل

انداز  کافی غ ذا خ ورد و ان دکی احس اس که به(. ترجمه: پس از آن91)همان:  النهار بمجیء ةاللیل
تکان دادن سرش گفت: مهربانی و س نگدلی در قّوت کرد، بر روی فرش نشست. سپس به آرامی و با 

گونه عناصر طبیعت در فضای این ش  ظلمانی سر جدال دارن د، ل یکن قل  انسان در ستیزند همان
ه ای سرانجام رحمت و عطوفت که صفتی الهی است، ب ر س نگدلی پی روز خواه د ش د و نگران ی

 یابد.امش  با فرا رسیدن فردایی روشن پایان می
دان د و شود، عامل نجات خویش م یان، لطفی را که از جان  دو زن شامل حال او میقهرمان داست

آید، در دل پ ر مه ر و احس اس میای الهی بربازنمود خوشبختی خود را که در حقیقت از سرچشمه
 کند.نشیند و این پدیده، روحیۀ امیدواری را در وجودش زنده میآنها به نظاره می

مانی که راحیل با احساسات مادرانه و لحن پ ر عطوف ت، مه ر و محب ت را گر: ززن در نقش وسوسه
گ اه کند و او را از رفتن به سمت ساحل باز مینصی  خلیل می دارد و از پیام دهای ناخوش ایند آن آ

شود. راحیل ک ه ب رای جل وگیری از س فر قهرم ان، ب ا ظاهر می« گرزن وسوسه»سازد، در قامت می
بندد و نیز مریم که با ابراز احساسات و عواطف، دغدغ ۀ  راه را بر قهرمان میاش عم   عاطفۀ مادرانه
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ل ی العناص ر إ ةم حیات ک ثانی ال تسلِّ کنند: گر را بازی مینماید، نقش وسوسهاساس میخلیل را بی
 ةق دمتَّ  ه ذا الموق د تظ لُّ ی ف والناُر  ةث ثی کفُع اثنین یَ شبِ یُ ی خبز الذلفای ههنا یا أخ بَق إالعمیاء بل 

ن ولکننا نحیا أمام وجه الشمس مثل جمیع الناس ألی نحن فقراُء یا أخ. کانت قبله لماثعد ذهابک مب
 دس ت عناص ر به دوباره را خود (. ترجمه: زندگی109: 1908)جبران،  یعطینا خبزنا کفاف یومنا اهلل

 آت ش و اس ت ک افی نف ر س ه برای کند،می را سیر نفر دو که نانی بمان. اینجا من! برادر نسپار. نابینا
روشن خواهد ماند. برادر! ما تهیدست هستیم،  گذشته تو نیز مانند رفتن از پس اجاد، این در موجود

اّما در برابر حق زنده خواهیم ماند همچون همۀ مردم، چون خداوند روزی ما را به ان داز  ک افی م ی
 رساند.

دان د و تص ّور و تنگدستی را مدیون رحمت الهی میراحیل، زنده ماندن خود و خلیل در شرایط فقر 
کند. عواطف مریم نی ز اساس عنوان میهرگونه فقر و نیستی توسط خلیل را در پرتو عنایات الهی، بی

نسبت به خلیل، پرتو حیات را به قل  قهرمان سرازیر کرده و احساس جدیدی را در روح ش ش کوفا 
شان خاطرات گذشته خلی ل را از ذه نش م یکنندهی دلگرمهاکند و از این جهت، آنها با وسوسهمی

 کنند.زدایند و قهرمان را به روزهای خوش آینده امیدوار می

های دلنش ین او نش انگر آن اس ت ک ه او از خدایگان: احساس و عاطفۀ مریم نسبت به خلیل و نگاه
ب رد. از ای ن رو ی م یدرون به خلیل وابسته است. خلیل نیز به احساسات نهفت ه در وج ود م ریم پ 

نماید. زین پ س، احساسات آن دو از همان لحظه به هم آمیخته شده و مرحلۀ خدایگان را مطرح می
قهرمان داستان، دیگر آن شخصیت آغازین قصه نیست که تنهایی و ناامیدی، مر  و نیستی را ب رایش 

اس ت. ب ه محبوب یکی ش ده رقم بزند. او خواستار وصال با معشود است؛ لذا از خود رها شده و با
جنسی رسیده است )یعنی از دوگانگی ب ه تک بیان دیگر، قهرمان از دو جنسی بودن رسته و به مرحلۀ

 ةطیف فکانت ترجوه بنظراتها اللَّ  ا مریُم مّ کند: أکند( و مرحلۀ خدایگان را تجربه مییگانگی صعود می
ت ذل ک البی ت ومیِّ ی نها منذ دخوله ب ین ح یمتنُع عن الذهاب ألی لک ةهداتها الهادئنوتستعطفه بت

وشعر خلیل بتموج ات ...  لی قلبهاإوالشعاع  ةنفسه تبعُث الحیای ف قوة علویةالحقیر شعرت بوجود 
حاطت بقلبه قد المس ت قلبه ا فف رح ألول أی الت ةالمقدس ةالشعل روح مریم حول روحه وعرف بأنَّ 

ه ای دلنش ین از او (. ترجمه: مریم با نگاه111-110: 1908)جبران،  هُ مَّ أ وجَد  ضائع   طفل   فرَح  ةوهل
ورزید ت ا از رف تن ب از ایس ت، چ ون او از هنگ ام های سوزناک به او مهر میکرد و با آهخواهش می

ورودش به آن خانۀ ساده، نیرویی متعالی را در درون خلیل احساس کرد که زندگی و نور را ب ه قل   
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مواج روح مریم را نسبت به خود احساس کرد و دریافت ک ه ش علۀ کند. خلیل نیز امریم هدایت می
هم ین دلی ل ب رای اس ت. ب همقدسی که قلبش را در برگرفته، قل  مریم را نیز تحت شعاع ق رار داده

 نهایت خوشحال شد.است، بینخستین بار همچون کودکی گمشده که مادرش را یافته

دان د ک ه او را ب ر آن ای برای خود حی اتی م یه اندازهقهرمان، وصل به معشود و یکی شدن با او را ب
داشته تا تحّمل هرگونه دشواری و تهیدستی را بر خود هموار کند و در دهکد  معشود بماند، زی را ب ا 

 رفتن از دهکده، آن رابطۀ روحی نیز همچون مه صبحگاهی ناپدید خواهد شد.
س ر نیمای زندگی خلیل است. خلی ل ب ا پش تترین آم قات با خدابانو: مریم، دختر راحیل پررنو

شورد و در نهایت با سرنگون کردن س لطۀ نهادن موانع و مشک ت بر ضد قوانین حاکم بر جامعه می
 روِح  ج اِت بتموُّ  خلی ِل  َر َع وَش پ ذیرد: حاکمان کلیسا با خدابانو )مریم( ازدواج جادویی صورت می

ی ک نا ب ین ی د... حاطت بقلبه قد المست قلبهاأی الت ةَ المقدس ةَ الشعل بأّن  مریم حول روحه وعرَف 
ازجت عواطف خلیل بعواطف م ریم تم الدقیقة تلک منذ بنا... تشاء ما تفعل فلندعها عادلة خفیة وةق

(. ترجم ه: خلی ل 116 -111: 1904جبران، ) النور منها ینبعُث  مّتقدة واحدة لةوصارت نفساهما شع
ود احساس ک رد و دریاف ت ک ه ش علۀ مقدس ی ک ه قل بش را در نیز امواج روح مریم را نسبت به خ

همین دلیل برای نخستین بار همچون ک ودکی است. بهبرگرفته، قل  مریم را نیز تحت شعاع قرار داده
نهایت خوشحال شد. هر دوی ما در برابر نیروی ع دالت پیش ه و است، بیگمشده که مادرش را یافته

هر گونه که ص ح می بیند سرنوشت م ان را رق م بزن د. از آن هنگ ام، نهانی قرار داریم. اجازه دهیم 
ای برافروخت ه و ن ورانی پدی دار سان شعلهعاطفۀ خلیل با احساسات مریم عجین شد و وجودشان به

 گشت.
رو دهند، معموال  با وجودی حمایتگر به نام راهنما روب هراهنما: کسانی که به دعوت جواب مثبت می

رسانند. راهنما در هر ج ایی مایان به قهرمان در رسیدن به مقصد نهایی سفر یاری میشوند. راهنمی
رو شود. تواند با قهرمان برخورد کند و ممکن است یک قهرمان با چند راهنما روبهاز الگوی سفر می

اس تادان ب ه قهرمان ان، انگی زه، اله ام، »ش ود. در بیشتر مواقع، راهنما به صورت اس تاد ظ اهر م ی
ش وند و دهن د. هم ۀ قهرمان ان ب ه طریق ی ه دایت م یاهنمایی، آموزش و هدایایی برای سفر میر

(. ای ن نی روی حم ایتگر، 79: 1387)ووگلر، « اعتنا باشد، کامل نیستداستانی که به این انرنی بی
س رانجام کند تا بتواند مسیر دشوار خ ود را ب ه کند و به او کمک میناتوانی اولیۀ قهرمان را جبران می

گ اهی برآم ده از عنای ات 164: 1386برساند )یونو،  (. در داستان خلیل کافر، اولین راهنما، خودآ
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کند. شناخت و الهی است که به صورت ندای درونی خلیل را برای غلبه بر مسیر ناهموار هدایت می
گاهی کن د، برایش تبیین مینمایاند و حقیقت را اش از فلسفۀ آفرینش انسان که راه روشن را به او میآ

ولکن م ن وراءالثل وج واألری اح، م ن وراء شود: عاملی برای نجات قهرمان از پرتگاه نیستی و فنا می
ق د  ةوک ل رحم  ةک ل معرف ی ه  ةوالغیوم، من وراء األثیر والکواک  ومن وراء کل شیء ق و ةالظلم

ی لک ی ل إبعثتکم ا ف ةئر الحیامن سرای ُم ما بقفلم تشأ أن أموت قبل أن أتعلّ ی وندائی سمعت صراخ
(. ترجمه: اما از پشت برف 106 :1908)جبران خلیل جبران،  من أعماد الهاویه والعدمی نتسترجعا

و باد، از پشت تاریکی و ابر، از پشت عناصر طبیعت و سیارات، از پشت هر چیزی، قدرتی است که 
را ش نید و نخواس ت ک ه  صاح  حقیقی دانش و رحمت است. اوست که صدای ناله و درخواس تم

که رازهای زندگی را دریابم. بنابراین شما را به سویم فرستاد تا مرا از اعماد نیس تی و بمیرم پیش از آن
 فنا بازیابید.

گاهی، مسیر درست زندگی را با هدف برقرار کردن ارکان حقیقی انس انیت در  قهرمان در نتیجۀ خودآ
یل و دخترش است که با انتقال قهرمان به کلبۀ خود و تیم ار نماید. دومین راهنما، راحجامعه طی می

ها و دغدغهدهند و نیز با سخنان خود، نگرانیکردن وی در کنار آتشدان، به او امکان ادامۀ حیات می
 والثل وج تص دهما ةحملت المرأتان الفتی واألریاح الشدیددهند: اساس جلوه میهای قهرمان را بی

ج وان را  ،دو زن (. ترجم ه: آن88: 1908)جب ران،  ذا ما بلغت ا ب ه الک وخإ قدامهما حتیأب تتمسُک 
ت ا ای ن ک ه او را ب ه د، یچسبو برف به پای آنها می داشتباز مید و وزش باد شدید آنها را نحمل کرد

 کلبه رساندند. 
در وج ود جان جوان، امی دواری را های عاطفی دو زن و رفتارهای مشفقانۀ آنها به کالبد نیمهحمایت
ره د سازد. از این رو با راهنمایی و حمایت آن دو، خلیل از چنگال مر  میها نیز نمایان میخود آن

گ ردد. در حقیق ت راحی ل و م ریم، نق ش راهنم ای رمقش دوباره به آغوش زندگی برمیو کالبد بی
 قهرمان در سفر عشق را به عهده دارند.

ه: مرحلۀ بعدی پس از قبول دع وت و راهنم ا در الگ وی س فر آستانه، نگهبانان آستانه، گذر از آستان
قهرمان، مرحلۀ گذر از آستانه است. عبور از آستانه به این معناست که قهرمان به مرز دو دنیا رس یده

گذارد و با جه انی متف اوت است. در آستانه، قهرمان از دنیای عادی خود به دنیای ماوراء آن قدم می
ور از آستانه، نخستین قدم ب رای ورود ب ه حیط ۀ مق دس منب ع کیه انی اس ت عب»شود. رو به رو می

است، زبانش در هوای (. خلیل کافر که در شبی هولناک از دیر ُقزحّیا رانده شده89: 1389)کمپبل، 
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ناآرام از شدت سرما بند آمده و همچون گنجشکی شکسته بال در عرصۀ نبرد میان مر  و زندگی، ب ا 
طلبد. در این هنگام مریم که با عطوفت و دلس وزی ب ه ج وان و راحیل را به یاری میهایش مریم ناله
گرداند و باعث نجات ج وان دوستی و مهر او نیرو و حرارت را به جسم نحیفش باز مینگرد، نوعمی
گاه میمی گردد و از ای ن گردد، زیرا قهرمان در این هنگام از دل پر احساس و احساسات پاک مریم آ

عنوان آستانۀ قهرمان قلمداد کرد که در آن از دنیای عادی خود توان دنیای مریم را بهله به بعد میمرح
گذارد. این مرحله شامل پذیرش مریم از جان  خلیل و با او ب ودن اس ت. در به دنیای ماوراء گام می

هم ۀ م ا در دنی ای  ای هس تند ک هآنها معرف موانع روزم ره»این مرحله نگهبانان آستانه قرار دارند؛ 
داوری، س تم و غی ره، ای ن اف راد در شویم. هوای بد، بدشانسی، پیشها مواجه میپیرامون خود با آن

های ع اطفی، تر، معرف شیاطین درون ما هستند. اخت الت عصبی، زخمشناختی عمیقسطح روان
: 1387ووگل ر، « )ش وندهای شخصی که مانع رشد و پیشرفت م ا م یها و ضعفرذایل، وابستگی

(. اولین نگهبان داستان، هوای سرد و طوف انی اس ت و ای ن زم انی اس ت ک ه قهرم ان در ش   82
دان د و شود و تنها راه نجات و زنده ماندن خود را توّسل به درگاه اله ی م یطوفانی با مر  مواجه می

زن د. دوم ین م یمعتقد است که رحمت خدا هرگونه هراس را از بین برده و زندگی جدی دی را رق م 
نگهبان، خوری الیاس )ُاسقف قریه( است که از حضور قهرمان در دهکد  راحیل ممانعت ب ه عم ل 

آورد. اما راحیل و مریم، نگرانی و ترس را از وجود وی زایل نم وده و مای ۀ آرام ش روان ج وان و می
ی دش وار و ع دم های راهبان، زن دگشوند. مواردی همچون کارشکنیایستادگی در مقابل اسقف می

ای است که در رسیدن خلیل به تعالی و پیمودن س فر کم الرعایت عدالت از دیگر عوامل بازدارنده
ش ود و اه الی دهک ده ب رای رف ع ای ن کنند. با این وجود، حقیقت آشکار م یتراشی میگرایی مانع

ده د ک ه او روی م یکنند. مرحلۀ گذر از آستانه، زم انی ب رای خلی ل موانع، قهرمان را همراهی می
گیری نیست. امدادرسانان گیرد، اما خلیل به تنهایی قادر به تصمیمتصمیم به ماندن در کنار مریم می

گاهی و ندایی درونی است که خلیل را همراهی نم وده و باع ث مان دنش در  او در این مرحله، خودآ
گاهی گردند. قهرمان با وجود ترسی که از کشیشان و راهبان نزد مریم می در دل دارد، با تکیه بر خودآ

ی ین ل ی َع إذ ذاک إ خلیِل  َر َظ ونَ کند: ماند و از آستانه عبور میتردید را کنار گذاشته، در کنار مریم می
ی تمتلکن  ةِ س حری ةِ یا م ریم ق و ةهذه القریی قال: ولکن ف ةیرنین األوتار الفضِّ ی مریم وبصوت یحاک

ی ُت قِ لَ  ةه ذه القری ی قساوتهم. ف ی لإبت الرهبان وحبَّ  اضطهادی قد أنستن ةعلوی ةقوی ُث بنفسوتتشبَّ 
(. ترجمه: خلی ل در 116و 115: 1908... )جبران، اهلل  روَح ی وفیها عانقت روح وجها  لوجه   الموَت 

ای گف ت: م ریم! در ای ن های نق رهآن هنگام به چشمان مریم نگریست و با صدایی همچون نوای زه
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م  را در اختی  ار دارد و نیروی  ی متع  الی، س  تم راهب  ان را از ذه  نم زدوده دهک  ده، نیروی  ی ج  ادویی 
است. در این روستا چهره به چهره با م ر  روب رو ش دم و شان را نسبت به من شیرین کردهوسنگدلی

 روحم در آن با روح خداوند هم آغوش شد.

و با برم  کردن ب ی اش به خروش آمدهستیز خلیل در کالبد متعالیپس، روح ظلمبا این وصف زین
 آورد.های اربابان کلیسا، آرامش را برای افراد دهکده به ارمغان میعدالتی

پاداش: در داستان خلیل کافر، پاداش به صورت ازدواج جادویی ب ا خ دابانو )م ریم( بازت اب یافت ه
برای اقام ت باشد. ابراز ع قۀ مریم به خلیل، عاملی است و حاکی از پیروزی قهرمان در زندگی می

زن در زبان تصویری اسطوره، نمای انگر تمامی ت آن چی زی »گردد. چرا که خلیل در دهکد  آنان می
توان شناخت و قهرمان، کسی است که به قصد شناخت، پای پیش گذارد. قهرم انی ک ه است که می

دس ت آن زن،  بتواند او را همچنان که هست بپذیرد، بالقو  پادشاه و تجلی خدای جهانی است که به
ای این پیوستگی و ع یق در داستان خلیل ک افر ب ه ان دازه (.123: 1389)کمپبل، « استخلق شده

اعتبار و تحت شعاع ق رار م یتجلی دارد که مباحث مادی از قبیل ثروت یا فقر را در نزد قهرمان، بی
؟ أن ا ةهذه الصبیی عینعن النور المنبعث من ی وأحوُل وجهی الخوف ولماذا أغمُب عین ماهذا دهد:

: 1908)جب ران،  ووف اء دین ا ةلیست الحیا أو األنسان؟ یحیا وحده أبالخبز ولکن ةفقیری مطرود وه
دخت ر  ای ن چش مان ن ور از را ص ورتم و بندممی را چشمانم چرا و چیست ترس (. ترجمه: این112

د؟! مگ ر کن ا نان زندگی میب مگر انسان فقط، اما استفقیر او شده و من اخراج کنم؟می دور جوان
 رکن اساسی زندگی، دین و وفاداری نیست؟! 

و پ س از گ ذر از ب ا از ب ین ب ردن س لطۀ حاکم ان  ای بیش نبود،که در آغاز، بردهخلیل ترتی  بدین
بخش را تجربه رسد و نتیجۀ اکسیر حیات، یعنی عشق هستیمراحل سخت، سرانجام به موفقیت می

دهد. این مرحله همان برک ت تجربه، در دهکد  مریم به زندگی خود ادامه می کند و در نتیجۀ اینمی
هنگ ام  بمان د، ل ذا ازگی رد، ب رای همیش ه در روس تای معش ود نهایی است که خلیل تصمیم م ی

ا  ع قال هذا ومشی متبگرداند: میخود فضل و برکت را مشمول یارانش  پرت طم، بازگشت از این سفر
به دنبال راحیل و م ریم ب ه این را گفت و  (. ترجمه:156)همان:  لی کوخهماإ خطوات راحیل ومریم

 شان حرکت کرد.سمت کلبه
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آخرین مرحله در الگوی سفر قهرمان، مرحلۀ بازگشت است. قهرمان باید همراه ب ا اکس یر  :بازگشت
ان ه ب ه زن دگی این بازگش ت قهرم ان از قلم رو عارف»آمده به جهان عادی و روزمره بازگردد. دستبه

نهایت مشکل و پرتناقب است و او باید همراه با برکت حاصل از س فر، عادی است؛ بازگشتی که بی
مق دار در جه ان ها اجزای ب یبود، جایی که انسانها فراموش کردهدوباره وارد فضایی شود که مدت

بخ ش خ ود ک ه نج ات پندارند. او در این حال مجبور است همراه با اکسیرهستند و خود را کل می
های ناش ی از شود و در حین بازگشت، ضربهرو ( است، با جامعه رو بهegoزندگی و نابودکنند  من )

های منطقی و انزجار شدید را از سویی و مشکل عدم درک مردم ان را از س ویی دیگ ر تحم ل پرش
از ص ومعه را  (. خلیل پس از حصول برک ت نه ایی، دلی ل ران ده ش دن224: 1389)کمپبل، « کند

گ ردد و پذیرند. به همراه ساکنان دهکده به آنجا برمیکند، مردان و زنان نیز سخنانش را میمطرح می
ذ ذاک الجمع إفتفرد گردد: با برقراری عدالت، ساکنان ستمدیده را نجات داده و ارباب دو جهان می

)جب ران،  «داخ ل نفس هی ف  ةدجدی  ةبم مس حی ا لی بیته مفکرا  بما سمعه ورآه شاعرا  إوذه  کل 
 آنچ ه ب ه و شد و هر یک به منزل خ ود رفتن د پراکنده (. ترجمه: در آن هنگام، جمعیت156: 1908
 کردند.می احساس خود درون جدیدی را در زندگی و کردندمی فکر دیده بودند، و شنیده

ز این تنگنا به س  مت گرچه قهرمان به هنگام رجوع با مشک ت فراوانی مواجه است، اما سرانجام ا
گیرد. هویدا شدن عشق مریم و خلیل ب رای کار میکند و ت ش خود را برای تعالی جامعه بهعبور می

ساکنان روستا و اطمینان یافتن از ماندن خلیل در روستای مریم، عبور از آس تان بازگش ت را ت داعی 
ب ین روح خلی ل وروح  ن ةالکائ ةالخفی  سرائر الحّ   ةان تلک القریوأعلنت أیام نیسان لسکّ کند: می

رون بعضهم بعضا  بص یرورته ج ارا قریب ا وص هرا  م فرحا  فطافوا یبشِّ هلت وجوهراحیل فتهلّ  ةمریم ابن
ایام نیسان به ساکنان آن روس تا اس رار پنه ان عش ق (. ترجمه: 159)همان:  محبوبا  لکل واحد منهم

شان از خوشحالی درخشیدن گرف ت و . لذا چهرهادخبر درا ل حیبین روح خلیل و روح مریم دختر را
داش تنی ب رای ه ر ی ک از آنه ا، را ب ه ای نزدیک و دامادی دوس تآنها تبدیل شدن خلیل به همسایه

 گفتند.یکدیگر تبریک می
رسد و با پیوس تن ب ه قهرمان پس از پشت سر نهادن تمام مشک ت برخاسته از کلیسا به معشود می

گردد. بازگشت آرامش و امنیت به دهکده و رعای ت ع دالت ون به آرامش نائل میمریم از درون و بیر
ولما ج اءت »کند: در میان کشاورزان با مر  دهخدا، مرحلۀ نهایی سفر قهرمان را برای ما تداعی می

لی الحقول وجمعوا األغمار علی البیادر ولم یکن الشیُخ عباس هن اک إأیاُم الحصاد خرج الف حون 
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فلح ه ی لی أهرائه ومخازنه بل کان کل من الف ح ین یس تغُل الحق ل ال ذإا هویحمل ةالغللیغتص  
(. ترجمه: هنگامی که روزهای برداشت فرا رسید، دهقان ان ب ه م زارع رفتن د و 159)همان:  «وزرعه

 هامحصول را غص  کند و آن کهشیخ عباس در آنجا نبود ها جمع کردند. دیگر محصول را در خرمن
کرده بود،  از دهقانان از مزرعه ای که کشت و کاشت یک هر بلکه، بردو انبارهای خود ب هاولهسرا به 

 کرد.برداشت می

ان د و دیگ ر ترس ی از قهرمان در این مرحل ه، پهل وان هم ۀ آن چیزه ایی اس ت ک ه در ح ال وق وع
ی ات را در دس ت تهدیدهای کشیشان یا آزارهای ساکنان کلیسا ندارد، زیرا او عشق واقعی و اکسیر ح

 است.دارد و با آن بر تمام مشک ت بیرونی غلبه یافته
 . مراحل سفر خلیل کافر در مرحلۀ عزیمت1جدول 

 سفر خلیل کافر مراحل سفر
 حرکت خلیل به سمت دیر قزحیا  دعوت به آغاز سفر

  رد دعوت
 ها و عامل نجات اوست.بیپی بردن به حقیقت هستی و وجود توسط خلیل که منشأ همۀ خو امدادهای غیبی

عب   ور از نخس   تین 
 آستان

 بازگرداندن نیرو حرارت به بدن خلیل توسط مریم و پی بردن خلیل به ع قۀ مریم نسبت به او

 شکم نهنو
 

 نخستین مرحلۀ دیدار مریم با خلیل و کمک او به خلیل 
 )ندای درونی و کشش معشود به سمت قهرمان( 

 افر در مرحلۀ آیین تشرف. مراحل سفر خلیل ک2جدول 

  مراحل سفر
  جاد  آزمون 

 ع قه مریم به خلیل و ابراز عشق خلیل به مریم م قات با خدابانو
 راحیل بازداشتن خلیل از رفتن به سمت ساحل توسط گرزن در نقش وسوسه

  آشتی و یگانگی با پدر
گاهی قهرمان از عشق واقعی مریم نسبت به خود  خدایگان  آ

 ماندن خلیل در روستای معشود ت نهایی برک
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 . مراحل سفر خلیل کافر در مرحلۀ بازگشت3جدول 

 سفر خلیل کافر مراحل سفر
  امتناع از بازگشت

  فرار جادویی
 های مسیح، مر  دهخدا تکیۀ قهرمان بر آموزه دست نجات از خارج

 عبور از آستان بازگشت
 

نان روس تا و اطمین ان از آشکار شدن عشق مریم و خلیل ب رای س اک 
 ماندن خلیل در دهکد  معشود

 رسیدن خلیل یه مریم ارباب دو جهان 
بازگرداندن آرام ش و امنی ت در دهک ده و رعای ت ع دالت در می ان  آزاد و رها در زندگی

 کشاورزان با مر  
 گیرینتیجه

ت، تا حد بس یار زی ادی اسالگوی سفر قهرمان ارایه کردهالگویی که جوزف کمپبل برای تحلیل کهن
بر مراحل سفر خلیل در داستان خلیل کافر منطبق است. اگرچه قهرمان با مشک ت متع دد بیرون ی 

ک ه خلی ل در گردد، اما وضعیت درونی از منظر وی بیشتر قابل تأّم ل اس ت ب ه وی ژه آنمواجهه می
دیگر س خن، س فر و بهکند. دست عمل میواکاوی درونی شخصیت زن )مریم و راحیل( بسیار چیره

تکامل قهرمان در داستان خلیل کافر بیشتر معطوف به بعد درونی و دس تیابی وی ب ه درک درس ت از 
ش ود و در واق ع هستی است. در مرحلۀ عزیمت، داستان با رانده شدن خلیل از دیر ُقزحّیا آغ از م ی

ای نزدیک به دی ر هس تند، دهکدهخواند و مریم و راحیل که ساکنان ندایی درونی او را به سفر فرا می
دارند. دست غی  که فرسا در هوای مت طم به سمت ساحل باز میدر حکم راهنما او را از سفر جان

رساند. از آستان نخستین که عب ارت همان نور و عنایت الهی در تمام هستی است، خلیل را یاری می
کند. در بخش م قات با خدابانو ب ا م ریم است از تصمیم نهایی برای ماندن در کنار مریم عبور می

گر در این داستان، راحیل است که در کند. زن وسوسهترین آنیمای سفر اوست، ازدواج میکه پررنو
شود ک ه او ب ه برک ت نه ایی ک ه از گردد و موج  مینهایت مانع از رفتن خلیل به سمت ساحل می

آمیز سردمداران کلیسا و از بین بردن نین اجحافدیدگاهش همان اقامت در دهکده و انق ب علیه قوا
دهد. او با ایجاد آرامش، س اکنان یابد و اوضاع را به نفع بینوایان تغییر میسلطۀ آنان است، دست می

آورد. شایان ذکر است که دهکده را نجات داده و آسایش را برای مردمان طبقۀ فرودست به ارمغان می
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این داستان وجود ندارد. قهرمان در این داس تان ک ه س فری مخ اطرههایی از الگوی کمپبل در بخش
کند، سرانجام به یاری امدادهای غیبی به پی روزی های ماوراءالطبیعه آغاز میآمیز را به حیطۀ شگفتی

 رساند.یابد و به یارانش فضل و برکت مینهایی دست می

 منابع
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يف کامبل في قصة "خلیل الکافر"  تمظهر أساسیات نمط رحلة البطل لجوز

 الملخص
لوجهة  ظر جوزيف کامبل، فإن تطور ةطل الرواية ورحلت  يتشکل ةطريققة تجعقل ةطقل الروايقة  وفقاً 

المنخرط في الحياة اليومية يبدأ مغامرة من خلل سماع دعوة، ومن خلل ووقع خطقة، يقدخل فقي 
مسار اختبار لعَ ويمر عبر خطوات للولول  لی الهدف النبيل. علی طول الطري  ، يحق  معرفقة 

مساعدة عجوز حکيم، وةعد العودة  لی الحياة الطبيعيقة يجعقل ةقوعي وةاسقتمرار مسقاعدة الْات ة
التحليلقي  لقی  -اآلخرين  موذجًا في حيات . تهدف الدراسة الحاليقة مسقتخدمًة المقنه  الولقفي 

-1٨٨٣تطبي  تصميم جوزيف کامبل المسمی "األسطورة الفريقدة" فقي قصقة خليقل کفقر جبقران )
حص خصائص هْه النظرية في القصة يقي  الدرجة التقي تتوافق  ةهقا عمليقة ( ومن خلل ف1٩٣1

تطور شخصية البطل مع النموذج المقدم من کامبقل. تظهقر  تقائ  الدراسقة أن رحلقة ةطقل الروايقة 
تتماشی مع  موذج کامبل وأن خليل ةاعتباره األسطورة الوحيدة، في سلوک  االجتماعي، ةحب  إلخوا   

لَ علی تحديات الحياة ويکتسَ معرفقة جديقدة ةالعقالم. ةقالنظر  لقی تجقارب من ةني البشر، يتغ
الحياة الشخصية والقضايا الحالية للمجتمع، فإ   يحق  فهمًا جديدًا للوجقود البشقري والخلق  مقن 
خلل  دراک  لتعاليم المسيم )علي  السلم( الحقيقية، ويتغلَ علی المشاکل التقي أحقدثها رؤسقاء 

 ي النهاية  لی الکمال ويصبم سيد عالمين.الکنيسة ويصل ف

 ، جبران خليل جبران، قصة "خليل الکافر".يةلورحلة البطال: جوزيف کامبل،  مط مفردات الرئیسةال
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