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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. هاتحت تاثیر دگرگونی هازبانزبان عربی هم همانند سایر 

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
کشند. لذا زبان، اندیشه و تمدن را سخت در آغ وش می دها را به تصویررویدا 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
 دهیم:می وقتی تعبیرهایی همچون بیت زیر را مورد توجه قرار

 ستبدي لک األیام ما کنت جاه      ویأتیک باألخبار من لم تزّود

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



 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 اسبراس 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

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

ع رب  که است اس می ملت های تمدن بلکه نیست خاص نژاد 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 ییعن ادبی و علمی

 نژادی گروه های همه بلکه باشد، داشته تعلق مردم خاصی 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

زبان ارتباط تنگاتنگی با میراث تاریخی یک ملت دارد و با تغییرات زبانی، میراث یک ملت تغیی رات 
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 رقابت تمدنی، زبان از جمله عاملقابل دفاع باشد. در نتیجه می توان گفت در 
 رود.می

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

ستقل بودن زبان علمی از زبان همگانی رهنمون ساخته و با س از و های زبان علمی، ما را به مویژگی



 نماید.کار علم بیشتر آشنا می
ه ای مس لمانان ب وده اس ت. در چنان که آشکار است زبان عربی، زبان بسیاری از نخستین نوش تار

ار دوران ط یی تمدن اس می، عربی به عنوان نخستین زبان جهان اس م از اهمیت ب االیی برخ ورد
 بود و آثار علمی، ادبی و دینی فراوانی به این زبان به نگارش درآمد. 

زبان علم در دنیای اس م زبان عربی بوده است و دانشمندان اس می در سراسر نقاط اس می، علوم 
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 فارسی میبه زبان 
 نمودند.می

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

 .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، نهضت ترجمه برخی از آثار با آغاز 

دوران  در 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 مسلمان ظهور کرد که عمدتا  ایرانی بودن د
ن تم دن نام برد و این چن یپزشک، ابن سینای پزشک و فیلسوف و بیرونی پزشک، منجم، ریاضیدان 

 س رعت در م اثر عوام ل ها به شکوه و عظم ت و ج  ل خ ود رس ید.اس می به کمک دیگر زبان
 راه در خلف ا که بود این عباسیان نهضت در ادبیات و علوم تعالی و ترقی 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 م ی 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، مسیحی، دانشمندان رو

اث دیگری، به علم و دانش اهمیت داده و ب ا تلفی ق عل وم گون اگون می ر 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 یفرامرز 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 .بدانیم همه



اس  می ب ود ام ا گفتنی است گر چه تمدن اس می برگرفته از آیات ق رآن و روای ات  .ناممکن است
همواره  در پیوند روح ایرانی بوده و با کمک ایرانیان بود که این تمدن خوش درخش ید و ب ه جهانی ان 

 معرفی شد.
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
، پژوهشگران، صاح  نظران، متخصصان، سیاست گذاران تادانو 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
ت ارتقای جوامع بشری و بهره گیری از میراث و در نهای کاربست آن در هویت انسانی تمدن اس می

 است. ای روشنها برای داشتن آیندهاس می جهت تقویت ارزش
محورهای کنفرانس شامل؛ زبان عربی و سبک شناسی قرآن کریم، زبان عربی و تأثیر و ت أثر از زب ان

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

 های علوم انسانی بود.زبان عربی و شیوه
 

 رزوه یناصر قاسم
 یسید سعید رضا منتظر
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 1حامد آل یمین

 استادیار بخش مدرسی تاریخ و تمدن اس می دانشگاه تهران
 2محمد میری

 دانشگاه تهراناخ د استادیار بخش مدرسی 

 چکیده
ن عرب ی در تم دن اس  می، عالم ان دین ی از جمله عوامل گسترش، تاثیر و تعمیق زب ا

هستند که با قلم و بیان روشمند خود به زبان عربی غن ا بخش یده و در ای ن زمین ه نق ش 
اند. ایشان در علوم اس می مختلف اسلوب بیانی را در پیش گرفتن د ک ه موثری ایفا کرده

بن دی ه ا،  متمایز از دیگر علوم و متناس  با آن عل م ب وده اس ت. ب ه ک ارگیری جمل ه
و ... مشخ  و جهت دار در راستای موضوع، مسائل، ها و نتیجهها اصط حات، مقدمه

ده د. ای ن ش یوه مبادی، اهداف و... هر علمی رنو و بوی آن علم را در الفاظ نشان می
تواند فارغ از محتوا و معنای ارائه ش ده، و تنه ا ب ا توج ه ب ه کلم ات، اص ط حات، می

ان درک فضای آن علم را برای مخاط  آشکار کند. شهید ث انی )ره( از و ... امکها جمله
جمله عالمانی است که در این زمینه سعی وافری داش ته و آث ارش ت اثیر تم دنی در غن ا 
بخشی و گسترش زبان عربی با استفاده از ادبیات عرفانی به زبان عربی داشته است. ای ن 

ب ان عرب ی م ورد بررس ی ق رار داده و نش ان مقاله ابعاد مختلف قلم عرفانی ایشان ب ه ز
 دهد که استفاده از اسلوب خاص در قلم ایشان مورد توجه و دقت بوده است.می

 شهید ثانی، ادبیات، عرفان، تصوف، زبان عربی، فرهنو و تمدن. واژگان:کلید
 

 

                                                                                 
1. aleyamin@ut.ac.ir 
2. m.miri57@ut.ac.ir 
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 مقدمه
ب خ اص و ادبیات عرفانی از جمله ذخایر غنی زبان عربی است که ب ا جع ل اص ط حات و اس لو

بدیع خود توجه اذهان عموم مردم و اهل علم و معرفت را به خود جل   ک رده اس ت. ای ن رویک رد 
عرفانی به ادبیات عرب توسط صوفیان و عارفان مسلمان در طول تاریخ اس می خ ود را ن ه تنه ا در 

عل ومی میان شعرا و شعرها و سرودهای عرفانی بلکه در میان علوم دیگر نی ز قاب ل جس تجو اس ت. 
همچون تفسیر و اخ د و تعلیم و تربیت و ... نیز از این رویکرد متاثر بوده و عارف ان مس لمانی ک ه 

اند. ایش ان اند تاثیر رویکرد عرفانی خود را در این عل وم ب ه ج ای گذاش تهبهره مند از این علوم بوده
توان د ر علوم اس می است میاند که عرفان اس می ع وه بر اینکه خود علمی در کنار ساینشان داده

دیگر علوم را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد. از دیگر عواملی که ادبیات عرفانی را در زب ان عرب ی ب ه 
یک جایگاه بی بدیل در فرهنو و تمدن اس می تبدیل کرده است، دلپذیری آن ب رای عم وم جامع ه 

 ع وه بر عالمان و اهل معرفت است.
ادبی علوم اس می همچون فقه و ک م و های ادبیات عرفانی از دیگر رویکرد این ویژگی باعث تمایز

توان گف ت تعام ل .. است که بیشتر توجه متخصصان و اندیشمندان را به خود جل  کرده است. می
زبان عربی و عرفان اس می به پیوندی مبارک انجامیده است که نتیجه آن غنای ادبیات عرفانی و بهره 

از قوت زبانی، زبان عربی است و نیز عمق یابی و گسترش و ج ذابیت زب ان عرب ی ب ه  مندی عرفان
تر ادبیات عرفانی ش هید واسطه عرفان اس می است. توجه به رویکرد ادبی و لغوی و یا به تعبیر دقیق

در غن ا ثانی و تاثیر و تاثر وی در این زمینه و همچنین اثر این رویکرد عرفان ادبی و یا ادبیات عرفانی 
 بخشیدن به زبان عربی از جمله اهداف پژوهش پیش روست. 

 . شهید ثانی )ره(1

د( معروف به شهید ثانی )ره(  955یا  965زین الدین بن نور الدین علی بن احمد عاملی جبعی )م 
ه د در روستای جبع از توابع جبل عامل که در آن روز در قلمرو حکومت عثمانی بود و  911در سال 

خاندان وی اهل علم و  (3/64، 2002)زرکلی، در کشور لبنان قرار دارد دیده به جهان گشود.  امروز
ش یخ ن ور ال دین  فضلیت بودند و فرزندان و نوادگان ایشان نیز از بزرگان علم و تقوی بودند. پ درش

علی از عالم منطقه بود و فرزندش جمال الدین حسن معروف به صاح  مع الم و فرزن دانش ش یخ 
علی و شیخ زین الدین از عالمان دینی بودند و نیز سید محمد بن علی ع املی مع روف ب ه ص اح  
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  (7/144، 1406)امین، مدارک نوه دختری وی بود. 

کرد. وی برای تحصیل علم، م ذاکره علم ی و آش نایی ب ا دیگ ر مذاه  پن  گانه تدریس میوی به 
عالمان و نیز زیارت سفرهای متعددی به مصر، بیت المقدس، قسطنطنیه، دمش ق، حج از، ع راد و 
عتب ات و ... داش  ت در ای  ن س  فرها از اس تادان ب  زری ش  یعه و دیگ  ر م ذاه  اس   می به  ره من  د 

توان به پدرش علی بن احمد عاملی جبعی، محقق کرک ی، از اساتید وی می (1365)شکوری، شد.
الدین محمد بن مکی دمشقی و ... در میان عالمان شیعه نام ب رد. و از شیخ محمد بن مکی، شمس 

توان به شمس الدین بن طولون دمش قی حنف ی، ش یخ ابوالحس ن جمله اساتید سنی مذه  وی می
بکری، شیخ محیی الدین عبدالقادر بن ابی الخیر غزی، شیخ شمس الدین بن ابی اللطف مقدس ی، 

حس ین جرج انی، م   محم د اس ترآبادی و ... ن ام ب رد. وی شیخ شهاب الدین احمد رملی، م   
توان به حسین بن عبدالصمد عاملی پدر شیخ بهایی، شیخ ت اج شاگردان زیادی را تربیت کرد که می

الدین بن ه ل جزایری، بهاء الدین محمد بن علی عودی جزینی، سید ع ز ال دین حس ین ب ن اب ی 
  (7/153، 1406)امین، الحسن عاملی و ... اشاره کرد. 

شهید ثانی آثار مهم و اثرگذاری در علوم متعدد به رشته تحری ر در آورده اس ت. اث ر مه م علم ی او 
علمی ه ه ای الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه است که امروز کتاب درس ی فقه ی در ح وزه

توان به ای ن کت   اش اره ک رد: اند . از جمله مهترین آثار وی میاثر برشمرده 79ر وی را تا است. آثا
منیه المرید فی ادب المفید و المستفید، مسکن الفواد عند فقد االحبه و االوالد، مسالک االفهام ف ی 

ه، تمهید القواعد شرح شرایع االس م، الفوائد العلیه فی شرح النفلیه، المقاصد العلیه فی شرح االلفی
 (1/78)حر عاملی، بدون تاریخ، و... 

( از جمله عالمان اثر گذار در فرهنو و تم دن اس  می ب ه ص ورت ع ام و 965-911شهید ثانی ) 
فرهنو و تمدن شیعی به ص ورت خ اص اس ت. ت الیف کت   متن وع در عل وم مختل ف از جمل ه 

ای از وی است که بواسطه عظمت شخصیتی، معنوی و علمی وی آثارش در ه ر زمین ه هایفعالیت
علمیه در طول های آید. مراکز علمی جهان اس م و به خصوص حوزهجمله آثار مرجع به حساب می

چندین قرن پس از وی تاکنون به آثار ایشان توجه بسیار داشته و کت  ایش ان از جمل ه کت   درس ی 
بوده است که ع وه بر نشان دادن جایگاه مهم و اثر گذار وی در طول قرنها بر دامن ه  علمیههای حوزه

 تاثیر وی نیز افزوده است. 
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 . زبان عربی و ادبیات عرفانی2

برای غنا بخشیدن به هر زبانی گسترده دامنه لغات و اصط حات آن زبان اس ت. ها از جمله رهیافت
ک اررود. در ای ن راس تا و اسلوب متناس  با آن الف اظ ب ه به خصوص اگر این اصط حات با ادبیات

عالمان علوم مختلف برای بی ان مقص ود خ ود از اص ط حات و اس لوب خ اص آن عل م اس تفاده 
افزایند. این روند به ت دری  کنند و هر یک با توجه به نیاز خود به جعل اصط حات جدید نیز میمی

ی و ادبی آن زبان خواهد افزود. از آنجا که گستردگی و غنای در به بالندگی آن علم و نیز بالندگی زبان
تواند به عنوان یک معیار ب رای ارزش یابی ی ک لغت و زبان یک مولفه فرهنگی و تمدنی است که می

فرهنو و تمدن به کار رود، این مهم نیز بر این مولفه اثر گذار افزوده و در عمق بخشی ب ه فرهن و و 
 خواهد کرد. زبان نقش موثری ایفا 

ترین، ت رین، کام لجایگاه زبان عربی از بعد جهانی قابل توجه است. این زبان به عنوان یکی از غنی
)ع م ه ش ود. روای ات مختلف ی جهان شناخته میهای بیشترین دایره لغت و اصط ح در میان زبان

)ع مه ها درباره جایگاه و اهمیت زبان عربی و برتری آن بر سایر زبان (16/134، 1403المجلسي، 
این زب ان اس ت. در جوامع روایی نشان دهنده تاکید دوچندان دینی بر  (25/29، 1403المجلسي، 

همین امر بر اهتمام ویژه مسلمانان به فراگیری، آموزش و تروی   (11/56، 1403)ع مه المجلسي، 
عالم ان دین ی  و توسعه این زبان در طول تاریخ اس می افزوده است. از جمله مروجان زب ان عرب ی

اند. ایشان با ارائه دانش خود به زبان عرب ی اند که در این مسیر ت ش وافری به کار بردهمسلمان بوده
حتی در صورتیکه زبان مادری ایشان غیر عربی باشد بر رونق این زبان و تب دیل ش دن آن ب ه زب ان  و

 اند. علمی اس م نقش اساسی داشته
صط حات و شیوه ادبی و ب غی مشترکی در بیان مفاهیم و مقاصد خود عالمان هر علم از مفاهیم، ا

برند. بنابراین ع وه بر مفاهیم و اصط حات باز تولید شده در هر علم ن وع چی نش کلم ات بهره می
ای برای نشان دادن موضوع علم است. تمایز متن فقهی و عرفانی با متون برای ارائه مقصود خود شیوه

ی از همه این ابعاد قابل بررسی است. زبان عربی ب ا داش تن س اختارهای ص رفی و اخ قی و تاریخ
و ... ه ا و جن اسها تواند محملی برای یک نثر فنی باشد که در آن صنایع لفظی و سجعاشتقاقی می

پروراند. ساختارهای صرفی ک ه ب ه ص ورت مت وازن در قال   مص در، اس م فاع ل و را در خود می
و زمان، اسم آلت و... که در کنار یکدیگر و نهایت جمل ه، س اختاری ب ه دس ت مفعول، اسم مکان 

)قربان پ ور دهد که سجع و جناس و .. در آن باعث آمیختن سبک فنی در زبان عربی شده است. می
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  (1399رامشه،  شاه علی وآرانی 

است، قلم خود را همچون عارفان به حرک ت شهید ثانی در مواردی که به موضوعات عرفانی روآورده
آغ ازین ک  م ک ه ن وعی ه ای درآورده و عرفان را با قلم عرفانی رقم زده است. این ش یوه در خطب ه

س تفاده از اص ط حات طلبد مشهود است. این نوع نگارش در اهماهنگی با ک م بعد از خود را می
 خاص عرفانی در الب ی آثار وی نیز نمایان است. 

 . اسلوب و اصطالحات عرفانی3

شهید اگر چه فقیهی با آثار متعدد فقهی است ک ه مقب ول فقه ا افت اده اس ت، ام ا وی در بعض ی از 
پ ردازد و ای ن های خود از شیوه فقها خارج و مانند عارفان به ایراد ک م میکلمات و سخنان و خطبه

کند. این خطبه آغازین کتاب اسرار الص ة ایش ان اس ت ک ه در بعضی از خط  ایشان نمود پیدا می
  کند:مملو از اصط حات عرفانی است که ادبیات آن کام  با ادبیات عارفان برابری می

فیائه م ن لط ائف ّطلع من اختار من عباده األبرار علی حقائق االسرار و مودع قل وب أص الحمد هللَّ مُ 
المعارف ما تحار فیه البصائر و االبصار و جاعل القلوب سببا للنجاة و موض عا للمناج اة و المب اّر و 

قبول طوالع األنوار من مطل ع المس اّر ف تح ی ذریعة إلی ارتفاع الّدرجات و تفاوت مرات  العبادات ف
رائر و جلی أبصار البصائر ففهمت بمفاتیح الغیوب أقفال القلوب عمن شاء و اختار و رفع حج  الس

)ش هید ث انی، ب دون . إشراد نوره األق داح و االنظ اری مبادی اإلشارات و رفعت األستار فدهشت ف
 1(101، آ-تاریخ

در این مقدمه ع وه بر استفاده از اصط حات عرفانی همچون حقائق االس رار، لط ائف المع ارف، 
ار، حج  السرائر، فهم االشارات، رفع االستار، مبادی إش راد ن ور و... درکن ار یک دیگر طوالع االنو

قرار دادن این گونه اصط حات و ایجاد معنایی عرفانی و نیز نشان دادن رویک رد خ ود در کت اب ب ه 
نوعی وزن و آهنو و سجعی شعر گونه به نثر عرفانی وی داده است. حمد خداوند به واسطه انتخاب 

پنهان و سری و به خاطر اینکه در قل   برگزی دگانش مع ارف لطی ف های گان ابرار برای حقیقتبند
ای را ایشان باعث نجات و محل مناجات قرار داده و... شبیه چن ین خطب ههای قرار داده است و قل 

                                                                                 
گاه ساخت و اسرار شناخت را که دلها و د یواقع یاش را از رازها ستهیندگان شامنان را، که ب یخدا انیپا یب شیسپاس و ستا. 1 ها از  دهیجهان آ

درجات،  یبلند لهیوس رات،ینجات، محل مناجات، کانون خ لهینهاد. و دلها را وس عتیاش به ود دهیدرک آن ناتوان است در دل بندگان برگز
 یدهایاش را با کل دهیو برگز ستهیبندگان شا یخاسته از مطلع مسرات قرار داد، و دلهاانوار درخشان بر رشیمرات  عبادات در پذ وتو تفا

نامحرمان از درک آن  یخلقت را بر آنها بنمود و دلها یو رازها عتیبزدود و اسرار طب دگانشانیبگشود و پرده ها و زنگارها را از برابر د یبیغ
 و وحشت بغنود. رتیح دراسرار 
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 سلمی نیز در رسائل م متیه آورده است.

فی ب ده، فزّین بعبادته ظواهرهم، و ن ّور ب واطنهم الحمد هلّل الذی اختار من عباده عبادا جعلهم أئمة 
بمعرفته و محبته، و دلهم علی معرفة أنفسهم، و مکنهم من تذلیلها، و عّرفهم مکرها، و أع انهم عل ی 
تصغیرها و تحقیرها. فهم العلماء باهلّل و أحکامه، و القائمون بأمره و الع ارفون بننعام ه، و اهلّل یخ ت  

 (2/402، 1412)السلمی،  برحمته من یشاء.
ان د ب ه خ وبی نش ان دیگر شهید ثانی که در کت  فقهی و ک می و ... نگاش تههای مقایسه با خطبه

دهنده توجه و تاکید ایشان در بهره مندی از ادبیات و شیوه ادبی عارفان مسلمان اس ت. تف اوت قل م 
 وائد الملیه لشرح الرساله النفلیه کام  مشهود است:ایشان در کتاب ف

شرع لن ا مع الم دین ه الفرض ّیة و ی و نعم الوکیل الحمد هلّل الذی بسم اهلّل الّرحمن الّرحیم و هو حسب
النفلّیة، و شرح صدورنا بلمعة من بیان دروس األحکام التکلیفّیة، و الص ة علی نبّیه و حبیب ه محّم د 

القواع د الش رعّیة و ی السداد من المّلة الحنیفّیة، و علی آله ماّسس ی المراد و ذکرالموصل إلی غایة 
و بعد فهذه کلمات قلیلة و تنبیهات جلیلة  الفوائد الدینّیة، و علی أصحابه و أزواجه و أتباعه المرضّیة.

تبس ها و تش غف و توّضح مبانیها و تحّق ق معانیه ا و تکش ف مل« الرسالة النفلّیة»و فوائد ملّیة تنّقح 
ملتمسها، مقتصر علی مناسبة مقتضی الحال من اإلعراض عن تطویل المقال بمأخذ األحکام بطریق 
االستدالل، فنّن الغرض من الرسالة مجّرد اإلعمال و التنبیه علی جمیل الخص ال و حمی د الخ  ل، 

الفوائ د الملّی ة »و س ّمیتها  جعلها اهلل تعالی سببا لثوابه الجسیم و فضله العمیم، إّنه الجواد الک ریم،
 (1/3، 1420)شهید ثانی، . و من اهلّل استمّد التوفیق، إّنه بذلك حقیق« لشرح الرسالة النفلّیة

لملیه که در فقه استداللی به رشته تحری ر درآم ده اس ت از اص ط حات در این خطبه کتاب فوائد ا
معالم دینه الفرضیه و النفلیه، دروس االحکام التکلیفی ه، القواع د الش رعیه، الفوائ د الدینی ه، ثواب ه 

کند که خود حکایت گر بحثی فقهی است. در این خطبه نی ز الجسیم، فضله العمیم و... استفاده می
ار گرفتن این اصط حات و حمد خداوند با توجه به ق رار دادن ش ریعت و نش ان دادن در کنار هم قر

معالم دین در امور واج  و مستح  و توجه به نعمت شرح صدر برای بیان دروس احکام تکلیفی و 
... نوعی ادبیات و شیوه فقهی در تتابع اضافات را رقم زده است که در زبان عربی یک اسلوب متمایز 

که کتابی در فقه اس تداللی  شرح إرشاد األذهانی روض الجنان فت. ایشان در کتاب شرح علمی اس
کند تا خواننده با نگاه به خطبه به آنچه در ای ن است، خطبه خود را با سیاد و ادبیات فقیهانه آغاز می

حکام، کتاب خواهد دید واقف گردد. در این خطبه نیز توجه به بحث شریعت، ارسال رسل، تبریر اال
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تمییز ح ل از حرام و ... از جمله اصط حاتی است که با قرار گرفتنشان در کن ار یک دیگر موض وع 
 فقهی کتاب به خوبی در آن نمایانده شده است. 

)بسم اهلل الرحمن الرحیم، و به ثقتي( الحم د هلّل المتفّض ل بش رح مع الم ش ریعته إلرش اد األن ام، 
ألحکام و تمییز الح ل عن الحرام، مکّم ل م ن اخت ارهم م ن خلق ه المتطّول بنرسال الرسل لتبریز ا

بالقیام بوظائف هذا المرام، و جاعل أقدامهم واطئة  علی أجنحة م ئکت ه الک رام، و م رّجح م دادهم 
أحمده سبحانه، و أشکره و أتوب إلی ه و أس تغفره م ن جمی ع ...یوم القیام علی دماء الشهداء األع م.

، محّم د  -شّید و أحکم األحکام أشّد تش ییدی و ُأسّلم علی نبّیه الذی اآلثام، و ُأصلّ  و أحک م إحک ام 
تبلی غ رس الة المل ك الع  م، و دع ا ی أزاح بنور عّزته غیاه  الظ م، و أدأب نفسه الشریفة فی الذ

ک ریم ع ن بشریعته المقّدسة إلی دار الس م، و علی آله الغّر الکرام أئّمة اإلس م، و َحَفَظ ة الش رع ال
و األّی ام و تن اوب ی تطّرد األوهام، ص ة  و س ما  دائمین ال انقضاء لهما و ال انفصام ما تعاق  اللیال

  .(1/21، 1402)شهید ثانی، . الشهور و األعوام
و عب ارات عرف انی ه ا عربی تنها در ادبیات و شیوه بی ان خطب ه زبانهای بهره مندی شهید از ویژگی

نبوده است. استفاده از اصط حات عرفانی در خطبه، عبارات و ... با شیوه عرف انی و نی ز اس تفاده از 
اصط حات خاص عارفان در میان عبارتهای غیر عرف انی در الب  ی کلم ات ش هید ث انی مش هود 

لوم اصط حات مخصوص ب ه خ ود دارد ک ه تنه ا متخصیص ین و است. عرفان نیز همچون دیگر ع
گاه و آنها را به کار می برند و آنقدر این اصط حات مفص ل و آشنایان به آن از اصط حات خاصش آ

برای مبتدیان این راه نامعلوم که عارفان در این باب کت  مختلفی تالیف ک رده و ی ا بخش ی از کت   
در ک  م ش هید از ای ن  (۱۳۷۲)رک: عب دالرزاد کاش ي، ان د. هخود را به ای ن مه م اختص اص داد

ای آن به رهیافت در حالیک ه غی ر آن ان و آش نایان ب ه عرف ان از توان میاصط حات عرفانی به وفور 
کنن د باع ث که عارفان از ای ن اص ط حات اراده میای نیست. همین عدم اط ع و اشراف از معانی

« لوام ع« »س وانح »، «فن ا»سوء برداشت و اتهام نسبت به عارفان شده است. اصط حاتی همچون 
 و.... که به بعضی از آنها اشاره خواهدشد.

 . فناء و حجاب 3،1

رفانی است که موج  بسیاری از بحثها میان عارفان و غیر آنان شده اس ت. ب ه فناء از اصط حات ع
رسد که این بحثها بخاطر عدم فهم این اصط ح و تلقی ظاهری از آن از س وی غی ر عارف ان نظر می

در پرس تش خ ود پ ر  یوس تهموحد صفت که با آن پ ۀبند یو برا ستااسم است. فناء در بین عارفان 



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

24 

جهل با زنده ک ردن  یفنا یعنی. فناء در آغاز یرسدخاصان م ۀعوام به مرتب ۀو از رتب یدآمی و بر یگیردم
 ی دنخ دا و ند ی ادغفل ت ب ا  ینف  یعن یب ا انج ام طاع ت  یتبردن معص ینو از ب یشعلم در خو

اند. مث   ُس منون گفت ه سخن گفته یارباره بسیندر ا مشایخخدا.  یازل یتعنا یدنخود با د ارهایکرد
از ی ن و محمول است و در حال حم ل م ورود، و ا یشودبنده در حال فناء با لطف خدا برده م است:
شدن از نف س  یاّول فانائل شدند، برای فناء درجاتی ق (213، 1914)السراج الطوسی،  ست.انعوت 

 ه ک ش دن در وج ود ح ق. هشدن از شهوت ب یپس فانوسببقاء حق و صفات او  یشو صفات خو
ا همان فهمی که عارفان ب« فناء»شهید ثانی در این باب همسو با عارفان از  (139، 1960)القشیری، 

مختلف قائل است ایشان فناء اراده را قبل از فن اء ذات های کند و برای آن رتبهاز آن دارند استفاده می
  (85، ب-)شهید ثانی، بدون تاریخکند: داند و فناء اهل تحقیق در توحید را فناء ذاتی ذکر میمی

ی التوحید من أوائل مسالکه، ألّن س لوکهم ف ی أمره عند أهل التحقیق ف بل الرضا مع عظم قدره وعلّو 
إرادة الحق تعالی، والوقوف الصادد م ع م راد ی التوحید بذواتهم، والرضا هو فناء اإلرادة فی الفناء ف

 (85، ب-)شهید ثانی، بدون تاریخ اهلل تعالی، وفناء الصفة قبل فناء الذات.
ز دیگر اصط حاتی است که عارفان برای آن معنای اصط حی خاص خ ود را وض ع ک ردهحجاب ا

الحجاب: انطباع الصور الکونیه فی قل  »گوید: اند. عبدالرزاد کاشانی در توضیح این اصط ح می
شهید نیز این اص ط ح را ب ا هم ان معن ای  (21ص ، 1426)کاشانی، « المانعه لقبول تجلی الحق.

است. وی برداش ته ش دن حجابه ا را باع ث فه م اش ارات اصط حی عرفانی در آثارش به کار برده
 داند:می

ی مب ادی جلی أبصار البصائر ففهمت اإلشارات و رفعت األستار فدهشت ف  و رفع حج  السرائر و
 (101، آ-)شهید ثانی، بدون تاریخ. إشراد نوره األقداح و االنظار

 . وقت، طوالع و لوامع3،2

شود و در تعری ف آن از جمله کلماتی است که در میان عارفان اصط حی خاص شمرده می« وقت»
اند که حادثی متوهم است که بر یک واقعه متحقق معلق شده است. پس حادث متحقق، وق ت گفته

آید، آمدن متوهم اس ت و ابت دای خصی در ابتدای ماه میاست برای حادث متوهم. اگر گفته شود ش
( عارفانی مانند قشیری و غی ر او ب ه 121، 1960)القشیری، ماه متحقق، پس ابتدای ماه وقت است. 

الوق ت س یف »ان د. عب ارت نقل کلمات بزرگان عرفان در استشهاد و توصیف این اصط ح پرداخته
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اش ب ه آن اش اره ک ردهری است که وی بدون ذک ر گوین دهاز عبارات مشهو« فنن قطعته و إال قطعک
شهید مانند عارفان از اصط ح وق ت در کت   خ ود اس تفاده  (2/404، 1374)التلمسانی،  1است.

 کند.می را برای تایید ک م خود استفاده...« الوقت سیف »کرده است. و عبارت 

 یکلها کما ورد ف یقطعکمن موانع و عوائق و قواطع فقاطع ما أمکنک منها قبل أن  وقت کل یال بد ف
 (231، 1409)شهید ثانی،  .قطعک فنن قطعته و إال یفالخبر الوقت س

دهنده اشراف ایشان به کت  است که نشان هوی ک م عارفان را نیز به عنوان تاییدی بر ک م خود آورد
کنن د و ابی اتی از عرفانی و اصط حات عارفان است. ایشان در این باب به ک م ابن فارض اشاره می

 پردازند:آورند و به توضیح بیشتر این اصط ح از بیان ابن فارض میاو را می

 ینالحث على مقامات العارفإلى  یراالفضالء مش یاءو إلى هذا المعنى أشار بعض األول
 ىکنننن منننارما کاللمنننف فالمقنننف فننن و
 

 لنن أخطننر ع ىفهنن ىعلنن یننا عسننى و إ 
 فحظننن  یراسنننر امننننا و ا هنننض کسننن و 

 
 ح عزمنننا ل ننن منننا أخنننرت لننن البطا 

 و مننن   منننا معننن ت لننن  مننن  أمننن   و 
 

 التلفننف یننل الخلالننو و اخننر  عننن م 
 فنن ت د نن  العننز  سننل  یوجنن  بسنن و 

 
 جننن  د ننن   فسنننا فنننالنف  إت جننن ت 

  2 (223، 1409)شهید ثانی،  
است. عارفان در توضیح اصط حات مت دوال ب ین « لوامع»و « طوالع»از دیگر اصط حات عرفانی 

ب ه  است زیرا دلهای آنان« اصحاب بدایات»دانند که از صفات خود آنها را الفاظی به هم نزدیک می

                                                                                 
 قت سیف. أي: کما أنَّ السیف قاطع فالوقت بما یمضیه الحق ویجریه غال .ومن ک مهم: الو. 1
« عل و لعل»گفتن است. از« عسی». مانند وقت و فرصت، همچون شمشیر برنده باش که سرزنش و م مت و خشم و غض ، نتیجه قهری 2

ترین علت و عامل و بیماری و فل  شدن روح فعالیت و  گفتن و به آتیه دل بستن بر حذر باش؛ زیرا امید به آینده بستن بزرگترین و خطرناك
 کوشش انسان است.

ر در پهنه جهان و عرصه عالم، روزگاری به سیر و سیاحت بپرداز و برای در هم کوبیدن آرزوها قیام کن تا آنچه از عمرت که به خاطر تعویق د
 ر و سامان یابد.تصمیم و اراده به بطالت سپری شد با صحت عمل، جبران گردد و اعمالت س

اقدام کن و گام هایت را استوار دار و کارهائی که عق  افتادگان و متخلفان در انجام آن مسامحه و سهل انگاری کردند در فراسوی خویش 
 قرار ده و آن ها را جلو انداز، و از قید و بندهای انعطاف فکری و دل مشغولی بیرون آی.

و امید بستن به آینده را از محیط فکری خود قطع کن که اگر بکوشی و یا اگر به باشی، گشایشی « سوف»با شمشیر عزم و اراده، بوته های هرز 
 خواهی یافت. پس نفس تو اگر تو کوشا باشی کوشا خواهد شد، و دل و جانت به نحو مطلوبی سامان خواهد یافت.

بوده و  هیک م از کلمات صوف نی. واضح است که ااندافتهیسنت نو اهل  عهیش یثیک م را محقق متتبع جناب آقای مختاری در جوامع حد نیا
معصوم نقل شود خبر هم  ریاست. و به آنچه از غ ثیکه خبر اعم از حد رندیگ یم جهینت نینچنیاند. و اکرده دایامر وقوف پ نیبه ا زین شانیا
  تواند جزء خبر باشد. یک م که از کلمات عرفا است هم م نیمخت  معصوم است. پس ا ثیو حد ندیگو یم
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 ی حض رت ح قول  اس تروش ن نش ده  انش آفت اب معرفت یروشنائاست و هنوز  دیکنزیی روشنا
فرستد و هرگاه دلهایشان تاریک شود بواسطه ابرهای روزی قلبهای آنان را برایشان می یسبحاَنُه وتعال

نماید. آن ان در زم ان س تر تأللا می« لوامع قرب»گردد و برایشان آشکار می« لوائح کشف»حظوظ 
وپ س از آن  أول« ل وائح»ب ه نظ ر عارف ان  (151، 1960)القشیری، هستند. « لوائح»همواره منتظر 

ت ر اس ت و آش کارتر و م دتش ط والنی« ل وائح»از  «لوام ع»است. اما « طوالع» و سپس« لوامع»
باش د و اوج تر میبه اف ول نزدی کتر است. ولی بقایش از آنها بیشتر و در رفع ظلمت قوی« طوالع»

رود و احوالی که بع د از اف ول باالیی ندارد و اوقاتی که در معرض حصول آن است زود از دست می
و ه ا انی در بعض ی از خطب هش هید ث  (151، 1960 ،)القش یری شود دنباله دار است.آن ایجاد می

آورد و کلماتش از این دو اصط ح استفاده کرده و همچون عارفان این دو اصط ح را در کنار هم م ی
 نماید: را از خداوند متعال طل  می« رسیدن به لوامع انوار الهی»و « قبول طوالع اسرار»

 ،آ-)ش هید ث انی، ب دون ت اریخ. أ لار  باللملل الى للام  اللهم أّهلنا لقبلل طلال  اسرار  و کّلمنا
123)  

مختلف و ارتفاع درجات و تف اوت مرات   عب اد های را به سب  قل قبول طوالع انوار همچنین وی 
 داند:می

جاعل القللب سببا للن اة و ملضعا للمناجاة و المباّر و ذریع  إلى اردفاع الّ رجات و دفاوت مرادن  
  (101آ، -)شهید ثانی، بدون تاریخ. لال  األ لار من مطل  المساّر العبا ات في مبلل ط

دان د، مانن د ذک ر می« لوامع غیبی»ایشان تکرار بعضی از اذکار در بعضی از حاالت را باعث ظهور 
 سجده در حالت سجود، البته به شرطی که این عمل بر وجه خودش واقع شود. 

بك عظم  اللَّ  دعالى و علّله و مل سبحات رّبي األعلى و بحم ه و أک ه بالّتكرار ف ّت المرة جّ   على مل
اللاح ة ضعیف  األثر في القل  ف ذا ارق ملبك و ظهر ذلك فلیت  ق رجاء  فني رحمن  رّبنك فنات 

و  رحمت  دتسارع الى الضعو و الذّل ال الى التكّبر و البطنر فنارف  رأسنك مكبنرا و سناجال حاجتنك
مستغفرا من ذ لبك ثم أک  التلاض  بالتكرار و ع  الى الس ل  ثا یا کذلك فبزیا دن  یزین  القنرب و 

-)شهی  ثا ى، ب وت داریخ. إذا وم  على وج  «الللام  الغیبّی »بتكراره یتأک  الّسلا ح اإللهّی  و یظهر 
  (132آ، 
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 . اهل اشاره و اهل حقایق3،3

اند و ب رای ه ر ک دام از ای ن ارفان برای اصناف مختلف در وادی عرفان منازل متفاوتی را ذکر کردهع
اند. ابن عربی در این زمین ه من ازل دع ا را ب رای اه ل اش اره اختص اص اصناف ویژگیهایی برشمرده

 کند:دهد و از صفات آنها حیرت به هنگام تبلیغ را ذکر میمی
ما لكنل حنال منن  أحلالهم و أمطابها المتحققین بها و مفات أربابها و و فلنذکر ألقاب هذه المناال

أّمنا أهنل  ...أمنا منفادهم و ...مناال ال عاء ألهنل اإلشنارات والبعن  و ...هذه األحلال من اللمو
  (1/77، 1373)ابن عربي، . اإلشارة فلهم الحیرة عن  التبلیغ

الفاظ و عبارات خارج شده و ب ه فه م شود که از دایره اهل اشاره در ک م ایشان به کسانی اط د می
)القش یری، بوده است. « اشاره»اند که برای او اند. در وصف سهل بن عبد اهلل گفتهاشارات نائل شده

ت وان اتری از اشاره و اهل اش اره میدر یک نگاه کلی و با بررسی کت  ایشان، معنای فر (48، 1960
)اب و نع یم، دید. این معنای عام همان صوفیان هستند که از آنها ب ه اه ل اش اره تعبی ر ش ده اس ت. 

شهید نیز با استناد به کلمات عارفان، عبادات را برای اهل عبارت، عب ادات  (1/10م، ۱۹۶۷د/۱۳۸۷
کن د مرب وط ب ه باره ذک ر م یکه وی دراینای داند. نمونهبا قال  و برای اهل اشاره، عبادت قلبی می

گونه طواف را مطلوب حضرت ربوبیت دانسته طواف است که در آن بر طواف قلبی تاکید کرده و این
چرا که بیت مثالی ظاهر در عالم شهادت برای آن حضرت در عالم غی  است. وی این ک م خود را 

 کند:با ذکر عبارتی از عارفان حقیقی تاکید می

أّما الطلاُ  بالبیف فْلَیْسَتْحِضْر في ملب  التعظیَم و الَخْلَ  و الَخْشنَیَ  و المحّبنَ ، و لنَیْعَلْم أّ ن  بنذلك 
ُمَتَشّب  بالمالجك  المقّربیَن، الحاّفیَن حلَل العرش، الطناجفیَن حلَلن . و ال َدُظنّنّن أْت المق نلَ  طنلاُ  

ْیف، حّتى ال َدْبَت ئ بالذکر إال منن ، و ال َدْخنِتَم إال بن ، جسِمك بالَبیف بل طلاُ  ملبك بذکِر رّب البَ 
طلاُ  أهنل العبنارة بالقالن ، و طنلا  »کما دبت ُئ بالبیف، و َدْخِتُم ب . و من هنا مال أهُل الحقیق : 

؛ ف ّت الطلاَ  المطللب هل طلاُ  القل  بحضنرة الربلبّین ، و إّت البینَف ِم نال «أهل اإلشارة بالقل 
  (1/398، ص 1421)شهی  ثا ى، .. ي عالم الشها ة لتلك الحضرة التي هي عاَلُم الغی ظاهر ف

 . قلب و سر و روح3.4

قل ، سر و روح، اصط حی در عرفان اس می است که با تعریف لغوی آن تفاوت دارد. تعریفی ک ه 
ار دارد. عب د دهد، با تعریف عارفانی همچون عبد الرزاد کاشانی شباهت بسیشهید از قل  ارائه می
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، ص 1426)کاش انی، داند. الرزاد کاشانی بدن جسمانی را مرک  قلبی که جوهر نورانی است، می
 شهید نیز همسو با وی همین نظر را دارد.  (65

سنم القلن  ف  هنا و ات کا نف و بنین ج )القلن  الروحنا ى( ذلك لما عرفف من العالم  اللامع  بین 
متعلق  بساجر الب ت و مستعمل  ل  و لكّنها یتعّلق ب  بلاسط  القل  فتعلقها األّول بالقل  و کأّ   محّلن  

 (103، آ-)شهی  ثا ى، ب وت داریخ .و مملكت  و عالم  و مطیت 
مچنین لطیفه انسانی را نف س داند. های انسانی مجرد میداند و لطیفهکاشانی روح را باطن قل  می

خواند که در اصط ح عارفان قل  گفته شده است. کاشانی به نفس، همگام و مناس   ب ا ناطقه می
ای شهید ثانی نیز مانند عارفان، قل  را لطیف ه (32، 68،79، 1426)کاشانی، گوید. قل  صدر می

دان د داند، که با قل  جسمانی ارتباط به خصوصی دارد. وی قل  را مدرک عالم عارف میربانی می
 شمرد: کند و صدر را نامی برای قل  در بعضی موارد برمیرا مخاط  و معات  ذکر میو آن 

ذا القل  ال سما ي دعّلق و دلك الّلطیف  هي المعّبر عنها بالقلن  لطیف  ربا ی  روحا ی  لها بهالقل  
دارة و بالّنف  اخرى و بالّروح اخرى و باإل سات أیضا و هي الم ر  العالم العار  و هني المخاطن  
و المعاد  و لها عالم  م  القل  ال س ا ي و حیث یطلق القل  في الكتاب و السنّن  فنالمرا  منهنا 

هنا ال َدْعَمنى  هذا المعنى الذي یفق  و یعلم و م  یكنى عن  بالقل  في ال  ر کما مال اللَّ  دعنالى َفِ  َّ
ُ ورِ  ِتي ِفي ال ُّ ْب اُر َو لِكْن َدْعَمى اْلُقُللُب الَّ

َ
  (103، آ-)شهی  ثا ى، ب وت داریخ. اأْل

شده. ال  انسان به ودیعت نهادهای هستند که در قاند که لطیفهعارفان درمورد ّسر و روح و قل  گفته
ّسر محل مشاهده و روح محل محبت و قل  محل معارف و مقتضی اصول آنان، ّسر الط ف از روح 
و روح اشرف از قل  است. ّسر مالکی است که برآن اشراف است و بر آنچه که بین عب د و حض رت 

ش هیدثانی در  (165، 1960)القش یری، گ ردد. حق مصون و مکتوب اس ت در اح وال اط  د می
را در مورد معنای سجود آورده و به است و آنبعضی از عبارات خود از این اصط حات استفاده کرده

 یک شد:توان به حضرت حق نزداست که با قل  و سر و روح است که میاین نکته دقت کرده

 و م  جعل اللَّ  معنى الس ل  سب  التقّرب الی  بالقل  و الّسر و الّروح فمن مرب من  بع  من غینره.
 (133، آ-)شهی  ثا ى، ب وت داریخ

 نتیجه
زبان و ادبیات عربی جایگاه منحصر بفردی در میان مسلمانان داشته است. توجه عالمان دین به ای ن 
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بان به صورت مستقل باعث ش کوفایی و گس ترش ای ن زب ان ش ده اس ت. نق ش عالم ان دی ن در ز
کی د ب ر  گسترش و عمق دادن به زبان عربی تنها در قامت یک ادی  و شاعر نبوده است. ایش ان ب ا تأ
استفاده از زبان عربی در آثار علمی خود و عمق دادن به آن ب ا ارائ ه ادبی ات خ اص و اص ط حات 

این رویکرد عالمان دینی خود حکایت از قابلی ت زب ان  اند.عث تمدن سازی این زبان شدهعلمی، با
عربی در استفاده تخصصی و اصط ح علمی و ارتب اط عالمان ه اس ت. برخ ی از عالم ان دین ی ب ا 

ممت از ای ن ه ای های ادبی و قابلی تاز ویژگی اند در علوم مختلفتوانایی خود در این زبان توانسته
استفاده کنند. شهید ثانی از جمله عالمانی است که آثارش در هنگ ام ورود ب ه فق ه ب ا ادبی ات  زبان

فقهی و هنگام نگارش عرفانی با ادبیات عارفان به تروی  و استحکام این زب ان کم ک ک رده اس ت و 
ر من دی از آث ااند با گسترش به رهاصط حاتی که ایشان به خصوص در عرفان اس می استفاده کرده

ایشان بیشتر مورد توجه قرار گرفته و یک فرهنو و تمدن متعالی را ب ه نم ایش گذاش ته اس ت. به ره
ها و عبارات عرفانی همانند رویک رد فقه ی، در آث ار گیری از لغت و اصط حات خاص و نیز خطبه

عل وم  دهنده تسلط فود العاده ایشان به زبان عربی است و هم قابلی ت ای ن زب ان را دروی هم نشان
دهد تا مسیر اعت ی فرهنو و تمدن اس  می را هم وار مختلف به جویندگان علم و عرفان نشان می

 سازد.
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کید علی اللغة الثان یدعند الشه اثر النزعة العرفانیة ی )ره( فی الحضارة اإلسالمیة مع التأ
 ةالعربی

 الملخص
عت الجغرافی ا اإلس  میة ه و وّس  التعالیم اإلس میة و تعمقأحد مکونات الحضارة اإلس میة التي 

ا ف ي ه ذا المک  ون  الم ذاه حی  ث لعب ت جمی ع  العرف ان اإلس  میو  التص وف اإلس   میة دور 
ال ذین  اإلس  مي، عرف انالعلماء المنسوبون إلی التیار الثقافي والحضاري للتصوف وال الحضاري.

ث اني م ن الش هید ال. معا اللغة العربیة کتبوا آرائهم وکتبهم باللغة العربیة ، شجعوا وطوروا التصوف و
 علم ي أس لوبالعلماء الذین حظیت أعمالهم باهتمام عام وخاص من خ ل الکتابة باللغة العربیة ب

ریقت ه أض افت إل ی ث راء وتعزیزها ، ف نن ط رصین. باإلضافة إلی نشر الثقافة الصوفیة آلل البیت 
الشهید الثانی کان صاح  النزعات القویة علی صعید العرفان. بی د أّن ه ذه النزع ات  اللغة العربیة.

لم یتسّن لها أن تبرز کجان  أساس من شخص یته و ذل ک نتیج ة لظ روف التص ّوف و العرف ان غی ر 
ت و بطبیع ة الح ال الط ابع الم ئمة آنذاک و لخطورة الجوان  االخری من شخصیته الفذه التي غّط 

العرفاني فیه قّدس سّره، االمر الذی سّب  أن یبیت الجان  العرفانی منه مغفوال عن ه. عل ی أن إع ادة 
النظر في کتاباته و مواصفاته ُتمّکننا من معرفة مدی علقته بما یسّمی بالعرفان و نوعی ة العلق ة ه ذه و 

 قدس سّره و کذلک الزوایا العرفانیة المختلفة التی تصّدی لها 

 الشهید الثانی، الحضارة اإلس میةعرفا، متصوفه، : الکلمات الرئیسی
 



 

 

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

  معاصر اسالمی ر جایگاه زبان عربی در رویکرد ادبی به تفسیر قرآن کریم در فک
 1مسلم طاهری کل کشوندی

 استادیار گروه شیعه شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران

 چکیده
جایگاه زبان عربی در رویکرد ادبی به تفسیر قرآن کریم در »این پژوهش درصدد بررسی 

ت وان یک ی از پرنف وذترین است. رویکرد ادبی به تفسیر قرآن را می« فکر معاصر اس می
های فک ری دو س ده گذش ته در فک ر معاص ر عرب ی ب ه پیش گامی اندیش مندان نجریا
 الشاطی بنت، عیاد محمد شکری، امین خولیزبانی نظیر محمد عبده، طه حسین، عرب

تلقی کرد.  عّ م و نصر حامد ابوزید مهدی، اهلل خلف احمد محمدو شاگردان آنها نظیر 
 ک ه اس ت ادب ی اثر ترینعظیم ت که قرآن،مهمترین ادعای نمایندگان این جریان، آن اس

 تفس یر از غرض ترینمهم و نخستین نباید رو این از است، ساخته جاودانه را عربی زبان
 پ یش بلکه تلقی کرد، الهی نسبت به جمیع بشر رحمت و هدایت ساختن را محقق قرآن

 ت رینکه بزری شناخت( the Culturalیک امر فرهنگی ) مثابه به باید را قرآن چیز هر از
ای ن  .ش وددر تم دن اس  می محس وب میو محصول فرهنگی  ادبی اثر و عربی کتاب

رویکرد، قرآن کریم را از یک کت اب وحی انی ک ه هم واره در تم دن اس  می ب ه عن وان 
 ای برای مطالع هبه ابژه شدشناخته میهای الهی انسان راهنمای فّعالی در تحقق ظرفیت

و چن ین  یاف تتقلی ل  اس  می -دنی نظی ر تم دن عرب ی های فرهنگی یک تمخصلت
 ع رب ه ر و ندارد آن به ایمان با ارتباطی هیچ الهی مقدس کتاب این مطالعه نمایاند که

 ب ه اس ت الزم باش د ق رآن منک ر ی ا دی ن بی اگر حتی عربی زبان به مندع قه یا و زبان
 ک س هر ن مرحله است کهطی ای از پس و آورد روی عربی بزری کتاب این ادبی مطالعه

 .کن د دنبال را خود مقصود و مراجعه قرآن بهتواند می دارد که مقصودی و غرض هر برای
و زب ان عرب ی بط ور ع ام « عروب ة»لذا مسئله اصلی در این تحقیق آن است که مکانت 

قرآن کریم را مورد تأمل قرار دهد و با ِاعم ال ارزی ابی  اب یتفسیرمواجهه در بطور خاص 
-تقادی، پیامدهای چنین رویکردی را بررسی نماید. روش تحقی ق ب ه ش یوۀ توص یفیان

 تحلیلی خواهد بود.
 زبان عربی، رویکرد ادبی، تفسیر قران، فکر معاصر، جهان اس م گان:کلیدواژه

                                                                                 
1 .muslimtaheri@ut.ac.ir 
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 مقدمه -۱
زبان عربی در تمدن اس می به آن جهت که مجرای تحقق وحی در زیست انسانی است و در قال   

همواره در مرکز توجهات ق رار داش ته  آسمانی نظیر قرآن کریم که قابل فهم همگان بوده است، کتابی
است؛ اما مواجهه کشورهای اس می با تحوالت نوظهوری که در تمدن غرب اتفاد افتاد و همچنین 

ح وزه شان با غیرغربیان را تحت تأثیر ق رار داده ب ود زمین ه اتفاق اتی در دو براساس آن، منطق تعامل
ای موسوم به نهضت عربی )النهضة( مواجه هس تیم ک ه اندیشه و عمل گردید؛ در این میان، با پدیده

اس می ش د و گس ترۀ آن  –ورزی کشورهای عربی خود منشاء وقوع تحوالت جّدی در مسیر اندیشه
های نظری دارتری در حوزهبه ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متوقف نشد بلکه به تحوالت دامنه

منجر گردید. ایجاد ارتباط وثیق بین ماهیت علوم ادبی، خصوص ا  آن دس ته از عل ومی ک ه ب ه ابع اد 
پردازند با نقد ادبی در علوم ب غ ی آن چی زی اس ت ک ه پ س از شناختی مکنون در متون میزیبایی

ش مندان نهضت عربی به طور عام و دگرگونی در حوزه ادبیات به ط ور خ اص توس ط برخ ی از اندی
مسلمان برای بازخوانی میراث ادبی جهان اس م نظیر سید جمال ال دین اس دآبادی، محم د عب ده، 
رشید رضا، مصطفی مراغي و ... احیاء ش د و آث ار میراث ی نظی ر اس رار الب غ ة و دالی ل االعج از 

دب ی ب ه تفس یر ا های درسی در مغرب عربی خوانده ش د.مجددا  به مثابه کتاب 1عبدالقاهر جرجانی
( و 407، ص 1988گی رد )اب ن خل دون، تعبیر ابن خلدون در مقابل تفسیر روایی و نقل ی ق رار می

ترین منابع تفسیر مورد توجه قرار می گیرد و تفسیر شناختی به عنوان یکی از اساسیعلوم ادبی و زبان
می و روایی نسبت به قرآن کریم بر این مبنا، کمتر از سایر رویکردهای تفسیری نظیر رویکردهای ک 

ه ای ایمان به قدسیت این متن دغدغه دارد یا ال اقل این ُبعد از کتاب وحیانی قرآن در حاشیه ظرفیت
شود که پیش شرط فهم قرآن آن است که این کتاب را گیرد و ادعا میاش قرار میادبی و زبان شناختی

پایبندی و التزام ب ه مس یری ک ه ق رآن  به مثابه یک اثر فرهنگی و متن عربی پذیرفت و ضرورتی برای
( 366و  365: ص   1933برای هدایت و سعادت بشری در نظر گرفته، وج ود ن دارد )الخ ولي، 

بلکه نخستین هدف تفسیر، تفسیر ادبی محب بدون آنکه از هیچ م حظه و اعتبار دیگر متأثر باشد، 
فه م و تش خی  »ا در راس تای ( برخی نیز این رویک رد ر367: ص 1933شود )الخولي، ناشی می

های عقلی و عاطفی و هنری موجود در متن که پدیدآورنده متن آنها را به صراحت بی ان نک رده ارزش

                                                                                 
. عبدالقاهر جرجانی این دغدغه را داشت که وجه خاص ممتاز بودن ادبی را چه برای آیات قرآن و چه برای ابیات شعر بیابد. )کرمانی،  1

 (30: ص 1399
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 (45: ص 1999به کار برده اند )خلف اهلل، « است

های زمینی و گردد و اعجاز قرآنی در جنبهدر این رویکرد، رابطۀ طولی از آسمان به زمین، وارونه می 
شود که به مثاب ۀ اش بطور خاص برجسته میشناختی و زیبایی زبانی آن بطور عام و تجلي زبانانسان

 گردد.بنیان امر فرهنگی موجود در جهان عرب معرفی می
عم وم مفس ران ق رآن »زمینه وقوع چنین تحولی در آن است که پیشگامان این حوزه، م دعی بودن د 

یو ب ه س رگرم دهی و ارشاد غفلت ورز تیکس  هدا یعنی میقرآن کر هیو اول یاز مقصود اصل میکر
 درض ا،ی. )رش«اندمشغول ش ده یو ک م یچون وجوه مختلف نحو و ب غت و اخت فات فقه ییها
شناسی نیز توسط برخ ی دیگ ر اما همین آسی ، ص ( 1384 ا،ینیمیبه نقل از کر 18-17/ ص  1

ار گرفت؛ که در ادام ه ب ه چن د ت ن از آنه ا اش اره از پیشگامان چنین انق بی مورد ارزیابی و نقد قر
 شودمی

 پژوهش یپرسشها -۲
در رویکرد ادبی به تفسیر قرآن کریم چه جایگاهی به زبان عرب ی »پرسش اصلی تحقیق آن است که 

همچنین برای تبیین شفاف و صریح این سئوال ضروری اس ت ک ه در ع ین « شود؟در نظر گرفته می
 ن شناختی به اقتضائات االهیاتی قرآن کریم و وحی الهی بپردازیم.های زبارعایت حساسیت

 مقاله یپژوهش نهیشیپ -۳
های ب ه زمین ه« ام ین خ ولی و بنیادگ ذاری مکت   ادب ی در تفس یر»( در مقاله 1384کریمی نیا )

های تفسیری گیری مکت  ادبی در تفسیر قرآن پرداخته است؛ وی همچنین با ذکر مبانی و شیوهشکل
خولی تصویری مختصری از این رویکرد عرضه ک رده و در پای ان ب ه ارزی ابی آن پرداخت ه اس ت. ال

مهمترین ایرادات ای ن رویک رد را ع دم تطبی ق دادن ای ن ش یوه تفس یری ب ر ق رآن ک ریم همچن ین 
( 1387ناسازگاری این رویکرد با تفسیر موضوعی و پاره پاره ی آن اشاره کرده است. طی  حس ینی )

به دیدگاه شخصیت ه ای « یادب ریتفس یو مالفه ها یخول نیام»یک مقاله ترویجی با عنوان نیز در 
ت أم تی در گ رایش »همچن ین وی در مقال ه  کلیدی و صورتبندی نظری تفسیر ادبی پرداخته است.

درصدد صورتبندی مالفه های تفسیر ادبی است نظیر ناکارآمدی تفسیر ترتیبی، « تفسیر ادبی معاصر
ی همه آیات ناظر به موضوع و تفسیر آیات بر حس  ترتی  نزول، مترادف نبودن هیچ یک از استقصا

وانه های مترادف نما، محدود کردن داللت آیات ب ه س یاد، به ره گی ری از روان شناس ی و جامع ه 



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

36 

 شناسی.

کید بر دیدگاه محمد احم د»( در مقاله 1388آقایی )  جستاری در جریان شناسی تفسیر معاصر با تأ
ضمن مروری کوتاه بر گرایش های اصلی در تفسیر از جمله رویکردهای علمی، عقلی و « خلف اهلل

ادبی در بخش ادبی به گونه ای جریان شناسی پرداخته و ضمن بیان نقش محمد احمد خل ف اهلل در 
این جریان، نظر و دیدگاه او را )به عنوان شاگرد مبرز ام ین خ ولی( در ح وزه قص   قرآن ی مط رح 

موده است. نویسنده معتقد است، عدم مهارت و جامعیت کافی خل ف اهلل، در فه م م دلول ه ای ن
 قرآنی به لغزش وی شده است. 

ت اریخی ق رآن در دوره -روش شناس ی تفس یر ادب ی»( در مقال ه 1388موسوی مق دم و امی دوار )
ادب ی م ی -ر هن ریمعتقدند که طرفداران رویکرد ادبی در تفسیر قرآن را ب ه مثاب ه ی ک اث « معاصر

نگریستند که باید با بهره گیری از پژوهش های نوین ادبی، در سیاد تاریخ اش تفسیر گردد. لذا تمام 
 ت ش خود را به بسط یک نظریه جدید در تفسیر ادبی و تاریخی معطوف نموند.

ب ه « بن ت الش اطی وس اماندهی تفس یر ادب ی»( در تحقیق خ ود ب ا عن وان 1393شاکر و ساکی )
مترین مبانی و اصول قرآن شناختی بنت الشاطی در این تفسیر نظیر: وحدت موضوعی سوره های مه

دفعی النزول و هریک از واحدهای نزول در دیگر سورها، عدم وجود ترادف در ق رآن، ع دم تحمی ل 
کید بر روش مراجعه متقاب ل )داور ق رار دادن س یاد آی ات در فه م  قواعد دستوری بر قرآن و نهایتا  تأ
نصوص قرآن اشاره می کنند. توجه به تفسیر موضوعی قرآن کریم را از شاخصه های اصلی رویک رد 

 ادبی در تفسیر قرآن دانسته اند.
ب ازنگری مب انی و روش تفس یر »( در مقاله ای با عن وان 1396قاسمپور به همراه پویازاده و ایمانی )

فک ری و روش تفس یری او پرداخت ه ش ده  به تفاوت میان مب انی« ادبی معاصر؛ از منظر امین خولی
است. پر رنو شدن تفاسیر علمی از قرآن را یکی از علل پرداختن خولی به رویکرد ادب ی در تفس یر 
قرآن دانسته و اعتقاد این رویکرد تفسیری به تک معنایی بودن فهم قرآن را به عن وان نقط ه ض عف آن 

 تلقی کرده اند.

کی د ب ر آنچه که تحقیق حاضر را نسبت به  تحقیقات پیشین متمایز می کند آن اس ت ک ه ب یش از تأ
های درونی رویکرد تفسیر ادبی که نوعا  از سوی محققان رش ته عل وم و ق رآن و ح دیث ب دان مالفه

 پردازد.پرداخته شده، به پیامدهای معرفتی این رویکرد می
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 تحقیق روش -۴
بطور ع ام و زب ان عرب ی بط ور « عروبة»ت مسئله اصلی در این تحقیق آن است که مکاناز آنجا که 

و ب ا ِاعم ال ارزی ابی  در دوره معاصر را مورد تأمل قرار دهدخاص در مواجهه تفسیری با قرآن کریم 
اس نادی روش های مورد نیاز تحقی ق از داده لذا انتقادی، پیامدهای چنین رویکردی را بررسی نماید

 بررسی و ارزیابی آنها خواهیم پرداخت. بهتحلیلی -وصیفیگردآوری شده و با رویکردی ت

در نزد روشنفکران گیری رویکرد ادبی به تفسیر قرآن های شکلزمینه -۵
 معاصر عرب

در این بخش به ایده برخی از روشنفکران معاصر عرب زبان که به جایگاه زبان عربی در تفسیر ق رآن 
تلق ی  یدر شعر عرب  ییآن را منشاء نوگراقر زیرا برخی از این روشنفکران، پرداخته اند، می پردازیم.

در جهان عرب،  اتیدرباره زبان و ادب ینظر یهاینگارش و بررس یقطع یارهایمعکرده و مدعی اند 
جهان ع رب، ق رآن  یحوزه ادب انینوگرا انیدر مهمچنین  قرآن به وجود آمد ریبار از فن تفس نینخست

: ص 1399 ،یشود. )رک به: کرمان یم یتلق یصلو ا یعیبا ساختار شعرگونه مرجع طب یبه مثابه متن
 که بر مبانی و بناهای متفاوتی استوار است که باید مورد بررسی قرار گیرد. (34

یم  الف. امین الخولی، زبان عربی و رویکرد ادبی به تفسیر قرآن کر

ریچه د م( ۱۹۶۶مارس  ۹ -۱۸۹۵ ۀم ۱د /  ۱۳۸۵ ۀقعدیذ ۱۷-۱۳۱۲ ۀقعدیذ ۶) یالخول نیام خیش
در ق رن ن وزدهم  یرفاع ه الطحط او خیکه با شاجتماعی و سیاسی و اص ح  ایاح جدیدی نسبت به

توانس ت  یالخ ول ، ب از ک رد.محمد عبده و ه رکس ک ه آن را دنب ال ک رد خیآغاز شد و متعاقبا  با ش
 ینیتون دم ریاندن و تفسکه سابقا  در خوآنچه نسبت به  یمتفاوت مسیرکه در آن  پیش نهدرا  یکردیرو

 .به کار می رفت، ایجاد شد

 جایگاه زبان از نگاه الخولي -

از نظر خولی پویایی لغوی در حیات ادبی جایگاهی نظیر خون در حیات انسانی دارد؛ چراکه زب ان، 
( 69: ص 1960ماده اصلی ادبیات و حامل تغذیه فرهنگ ی و هن ری در فرهن و اس ت. )الخ ولي، 

آن کریم همانا فه م اعج از مکن ون در ای ن کت اب اس ت. )الخ ولي، فائده علوم ب غی در عرصه قر
: ص 1936)الخ ولي،  ( علمی که بر معیارهای خاص و محدودی بنا ش ده اس ت.541: ص 1936
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542) 

الف. فهم ادبی خال  و محب قرآن بدون هیچ پیش شرط دیگر؛ ب. قائل شدن به دو ساحت برای 
و  (370و  369: ص 1933)الخ ولي، م ون م تن ق رآن پیرا 2ی ا ع ام 1تفسیر ادبی نظیر تأمل خاص

دیگری پژوهش در خود متن قرآن؛ ج. به کار گیری سه مرحلۀ تحقیق در مف ردات ق رآن ب ا در نظ ر 
، تحقی ق (371: ص 1933)الخ ولي، های مختلف گرفتن تدرج و تطور داللت الفاظ در میان نسل

کاوش ادبی و هنری در تفسیر قرآن )الخ ولي، در باب ساختار نحوی آیات و نهایتا  پژوهش ب غی و 
: 1933(؛ د. عبور از تفسیر ترتیبی و ورود به تفسیر موضوعی آیات قرآن )الخولي، 372: ص 1933

 (366ص 
، خش ن نب ودهقاعده  یببودن قدرتمند  در عین یب غ تحول نیابرای مثال الخولی معتقد بود اگرچه 

فاد افتاده است و این انق ب، درص دد ب رهم زدن ف رم ادب ی انه اتاریکام   هوش نیست ومخرب اما 
برنیامده بلکه معتقد است نوسازی جز از طریق تداوم زندگی امکان پذیر نیست؛ حیاتی که به جهت 

( اما در مورد تفسیر ق رآن 542: ص 1936توجهی اجتماعی به تأخیر افتاده است. )الخولی، یک بی
مهمترین مقصود از تفسیر قرآن، هدایت و وص ول ب ه س عادت  کریم معتقد بود که نخستین هدف و

دنیا و آخرت نیست؛ بلکه پیش از این، هدف و مقصدی واج  تر ق رار دارد ک ه اغ راض و مقاص د 
خواه علمی باشد یا عملی یا دنیوی باش د  –گوناگون از آنجا سرچشمه می گیرند و پیش از مقصدی 

ست از بررسی و فهم قرآن از آن جه ت ک ه بزرگت رین کت اب باید به آن نائل شد عبارت ا -یا اخروی
عربی و برترین اثر ادبی جهان ع رب اس ت. چراک ه ای ن کت اب، زب ان عرب ی را جاودان ه س اخت، 
موجودیت آن را پاس داشت و همراه آن جاودانه ماند، قرآن فخر ای ن زب ان و زین ت می راث آن ش ده 

ز هر دین و ملتی که باشد تا زمانی که عربّیت خود است. این ویژگی خاص قرآن است که هر عربی ا
را درک کند آن را می شناسد و پژوهش درباره قرآن با آن مرتبه واالی هنری، با چشم پوش ی از اعتب ار 
دینی اش، چیزی است که ما و همه ملت های )عرب یا عج م( آن را اول ین مقص د و ه دف نه ایی 

( و ای ده اص لی آن 304: ص 1952؛ هم و، 438-411، ص   9، ج1933شمارد. )الخولی، می
 است که

ب غت، خصوصا  در رابطه با اعجاز قرآن، در یک محیط فلسفی ک می رش د یافت ه و از مس ائل ». ۱

                                                                                 
 قرآن، قرائت، نسخ، اسباب نزول و ... اموری که تاکنون در علمی نظیر علوم قرآن بحث شده است مسائلی نظیر تاریخ  1

 . شناخت محیط اجتماعی و فرهنگی حاکم بر عصر نزول قرآن، کتابت و شیوه های قرائت آن، حفظ و چگونگی تداوم آن. 2
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 ؛ همچنین«اعتقادی متاثر بوده است

و  1فلس فی-در تمدن اس می برای تعلیم ب غت دو راه وجود داشته است: یکی مدرسه ک می» . ۲
که برای هر رویکرد مسیر خاصی چیده ش ده اس ت ک ه پیروانش ان بای د از آن  2ی و هنریدیگری ادب

 تبعیت نمایند.

در تحقیقات متأخری که در حوزه ب غت ص ورت گرفت ه اس ت از ای ن دو حی ث ادب ی و دین ی . ۳
 پوشی شده است.چشم

س لوب و ان واع پژوهی معاصر نیازمند طرح مباحث و مسائل جدیدی نظیر پ رداختن ب ه ادر ب غت
آنها، تشبیه، استعاره، کنایه و معنای کلی و هدف هنری از  آن، وجوه تشابه و اخت ف و مزایای هریک

ای ک ه به گونه (543: ص 1936که پدیدآورندگان آثار ادبی آنها را قصد کرده اند، هستیم. )الخولي، 
نظ ر گ رفتن ه یچ پ یش  نخستین هدف تفسیر، فهم ادبی خال  و محب این کتاب باشد ب دون در

 (304: ص 1952شرط دیگر. )الخولي، 

 زبان به مثابه آینه فرهنگ -

کن د زبان و ادبیات حاضر در یک فرهنو را ب ه مثاب ۀ ص ورت زن دگی آن فرهن و تلق ی می ،یخول
قائ ل ب ود و  ینیو اص ح د ی  ادب یاص ح زبان انیاستوار م یارابطه( و 215: ص 1967، الخولي)

 ۀلیوس  نی اثب ات وج ود م ا س ت و د ۀلیزب ان وس : »تلقی کرده استبه هم  یو قط  متکآنها را د
 ۀدر دو حوز یخول قاتیاهم تحق( 157: ۱۹۷۱، یجند) «به آن دنیبخشوجود و هدف نیا شرفتیپ

  است. افتهیتمرکز  نیو د اتیزبان   ادب
 (/https://www.cgie.org.ir/fa/article/245188)پاکتچی، احمد، 

 یت بخشی به زبان عامیانه عربی در برابر زبان فصحاهو  -

 خ ورد؛یم وندیسخنوران آن پ یاجتماع ستیاست که با ز یخیتار ینگاه ،یبه زبان عرب ینگاه خول
ناگه ان از  یباور را که زبان عرب  نیا یاست. و یزیچدر هر عتیداشت که تطور، سنت طب دیاو تأک

مانن د      یانی ب ی   از سطح آواها تا اسلوبها یعتقد بود عربو م کردیآسمان نازل شده باشد، نقد م

                                                                                 
 توان به سکاکی، رازی، قزوینی، سعد التفتازانی و ... اشاره کرد.. از مهمترین نمایندگان این رویکرد می 1

توان به قدامة بن جعفر، ابن المعتز، ابواحمد و ابوه ل العسکریان، قاضی باق نی، ابن رشیق، ابن ایندگان این رویکرد نیز می. از مهمترین نم 2
 سنان الخفاجي، عبدالقاهر الجرجانی و ابن االثیر اشاره کرد.
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 1.قوم در طول زمان است کی یاجتماع ستیحاصل ز گرید یزبانها

و  رفتیپ ذینم  حیفص  یرا در مقاب ل عرب  ان هیزبان عام ۀتخطئ یو ،یخیهمان نگاه تار یدر راستا
 یاجتم اع اتی معتب ر، و حاص ل ح یخیزبان اعصار تار ۀروز به همان انداز ۀانیمعتقد بود زبان عام

)چ  ةیاللغو اتنایکتاب مشک ت ح فیتأل یزبان و زمانه، مبنا ۀبه رابط یتوجه خول نیمردم است هم
وج ود و  نی ا ش رفتیپ ۀلیوس نیاثبات وجود ماست و د ۀلیزبان وس»زیرا معتقد بود  م( بود. ۱۹۶۵
 (157: 1971)جندی،  «به آن دنیبخشهدف

 معرفت مناسبات زبان و -

گاهی و راه ایمان به خود جمعی محسوب می گاهی و ایم ان میراث هر قوم، ماده اصلی آ شود؛ خودآ
 ی یگرا ی، ملمیراثبدون  گردد؛ همچنینبه خودی که جز بر مالفه ملی گرایی )القومیة( استوار نمی

( از 17ال ف: ص  1963یک جمعیت نخواه د ب ود. )الخ ولي،  یزندگ بخشی بهنیز قادر به هویت
 (10ب:  1963الخ ولي، ده د. طرفی، میراث و تاریخ تصویری صادد از سازندگان خ ود ارائ ه می

شود و ت  ش ب رای احی اء آن را بخش شخصیت عربی و هسته مرکزی آن تلقی میمیراث عربی قوام
 یک واج  وطنی و واج  علمی می داند. )همان(

 نقد رویکردهای کالمی و عرفانی تفسیر قرآن -

تفسیر این کت اب روی م خولی معتقد است با هر رویکردی که سراغ  .«عرب است اتیآن قله ادبقر»
ی و فض ای قابل استفاده خواهد بود. اما کاربردی ترین روش تفسیر این کتاب تمسک به طبیعت عرب

( وی ب  ا رد 51: 1965ح  اکم ب  ر آن اس  ت زی  را در آن ه  یچ اخت ف  ی ج  اری نیس  ت. )الخ  ولي، 
گیرند و براین اساس از ظاهر عرب ی ای ن طنی که برای قرآن، ظاهر و باطنی در نظر میرویکردهای با

شان را مبن ای تفس یر ای ن کت اب ای که دریافت های ذوقیروند یا رویکردهای صوفیانهکتاب فرا می
کنن د ک ه ب رای های بماالیرض ی ص احبه از ق رآن میدهند و حتی رویکردهایی که برداشتقرار می
ص ریحی میدان د ک ه ب ین اعض ای ای ن  ابل فهم نیست، راه کار را در برگشت به زبان عربیاعراب ق

چگون ه »خولی با طرح این پرسش که ( 52: ص 1965)الخولي،  فرهنو معروف و مستعمل است.
معتقد است  اگرچه ی ک موض وع « ؟اخذ کرداز قرآن  توانرا می واحد یموضوعاز  کپارچهی ایدهیا

                                                                                 
 ز پاکتچی؛ به نقل ام ۱۹۹۶ف ن الق ول، قاه ره، . برای شرح این ایده مراجعه کنید به الخولي،  1

 https://www.cgie.org.ir/fa/article/245188 
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ر مواضع مختلف و با صورتبندی های متنوعی وارد شده است اما یک اس اس ث ابتی واحد در قرآن د
برای چنین تنوعی وجود دارد. این اساس ثابت در نظرگاه خولی، بر مستوای لغوی قرآن استوار اس ت 

کن د و تنه ا ب ا گرایانه، صوفیانه و توسعه غیرداللی آیات قرآن محافظت میکه خود را از سطوح باطن
شود که اگر چنین باشد، تطبیق آی ات ن ازل در آیات قرآن حاصل نمی 1«گراییواقع»نوعی جستجوی 

شده در عصر نزول بر مصادیق عصرهای دیگر که با نوعی تنوع همراه هس تند، ب ا ب ن بس ت مواج ه 
نیز دنبال نمود تا نقط ه ای ثاب ت در ق رآن  2«آلیستیایده»شود بلکه باید سیاد آیات را با نگرشی می

-56  ص: 1965الخولي، رک به: )ریم برای مواجهه با چنین تنوع و تعدد مصادیق واقعی یافت. ک
57) 

الخولي معتقد به بوجوب احیاء میراث و برنام ه ری زی ص حیح ب رای تحق ق چن ین ه دفی اس ت. 
( پرداختن مستشرقانی نظیر ویل دورانت به میراث عربی و هموار ک ردن 10ب: ص 1963الخولي،)

های توجه خولی به مطالعه خ ود می راث ف ارغ از ت این مجموعه فرهنگی یکی از زمینهمسیر شناخ
 (11ب: ص  1963، الخوليمباحث االهیاتی و عقیدتی آن است. )رک به: 

یم  ید و مناسبات هستی و زبان در تفسیر قرآن کر  ب. نصر حامد ابوز

 س تمیدر ق رن ن وزدهم و ب یشکل گرفته در عص ر نهض ت عرب  یلیتأو یکردهایمتأثر از رو دیابوز
احم د خل ف  ،یالخ ول نیمحمد ام ن،یچون محمد عبده، طه حس یشانینواند یلهیبه وس ،ی دیم

و  ینزول وح  یو مکان یخیقرآن با عطف توجه به بافت تار حیصح لیمعتقد است تأو گران،یاهلل و د
 ریآن امکان پ ذ یهااستعاره و هاتیتشب ،یقرآن یعصر نزول بر مجازها یفرهنو زمانه دانستنماثر 

 است. 

 مناسبات هستی و زبان -

س و و به تأم ت وی در آراء متصوفه و معتزله از یکابوزید هستی و زبان نزد  ی بحث از نسبتریشه
گردد. وی در برخی از آث ارش قرابت اندیشه ای او با مکاتبی چون پدیدار شناسی از سوی دیگر برمی

معتق د او  (.132-135و  102و  81-86 ال ف: 2008 د،ی أبو ز) اخته است.ای پردبه چنین مقوله
ابوزی د ب ه  .(345-347 :1376 د،ی أب و ز) بازتاب جهان خارج عینی و مستقل نیست ،است زبان

                                                                                 
 . الواقعیة 1

 . المثالیة 2
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بیان آوردن ادراک هر ک س از وج ود و حقیق ت نف س االم ر را تنه ا تجّل ِی بخش ی از آن حقیق ِت 
أب و ) ی ادراکی ش خ  ُم درِک اس تثر از مجال معرفتی و مرتبهکه متأ کندتلقی میشناختی هستی

 . (.375و  370-371ص  :1983 د،یز

یخمندی وحی قرآنی به سبب ویژگی -  شناختی انسانیهای زبانتار

ی آیین هدر حض ور وح ی قرآن ک ریم،  یافتن راهی برای تأویلدر این راستا و با توجه به تمرکز وی بر 
م دعی اس ت ک ه  ب رای مث ال ب ه وق وع پیوس ته اس ت؛و مک ان خاص ی  زم ان اس ت ک ه در زبان

و  س حرها همچ ون بهش ت، جه نم، م ئک ه، ش یاطین و برای برخی پدیدهقرآن  هایپردازیمفهوم
جادو توصیفی مطابق با واقع نیست بلکه خیالی بوده و متناس  با فضای فرهنگی عصر نزول س امان 

ه ا مرب وط ب ه س اختار ذهن ی وی مدعی است ک ه ای ن وانه (.22ص  :2015 د،یأبو ز).یافته است
 :2000 د،ی أبو ز)زمانی معین در سیر تک املی ادراک بش ری ب وده اس ت. یهیک مرحل مخصوص

طور کلی برای ابوزید نسبت زبان انسانی با زبان الهی، نسبت ظ اهِر م ادِی حس ی ب ا  به (.80-79
 (.338 :1983 د،یأبو ز)باطِن معنوِی متعالی است.

از  ،ن زول وح ی یهنزول، یعنی با قرائت پی امبر در لحظ  یهاساسا  متن از نخستین لحظ ویاز نظر  
انسان فهم شد و از تنزیل ب ه تأوی ل رس ید.  یهکه به وسیل چرا ؛الهی به متنی انسانی تبدیل شد یمتن

 ب ر – متنبا معنای ذاتی وی مدعی است که نباید مانند گفتمان دینی گمان کرد که فهم پیامبر از متن 
زیرا  شودمنجر می شرک نوعی به گمانی چنین که چرا است برابر -داللتی برای او چنین وجود فرض
غی ر را در ی ک مت و ثاب ت و نس بی و مطلق و گیردمی یکسان را قصد این از انسانی فهم و الهی قصد

ا تقدیس او حقیقت بشر بودن پیامبر را گردد و بگذارد و این گمان به الوهیت پیامبر منتهی میکفه می
 (.1992 د،ی؛ أبو ز132-133 الف:2008 د،ی: أبو زرک به)انگارد.نادیده می

یجی آیات، به مثابه مؤیدات بشری بـودن سـاخت و یافـت وحـی  - سیاق و نزول تدر
 قرآنی

ک  م »و  «وح ی»تفسیر  یهپس از به چالش کشیدن دستاوردهای علم ک م اس می در زمینابوزید 
های عقیدتی ی دفاع از آموزهکند. اگرچه ک م اس می دغدغهتر میخود را مشخ رویکرد ، «الهی

ی ب ر عه ده آن ان، ی زن دگیبخش حیات اجتماعی مسلمین و شیوهاما سامان ،اس م را داشته است
و  ی قرآن ی و روای یه افقه بوده است. فقها مبتنی بر نظامی از گزاره و به طور خاص علمعلوم نقلی 
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، همواره ب ه مش ارکت در نظ ام س ازی اجتم اعی ب ه جه ت س امان حی اِت شریعت اس می اعتبار
نش ان از « نزول تدریجی آیات قرآن کریم»و « نقش سیاد» اند. پرداختن ابوزید بهاجتماعی پرداخته

که ابوزید ضروری است  از نگاهو ایفا نموده ای آن دارد که این مسئله در تمدن اس می نقش برجسته
مستدل را در نزد فقها « قیاس غای  بر شاهد»که اسبابی زیرا یکی از  گیرد؛مورد بررسی انتقادی قرار 

که فقه ا ب ه الف اظ آی ات ق رآن  (127 :1995 د،یأبو ز)است زبان شناختی  همین مرجعیتنموده، 
 .هستند د به زمان نزولاند، آیاتی که به زعم ابوزید، دارای تاریخ مصرف محدوکریم داده

، ت  ش و بالتبع رویک رد تفس یری او شناسی ابوزیدبراین اساس، یکی از نقاط مرکزی در روش قرآن
برهوم ة، . )گ رددبرای بازسازی فضا و شرایطی است که وح ی از طری ق آن وارد ت اریخ انس انی می

ه حرکت ی ک ه ب ه زع م ن  ،؛ یعنی آغاز حرکت وحی از خداوند متعال به سوی انس ان(.145 :2013
ای از تفاسیر مختلف از ابوزید وارونه شده است و از انسان با هدف فهم متن قرآن آغاز و به مجموعه

 (.245 :2000 د،یأبو ز )آن منتهی شده است.
های مش ترک و ع ام سیاد، اقسام گوناگونی دارد و ابوزید از این میان به بررس ی س یاد در این راستا،

ارتند از: سیاد فرهنگی و اجتماعی، سیاد خارجی )سیاد تخاط (، س یاد داخل ی پردازد که عبمی
 ا،ی ن یق ائم) )ارتباط اجزاء(، سیاد زبانی )ترکی  جمله و ارتباط جم ت( و سیاد قرائت ی ا تأوی ل

ناس خ و »و  «اسباب نزول»، «مکی و مدنی بودن آیات» یهابوزید با بررسی سه مسئل (360: 1393
ه ای مش ترک و بررسی سیاد به (76-135 :2000 د،یأبو ز) «رخی آیات قرآن کریممنسوخ بودن ب

 عام می پردازد.

شود که در مجم وع، درص دد نش ان دادن برای ابوزید پرداختن به سیاد، به دو سطح کلی تقسیم می
سیاد تاریخی متن قرآنی از خ ل شخصیت پیامبر اکرم )صلی اهلل علی ه و آل ه و س لم( و تع ام ت 

 :(.258-259 ب:2008  د،یود به: أبو زرجوع ش)ایشان با جامعه و فرهنو عصر نزول است
گیری مت ون دین ی پرداخت ه اس ت ک ه جایگ اه . وی ابتدا به سیاد کلی ن زول ق رآن ک ریم و ش کل1

شناسی او ایفا کرده است. منظور از این سطح، در نظر آوردن شرایط دینی، فکری ای در قرآنبرجسته
ِی شبه جزیره عرب در قرن هفتم می دی قبل و بعد از ظهور اس م است ک ه اع م از ش رایط و فرهنگ

داخلی )مانند اهمیت تجاری مکه، وجود پیروان ادیان ابراهیمی در آن، جایگ اه ق ریش در م دیریت 
امی ه در ای ن ش هر و ...( و خ ارجی )مانن د هاش م و بنیدینی و اقتصادی ش هر مک ه، مواجه ه بنی

ی با دو امپراطوری ب زری ش رقی و غرب ی ف ارس و روم، تع ام ت ب ا ش ام و یم ن و ...( آن همزمان
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 باشد.می

س طح ن زول ت دریجی  ابوزیدنگاه در شناسی متن قرآن کریم و سنت نبوی . دومین سطح از سیاد2
گیری ق رآن ب وده ک ه بیش تر باشد، سطحی که منظور از آن منشاء تاریخی ش کلآیات قرآن کریم می

-مه م در ت اریخ ش کل یهتفاوت مکی و مدنی، تفاوت دو مرحل باشد.شناسانه میای روشغدغهد

. ت أثیر و ت أثر متقاب ل م تن قرآن ی و (.94-95و  76-80 :2000 د،ی أبو ز)استگیری متن قرآنی 
در آیات مکی و مدنی آشکار است. وی این را دال بر داد و ستد پیوسته میان وح ی و ت اریخ  یتواقع
 ای ن تقس یماِت  یههم »گوی د: کن د و م یاندیشمندان علوم قرآنی را نقد می همه داند؛ لذا آراءمی

؛ در حالی که مکان نزول فی نفسه هیچ (.77 :2000 د،یأبو ز)«جزئی بر اساس معیار مکانی است
ند کند. معیار تقسیم مکی و مدنی باید از یک س و مس تتفاوتی در محتوا، شکل و ساختار ایجاد نمی

 .به تاریخ و از سوی دیگر مستند به متن قرآن باشد
رسید؛ ام ا مراحل دعوت پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( در مکه به ندرت از انذار به رسالت می

با هجرت ایشان از مکه به مدینه، به کلی دعوت مبدل به رسالت شد. تف اوت می ان ان ذار و رس الت 
دعوت به مفاهیم فکری جدید اس ت و جامع ه را  و فاهیم فکری گذشتهاین است که انذار مقابله با م

گاه می ابوزی د معتق د  .انگی زدکند و از این راه جامعه را به تغییر وضع موجود بر میبه فساد موجود آ
أب و ) اس تآیات و رعایت فاصله از معیارهای ش ناخت آی ات مک ی  یهاست کوتاهی و زبان کوبند

ام ا رس الت ب ه معن ای س اخت هنج ار ب رای  (.235: 1393،ییپورروستا به نقل از :2000 د،یز
 جدید است. یهجامع

باره ممکن نبوده است. رسالت وقتی آغاز شد که پیامبر )صلی اهلل علیه گذار از انذار به رسالت، یک 
 نمایندگان یثرب در موسم رو آله و سلم( پس از هجرت نخستین مسلمانان به حبشه، سخن خود را ب

از او همچ ون همس ران و ک ه پذیرش اس م با وی بیعت کردن د ضمن ح  عرضه کرد. اهالی یثرب 
فرزندان خود دفاع کنند و این حادثه، اع م تحولی نو در تاریخ دعوت پیامبر )صلی اهلل علیه و آل ه و 

 (..257-258 :1395 ،ییایبه نقل از ض 75 :2000 د،یأبو ز) بودسلم( و نیز در حرکت متن قرآنی 
مکانی نبوده است  بندی صرفا  معتقد است که این تقسیم در این تحلیل از آیات مکی و مدنی، ابوزید

 تاریخی در تکوین دین اس م و قرآن کریم است. یهبلکه ناظر بر دو مرحل



 یکل کشوند یمسلم طاهر ...  یدر فکر معاصر اس م یمقرآن کر یربه تفس یادب یکرددر رو یزبان عرب یگاهجا

45 

 قرآن به مثابه محصولی فرهنگی -

 پرداخت ه اس ت.نی ز آن ک ریم های مختلف با متن ق ری جریانابوزید در برخی از آثارش به مواجهه
وی معتقد است متن قرآنی ی ک محص ول فرهنگ ی  (.12-14 :2000 د،یأبو زنمونه: رک به:  یبرا)

گیری قرآن متناس  با زبان و فرهنو عص ر ن زول اس ت. در ای ن است. معنای فرهنگی بودن، شکل
آن ش کل گرفت ه  در خ ل فه م فرهن و و زب انی ک ه درقرآن صورت دیگر تعارضی بین تحلیل متن 

. ابوزید، س طوح (24 :2000 د،یأبو ز) شوداست با ایمان به مصدر الهی داشتن قرآن مشاهده نمی
 داند:سخن گفتن از متن را در سه سطح قابل بررسی می

ی م تن و نهایت ا  ی متن، پیامبر اکرم به مثابه اولین گیرن دهسخن گفتن از خدای متعال به مثابه گوینده
هنگی اجتماعی عصر نزول که در قال  مسائلی چون اسباب نزول، مکی و مدنی و ناس خ واقعیت فر

 (.26 :2000 د،یأبو زآید.)میو منسوخ از آن سخن به میان 
« قرائ ت»ای بر سر اینکه آیا م تن ب ه معن ای در بین علمای علوم قرآنی همواره مناقشهز نظر ابوزید ا

ِإنَّ َعَلْین ا » یهبنابر استنادش به آی ( .52-54 :2000 د،یأبو زاست؟ )وجود داشته « جمع»است یا 
ِبْع ُقْرآَنهُ  به معنای قرائت و خواندن اس ت. ن  ( 18-17)قیامت آیات « َجْمَعُه َو ُقْرآَنُه * َفِنذا َقَرْأناُه َفاتَّ

متن قرآنی گوید کند و میریزی میدر فهم متون پی ای راشناسی مبنای هرمنوتیکیابوزید با این وانه
که در آن شکل گرفته است. ب ه بی ان دیگ ر  باشدمی فرهنگیبه  در اط د چنین نامی به خود وابسته

و از آن  ب وده ن خ ودم از متن قرآنی که در تلقی و اب غ شفاهی بوده منتس   و وابس ته ب ه فرهن ِو 
نگ ِی مح یط ب ر اف ق آغاز قرائت و خواندن متن نیز باید از چارچوب فرهفرهنو تاثیر پذیرفته است. 

 (182 :2000 د،یأبو ز) ی اول آن شروع شود.خواننده

از نگاه ابوزید قدم اول برای خوانش یک متن، توافق بر سر این است که ماهیت م تن از چ ه س نخی 
، التفسیر ياإلتجاه العقلي فاست. ابوزید با این ساال دوگونه برخورد کرده است: وی در آثاری چون 

 يدراس ة ف  مفهوم ال ن :و نهایتا  در  يالدین عرب يتأویل القرآن عند محی ي: دراسة ففلسفة التأویل
ابتدا متن را به مثابه نوشتار تلقی کرده و مبتنی بر قواعد تحلیل نوش تار ب ه خ وانش م تن  علوم القرآن

ختی ش ناه ای زبانترین رویکرد تأویلی وی در این دوره اتکای ب ر ظرافتقرآنی پرداخته است. مهم
زبان عربی و بازی دادن عقل انسانی برای رسیدن از ظاهر متن به حقیقت و ب اطن آن اس ت. در ای ن 

-نشـانهو هرمنوتیک همچ ون در مطالعات اس می  «روش تحلیل زبانی»کارگیری بهدوره ابوزید با 

پیشقراول  و شاگردان او را امین الخوليزند. ابوزید، ی روش خوانش متون میدست به ارائه شناسی
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( 19.-20 ب:2008 د،ی به: أبو ز دیکننمونه نگاه  یبرا) داند.ی معاصر میچنین رویکردی در دوره
اش از ای از حی ات علم یی وی با متن به این مرحل ه خ تم نش ده اس ت. در دورهروش مواجهه اما

، متن را به مثابه نمحمد ارکوهای قرآنی افرادی چون ای، دست برداشته و متأثر از نگرشچنین ایده
ی پیامبر که در مدت بیش از بیست سال در عصر نزول ص ورت گرفت ه و مجموعه گفتارهای پراکنده

. وی در (.212-240 :2010 د،ی ه: أب و زرک ب ) دان داست، م ی در سالیان بعد به نگارش در آمده
یم والتأویلکتاب  زشناسی قرار داده است. ب ه ی مواجهه با متن را مورد بااین شیوه التجدید والتحر

تر از م تن خواه د ساز تأویلی پویا، متح رک و انس انیزعم ابوزید، نگرِش متن به مثابه گفتار، زمینه
 شد.

یم  ج. محمد ارکون و جایگاه زبان عربی در مواجهه با تفسیر قرآن کر

ک ریم خ واهیم  در این بخش به عمده نظرات محمد ارکون درباره جایگاه زبان عربی در تفسیر ق رآن
های ارکون نسبت به مکت  ادب ی تفس یر ق رآن م ی ت وان آن را ها و واگراییپرداخت که با هم گرایی

 تداوم این مکت  در دوره معاصر محسوب کرد.

 مناسبات معرفت و زبان  -

 کی معنا که از  نیدارند؛ به ا ی نسبت به یکدیگرمتقابل اثرات خیزبان و تار ،معرفتارکون،  دگاهیاز د
است و به موج  آن جامعه  یاجتماع یهانهیزم زیو ن یمعرفت یهانهیاز زم یسو زباِن هر جامعه تابع

تط ور ه م ش امل  نی . اابدییم رییتغ خ،یبا تطور معارف و افکار و تحول تار خ،یارتباط با فکر و تار
آن  و ساختار جم ت یانیب یهاوهیو هم شامل ش رودیکه در ک م به کار م شودیم یمفردات و لغات

 یبندفک ر و ص ورت یه ایریگب ر جه ت خیت ار اتیالزامات و مقتض گر،ی. از طرف دخواهد شد
 ت وانیرا نم کینزد ایدور  ۀتدر گذش یایفکر ۀدور چیه یرونیدر قال  زبان ماثر است. ازا شهیاند

ه در ه ر دوره ک اربرد ک  یو مفردات   یرا یانیب یهاوهیآن دوره، ش یزبان تیشناخت، جز آنکه وضع
مث ال  یبرا م؛یرا مورد توجه قرار ده خیزبان به تار یها با زمان و وابستگاز آن کیهر  ۀرابط زیدارد و ن

نخس ت  ۀگرفت ه ت ا دور یاز عص ر ج اهل یخیت ار یهااز دوره کیهر  یانیب یهامفردات و اسلوب
متف اوت اس ت )ارک ون،  گریک دیو عصر نهضت ب ا  کیاسکوالست ۀتا دور کیک س ۀو دور یاس م

 (.16: الف 1996
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 مواجهه ارکون با پدیده قرآنی -

ب ه  وح ی ارتب اطشناس ی وج ود دارد و نی ز شناسی و وحیبا توجه به ارتباطی که میان مباحث قرآن
 مشتمل ب ر دو بح ث اص لی اس ت: خ وانش او از« پدیدۀ قرآنی»دربارۀ  قرآنی، دیدگاه ارکون ۀلحظ

گیری قرآن. از این جهت، ذیل عنوان پدیدۀ قرآنی به دو و همچنین خوانش او از تدوین و شکلوحی 
 در اندیشۀ ارکون بررسی خواهد شد.« قرآن»و « وحی»مسئلۀ 

پای انی که ظرفیت بی حدوث معنایی جدید در درون انسان»حقیقت وحی نزد ارکون عبارت است از 
ارکون معتقد است ای ن تعری ف ع ام  (.89: 2007)ارکون،  «از معانی را نسبت به بشریت بگشاید.

 گردد.و ... نیز می 2، بودا1بوده و شامل کنفوسیوس
اگر برای وحی سه طرف در نظر بگیریم: وحی کنن ده )خداون د(، وح ی ش ونده )نب ی( و ش نودگان 

وح ی »از وحی، با توجه به خصوصیت آن در ارتب اط ب ا ف فود رسد تعریبه نظر می ؛وحی )مردم(
وح ی را ب ا توج ه ب ه خصوص یت آن در  ،صورت گرفته است. در موارد دیگ ر« نبی»یعنی « شونده

او می ان دو س طح از وح ی تمی ز  ،ارتباط با دو طرف دیگر نیز تعریف کرده اس ت؛ در هم ین راس تا
 ون دک س ج ز خدادسترس هیچلی وحی که در لوح محفوظ جای دارد و در ا  سطح متع 1دهد: می

  سطح زمین ی و ت اریخی وح ی ک ه در کت ابی خ اص  2حتی انبیا به آن دسترسی ندارند؛ نیست و 
 .(22: 2005و  317: 2009)ارکون،  یابد)قرآن، انجیل و تورات( و در قال  زبانی بشری نمود می

ش ود و بن ا ب ر آن، ک  م متناظر با این تفکیک، وی میان ک م الهی و گفتار نبوی نیز تمایز قائ ل می 
 امبری پتوان د تم ام آن را پوش ش ده د. ای نمیهی، تکلم خداوند در ازل است و هیچ گفتار بشریال
ص( معانی وحی شده را که در نفس ایشان مستقر است، ب ه زب ان انس ان و ب ه حس   مقتض یات )

ت ا: گفتار نبوی در سطح ک م الهی نیست )ابن عاشور، بی کند و در نتیجه،زمانه، تعبیر و ترجمه می
240.) 

ارکون با این تفکیک و تمیز میان سطوح وحی، تجسم ک م خداوند در مصحف را محل پرسش قرار 
ش ود ص ورت خوانده م ی« نبی»دهد. از دیدگاه وی، تلفظ شفاهی کلمات ابتدا توسط کسی که می
سپس ای ن وح ی  3.(25: 2005)ارکون،  گیرد؛ این فرایند به مثابه تجسد خداوند در زمین استمی

                                                                                 
1. Confucius 

2. Gautama Buddha 

یابد معتقد است، در مسیحیت این فرایند با تجسد خداوند در حضرت مسیح)ع( تحقق می ارکون با مقایسه این فرایند در اس م و مسیحیت. 3
 ین قرآن در اس م همان نقشی را ایفا میکند که حضرت مسیح در مسیحیت.و بنابرا
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به صورت مکتوب، ثبت و ضبط شده و به ص ورت کت ابی ع ادی ک ه قاب ل خ وانش و تأوی ل اس ت 
آن و ی ا ان واع  ۀطی فرایندی ت اریخی از طری ق تعری ف آداب و مناس ک خاص ی درب ارو  آیددرمی

 گ رددغیر قابل نقد میبنابراین ها، لباس تقدس پوشیده و به عنوان کتاب مقدس معرفی شده، استدال
 .(25-26)همان:

وحی، نفی معیار بودن وحی است. این دی دگاه برخاس ته از  ۀهای دیدگاه ارکون درباراز دیگر ویژگی
آن را از  و نگردمی آنتروپولونیک منظری از نیز انبیاء به وی. است نبی جایگاه و نبوت به او ۀنگاه ویژ

نب ی نظی ر  ،کند. از این منظرتحلیل می 2و قهرمانان تمدنی 1مردانطریق کاربرد مفاهیمی نظیر بزری
افکن د و ب ا ه دایت بش ریت و ب ه دیگر قهرمانان تمدنی، شخصیتی است که بنیان یک تم دن را می

دهند. در نظر ارکون تفاوت انبیا ب ا س ایر گیری تمدن جدید را نوید میحرکت درآوردن تاریخ، شکل
گیرند و نیز در احساساتی است که مردان تاریخ، در ابزاری است که برای هدف خود به کار میبزری

برن د و ای به نام وحی بهره میپیچیده ۀکنند؛ به این معنا که در مسیر خلق تمدن، از پدیدتحریک می
انگیزند. ضمن آنکه نبی نسبت به دیگر قهرمان ان ت اریخ در جامعه، تمنای نجات و سعادت را بر می

حک یم اس ت  و ؛ زیرا نبی دارای شخصیتی ملَهمستا از جایگاه معنوی و معرفتی واالتری برخوردار
حل مجهوالت و عبور کردن از مرزهای معرفت است و ب ه خ اطر ای ن  که به فضل الهامات، قادر بر

-و بدون هیچ اکراه و اجباری مورد تبعیت قرار م یشود میها توسط دیگر ابناء بشری پذیرفته ویژگی

 .(84-85)همان: گیرد
های نبوی است و دستورات او به تابع مسالیت ،ز نبوت، وحی در ساخت تمدنمبتنی بر این تحلیل ا

رو وحی، ک م ی معی ار و ثاب ت ب رای بش ریت منظور تمدن سازی در یک مرحله بوده است. ازاین
ای از شعائر و مناسک ن اگزیر نیست که از آسمان نازل شده و انسان را برای همیشه به تکرار مجموعه

کند و در عین حال قاب ل ب ازبینی و نق ب عنایی را برای هستی طرح و پیشنهاد میمفقط بلکه  ،سازد
 کن دای از قابل نق ب ب ودن آی ات ارزی ابی میاو وجود داشتن آیات ناسخ و منسوخ را نشانه .است

 .(85)همان: 
اس تفاده  3«قرآن ی ۀپدی د»از اص ط ح « ق رآن» ۀبه جای اس تفاده از کلم  ،ارکون در بحث از قرآن

                                                                                 
 . الرجال العظام1
 . األبطال الحضاریین2
کند؛ این نیز استفاده می« الحدث التأسیسی»از اصط ح « الحدث القرآني»ارکون گاه به جای «. الحدث القرآني»یا « الظاهرة القرآنیة. »3

 است وبه ظهور اولیه همه ادیان اشاره دارد؛ نظیر ظهور یهودیت، مسیحیت و اس م.« ث قرآنيحد»تر از اصط ح اصط ح عام
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ای ن راهی برای بازخوانی  و هم احتراز کند« قرآن» ۀکلم تا هم بزعم خود از مضامین الهوتی کندیم
 دهد.نشان می نیز ضمن اینکه با این کار، رویکرد تاریخی خود را باز کند؛ بخش از میراث

و  تفکیک میان ک م ش فاهی و ک  م مکت وب   1 دو اصل استوار است: قرآن بر ۀدیدگاه ارکون دربار
خواه ان آن اس ت ک ه مس لمانان هم ان ارک ون  توحی دی. انیاد یمعرفت ساختار یانگارکسانی -2

: 2012سازند )فاضل س عدی، کنند، عینا  بر خود قرآن نیز متوجه تشکیکاتی را که بر اناجیل وارد می
 (.189-190: 2006عبدالرحمن ؛ 144

)ص( ب ه  از وحی ب ود ک ه توس ط پی امبر اس  مبرخاسته  شفاهِی  در آغاز، گفتار قرآن از این منظر، 
  اقتص ادی    های اجتماعیبا فعالیت که به طور عادی خداوند، به بشریت ارائه شد ۀعنوان برگزید

. گفتار قرآنی، در حقیقت هم ان (172: الف 1996)ارکون،  اولیه قرین بوده است سیاسی مخاطباِن 
)ص( ج اری ش ده و  امبری ایط خاصی بر زبان پهایی است که در ظروف زمانی و شرمجموعه سوره

 (؛221)هم ان:  های بعد، وصول ب ه آن ممک ن نیس تاند و در زمانپس از تلفظ الفاظ، از بین رفته
ب رای  مبر ب ه ص ورت ش فاهیزیرا در آن زمان ابزار مناسبی برای حفظ آن به همان ص ورت ک ه پی ا

همچ ون عه دین  ؛ بنابراین ق رآن(188تا:  )ارکون، بی اصحاب خود تلفظ کرده، وجود نداشته است
بوده که در ظ رف زم انی و  ی« گفتار شفاهِی باز»در آغاز  (،188و بی تا:  86-87: 2007)ارکون، 

مکانی خاصی گفته شده بود، نه متنی نوشتاری و آنچه اکنون به صورت مکتوب در دست مس لمانان 
ص حابه ب ه عن وان ش اهدان وح ی،  )ص( توس ط امبری سال از وفات پ 30پس از گذشت  که است

: ال ف 1996)ارک ون،  اس ت هدرآم د« مص حف»گردآوری شده و به متنی رسمی و بسته در شکل 
 (57د:  1996 ؛ همو،173

گفتار شفاهی به مرحله متِن م دون و مکت وب، ب ا فراین دهایی از  ۀارکون معتقد است انتقال از مرحل
در نتیجه تمام گفتار ش فاهی ق رآن، ب ه  است؛ ه بودهشناختی همراهای زبانحذف و انتخاب و بازی

صورت مکتوب تدوین نشده بلکه در اثناء انتقال، بسیاری از آن از میان رفته یا تغییر یافت ه اس ت. ب ه 
های سیاس ی ب ر س ر ق درت ص ورت آوری و تدوین قرآن تحت شرایط رقابتویژه آنکه فرایند جمع

امور ض ایع ش ده ی ا تغیی ر  از ین صورت طبیعی است برخیدر ا (،188)ارکون، بی تا:  گرفته است
 ۀش فاهی ب ه مرحل  ۀهرحال ارکون معتقد است قرآن با انتقال از مرحل به (53: 1999)ارکون،  یابد.

ها و به شیئی مادی تب دیل کتابی و تدوین آن به صورت متنی رسمی، به کتابی عادی نظیر سایر کتاب
ی نظیر کتابت، حروف، ورد و ... بوده و در بس تر فرهنگ ی   های تمدنشود که محصول تکنیکمی
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قدرت حاکم به ام ری مق دس و  ۀبا این حال به پشتوان .سیاسی   اجتماعی خاصی شکل گرفته است
 .(82: 2005میشود )ارکون، متعالی بدل 

م راد از  اس ت: اهمی ت حائز نیز قرآن زبان ۀع وه بر تحلیل فود از تاریخ قرآن، دیدگاه ارکون دربار
های آن از نظر کلمات و عبارات اس ت؛ ب ه ای ن معن ا ک ه س اخت زبان قرآن، خصوصیات و ویژگی

ارتباطی و داللی عبارات آن در مواجهه با مخاطبان و ایصال معنا، اخباری است یا انش ائی، حقیق ی 
رض ایی ) است یا غیرحقیقی، عینی است یا تمثیلی و نم ادین، ی ک الی ه اس ت ی ا چن د الی ه و ...

 (.93: 1395آدریانی، 
ای، تمثیلی ی ا نم ادین   اسطوره 3  حقیقی )واقعی( و  2 ؛  دارای نظم درونی 1 :زبان قرآن را ارکون 

بی انی آن  ۀن امنظم و ش یو ر،ظ اهب ه  هرچند طرح مطال  در ق رآن ، اول آن که:داند؛ به این معنامی
نماید؛ ای و مذهبی در آن، مکرر و گسسته میسابقه است و اشارات تاریخی، جغرافیایی، اسطورهبی

تفک ر و احس اس  ۀواح دی از مف اهیم م رتبط و ش یو ۀای دارد و شبکاما در واقع، نظام درونی ویژه
ه ا، انس ان را ب ه پیون د مق دس ب ا خداون د ف را زیرا با کاربرد عمودی وانه ؛دهدواحدی را ارائه می

: حقیق ی اس ت؛ یعن ی مناس   و مط ابق ب ا م آن ک هدو ده د.خواند و دیدی باطنی ب ه وی میمی
ده د و امکان ات وج ودی انس ان را در قال   جستجویی است که بشر برای رهایی خود انج ام می

با بهره بردن از زبانی رمزی، استعاری و نمادین را این کار  :دهد. سوم آن کهمی قضایای هندسی ارائه
ک ه ب ا اس تفاده از تص اویری عین ی  ش ت و جه نم و ...رو توص یفات آن از بهدهد و ازاینانجام می

 اع  راب ب  دوی در نظ  ر بگی  ریم ۀتخی  ل ش  اعران ۀص  ورت گرفت  ه اس  ت، بای  د در رابط  ه ب  ا نح  و
 .(56-58: 1386)ارکون،

مکرر آن به اق وام  هایهبهشت و جهنم در قرآن و نیز اشار ۀبینانبر اساس ویژگی سوم، توصیفات واقع 
کند که حکای ات ت ورات پیامبران، همان هدفی را دنبال می ۀده و رفتار پسندیدنجات یافته یا لعنت ش

کردند؛ یعنی توجیه و مشروعیت بخشیدن به امید و انتظار فطری بشر برای تحق ق ع دالتی دنبال می
ای ب القوه زب ان عرب ی، س امانه ۀتمام عیار و قطعی. بدین ترتی  قرآن با بهره گرفتن از نیروی شاعران

-بخش فکر و عمل آنان باشد. این نماده ا عب ارتکند که الهامبه مامنان عرضه می ن و گستردهنمادی

گاهی به گناه 1اند از:     نماد زن دگی و م ری 4 و   نماد امت 3 ؛انداز آخرت  نماد چشم 2 ؛  نماد آ
 .)همان(

محور است. از دیدگاه کند که منطبق با رویکردهای مفسر فهم قرآن نیز دیدگاهی را مطرح می ۀدربار
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ارکون معنای حقیقی و مطلق قرآن، قابل بازشناسی نیست و رسیدن به معنای حقیقی و ادعای تعی ین 
ای از مف اهیم ب القوه اس ت ک ه توهمی بیش نیست؛ آنچه با آن م واجهیم مجموع ه ،معنای جاودانه

 .(56: 1386)ارکون،  گر داردها بستگی به پرسشفعلیت بخشیدن به آن

، معتقد است خوانش ق رآن بای د کندمیهایی که برای قرآن بیان ضیح اینکه ارکون بر اساس ویژگیتو
 :طی سه مرحله صورت گیرد

سازد از ورای بی نظمی ظ اهری ما را قادر میبزعم ارکون که  است زبان شناختی ۀاول: مرحل ۀمرحل
ه ای زب ان شناس انه، ب ه ج ای از شیوه به این معنا که با استفاده ؛قرآن، به نظم باطنی آن دست یابیم

رآن را ق یعنی نخست باید نظام ارتب اط درون ی ک ل  ،پرداختن به اجزای منفرد به کل متن توجه کنیم
واکاوی و معنای قرآن را در سطح این روابط جس تجو کن یم. ب دین منظ ور بای د از ه ر ن وع قرائ ت 

 کرد. اجتناب و نحوی است یقطدستوری که مبتنی بر استنباطات رای  من

 ای قرآن بازشناسی خواهد شد. درکه طی آن ساخت اسطوره است شناختیمردم ۀدوم: مرحل ۀمرحل 
کی د ب ر ای ن اص ل ک ه ه ر  این جا اسطوره به معنای بیان رمزی از واقعیت اس ت. ارک ون ض من تأ

، ب ر ای ن ب اور کندو بازیابی فضایی معنوی را دنبال می است گناهیای بازگشت به دوران بیاسطوره
 نمادین است.-واقعیای دارد که ای ویژهاست که در عین حال قرآن زبان اسطوره

ها و تهدیدهای تفاسیر ک می، لغ وی و عرف انی که در آن فرصت است تاریخی ۀسوم: مرحل ۀمرحل
 های تفسیری   ت أویلیشد. ارکون جریان اند روشن خواهدکه مسلمانان تا کنون بدان همت گماشته

کند: جری ان ک م ی، جری ان ادب ی، جری ان بندی میموجود در جهان اس م را در سه جریان دسته
مطلق/ نسبی، خوب/ بد، درست/ نادرست و  ۀعرفانی. از دیدگاه وی این سه جریان در قضاوت دربار

گاهی کاذب ارائه داده ای، یش های ق رآن ب ه اس تدالالت کلبیان اس طوره ،اند که در آن... تنها نوعی آ
: 1386)ارک ون،  تروح ب دل ش ده اس خشک و بی ۀهای لغوی انتزاعی و ساختارهای عارفانمعادل

58-57.) 

یابی انتقادی  ارز
توان ناظر به محتوای رویکرد ادب ی ب ه تفس یر ق رآن در دوره در این بخش به مهترین انتقاداتی که می

 پردازیممعاصر اشاره کرد می
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یده از وحی و ادبیات وحیانیادبیات دشواری تمایز بین   دنیوی بر

شناختی انسان مدرن در براب ر آنچ ه ک ه منش اء وحی انی داش ته قداستی نوین برای محصوالت زبان
است و همواره با ترسیم میدانی از جدال علیه نظام معرفتی وحیانی که بخش عم ده ان در اس  م در 

کل گیری چالش ه ایی ب رای موقعی ت قال  متنی زبان شناختی مثل قرآن ظاهر شده است سب  ش
دین و تدین انسانی به آن شده است.؛ از خود قرآن در می یابیم که هیچ انتقادی به اندازه این ادعا ک ه 

( جدال ق رآن ب ا ش عراء هرگ ز 23: ص 1399او فقط یک شاعر است پیامبر را نمی آزرد. )کرمانی، 
هم نه فقط هدایت یک قبیله، که ک ار ش اعران ب ود. رقابتی ادبی نبود، بلکه رقابتی بر هدایت بود، آن 

قرآن با دفاع از تساوی انسان ها و تصری  بر اصل یگانگی، یعنی یگانگی خداوند و به هم ان ان دازه 
یگانگی امت ، کل ساختار قبیله ای جامعه عرب و نظام چند خدایی آن را از اساس به چالش کشید. 

اجتماعی دیگر، از نظام اجتماعی و معنوی جامعه قبیله ای ب ه  اما شاعران، متفاوت با همه گروه های
 (24: ص 1399شدت سلسله مراتبی پیش از اس م دفاع می کردند. )کرمانی، 

 زدایی از متن قرآنیقدسیت

دهد زبان عربی است از آنجا که مهمترین مالفه امر فرهنگی جهان عرب که هویت آنها را سامان می
تقدس زبان قرآن که ناشی از جمود رویکردهای ک م ی و نقل ی تفس یر ای ن  لذا ادعا  شده است که

کتاب بوده، مانع از تحوالت زبان شناختی در وهله اول و تغییرات  فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در 
وهله دوم شده است. در این رویکرد، مطالعه متن قرآن نظیر مطالع ه ه ر مص نوع فرهنگ ی دیگ ری 

 رهنو عربی ایجاد و تداوم داشته باشد نظیر اماکن، هنرها و رسم و رسوم دیگر.است که توانسته در ف

از منظ  ری س  کوالر ب  ه آن  در تحلی  ل وح  ی برخ  ی از اندیش  مندان معاص  ر کش  ورهای اس   می
رویکردهای سکوالر در سطح ک ن، رویکردهایی هستند که نگاهی غیر قدسی نس بت  ؛اندنگریسته

در  (.17-18: 1392کنن د )پارس انیا و اس  می، ستی تق دس زدای ی میبه عالم و آدم داشته و از ه
طیفی از نظریات هستند ک ه از  نیز رویکردهای سکوالر نسبت به وحیچارچوب این رویکرد ک ن، 

 ۀعلی رغ م ای ن نقط  البته .زنندسر باز می شودآنچه از ِقَبل وحی حاصل می و قدسیت الهی دانستن
کنن د ام ا برخ ی دیگ ر آن را انک ار می خ ی آش کارابا یک دیگر دارن د؛ برهایی نیز اشتراک، تفاوت

از  ق رآنب ا خ ارج ک ردن بع د اله ِی ؛ لذ برخی از آنه ا تری داشته باشندکوشند برخورد همدالنهمی
بیش از آنکه وحی را به مثابه  و دندهسطح بشری تقلیل می بهرا  قرآنی دسترس همه حتی انبیا، وحی
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یاب د و ای روانی که درون نبی تحق ق میبه مثابه پدیده فقطد توجه قرار دهد، آن را مری آسمانی مورا
های گیرد که در جوامع بشری تحقق داشته و در انس انای آنتروپولونیک در نظر مینیز به مثابه پدیده

 .(58: الف 1996)ارکون،  شماری تأثیرگذار استبی

  ِکردن 1اپوخهرا « از دسترس قرار دادن بعد متعالی وحی خارج»توان : از منظری دیگر میدوم اینکه 
در نظر گرف ت؛ چنانک ه ارک ون نی ز خ ود، بررس ی وح ی را ذی ل عن وان  پدیدارشناسی ۀآن به شیو

. در ای ن مق ام، (17: 2005)ارک ون،  انج ام داده اس ت« المقاربة الظاهراتیة )أو الفینومینولوجیة(»
ک ه  لی وحی، همان اپوخه کردن بعد الهی و متعالی وحی اس تخارج از دسترس قرار دادن بعد متعا

 شود.عم  به نفی وحی منجر می
بر غیر الهی بودن وحی تأکید کند، با تعیین سطوح مختل ف آشکارا بدین ترتی ، ارکون به جای آنکه 

ین در ع  .رودبرای وحی و در نظر گرفتن بعد متعالی برای آن، از غیر الهی دانس تِن وح ی طف ره م ی
-تواند به معنای الهی دانستن وحی نیز باشد؛ زیرا سطح متع الی آن در دس ترس ه یچحال، این نمی

در نتیجه، آنچه که در دسترس عموم قرار دارد، بعد اله ی و متع الی وح ی  .ندارد کس حتی انبیا قرار
وف است نیست. از همین روست که توجه ارکون بیشتر به تأثیرات آن بر ذهنیت مشترک بشریت معط

 .(58: الف 1996)ارکون،  و به کارکردهای وحی انبیا در تأسیس یک تمدن توجه دارد

 های معرفتی از آیاتنقض الوهیت زبان قرآن و انسداد معنایابی

ماند؟ گشودگی وحی و تنوع تفسیری آن نمی تواند ناظر ب ه ب ن های الهی ک م خدا چه میاز ویژگی
ا می توان از ظرفیت ها و سرشت حقیقی قرآن تلقی کرد که انس ان بست های ک می باشد بلکه آن ر

بتواند در فرایند دائما  نوشونده زندگیش بدان تمسک جوی د و مس یر ه دایت خ ود را بیاب د؛ در ای ن 
 من دخیت ار یخصلت گردد وحیی مطرح میبودن وح اریو مع یشناختارزش معرفت ینف شرایط، که

تم دن، در  کی یهاهینهادن پا انیرغم بن یو عل شودتلقی می یشناختو فاقد ارزش معرفت پیدا کرده
(؛ 85: 2005دارد )ارک ون،  یب ازنگر تی بلک ه هم واره قابل باش دینم  تی ها قاب ل تبعزمان ۀهم

 نی و د یب ه اس تق ل از وح  ،یو وح  نی مدرن و پست مدرن ب ه د یکردهایرو ۀهم رینظ ن،یبنابرا
 (. 159: 2012)مرزود،  کندیدعوت م

                                                                                 
1. Epoche 
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 «حقیقت، معنا و لفظ»نادیده گرفتن مناسبات 

اگرچه ساختار زبان و منطق حاکم بر آن به یک فرایند داخلی مرتبط است اما افق منظومه زبان ب ه آن 
شود بلکه چارچوب اصلی زبان مربوط به مناسباتی است که در سه گان ه حقیق ت، معن ا و ختم نمی

بی به تفسیر قرآن، م رز ب ین حقیق ت و اعتب ار ک ه هم ان لفظ صورتبندی شده است. در رویکرد اد
ش ود و تنه ا ساحت لفظی زبان است تحت الشعاع قرار گرفت ه و ب ا ی ک ابه ام ج ّدی روب ه رو می

، س اختار م تن، موس یقی «لف ظ»ظرفیت قابل استفاده زبان عربی را همان ساحت این دنیایی یعنی 
ق معنایی الفاظ و مفاهیم موجود در قرآن نی ز ب ه س احت متن و آواز قرائت آن در نظر گرفته شده و اف

های معنایی مکنون در قرآن که کاشف از حق ایقی یابد و جمله ظرفیتفرهنگی این جامعه تقلیل می
گیرد؛ آنجا که انسان به ماهو انس ان ف ارغ از تعلق ات نفس االمری و جاودانه است در پرانتز قرار می

 تواند بدان تمسک جوید.میاش فرهنگی، سیاسی و اقتصادی

 دامن زدن به بنیادگرایی فرهنگی 

انسانی و بشری کردن قرآن و قطع ارتب اط آن ادعای اصالت یا ضرورت خلوص زبانی برای فهم قرآن 
ت ا: کنن د )اب ن عاش ور، بیکه عموم رویکردهای جدید ط ی می نهدپیش میبا عالم غی ، مسیری 

برخ ی از ای  ن نویس  ندگان،  ،بن  ا ب ر آنچ  ه گذش  ت(. 93-94: 2007؛ حم زه، 241، 238-237
شود، نه مقدس است و نه وحیانی؛ زی را م تن آن، در آنچه امروز به عنوان قرآن شناخته می پنداردمی

 30ان د و پ س از گذش ت اس م انج ام داده های پیامبراز گفته هایی است که صحابهواقع یادداشت
گردآوری شده و با دخل و تص رف  توسط صحابه به عنوان شاهدان وحی ،)ص( امبریز وفات پسال ا

 1996)ارک ون،  ها، به متنی رسمی و بسته در ش کل مص حف درآم ده اس تها و سورهدر تنظیم آیه
ه وح ی بنابراین نگارش کل قرآن و تبدیل شدن آن به متن مکتوب، ب؛ (188بی تا:  و 171، 173: الف

. که محیط عربی بر آنه ا احاط ه داش ته اس ت گرددو پیامبر ارتباطی نداشته و به عمل صحابه باز می
نیست که بر پیامبر نازل شده است و ما نه ب ا  ایاین بدان معنا است که مصحف موجود، همان وحی

ده د ک ه ای ن تحقیقات نشان م ی م.یمواجه ، تاریخمند و غیرقدسیمتنی الهی، بلکه با اثری بشری
نگ ارش یافت ه اس ت  ص( ب ه ط ور کام لخدا )ادعا، پایۀ علمی ندارد و قرآن در زمان حیات رسول 

 (.486: 2012 یسعد؛ فاضل 232: 1386)حجتی، 

ص(   با توجه باسناد و م دارک معتب ر   اس م )و نگارش قرآن در زمان پیغمبر  مسئلۀ کتابت وحی 
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تردیدی در آن راه ندارد ... کّتاب و نویسندگان وح ی طب ق دس تور رس ول گونه مطلبی است که هیچ
دادن د ای از آن را در خانه آن حضرت قرار مینوشتند، نسخهص( هر مقداری از قرآن را که میخدا )

 (.210: 1386داشتند )حجتی، ای از آن را نیز نزد خود نگاه میو نسخه

 ان عربیتوجهی به اختالف نظرهای معطوف به زببی

 و این عل م را وقتی که در رویکرد ادبی به تفسیر قرآن، افق تفسیر به جنبه های ادبی آن تقلیل می یابد
به اخ ت ف نحوی ون، اص ولیون، فقه ا و متکلم ین و  گرفته می شود لذایک علم یک دست در نظر 

 د.شوتوجهی نمیدر رابطه با مناسبات لفظ و معنا ب غیون حداقل میان شیعه و سنی 

 بر معرفت؛ خیجامعه و تار  ریافراط در نقش و تأث

معرف ت،  یکنشهم زیمعرفت و قدرت و ن کیالکتید سازیدر برجسته اشتراک طرفداران این رویکرد
کنند و وحی را نیز در چنین ب افتی خ وانش تلقی می یاجتماع ۀبرساخت کیمعرفت را  خ،یزبان و تار

 یخی  تار یو اجتماع یروان ک،یولونیزیعوامل ف یه اصل اثرگذاردانست ک دیباره با نی. در اکنندمی
خصوصا  در  آن یو مقدار اثر گذار ریتأث ۀاست نحو تیشده است؛ اما آنچه حائز اهم رفتهیپذ یاصل

 ریبه چند صورت قاب ل تص و یو اجتماع یفرد یها نهیعوامل و زم راتیاست. تأث مورد وحی قرآنی
 است:

عل م؛ ب(  کی ورود  یت ش ب را ایجامعه  کیعلم در  کیمنع از حضور  فرهنو در راتیالف( تأث
فرهن و و  راتیمسئله؛ ج( تأث دیموضوعات و تول نشیدر گز یو اجتماع یفرد یزشیعوامل انگ ریتأث

ه  ا و اه  داف ارزش قی  معرف  ت از طر یو د( جه  ت ده   اتی  نظر ۀارائ   زی  و ن یجامع  ه در مب  ان
 دی موض وعات و تول نشیدر گ ز یزش یانگ هاینهیعوامل و زم راتی(. تأث45-46: 1390ا،ی)پارسان

عل م،  کیورود  یت ش برا ایجامعه  کیفرهنو در منع از حضور علم در  راتیتأث نیمسئله، همچن
 .ستیعلم ن یدر محتوا ریدخالت و تأث لیاست و از قب یرونیب یریتأث

در معرف ت  ینقش اعداد یخیتارو  یاجتماع ،یروان ک،یولونیزیف یهانهیحاصل آنکه، عوامل و زم
 لی دس ته از مق دمات، دل نیا یعلم هستند و نقش اعداد یخیدارند و فقط ظرف ظهور و تحقق تار

 ا،ی)پارس ان میده  لی کرده و معرفت را به مق دمات آن تقل یمقدمات تلق نیکه معرفت را ع شودینم
1385 :93.) 
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 جمع بندی و نتیجه گیری
یگاه زبان عربی در رویکرد ادبی به تفسیر قرآن کریم در فک ر معاص ر در این تحقیق ت ش شد به جا

اس می بپردازیم. در این تحقیق به اهم ایده های امین الخولی به عنوان پیش گام ای ن ح وزه و نص ر 
حامد ابوزید و نیز محمد ارکون که به نحوی با تقویت ویژگی های فرهنگ ی مکن ون در ق رآن ک ریم 

 وایه عربیت و زیست جهان عربی عصر نزول خوانش کنند پرداخته شد.ت ش کرده آن را از ز

های زبان شناختی و انسانی زبان عربی ب ه م داری مهمترین یافته تحقیق حاضر آن است که ظرفیت
از ت ش های برای مواجهه با متن وحیانی قرآن کریم تبدیل ش ده اس ت و اندیش مندان ع رب زب ان 

بتنی بر زبان درصدد خط کشی هایی میان ت ش های سایر مس لمانان معاصر با احیاء امر فرهنگی م
جهان که عرب زبان نیستند برآمده اند. ابتدا متن وحیانی قرآن را از مرجعیت معرفتی خل ع نم وده و 
به دنبال آن قرآن را تصویر آینه وار فرهنو عربی عصر نزول تلقی کرده اند که نم ی توان د در عص ور 

 نزول و جامعه عربی محوریت معرفتی بیابد. دیگری غیر از عصر 
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، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/الفارابي و جامعة الکوفة،   م۲۰۲۱نیسان أبر

 پردازی در شعر محمد العیدداستان
یحانه مالزاده   1ر

 ، تهران، ایران.استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه الزهرا
  2مونا نعیمی

 ، تهران، ایران.کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه الزهرا

 چکیده
داستان بازآفرینی رویدادهای واقعی یا تخیلی حاصل از اندیشه نویس نده و ش اعر اس ت 

گردد. شعر داستانی یکی از قدیمی ترین انواع شعری است که می که در قالبی هنری ارائه
داس تان ب ا ته است. در تحلیل این گونه ش عری،ارتباط در دوره معاصر اقبالی گسترده یاف

 ش اعر م ورد واک اوی ق راری ت و رؤیاه ااحساسات، افکار، تخ یّ  ی مایه اثر یعندرون
دی وان آل است که با خلق  شاعران داستان پرداز الجزائریاز ی یک گیرد. محمد العید،می

مقاوم ت مّل ت الجزائ ر م ی به عنصر مب ارزه وی پردازنوین در داستانی خلیفه، با سبک
که  مطل  بپردازداین ی به بررسی توصیف -با روش تحلیلي کوشدپژوهش می.این پردازد

ش عر داس تانی مختل ف ی هاچگونه باعث نظم، تداوم و چی نش قس متعناصر داستان 
دهد شاعر با قرار دادن ک انون روای ت های تحقیق نشان مییافته شده است.محمد العید 
قرار دهد ت ا ی اواسطههای انق بی و کنار رفتن از صحنه، روایت داستان را در شخصیت

خوانندگان از طریق تفسیر شعر در آن راه جویند. از جمل ه نق اط ق وت داس تان پ ردازی 
تر ب ه وض عیت توان به تمرکز بر موضوع مب ارزه و مقاوم ت، نگ اه دقی قمی محمد العید

 متعدد انق بی، اشاره کرد.ی هاشخصّیتاجتماعی جامعه، استفاده از  -سیاسی 
داستان پردازی، شعر داستانی، عناص ر داس تان، محم د العی د، دی وان آل  :کلیدواژگان

 خلیفه.

                                                                                 
1. r.mollazadeh@alzahra.ac.ir 
2. mona.naeimi 1373@gmail.com 
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 مقدمه
محمد العید شاعری الجزائری است که شعر خود را در خدمت انق ب و مبارزه با استعمار قرار داده 

آی د. وی مّل ت خ ود را اله ام بخ ش به حس اب م یترین اشعارش است. اشعار پایداری او از مهم
ه ا و خ اطرات و ورزد؛ لذا عمده اشعار شاعر، وصف قهرم انیها عشق میداند و به آناشعارش می

ه ایی غی ر از مل ت در اش عار خ ود های خیالی ی ا شخص یتمراثی مّلت خود و گاها از شخصیت
هاس ت، اّم ا آنچ ه ب ه لعید، روایی ب ودن آنهای اشعار محمد اکند. بطور کلی از ویژگیاستفاده می

ه ا و ش گردهای او در سازد، ش یوهبخشد و آن را متمایز میمیای شعرهای روایی او برجستگی ویژه
خاص استفاده ک رده اس ت ک ه ب ه مض امین و ای روایت است. وی در شعر از عنصر روایت به گونه

عناصر داستان دیوان محم د العی د ع  وه ب ر وارد نشود. برای بررسی ای شکل و جوهر اشعار لطمه
ش ود، م ی داستان از وجوه مختلف مورد بررسی واقعی بیان مختصات کلی خود اثر، عناصر سازنده

یعنی ضمن بیان نوع داستان و طرز بیان به عناصر اصلی داس تان یعن ی شخص یت، راوی، موض وع، 
ش ود. در ش عر م ی تان، پیرن و پرداخت هکنش و بنمایه، زمان و مکان، سبک، زاویه دید، عمل داس 

محمد العید عناصر داستانی و روایی به خدمت شعر درآمده است. این مقال ه ب ه بررس ی و تحلی ل 
شگردهای روایت شامل: شخصیت پردازی، گفتگو، توصیف، فضاسازی در اشعار محمد العید می

 دهد. پردازد و کارکرد هریک را در شعر شاعر نشان می

 پژوهشهای پرسش

 . محمد العید عناصر روایی را در اشعارش چگونه بکار برده است؟1
 . تفّکرات و ادراکات ذهن شاعر چگونه در پروراندن عناصر روایی اشعار ماثر بوده است؟2
 . شاعر برای انعکاس اوضاع دوران خود از چه عناصر داستانی بیشتر بهره برده است؟3

 پیشینه پژوهش

و شعر او به صورت گسترده کار نشده است ام ا از جمل ه مب احثی ک ه در ای ن در مورد محمد العید 
 باشد: حوزه نگاشته شده به شرح ذیل می

ک ه « شعر محم د العی د آل خلیفة)دراس ة فنی ة(ی م مح المقاومة ضد االستعمار ف»پایان نامه  -1
می دی ب ه 2007در سال قسطنطنیه  -توسط ابراهیم لقان در کلیة اآلداب و اللغات دانشگاه منتوری
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که توسط فاطمه ق ادری در س ال « الشعر اإلس می عند محمد العید»مقاله  -2چاپ رسیده است. 
چ اپ 18ش، در مجله علمی پژوهشی الجمعیة العلمیة االیرانیة للغة العربیة و آدابها، ش ماره1390

ک ه توس ط زه را « دب  ی شعر محمد العید آل خلیف ه قص یدة ف ی الوطنیة ف»مقاله  -3شده است. 
-4ی تطبیق ی چ اپ ش ده اس ت. ه اپژوهشسهرابی کیا، در دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و 

ک ه توس ط احم د س ویلم در س ال « محمد العید آل خلیفه رائد الشعر الجزائ ری المعاص ر»مقاله 
محم د العی د کبی ر ش عراء »مقال ه -5چ اپ ش ده اس ت.  196م در مجله الکات ، ش ماره 1977

مقال ه  -6چاپ شده است. 1960، در سال5توسط ابوالقاسم سعداهلل در مجله اآلداب، ش« الجزایر
های انق بی الجزائر و ع راد در اش عار محم د العی د آل خلیف ه و پردازش تحلیلی بازتاب خیزش»

که توسط عبدالعلی آل بوی ه لنگ رودی در پژوهش نامه نق د ادب عرب ی در س ال « معروف الرصافی
های پایداری در اشعار محمد جلوه»مقاله  -7در شماره دهم این مجله چاپ شده است.  ش،1394

به چاپ رس یده اس ت.  2ش در پژوهشنامه نقد ادبی،ش1394که توسط طیبه سیفی در سال « العید
ک ه توس ط ابوالفض ل رض ایی در س ال « شهید و شهادت در شعر محمد العید آل خلیفه»مقاله -8

 نقد ادب عربی، شماره دهم به چاپ رسیده است. ش در پژوهشنامه1394
انج ام « داستان پردازی در ش عر محم د العی د»همانطور که م حظه شد تاکنون پژوهشی با عنوان 

پ ردازی در ش عر محم د به بررسی داستان« تحلیلی-توصیفی»نشده لذا این جستار با تکیه بر شیوۀ 
 العید اختصاص یافت.

 العید نگاهی گذرا بر زندگی محمد

ص وفی ای الجزای ر و در خ انواده« ع ین البیض اء»م، در ش هر1904اوت س ال  28محمد العید در 
(. وی شاعر نهضت شعر الجزای ر در دوره معاص ر 11م، 1926مسلک دیده به جهان گشود)الزاهری،

م، 1999و ملق  به شاعر الشباب، شاعر الجزایر الفتاة و ش اعر الّش مال االفریق ی اس ت)بن قین ة،
(. شعر او در تمام مراحل، در خدمت نهضت الجزایر ب وده و ثبت ی دقی ق و ص ادقانه از انق  ب 51

م ب ه 1967(. دیوان شعری او ب رای اّول ین ب ار در س ال 235ش،1389الجزایر داشته است )قادری،
(. محمد العید کار خود را ب ا روزنام ه نگ اری آغ از ک رد و ب ه 225م ،1998چاپ رسید)سعداهلل، 

جمعی ت علم ای »سال به تدریس در مدرسه جوانان پرداخت. از اقدامات مهّم او تأسیس 12 مّدت
(. ب ا آغ از جن و 204م، 1984های متعدد بود.)درار،و نشر اشعارش در روزنامه« مسلمان الجزائر

جهانی دوم زندگی بر او سخت شد و از همان زمان بود که مبارزه با استعمار را آغ از ک رد و در س ال 



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

64 

م ب ه 1979(. وی در س ال 51م، 1999های انق بی به زندان افتاد )بن قین ة،م به دلیل فّعالیت1954
 (. 235ش،1389دیده از جهان فروبست)قادری،« باتنه»عّلت بیماری در شهر

 ادبّیات داستانی

آید (. به نظر می 9م،1979کند )نجم، حوادثی است که خیال ادی  آن را خلق می داستان، مجموعه
 ه ای قهرمان ان بن ان داستان سرایی در قدیم، فنی مردمی و مللی بوده و ب ر پای ه ح وادث و ت  شف

(. داس تان 317م، 1990ش ده ول ی در عص ر جدی د از ای ن حص ار آزاد گردی ده اس ت.)هدارة،می
اصط ح عامی است برای شرح وقایع. حال ممکن است این حوادث، واقعی و دارای زم ان و مک ان 

یا اینکه ساخته نیروی تخیل آدمی. هر داستانی دارای عناصر است. وجود این اج زاء  مشخ  باشند
عناص ر داس تان ی شود. بررس می و عناصر باعث شکل گیری داستان و تشکیل ساختار و انسجام آن

و حی ات ی گ ردد. همچن ین حرک ت و پوی ایمی نویسبردن به قدرت داستانی باعث فهم بیشتر و پ
دهد. وجود یا نبود هر یک از عناص ر، ب ر می است که آن را تشکیلی ه عناصر مختلفداستان وابسته ب

م ی آنی درون ی هاالی هی عناصر داستان باعث واک اوی دارد. بررسی داستان پردازی، تأثیر مستقیم
وگو، گردد. در اشعار داستانی محمد العید از عناصر داستانی شخصّیت و شخصّیت پ ردازی، گف ت

 مان، مکان، حوادث و رویدادها و... استفاده شده است. لحن، فضا، ز

 عناصر داستان پردازی در شعر محمد العید

های زنده و پ ر تح ّرک، به ره گی ری از گف تهای داستان نویسی، مانند شخصّیتاستفاده از شگرد
به  وگوهای طبیعی، گره گشایی، دخل و تصّرف در روایت و بسیاری از جزئیات در شعر محمد العید

ای ن  را، برای خواننده لّذت بخ ش ک رده اس ت. او ب ا اس تفاده از هم ه است که خواندن آنای گونه
آفریند ک ه ک م نظی ر اس ت. هایی بدیع و نو میشگردهای داستانی و ذهن خّ قش، فضاها و صحنه

 اکنون ب ه معرف ی عناص ر داس تانی و سپسبررس ی ه ر ی ک از ای ن عناص ر در ش عر محم د العی د
 پردازیم.می

 شخصیت پردازی

ت نامند. شخصیّ می تشخصیّ  ،شوندمی ظاهر را که در داستان و نمایشنامه و...ی اشدهافراد ساخته 
 وگوی د م ی آنچه ، ووا در عمل او،ی و اخ قی است که کیفیت روانی فرد ،یا نمایشيی در اثر روایت

تقریب ا   خوانن ده در ح وزه داس تانی اکه بررا ی هایخلق چنین شخصّیت وجود داشته باشد. کند،می
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، توان د رس م و س نتم ی تن د. شخص یّ نامی م یپ ردازتشخصیّ  ،کنندمی جلوهی مثل افراد واقع
ی (. بن ا229ش، 1380)میرص ادقي،نی ز داش ته باشدی و اجتم اعی طبیعی نیروها ،فردي خصلت

ی اس ت ک ه ب ار بن ای شود، پ س او هم ان ف ردی میگذارداستان، بر اساس شخصیت روایت، پایه
(. محمد العید در شعر خود از شخص یتهای ادب ی و 67م، 2010اش است )ولعة، داستان، بر عهده

ک ه ب ه م ردم الجزائ ر تق دیم ک رده، شخص یت « اإله داء»تاریخی بهره برده است. وی در س روده 
 اموی، را چنین ترسیم کرده است.:  -، شاعران دوره اس می«حسان»و « کع »

 َغى إلننننى إ شننننا )کع (َلَقنننن  أمنننن
 

 َو َمننننننَّ علینننننن  ِبننننننالُبرِ  الَیمنننننناِ ي 
 َکَمنننننا أغنننننَرى ب )حسنننننات( حربنننننا 

 
عننننات   َفَكنننناَت ِبننننِ  المبننننّرا ِفنننني الطَّ

 (9م، 2010)العید،   
که حسان را با آن به جنو  دهم بر او برد یمانی ارزانی داشت. همچنانکع  گوش میهای به سروده

 نیزه زدن برجسته شد.  تشویق نمود و به وسیله آن در
های پررن و محم د العی د خ وب اج را ش ده داستان به واسطۀ توصیفی هاشخصّیتی جنبۀ معّرف

داس تانش را ی هاداند ک ه کج ا و چگون ه شخص ّیتمی دقیق و تیزبین است وی است، او توصیفگر
 توصیف و در ذهن مجسم کند 

مس تقیم در اش عار، ی ا بی ان ی پردازپرک اربرد در معرف ی شخص یتها، شخص ّیتی هااز روشی یک
 فقی هو  عالممحمد بشیر ابراهیمی، که ی ها از خود شاعر است، به عنوان مثال وی به معّرفشخصّیت

رف ت، چن ین پرداخت ه م ی و اسوه شاعر بشمار الجزایری نگارروزنامه و ادی و  شناسزبان، مالکی
 است:

 َکَساِ ي)البشننننننیر( ُبننننننروَ  الُمَنننننننى
 

 َغ ِمنننننن عقنننننِ ه الفنننننا ِبَمننننا منننننا 
 اننننننننندفیننننننأ َظننننننلَّ الَرَضننننننى آمن 

 
 رننننننننننننرة الغافنوبنننننننناء ِبَمغفنننننننن 

 (12)همان،   

که آن را از گردنبند فاخرش ساخت. در امنیت س ایه ای از آرزو پوشاند به گونههایی بشیر به من جامه
 رضایت را بدست آورد و توبه کننده با طل  مغفرت بازگشت.

مب ارز در اش عار در واق ع گوی ای بی نش و ه ای د العید انعکاس شخصّیتدر داستان پردازی محم
یاب د و مح ل ب روز م ی تقلید ش ده از جامع ه، عینی تی شاعر است که در قال  شخصی بینجهان
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 حاالت، احساسات، تجربیات و شناخت نویسنده از جامعۀ خود است.

 نماید:ی میگونه به مخاط  معّرفشخصیت او را این « امیر خالد»در شعر دیگری وی با تمجید از 
 َینننننننا ِشنننننننعُر إّ نننننننَ  أوفنننننننى

 
 َمننننننن َمنننننناَت َعهنننننن ا  َو َراعننننننى 

َ  َظهننننننننننِري   إّ نننننننننني أُعنننننننننن ُّ
 

  ي َو الننننننننننننذرَعانننننننننننننننَوَساعِ  
 ُر َفَنشنننننننننُكُر نَهلنننننننننمَّ َ ذُکننننننننن 

 
 اننننننننَ)لخاِلنننننننَ ( السنننننننعَي َساع 

 ُر فنشنننننننننُكرن ذُکننننننننن هلنننننننننّم  
 

َفاَع    اننننننننننننننن)إم اَمنننننننننننن ( َو ال  
 (420-419)همان،   

 ای شعر همانا تو با وفاترین کسی هستی که عهد و پیمان را حف ظ نم ود.من ت و را پش تیبانم بش مار
ه ای او را ی اد ها و حمای تهایش سپاسگزاری کنیم. بیا قهرمانیآورم. بیا از خالد یاد و از ت شمی

 کنیم و قدردانش باشیم.
عر از ای ن شخص یت ادب ی و در جای دیگری که در مورد ش اعریت مع روف الرص افی اس ت، ش ا

 گیرد: می مستقیما  در شعرش بهره

 َجَفنننناَ  الِشننننعُر َیننننا)معرو ( شننننیخا  
 

ننننى بنننن  ومننننال  َو َطابَ    اننننننَوطیننننَ  فت 
 (34)همان،   

ای معروف الرصافی، شعر به تو در حالی که پیر شدی جفا نمود و خوش به حالی )حال جوانی (ک ه 
 به شعر بگراید و پاک گردد.

شخصّیت رصافی ، او را مس تقیما  ی معّرفی کل قرار داده، برای تقیم که شاعر خود را دانادر شیوۀ مس
 دهد. می مورد خطاب قرار

« فرانس وا»جوانی الجزائ ری را در مقاب ل شخص ّیت « رشید»تشخصیّ « رثاء رشید»شاعر در شعر 
از درونی اموع هبا مجدهد این دو شخصیت در شعر داستانی محمد العی دجوانی فرانسوی قرار می

ۀ ش اعر لی و این عمق ب ا گس ترش ادراک اّو  کنندمی عمق پیدای ها و ادراکات ظریف و تدریجنگري
 شود:می ایجادنسبت به آن دو 

 ِ عنننَم َلنننَ  ِفننني الُعلنننى َعَمنننل  َم یننن 
 

 ُ  نولكننننن َمننننا َجننننَزا َ  یننننا َرِشینننن 
 اننننننَعنننناَلَ  )َفر ُسننننلا( َیعُلننننلَ  َکعب 

 
 ُ  نُكفنننننُو الَلحیننننن نننننَف ِلِم ِلنننننِ  الأَو  
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 ا َرِشنننیُ  َلنننُ  َشنننِقیقا  نننننَلنننم َدنننُ  ی أ
 

 ُ  ناَمننننناَت أُبلُکمنننننا الِعلنننننم الُمفیننننن 
 اننننننَف ِبَ نِبننننِ  ِفنننني الَحننننرِب َلّمننننکو 

 
  ینننننأمنننننضَّ ُملاُکَمنننننا الُ هنننننُ  الَ ه 

 (408م، 2010)العید،   
 هددآیا در جوانی از افسوس و ناراحتی نابود شدی این چنین فشار زیاد نتیجه می

باش ی رشید برادر او میای دهد و تو مانند او بی مثیل و یکتایی. آیا توچرا فرنسوا تو را جاه و مقام می
که ت ش طاقت فرسا نیروی زمانی که پدرتان علم سودمند بود. و تو در جنو در کنارش بودی زمانی

 شما را تحلیل داد. 

ک ه نق ش دانش جوی الجزائ ری را ب ه شخصیت رشید در این شعر داستانی، شخصیت خیالی است 
باشد که به دلیل تبعیب نژادی از جایگاه عهده دارد و در کنار او دانشجوی فرانسوی به نام فرانسوا می

 باالتری نسبت به رشید برخوردار است. 
ه  م از درون )از طری  ق افک  ار، عواط  ف و عقای  د ب  اطن ش  اعر ادراک ای  ن دو شخص  یت توس  ط 

ای ن دو ی حوادث بیروني( که البت ه گ اه یرو هم از بیرون )از طریق تأث ندیابمی ت( گسترششخصیّ 
کم کمی هنگامرشید ت د. شخصیّ نافتمی به طور متناوب اتفادی زمان و گاههم ،نوع گسترش ادارک

و نی ز  گذارندمی تحت فشار آرزوهایشرا در راه رسیدن به ی و ،که حوادث بیروني کندمی عمق پیدا
 نماید. سرکوب را  خودشود تمای ت میت مجبور که شخصیّ ی وقت

، در روای ت پ ردازی ش اعرانه محم د العی د شخص یت پ ردازی مس تقیم دیگ ر هاییکی از ش یوه
 کند: شاعر است. شاعر خود را اینگونه معرفی میشخصیت پردازی از زبان خود 

ي َو ُمننلِمي الَسنناَ ُة الَعننرُب   أ ننا ابننُن َجنن  
 

 شنننعر واأل بوحرفتننني منننا حیینننف: ال 
 ٍر َو فننني أ بنأ فقنننُف َومتننني فننني شعننن 

 
 الشننننعر واأل ب ال شننننغَل ِعنننننِ ي إاّل: 

 (50م،2010)العید،   

من فرزند جدمم، و قومم از سروران عربند و شغلم که به آن زن ده ام ش عر و ادبی ات اس ت. وق تم را 
 برای شعر و ادب گذاشتم وتنها دغدغه من شعر و ادبیات است. 

 پردازد و حرفه و ش غل خ ود را توص یفتفاده از زاویه دید اول شخ  به معرفی خود میشاعر با اس
 نماید.می
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 ، ب ه چش مش رایط و هاه دف، ه ازهیدر ه م تنی ده از انگی اشبکهدر داستان پردازی محمد العید، 
از نظ ر خلقی ات که هایی تشده، شخصیّ  انق بی داستانی هاتیّ شخصانتخاب  باعث خورد کهمی

 باشند. می رفتاری، کم نظیرند و برای ملت الجزائر الگوهای انگیزه و

ارائ ه درون شخص ّیت »که محمد العید در شخصیت پردازی اش استفاده نم ودههایی از دیگر شیوه
و عواط ف ی ذهن ی هاکش مکشبدون تعبیر و تفسیر است، به این ترتی  که با نمایش عملکردها و 

. در این روش، خواننده غیرمس تقیم شناسدمی را هاتیّ شخصمستقیم شخصّیت، خواننده غیری درون
گاه شخصّیت گاه و ناخودآ -87ش، 1380میرص ادقي،«)ردیگمی داستان قراری هادر جریان شعور آ

92 .) 
 گوید:می در مورد شخصیت ابوالع ء المعّری اینگونه در شعرش سخن

ة( أهنننَ ى ِفینننَ  دبِ نننَرة    )أعَمنننى الَمَعنننرَّ
 

ین أ ظننناُر َلنننل َلننن   م َدشنننبَّ ِبنننِ  ِفننني الننن  
 (14م، 2010)العید،   

ه ا ابوالع ء فرد نابینای معّره، تو را با روشن بینی هدایت کرد اگر به وسیله آن هدایت، در دین، انسان
 منحرف نشوند.

ای د از شاعر با استفاده از اوصافی که ابوالع ء معّری دارد بدون اینکه مستقیما از اس م او اس تفاده نم
 کند. می شخصیت او، غیر مستقیم در شعرش استفاده

 گفتگو

روای ت و گفتگ و اس ت و ی قصه، پیوند دو اسلوب مختلف از نظر ترکی  یا بیان یا روش تعبی ر یعن 
ی از آنها صرف نظر نماید، همچنان که هر یک از آنها مق دار مشخص ی تواند از یکادی  مطلقا  نمي

ی ادی   بای د ب ین آن دو در چ ارچوب ک املی (، ول39م، 1992)وادی، نداردی در مقایسه با دیگر
در نهای ت ی دو اسلوب مختلفند، ولی هماهنو تشکیل دهند. گاهی پیوند برقرار نماید تا با هم ترکیب

 (.47دهند )همان،می را تشکیلی یک ترکی  هماهنو و متحد با موسیق

در ه ر اث ر ی ، آزادانه در ذهن شخصّیت واح دترها یا به طور گستردهکه در میان شخصّیتی صحبت
وج ود ن دارد ک ه از گوین ده، ی ک م« باختین»شود. از نظر می گیرد، گفتگو نامیدهمی صورتی ادب

ده د، ج دا باش د م ی ها را به هم پیون دکه هر سه آنی اش با شنونده و از موقعیتموقعیت او و رابطه
 (.120ش،1373)باختین، 
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 چه در داستان و چه در نمایش و شعر( دو قسم است:)ی تلف ادبگفتگو در انواع مخ

ی ا ی درون ی یا همان دیالوی ک ه عموم ا  مقص ود از گفتگ و هم ان اس ت. گفتگ وی بیرونی گفتگو
است که مخاط   ی شود و حدیث نفسی مینمایشی گویو تکی درونی گویمونولوی که شامل تک

دهد و ش اید در آن مخاط  پاسخ نميی اط  دارد ولکه در واقع مخی گویاز تکی ندارد. نوع دیگر
 (43ش، 1390از مونولوی در نظر گرفت مونو دیالوی نام دارد.)حبیبي، ی بتوان ترکیب

و انجام د م ی به شخص یت پ ردازی و تبی ین پرس نانهای داس تان محمد العیددر اشعار  ،گووگفت
 :دهدمی ارائه به خوانندهدر مورد طرز فکر شاعر اط عات الزم را 

 َوَمفننننُف َعَلننننى َبحننننِر ال زاِجننننِر لیلنننن 
 

 َو َ اجیتنننن  لنننل کننناَت یسنننمعني الَبحنننر 
 فقلنننُف لننن : ینننا َبحنننُر مالننن  هاج نننا 

 
 َعَلننى البننننر مغتاظننا ولننم یننذَ   الَبننّر  

 و مالننننَ  ال دننننألله  فعننننا  ض ننننننن    
 

 ومننفعا  بأینن ي المننل  َرقَّ َلننُ  الَ ننخر 
 لعّلنننن  مغتنننننناه علیننننننن  ألّ نننننن  

 
 ک یننُر الرضننا فنني الناجبننات لنن  َمبنننننر 

 دقنننلل: لمننناذا یمكنننث البحنننر حنننامال   
 

 علیننننن  هننننات  ال یهنهنهنننننا اجننننننر 
 دننننروح علینننننن  الشنننناجنات وَدغَتنننن ى 

 
 دباعنننننا و ال َ هننني  علینننن  وال أمنننننننر 

 (22م، 2010)العید،   

ش نید. ب ه او می اش دریا صدایم راکای شبانگاه جلوی دریای الجزائر ایستادم و با آن مناجات نمودم
دریا تو را چه شده که خشمگینانه بر خش کی طغی ان نم ودی در حالیک ه خش کی گن اهی ای گفتم:

ندارد. و تو را چه شده که پس زدن و هیاهو و دست زدن با دستان موجی که صخره برای آن نرم شد تو 
 صبور اس ت.ها یار راضی است و در گرفتاریچرا که او بسای آزارد. شاید تو بر او خشم گرفتهنمی را

کن د نم ی کند در حالیکه حامل شر و بدی است که منع کردن او را آرامنمی گویی: چرا دریا صبرمی
 نماید. می کند صبحنمی شود و در حالیکه پیرو است و او امر و نهیمی شبانگاهان بر او بدیها وارد

گوه ا ب ه س ب  ح س وبخش د.گفتنی رو و زن دگی میی د پر معنای محمد العبه اشعار  ،گووگفت
ش اعر ب ا اس تفاده از گفتگوه ای  اند؛به عن وان کارآم دترین اب زار ش ناخته ش ده ،ب واسطگی شان

فهمان د. م ی مصنوعی و ساختگی بین عناصر طبیعت، معانی موجود در ذه ن خ ود را ب ه خوانن ده
قیقت خشم مل ت الجزائ ر را ب ه تص ویر کش یده محمد العید در این اشعار در گفتگو با دریا، در ح

 است. 
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 شویم که هیچ پاسخی ندارد:در شعر محمد العید با گفتگوهای یک طرفه مواجه می

 یننا  اُر َهننل ِفیننَ  مننن هنناٍ  ِلُیرِشننَ ِ ي
 

 َفننننن ّ ني ُمسنننننَتِری   ِفینننننَ  ُمحتنننننار 
 (14)همان،   

اید و من در مورد تو در شک و شبهه هستم و ای خانه آیا در تو هدایتگری وجود دارد تا مرا هدایت نم
 حیرانم؟ 

 بینیم:می و در جای دیگر سوالهای بدون جواب را اینگونه
 َفَهننل َکنناَت َهننَذا الُكننلت سننیفا  مشننطبا  

 
 یمّ ننننننل بنننننناألرواح و المه ننننننات  

ّحننا   وَهننل َکننات َهننذا الُكننلت سننلطا َمبرَّ
 

 تیننننن ّع بنننننني اإل سننننناَت ِبالّسنننننَنلا 
 (16م، 2010)العید،  

و دلهاس ت؟ و آی ا ای ن جه ان ه ا آیا این جهان همچون شمشیر خط داری اس ت ک ه نش انگر روح
 کند؟ می آزار دهنده است که انسانها را سالها به حال خود رهاای تازیانه

پاس خ بيی امکتوب صورت گرفته که به صورت نامهی سویه و به صورتیکی در اینجا گفت و شنود
 نیست. ی گویندۀ ک م منتظر پاسخی بدون پاسخ است یعناست، این نوع گفتگو 

گفتگوها ب ه ی شود؛ رابطۀ حوادث داستان در پمی گفتگو در بیشتر این داستان باعث گسترش پیرنو
برد که این کار نشانۀ مه ارت در می گیرد، شاعر داستان خود را با گفتگو به پایانمی طور کامل شکل

ب ر دوش آن ی اس ت، زی را وظ ایف زی ادی رین کار، گفتگونویستسخت»است؛ چرا که ی نویسندگ
خوانن ده در ی است. نویسنده باید گفتۀ شخ  را بیان کند همچنین آن چ ه را ک ه او فک ر ک رده ب را

خاص او ی هاکه بیانگر جوهرۀ شخصّیت و نگرشی موجز ارائه دهد به طوری قال  کلمات به شکل
و در داستان پردازی محمد العید به زیب ایی جزئی ات (. عنصر گفتگ162ش، 1379)حنیف، « باشد

 تر باشد:شود که شاعر در گسترش پیرنو موفقنماید، و باعث میداستان را ترسیم می
 َفُقنننم ینننا ابنننَن النننِبالِ  الَینننلَ  َو ا َهنننض

 
 ل ننننننِبننننال َمهننننٍل َفَقنننن  َطنننناَل الُقُع  

 الِ  ِلُكنننل  لننن   ننننننَوُمنننل ینننا ابنننَن البِ  
 

ننننن  ُمنننننل َدَ ّلنننننى ال ُّ  بُح َو ا َتَبنننننَ  الرُّ
 َفُخنننض ینننا ابنننَن ال زاینننر فننني الَمَناَینننا 

 
 لُ  أو الّلحنننننننل ُ ننننننننندظّللننننننن  الُبن 

 ٍم ننننننننن اٍ  َو ِعلننننننننِبنننننناخالٍص َو ام 
 

 َیُسننننلُ  َعَلننننى الَبرّیننننِ  َمننننن َیُسننننل  
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 َبَغننننى الَبنننناِغي َرَ ا  َفَخنننناَب َسننننعیا  
 

َ ى َولنننننَ  الُخلنننننل ُ    َوِللبننننناِغي النننننر 
 (278-277م، 2010)العید،   

فرزن دان ای ای فرزندان میهن، امروز بی درنو و بدون اینکه نشستنتان ط والنی گ ردد، بپ ا خیزی د.
ه ا فرزندان الجزائ ر، در م ریای بیدار شدند.ها میهن، به دزدان بگویید که صبح رخ نمود و خوابیده

تواند ب ر می و دانش، شخ  پوشاند. با اخ ص و کوششغوطه ور شوید که بیرد یا گور شما را می
کند ولی ت شش بیهوده است. عاقبت طغیانگر م ری اس ت و مردم سروری کند. ظالم به تو ستم می

 جاودانگی از آن توست. 
داستان در جهت هدف اصلی شعر محمد العید ی توانیم بگوییم هر یک از گفتگوهای میبه طور کلّ 

توانیم بی ان رابط ۀ می جمله وظایف گفتگو در این داستان رااند، از یعنی مبارزه و مقاومت قرار گرفته
 داستان برشماریم.ی مایه و تحلیل فضاداستان، بیان درونی علت و معلول

 مکان

موج ود ی ه ااگر ب ا نامی که باشد، همان مکان عالم واقع نیست؛ حتی مکان، در داستان به هر شکل
آی د. م ی ب ه ش ماری شده در داستان، یک عنصر هن ردر جهان واقع نامیده شود؛ زیرا مکاِن پردازش

ب رآورده س اختن اه داف ی است که زبان، آن را برای جایی است؛ یعنی و خیالی مکاِن داستان، لفظ
(. امروز توصیف 251م،1995الفیصل، ی و مستلزمات آن پدید آورده است )روحی تخیّ ت داستان

اس ت و ای ن ام ر در پیش برد ی ادبّیات داس تان یاساسی هایژگيومکان و به طور اخ ، صحنه، از 
ش، 1389ل و، ی دارد )نبی اکنندهها و سایر عناصر، نقش تعیینّیتشخصحوادث داستان و توصیف 

ی آث ار داس تانی اهّمّیت عنصر مکان در داستان مدرن این است که مکان در برخی (. سب  اصل113
ها و رواب ط ّیتشخص استان از جمله، حوادث و شود که تمام عناصر دمی تبدیلی برجسته، به فضای

کن د )اص غري، م ی ساختار داس تان کم کی گیردهد و به روند شکلی میمیان آنها را در خود جا
ها در ّیتشخص رود. ح وادث و م ی ین ارکان داستان به ش مارترمهماز ی ، یکمکان .(2ش، 1388

(. مک ان 147م، 2001داده است )محب ک، ی اآنها را در خود جی مکان جریان دارند و مکان به نوع
ثابت باشد یا متحرک، آشکار ی ا ی سازندۀ آن باشد؛ خواه مکانی در داستان باید عامل و پویا و به نوع

 (.115م، 1999پنهان )الدیلمي، 
مردم ان ی ه ا و درده او رن ی برد رموزی از تم ام جوام ع عرب می مکانهایی که محمد العید بکار
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خاب محیط، ادی  باید به دو نکته توجه داشته باشد؛ نخس ت آن ک ه مناس   داس تان در انت»است. 
داستان نی ز حف ظ ی یابد و وضع عمومی باشد، چندان که اعتقاد خواننده به امکان وقوع داستان فزون

شناس د. دور م ی گزیند کهمی وقوع حادثۀ داستان بری را برای کار جایشود، دّوم این که نویسندۀ تازه
تواند مح یط آورد، زیرا ادی  آن چنان که الزم است نميمی به باری دن از محیط آشنا اغل  ناکامش

 (.30ش، 1384ناآشنا را ترسیم کند )یونسي، 

 دلننَ  ِم ننر  َم ننلى الَفننراعیِن فنني المننا
 

 الننننننِضننني َو َمنننأوى بِننننیهم فننني الح 
 وا   ننننننننننف« أ شننننل ة الفننننوا »ضننننل  

 
 لمتننننلالي  اننننننننننلننننم ی ننننلها بعطف 

 ل أفشنننىنننننن سنننم  منننن َجلاِ نننِ  النی 
 

 ل دحنننف جننننح اللینننالينننننن غنننم النی 
 (28م، 2010)العید،   

دله ا را « س رود الف ااد»آن مصر جایگاه فرعونیان در گذشته، و پناهگاه فرزندانشان هم اکنون است. 
ه ای نیل ک ه نغم ه هایی از اطرافرسد. نسیمنمی گمراه نمود که به همدردی با آن به صورت پیوسته

 نماید. می نیل را در تاریکی ش  آشکار
 در این مقطع، مصر رمزی از کشور الجزائر و فرعونها رمزی از استعمارگرانند.

ن دارد. مک ان در داس تان او ب دون مح دودیت و ی مکان در اشعار محمد العید چهارچوب مشخص
 غالبا مربوط به کشورهای عربی است:

 َسننننَما َعِریقننننا  أب  ِباسننننم )العننننراق( 
 

ننننلا ( َ َمننننا ِشننننَهاَبا   َو ِفنننني أفننننق )السَّ
 ل  نَرُة َو هنننننل کهننننننننننننأدعرُفنننننُ  الَعشی 

 
 انننننننَو ُدنكنننننُرُه العشنننننیرُة حنننننین َشاب 

 (34)همان،  

پدری به اسم عراد که با اصالت اوج گرفت و در افق تاریک به صورت شهابی باال رفت.آی ا قبیل ه را 
 کنند؟انکارش میشناسند و در جوانی می در پیری

ک ه او ب رای بی ان دلتنگ ی ه ا، ای یافته است ب ه گون های نوستالژی، در شعر محمد العید نمود ویژه
و ه ا های داستانش به نوستالژی روی آورده است، حس رت گذش تههای شخصّیتو اندوهها حسرت

ش ان جتماعی جامعهها نوعی غم غربت پدید آورده که از اوضاع اتقابل زمان و مکان برای شخصیت
 بخشیده است:ای عربی را در شعرش انعکاس ویژههای گیرد. شاعر، نوستالژی کشورمی نشأت
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 انَبغننننننننن اُ  کلکُبهنننننننننا َخبننننننننن
 

 َیننننننا ُشننننننوَ  َذلننننننَ  ِمننننننن َ بننننننا 
 َ َعنننننننننِف اإلذاَعنننننننننُ  َعننننننننناِهال   

 
 انننننننننننِفیَهنننننننننا دحنننننننننرر َمنَ بَ  

 «غاایننننننننا  »َ عننننننننِف االذاعنننننننن   
 

 َفخننننننننر الشننننننننباب األ  بنننننننننا 
 عننننننننراق المنتضننننننننىسننننننننیَو ال 

 
 انننننننننننننننننَوُعقاُبننننننننننننننُ  المتلثب 

 العننننننننراق الُمرَد ننننننننى مننننننننلم  
 

 انننننننننننننننننَوِلننننننننننننننلاَءه المتغّلب 
 (423م، 2010)العید،   

ستاره بغداد خاموش شد آن چه خبر شومی بود. رادیو خبر مری پادشاهی را داد که بوس یله او مق ام و 
مایه افتخار جوان ان برومن د ب ود. او  پادشاه عراد را داد که« غازی»منص  آزاد شد. رادیو خبر مری 

بسان شمشیر از غ ف بیرون کشیده و عقاب پر جوش و خ روش، وح امی امی دوار کنن ده و پ رچم 
 پیروز عراد بود.

زن د. محمد العید در واقع برای فراخوانی مکان در متن داستانش ب ه توص یف حّس ی آن دس ت م ی
که حوادث داستان در آن به حرکت درآید و ای ن وظیفه توصیف در واقع آفرینش فضا و محیطی است 

ده د، توصیف با روایت در آمیخته است. اگر روایت ابزار حرکت زمانی در یک حکایت را شکل می
آورد و از طریق پیوند روای ت و توص یف فض ای توصیف، ابزار به تصویر کشیدن مکان را بوجود می

 گیرد.رمان شکل می
ّمّیت مکان در اشعار محمد العید تنه ا ب دان س ب  نیس ت ک ه یک ی از البته باید توّجه داشت که اه

دهد، یا ظرفی است که ح وادث داس تان در آن جری ان عناصر هنری داستان پردازی او را تشکیل می
اگر چه همه این قض ایا در -آیندهای داستانی در چهارچوب آن به حرکت در مییابد و شخصّیتمی

بلکه عّلت اصلی این عامل ناشی از ای ن اس ت ک ه  -تان تأثیر گذار استاهّمّیت یافتن مکان در داس
شود که تمامی عناصر داس تان از جمل ه تبدیل می« فضایی»در برخی آثار برجسته و متمایز، مکان به

ه ای ه ای راوی و نگ رشگیرد و بیانگر دی دگاهها را در بر میها و روابط بین آنحوادث و شخصّیت
باشد و شرایط مساعد برای پیشرفت و تحّول س اختار فّن ی داس تان را ف راهم م یقهرمان داستان می

ه ا در آن نماید. بنابراین مکان در این اشعار تنها یک فضا برای رخ دادن حوادث و حرکت شخصّیت
های شاعر، در خصوص مسأله جریان مبارزان کش ورهای نیست، بلکه ابزاری است برای بیان اندیشه

 بخشد:هگذر داستان پردازی، شاعر به مکان جان میعربی که از ر
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 أّیهنننا الَمغنننِرُب أجِمنننل ِفننني األسنننى
 

 ٍز َعنننننَ  َباَ نننناننننننَعِزی زاء  فننننيننننننَو ع 
  ُ نننننننننننننإّ نننننُ  ِبنننننالِبّر أرضنننننى ربّ  

 
 َوَرَعننننى ا  اب فنننني الِشننننعِر َوَمنننناَ ا 

 اِرهِ نننننننندنننننل َ  ِمنننننن أشع فَوسنننننق 
 

 انننننننا  أینعنننننف ِمننننننُ  ِجَنا َ ننننننننُکلثری 
 (435م، 2010)العید،   

ای مغرب نیکو عزاداری کن در عزای عزیزی که از تودور شد. )شاعر تونس( به نیکی پروردگارش را 
راضی نمود و ادب را در شعر حفظ و مراعات کرد. و تونس از اشعار او نظم یافت مانن د بهش تی ک ه 

 میوه هایش به ثمر رسیده است. 

توصیف و جان بخشی به مکان توانسته اوض اع و ش رایط آن را بهت ر محمد العید با بیان جزئیات در 
ترسیم نماید، به طوری که خواننده تخّیلی بودن مکان را به فراموشی سپرده و همراه نویسنده پا ب ه آن 

گذارد. ولی در کل، شعر محمد العید یک متن منظوم تخّیلی روایت گونه واقع گراس ت ک ه مکان می
 تخّیل و واقعیت در پرداخت عنصر مکان موّفق بوده است.  از طریق پیوند میان

 ایجنت
 عناصر داستانی در شعر محمد العید نتای  زیر بدست آمد:ی در بررس

سیاسی و اجتماعی ب وده ونش ان دهن ده اهتم ام وی ب ه ی به طور کلّ « محمد العید»مضامین شعری
ق داس تان پ ردازی در ش عر او مشک ت مربوط به جامعه و ملت خود است. جامع ه عرب ی از طری 

و ی پ ردازد، حف ظ هوی ت ش رقم ی که شاعر به تکریم آنی هایانعکاس یافته است. از جمله ارزش
روایی اش عار و موض وع، های رسد ذهن شاعر با شخصّیتمی است. به نظری به اصالت ملّ ی پایبند
اس ت و ی اه داف اص ل به منظور تحق ق و تثبی تی هماهنو و منسجم دارد و این هماهنگی پیوند

م ی آن که دربارۀ مفاهیم دفاع از مّلت الجزائر است با این پیوندها تقویت و تحک یمی اصلی محتوا
و س اختار مش خ  عناص ر ی شاعر باعث یکپ ارچگی ها و تصاویر ذهنتوان گفت اندیشهگردد.مي

ی نقش اساس ید شعری محمد العهای در خلق داستانی پردازروایی اشعار او شده است. شخصّیت
و داس تان ی فض ا قی د چ ارچوباز و مک ان زم ان ی در مس یر خط ی با ایجاد آش فتگ ؛ شاعردارد

در عنص  ر تن  وع و تع  دد ی دارا اش  عار داس  تانی اوره  ا ش  ده اس  ت. مح  دود ی هاشخص  ّیت
. ش اعر ب رای دانس ت مح دودی با قالبی داستانآن را  توانيکه نمی ااست به گونهی پردازشخصیت

وگو و شخصیت پردازی بهره های مّلت الجزائر بیشتر از عنصر گفتط با خواننده و انعکاس رن ارتبا
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بیان و پرداخت داستان، در گفتگوها ی است که نویسنده برای برده است. وصف نیز از جمله ابزارهای
ه الجزائ ر . او با استفاده از توصیف به بیان شخصّیت، اوضاع و احوال سیاسی جامعبردمی از آن بهره

ها و گفتگ وی حاکم بر داستان، حاصل ذهن شاعر است ک ه در قال   شخص ّیتی پردازد. فضامی
شود،روایت داستان بیشتر متأثر از کشمکش جوامع عربی و استعمارگرانی اس ت می آنان نمایش داده

ز ب ر خصوص ّیت تمرک « محمد العید»که قصد چپاول دارند. خ صه ک م اینکه در اشعار داستانی 
ی متعدد، دارا ب ودن مض مون اجتم اعی هایک موضوع یعنی انق ب و مبارزه، استفاده از شخصّیت

سیاسی که با نگاهی ظریف به وضعیت جامعه عربی پرداخته، از نق اط ق وت داس تانهای ش عری او 
 رود.می بشمار
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 الملخص

أفكار المولو والشاعر التي دطرح بطریق  فنین .  ىعل  یمبن الق   هي إعا ة أح اث حقیقی  أو خیالی 
 ى. وفثیالشعر الق  ي هل واح  من أم   أ لاع الشعر الملجل ة على  طاق واس  في الع ر الح 

 اعردحلیل هذا النلع من الشعر، دتم  راس  العالم  بین الق ن  وملضنلع العمنل ضنمن  راسن  مشن
ال زاجریین، الذي یتعناطى  نیحم  العی ، أح  الشعراء الق  یالشاعر وأفكاره وخیال  وأحالم . وم

أسللب ج ی  منن کتابن   ىومقاومتها من خالل دألیو  یلات آل خلیف  ف  یم   ضال الشع  ال زاجر
 الق   . 

مساهم  عنامر الق   في دردی  واستمراری  وملاءم  األجزاء المختلف    یفیک ىهذا البحث إل تطرقی
. إت  تناجج ال راسن  دشنیر ىلیالتحل فيیالمنهج التلم ىلمحم  العی  معتم ا عل من الشعر السر ي

 سنر  تلسنبیالسر  عن الشخ یات ال لرین  ودنر  المشنه ،  ىعل زیإلى أت الشاعر من خالل الترک
 القراء من  ر  فحلى الملضلع من خالل دفسیر الق ی ة. تمكنیالق   ل

العین ، یمكنن دسنلیب الضنلء علنى ملضنلع النضنال   قاط القلة في کتاب  الق   ل ى محمن  ومن
على اللض  السیاسي واالجتمناعي للم تمن  ، واسنتخ ا  شخ نیات  ق یوالمقاوم  وإلقاء  ظرة  م

 ثلری  متع  ة.
 :  یلات آل خلیف ، الشعر الق  ي، عنامر السر ، محم  العی .مفردات الرئیسةال
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Storytelling in the poetry of Muhammad al-Eid 

Abstract 

Story is the recreation of real or imaginary incidents arising from the 

thoughts of the author and poet presented in an artistic fashion. Fictional 

poetry is one of the oldest forms of poetry widely found in contemporary era. 

In analyzing this type of poem, the relation of the story to Themes of the 

work namely the poet's feelings, thoughts, imaginations and dreams are 

examined. Mohammed al-Aid is one of the Algerian storytelling poets who 

by creation of the Al Khalifa Diwan, deals with the Algerian nation's struggle 

and resistance in a new style of storytelling. In the storytelling of Mohammed 

Al-Aid in this work, the role of the poet is minimized, as the ideas and 

personalities, as well as social and political realities are expressed as they 

flow in Arab society. The method of research is descriptive-analytic. This 

study attempts to examine how the elements of the story have contributed to 

the order, continuity, and alignment of different parts of Mohammed Al-Aid's 

storytelling. The findings of the study show that by placing the focus of the 

narrative on revolutionary personalities, and marginalizing the scene, the poet 

mediates the narrative of the story so that readers can find a way through the 

interpretation of the poem. One of the strengths of Mohammed Al-Aid's 

storytelling is the focus on struggle and resistance, a closer look at the socio-

political status of society, and the use of multiple revolutionary characters. 
Keywords: Storytelling, Story elements, Mohammed Al-Aid, Divan Al 

Khalifa 
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یل/الفارابي و جامعة الکوفة،   م۲۰۲۱نیسان أبر

در پایدیای  دیالکتیک میان زبان و فرهنگ با تأکید بر جایگاه زبان عربی
 اسالمی-ایرانی

  1علی فتحی
 استادیار گروه فسلفة پردیس فارابی دانشگاه تهران 

 چکیده

تواند مورد مطالع ه ق رار نظرهای گوناگونی مینسبت متقابل میان زبان و فرهنو از وجهه
های عمی ق ادب و فرهن و ایران ی اس ت. گیرد. زبان عربی زبان دین ما و دین جزو الی ه

موضوع بسیار مهم و خطیری که با موجودیت فکری و فرهنگی ما نس بت دارد. زب ان ن ه 
که عین تفکر است. قومی که زبان ُپرمایه و توانایی ندارد، از تفکر زایا، صرفا  ابزار تفکر بل

بندد. بنابرین کوشش در تقویت و تحکیم این امر بنیادین در زنده و خّ د نیز طرفی نمی
گویی فکری به پریش انانجامد و بالعکس پریشاننهایت به پرورش فکر و فرهنو قوم می

 شود. منجر می
ما زبان بیگانه نیست بلکه در کنار زبان فارس ی بخش ی از خان ة وج ود  زبان عربی برای

-ماست؛ وسعِت گسترة تأثیر این زبان را بر تمام شئون فرهنگی اجتم اعِی انس اِن ایران ی
ترین وس یلة ارتب اط در زن دگی ترین و ع امتوان تعمیم داد. زبان هم بنی ادیاس می می

رین ابزاری است برای ص ورت دادن و ب ه هس تی تترین و مناس روزانه است و هم ساده
اس می ما در کنار زبان فارسی با زب ان عرب ی در آمیخت ه -درآوردن تفکر؛ هویت ایرانی

است، تذکر به امکانات این زبان و تعاطی و تعاملی که با زبان و فرهن و م ا پی دا ک رده 
های جدی دی ر سازد و افقها و امکانات مکتوِم این زبان را برای ما آشکاتواند ظرفیتمی

 اس می باز کند. -را فراروی انسان معاصر ایرانی
 اس می، پایدیا، تاریخ -: زبان، فرهنو، هویت ایرانیکلیدواژگان

                                                                                 
1. ali.fathi@ut.ac.ir 
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 مقدمه
شوند، به رغم اینک ه مفاهیمی چون زبان و فرهنو، نظر به این که جزو مفاهیم ماهوی محسوب نمی

آین د ک ه ک رارا  آن را در زب ان و گفت ار خ ود بک ار به نظ ر می ایدر نگاه بدوی مفاهیم بسیط و ساده
توان تعریف روشنی از آنه ا ارائ ه بریم، واجد ابهام و پیچیدگی خاصی هستند که به سهولت نمیمی

شود که مت ذکر باش یم ای ن اص ط حات اختص اص ب ه ح وزة کرد. این مشکل زمانی مضاعف می
شناس ان و برخ ی از عالم ان شناس ان، روانتم اعی، زبانخاصی ندارد و ف سفه، عالم ان عل وم اج

گیرند و هر یک از منظر ی خود به کار میهاپژوهشهای دیگر نیز این اصط حات را در قلمرو حوزه
توان به تعریف دهند، از این رو نمیو رهیافت خاصی این موضوع را در حوزة مطالعاتی خود قرار می

های هر یک از متعاطی ان ای ن ست یافت؛ در واقع تعاریف و توصیفجامع و مانعی از این مفاهیم د
علوم، با نظر به شاکلة فکری و رهیافت خاص آنها در باب چیستی این مفاهیم بوده است و هر ک دام 

 اند. ها را به استخدام در آورده و در باب چند و چون آن اندیشیدهبا توجه به برنامة پژوهشی خود آن
های گوناگون، امر غریبی نیس ت و از اقتض ائات بی به تلقی واحدی در میان این نگرهاز این رو دستیا

چنین مطالعاتی است، البته این نکته در بحث حاضر چندان تأثیری نخواهد داش ت. لک ن در اص ِل 
رسد که اخت ف یا های مختلف مطالعاتی آن، به نظر نمیبحِث نسبت میان زبان و فرهنو در شاخه

وجود داشته باشد و در این مقاله مج الی ب رای بررس ی پیش ینة ت اریخی ای ن موض وع  چون چرایی
 نیست. 

توان طرح کرد، که در این نوشتة کوتاه کوش ش در باب نسبت میان زبان و فرهنو مسائل متعددی می
ها پاسخ داده شود این که کدام یک از آنها )زب ان و فرهن و( نس بت این بوده به برخی از این پرسش

به دیگری، بنیادین اس ت؟ آی ا زب ان و فرهن و هوی ت مس تقلی دارن د ی ا در ه م تنی ده و ف انی در 
توان سخن گفت؟ در بخش نهایی این جستار نیز به همدیگرند و چگونه از نسبت دیالکتیکی آنها می

 اس می خواهیم پرداخت.  -نسبت میان زبان عربی و فرهنو ایرانی
کند؛ به موج ِ  حول و تکامل خویش، به سمت تربیت گرایش پیدا میهر قوم و جماعتی در فرآیند ت

کند و به رغم این که اف راد در ای ن آن تربیت، جامعة بشری ویژگی جسمی و روحی خود را حفظ می
اجتم اعی خ ود را از  -روند، لکن انسان صورت و مث اِل وج وِد فرهنگ یجریاِن تحوالت از بین می

گاه، ب دیل زب ان را کن د. در ای ن می ان نق ش بیبه نسلهای آینده منتق ل می طریق اراده و عقِل خودآ
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توان انکار کرد، در جریاِن انتقاِل فرهنو به دوره و عصر و نس ل جدی د اف زون ب ر نق ش اب زاری نمی
 بخشی آن نیز مورد تأکید است. بخشی و نظامزبان، نقش قوام

امل میان زبان و فرهنو به نقش پیدا و پنه ان غرِض این مطلع آغازیِن سخن این بود که در جریان تع
ای داشته باشیم و به لوازم و نتای  آن التفات و عنایت کافی مب ذول زبان در کل این فرآیند، توجه ویژه

ایم این است که نقش زبان را در فرهنو از سویی و بداریم. پرسشی که در این جستار آن را پی گرفته
 -ی )ادب( ایران ی1سوی دیگر با توجه به جایگاه زبان عربی در پای دیا نیز نقش فرهنو را در زبان از

 اس می نشان دهیم. 

 چیستی فرهنگ و زبان 

ش  ناختی، ت  وان اختی  ار ک  رد )فلس  فی، جامعهدر ب  اب چیس  تی فرهن  و بس  ته ب  ه رهی  افتی ک  ه می
اد. بلح اظ لغ وی توان ارائه دهای مختلف و متنوعی میشناختی و ... ( تعریفشناختی، انسانروان

به معنای جلو، باال، پیش، بیرون « فر»است و این کلمه از پیشوند  cultureفرهنو معادل اصط ح 
ب ه معن ای کش یدن، س نگینی، وزن و ... ترکی   یافت ه اس ت، ب ه معن ای باالکش یدن و « هنو»و 

معه، نی روی درون ی توان به استخراج دانش، معرفت، قابلیت افراد یک جاکشیدن. نیز آن را میبیرون
های بشر معنا کرد، برخی آن را در یک معنای عام، ب ه راه و رس م ها و به ثمر نشاندن توانمندیانسان

 (. 107ش: 1386اند )توسلی، زیستن در جامعه تعریف کرده
شود و گس ترة ای ن دان ش اندکه در اجتماع فرا گرفته مییا در بیان دیگری آن را به دانشی تعریف کرده

شناسان میان فرهن و ( برخی مردمHudson, 1980: 74گیرد )مة علوم عملی و نظری را در برمیه
مادی همچون سبک معماری و انحاء پوشیدن لباس از سویی و فرهنو معن وی از س وی دیگ ر ک ه 

کنند. ب ه تعبی ر دیگ ر فرهن و در گیرد، تفکیک میها را در برمیباورها، عقائد و آداب و رسوم انسان
های معرف ت نظ ری و شود و همة مناسبات و گونه( تلقی میknowledgeن معنی مساوی دانش )ای

گیرد. پس در ای ن معن ی رفت ار، ظه ور فرهن و اس ت و از طری ق مش اهده و عملی انسان را فرا می
ت وان ب ه نس بت بنی ادین زب ان و ها و زبان انسانها به مثابه یک کنش فرهنگ ی میمطالعة رفتار انسان

کند. ش اید ب ه هنو نیز دست یافت. چرا که فرهنو، در تعاطی متقابل میان زبان و تفکر ظهور میفر
                                                                                 

و در یونان باستان به آن نظام آموزشی اط د ( اصط حی یونانی است که به معنای ادب، پرورش یا تربیت آمده است paideia. پایدیا )1
ها گرفتند که موضوعات آن شامل همة دانشآموزان در معرض نوعی تربیت فرهنگی کاملی قرار میشده است که بر اساس آن دانشمی

ها به سمت کمال و انسانشد. پایدیا در واقع فرآیند تربیت همچون ریاضیات، موسیقی، دستور زبان، فلسفه، جغرافیا و تاریخ و ... می
 گیرد. اس می را در برمی-هاست و در این مقاله نیز مقصود همین معناست که همة شئون زیسِت انساِن ایرانیماهیت اصیل و حقیقی انسان
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( ی ا س اپیر harrof, 1962: 61همین مناسبت هاروف زبان را مخزن و انبار فرهنو نامی ده اس ت )
مدعی است که فرهنو بر زبان تأثیرگذار است و به عقیدة او گسترة فرهنو به ق دری ع ام اس ت ک ه 

گیرد رفا  شامل افعال و اعمال جامعه یا جماعتی از مردم نبوده بلکه معنای رفتار آنها را نیز در برمیص
(enfield, 2002: 40یا حتی فراتر از این زبان الگوهای مرس وم فک ری را تعی ین می ) کن د ک ه ب ه

گیرن د، ت میی مختلف با عنایت به تأثیر زب انی ک ه ب ه خ دمهازبانموج  آن کاربران دستورها و 
برن د و از ای ن های گوناگونی به ره میبینیکنند و از جهانهای مختلفی مشاهده میجهان را به گونه

 گذارد.رهگذر زبان بر فرهنو و فرهنو بر زبان تأثیر می

ای اجتماعی است، ورود ی ک زب ان جدی د در ی ک اجتم اع ب ه فراگی ری زبان از آن جایی که پدیده
ش ود، بلک ه ی ادگیری زب ان جدی د و ن و نظام آوایی آن زبان خ اص مح دود نمیدستور زبان، وانگا

 & Pavlenko) نسبت با آن به معنای کوشش برای مشارکت اجتماعی در فرهنو جدید خواهد بود

Lantolf, 2000: 167 ) 

 نسبت دیالکتیکی میان فرهنگ و زبان 

ب ه در ه م تنی دگی نس بت می ان زب ان و ت وان م ی با توجه به آن چه در باب زبان و فرهنو گفته شد
ها، اخ د، آداب و عادات که فرهنو جامع ه را ها، گرایشها، نگرشفرهنو پی برد. مجموعة بینش

ش وند و بخشند، هم انسجام اجتماعی و وحدت ملی و حتی یگانگی نوع بشر را موج   میقوام می
( و هم هویت افراد نیز از ای ن طری ق و 24: 1394سازند )وایت، ایمنی و دوام نوع بشر را ممکن می

 کند. از رهگذر این عوامل تکوین پیدا می
گی ریم. فیلسوف مهم دوران ک سیک آلم ان کم ک می 1برای بیان رابطة میان زبان و فرهنو از ِهردر

کند. تأم ت فلسفی هردر در باب فرهنو ما را به تفکر نرف و عمیق در باب این موضوع هدایت می
داند و انسان بدون فرهنو را به چوب و یا سنو مرمِر خام تشبیه نو را ویژگی ممتاز انسان میاو فره

از تعری ف « موجود فرهنگ ی»( ِهردر با تعریف انسان به Herder,. 1877. 1913: 310) 2کندمی
ریف در واقع دور نیفتاده است بلکه معنای منطوی در تع« حیوان ناطق»مابعدالطبیعة سنتِی انسان به 

که به معن ای س خن و زب ان اس ت، س وِی « ناطق»سنتی انسان را به صراحت در آورده است. فصل 
دیگِر فرهنو است. اساسا  زبان و نطقی که فصل ممیز انسان در فلسفة سنتی تلقی شده است، ب دون 

                                                                                 
1. Johann Gottfried Herder (1744-1803) 

 شناختی آن در پایان این مقاله آمده است. ام. اط عات کتابدهدکتر علی اصغر مصلح نقل کر« هردر و فسلفة فرهنو». این مطل  را از مقالة 2
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ه را کند و فرهنو نیز بدون سخن و زبان ظهور و بروزی نخواهد یافت؛ هر آن چ فرهنو قوام پیدا می
گردد. تع اطی توان آن را قلمداد کرد، بالمآل به عق ل و زب ان ب ازمیهای فرهنگی انسان میکه مالفه

 شود. میان عقل و زبان از سویی و فرهنو از سوی دیگر حرکت دیالکتکی آن دو را موج  می

ش ود و یانسان طبیعی گویا انسان نیست و با عقل و زبان، واجد تعلیم و تربی ت و س نت و ت اریخ م
فرهنو چیزی جز مجموع این عناصر نیست. انسان با زندگی اجتماعی تج اربی را ک ه در وج ود او 

کند و به موج  آن انسانها در پ ی ه م وارث س نت و ت اریخ های بعد منتقل میرسوخ یافته به نسل
زب ان و  کنن د و رابط ة دی الکتیکی می انشوند و از این طریق رشد و تکام ل پی دا میپیشین خود می

شود. با این بیان هر قوم و جماعتی ب ا فرهنو هم موج  اعت ی زبان و هم سب  ارتقای فرهنو می
بوم خ ود واج د وجه ی از ای ن زب ان، س نت و ت اریخ هس تند و توجه به شرایط و اقتضائات زیست

 دهند. مناسبات خود را بر بنیاد آن سر و سامان می
داش ت و هم ة د، لکن او عقِل غیِرتاریخی کانت را خوش نمیِهردر در مکت  کانت درس آموخته بو

دید. عقلی که ِهردر با آن هم س خن ب ود در حی ات امور انسانی را در آئینة تاریخ و عقل تاریخی می
 سازد و متفاوت از عقل استع یی کانت بود.تاریخی و تجارب انسانی خود را متجلی می

اند. به عقیدة ِهردر تاریخ امری پویا است ک ه روی یک سکهعقل تاریخی یا همان زبان و فرهنو دو 
س ازد. ت اریخ انس ان ب ا وقتی چنین رهیافتی به زبان و عقل تزریق شود آن را واجد وجه ت اریخی می

سازد. از این رو تاریِخ انسان چیزی جز تاریخ خورد و آن را متحول میتاریخ تکامل این عقل گره می
 این عقل نیست. 

آوری انس ان نس بت ب ه ه ر ام ری در صورت ظهور فرهنو یک قوم، زبان آن است و روی مهمترین
رود. شود، بدون زبان امکان گفتگو و به تب ع آن امک ان زن دگی اجتم اعی از ب ین م یزبان ظاهر می

( به عقی دة 15: 1380انسان بدون زبان واجِد عقل نیست و بدون عقل نیز فاقد زبان است )دیرکس، 
داِد تفکر خ ویش را در ان تنها موجودی است که این استعداد خاص را دارد که تفکر و برونِهردر انس

کن د، رخ دهد و این امر به موج  نسبت خاصی که انسان با طبیعت و امور پی دا میزبان بازتاب می
دهد. هنر و به نحو خاص شعر، شرح و بیان احساسات و ذود آن قوم و جماعت اس ت. زب ان در می
شود و در هر قوم صورت خاصی پی دا ز، امر ساده و بسیط است لکن با گذشت زمان، پیچیده میآغا
توان در مورد زب ان و هنره ای پدی د کند.چون زبان هر قوم خصوصیات خاص خود را دارد، نمیمی

های پدید آمده در فرهنو دیگ ر داوری ک رد. ه ردر در زب ان آمده در یک فرهنو با اصول و دریافت
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بیند. یعنی در سرشت زبان نحوی پویایی وجود دارد که در طول تاریخ ی ک مل ت پویایی می نحوی
( حال ببینیم زباِن ما که خانة وجود ما و به تعبیر دیگر تجلِی 136: 1393رسد )مصلح، به ظهور می

و  هفرهنِو ماست چه نسبتی با زبان عربی دارد و این دو زب ان چ ه ت أثیر و ت أثراتی برهم دیگر داش ت
 اند. چگونه روح قومی ما را گزارش کرده

 زبان عربی و نسبت آن با فرهنگ ما 

تردیدی نیست که ورود اعراب )عربها( به ایران و حکومت آنها بر این سرزمین تأثیرات بسیار مه م و 
عظیمی را بر وجوه مختلف حیات انسان ایرانی داشته است، برخی از این تأثیرات با توجه به پذیرش 

هنگام تحوالتی را که در زبان و به نح و خ اص در زب ان و ین اس م از سوی ایرانیان بوده است. همد
ت وان م حظ ه ک رد و از منظ ر شعر فارسی و عربی که ناشی از حضور اعراب در ایران ب وده نی ز می

زب ان و ش عر فرهنگی و زبانی آن را مورد تحلیل قرار داد. در این میان توجه به تاریخ تحول و تکام ل 
ه ای روش نی را در ب اب تعام ل می ان زب ان و توان د افقفارسی و عربی در قرون آغازین هجری می

 فرهنو برای هر پژوهشگری باز کند.

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 
داشتند، انس و الفت مسلمان ایرانی با کت اب وحی انی و دانند که ایرانیان به زبان قرآن و زبان دین می

به تبع آن با زبان عربی موج  شد که این زبان در عمق جان و دل ایشان نفوذ کند و پذیرش اس م از 
سوی ایرانیان نه تنها سب  نشد که آنها زبان خود را کنار بگذارند، بلکه این زبان نظر به این ک ه زب ان 

د ایرانیان در احیای لغت عربی، قواعد زبان عربی، صرف و نحو عربی، مع انی قرآن نیز بود باعث ش
و بیان و بدیع و فصاحت و ب غت زبان عربی بکوشند و حتی اعراب به قدر ایرانیان در خ دمت ای ن 

دانس تند، زب ان اند. زبان عربی برای آنها زبان اس م بود و چون اس م را متعلق به همه میزبان نبوده
 کردند. را نیز مربوط به خود و همة مسلمانان تلقی می عربی

اند. اگ ر ایرانی ان ب ه توان گفت که هرگز اعراب به قدر ایرانیان به زبان عربی خدمت نکردهبه جّد می
زبان فارسی توجه داشتند به عنوان ضدیت با اس م یا عرب نب ود و نی ز زب ان عرب ی را زب ان بیگان ه 

دانستند نه زبان قوم عرب، و چون اس م را متعل ق ب ه ن عربی را زبان اس م میدانستند. آنها زبانمی
: 1385دانس تند. )مطه ری: دانستند، زبان عربی را نیز متعلق به خود و هم ة مس لمانان میهمه می

100 ) 
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ی دیگر از قبیل فارسی، ترکی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی زبان یک هازبانحقیقت این است که اگر 
وم و ملت است، زبان عربی تنها زبان یک کتاب است. مث   زبان فارسی زبانی است که تعل ق دارد ق

اند؛ هر یک از آنها به تنه ایی شمار در حیات و بقای آن سهیم بودهبه یک قوم و یک ملت؛ افرادی بی
تنهایی نیس ت، کس و هیچ کتاب به اگر نبودند، باز زبان فارسی در جهان بود. زبان فارسی زبان هیچ

نه زبان فردوسی است و نه زبان رودکی و نه نظامی و نه سعدی و نه مولوی و نه حافظ و نه هیچ ک س 
دیگر، زبان همه است. ولی زبان عربی فقط زبان یک کتاب است به نام قرآن. ق رآن تنه ا نگارن ده و 

وجود آمده، در پرتو قرآن و  حافظ و عامل حیات و بقای این زبان است. تمام آثاری که به این زبان به
به خاطر قرآن بوده است. علوم دستوری که برای این زبان به وج ود آم ده اس ت بخ اطر ق رآن ب وده 

 : همان( 1385است. )مطهری، 
دانیم با حضور اعراب و فروپاشیدن دربار ساسانی به تدری  خط عربی جایگزین خ ط و چنانکه می

رون آغازین هجرت سعی بلیغی برای حفظ فرهن و ب ومی خ ود زبان پهلوی شد. ایرانیان در همان ق
مصروف داشتند که در نهایت نتیجة آن ایجاد وحدت در زبان بود که از خط عربی برای رش د، رواج 
و تعالی آن بهره جستند. با این که با توجه به شرایط تاریخی حاکِم آن روزگار، پس از حضور اع راب 

قرن توجه به زبان به نحو عام و شعر به نح و خ اص چن دان ب روز و کم نزدیک به دو در ایران، دست
های درونی جامعه ظهوری ندارد، لکن نوعی از وحدِت فرهنو و اشتیاد برای بازسازی آن را در الیه

توان م حظه کرد که زمینه را و در میان اربابان ادب به نحو مستور و البته در عین حال پویا و زنده می
 کند. بارة زبان این قوم در قرون بعدی فراهم میبرای ظهور دو

آثار ادبی در ادوار گذشته دامنة وسیعی نداشته است بلکه تا حدی مخص وص درباری ان و روحانی ان 
بوده است و چون در اواخر دوران ساسانی، اخ د و زندگانی این دو طبقه ب ا وف ور فتن ه و فس اد در 

توان گفت اوضاع ادب ی ای ران نی ز در اسد شده بود، لهذا میدربار و ظهور مذاه  گوناگون در دین ف
هنگام ظهور اس م درخشان نبوده است و به واسطه فساد ای ن دو طبق ه ادبی ات نی ز رو ب ه انحط اط 

 (27: 1320رفته است )رضا زاده شفق، می
بع د از  این به هم ریختگی ادبیات و زبان حاکی از انحطاط در فرهنو و اندیشة آن روزگ ار ماس ت.

تصرف ایران و پذیرش دین مبین اس م از سوی اغل  جماعت ایرانیان و کوش ش ف راوان آنه ا ب رای 
کریم و شناخت اصول دین و عمل به فرامین الهی، زمینه را برای نشر گستردة فهم و درک درست قرآن

هم آورد. در کتاب وحیانی و شرح و تفسیر آن به زبان و خط عربی در جای جای س رزمین ای ران ف را
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نتیجه ایرانیانی که تازه به دین اس م تشرف یافته بودند مجالی یافتند که با این خ ط آش نا ش وند و ب ه 
 تدری  خط پهلوی جای خود را به خط عربی داد. 

در دوران خ فت عباسی با نفوذ اع اظم ایران ی در دس تگاه خ ف ت، خ ط عرب ی رفت ه رفت ه رواج 
به سب  آسانی نسبت به سایر خطوط به خص وص پهل وی م ورد اقب ال  تری یافت و این خطگسترده

قرار گرفت و به تدری  خط مشترک اغل  نویسندگان و شعرای ایرانی شد. خط عربی با ورود اعراب 
به ایران به جهت این که مفاهیم بلند قرآنی و اصول اس  می بواس طة آن بی ان ش ده ب ود در رش د و 

پایدیا( نقش مهمی را ایفا کرد. یکی از نت ای  پیش روی تازی ان و نف وذ توسعة ادب و فرهنو ایرانی )
اس م در ایران، رواج تدریجی خط عربی بود. این خط نسبت به خط پیچیدة فارسِی میانه) پهل وی( 

: 1354این مزیت را داشت که بسیار ساده بود. چنانکه پ ذیرفتن آن موج   پیش رفت ش د )ریپک ا، 
126 .) 

ین خط موج  تروی  زبان عربی و گسترش خواندن و نوشتن ب ه زب ان فارس ی در سادگی و آسانی ا
بین ایرانیان گردید و حاصل آن تعاطی و تعاملی است که می ان ای ن دو فرهن و پدی د آم د. حض ور 

های مختل ف سیاس ی، اجتم اعی و فرهنگ ی رخ داده ب ود اعراب در ایران و تحوالتی که در عرص ه
های مختلف حیات ایرانیان پدید آورده بود. زبان و مهمترین نم ود و ب ارزة تحوالت بزرگی را در الیه

آن یعنی شعر به طور کلی در ابتدای ارتباط میان دو فرهنِو متفاوت، ظهور و بروزی نداشت چون از 
سویی در ایران، ادبیات پهلوی و خط و زبان آن با از بین رفتن حکومت ساسانی از هم گسسته ب ود و 

های فرهنگی به وی ژه س رودن ش عر را ت ا ها فرصت و بهانة پرداختن به فعالیتلشکرکشیها و جنو
های مه م و گرفته بود و شعر در این دوران تحت تأثیر دگرگونی -بخصوص از ایرانیان -حدود زیادی

ک رد. بیه وده اس ت گذراند که به لحاظ ظاهری امکان ظهور آشکار را پیدا نمیبنیادی، دورانی را می
هایی از شعر فارسی باشد، چون محیط آن دوره برای پرورش ه محقق در این دوران در پی یافتن رگهک

گوی اص    مناس   نب ود. در ای ن دوره مض امینی چ ون پی روزی و حماس ه پ س از شاعر پارس ی
های پی در پی از اعراب، محلی از ِاع راب نداش ت و هج و ش کایت ه م ب ه دلی ل برخ ی شکست

سرودند، بالیدند و دربارة آن میپذیر نبود. کسانی هم که به گذشتة خود میامکان م حظات سیاسی
( در میان اعراب نیز به جهت درگیری حکوم ت 121: 1378کوب، گرفتند )زرینمورد پیگرد قرار می

 اموی مجالی برای تفکر شاعرانه نبود. 
ای اع راب در اواخ ر دورة قبیله -قومی جویِی تقابل و درگیری میان ایرانیان با تعصبات نژادی و برتری
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شود، زبان فارسی که در این مدت کوت اه ب ا زب ان عرب ی و ب ا زب ان دی ن و کت اب تر میاموی افزون
ها و امکانات جدیدی را بروز داده است به مثابه اب زاری وحیانی در آمیخته است و هم هنگام ظرفیت
گیرد و به تدری  زمینة تروی  ادبیات فارسی در قرن می برای تقویت فرهنو ایرانی مورد استفاده قرار

دادن د شود. البته نه به این معنی که شاعران در این دوران به عرب ی به ایی نمیسوم هجری فراهم می
سرودند. با تضعیف حکومت اموی و ب ا روی دانستند و به هر دو زبان میبلکه آنها هر دو زبان را می

هاِی فرهنگِی قوی که در براب ر فرهن و مایهایرانیان کوشیدند از طریق بنکار آمدن حکومت عباسی، 
عربی در اختیار داشتند، به جهت نسبت وثیقی که میان زبان فارسی و زبان عربی ایجاد شده ب ود ب ه 

حاصل کنند، بر طبل استق ل فرهنگی بنوازند های سیاسی و نظامی بیجای آن که خود را درگیر قیام
های سیاسی را هم همراه خود کنند و مواجهة فرهنگی خود را با قدرت رقی   ب ه طریق قیام تا از این

رخ بکشند. تروی  زبان شعر و ادب فارسی مرهون مساعی صفاریان و مخصوصا  سامانیان در اوای ل 
 (. 18: 1344قرن سوم است )نفیسی، 

یران توانسته بودن د در ذی ل زب ان سالة اعراب در اایرانیان در قرن سوم هجری بعد از حضور دویست
واحد که خود را در بیان و شعر شاعران بزری آن روزگ ار متبل ور س اخته ب ود، ب ه وح دت فرهنگ ی 
جدیدی )که البته تحوالت بنیادینی با فرهنو پیش از اس م یافته ب ود ( دس ت یازن د. چن ین اتف اد 

آورد و این وحدت زبان که تا ر کل ایران فراهم مبارکی زمینة استفاده از زبان فارسی را به نحو فراگیر د
پیش از حملة اعراب در سراسر ایران وجود نداشت، از طریق نسبتی که زبان فارسی و زبان عربی ب ا 

مس تقل و ه ای نیمههمدیگر پیدا کردند )که شرح آن به اختصار گذشت( و نی ز ب ه هم ت حکومت
پ ذیر دورة تاریخی به زبان فارسی ایج اد ش د، امکان اقبالی که از سوی نویسندگان و شاعران در این

 گردید و زمینة ظهور ادبیات فخیم و فرهنو باشکوهی در اعصار بعدی شد. 

با این نگاه به نتای  حضور اعراب و زبان عربی در فرهنو و بر و ب وِم م ا، ن وعی از وح دت زب ان و 
ش ود و از س وی دیگ ر ب ه فارس ی میشود که از سویی موج  تروی  و تبلیغ زب ان فرهنو زاده می

موج  آن روح ملی و قومی ما را که بر بنیاد یک فرهنو متع الی و دین ی نش و و نم ا یافت ه گ زارش 
کند و در ادامة این تاریخ، شاهد این نسبت دیالکتیکی میان زبان و فرهنو هستیم که زبان عرب ی می

 بسیار پررنو و ماندگاری داشته است.  هم به نحو ایجابی و هم سلبی در تکوین و تقویم آن نقش
شود. در آن س و بع د از س قوط البته این امر صرفا  به تأثیرگذاری اعراب در زبان فارسی محدود نمی

ای در دربار خ ف یافتند و همین حکومت اموی و با استقرار حکومت عباسی، ایرانیان نفوذ گسترده
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فراهم س اخت. ش اعران ایران ی ک ه ب ه زب ان عرب ی  امر موجبات تحول در حوزة ادبیات عرب را نیز
سرودند، به جهت استفاده از فنون شعری و سرودن در قال  سبک و سیاد ادبی افزون بر ای ن ک ه می

کردند، ب ه شدند، موضوعات و مفاهیم زندگی خود را وارد شعر عربی میباعث غنای شعر عربی می
دادند و به توسعة مضامین و مفاهیم عربی را گسترش مینحوی که دامنة مفاهیم، لغات و تعابیر زبان 

س اختند و در کردند و آن را از فض ای خش ک و ب دوی ش عر ج اهلی دور میزبان عربی کمک می
 ساخت. نهایت این امر موجبات تأثیر زبان و فرهنو ایرانی بر آن زبان را فراهم می

 اسالمی -انیتأثیر زبان قرآن بر زبان و فرهنگ عربی و پایدیای ایر 

زبان قرآن و زبان دین از جمله وجوه دیگ ری اس ت ک ه در نس بت دی الکتیکی می ان زب ان عرب ی و 
اس می نقش مهمی داشته است. در بخش پیشین به تأثیر آن در بالندگی زبان عرب ی -پایدیای ایرانی

ن فارس ی اش اراتی از این رهگذر نسبت وثیق آن با زبان و فرهنو ایرانی و تعاطی و تعامل آن ب ا زب ا
 گیریم. داشتیم، در این بخش با تفصیل بیشتری این موضوع را پی می

دانیم که فرهنو اس می در انحصار قوم و ملت خاصی نبوده و از آِن همة امت اس  می اس ت و می
 مخاط  قرآن نه قوم عرب و نه هیچ قوم و قبیلة دیگری نبوده است بلکه دین و قرآن همة انسانها را در

ها از منظر او چیزی ج ز تق وای اله ی طول تاریخ مورد خطاب قرار داده است و م ک برتری انسان
نیست. آن چه نزول قرآن به دست داد، عربِی علم و فرهنو بود که خود نیازمند زایش اصط حات و 

 تعبیرهایی جدید بود تا بیانگر اندیشه و تخص  اّمت نوظهور در روزگار جدید باشد. 
ی بزری در دنیای معاصر چندین ه زار زب ان را در ق رن اخی ر از می ان ب رده هازبانساِز مگنموج ه

های فکری و فرهنگ ی است؛ لکن زبان عربی به برکت قرآن در برابر این هجمة عظیِم تشّتت و ت طم
ه ا و آورد و ظرفیته ای جدی دی را پدی د م یکند و نزول وح ی ب ه زب ان عرب ی افقایستادگی می

کند. زبان قرآن، زبان قوم عرب را به زبان علم و زب ان علم ی انات جدیدی در این زبان ایجاد میامک
آوری گردی د، از مبدل ساخت و گویش، نگ ارش و فراگی ری آن قانونمن د ش د و مف ردات آن جم ع

منش، حصار کاربردهای محلی و قبیلگی و مرتبة زبانی شفاهی به زبانی جهانی ارتقاء یافت )خ وش
1397 :207.8 .) 

زمانی که حیات مسلمانان با عبودیت و توحید درآمیخت، هیچ فرد و گروهی چه عرب ی ا عج م ی ا 
توانست خود را برتر از اقوام دیگر بداند. هر قوم و قبیلة دیگری به صرف تعلقات مقامی یا نژادی نمی
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تعل ق و وابس تگی  شود و در می ان پی روان خ ود احس اسمذه  از طریق زبان به فرهنو تبدیل می
آورد. زبان کند و همة انسانهای را حول محور توحید و عبودیت و به مثابه یک اّمت گرد میایجاد می

هایی ک ه قرآن و زبان دین که در قال  زبان عربی صورت یافته ب ود ب ه ت دری  در دل و ج ان انس ان
اس می را شکل -ت انسان ایرانینشیند و در حیات و بر و بوم ما هویگشوده به نور حقیقت بودند می

 دهد.می

گردد زب ان وح ی اف زون ب ر نسبت بنیادین انسان با این زبان به جهت صورت وحیانی آن نیز باز می
های مشترکی است جو در بخش دیگری به جهت موقعیتهای فطری انساِن حقیقتتطابق با خواسته

گردد. از این رو پ ذیرش وه تعالیم اس می باز میکه به سازگاری فکر و اعتقاد ایرانیان با برخی از وج
زبان عربی و زبان دین و در یک ک م دی ن اس  م ب ه معن ای انقط اع و گسس ت از حی ات دین ی و 
اجتماعی پیشین نبوده است بلکه در نهایت منجر به همبستگی و تحکیم نسبت می ان جامع ه و دی ن 

 در قال  و صورت دیگری گردیده است. 
رسد که عصر زرین اس می ک ه خت ط و آمیزش فرهنو اس می و زبان عربی به جایی میدر ادامه ا

ه ای ادب ی و باوره ای های فک ری، نوآوریبا قرن اول خ فت اس می تقارن داس ت و از پیش رفت
فرهنگی برخوردار بود به حد اع یی وابسته به مشارکت کارساز ادیبان، فیلسوفان، فقیهان، نحوی ان، 

دان ان و پزش کاران ایران ی ب ود )یارش اطر، ش میل و دانان، منجم ان، جغرافیدانان، موسیقیریاضی
...1381 :18 .) 

اند، به خاطر قرآن بوده اس ت. اند و کتابی نوشتهاگر در میان ایرانیان کسانی به این زبان خدمت کرده
زب ان ترجم ه ی ا ت ألیف  کتابهای فسلفی، عرفانی، تاریخی، طبی، ریاضی، حقوقی و غیره که به این

( از ای ن رو زب ان عرب ی را زب ان ی ک کت اب 101: 1385شده، فقط به خاطر قرآن است )مطهری، 
دانستند و نه زبان یک قوم و یا ملت. اس م نظر به یک ملت، قوم یا جماعتی ندارد که زبان آنه ا را می

 به رسمیت بشناسد و زبان قوم دیگری را نفی و انکار کند. 
قومی مانند قوم ایرانی تمدن و شخصیتش با زبانش در هم آمیخته است. ای راِن بع د از اس  م، کمتر 

بدون زبان فارسی و به موج  ارتباطی که از طریق کتاب آسمانی یعنی قرآن با زبان عربی پیدا ک رده 
ش ن گسس ت و روالخط آن با این درآمیختگی صورت دیگری یافته بود، از ه م میبود و اساسا  رسم

ش ود قب ل از ه ر چی ز کرد. آن چه استمرار این کش ور و ق وم خوان ده مینبود چه سرنوشتی پیدا می
استمرار زبان و فکر اوست و این زبان، چیزی نیست جز حاصل تعاطی، تعامل و نسبت دی الکتیکی 
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 میان زبان عربی و فرهنو اس م با فرهنو و زب ان فارس ی. از س امانی ت ا ص فوی، س رزمین ای ران
وحدت حکومتی نداشت ولی نوعی از وحدت ملی داشت که تحت لوای زبان فارس ی ت أمین ش ده 
بود، بدین گونه اگر شیرازی، خراسانی، آذرآبادگ انی، طبرس تانی، هم دانی و نیش ابوری و ... ک ه در 

کردن د ب ه عل ت اش تراک ادوار گوناگونی تابع حکومت واحدی نبودند، باهم احساس بیگانگی نمی
ش د و هم ین احس اس تعل ق ب ه فرهنو بود. همزبانی و فرهنو مشترک، موج  همدلی می زبان و

ها( و ایزدان )خداوند و عالم عق ول( ب ود ک ه آسمان، زمین و فانیان )انسان 1عالم مشترک و چهارگانة
 اس  می در-شد و نیز بنیاد یکپارچگی و وحدِت این ب ر و ب وِم انس ان ایران یمایة قوام عالم آنها می

 طول تاریخ بوده است. 

 گیری نتیجه
ایرانیان با پذیرش اختیاری و تدریجی اس م فرهنو و زبان بومی خ ود را ب ا زب ان عرب ی و فرهن و 

تبل ور یافت ه ب ود،  و معص ومین  برخاسته از این زبان که در تعلیمات ق رآن و س نت پی امبر 
اس  می را ف راهم آوردن د. در ط ی  -درآمیختند و موجبات رشد و ارتق ای پای دیای )ادب( ایران ی

حضور و استمرار فرهنو اس می در عالم اس م برخی از عناصر فرهنو و زبان ایرانی که ب ه ظ اهر 
با توحید و برخی اصول دیگر اس م همخ وانی نداش ت، دگرگ ون ش دند و اهلل ب ه ج ای اه ورامزدا 

اس می را با تح والت  -سان ایرانینشست و حضور دین در باطن وجود انسانها همة وجوه زندگی ان
بنیادینی مواجه ساخت. مفاهیم کلیدی حق و باطل، جای اهورا و اهرمن را در این فرهن و گرف ت و 

ها بود راه را ب رای ناپذیر و درونی در باطن انسانتأکیدی که در زبان قرآن بر فطرت به عنوان امر خلل
که عمر آن به س رآمده ب ود، ف راهم آورد و انس ان  گسست این انسان از باورهای منسوخ دین گذشته،

اس می نه تنها مقاومتی در برابر فرهنو ناب قرآن و زبان دین از خود نشان نداد بلکه با روی  -ایرانی
گ اهی بس ط و گس ترش داد و در  گشاده آن را بدون هیچ تعصبی پ ذیرفت و قلم رو آن را ب ا اراده و آ

 ر قدسی بست. نهایت عهد جدیدی را با دین و ام

 منابع
شناس  ی معاص  ر. ته  ران: ش  رکت ش( جس  تارهایی در جامعه1386توس  لی، غ معب  اس ) .1

                                                                                 
انگاری و اتحاد با عالم را در گرو بنیادی و نیستام که نفی بی. این چهارگانه را از مارتین هیدگر فیلسوف مهم معاصر آلمانی اقتباس کرده1

 داند. ارتباط وثیق این چهارگانه می
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 الملخص

   )بای یا( اإلیرا ی  اإلسالمی  تربیال  ل بین اللغ  وال قاف  م  التأکی  على مكا   اللغ  العربی  في ال
یمكن  راس  العالم  المتبا ل  بین اللغ  وال قاف  من وجهات  ظر مختلف . اللغ  العربی  هي لغ   ینننا 

ی . مضی  مهم  وخطیرة للغای  دتعلق بلجل  نا وال ین هل أح  الطبقات العمیق  لأل ب وال قاف  اإلیرا 
الفكري وال قافي. اللغ  لیسف م ر  أ اة فكری  بل هي فكرة بح  ذادها. أم  ال دملك لغ  غنی  ومن رة 
ال دستفی  من التفكیر الخ   والمعیشي واإلب اعي. وبالتنالي فن ت ال هن  المبنذول لتقلین  هنذه 

لنهای  إلى دنمی  فكر وثقاف  الناس ، والعك  بالعك  ینو ي المسأل  األساسی  و درسیخها یو ي في ا
إلى دفكیر مزعج. اللغ  العربی  لیسف لغ  أجنبی  بالنسب  لنا ، ولكنها إلى جا   الفارسنی  جنزء منن 
وطننا ؛ یمكن دعمیم م ى دأثیر هذه اللغ  على جمی  ال لا   االجتماعی  وال قافی  لإل سات اإلیرا ي 

ا لالد ال في الحیاة الیلمی  وأبسب وأ سن  أ اة  اإلسالمي. اللغ  هي اللسیل  األساسی  واألک ر شیلع 
لتكلین الفكر وإ راک  ؛ دتشابك هلیتنا اإلیرا ی  اإلسالمی  م  اللغ  الفارسی  إلى جا   اللغ  العربی  

شنو لننا ، ویمكن للتذکیر ب مكا یات هذه اللغ  والتفاعنل النذي وج دن  من  لغتننا وثقافتننا أت یك
الق رات الكامن  وإمكا یات هنذه اللغن  واال فتناح آفناق ج ین ة افنتح الرجنل اإلیرا ني اإلسنالمي 

 . المعامر

 .، التاریخ  ی: اللغ  ، ال قاف  ، الهلی  اإلیرا ی  اإلسالمی  ، التربالرئیسة مفرداتال



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

94 

Dialectic between language and culture with emphasis on the 
place of Arabic language in Iranian-Islamic training (Paideia) 

Abstract: 

The interrelationship between language and culture can be studied from 

different perspectives. Arabic is the language of our religion and religion is 

one of the deep layers of Iranian literature and culture. A very important and 

serious issue related to our intellectual and cultural existence. Language is 

not just a tool of thought but a thought. A nation that does not have a rich 

language and ability does not benefit from fertile, living and creative 

thinking. Therefore, the effort to strengthen and consolidate this fundamental 

matter ultimately leads to the cultivation of the thought and culture of the 

people, and vice versa, leads to disturbing thinking. Arabic is not a foreign 

language for us, but along with Persian, it is a part of our home; The extent of 

the influence of this language on all socio-cultural aspects of Iranian-Islamic 

man can be generalized. Language is both the most fundamental and common 

means of communication in daily life and the simplest and most appropriate 

tool for the formation and realization of thought; Our Iranian-Islamic identity 

is intertwined with the Persian language along with the Arabic language. A 

reminder of the possibilities of this language and the interaction it has found 

with our language and culture can reveal to us the hidden capacities and 

possibilities of this language and open new horizons. Open contemporary 

Iranian-Islamic man.  

Keywords: language, culture, Iranian-Islamic identity, Paideia, history 
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یل/الفارابي و جامعة الکوفة،   م۲۰۲۱نیسان أبر

 شاعر شعر و دربارۀدیدگاه وحی 
 1ناصر قاسمی

 دانشگاه تهرانزبان و ادبیات عربی پردیس فارابی گروه استادیار 
 2مهدی َبگان

  روه زبان و ادبیات عربی پردیس فارابی دانشگاه تهرانگ دانشجوی کارشناسی ارشد

 چکیده
ک اهن ی ا ج ادوگر م ی اس  م ک ه ش اعر را با توجه به اهمیت شعر و شاعری در قبل از

های دلنشین و جذاب آن ب ه ط وری ک ه دله ا را م یخواندند، و با نزول قرآن و مضمون
خواندن د، ام ا بس یاری از ر میرا ش اع ربود، کافران و مشرکان قرآن را شعر و پی امبر

اند که شعر و ش اعر م ورد تأیی د ق رآن گیری کردهمفسران از آیات آخر سوره شعراء نتیجه
ی فاضله اس م بیرون کرد. پژوهش حاضر نبوده است و باید شاعران را از اجتماع و مدینه

ای ت اریخ و ه تحلیلی و با استناد به قرآن و کتاب-سعی دارد تا از رهگذر روش توصیفی
تفسیر، به بررسی دیدگاه اس م و جایگاه شعر و شاعری در آن بپردازد. در این راستا بای د 

ی آخر سوره شعراء استثنایی آورده شده است و ارزیابی گفت حقیقت این است که در آیه
ی ش اعران ب زری هاست که همهها و نتیجهگیریها، جهتقرآن در این زمینه روی هدف

رهاند و آن شاعرانی هس تند ک ه ب ه خ دا شود و از م مت میری را شامل میجوامع بش
اند و یاد خدا در شعرشان حضور دارد. شاعران بزری نیز خود ایمان آورده و کار نیکو کرده

هستند که شعر اگر از ایمان به خدا و خیر و نیکویی و اخ ص برنخی زد  بدین نکته واقف
شاعران باایمان همچون حافظ، مولوی و ... شعرشان بیش  قدر و منزلتی نخواهد یافت و

کنده از یاد و اوصاف خداست و هم ان دع وت  از هر ک م دیگر، غیر از کت  آسمانی، آ
 اند.انبیاء را به کار نیکو و خلق خوش و پیروی از فرامین الهی به زبان دیگر عرضه داشته

ه ای ش عر و ش اعری در عر، آفت، منزلت شعر و شاقرآن کریم، پیامبر کلیدواژگان:
 اس م.

                                                                                 
1. naserghasemi@ut.ac.ir  
2. Bakanmahdi10@gmail.com  
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 مقدمه. ۱
یف موضوع1-1  . تعر

قرآن در زمانی نازل شد که اعراب برای شعر و بیان اهمیت زیادی قائل بودن د و ش اعر را کس ی م ی
دانستند که دارای قدرت مافود طبیعی است یا کاهن و جادوگری است که با ارواح و شیاطین ارتب اط 

شاعر، پیشوای قبیله در زمان صلح و قهرمان آن در زمان جنو ب ود. ب ه هنگ ام »دارد. به قول نولدکه 
کردن د ی ا ک وچ م یها را برپا میزدند و تنها به فرمان او خیمهها با او رای میجست و جو از چراگاه

و (. با نزول قرآن 40: 1396)آیتی، « کردکامان را در یافتن آب مدد مینمودند و او بود که خیل تشنه
انگیز آن، اشعار اعراب رنو باخ ت و مش رکین ب رای مقابل ه ب ا اس  م، فصاحت و ب غت شگفت

ی شعراء پیامبر را شاعر و قرآن را گفتار شاعر و کاهن خواندند. در پاسخ به این تهمت در اواخر سوره
 -آن دوره  که نامیدن این سوره به نام شعراء، خود دلیل دیگری است بر اهمیت جایگاه ش اعران در -

زدن د ک ه او می خواند و بدین وسیله از تهمتی که به پیامبرقرآن شاعران و پیروان آنها را گمراه می
گی ری کردن د ک ه ش عر و رهاند. بسیاری از مفسران از آیات آخر سوره شعراء نتیج هشاعر است، می

ون د اس تثنایی آورده اس ت ی آخر، خداشاعر مورد تأیید قرآن نیست؛ اما حقیقت این است که در آیه
رهاند و آن ش اعرانی هس تند شود و از م مت میی شاعران بزری جوامع بشری را شامل میکه همه

 اند و یاد خدا در شعرشان حضور دارد:که به خدا ایمان آورده و کار نیکو کرده
 (227)شعراء:« ااّل اّلذین آمنوا و عملوا الّصالحات و ذکروا اهلل کثیرا  »

اند که شعر اگر از ایمان به خدا و خی ر و نیک ویی و اخ  ص ان بزری نیز خود بدین نکته واقفشاعر
برنخیزد قدر و منزلتی نخواهد یافت و شاعران باایمان همچون حافظ، مولوی و ... شعرشان ب یش از 

کنده از یاد و اوصاف خداست و همان دعوت انبیاء را ب  ه ک ار هر ک م دیگر، غیر از کت  آسمانی، آ
 اند.نیکو و خلق خوش و پیروی از فرامین الهی به زبان دیگر عرضه داشته

 . پرسش:1-2

نظر وحی الهی و قرآن مجید درباره شعر و شاعران چیس ت؟ و ش عر و ش اعر در ن زد اس  م از چ ه 
 منزلتی برخوردار است؟
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 . فرضیه1-3

متعهد را ستوده و شعری که در دیدگاه وحی نسبت به شعر و شاعران مذمت مطلق نیست، بلکه شعر 
 نماید.راستای اهداف الهی نباشد مذمت می

 . پیشینه1-4

ت وان ب ه یی که در این راستا انجام گرفته است، میهاپژوهشهای انجام شده در رابطه با طبق بررسی
 مواردی زیر اشاره کرد:

ی که در مجلۀ اندیشۀ دینی، نوشتۀ علی اکبر ک نتر« شعر و شاعری از نگاه قرآن و حدیث»مقالۀ  -۱
 چاپ شده است. 1386، پاییز 24شمارۀ 

نوشتۀ حس ن رض ایی و عل ی بی دگلی ک ه در « نگاه وحی به شاعر با تکیه بر سورۀ شعراء»مقالۀ  -2
 1392، به ار و تابس تان 1نشریۀ ادب عربی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ته ران، ش مارۀ 

 چاپ شده است.
(، به بررسی دیدگاه اس م در مورد 1385داریوش زرگری مرندی)« جایگاه شعر در اس م»مقالۀ  -۳

 شعر و شاعران پرداخته و سعی کرده با استناد به احادیث نبوی به بررسی این مورد بپردازد. 
در ( 1387محمدص فر جبرئیل ی)« ق رآن دیدگاه از پیامبر نبودن شاعر زمینه در پژوهشی»مقالۀ  -۴

ضر، ابتدا از تاریخچه شعر و تدوین آن و اینکه شعر از فطریات انسان است سخن به می ان نوشتار حا
 در این راستا پرداخته شده است.  و سپس به بررسی شخصیت پیامبر اکرم  آمده است

ان د و گفته با نگاهی کلی به مرتبۀ شعر و شاعری و شخصیت پی امبر اک رم پرداختهی پیشهاپژوهش
های مختلف شعر و شاعری از زمان ظهورش ان بپ ردازد آن است تا به تحلیل دستهپژوهش حاضر بر 

های تاریخی و تفس یر و سپس نگاه نهایی و کلِی اس م را در این زمینه با استناد به قرآن کریم و کتاب
 ارائه دهد. 

 . روش تحقیق1-5

منابه تاریخی و تفس یر ب ه  تحلیلی و با استناد به-این پژوهش بر آن است تا از رهگذر روش توصیفی
سوال پژوهش پاسخ دهد و با استفاده از کت  مختلف، ب ه خص وص کت   ت اریخ ادبی ات و کت   

 تفسیری، دنبال تحلیل مسأله پژوهش است.
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 . ضرورت بحث1-6

باشد. اگ ر ش بهۀ ع دم این کت  ع وه بر صبغۀ ادبی، دارای رنو ک می و تفسیری و معارفی نیز می
ای از احادی ث و مع ارف دین ی سوی قرآن پاسخ داده نشود، ع وه بر ای ن ک ه ب ا پ اره تأیید شعرا از

 قرن گذشته، زیر ساال خواهد برد. 14ناسازگار خواهد بود، هنر شعر و زحمات شاعران را در 

 پیشگفتار
 الف( هنر سرایندگی و زبان پرنفوذ شعر

اش سترده نبود و جهان با همۀ گس تردگیدر روزگاری که وسایل ارتباط جمعی بسان امروز متنوع و گ
های گروهی و مراکز خبری فراگی ر ای بزری در نیامده بود و نیز هم اکنون که رسانهبه صورت دهکده

ای از ای ن جه ان ترین رویداد در گوش هاند که کوچکای زیر پوشش قرار دادهشده و جهان را به گونه
ی دگرگ ونهازبانگردد باز هم زباِن سروده و شعر یکی از یترین زمان به سراسر آن مخابره مدر کوتاه

توان د مظه ری از زیب ایی طبیع ت و وص فی رود، چرا که شعر م یساز، پرنفوذ و آتشین به شمار می
ه ا و جم  ت م وزون و ه ا را در قال   وانهتوان د واقعی تدلپذیر از جمال معنوی خدا باشد و می

 کالبدها بدمد. دلنشین جای دهد که روحی تازه بر

ای از زیبایی و هنر باشد، رمزی باش د ک ه محت وا و مفه وم آن کم ال محب وب و تواند جلوهشعر می
خواه و زیبادوست آدمی را به وسیلۀ شهود عین ی ک ه در س رودهمطلوب را تجسم بخشد و روح ترقی
 لهی پیوند دهد.های واالی انسانی و ایابد به ارزشهای هنرمندانه، زیبا و پربار تبلور می

تواند لطایف دقیق، احساسات نرف، مف اهیم بلن د و پرمحت وا، و مع ارف عمی ق را یکج ا شعر می
های گون اگون ترسیم کند و به تنهایی مواضع فکری، عقیدتی، فرهنگی، اخ قی و انسانی را در قال 

تواند اثری پرش کوه، خواهان و صاحبان ذود قرار دهد. شعر میانداز ترقیخود جای داده و در چشم
هایی واال، و ارمغانی گرانبها و نفیس داشته باشد و انسان ساز، نکتههایی دگرگونپیامی سازنده، درس

گاهی و کرامت اوج بخشد و او را به تماشای مفاهیم کت اب طبیع ت، کت اب ترین قلهرا تا رفیع های آ
 جان آدمی و کتاب جانبخش وحی بنشاند.

پرشکوه آزادی و عدالت را با استمداد از خ ون ش فق ب ه اهت زاز درآورده و بین ی تواند پرچم شعر می
جوی ان، ب ازیگران، انحص ارچیان و گردنکش ان را ب ه خ اک پرنخوت و غرور خودکامگ ان، برت ری
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ها، زنده س اختن تواند هدف بلندش را احیای ارزشحقارت کشد. سرانجام، اینکه شعر و سروده می
ه ا، ب ه ه ا و اندیش هها، دمیدن روح مردانگ ی ب ر روانوا و ایمان بر کرانۀ دلها، درخشش نور تقدل

ه ا، ص یقل جریان انداختن خون غیرت و مسئولیت، حماس ه و مقاوم ت، پای داری و فت وت در ری
خ واهی، ها قرار ده د و ب ذر نواندیش ی، آزادیها، و استوار و آهنین ساختن تصمیمبخشیدن به اراده

ها بیفشاند و به گ ل نش ا ن د. ها و بوستان مغزها و اندیشهجویی را بر مزرعۀ جانالستیزی و کمستم
 (296-294: 1380)طبرسی، 

 ب( شعر و شاعری قبل از اسالم

قبل از اینکه به دیدگاه وحی دربارۀ شعر و شاعری بپردازیم، مناس  است به دوران پ یش از اس  م و 
 اییم.اهمیت شعر و شاعری در آن دوران توجه نم

ش دند و ب رای کرد، سایر قبایل گرد آن قبیله جم ع م یای از اعراب شاعری ظهور میوقتی در طایفه
زدند و مردان و پسران به گشت، زنان قبیله عود میها برپا میکردند، جشنآنها آرزوی خوشبختی می

نع اهان ت ب ه ن ام گفتند؛ چرا که یک شاعر، مدافع شرف همۀ آنها و س حی بود که ماهم تبریک می
 شد.نیک آنان می

گفتند: تولد یک پسر، ظهور یک شاعر و زادن یک مادی ان. اعراب جز در سه مورد به هم تبریک نمی
شد، بلکه تنها وس یله ب رای بی ان در آن روزگاران شعر، تجّملی برای تعدادی بافرهنو محسوب نمی

کردن د. ، فک ر و احس اس خ ود را بی ان م یادبی بود. هر قبیله شاعران خودش را داشت که با آزادی
های کسانی ک ه ش نوندۀ کرد و به قل تر از تیر، سراسر صحرا را طی میاشعار غیرمدّون ایشان سریع

 رسید. آن بودند می

از نظر اعراب عهد باستان، شاعر کسی بود که دارای معرفت مافود طبیعی باشد یا ج ادوگری ک ه ب ا 
اش، راهنم ای آنه ا ب ه هنگ ام پرستی، ک اهن قبیل هاشت. شاعر دوران بتارواح یا شیاطین ارتباط د

صلح و قهرمانشان در جنو بود. در جستجوی چراگاه جدید، او بود ک ه ط رف مش ورت ق رار م ی
: 1380گرفت. تنها ک می از او کافی بود تا آنها خیمۀ خود را برپا دارند یا آن را برکنن د. )نیکلس ون، 

101) 
 پردازیم:شهورترین شعرای جاهلیت میدر اینجا به م
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 . اصحاب معلقات1

در تعداد معلقات اخت ف است. ابوزید القرشی، صاح  جمهرۀ اشعار عرب، آنها را هش ت م ورد 
نامد که عبارتند از: امرء القیس، زهیر، اعشی، نابغه، لبید، عمرو ب ن کلث وم، طرف ه و عنت ره. ام ا می

مارد و در بین آنه ا )نابغ ه و اعش ی( نیس ت و ب ه ج ای آن ان، شزوزنی معلقات را هفت مورد برمی
 (1/95حارث بن حلزه است. )جرجی زیدان: 

ترین و مشهورترین معلقات از امرء القیس است ک ه از نس ل پادش اهان عه د باس تان یمن ی قدیمی
ش ود ک ه حض رت ترین شاعر قبل از اس  م محس وب م یاست. امرء القیس به اجماع همه، بزری

نبوغ ذاتی او را ستوده است. )نیکلسون ،  داند، و حضرت علیاو را رهبر دوزخیان می دمحّم 
1380 :130) 

 . شاعران صعالیک 2

ها و س بک مخص وص در روزگار جاهلی گروهی از شاعران بودند که اشعاری با موضوعات، ویژگی
 شدند:به سه دسته تقسیم می به خود داشتند، که به غارتگری و دشمنی با قبایل دیگر مشهور بودند و

 الف( طبقۀ بینوایان مانند عروة بن الورد
 شدگان قبایل مانند حاجز ازدی و قیس بن الحّدادیةب( طبقۀ رانده

، شنفری و سلیک بن ُسلکه.ج( طبقۀ سیه  چردگان مانند تأّبط شّرا 

ه ای ص حرا، وجوه مشترک این س ه دس ته عبارتن د از: گرس نگی کش نده، ن ابود ش دن در بره وت
های موج ود ک ه در نهای ت ب ه انق ب ی علی ه های بیکران و شورش علیه واقعیتسرگردانی در بیابان

ش د. از رف ت منج ر م یهایش به شمار میها و سنتتمدن جاهلی و هر آنچه که نموداری از ارزش
د . هنگ امی ک ه ها و حمله به بازارها موجودیت و هدف خود را اع م کردن این رو، با غارت کاروان

پرتو خورشید اس م بر جزیره العرب تابید پدیدۀ صعلوکیت ت ا ح د بس یار زی ادی از می ان رف ت و 
شاعرانش در صدر اس م رو به کاهش نهادند، ب ه ای ن دلی ل ک ه اس  م عوام ل ایج اد گ رایش ب ه 

 (102-101: 1383کن کرد. )هاشملو، صعلوکیت را ریشه

 . شاعران هجوسرا3

وران جاهلیت شعرایی که به هجو مشهور بودند، ظاهر ش دند و اکث ر آنه ا از مخض رمین در اواخر د
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بودند که اس م را درک کرده بودند، مانن د الحطیئ ه، حّس ان ب ن ثاب ت و عب دالرحمن ب ن الحک م. 
 (1/140)جرجی زیدان: 

اع دیگ ری از ه ا، ان وها و س تایش ب تها، جنوهایی دربارۀ چشمهدر دوران قدیم، ع وه بر سروده
شعر نظیر اشعار عاشقانه و مرثیه نیز وجود داشت. اما قوای شاعر به صورت وی ژه در هج و متجّل ی 

ک رد و یک ی ای را شروع و یا آنها را یاری میهای قبیلهشدۀ قدیمی، نزاعشد که در اشکال شناختهمی
اش تند تهدی دی ک ه شد، درست مانند جنو عملی. آنها اعتق اد داز عناصر مهم جنو محسوب می

ش د و اث ری چ ون کند زهری کشنده است. ابیات او عمدتا با تیر مقایس ه م یشاعر علیه دشمن می
 (103: 1380گرفتند داشت. )نیکلسون، سخن مقدس پیامبران یا کسانی که از آسمان الهام می

 . زنان شاعر4

نق؛ اما شاعران زن دیگ ر مانن د در دوران جاهلیت، زنان نیز در شعر نقش داشتند، مانند خنساء و خر
کرب و جلیله دختر ُمّره فقط مقدار کم ی از اش عار آنه ا برج ای مان ده کبشه دختر عمر و بن معدی

 (1/35است. )جرجی زیدان: 

 . پردازش تحلیلی موضوع:2

 دیدگاه وحی دربارۀ شعر و شاعر

ر ص ورتی ارزش مند ه ای وج ود انس ان دبدون شک، ذود شعری و هنر شاعری مانند همۀ س رمایه
گیری مثبت و سازنده شود. اما اگ ر ب ه عن وان ی ک است که در مسیر صحیح به کار افتد و از آن بهره

بن دوباری م ورد وسیلۀ مخّرب برای ویران کردن بنیان اعتقاد و اخ د جامعه و تشویق به فساد و ب ی
ی سود دهد و یا تنها ی ک س رگرمی پرورها را به پوچی و بیهودگی و خیالاستفاده واقع شود یا انسان

ارزش و حتی زیانبار است. بنابر آنچه گفته شد، پاسخ این ساال روشن م یمحتوا تلقی گردد، بیبی
فهمیم که شاعر بودن خوب است یا بد؟ زش ت اس ت شود که باألخره از آیات سورۀ شعراء چنین می

 یا زیبا؟ و اس م با شعر موافق است یا مخالف؟

هاس ت. ب رای ها و نتیج هگیریها، جهتاست که ارزیابی اس م در این زمینه روی هدفپاسخ این 
های ماه مبارک رمضان به در یکی از ش  مثال، هنگامی که در جمع گروهی از یاران امیر مامنان

بدانی د »هنگام افطار سخن به شعر و شاعران کشید، حضرت آنان را مورد خطاب قرار داد و فرم ود: 
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کار شما دین است و مایۀ حفظ شما تقواست، زینت شما ادب و دنهای محک م آب روی ش ما م ک 
این ک م امام، بدین مطل  اشاره دارد که شعر وسیله است و معیار ارزی ابی «. حلم و بردباری است

 (381: 1373شود. )مکارم شیرازی، آن، هدفی است که شعر در راه آن به کار گرفته می

طول تاریخ ادبیات اقوام و ملل جهان، از شعر سوء استفاده فراوان ش ده و ای ن ص نع  اما متأسفانه در
چنان به ننو کشیده ش ده ک ه گ اه از م اثرترین عوام ل فس اد و های آلوده آنلطیف الهی در محیط

تخری  بوده است، به ویژه در عصر جاهلیت که دوران انحطاط فک ری و اخ ق ی ق وم ع رب ب ود، 
تواند ای ن حقیق ت را انک ار ارت همواره در کنار هم قرار داشتند. ولی چه کسی میشعر و شراب و غ

های فراوان آفریده و گاه قوم و ملتی را در براب ر کند که اشعار سازنده و هدفدار در طول تاریخ حماسه
پروا از همه چیز بر صف دشمن زده و قل   او چنان بسی  کرده که بیدشمنان خونخوار و ستمگر آن

چن ان در اعم اد ج ان تواند انکار کند که گاه یک ش عر اخ ق ی آناند و نیز چه کسی میرا شکافته
 ( 382دهد. )همان: کند که یک کتاب بزری و پرمحتوا چنین کاری انجام نمیانسان نفوذ می

گاه کلمات موزون و شاعرانه، به برندگی شمش یر و نفوذپ ذیری تی ر هس تند، چنانک ه در ح دیثی از 
ب لنفس محّمد بیده فکأّنما َتنْ ی واّلذ»خوانیم که فرمود: می یامبر اس مپ )امین ی، « َضُحوَنهم بالنَّ

در دست قدرت اوست با این اش عار گ ویی تیره ایی  (: )به آن کسی که جان محّمد2/7: 1977
زش کنید(. حضرت این سخن را آنجا فرمودند که دش من ب ا اش عار هج وآمیبه سوی آنها پرتاب می

دس تور داد ک ه در م ذّمت آن ان و تقوی ت  کرد. پی امبربرای تضعیف روحیۀ مسلمانان ت ش می
ُجُهم فنّن جبرئی ل ُاْه »فرمود: « حّسان بن ثابت»روحیه مامنان شعر بسرایند. همچنین آن حضرت به 

 (4/299)بر آنان براساس حق و عدالت بتاز که روح القدس به همراه توست(. )ابن حنبل: «: كمع
کردند و به هجو یکدیگر م یبا یکدیگر خصومت می گوید: دو شاعر در عهد پیامبرضحاک می

پرداختند، یکی از آنها از انصار بود و دیگری از سایر اقوام، و هر یک از آن دو را گروه ی پش تیبانی و 
هم فی ک ل واد  نمود که خداوند این آیات را فرو فرستاد: }و الّشعراء یّتبعهم الغاوون ایاری می لم تر َانَّ

هم یقولون ما الیفعلون{: )و شاعران کافر را گمراهان پیروی می نگ ری ک ه کنند، آیا نم ییهیموَن و َانَّ
-224دهند( )ش عراء: گویند که خود انجام نمیاند و ایشان چیزهایی میایشان در هر وادی سرگشته

226.) 
یات، ش اعران کف ار همچ ون عب داهلل ب ن زبع ری، روایت شده که مقصود از این آ از امام صادد
الص لت اس ت ک ه وه ، مانغ بن عبدمناف، عمرو بن عبداهلل جمحی و امی ة اب ن اب یهبیرة بن ابی
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نمودن د. )ابواالفت وح کردند و مردم به هنگام هجو ایش ان آنه ا را حمای ت م یرا هجو می پیامبر
 (366: 1389رازی، 

دانس تند ای ن آی ات را شاعر م ی و پرداختۀ وهم و خیال، و پیامبر ختهاز آنجا که کفار، قرآن را سا
ان د، ول ی طرف داران پی امبر کن د ک ه طرف داران ش عراء گمراه ان)سوره شعراء( آنان را محکوم م ی

 کنن د، ام ا پی امبراند و به گفتۀ خود عمل نمیهدف و سرگشتهگمراه نیستند. شعراء بی اس م
، نشانۀ آن است ک ه او ش اعر نیس ت. نگی میان گفتار و رفتار پیامبر اس مگونه نیست. هماهاین

 (381: 1383)قرائتی، 
از تفسیر بیضاوی نقل شده چون اشعار جاهلیت بیشتر دربارۀ خیاالت، توصیف زنان زیبا، معاشقه و 

س م با هن ر افتخارات بیهوده یا بدگویی و تعّرض به ناموس دیگران بوده، این سوره نازل شده است. ا
هدف مخالف است و آنچه مورد انتقاد اس ت گم راه ک ردن م ردم و مخالف نیست، بلکه با شعر بی

سرگرم نمودن آنان به امور مختلف است، خواه در زمینۀ شعری باشد یا قصه یا فیلم و عکس یا تئ اتر 
ن از ش اعری ک ه یا طنز و یا سخنرانی، ولی شعر به خاطر زیبایی و ویژگی خاصش نافذتر است. ق رآ

 (382اهل حرف است نه عمل، انتقاد کرده است. )همان: 

گ اه ب ه س تم و س لطۀ گشتگان متمایز ساخت که هیچباید ستود و از گمورزان را میشاعران و اندیشه
خودکامگان و تبهکاران رضایت نداده و در نگاه و حرکت هنرمندانۀ خ ویش نق اب از چه رۀ فری  

گرایی، محبت و یاد خ دا را ویژگ ی ب ارز اند. قرآن کریم ایمان، توحید، شایستهدهکارانۀ آنان فرو افکن
 (96: 1383پناه، شمارد. )اس میشاعران دادخواه برمی

اند و در بند زلف و خط یار، به وی ژه ش اعرانی ک ه در شاعران قبل از اس م غالبا طال  عیش و نوش
از نمونه اشعارشان پیداست. به هم ین دلی ل ش عراء زیستند، چنانکه آن عصر و در محیط حجاز می

 (.224{ )شعراء، و الّشعراء یّتبعهم الغاووتکنند: }کسانی هستند که گمراهان از آنها پیروی می

است. َغِوّی کسی اس ت  «غّي »و مصدرش  «غاوی»جمع اسم فاعل است. مفرد آن « غاوون»کلمۀ 
ی ن غوای ت از مختص ات ص ناعت ش عر اس ت ک ه که راه باطل رود و از راه حق منح رف گ ردد و ا

ش ود. اساسش بر تخّیل و تصویر غیر حق و غیر واقع است، اما به صورت حق و واقع نشان داده م ی
ورزد که غ وی باش د و ب ا تزئین ات خی الی و تص ویرهای بنابراین کسی به شعر و شاعری اهتمام می

شود و از رشد به س وی غوای ت برگ ردد،  موهوم سرخوش بوده و از اینکه از حق به غیر حق منحرف
کنند که خود نی ز غ اوی و گم راه باش ند. شود و از این رو شاعران را کسانی پیروی میخوشحال می
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 (508: 1363)طباطبایی، 

هم فی ک ل واد  یهیم وَن{ )ش عراء: سپس به دنبال آن این آیه را اضافه می (. آنه ا 225کند: }َاَلم َتَر َانَّ
ه ا آنه ا را ب ه ای ن س مت و آن اند، حتی هنگامی که قافی هو تشبیهات شاعرانۀ خویشغرد پندارها 

ش وند. آنه ا غالب ا در بن د منط ق و اس تدالل نیس تند و سمت بکشاند، در ه ر وادی س رگردان م ی
کند. هنگامی که از کسی راضی و خشنود باشند او را با مدح خ ود اشعارشان از هیجانات تراوش می

برند، هرچند مستحق قعر زمین باشد و هنگامی که از کس ی برنجن د، چن ان ب ه ها میبه اوج آسمان
خواهند او را به اسفل السافلین بکشانند، هرچند موجودی آسمانی و پردازند که گویی میهجو او می
 پاک باشد. 

اری ج ز های فکری شاعران، به ویژه با شاعران آن محیط ک ه ک شدۀ قرآن با زمینهآیا محتوای حساب
های مورد نظر و ذّم و هجو دشمنان نداشتند هیچ وصف شراب، جمال معشود، خط یار و مدح قبیله

 شباهتی دارد؟

شود که قرآن سه نشانه برای این گ روه از ش عراء بی ان بندی مطال  گذشته چنین استفاده میاز جمع
 کرده است: 

 گریزند. ها میپنداری و خیالی از واقعیت هایاند و با الگو. اینکه پیروان آنها گروه گمراهان1
 شود. اند و خط فکری آنها به زودی دگرگون میهدف. آنها مردمی بی2

دارن د خ ود کنند، حتی در آنجا که واقعیتی را بی ان م یگویند که به آن عمل نمی. آنها سخنانی می3
 (379: 1373مرد عمل نیستند. )مکارم شیرازی، 

آید که موارد نکوهش شعر و شاعر در قرآن، شأن نزول خ اص رسیده چنین برمی از روایات و تفاسیر
توان دامنۀ آن را به تمام گسترۀ شعر کشاند، به ویژه آنک ه خ ود ق رآن و مصادیق مشخصی دارد و نمی

کریم استثناء قائل شده و شاعران مامن و طرفدار عمل صالح را از شاعران گمراه که ج ز گمراه ان از 
ااّل اّلذین آمنلا و عمللا الّ الحات و ذکنروا اللن  فرماید: }کنند جدا کرده است و میروی نمیآنان پی

کنن د(. ان د و خداون د را بس یار ی اد م ی{: )مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کردهک یرا  
 (1321: 1377)خرمشاهی، 

 نویسد:مرحوم شیخ محمد رازی می
الشعراء الذین ال یحفظلت ألسنتهم عن کّل ما ُأدي في خلاطرهم، حّقا  کنات أو إت م ر ا ی  یذّ  »... 
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بقللن   كباطال  ، کما مال سبحا  : }ألم در أ هم في کّل وا  یهیملت{، و است نى منهم الذین لیسلا کذل
{. منال ظرینو منن شنعراء الفنرس و  دعالى: }ااّل الذین آمنلا وعمللا ال الحات و ذکروا الّل  ک ینرا 

 خطباجهم:

 شاعران را گرچه غاوی خواند در قرآن خ دا
 

هست از ایشان ب ه خ وبی ظ اهر اس تثنای  
 «م                                        ن

 
 (22: 1370)رازی، 

 کردند؟را متهم به شعر می چرا پیامبر

دانستند که قرآن کمترین شباهتی به شعر ن دارد، ن ه از نظ ر ظ اهر و ن ه ب ه لح اظ آنها به خوبی می
دیدن د و آهن و دلنش ین آن را در درون العادۀ قرآن را در افکار م ردم م یدمحتوا، ولی آنها جاذبۀ فو
نامیدن د، چ را ک ه کردند. برای پرده افکندن بر این نور الهی آن را سحر میجان خویش احساس می

داد و ب ه هم راه ه ا را تک ان م یخواندند، چرا که دلنفوذ مرموز در افکار داشت و گاه آن را شعر می
 (.382: 1373د. )مکارم شیرازی، برخود می

پردازد، زی را خواندند میرا شاعر می های کفار که پیامبرسورۀ انبیاء به تهمت 5قرآن کریم در آیۀ 
و حتی گاهی ش اعر مجن ونش م ی« بل هو شاعِر »گفتند: گونه که در این آیه آمده است گاه میهمان

{: یقلللت أإّ ا لتنارکلا الهتننا لشناعٍر م ننلٍت ت: }سورۀ صاّفات آمده اس 36خواندند، چنانکه در آیۀ 
: 1377ای ره ا کن یم؟(. )خرمش اهی، گویند آیا ما خدایان خود را به خ اطر ش اعر دیوان ه)آنها می

( همچنین در تفسیر المیزان دربارۀ تفسیر آیات آخر سورۀ شعراء آمده است که: این آیات پاسخ 377
خواندند و این جواب به تهمت زدند و او را شاعر میمی دابه تهمتی است که مشرکان به رسول خ
کن د. ای ن دو گفتند او شیطانی دارد که قرآن را به وی وحی میدوم ایشان است و اولی این بود که می

کردند و ب دین وس یله، هایی بود که در مکه و قبل از هجرت همواره آنها را تکرار میتهمت از تهمت
 کردند. او طرد می مردم را از دعوت حقۀ

 هماوردطلبی قرآن 

ی ی ک س طری ه م طلبد و آنان را از آوردن یک سورهقرآن مشرکان و کافران را به مبارزه )تحّدی( می
عاجز دانسته و عدم قدرت آنان را بر چنین کاری اع م داشته و این، دلیلی بر الهی بودن قرآن کریم و 

 است.  رسالت پیامبر اکرم

؛ )ی ونس، «افتراه ُمل فأدلا بسلرة م ل  و ا علا َمن ِاستطعتم من  وت الل  ات کننتم منا مین أ  یقلللَت »
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گویید شما خ ود و گویند قرآن را )محمد( خود بافته است. بگو: اگر راست میبلکه کافران می(. 38
  .توانید کمک بطلبید و یک سوره مانند آن بیاوریدهم از هر کس نیز می

 وجود دارد« شاعر»و « شعر»ی یاتی که در آن کلمهها و آنام سوره
 «.بل ماللا أضغاُث احالٍ  بل افتراه بل هل شاعُر : »5ی ی انبیاء، آیهسوره
 «.أم یقولون شاعِر َنَتَر بَّ  به َریَ  المنوَن : »30ی ی طور، آیهسوره

 «.ٍت و یقلللَت أإّ ا لتارکلا الهتنا لشاعٍر م نل: »36ی ی صاّفات، آیهسوره
 «.إ َّ  لقلُل رسلٍل کریِم و ما هل بقلل شاعر ملیال  ما دمنلَت : »41-40ی حاّقه، آیات سوره
مناه الّشعَر و ما ینبغى لُ  ِات هل ااّل ذکر  و مرات  مبین  : »69ی ی یس، آیهسوره  «.و ما َعلَّ

 (964-957ش، ص1389)صدری، «. و الشعراء یّتبعهم الغاووت: »224ی ی شعراء، آیهسوره
ی شعراء به خاطر ستایش از شاعران مامن و م ذّمت ش اعران بیه ودهبا توجه به موضوع مقاله، سوره

« طسم»ی آخر این سوره آمده، دارای اهمیت فراوان است و نام دیگر این سوره، گوی که در چهار آیه
ی ده و بع د از س ورهآیه دارد که در مکه نازل ش 227قرآن واقع شده است و  19ذکر شده که در جزء 

 (291ش، ص1383بقره دارای بیشترین آیات است. )قرائتی، 

 ی غاوونکلمه

ی غاوون، جمع اسم فاعل است. مفرد آن، غاوی و مصدرش غی است. غوی کس ی اس ت ک ه کلمه
راه باطل رود و از راه حق منحرف گردد و این غوایت از مختصات صناعت شعر است که اساسش بر 

ش ود و ب ه هم ین ر غیر حق و غیر واقع است، اما به صورت حق و واقع نشان داده م یتخّیل و تصوی
ورزد که غ وی باش د و ب ا تزئین ات خی الی و تص ویرهای جهت، کسی به شعر و شاعری اهتمام می

موهومی سرخوش بوده و از اینکه از حق به غیر حق منحرف شود و از رشد به سوی غوایت برگ ردد، 
کنند که خود نیز غ اوی و گم راه باش ند. از این رو، شاعران را کسانی پیروی میشود و خوشحال می

 (508ش، ص1363)ع مه طباطبایی، 

 های ششگانه شعر و شاعرانآفت

گونه که سزاوار است، م ورد ای بر این پندارند که هنر سرایندگی و توان شعری از دیدگاه اس م آنپاره
 اند، چرا که:مهری روبرو شدهن با بیتوجه قرار نگرفته است و سرایندگا
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 باشد. ها دمساز میساز است و نه با واقعیتبخش و زندگی. شعر و سروده نه پیامی دارد و نه الهام1

ها، پول و جاه و مقام تقّرب به بارگاه ظالم ان، و ها و مرضها، غرضهای آنان هوی و هوس. انگیزه2
گیرند ت ا چه رۀ ت. آنان همۀ نبوغ و توان خویش را به کار میدلخوش ساختن زرداران و زورداران اس

 طلبی آنان را سیراب ساخته و کورۀ آز آنان را گرم کنند. پلید بیدادگران را آراسته، عطش جاه
شناسند، گاه از کوه، کاه و گ اه از ک اه، ک وه م یبافی حّد و مرزی نمیگویی و گزافه. آنان در اغراد3

 سازند.
زار، خال و َابرو و جام و ساقی، داد سخن سر گل و بلبل گرفته تا چمن و دریا، آبشار و الله . آنان از4

مانن د و دهند و در همان حال از غم و رن  و امید و آرزو و سوز و هجر واقع ی م ردم بیگان ه م یمی
 کشند.دوستان خود را نیز به سرگردانی و بیگانگی می

و شعارهای خود نه ایمانی دارند و نه پایبندند، لذا در می دان عم ل ها، اشعار . بیشترشان به سروده5
 گیرند.گرا آنها را جدی نمیشوند و به همین روی، مردم واقعوارد نمی

ای پ ا را های زمانه گرفتارن د ... و پ اره. اکثر آنها به ب ی تمّلق، چاپلوسی و دریوزگی بارگاه قدرت6
های ششگانۀ، اس م با آنها ناسازگار است و ساحت مق دس ل این آفتفراتر نهاده و بر آنند که به دلی

 سازد.را از شعر و شاعری پاک و پاکیزه می قرآن و پیامبر

اما واقعیت این است که این پندار و داوری در م ورد هن ر ش عری و اس تعداد س رایندگی س خت ب ا 
فرهن و، ادبی ات، فط رت و وج دان که دین دانش، هنر،  -انصاف بیگانه و نسبت دادن آن به اس م 

ساز قلم، بیان، کتاب و سخن را، خواه به نث ر ی ا ب ه ش عر، تجل ی م یانسانی است و قدرت دگرگون
 کام   دور از حقیقت است. -گردد های خدا و از شاهکارهای آفرینش تلقی میبخشد و از نعمت

یب ایی، همچ ون برخ وردش ب ا دیدگاه اس م در مورد هنر شعر، بسان دیدگاهش در م ورد نعم ت ز
اش به دانش، فرهن و، ادبی ات، هن ر و بی نش نعمت ثروت و امکانات زندگی است، بسان نوع نگره

گونه است دی دگاه اس  م در م ورد است، بسان دیدگاهش در باب قدرت و توانایی است ... و همین
 سرایندگان و شاعران.

« را  ِانَّ م ن الّش عر َلحکم ة  و ِانَّ م ن البی ان َلِس ْح »فرمای د: در این ب اره م ی پیامبر گرامی اس م
ها، یکسر حکمت و فرزانگی است و برخی از س خنان نی ز ای از سروده(: )پاره379: 4)صدود، ج 

آفرین(. حضرت در جای دیگر دیدگاه اس م را در این مورد روشن ساخته، میافسونگر است و موج
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(: )انسان توحیدگرا و آزادم نش 7/869)قرطبی: « ه و سیفه و لسانهِانَّ المامن یجاهُد بنفس»فرماید: 
 کند ]زبانش نثر باشد یا شعر و سروده[(.در راه حق با جان و شمشیر و زبانش جهاد می

تازد، خوبان آنان را مورد لط ف هدف میای که قرآن شریف بر شاعران بیجال  این است که در آیه
ه هنر سرایندگی را اگر در راه حق و عدالت گام زند و به زنده س اختن دهد و بدین وسیلو مهر قرار می

ها اشاره شد مص ون های ششگانه که بدانهای واال خدمت کند و از آفتآزادی، حقود بشر و ارزش
گاه، نواندیش، ترقیکند و سرایندگان هدفماند، تکریم می ستیز را در این راه م ورد خواه و ظلمدار، آ

دهد، چرا که در نگرش اس می شعر و هنر س رایندگی، نعم ت خداس ت. یق قرار میتحسین و تشو
هاس ت. )طبرس ی، ه ا و نتیج هگیریها، جهتساز است، هدفآنچه در این مورد، مهم و سرنوشت

1380 :298-300.) 
کن ده از شاعران بزری جهان گاه مفسران ک م وحی در هر م ذهبی ب وده ان د؛ کم دی اله ی دانت ه آ

های انجیل و تورات است، کتاب بهشت گمشده میلت ون تفس یری ب ر تعلیم ات ها و حکمتانداست
کت  عهدین است، و در فرهنو ما فردوسی، سنایی، نظامی، عطار، موالنا، سعدی، ح افظ و ش یخ 

اند. در تفسیر ک م وحی بهترین روش ترین حقایق کتاب وحیمحمود شبستری گویی مفسران نرف
همان رسالت نبی را دنبال کند و دلش دائما در سودای هدایت خلق باشد، نه آنکه  آن است که مفسر

 ها و تحقیقات ظاهرا  عمیق خود را ارائه دهد. مرات  علم و دانش و موشکافی

در تفسیر موالنا و حافظ نیز مفسر باید هدف آنها را دنبال کند و بکوش د ک ه س خنش دنبال ۀ س خن 
ها بردارد. شاعران بزری این خدمت را در تفسیر قرآن ک ردهپیش پای فهم ها را ازایشان باشد و سنو

هر کس قرآن را چنان بخواند که گویی در شأن او نازل شده : »اند که اوال بنابر حدیث پیامبر اکرم
ها و قص هاند، ثانیا حقایق قرآن را از پوستۀ تمثیلها تعمیم دادهخطاب قرآن را به تمامی انسان« است

اند، چنانکه هر کس آن را عبرتی برای خود داند؛ بدین معنی که در تفس یر ی گذشتگان به در آوردهها
 ، اسماعیلو فرعون نقد حال ماست و قصۀ حضرات ابراهیم ادبیات قصۀ حضرت موسی

هر روز آماده است تا مامنان را سوار کن د  اطوار زندگی ماست و کشتی حضرت نوح و ایوب
 به طوفان سپارد. و غاف ن را 

 اینک آن نوحی که لوح معرفت کش تی اوس ت
 

 هر که در کش تیش نای د غرق ه طوف ان کن د 
 (729)دیوان شمس تبریزی، غزل شماره   
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 حافظ از دست مده دولت این کش تی ن وح
 

 ورن   ه طوف   ان ح   وادث بب   رد بنی   ادت 
 (546ش، ص1390ای، )الهی قمشه  

 نتیجه
اند که شعر و ادبیات مورد تأیید ق رآن ورۀ شعراء چنین برداشت کردهبعب دانشمندان از آیات آخر س

نیست. این نگرش تا امروز همچنان دوام یافته و برخی را بر آن داشته است که بنویسند شعر خواندن 
اگر حرام نباشد حداقل مکروه است و به خصوص در مسجد و بر منبر خوان دن آن ص واب نیس ت و 

هایی چ ون مثن وی موالن ا و اند و حتی کتابن را نیز مطرود و مردود خواندهبدین ترتی ، دفتر شاعرا
اند. اما حقیقت این است که در آیۀ آخر، خداون د اس تثنایی گلستان و بوستان سعدی را نیز طرد کرده

رهان د و آن ش ود و از م م ت م یآورده است که برخی شاعران بزری جوام ع بش ری را ش امل م ی
ان د و ی اد خ دا در شعرش ان حض ور دارد و ه به خدا ایمان آورده و کار نیکو ک ردهشاعرانی هستند ک

ان د ک ه ش عر اگ ر از ایم ان ب ه خ دا، خی ر، نیک ویی و شاعران بزری نیز خود بدین نکته واقف بوده
 اخ ص برنخیزد قدر و منزلتی نخواهد یافت.

است و ن ه تنه ا س خن ح افظ، بلک ه یابی او از قرآن تردید، سرسبزی شعر حافظ از باران معرفتبی
اند و اگر ش عر های فّیاض و زالل سخن حق طراوت گرفتهادبیات فارسی و عربی همواره از سرچشمه

رساند و قند پارسی را به دی ار کامی میحافظ، سعدی و موالنا در سراسر جهان نیازمندی را به شیرین
 و و دیگر گویندگان، مفتخر به آن هستند: دارد، همه و همه مرهون ک می است که اهند گسیل می

 خ  واهی از او غاف  ل مش  و ح  افظحض  وری گ  ر هم  ی
 

 
 ه   امت   ی م   ا َتل   َق م   ن ته   وی َدِع ال   دنیا و أهملْ  

 (.185{: )زندگی دنیا چیزی جز سرمایۀ فری  نیست( )آل عمران: و ما الحیاة ال  یا ااّل متاع الغرور} 
کن ده از ی اد و دانند که شعرشان بشاعران باایمان می یش از هر ک م دیگر، غی ر از کت   آس مانی، آ

اوصاف خداست و همان دعوت انبیاء را به کار نیکو، خلق خوش و پیروی از فرامین الهی ب ه زب انی 
اند و آن شاعران مّدعی که سخنانشان آش فته و پریش ان و مواف ق ه وای دل ایش ان دیگر عرضه داشته

ان د؛ اند که گاه شاعران بزری از خود سل  شعر و ش اعری ک ردهودهاست شوربختانه به قدری زیاد ب
های آس مانی ه یچ اما شعر حقیقی به تعبیر نظامی تالی مرتبۀ وحی است و به راستی پس از صحیفه

 رسد. سخنی به مرتبۀ ک م آن شاعران بزری نمی
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 پ    یش و پس    ی بس    ت ص    ف اولی    ا
 

 پ     س ش     عرا آم     د و پ     یش انبی     ا 
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The view of revelation about poetry and the poet 

Abstract  
Paying attention to importance of poetry and poetical art in Previous of Islam 

that read the poet, priest or wizard, descending of pleasant and attractive 

Quran and so that it won the hearts of the disbelievers and polytheists which 

called Quran the poems and Prophet is the poet, but The Quran in the end of 

Sura SHOARA (poets) read mislead that infidels and their followers and 

respond to the Quran is neither poetry nor a Prophet is poet and poetizer. you 

must know that who it give the lies to prophet that it see other poetizer (at 

that time) who are misguided and unjust and polytheists follow their 

extremists. many commentators concluded from end of Sura SHOARA that 

poem and poet is not verified of Quran and we should send they to outside 

the Muslim community utopia , but the fact is that in the last verse of Sura 

SHOARA has exceptional that it include , all of human community and 

released from sadness and they are some poet that believe to god and doing 

charitable act and remember of god have present in their poem .The poets 

well-known aware to this point that if poem not derived from goodness and 

sincerity will not prestige and poet with faith know that poetry and poets 

more than any other word except of God scriptures filled with describe and 

memory of god such as Hafez and Molavi... And the prophets calling people 

to do good and follow God's commands to the other languages are available. 

Keywords: God, The Koran, Islam, The Prophet (pbuh), Poetry, Poet, Poets, 

Pagans, Witches, Ignorance. 

 



 

 

، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/الفارابي و جامعة الکوفة،   م۲۰۲۱ نیسانأبر

یم  زبان عربی و سبک شناسی قرآن کر
 1دکتر بتول محسنی راد

 بلوچستاناستادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سیستان و 
 2خدیجه حسین زهی شستان

 بلوچستاندانشجوی کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سیستان و 

 چکیده
بدیع از پرت و ای از هر سو به آن بنگریم جلوه قرآن کریم، ک م جاویدان آسمانی است که

های جذاب قرآن کریم، علم س بک شناس ی گردد. یکی از جلوهحسنش بر ما آشکار می
های برجس ته در آن اس ت. در حقیق ت ارتب اط می ان است و تغییر سبک یکی از ویژگی

ه ای ق رآن آواها، الفاظ و عبارات متون با مفهوم اصلی و محتوای آن بررسی شده و م تن
نمای د. از کریم را که دارای ارتباطی در هم تنیده و منسجم است برای مخاط  تبیین م ی

ده د ی ا ب ه طرفی سبک شناسی روابط زبانی موجود در متن ادبی را مورد تحلیل قرار می
عبارت دیگر همان کالبدشکافی متن ادبی است که مخاط  را به طرز نگ رش و توان ایی 

ی اس ت ک ه ب ا ه ازبانت رین کند. زبان عرب ی از ق دیمینزدیک می خالق یک اثر ادبی
ی ه ازبانخصوصیاتی چون: الفاظ، ترکیبات، صرف و نحو همراه اس ت و از مجموع ه 

است که در شبه جزیره عربستان نشات یافته. در این پژوهش ت ش برآن است تا به شیوه 
 را مورد واکاوی قرار دهد.تحلیلی و با رویکرد سبک شناسانه، زبان عربی -توصیفی

و  ، ف را زم انی دهنده آن است که قرآن، ک می فنی ، دقیقاز پژوهش نشان نتای  حاصل
هم اهنگی در  یک نوع ت وازن و و دارای بافتی منسجم وبی نظیر است و فود بشری بوده

 شود.و ترکی  عبارات دیده می میان الفاظ
 ناسی، الفاظ، ترکی : قرآن کریم، زبان عربی، سبک شکلیدواژگان

                                                                                 
1. Bmohseni1388@gmail.com 
2. khadijehhossainzehi@gmail.com 
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 مقدمه
باش ندو ه ر اندیش مندی و ص اح  م ی قرآن کریم گن  بزری الهی است که علوم الهی در آن نهفته

تمامی جهانیان در برابر عظمت و ش گفتی آن مبه وت مان ده  اند.تفکری در رابطه با علوم آن قلم زده
نمود و به آن بسنده نمود که شیوا سرایان  توان ذکرمی اند و در مقام ممتاز ادبی و ب غی قرآن همین را

اند به سبک و روش آن سخن بگویند زیرا ساختار بیانی آن بسیار متعالی اس ت و عرب هرگز نتوتنسته
فنون ادبی و ب غی چنان ظریف و مستحکمی در آن به کار رفته است ک ه ه ر ظری ف نگ اری را ب ه 

 دارد. می وجد وا
 رآن توجه به ساختار زیباشناسی و هنری قرآن است. از ای ن منظ ریکی از مباحث مهم در شناخت ق

توان قرآن را یک کتاب هنری نامید. در طول تاریخ همه کسانی که درباره اعجاز قرآن سخن گفت ه می
در این رابطه چنین گفته اند: نخس تین آث اری ک ه  اند.اند به این جنبه مهم و اساسی قرآن نیز پرداخته

ایع قرآن شناسی قرار گرفته اند موضوعی جز این ندارد. در عصر حاضر نیز مه م در صدر فهرست من
ه ای ترین تفاوت قرآن پژوهی جدید در غرب با سنت گذشته قرآن پژوهشی در این است که پرس ش

قدیمی مستشرقان قرن نوزدهمی جای خود را به مسائل جدید و متفاوت داده اس ت. مس ائلی چ ون 
شناسی اسلوبی و ب غی قرآن در قرن جدید مورد توج ه ق رآن پژوه ان غرب ی وجوه ادبی قرآن و زیبا

 (. 45:1388قرار گرفته است)فتح اللهی:

توانند اثری منسجم خل ق کنن د و ای ن می سبک شناسی علمی است که صاح  نظران با تکیه بر آن
یر علم س بک شناس ی را در علم زبان شناسی دارد. قرآن ک م الهی نمونه بی نظای علم جایگاه ویژه

است که مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. با توجه به این امر ب ا تکی ه ب ر عل م س بک 
خ واهیم ب ه ای ن م ی پ ردازیم وم ی تحلیلی به بررسی برخی ایات ق رآن-شناسی با روش توصیفی

 اهمیت پی ببریم که مشخصات سبکی در آیات قرآن کدامند؟

 سابقه پژوهش

مختلف سبک شناسی قرآن ص ورت گرفت ه اس ت ک ه گ واه ب ر های در زمینههایی پژوهشاز از دیرب
باشند. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان س بک شناس ی س وره می آسمانی بودن این کتاب مقدس

نگارش و دفاع شده است. نوبسنده س وره ح   را از  1394ح  توسط آیت اهلل مرادی کتوال در سال 
زبانی، آوایی و نحوی مورد تحلیل قرار داده است. در سطح زبانی در قس مت آوای ی سه منظر سطح 
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مختل ف زب انی و س اختار ه ای به بررسی موسیقی و انواع آن و در قسمت نحوی ب ه بررس ی جنب ه
جم ت )انشایی و خبری( اعم از تقدم و تاخر و ....و در سطح ادبی به انواع فنون ادب ی و در س طح 

ی چون معاد توحید و..پرداخته است. همچن ین پای ان نام ه دیگ ری در م ورد س بک فکری به مسائل
نگ ارش و  1394شناسی سوره اعراف از سه منظر زبانی، ادبی و فکری توسط زی ورچراغی در س ال 

 دفاع شده است. 

یف سبک   تعر

 پردازیم.ها میباشد که در ذیل به آنمی سبک دارای معنای لغوی و اصط حی

 تسبک در لغ

)ص فی  نقره است و سبکیه پاره نق ره گداخت ه را گوین د سبک در لغت تازی به معنای گداختن زر و
(. ادیبان قرن اخیر سبک را مجازا به معنی شکل خاصی از نظم ی ا نث ر اس تعمال 534:1389پوری،

  اند.اروپاییان نام نهاده styleکرده اند و تقریبا آن را در برابر 
Style وپایی از لغت ستیلیوس یونانی گرفته شده است و به معن ی س تون اس ت و در ارهای در زبان

شود که از لح اظ مشخص ات و وج وه امتی ازات ک ه می عرف ادب و اصط ح به طرز ادایی اط د
ه ای نسبت به هنرهای مشابه دارد، مورد مطالعه قرار گیرد و نیز روش نگارشی که ب ه وس یله ویژگ ی

ذکر اینکه ستیلیوس در زبان یونانی به آلتی فلزین یا چ وبی ی ا ع اج  خویش مشخ  باشد. شایسته
دور ح روف و کلم ات را ب ر روی ال واح م ومی های شده است که به وسیله آن در گذشتهمی اط د

 (.53:1349کرده اند)بهار،می نقش
ن وع سبک به معنای عام خود عبارت است از تحقق ی ک »: کندمی بهار در تعریف سبک چنین بیان

 ادراک در جه  ان ک  ه خص  ای  اص  لی محص  ول خ  ویش )اث  ر منظ  وم ی  ا منث  ور ( را مش  خ 
 (. 55سازد)همان،می

 سبک در اصطالح

مش ترک و ه ای خورد یک روح یا ویژگی یا ویژگ یمی سبک وحدتی است که در آثار کسی به چشم
مختصات است که  مکرر در آثار کسی است. به عبارت دیگر این وحدت منبعث از تکرار عواملی یا

کن د. ممک ن اس ت برخ ی از ای ن می در آثار کسی هست و توجه خواننده دقیق و کنجکاو را جل 
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 عوامل ی ا مختص ات س بک س از نس بتا آش کار باش ند ام ا معم وال و غالب ا پنه ان و پوش یده ان د

 (. 16:1393)شمیسا،

ب ر مح ور آن در ه م ه ا در کتاب علم االسلوب چنین آورده اند: سبک همان روشی است که ترکی 
ش ود. در حقیق ت س بک م ی آیند و یا قالبی که ترکی   در آن ریخت همی شوند و به نظم درمی تنیده

س ازد. م ی منطب قه ا است که فرد ترکیب ات خاص ی را ب ر آنای برآمده از ترکیبات ذهنی نظام یافته
کن د. م ی و قال   آن را چی نششکلی که ذهن آن را از ترکیبات کلی ذهنی انتزاع و در خی ال باف ت 

ترکی  که وظیف ه عل م ب غ ت و بی ان اس ت ب رای های سبک از طریق دریافت معنای کامل ویژگی
شود و یا از طریق وزن که وظیفه علم عروض است بلکه سبک شکل ذهنی و کلی نمی سخن حاصل

 برای ک م ب ه وج وداست که از طریق هماهنگی و دربرداشتن ترکیبات خاص ای ترکیبات نظام یافته
کن د و در خی ال همانن د قال   و می آید. شکلی که ذهن آن را از ترکیبات برجسته و آشکار انتزاعمی

ها گیرد سپس ترکیبات صحیح از نظر اعراب و بیان نزد عرب را برمی گزیند و آنمی روش آن را ازسر
کن د ت ا اینک ه قال   ب ا م ی عمل تند. همان گونه که ساختار در قال  و بافت در روشمی را در هم

 (.94:1998یابد)فضل،می حصول ترکیباتی وفادار به مفهوم و مقصود ک م گسترش
ب ه وس یله ترکی   ه ا سبک در اصط ح ادبیات عبارت است از روش خاص ادراک و بی ان اندیش ه

ع ادراک در عبارت است از تحق ق ادب ی ی ک ن و»و طرز تعبیر، بنابراین سبک به معنای عام ها کلمه
 جه   ان ک   ه خص   ای  اص   لی محص   ول خ   ویش )اث   ر منظ   وم ی   ا منث   ور( را مش   خ 

اس لوب هم ان روش و »(. ادیبان و دانشمندان زبان عربی پذیرفته اند ک ه 16:1349بهار،«)سازدمی
کند ی ا روش گفت اری منحص ر ب ه ف ردی می است که متکلم در بیان سخن و گزینش الفاظای شیوه

 ر بی   ان مع   انی و مف   اهیم م   ورد نظ   ر خ   ویش ب   ه ک   اراس   ت ک   ه ه   ر گوین   ده د
(. در جایی دیگر عالمان در ب غت چنین سبک را تعریف نموده ان د 185:2005زرقانی،«)گیردمی

ب رای بی ان ه ا اسلوب همان شیوه نوشتن و روش نگارش یا طریقه گزینش الفاظ و ه م بس تگی آن»
ن   وعی نظ   م و هم   اهنگی مع   انی و مف   اهیم ب   ه منظ   ور توض   یح و اثرگ   ذاری و ی   ا 

 (.361:1976جرجانی،«)است

 سبک شناسی

پ ردازد ک ه در م ی موجود در یک م تنهای سبک شناسی یکی از علومی است که به بررسی ویژگی
اخیر مورد استقبال دانشمندان و ادبا قرار گرفته است. سبک شناسی عهده دار بررسی تم ام های سال
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(. سبک شناسی عبارت اس ت از روش 54:1386)الکواز، شودمی مسائلی است که به سبک مربوط
نویسنده در بیان دیدگاه هایش و روشن نم ودن شخص یت ادب یش در مقایس ه ب ا دیگ ران از جه ت 

 (.10:1989گزینش وانگان ، ساخت عبارات و تشبیهات ب غی )عزام،

مورد توجه جدید  اخیرهای برخوردار نبود، بلکه در سالی قدیم، سبك از شهرت زیادی در نقد ب غ
ه ای پژوهشق دیم و ی ب ین تحقیق ات ب غ ی قرار گرفت. در عین حال، نکات مش ترکی گرایان ادب

گوناگون قابل مش اهده های همانطور که در کتابی جدید وجود دارد؛ زیرا سبك شناسی سبك شناس
ی ابیم ی م نم اییم دری گیرد. اگر در ای ن کت   تام ل بیش ترمی کمكی ونقدی ب غی است از مبان

عبارت است از روش نویسنده در بیان دیدگاه ه ایش و روش ن نم ودن شخص یت ی سبك شناس»که
ادب   یش در مقایس   ه ب   ا دیگ   ران ازجه   ت گ   زینش وانگ   ان، س   اخت عب   ارات و تش   بیهات 

رابط ه ی و س بك شناس ی (. نکته مهم دیگر این است که میان زب ان شناس 10:1989عزام،«)ب غي
ش یوه بی ان را ک ه ه ای یاس ت؛ زی را ویژگ ی زبان شناسی گرایی زیبای بیانگری سبك شناس»است.

م تن ی دهد و منظور از تحلیل سبك شناس می گیرد، مورد پژوهش قرارمی از آن کمكی گفتمان عاد
نیست بلکه آفریننده معنا اس ت. نح و ی این است که نحو یك ابزار و یا زیور وزینت ولباس رنگارنگ

که سیاد متن در برگیرنده آن است در کنش و واکنش ی یوسته با مواضع دیگرزنده است که پای پدیده
نویسنده وافکار و اندیشه او س هیم های زبان متن در روشن نمودن دیدگاهی است. تحلیل سبك شناس

 (.184:2004برکات ودیگران،«)کندمی ما مّشخ ی موجود در متن را برای است. و معان

 سیرابطه سبک شناسی و زبان شنا

سبک شناسی سال هاست که مورد توجه زبان شناس ان اس ت. پ س از آنک ه فردین ان دوسوس ور در 
اواخر قرن نوزدهم می دی انق بی در زبان شناسی به وجود آورد زبان شناسی ساختاری رشد یاف ت 

و ابزارهای سبک شناسی از ها و توانست سبک شناسی را یک دانش مستقل گرداند. از این پس روش
زب ان ش ناختی و ه ای پژوهشان شناسی گرفته شد. بنابراین دو ویژگی مهم سبک شناس ی ن وین زب

 تعیین ادبیات است.
ب رد. می سبک شناسی نوین ع وه بر استفاده از زبان شناسی از توان تعبیری نقد ادبی مدرن هم بهره

ارد و ه م ب ر زیباشناس ی و ارزش گ ذاری و قض اوت ده ای درواقع امروزه سبک شناسی هم بحث
: زبان شناسی تکیه دارد. جدیدترین تعریفی ک ه از س بک شناس ی وج ود دارد ای ن اس تهای یافته

مش ترک و های خورد یک روح یا ویژگی یا ویژگیمی سبک وحدتی است که در آثار کسی به چشم»
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ت سبک مختصا کند و نیز عواملمی پیاپی در اثار شخ  که توجه خواننده دقیق و کنجکاو را جل 
 (.13:1390عبدالرووف،«)ساز معموال و غالبا پوشیده و پنهان است

پیوندی تنگاتنو میان سبک شناسی و زبان شناسی وجود دارد. علم ای دان ش ب غ ت ابت دا مانن د 
پرداختن د ول ی م ی بیان هن ریهای سبک شناسان امروزی به بررسی متون آثار ادبی و شناخت شیوه

قط به بیان معیارها و قواعد پرداخت و متخصص ان عل م ب غ ت خ ود را طولی نکشید که این علم ف
دانستند و اندیشه هایشان را به شکل قوانین تجویزی به می مسوول تعلیم چگونگی آفرینش آثار ادبی

کردند. بدین ترتی  علمای ب غت خ ود را از ح وزه ارزش گ ذاری و می ادبیات و مخاطبان تحمیل
کشیدند و شروع به آموزش قواعدی خاص ک ه خودش ان بن ا نه اده بودن د ، سنجش آثار ادبی بیرون 

کردند. همین مساله جوهره اصلی تفاوت سبک شناسی با ب غت است چ را ک ه در اول ی ب ا تعل یم 
پردازد)ص دقی و می معیار و قواعد مواجه هستیم ولی در دومی به شناخت و ارزش گذاری آثار ادبی

 (.172:1391دیگران،
متق دم یک ی اس ت ب ه ای ن های توان عنوان کرد که سبک شناسی با علم ب غت در دورهمی درنتیجه

 زبان به جنبه زیبایی که متون ادب یهای دلیل که سبک شناسی به جز جنبه کاربردی و شناخت ویژگی
ورزد. عنصری که در علوم ب غی به شدت مشهود است به همین دلیل برخ ی می سازد نیز اهتماممی

 (. 25:2003دند سبک شناسی همان علم ب غت است)حربی،معتق

 ساختار صرفی

ها نهفته اس ت. ای ن موض وع رویک ردی اولین زیبایی سبکی در انتخاب موثر کلمات و سازگاری آن
سبک شناختی در گونه قرآنی است که در صدد یافتن بهترین تنسیق الفاظ است. بن ابراین دو ترکی   

کنند. در تحلیل زبانی حاض ر نی ز می معنایی متفاوتی را بیانهای رگونیمتمایز ازلحاظ ساختاری دگ
 شود. می به سوی سطح وانگان سود داده

 افراد و جمع

سبک شناسی در سطح زبان آن به کار بردن لفظ مفرد به ج ای لف ظ جم ع و های یکی دیگر از جنبه
 نماییم.می اشارهها آنباشد. در ورای این کار نکات ب غی وجود دارد که به می برعکس

ُک ْن ِب ُدَعاِئَك َربِّ ی َوَهَن اْلَعْظُم ِمنِّ ی َقاَل َربِّ ِإنِّ در آیه چهار سوره مریم  ا َوَل ْم َأ ْأُس َش ْیب  َواْش َتَعَل ال رَّ
ا  پروردگ ار ای و گشته سپید پیری از سرم[ موی] و گردیده سست استخوانم من پروردگارا . گفتَشِقیًّ
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.کلمه عظم به صورت جمع نیامده است زیرا اوردن لف ظ جم ع  ام نبوده ناامید تو دعای در هرگز من
این کلمه به صورت مفرد آمده اس ت زی را مف رد ب ر معن ی »کند. می عظام بر عموم و شمول داللت

کند و مقصودش این است که استخوانی ق وام و پای داری ب دن ب ه او اس ت یعن ی می جنس داللت
شود دچار ضعف و سستی شده است و اگر ب ه ص ورت می ن از آن تشکیلسخت ترین چیزی که بد

جمع بیاورد معنای دیگری را در بر دارد یعنی اینکه بعضی از استخوانها بلکه همه اش ض عیف ش ده 
 (.4/3زمخشری،بی تا، «)است

ذدر آیه هفتاد و هفت سوره مریم  وَتَینَّ ی َأ َفَرَأْیَت الَّ
ُ
. َکَفَر ِبآیاِتنا َو قاَل أَل  را کس ی دی دی آیا ماال  َو َوَلدا 

ب ه ول د و م ال !؟«ش د خواه د داده م ن به فراوانی فرزند و ثروت: »گفت و شد، کافر ما آیات به که
ولد و ج نس م ال اس ت.  کند ومنظ ورجنسمی صورت مفرد آمده است و این افراد داللت برجنس

شد که خداوند می تصورآمد اینگونه می دأوال و اگر در این سوره مال و ولد به ص ورت جم ع أم وال
این دو لفظ به صورت مفرد آمدند تا بر آوردن مال و فرزند ی دهد. ولمی اموال فراوان و فرزندان زی اد

 باشد نه اشاره به اندازه و مقدار. 
 لش کریانش و او ما رواین ازیِم. اْلَیمِّ َو ُهَو ُملِ ی َفَأَخْذناُه َو ُجُنوَدُه َفَنَبْذناُهْم فِ در آیه چهل سوره ذاریات 

وانه ملیم را مفرد آورد با اینکه هم فرعون .بود سرزنش خورِ  در کهدرحالی افکندیم دریا به و گرفتیم را
و هم قوم او با هم از فرمان خدا بیرون رفته بودند دلیل این است که تمام سرانجام بدی که نصی  قوم 

ون بوده است بنابراین مرکز مح ور م م ت و س رزنش فرع ون او شد به علت رهبری و پیروی از فرع
 قرار دارد.

وا ِإَلْیها َو َتَرُکوَک قاِئما  ُق ْل م ا ِعْن َد اهلّلِ َخْی ِر ِم َن در سوره جمعه آیه یازده  َو ِإذا َرَأْوا ِتجاَرة  َأْو َلْهوا  اْنَفضُّ
جاَرِة َو اهلّلُ َخْیُر الّراِزِقیَن  ْهِو َو ِمَن التِّ  پراکن ده ببینن د را لهوی و سرگرمی یا تجارت آنها که هنگامی .اللَّ

 خداس ت ن زد آنچه: »کنند. بگو می رها خود حال به ایستاده را تو و روند می آن سوی به و شوند می
برای تج ارت و له و از ض میر !«است دهندگان روزی بهترین خداوند و است، تجارت و لهو از بهتر

توانست الیهم و یا الیها باشد. دلیل انتخاب الیها این است ک ه نش ان می مفرد استفاده شده است که
دهد هر دو در اصل یک چیز هس تند و آن توج ه ب ه دنیاس ت و ای ن ک ه ه ر دو موج   پراکن دگی 

  اند.مسلمانان شده
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یف و تنکیر  تعر

 ُتَکِلّ َم النَّ اَس َث َ َث َلَی ال  اْجَع ل ِلّ ی آَی ة  َق اَل آَیُت َک َأالَّ  َق اَل َرِب ال جنسیه در آیه ده س وره م ریم 
. ّیا   ش بانه س ه که است این تو نشانه: فرمود( خداوند. )ده قرار ای نشانه من برای! پروردگارا: گفتَسِو

داللت ب ر عم وم دارد. ال در .هستی سالم اینکه با داشت، نخواهی را مردم با گفتن سخن قدرت روز
 رد.کلمه الناس بر تمامی مردم داللت دا

ا درآیه نود سوره مریم  ْرُض َو َتِخرُّ اْلِجباُل َه دًّ
َ
ْرَن ِمْنُه َو َتْنَشقُّ اأْل ماواُت َیَتَفطَّ  اس ت . نزدی كَتکاُد السَّ

. أل ریزد فرو شّدتبه هاکوه و شود، شکافته زمین و گردد، مت شی هم از هاآسمان سخن این سب به
و ه ا آسمانی تمامی کند. یعنمی عموم و شمول داللت رب  السموات و األرض و الجبال درسه کلمه

 کوهه ا. ی و تمامها زمینی تمام

 م ردم را در ب ری را أل استغراد دانست که تمام هجنسی ت وان ألمی در آیه شصت و چهار سوره مریم
اس ت ک  ه ی ین گفتار را نگفته باشند. و با توجه به اینکه این گفتار کس ا گیرد. اگر چه همه م ردممی

 (92/3: بی تا)الزمخشري،.باشدِ می مردم صحیحی او از ج نس مردم است. اسناد آن به تمام
ِخَذ  َأْن  هلِل  کاَن  ما مریمدر آیه سی و پن  سوره  ما َأْمرا   َقضی ِإذا ُسْبحاَنهُ  َوَلد   ِمْن  َیتَّ  َفَیُکوُن  ُکْن  َلهُ  َیُقوُل  َفِننَّ

 ب ه تنه ا کن د، اراده را امری هرگاه! او است منّزه کند؛ اختیار دیفرزن که نبود شایسته خدا برای .هرگز
 علت نکره آمدن کلمه أمرا تعظیم است؛ زی راشود می موجود درنوبی! «باش موجود: »گویدمی آن

گیرد نشان بدهد. یعني؛ أم را می را که از جان  خداوند صورتی آن کاری خواهد عظمت و بزرگمی
 عظیما.

ْت َوْجَهَها َوَقاَلْت َعُجوِز َعِقیِم.ی َفَأْقَبَلِت اْمَرَأُتُه فِ  ذاریاته سوره در ایه بیست و ن ة  َفَصَکّ  حال آن درَصَرّ
 ای: )گف ت و زد ص ورت به سیلی( شود از) و آورد آنها به روی شادمانی فریاد با( ساره) ابراهیم زن

به معن ای پی ر و ن اتوان ب ه دلی ل . عجوز (زایید توانم پسری چگونه) هستم نازا و پیر زنی من( عج 
(. عق یم از عق م ب ه معن ای 548:1424عجز و ناتوانی اش در بیشتر کارهاس ت)راغ  اص فهانی،

 پ ذیرد عق یمنم ی خشکی و یبوست است که مانع از پ ذیرش اث ر اس ت و ب ه زن ی ن ازا ک ه نطف ه
 (.579گویند)همان،می

کن ذ ک ه د چن ین س نی م ی موض وع بی انباردار شدن در سن و سال همسر حضرت ابراهیم را ای ن 
شگفت انگیز است و هم اینطور که در ایام جوانی نیز عقیم بوده است بنابراین آوردن ب ا ص یغه نک ره 
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 داللت بر بزرگی و شگفتی امر دارد.

در آیه پانزده سوره ذاریات جنات و عیون نکره و بدون الف و الم آمده اند و بر این امر داللت دارد که 
اشاره شود و بفهماند وضع بهشت آنگونه نیست که بتوانن د اش خاص آن را ها مت و منزلت آنبه عظ

 (. 368:1390با زبان توصیف کنند)طباطبایی،
یَح اْلَعِقیَم.ی َوفِ در آیه چهل و یک سوره ذاریات   نیز عاد قوم( سرگذشت) در وَعاد  ِإْذ َأْرَسْلَنا َعَلْیِهُم الِرّ

بادی را که برای ه کت قوم  (.است هایینشانه و عبرت) فرستادیم( ویرانگر) نازا باد آنان بر که آنگاه
باش د. م ی عاد فرستاده شد را العقیم یاد کرده است. آن بادی است که عقیم است و فاقد نفع و خی ر

)ش اه  وجه تسمیه عقیم این است ک ه آن ب اد ایش ان را مستاص ل س اخت و نسلش ان را قط ع نم ود
(. امدن حروف تعریف بر سر عقیم یعنی که آن باد برای این قوم آش نا ب ود 275:1363عبدالعظیمی،

 زیرا قبل از آمدن طوفان به آن هشدار داده شده بودند.

 اسم فاعل

ْخواِنِهْم َهُلمَّ ِإَلْینا َو ال یَ در آیه هجده سوره احزاب  قیَن ِمْنُکْم َو اْلقاِئلیَن إِلِ ْأُتوَن اْلَبْأَس َقْد َیْعَلُم اهلُل اْلُمَعوِّ
 خ ود ب رادران ب ه ک ه را کس انی و داش تندمی ب از[ جن و از] را م ردم که کسانی خداوند ِإالَّ َقلی   .

 مردمی] هاآن و شناسد؛می خوبی به[« کشید بیرون معرکه از را خود و] بیایید ما سویبه: »گفتندمی
ود به معنای بازداشتن است و ع ائق کس ی المعوقین از ماده ع.کنندنمی پیکار اندکی جز[ و ضعیفند

(. البته برخی گفت ه ان د 597:1426شود)راغ  اصفهانی،می یا چیزی است که مانع انجام کار خیر
معنای دقیق آن به تاخیر انداختنی است که با بازداشتن و ممانعت همراه باشد ی ا ب ه تعبی ر دیگ ر ب ه 

 (.321:1997ت دیگری تغییر دهد)مصطفوی، تاخیر انداختنی است که سمت و سوی کار را به سم

معود اسم فاعل از این ماده است که به باب تفعیل رفته و متعدی شده است یعنی کسی ک ه دیگ ران 
توان د دلی ل ب ر مبالغ ه م ی دارد و اما کاربست این اسم فاعل از باب تفعیلمی را از انجام کاری باز

ن آیه ب ه معن ای منص رف ک ردن و ت اخیر ان داختن (. لذل وانه معوقین در ای69:1371باشد)قرشی،
قب ل ش روع ش ده و هن وز های است. درواقع این آیه جریان منافقان و مریب القل  هاست که از آیه

ه ا ادامه دارد. این آیه حاکی از آن است که ابوسفیان با یهود منافق ان را ک ه ب رادر و ابن ای ج نس آن
کردن د می اموری دیگر از رفتن به جهاد و یاری کردن پیامبر منع بودند یا به خوف از قتل یا اشتغال به

 کردند.می و منافقان سخن یهود را قبول نموده از جهاد پهلو تهی
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ِ َظ َنّ  در آیه شش سوره فتح یَن ِب اهلَلّ َب اْلُمناِفِقیَن َو اْلُمناِفقاِت َو اْلُمْش رِِکیَن َو اْلُمْش رِکاِت الَظّ اِنّ َو ُیَعِذّ
ْوءِ  َم َو س اَءْت َمِص یرا   الَسّ ُ َعَلْیِهْم َو َلَعَنُهْم َو َأَعَدّ َلُهْم َجَهَنّ ْوِء َو َغِضَ  اهلَلّ  و م ردان . وَعَلْیِهْم داِئَرُة الَسّ

 را پی امبرش خداون د گوین دمی و) دارند، بد گمان خداوند به که را مشرك زنان و مردان و منافق زنان
 از و ک رده غض   آن ان ب ر خداوند است، کرده احاطه آنها بر یبد کند، عذاب( کرد، نخواهد یاری

وانه دائ ره  .اس ت س رانجامی بد که است کرده آماده را جهّنم برایشان و ساخته دورشان خود رحمت
احاطه عذاب را به صورت وصفی بیان کرده است. وانه دائره بر حرکتی به پایان رس یده دالل ت دارد. 

در درون دائ ره س وء ه ا را به احاطه درآورده است. از این رو آنها ه و آنسوء بدی حرکتی را آغاز کرد
 از سوء گرفتارند. ای منافقان و مشرکانی که به خداوند سوءظن دارند درواقع در حلقه اند.گرفتار آمده

ا َو َیت َر در آیه نود و هشت سوره توبه  ِخُذ َما ُینِفُق َمْغَرم  ْعَراِب َمن َیتَّ
َ
َوائَر َعَل ْیِهْم بُ  ِبک ُم َو ِمَن اأْل  ال دَّ

ْوِء َو اهللُ   انف اد[ خ دا راه در] ک ه را چی زی نشین،بادیه اعراب[ این] از گروهی َسِمیِع َعِلیم. َدائَرُة السَّ
 س زاوار بد، حوادث کشند،می شما برای ناگوار حوادث انتظار و دارندمی محسوب غرامت کنند،می

نیز وانه دائره سوء آمده است. برخی اعراب در ظ اهر خ ود .داناست و شنوا خداوند و است خودشان
کردند ولی در باطن این کار را به خاطر تقیه یا خوف از می دادند و در راه خدا انفادمی را مومن نشان

ورزیدن د و در انتظ ار بودن د می در باطن کفرها دادند. آنمی جنو یا به خاطر ستایش دیگران انجام
را احاطه ک رده ها دانستند این حوادث خود آننمی بدی برای دیگران )مومنان( رخ دهد و که حوادث

است . در این آیه به حوادث ناگوار دائره اط د شده است. به نظر ابن عاشور دائره ت و از این جهت 
یی ر ح ال یابد. پ س دای ره در ح ال تغمی در این مورد به کار رفته است که در درون دایره مسیر تغییر

(. 122:1984)ابن عاشور، استعمال آن در مورد تغییر حال از خیر به شر و مصلئ  روزگار غلبه دارد
ولی به نظر ع مه طباطبایی دائره بدین دلیل در مورد حوادث سوء به کار رفته است که ای ن ح وادث 

(. تحلی ت ف ود 371:1390)طباطبایی، شوندمی زنند و هر روزی بر قومی نارلمی میان مردم دور
فرد یا قوم م ورد نظ ر ها نشان که دائره بدین جهت مورد حوادث بد و مصائ  به کار رفته است که آن

یابد نمی افتد و هیچ راه گریزی برای خودها میکه آن فرد یا قوم در دام آنای کنند به گونهمی را احاطه
 توس ط خداون د تعی ینها است و ناگزیر بودن آن . به همین دلیل تعبیر علیهم دائره السوء به کار رفته

 شود.می

َو منا َأمناَبُكْم َینْلَ  اْلَتَقنى اْلَ ْمعناِت َفِبنِ ْذِت الّلنِ  َو ِلنَیْعَلَم   سوره آل عم ران 166و  167در دو آیه 
ذیَن  اَفُقلا َو میَل َلُهْم َدعاَلْلا ماِدُللا فى َسبیِل ال ّلنِ  َأِو اْ َفُعنلا مناُللا َلنْل َ ْعَلنُم ِمتناال  اْلُمْوِمنین. َو ِلَیْعَلَم الَّ
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ِبِهْم َو  َبْعناُکْم ُهْم ِلْلُكْفِر َیْلَمِئذ َأْمَرُب ِمْنُهْم ِلاْل یماِت َیُقلُللَت ِبَأْفلاِهِهْم ما َلْیَ  فى ُمُلل  الّلُ  َأْعَلنُم ِبمنا اَلدَّ
 ب ه رس ید، ش ما ب ه شدند رو به رو هم اب( کافران و مامنان) دسته دو که روزی در آنچه و  َیْكُتُملَت 

 آنهایی؛ شوند شناخته منافقان که بود این برای نیز و. کند مشخ  را مامنان که آن تا؛ بود خدا فرمان
: گفتن د! «نمائی د دفاع خود، حریم از( حداقل) یا! کنید نبرد خدا راه در بیائید: »شد گفته ایشان به که
 جنگ ی دان یم م ی ام ا. )ک ردیمم ی پی روی ش ما از ش د، خواه د روی جنگ ی دانس تیم می اگر»

 ک ه گوین د می چیزی خود زبان به؛ ایمان به تا بودند تر نزدیک کفر به هنگام، آن در آنها(« شود نمی
گاه کنند، می کتمان آنچه به خداوند و! نیست هایشان دل در ش ک ک اربرد اس م فاع ل  .اس ت ت ر آ

اسم موصول و صله آن برای اه ل نف اد تغیی ری معن ا مح ور مومنون برای اهل ایمان است و کاربرد 
 است.

اسم فاعل داللت بر ثبوت و استمرار دارد یعنی اهل ایمان ایمانشان همیش گی اس ت. ام ا فع ل ب ر 
(. برخی از مفسرین در بی ان اینک ه چ را 422:1420)فخرالدین رازی، حدوث و تجدد داللت دارد

صورت وصف گفته ان د احتم اال ای ن تعبی ر ب دان جه ت  نفاد به صورت فعل ذکر شده است نه به
است که نفاد هنوز در همه آنان به صورت صفت ثابتی درنیامده بود. لذا در تاریخ اس م آمده است 

)مک  ارم  ک  ه بعض  ی از آن  ان بع  دها موف  ق ب  ه توب  ه ش  دند و ب  ه ص  ف مومن  ان پیوس  تند
 (.213:1387شیرازی،

 ساختار آوایی

ده د. آوا و نغم ه هم ان ارزش ذات ی م ی یات آوایی متن را م ک ق رارسبک شناسی آوایی خصوص
وانگان و ساخت لغوی آن است و ابزار تاثیر حسی است که با تکلم وانه و هماهنگی با دیگر وانگ ان 

 (.303:1386)الکواز، رسدمی در بیان ادبی به گوش شنونده

 داللت صوتی

ر کمك به شنونده جهت فهم م تن و همچن ین ب ه به علت آهنو گوشنواز آن و به خاطی داللت صوت
جایگاه نخست را از آن ی متون ادبی هاپژوهشچش مگیر، در می ان ی از زیباییهای خاطر برخوردار

هر نویس نده و ی ا ش اعر اس ت و ی وانفعاالت درون نش انه احساس اتی کند. داللت ص وتمی خود
ب  ر همگ  ان »س ازد. م ی یا شاعر مّشّخ  ش ود وکلمه را توسط نویسندهمی سب  گزینش آن لفظ

تن وع است واین انفع ال طبیعت ا س  ب  ی واض ح و مب رهناست که صوت جلوه گاه احساسات درون
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ه م ی نرم و گ اه ه می به صورت ّغّنه و گاهی به صورت مد است گاهی شود. گاهمی صوت وصدا
 (.169:1997) الرافعي، «شدید

باش د و دردرون انسان، احساس می است که گوشنواز و روحنوازی حاصل این آهنو و صدا، موسیق
 آنچه بیان شد یك س اال ب ه ذه ن خط ور ب هوجه آور د. ب ا تمی غم، شادي، حماسه، و حزن بوجود

ق رآن ک ریم راموزون نامید؟ در جواب باید گفت ب ا اس تدالل ب ه وج ود های توان آیهمی کند: آیامی
ص ادر ک رد و عن وان ش عر ب ر ق  رآن ی توان حکم کل نمی قرآنهای آیهاز ی و وزن در بعضی موسیق

 اط  د نم ود. 

وزن و قافی ه  و آهنو موجود در آیات قرآن کریم ک ام  متف اوت از ش عر ملت  زم ب  هی زیرا؛ موسیق
مخت  به قرآن کریم اس ت وآهن و موج ود در آی ات آن در ی ه اینکه این ویژگوجاست. نکته قابل ت

ش عر اس ت. وت وازن موج ود در آهن و  مخ ت ی وزن در زب  ان عرب  . گی ردنمی زن قراردائره توا
 (.269:1992)احسان، آهنو متوازن است نه موزون بین یممی نثر. وآنچه در قرآن مخت 

ُک ی َوَهَن اْلَعْظُم ِمنِّ ی مریم َقاَل َربِّ ِإنِّ ه چهار سوره در آی ا َوَل ْم َأ ْأُس َش ْیب  ْن ِب ُدَعاِئَك َربِّ َواْش َتَعَل ال رَّ
ا  پروردگ ار ای و گشته سپید پیری از سرم[ موی] و گردیده سست استخوانم من پروردگارا گفت. َشِقیًّ

 ام. نبوده ناامید تو دعای در هرگز من

شود این آیه به بهترین صورت بیان شده اس ت؛زیرا اگ  ر درای ن آی ه در کلم ات می چنانکه مشاهده
إّن ی «از تقاب ل ب ین دو کلم ه ی العظم آهنو ناش ی وهن ّمنّ ی رب ّإنّ  بگوییمایجاد کنیم وی جابجای

درون ش نونده و مخاط   انفع ال ی از دوکلم ه ّإّن ي، ّمّن ی ناش ی از بین خواه د رف ت.ص دای وّمنّ 
است. ماید این گفته آیات قرآن کریم است ک  ه ی رابطه محکمی کن د .می ان ص وت ومعنمی ایجاد

کند. ابن ّجّن یدر می که آن کلمات در بردارند داللتی باشند واین اصوات بر معانمی اص واتی دارا
بین آنه ا ی رابطه طبیع از اسرار اصوات این است ک ه»گوید می کتاب الخصائ  در این زمینه چنین

خ اء و ق اف اش اره نم ود. دو ی ص دا ت وان ب همی وبین معانیشان برقرار است. از جمله این صداها
ی باشند. اما خض م خ وردن چی ز ت ر اس  ت و ل  می خوردنی مه قضم و خضم هر دو ب ه معن اکل

ی قض م خ وردن چی زخشك؛ بدلیل سست بودن حرف خ اء و ش دت ح رف ق اف )اب ن ّجّن ي، ب 
 (.158:تا

قدر آیه نوزدهم سوره محمد اِلمیَن ُذوُقوا ما ُکْن ُتْم ِبَوْجِهِه ُسوَء اْلَعذاِب َیْوَم اْلِقیاَمِة َو قیَل لِ ی َأ َفَمْن َیتَّ لظَّ
 سازد دور قیامت روز در را[ الهی] دردناك عذاب خود صورت با[ است ناچار] که کسی آیاَتْکِسُبوَن. 
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 بچش ید: »ش ودمی گفت ه س تمکاران به و! ؟[رسدنمی او به هرگز دوزخ آتش که است کسی همانند]
مومن ان و بی ان پ اداش و س عادت ص الحان و در توص یف ح ال  !«دادی دمی انجام را آنچه[ نتیجه]

اّل ذیَن ، کشیده ال ف ، واو و ی اء و م دلین در کلم ات ی هانیکوکاران آمده است. کاربرد پیاپی واکه
ئاِتِهم، ب اَلهم، ال، اال، ِللم اِمنین، المومن ات، اهلل، َمث واُکم  اِلحات، م ا، س یِّ و نی ز آَمنوا، َعِملوا، الصَّ

نرم و غیر انفجاری مانند نون و میم و واو و یاء که س ب  ب ه نرم ی ادا ش دن ی هااستفاده از همخوان
 شود سرعت متن را آرام نم وده و ن وعی احس اس آرام ش را ب ه مخاط   منتق لمی وانگان مربوطه

 کند.می

 تکرار

تواند بعدی روان شناسانه داشته باش د و از درون گوین ده و ش اعر حکای ت می در سطح آوایی تکرار
شود که به طور ذاتی و البت ه می . تکرار یک عبارت باعث ایجاد نوعی هماهنگی و توازن در ک مکند

(. کلم  ات در ه ر زب انی از ص  امتها و 277:2000)الم ئک ه، پنه انی در عب ارت موج ود اس  ت
ارزش موس یقیایی ه ا و مص وته ا آیند. گاه بسامد زیبای صامتمی مختلف به وجودهای مصوت

)تک رار ی ک ص امت ب ا  رسانند. این نوع تکرار در عرف ادبی با عنوان هم حروفیمی اوجک م را به 
 ش ودم ی بس امد زی اد در جمل ه( و ه م ص دایی )تک رار ی ا توزی ع مص وت در کلم ات ش ناخته

)عم ران  (. تکرار منظم و متناوب یکی از عوامل مختلف موسیقی در شعر است80:1383)شمیسا،
به جا و درست از جهت معنوی به کار رفت ه ش ود باع ث ایج اد ض رب  (. اگر تکرار86:1386پور،

 شود که در جهت جل  تصدیق و پذیرش مخاط  شاعر را ی اری خواه د ک ردمی آهنگی در ک م

 (.501:1354)متحدین،
گوی د تک رار در زیباشناس ی هن ر از مس ائل اساس ی اس ت. م ی شمیسا درباره ارزش تکرار چن ین

زدن پرندگان به سب  تکرار و تناوب است. صدای غیرموسیقایی و ن امنظم را کورسوی ستاره ها، بال 
دانن د ح ال آنک ه ص دای قط رات ب اران ک ه م ی که در آن تناوب و تکرار نیست باعث شکنجه روح

شود آرام بخش است. قافیه و ردیف د شعر فارسی تکرار است. انواع تک رار چ ه در می متناوبا تکرار
 شود و اصوال تکرار را باید یکی از مختصات سبکی ادبی قلمداد کردمی و دیدهشعر قدیم و در شعر ن

 (.63:1371)شمیسا،

خداوند متعال در قرآن کریم بارها از آرایه تکرار استفاده کرده است و این آرایه نظم آهنو و موس یقی 
 شود.می مخاط زیبایی به متن قرآن بخشیده است که باعث تثبیت معنا و مفهوم در ذهن شنونده یا 
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تکرار ص وت ب ه تک رار معن ا و » گوید:می ابن جنی در مورد یوستی ارتباط صوت و تاثیر آن بر معنا
شود. به ن وعی اف زون ش دن می تصویر حاصل از آن و نیز به تقویت و مبالغه مفهوم مورد نظر منجر

ه ا ح روف و مخ ارج آنافزاید زیرا یوند صوتی می یک یا چند صوت در یک آیه به بار معنای اصلی
داللت بر معنایی خاص دارد که هر صوت موجود در یک لفظ گویی قسمتی از آن معنایی است ک ه 

 (.339:1981نحله،«)کوشندمی الفاظ آیه همگی در تعبیر از آن

قسوره  24در آیه  میَن ُذوُق وا م ا ُکْن ُتْم ِبَوْجِهِه ُسوَء اْلَع ذاِب َی ْوَم اْلِقیاَم ِة َو قی َل ِللظَّ الِ ی زمر َأَفَمْن َیتَّ
 سازد دور قیامت روز در را[ الهی] دردناك عذاب خود صورت با[ است ناچار] که کسی آیاَتْکِسُبوَن. 

 بچش ید: »ش ودمی گفت ه س تمکاران به و! ؟[رسدنمی او به هرگز دوزخ آتش که است کسی همانند]
خداوند حروف جهر را به ک ار ب رده اس ت. بینیم می .همان گونه که!«دادیدمی انجام را آنچه[ نتیجه]

جهر درلغت به معنای آشکار بودن و آواز بلند آمده است. جه ر در تجوی د عب ارت اس ت از وج ود 
-ب-ا: صوت حاصل از ارتعاش تارهای صوتی در خ ل تلفظ حرف. ح روف مهج وره عبارتن د از

(. ح روف 84:1393ی. )موسوی بل ده، -و -ن -م -ل -د -غ -ع -ظ -ط -ض -ز -ر -ذ -د -ج
ن و که ح رف ق اف  -م -ل -د -ع -ظ -ذ -ج -باشند بمی جهر به کار رفته در این آیه این حروف

 بیشتر از حروف دیگر تکرار شده است و همچنین حرف قاف ج زو ح روف قلقل ه و ح روف ش دت
کن د. می باشد. حرف قاف حالت انفجاری شدیدی دارد و ضرب آهنو محکم و سهمناک ایجادمی

کند. در اینجا حرف قاف س نگین در آی ه ایج اد نم وده می اف با صوت قوی نوعی بیداری را ایجادق
 است که بر شدت و سختی داللت دارد.

 نتیجه گیری

 سبک شناسی ق رآن راهای با بررسی برخی آیات قرآن کریم به این نتیجه رسیدیم که برخی از ویژگی
ت وان ب ا دالی ل م ی ناختی تبی ین نم ود و برخ ی دیگ را راتوان با دالیل معناشناختی یا کاربرد شمی

علمی و ادبی صورت گرفته در قرآن چنین برمی آید که زبان های زیباشناختی تشریح نمود. با بررسی
باشد ک ه آن می خاصیهای و سبک قرآن زبان و سبکی منحصر به فرد و یگانه است که دارای ویژگی

ختار صرفی در جمع و افراد بسیاری از موارد را در نظر گرفته است و نماید. در سامی را بسیار متمایز
با آوردن مفرد فقط جنس را مدنظر قرار داده است ودر برخی آیات اگر مفرد را ب ه ک ار ب رده ول ی در 
صورتی که افراد زیاد بوده اند بلکه عاقبت را از ک  روی و سوء یک فرد در نظ ر داش ته اس ت و ه م 

ایی ظرافت بسیار زیبایی را در نظر دارد که در آیات شدت از حروف جهر استفاده چنین در ساخت آو
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شده است و در برخی آیات که نرمی مد نظر بوده است از وانگان نرم استفاده شده است و ای ن خ ود 
 باشند.می منحصر به فرد این ک م جاویدهای از ویژگی
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Arabic language and stylistics of the Holy Quran 

Abstract 

The Holy Qur'an is the eternal heavenly word to which we look everywhere, 

a fresh manifestation of its good light. One of the fascinating manifestations 

of the Holy Quran is the science of stylistics and the change of style is one of 

its prominent features. . In fact, the relationship between the vocabulary, the 

rhetoric, and the phrases of the texts is examined with its original meaning 

and content, and the texts of the Holy Qur'an, which are intertwined and 

coherent, are explained to the audience. On the other hand, stylistics analyzes 

the linguistic relationships existing in the literary text, or in other words, it is 

the autopsy of the literary text that brings the audience closer to the attitude 

and ability of the creator of a literary work. Arabic is one of the oldest 

languages with features such as: words, combinations, syntax, and syntax, 

and is one of a number of languages originating in the Arabian Peninsula. 

The present study attempts to analyze the Arabic language in a descriptive-

analytic and stylistic approach. The results show that the Qur'an is technical, 

precise, transhuman and superhuman and has a coherent web-like texture and 

a balance and harmony between the words and expressions. 

Keywords: The Holy Quran, Arabic Language, Stylistics, Words, 

Composition 

 



 

 

 زبان عربی و منابع اخالق اسالمی با رویکردهای نقلی، فلسفی و عرفانی
 1مسلم محمدی

 دانشیار گروه شیعه شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران

 چکیده
عنوان آثار اخ قی در جهان اس م به زبان عربی نگاشته و تدوین شده را در قال  نچه بهآ

د، که روش و رویکردهای س ه گان ه نقل ی، بندی کرتوان تقسیم و دسته های مختلف می
فلسفی و عرفانی از مهم ترین تقسیم بندی ها در این باره است؛ که این پژوهش تبی ین و 

 تحلیلی روشی و محتوایی از آن ها ارائه نموده است.
آثار نقلی از قرن دوم همزمان با تدوین دیگر کت   ح دیثی  که در این تحقیق بدست آمد

گیری مختلفی را تا به امروز پشت سر گذاشته است، ک ه دوره ش کلشروع شد و مراحل 
اولیه آن عم  از قرن دوم و با گردآوری روایات و آیات اخ قی آغاز شد. که تا ب ه ام روز 

ه ای اخ ق ی ب ه نیز ادامه داشته و عم  بیشترین آثار مربوط به حوزه فضیلت و رذیل ت
 گردد.روش نقلی بر می

های یونانی، زمینه های گسترش دانش اخ د با رویکرد ج ترجمه دانشاز قرن دوم با مو
عقلی و فلسفی فراهم شد. و آرام آرام آثار فلسفی گام به عرص ه حی ات علم ی مس لمین 
گذاشت؛ و به صورت رسمی به موازات دیگر علوم مورد توجه مسلمانان قرار گرفت و ب ا 

رویکرد از دانش اخ  د نی ز ب ه کم ال و تدوین و تألیف آثار مختلفی به زبان عربی این 
 قوت الزم دست یافت.

قرن چهارم نیز آغ از ت دوین آث ارعربی در ح وزه اخ  د  که در این پژوهش بدست آمد
ه ای مان دگاری در ای ن ب اره ب ه نگ ارش درآم د، کت اب اللم ع عرفانی اس ت و کتاب

ر این ب اره اس ت ک ه التصوف ابونصر سراج طوسی متوفی قرن چهارم، از اولین آثار دفی
المتصوفه به مباح ث اخ ق ی اختص اص داده ای از کتاب را باعنوان آدابقسمت عمده

 است.
های مرتبط نیز آثار مفید و ارزش مندی ع وه بر رویکردهای سه گانه فود، در دیگر حوزه

ه ای تدوین شده است؛ که رویکردهایی مانند اخ د تلفیقی و اخ د ک اربردی نمون ه
ان د و از ها نیز غالبا از نظر زبانی به زبان عربی نگاشته شدهماندگار آن است که آن مهم و

 گیرند.های سه گانه نقلی، فلسفی و عرفانی قرار مینظر روشی نیز در یکی از قال 
ــد من  ابع اخ   د اس   می، اخ   د نقل  ی، اخ   د فلس  فی، اخ   د  :واژگانکلی

 .عرفانی،اخ د تلفیقی، اخ د کاربردی
                                                                                 

1. mo.mohammadi@ut.ac.ir 
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 مقدمه
توان مدعی بود وجه غال   ای که میگونهقرآن آغازگر اخ د به معنای عام در دنیای اس م است، به

پردازد، یا پس از اینکه در برخی آیات، آیات قرآن یا به صورت مستقیم به فضائل و رذائل اخ قی می
کته اخ ق ی ب ه چش م کند، در دل آن یک تذکر و نمباحث اجتماعی، اعتقادی و فقهی را مطرح می

 می خورد.

در روایات امامان و معصومان )ع( نیز مسأله توجه به مفاهیم و اصول اخ قی وجه غال   رفت اری و 
 ها بوده است که در منابع متعدد روایی دینی قابل مشاهده است.گفتاری آن

ر علم اخ  د در االس م آورده است آغازگالشیعه لعلومبنابر آنچه سید حسن صدر در کتاب تاسیس
اس م علی )ع( است و آن مربوط به  نامه ایست که حضرت بعد از جن و ص فین ب ه پس رش ام ام 

نویسد و از طرد مختلف در منابع شیعه و سّنی نقل شده است، سید رضی نیز حسن مجتبی )ع( می
 1کند.الب غه برخی از فرازهایی آن را بیان میدر نه 

با رویکرد تاریخی درپن   ،خ قی به زبان اصیل اس می یعنی عربی پدید آمدعنوان آثار ااما آنچه  به
دسته کلی قابل تقسیم هستند، که چهار رویکرد آن همان رویکرد نقلی، فلس فی، عرف انی و ترکیب ی 

و در کن ار آن ه ا ب ه دلی ل اهمی ت اخ  د  2است که در این پژوهش به آن ها پرداخته خواه د ش د
عاصر، زمینه ها و نمونه های تاریخی این رویکرد نیز م ورد توج ه واق ع خواه د کاربردی در دوران م

 شد.

 اخالق نقلی ) وحیانی(  -الف
ویژه روایات معص ومین شود که برگرفته از آیات بهاخ د نقلی، به مجموعه منابع اخ قی اط د می

ن اس تاد مطه ری اخ  د ها جمع احادیث بوده است و ب ه بی ا)ع( است که نوعا  رویکرد مالفین آن
: ص ۱۳۷۷)مطه ری، وجود آوردن د.روایی را محدثان با نقل و نشر اخبار و احادیث در میان مردم ب ه

۲۰۱) 
                                                                                 

 ویژه نقلی را جمع آوری و توصیف نمودند.االس م به تفصیل آثار اخ قی به الشیعه لعلومسید حسن صدر در کتاب تأسیس. 1
که در حقیقت از آغازین آثار  می ، اثر جمعی از نویسندگان، از آثار قابل استفاده در این باره است،. اثر ارزشمند  کتاب شناخت اخ د اس 2

در توصیف و تحلیل رویکردهای چهارگانه فود است، همچنین کتاب  مقدمه علم اخ د  اثرنگارنده نیز رویکردهای  های چهارگانه فود را  
ی  تبیین نموده است. که در این تحقیق نیز از اخ ق یکردهایرو نواعتفاوت در فصلی با عنوان   اهمراه دیگر رویکردها با ساختاری و بیانی م

 آنها بهره برداری شده.
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ویژه روایات اخ قی بوده، از نظر زمانی ب ر های وحیانی بهدر این مکت  که همت بر گردآوری آموزه
دیث در این دوره مورد تش ویق ق رار ها مقدم است چرا که از قرن دوم هجری که ضبط حدیگر روش

 گرفت آغاز شد و تاکنون نیز کم و بیش تدوین آثار اخ د نقلی ادامه دارد.

البته حقیقت آن است که با نگاه اخ د وحیانی کتابی که دقیقا  بر ساختار یک اثر علم ی و محت وای 
ها ک ه بیش تر آوریجمع ای ازخورد، مگر مجموعهاس می از گذشته تاکنون باشد کمتر به چشم می

 آوری حدیث و مواردی از این دست بوده است. ذوقی و یا با نگاه ضرورت جمع

 مجموعه منابع نقلی علم اخالق

منابع اخ د نقلی هر چند به صورت غال  در منابع حدیثی و روایات گرداوری شده، قاب ل بررس ی 
 دسته کلی زیر دسته بندی و تقسیم کرد:توان آن ها را در پن  هستد اما با یک نگاه وسیع تر می

نگ اري، تفاس یر ترتیب ي ی ا تفس یر االخ د که به صورت ت كکت  تفسیر قرآن: تفسیر آیات .۱
گیرد با رویکرد تحلیل مفاهیم اخ قي در ادبی ات قرآن ي االخ د صورت میموضوعي آیات

 برای استخراج نظام اخ د قرآنی است.

رش ادات پیش وایان معص وم ب ه مثاب ه مربی ان اخ  د ک ه ب ه کت  حدیثی: ارائ ه بیان ات و ا .۲
 ها اشاره شد.هایی از آنآوری است و به نمونههای مختلف قابل جمعصورت

کت  ادعیه: از جمله اهداف آن ایجاد انگیزه و ارتقاء رابطه ب ا خ دا، تبی ین ادب گفتگ وي ب ا  .۳
ک  ه نمون  ه آن دع  اي  خ  الق و راه و رس  م اخ   د بن  دگي و بی  ان فض  ایل و رذای  ل اس  ت،

االخ د، مناجات خمس عشر و دیگر دعاها در کت  ادعیه هست که نمون ه فراگی ر آن مکارم
 الجنان حاج شیخ عباس قمی است.مفاتیح

کی د ب ر نق ش  .۴ کت  مزار) زیارت نامه ها(: ارائه راهکار توّسل و استشفاع ب ه اولی اء اله ي، تأ
ها به عنوان انسان کامل به مثابه غایت اخ د ي آنهاي اخ قالگوگیری از آنان، ترسیم ویژگي

توان از آثار آن دانست. زیارت جامعه کبیره و دیگر زیارات مربوط ب ه حض رات وحیاني را می
های آن است. آثاری مانن د کام ل الزی ارات اب ن قولوی ه قم ی؛ مص باح معصومین از نمونه

 ه منابع دراین باره بحساب می آیند. المتهجد شیخ طوسی و زاد المعاد ع مه مجلسی از جمل

عنوان ها ب هقص  دینی: آشنایی با قصه زندگی پیامبران و معصومین و رفتارهای اجتماعی آن .۵
 تواند مد نظر باشد. ها میگذار، در شرح حال نویسی و بیان داستانالگوهاي تربیتی و تأثیر
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 مراحل تدوین 

م همزم ان ب ا ت دوین دیگ ر کت   ح دیثی ش روع ش د و در ارائه آثار نقلی به زبان عربی  از قرن دو
آوری روای ات هایی ادامه داشته اس ت، البت ه ه دف اص لی جم عهای مختلف با فراز و نشی دوره

 های تحلیلی که بیانگر نگاه دین به مفاهیم اخ قی باشد.اخ قی بوده است، نه ارائه کتاب
تعدد در حوزه اخ د نقلی این است که گفته ش ود بینانه درباره تدوین کت  محالت منطقی و خوش 

دو دلیل و به بیان دیگر دو خاستگاه برای به وجود آمدن رویکرد اخ د نقلی قابل تصور است، یک ی 
به دلیل تقسیم علوم است که در برخی روایات مانند روایت معروف پی امبر )ص( م ورد توج ه واق ع 

ی است و دیگری باور اجمالی به این مسأله است ک ه ب ین شده؛ و اخ د نیز یکی از اقسام علوم دین
اخ د و دین پیوند طولی وجود دارد که اخ د همانند ک م و فقه برگرفته از دی ن ب وده ک ه موج   

 س مت و کمال جامعه نیز است.
توان گفت شامل این رویکرد مراحل مختلفی را تا به امروز پشت سر گذاشته است که در مجموع می

شود، که غال  این منابع  همانند منابع و متون دیگر دانش ه ای اس  می چ ون فق ه و دوره میپن  
 ک م همه به زبان عربی می باشند.

 گیری اولیه که بیشتر از قرن دوم و با گردآوری روایات و آیات اخ قی آغاز شد.دوره اول: دوره شکل

االس م آورده است اول ین ت ألیف در عل م مالشیعه لعلوبنابر آنچه سید حسن صدر در کتاب تأسیس
اخ د نقلی اسماعیل بن مهران فرزند ابی نصر از علمای قرن دوم که از امام صادد )ع( با واس طه و 

المومن و الفاجر ب وده از امام رضا )ع( به صورت مستقیم نقل حدیث کرده است و نام کتاب او صفه
ثر حسین بن سعید اهوازی از اص حاب ام ام رض ا یا کتاب زهد که ا (۶۳۷: ص ۱۳۷۶)صدر، است.

 )ع( و امام جواد )ع( است.
پس از او ابوجعفر احمد بن محمد خالد برقی از اصحاب امام رضا )ع( و از علم ای ق رن س وم ک ه 

 (۲۲۹: ص ۱۳۸۵)مظفر، کتاب المحاسن را نوشته است.

ه ا کت اب ک ه یک ی از آن آی د؛دوره دوم: قرن چهارم، دوره ش کوفایی و پختگ ی آن ب ه حس اب می
توان نام برد که از همه معصومین )ع( مواعظ و نص ایح اخ ق ی را می العقول ابی شعبه حرانیتحف

 نقل کرده است.
دوره سوم: در محدوده قرن دهم تا دوازدهم است که دوره شرح و تبیین روای ات اخ ق ی اس ت ک ه 
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 بینیم.البیضاء فیب کاشانی میمجلسی و محجه هایی مانند بحاراالنوار ع مهنمونه آن را در کتاب

 دوره چهارم: دوره رکود و وقفه است که از قرن دهم تا نزدیک به دوران ما ادامه داشته است.
علم اخ د در این دوره تحول اساسی و جدی را به خود ندیده و برخ ف بسیاري از عل وم اس  مي 

رو آث ار و در آن ب ه اغم ا و رک ود رف ت. از ای ن یس ازو قاع ده یپ ردازمانند فق ه و اص ول، نظری ه
 به خود گرفتند. یتوصیفي و تکرار یجای نوآوری بیشتر ماهیتبه یهای اخ قپژوهش

احیاء، دوره معاصر ماست که کم و بیش این نگاه به اخ د با توج ه ب ه معض  ت  هدوره پنجم: دور
 دانشگاهی در حال بازیابی است.جهان مدرن، بیشتر با نگاه تحلیلی در مراکز حوزوی و 

 های آثار نقلینمونه

در این حوزه آثار فراوانی در تاریخ حیات اس م بخصوص به زبان عربی تدوین شده است، ک ه م ی 
 توان موارد زیادی را جمع آوری و استقصا کرد.

ی ن ام ب رد: از جمله آثار نقلی اخ قی به زبان عربی می توان موارد زیر را در گفتم ان ت رات اس  م
؛ الک افی، ۷۶ -۶۴االخوان از شیخ صدود؛ بحاراالنوار ع مه مجلسی، مجلدات مواعظ و مصادفه

االخ د، طبرسی، الم واعظ، ش یخ ص دود، واف ی، ف یب کاش انی، مرحوم کلینی، مکارم؛۲جلد 
ن االیمان، احم د ب ن حس یاالخ د، طبرسی، ش ع مجموعه ورام نوشته ورام بن ابی فراس، مکارم

عز بن عبدالس م از جمل ه آن هاس ت و االعمال، االقوال والمعارف و االحوال و صالحبیهقی، شجره
 همان گونه که اشاره شد تمام آن ها به زبان عربی و غالبا حدیثی می باشند.

 اخالق فلسفی  ) عقلی( -ب
پرداخت ه ش ود و  اخ د فلسفی، اخ قی است که با نگاه عقلی و فلسفی به تحلیل مس ائل اخ ق ی

 بیشتر متأثر از مکت  اخ قی اف طونی و ارسطویی است.
شود، م ک اعتدال و میانه روی است های حکمت عملی شمرده میدر این رویکرد که از زیر شاخه

تر این است که اعتدال قوا مربوط به نظریه اف طون و اعتدال در که به ارسطو منسوب است، اما دقیق
 مربوط به نظریه ارسطو است.  صفات و رفتار 

ان دازه ک ار کنن د فض یلت ب وده و اف راط و  از نگاه اف طون وقتی سه قوه شهویه، غضبیه و ناطقه به 
 ها رذیلت است. تفریط آن
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ها چنین است که قوه ناطقه، حکم ت، جرب زه )زیرک ی(، به ترتی  حالت اعتدال، افراط و تفریط آن
عفت، ش ره )ح ری (، خم ودی، ق وه غض بیه، ش جاعت، ته ور  خردی(، قوه شهویه،ب هت )کم

 باکی(، جبن )ترسویی(.)بی

الزمه حکومت هر یک از دو قوه نخست پرورش دادن روح حیوانی و فاصله گرفتن با جوهر انسانّیت 
های دو ق وه ها م انع توانمن دیرانیها و ش هوتشود تن آساییاست، تمرکز بر قوه شهویه باعث می

د روح غیرت و دانش اندوزی شود. اهتمام بر قوه غضبیه نی ز خ وی درن دگی و عص بیت و دیگر مانن
دهد؛ اما چنانچه قوه ناطقه بر دو قوه دیگر غلبه کند ب ه اعت دال لجام گسیختگی را در انسان رشد می

 کند.ها را مدیریت میشود و افراط و تفریط آنآن دو منجر می
وا به آثار منتقل ک رد ب ا ای ن نگ اه ک ه از هم اهنگی و اجتم اع س ه ارسطو اعتدال را از منشاء یعنی ق

آید، چنانچه اگر دچار افراط شود ظلم و فضیلت حکمت، عفت و شجاعت، صفت عدالت پدید می
اگر دچار تفریط شود مبت  به انظ م خواهد شد. هر کدام از این فضائل سه گانه خ ود س ه ص ورت 

که برآیند آن همان نظریه حد وسط یا اعتدال ط یی ارس طو اس ت  گیرند.افراط، تفریط و اعتدال می
 آید. گشا در امو اخ قی و اجتماعی به حساب میعنوان روشی راهکه همواره به

تری منشع  ها فضائل و رذائل جزئیها دوازده فضیلت و رذیلت اصلی هستند که از دل اینالبته این
 شود؛ مانند تواضع، تکبر و حقارت.می

ابوعلی مسکویه از اولین اخ د پژوهان فلسفی متقدم است، او ان واع و اجناس ی ک ه ذی ل فض ائل 
گیرن د عبارتن د کند: فضائلی که ذیل حکمت قرار میگونه بیان میگیرند را اینچهارگانه فود قرار می

ت: از: هوشمندی، حافظه، تعقل، فهم سریع، پاکی، تیزی ذهن و ی ادگیری آس ان. فض ائل ذی ل عف 
پ  ذیری، خلقی، نظمداری، پای  داری، بخش  ندگی، آزادگ  ی، قناع  ت، خ  وشآبرومن  دی، خویش  تن

گیرند مانن د سیرتی، مدارا، وقار و آراستگی است؛ اما فضائلی که ذیل فضیلت شجاعت قرار مینیک
سری، شهامت، تحمل رن   و همتی، پایداری، بردباری، فقدان سبکبزرگواری نفس، دالوری، بزری

گیرن د عبارتن د از ص داقت و راس تی، هستند. اما فضائلی ک ه ذی ل عن وان ع دالت ق رار می سختی
 )رحم، برابری، شراکت خوب، قض اوت شایس ته، دوس تی، عب ادت خداون د متع ال.یگانگی، صله

 .(۱۹ -۱۷ ص : ۱۳۸۳مسکویه، 
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 مراحل تدوین

علم ی مس لمین گذاش تند؛ زی را اما از قرن چهارم آرام آرام آثار فلسفی و عقلی گام به عرصه حیات 
سده چهارم علم اخ د به صورت رسمی به موازات دیگر علوم مورد توجه مسلمانان قرار گرفت و با 

های یونانی به زبان عربی ک ه تدوین و تألیف آثاری روی به کمال نهاد. در این باره موج ترجمه دانش
وثری داش ت، و در گس ترش عل م از قرن دوم هجری شروع شد و در جری ان ت ألیف عل وم نق ش م 

 اخ د، تأثیر فراوانی داشته است.
داستان فود به این دلیل بوده که دانش اخ د همانند دانش فلسفه و منطق از علوم دخیله بوده اس ت 
که از تمدن یونان و با ترجمه کتاب اخ د نیکوماخوس ارسطو وارد جهان اس  م ش د، ن ه از عل وم 

 اس م تولد یافته و رشد کرده باشد.  اصیله که در بستر فرهنو
ایم و عل م رو تا قرن چهارم ما دانشی به نام دان ش اخ  د در می ان عالم ان اس  می نداش تهاز این

آمد. در مرحله بع د فیلس وفان اس  می در کن ار ت دبیر حساب نمیاخ د در زمره علوم اس می به
کم ت عمل ی در فلس فه اس  می مط رح عنوان بخش ی از حمنزل و سیاس ت م دن، اخ  د را ب ه

این معلول عوامل متعددی است، یکی همین نگاه غیرخودی است  (۱۷۶ ص: ۱۳۹۲)هدایتی، کردند.
اند، هرچند این ذهنیت بیشتر معطوف به رویکرد خ اص که برخی عالمان اس می به این علم داشته

عنوان عالمان اخ قی و فلس فی ب هاز آن، یعنی اخ د فلسفی بوده است. تا جایی که در قرن چهارم 
عنوان عالمان دینی از هم جدا هستند؛ حتی یک نف ر واح د عالمان علوم معقول و فقها و متکّلمان به

چنین است که فارابی در احصاءالعلوم فقط علم ک م و فقه  (۱۷۸ ص)هم ان، هر دو علم نبوده است.
 آورد.را از علوم دینی به حساب می

 های متفاوتی را از آغاز تا کنون طی کرده است:همانند اخ د نقلی دوره اخ د فلسفی نیز
دوره اول: در قرن س وم ب ا ترجم ه کت   یون انی ب ه زب ان عرب ی آغ از ش د. اخ  د نیکوم اخوس 

 ترین اثر این دوره است.برجسته
خ  د ب ر الص فاء و مس کویه اای مثل کندی، فخ ر رازی، ف ارابی، اخواندوره دوم: با ظهور ف سفه

ه ایی در اصول فلسفی و عقلی بنیاد نهاده شد و موضوعات جدیدی در این باره مط رح ش د و کتاب
نه م  هاالخ د و تطهیراالعراد ابوعلی مسکویه و رسالاخ د فلسفی تدوین شد مانند کتاب تهذی 

 الصفاء.از رسائل اخوان
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های دینی اس م نانیان را معارض با آموزهف سفه مسلمان در این مرحله به دلیل آنکه آرای اخ قی یو
االع راد، در االخ د و تطهیردینی آن دست زدن د. مس کویه در ته ذی  -ندیدند، به تفسیر فلسفی 

های دینی را دخالت داده است و نکات بس یار مهم ی را از مت ون اش آموزههای اخ قیتبیین دیدگاه
است. اما طرح اص لی نظ ام اخ ق ی خ ویش را ب ر اصلی دینی، همچون قرآن و روایات اخذ کرده 

 اساس نظریه اعتدال ارسطو بنیان نهاده است.

ت رین مب احثی اس ت ک ه اندیش مندان اس  می در آث ار نظریه اعتدال یا قانون زرین عدالت از مهم
رح فلسفی به زبان عربی مط  –اخ قی خود به تبعّیت و تأثیر از ارسطو آن را در منابع اخ د اس می 

؛ غزال ی، ۷۸ ص: ۱۳۸۳، نراق ی، ۱۴۷ ص: ۱۳۸۰؛ امام خمین ی،  ۳۷ ص: ۱۹۹۱)ر.ک: فارابی، .اندکرده
 (۹۸-۹۹ ص، ۸د: ج۱۴۱۱

دوره سوم: دوره بومی سازی و فارسی شده اخ د پیشین و آغازگر آن خواجه نصیر طوسی ب ا کت اب 
 اخ د ناصری است که مربوط به قرن هفتم و هشتم است.

تقسیم انسان به سه قوه شهویه، غضبیه و ناطقه در کت  یونانیان در کتاب اخ د ناصری به رو از این 
 ، لوام ه (۵۳)یوس ف  بیان دینی مستندسازی شده است: سه نفس در قرآن مجید به ن ام نف س ام اره

آمده است، به بیان خواجه نص یر نف س ام اره ب ه ارتک اب ش هوات   (۲۷)فجر  و مطمئنه  (۲)قیامت 
کند، لوامه پس از م بست آنچه مقتضای نقصان است، به ندامت و م م ت و بر آن اصرار می فرمان

اند از ای ن س ه آن اقدام کند و نفس مطمئنه جز به فعل جمیل و اثر مرضی راضی نشود و حکما گفته
نفس یکی صاح  ادب و کرم است و آن نفس ملکی است، دوم هر چند ادی  نیست اما قاب ل ادب 

انقیاد مادب نماید در وقت تادی  و آن، نفس سبعی است، سوم عاری از ادب است و ع ادم است و 
 (۴۱ ص: ۱۳۷۳)طوسی، قبول آن و آن نفس بهیمی است.

دوره چهارم: از قرن نهم هجری تا زمان معاصر، دوره توقف علم اخ د اس ت چ را ک ه دانش مندان 
ه ای علم ی    اخ  د از گردون ه پژوهشاس می تنها بر برخی علوم اس می متمرکز ش دند و عم 

 جدی خارج شد.
ای گرفت ه و آث اری در دوره پنجم: دوره احیاء است که در دوران معاصر، اخ د فلسفی ج ان دوب اره

 این باره تدوین شده است.
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 نمونه های آثار فلسفی

: از جمل  ه آث  ار ف  اخر و ش  اخ  در ح  وزه اخ   د فلس  فی م  ی ت  وان ب  ه م  وارد زی  ر اش  اره ک  رد
الروح  انی اث  ر زکری  ای رازی؛ الفص  ول المنتزع  ه، ابونص  ر ف  ارابی، رس  اله نه  م از رس  ائل الط 
االعراد اثر اب وعلی مس کویه؛ اخ  د ناص ری اث ر خواج ه االخ د و تطهیرالصفاء، تهذی اخوان

 الدین منصور دشتکی از جمله آن هاست.نصیرالدین طوسی؛ اخ د منصوری اثر غیاث
االنسانیه اثر فیلسوف ایرانی محمد ب ن یوس ف السیرهاالسعاد فیهرا  کتاب السعاده وشود ظاگفته می

عامری نیشابوری اولین کتاب در حوزه اخ د فلسفی است. در این کتاب مالف اصول اخ قی را از 
آثار عربی اف طون و ارسطو استخراج کرده و با حکایاتی اخ قی برگرفت ه از کت   ایران ی، هن دی و 

 (۱۲۶: ص ۱۳۸۷)رمضانی، بی آمیخته است.عر
آثار پیش گفته دقیقا آغاز و بنیاد آن ها به عصر ترجمه  برمی گردد که در این دوره آثار یونانی به زب ان 
عربی ترجمه شدند که از جمله آن ها آثار خ قی ارسطو و بخصوص کتاب اخ د نیکوم اخوس  او 

 و اسحاد بن حننین آن را از یونانی به عربی ترجمه کرد. که به عنوان مهم ترین کتاب اخ قی وی بود

 آثار عرفانی ) سلوکی( -ج
اخ د شهودی یا عرفانی، مکتبی است که هدف آن تربیت انسان کامل با طی کردن م دارج عرف انی 

ترین مبنای انسان شناختی نزد عرف ا ای ن اس ت و الهی برای رسیدن به درجه فناء فی اهلل است و مهم
های هر وجود آدمی قل  اوست و عقل، حس و بدن پوسته هستند. همچنین آدم ی دارای الی هکه گو

 متعدد طولی و عمودی بوده که قابل به فعلیت رسیدن هستند.

ساختار کلی رویکرد عرفانی عب ارت اس ت از اینک ه موض وع آن اح وال و اعم ال قلب ی، روش، آن 
 قت وجود است.اهلل و درک حقیمحبت و ریاضت، غایتش وصول الی

 های هویتی اخ د عرفانی و شهودی عبارت است از:از جمله دیگر ویژگی 
 های حسی و عقلی برای شناخت ناکافی است.راه

 از عالم ماده و ناسوت باید گذر کرد تا به نشاه الهوت دست یافت.

 شهود باطن هستی و نور حقیقت از طریق تصفیه روح قابل درک است.

 مجاهده با نفس تکیه دارد.بر سیر و سلوک و 
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 خدا تنها معبود و معشود انسان است. 

 مراحل تدوین

های خ اص ب ه آن ب ه گس تردگی و توس عه دیگ ر عل وم و اخ د عرفانی مانند خود عرفان و نگرش
 های فکری نبوده است.روش

ب ا فلس فه تدوین آثار اخ د عرفانی معاصر با اخ د فلسفی آغاز شد که شاید دلیلش این بوده ک ه 
 مرزهای مشترکی دارد.

های ارزشمندی در این ب اره الف: قرن چهارم آغاز تدوین آثار در حوزه اخ د عرفانی است و کتاب
التصوف ابونصر سراج طوسی متوفی قرن چهارم، از اول ین آث ار در به نگارش درآمد، کتاب المع فی

المتصوفه به مباح ث اخ ق ی اختص اص ای از کتاب را باعنوان آداباین باره است که قسمت عمده
المحبوب ابوطال  مکی ک ه ب ه هم ه القلوب فی معاملهداده است. همچنین در این دوره کتاب قوت

اقسام اخ د از بندگی تا فردی و اجتماعی توجه شده است؛ در ق رن پ نجم در آث اری مانن د رس اله 
 السائرین نیز ادامه یافت.قشیریه و منازل
االشارات و مرحله آمیختگی اخ د عرفانی در منابع فلسفی است، اوج آن را در کتابب: قرن پنجم 

الع ارفین را ب ه اخ  د بینیم که با روشی ابتکاری نم ط نه م آن یعن ی مقاماتسینا میالتنبیهات ابن
 کند.دهد؛ و برخی صفات اخ قی را با رویکرد عرفانی تبیین و تحلیل میعرفانی اختصاص می

بینیم، خواج ه نص یر ب ا گ رایش ب ه س مت مباح ث ه عطف این رویکرد را در قرن هفتم میج: نقط
 االشراف تحولی در این رویکرد پدید آورد.عرفانی و تدوین کتاب اوصاف

 خورد.د: از قرن هفتم تا دوازدهم دوران رکود این نگرش است و اثری در این میانه به چشم نمی

ر در این باره رساله سیر و سلوک منسوب به ع مه بحرالعل وم مت وفی ه: یکی از آثار معروف و ماندگا
کن د. از دیگ ر آث ار در قرن سیزدهم است؛ که مفاهیم اخ قی را با بیان عرفانی توصیف و تحلیل می

این دوره کتاب بحرالمعارف عبدالصمد همدانی است، همان کسی که در حمله وهابیون به کرب  ب ه 
ودن آثار هر چند با قلمی سنگین و مشحون به عبارات عربی اس ت، در ن وع شهادت رسید. فارسی ب

 خود ارزشمند و مفید است.
ثار است، آثار کسانی مانند امام خمینی)ره(، استاد حسن زاده آملی آو: دوره معاصر دوره بازیابی این 

 توان از آثار اخ د عرفانی در زمان حاضر نام برد.را می
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 نیهای آثار عرفانمونه

االش راف اث ر خواج ه نص یرالدین العارفین؛ اوصافسینا نمط نهم، مقاماتالتنبهات ابناالشارات و
طوسی؛ رساله سیر و سلوک منسوب به ع مه بحرالعلوم؛ بحرالمعارف م ولی عبدالص مد هم دانی. 

 الفقراء؛ س ه رس اله در عرف ان از اب و، ابونصر س راج طوس ی ملق   ب ه ط اووسالتصوفاللمع فی
الرحمن سلمی؛ رساله قشیریه، ابوالقاسم عبدالکریم، قشیری نیشابوری از جمله آثار این مکت   عبد

 آید.به حساب می
و همچنین آثار شعرای بزری ایرانی مانند حافظ، مولوی، عطار نیشابوری و خواجه عبداهلل انصاری را 

ه زبان عربی نگاشته نش دند، ام ا توان از کت  اخ د عرفانی به حساب آورد، که این ها هرچند بمی
همانند همه آثار عرفانی فارسی ع وه بر اینکه ریشه اس می و دینی دارند، مشحون از عبارات عربی 
اعم از آیات و روایات می باشند. و عم  ترکی  دو زبان عربی و فارسی بوده که چنین ش اهکارهایی 

 را پدید آورده است.

 آثار ترکیبی -د
های مکات  مختلف باش د یق به معنای عام آن یعنی یک اثر مشتمل بر ترکیبی از ویژگیترکی  یا تلف

تر باش د. حال ت ها پر رنوها در آنهر چند یکی از سه جنبه مکات  پیش گفته نسبت به دیگر روش
ه ای عارفان ه اس تفاده های دینی، اس لوب فلس فی و لطافتکامل در این روش آن است که از آموزه

 شود.
حداقلی و گاهی حداکثری است: حداکثری این است که از ه ر  بته در این نوع پژوهش، گاه ترکی ال

سه روش فلسفی، عرفانی و نقلی استفاده شده باشد و حداقلی اینکه دست ک م دو روش مبن ای ک ار 
 باشد مانند ترکی  فلسفی عرفانی، عرفانی نقلی یا فلسفی نقلی.

 مراحل تدوین 

لی و فلسفی و عدم جوابگویی نگاه تک بعدی به مفاهیم ارزش ی، اخ  د تلفیق ی بعد از اخ د نق 
 هایی را پشت سر گذاشته است:خود را نشان داده است؛ که آن نیز دوره

الرعایه ف ی حق ود ریزی اولیه که از قرن سوم تا پنجم است که کتابگیری و پیدوره اول: دوره شکل
الش ریعه حس ین راغ   دین علی م اوردی؛ الذریع ه ال ی مکارمالدنیا و الاهلل حارث محاربی؛ ادب
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 هاست.اصفهانی از جمله آن

البیض اء دوره دوم: دوره تکامل و رشد که از قرن ششم تا سیزدهم است، احی اءالعلوم غزال ی؛ محجه
 توان نام برد.السعادات مرحوم نراقی و االخ د مرحوم شبر را میفیب کاشانی؛ جامع

توان نام برد ک ه عم    در ی ک کم ای ه توقف و رکورد در حدود یک قرن گذشته را میدوره سوم: دور
 برد.علمی به سر می

ه ای مختل ف اخ  د ای ن دوره چهارم: دوره احیاء که در دوره معاصر است با توجه به تجرب ه دوره
و  رویکرد تا حدی قابل بازگشت است، کتاب چهل حدیث امام خمینی و همچن ین رویک رد ج امع

ت وان در ای ن موثر ع مه طباطبایی و شاگردان ایشان مانند استاد جوادی آملی و مصباح ی زدی را می
 دسته جای داد که هرکدام دارای آ ثار ارزشمندی می باشند.

 نمونه های آثار ترکیبی

س ن الدنیا و ال دین، ابوالحالبیضاء، م  فیب کاشانی؛ ادبالدین محمد غزالی، المحجهاحیاء علوم
السعادات م  محمد مهدی نراقی؛ االخ د سید عبداهلل شبر؛ چه ل ح دیث علی بن محمد؛ جامع

امام خمینی برخی از آثار ترکیبی هستند. که همه از آثار ق اخر در دوره خ ود و در ت اریخ اخ  د در 
 جهان اس م به حساب می آیند.

که ه م از جامعی ت خ وبی در س اختار و  اما در دوره معاصر می توان به یک اثر ارزشمند اشاره کرد
محتوا برخوردار است و هم به زبان های مختلف ترجمه شده و آن کتاب آئ ین اخ  د در ق رآن اث ر 

عنوان رساله دکتری در محمد عبداهلل دراز از اندیشمندان قرآنی و اخ د پژوه کشور مصر است که به
س عبدالّص بور ش اهین متفّک ر دیگ ری از کش ور ، سپ1دانشگاه سوربن فرانسه آن را انجام داده است

مصری همراه تحقیقات و تعلیقات الزم آن را از فرانسوی به عربی ترجمه کرد و امروزه به عنوان ی ک 
 منبع معتبر در حوزه اخ د تطبیقی اس م و غرب به حساب می آید.

ف سفه غرب را مورد  های این کتاب آن است که در بخش اخ د نظری قرآن کریم، نظراتاز ویژگی
مقایسه قرار داده و با بررسی دقیق، آنها را به نقد کشیده است و در نهایت مزایای اخ د را در دی دگاه 
قرآن کریم برشمرده است. از امتیازهای مهم این کتاب در بخش اخ د عملی قرآن ک ریم آن اس ت 

جس ته. همچن ین در ارجاع ات خ ود  عنوان دستور کامل اخ د عملی بهرهکه از صدها آیه قرآنی به
                                                                                 

 La Marale Du Coranنام فرانسوی آن عبارت است از . 1



 یمسلم محمد ...  یو عرفان یفلسف ی،نقل یکردهایبا رو یو منابع اخ د اس م یزبان عرب

141 

، بلکه به منابع معتبر ش یعه از قبی ل اص ول و ف روع ک افی، تنها به ذکر منابع اهل سّنت بسنده نکرده
ک ه در ن وع خ ود  1اس ت.ه ا نی ز ارج اع داده العقول و نظایر ای ناالنوار، تحفالّشیعه، بحاروسایل

  د ترکیبی و جامع به حساب می آید.الگویی موفق جهت تدوین آثار مشابه  در حوزه اخ

 : اخالق کاربردی ـه
ای خاص، ک ه و معیارهای اخ قی در حوزه یا مسئلهعبارت است از کاربرد مبانی  2اخ د کاربردی

 پردازد. های خاص زندگی میهای کاربست اصول اخ قی در حیطهبه شیوه

انه به حوزه ها و محدوده ه ای خاص ی در حقیقت اخ د کاربردی بجای نگاه کلی و موضوع محور
 از زندگی می پردازد، که امروزه  خیلی در دنیا مورد توجه واقع شده است.

 بندی و نمونه هادسته

اخ د در انذیشه اس می از گذشته با نگاه کاربردی و حرفه ای )هر چن د ب ه ص ورت غیررس می و 
است و منابع و کت  متعددی در این ب اره  بدون این عنوان مصطلح( مورد توجه عالمان مسلمان بوده

های اخ ق ی مس أله هایی از برخی کتابتوان یافت که معموال  یا در قال  آثار مستقل و یا بخشمی
المتقین، ه ایی مانن د حلی هعنوان مث ال، در کتاباخ د کاربردی مورد توجه قرار گرفت ه اس ت. ب ه

ند اخ د دان ش و دانش جویی، اخ  د جنس ی، اخ  د البیضاء مباحثی مانالعلوم و المحجهاحیاء
 اند.معیشت، اخ د معاشرت، اخ د مسافرت و امثال آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته

اما برخی از م واردی ک ه ب ه ص ورت مس تقل و اختصاص ی ب ه برخ ی مباح ث اخ  د ک اربردی 
)مراجع ه د، ۴۵۰حسن مارودی م القاضی، ابوالتوان در اخ د قضاوت به کتاب ادباند میپرداخته

المن اظره ه ایی چ ون آدابو در اخ د مناظره ب ه کتاب (۳۴-۳۲: ص  ۱۳۹۰شود به جوادی آملی، 
المناظره نوشته ش یخ د، آداب۱۱۵۰الجزایری م النبی بن سعدالشیخ عبدنوشته احمد بن اسماعیل بن

الدین طوس ی بحث نوشته خواجه نصیراله.د و آداب ۱۱۲۱الماحوزی متوفای سال سلمان بن عبداهلل
 اشاره کرد.

المعاش ره ، آداب۸۰۸الطعام، احم د ب ن عب اداالفقهی م هایی مانند آدابدر اخ د معاشرت کتاب
المعاش ره ه.د، آداب ۲۸۰ی ا  ۲۷۴البرقی متوف ای س ال نوشته ابی جعفر احمد بن محمد بن خال د

                                                                                 

 ر. ک مقدمة ترجمة فارسی کتاب با ترجمه آقای محمدرضا عطائی، نشر آستان قدس رضوی.. 1
2.applied ethics 
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 عنوان نمونه ذکر کرد.توان بهیه.د را م۱۱۸۱نوشته شیخ علی حزینه متوفای سال 

الحلی السفر نوشته یحیی بن احم د ب ن س عیدهایی مانند آدابدرباره اخ د و آداب سفر نیز کتاب
 عنوان نمونه ذکر کرد.توان بهالسفر نوشته محمد طاهر قزوینی را میه.د، آداب ۶۹۰متوفای 

ت وان ب ه ه شده است که از آن جمله میهای مستقلی نوشتدرباره اخ د مهمانی و ضیافت نیز کتاب
 ه.د اشاره کرد. ۱۰۹۱الضیافه نوشته محسن فیب کاشانی متوفای سال کتاب آداب

ه ای متع ددی نوش ته ش ده اس ت ک ه از آن جمل ه در باب اخ د حکومت و دولتمردی نی ز کتاب
لوک فض ل ب ن المد، س لوک ۴۵۰الس لطانیه از م ارودی م ه ایی مانن د االحکامتوان ب ه کتابمی

 د اشاره کرد. ۸۸۲د و آداب سلطنت نوشته سید هبه اهلل حسین در سال  ۹۲۵روزبهان م 

ه ایی ه ا کتابتوان یافت ک ه از جمل ه آندر باب اخ د علم آموزی نیز آثاری متعدد و فراوانی می
ن اثر محم د المعلمید، آداب ۹۶۵المفید و المستفید نوشته شهید ثانی م المرید فی آدابچون منیه

د،  ۳۶۰العلم  اء اث  ر اب  وبکر محم  د ب  ن حس  ین اآلج  ری م د، اخ د ۲۵۶ب  ن س  حنون م 
الص بیان و ت دبیر ه م اث ر د، سیاسه ۶۷۲المتعلمین منسوب به خواجه نصیر الدین طوس ی م آداب

 المتعلمین نوشته محمد ب ن س لیمان تنک ابنی مد و آداب ۳۹۵القیروانی الجرازاحمد بن ابراهیم بن
 د اشاره کرد. که البته در زمان ما هم دو حوزه پیش گفته مورد توجه بوده است. ۱۳۱۰

در پایان دو نکته قابل یادآوری است یکی اینکه بیشترین آث ار علم ی در ح وزه اخ  د ک اربردی از 
علمای گذشته در تاریخ اس م اختصاص به اخ د آموزش و دیگری اخ د پادش اهی و دولتم ردی 

ها باشد و دوم آنکه آنچ ه گفت ه ش د مرب وط ب ه شاید دلیل بر اهمّیت این دو موضوع نزد آن دارد؛ که
های پیشین بوده است، که غالبا به زبان عربی نگاشته شده اند، اما در دوره معاصر بخصوص در سده

حوزه اخ د کاربردی و حرفه آثار و اقذامات ارزشمندی جهت اخ د کاردی و حرف ه ای ب ه زب ان 
 ارسی صورت پدیرفته است که می توان آن ها را به زبان عربی نیز برگرداند.ف

 تحلیل پایانی

نتیجه آنکه آثار اشاره شده در دسته های پن  گانه مذکور که تماما یا غالبا به زبان عربی بودن د، ت اثیر 
یی  و ه دف فراوانی در رویش و پیدایش دانش اخ د در جهان اس م داشتند، هر چند از نظر محتوا

گذاری تا رسیدن به قله اهداف این دانش، کاستی های زیادی دارند، همان گونه که ام ام خمین ی در 
های اخ قی گذشته را به دلیل عدم ت أثیر در مقدمه کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل همه کتاب
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 د آن است ک ه دهد که کتاب اخدهد و پیشنهاد میتصفیه اخ د و تهذی  باطن مورد نقد قرار می
این خود  (۱۳-۱۱ ص  )امام خمینی، شرح حدیث جنود عقل و جهل، دوای درد باشد نه نسخه دوا نما.

 تواند هدف مشترک همه آثار اخ قی در آینده باشد.می

نکته دیگر آنکه از نظر روشی هم غالبا تک روشی بودند که ای ن از ن واق  ای ن اث ار اس ت و ش یوه 
های مثب ت موج ود ب ین ای ن س ه مش رب اخ د اس می، ترکیبی از ویژگی منطقی و مورد قبول در

شود اوال  اخ د اس  می از نظ ر ش کل و محت وا در ح د امک ان ب ر است؛ با این ساختار که سعی 
اساس قواعد عق نی و منطقی تنظیم و تبیین شود؛ ثانی ا  از دس تاوردها و تجربی ات عارف ان در ح د 

، م  ک و معی ار داوری اخ ق ی هم واره ق رآن و روای ات باش د؛ ام ا از امکان استفاده شود و ثا لثا 
گفته، کمتر تدوین شده، ضرورت دارد اخ د پژوه ان که آثاری به جامعّیت ساختارهای پیشآنجایی

های امروز جامعه، آثار جدید و مورد نیاز را با محوریت اخ  د مسلمان با توجه به نیازها و ضرورت
 ای و با استفاده از روش های سه گانه فود تنظیم و ارائه کنند. د حرفهکاربردی و اخ

 نتیجه گیری 
در این پژوهش با عنوان زبان عربی و منابع اخ د اس می با رویکردهای نقلی، فلس فی و عرف انی، 

 یافته های قابل توجه زیر بدست آمد: 

م مت دینان از مقبولی ت بیش تری رویکرد اخ د نقلی به دلیل درون دینی بودن، در میان عم و .۱
ده د، پ یش ف رض آن وابس تگی که اخ د وحی انی را ارائ ه میبرخوردار است، و از آنجایی

اخ د به دین است. و بیشتر از منابع دیگر در آن ها، به اخ د خ انواده و اخ  د اجتم اعی 
 توجه شده .

فه یون ان باس تان دارد، های خاص مکت  اخ د فلسفی که بیشتر ریشه در مکت  فلسویژگی .۲
ترین م ک تمایز انسان با دیگر موجودات، عل م، خ رد و اختی ار اس ت. و این است که مهم

تأکید بر اعتدال و مخالف ت ب ا  آید،سعادت انسان در گرو شکوفایی کامل عق نی به حساب می
د ک اربردی ه ای فلس فه اخ  د و اخ  برگرایشهای آن است. و افراط و تفریط از دیگر ویژگی

 تأثیر فراوانی دارد.

های عرفانی همواره مقبولیت نس بتا  رویکرد اخ د عرفانی به دلیل جذابّیت برگرفته از لطافت .۳
باالیی داشته است. و به عبودیت و بندگی توجه دارد که هدف آن، رسیدن به قرب الهی است، 
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 ند.و راه رسیدن به مراحل عالی را وجود یک پیر و مرشد راه  می دا

توان د نق اط مثب ت س ه اخ د ترکیبی چون نگاه جامعی نسبت به دیگ ر رویکرده ا دارد می .۴
رویکرد قبلی را دارا باشد و به دلیل جامعّیت محتوایی، طبیعی است که قوت علمی  بیش تری 

 برای آن متصور هست.

های خ اص زن دگی اس ت، ک ه اخ د کاربردی به معنای کاربست اصول اخ قی در حیط ه .۵
ینه های اولیه آن را در آثار اس می به وفور می بینیم، اعم از اینکه یا در قال  آثار مستقل و زم

های اخ قی مسأله اخ د در آن ها مورد توجه قرار گرفته است. هایی از برخی کتابیا بخش
ان د برخی از منابع که به صورت مستقل و اختصاصی ب ه مباح ث اخ  د ک اربردی پرداخته

عناوینی چون اخ د معاش رت، اخ  د و آداب س فر و مس افر، اخ  د مهم انی و  توانمی
ضیافت، آداب و اخ د حکومت و اخ د علم آموزی را در تاریخ اخ د اس  می پیگی ری 

 کرد.

وجه مشترک همه منابع در گروه های پن  گانه فود این بود، که ح ول دو مس اله کلی دی م ی  .۶
نار هم نشاند، یکی محتوای آن هاست که ت ش مولف ان آن ه ا توان آن ها را جمع کرد و در ک

این بوده که بر اساس آموزه های اس می آن ها را تدوین و نگارش کنند، و دیگر آنک ه در ن وع 
انتقال، زبان قویم ودقیق عربی را برگزیدند که البته آن هم به این دلیل بود که زبان دین و ق ران 

 و ملل اس می است.
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یل/الفارابي و جامعة الکوفة،   م۲۰۲۱نیسان أبر

یخنگاری یخ تار در عصر  زبان عربی و میراث تمدنی، بررسی موردی تار
 ه.ق( 923-648ممالیک )

 محسن الویری

 عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم 
یم زاده سورشجانی  1شهناز کر

 زش عالی بنت الهدی وابسته به جامعه المصطفی العالمیهو استاد همکار مجتمع آمو دانشجوی دکتری دانشگاه باقرالعلوم 

 چکیده
زبان به عنوان پرکاربردترین ابزار زندگی بشر درتولید دستاوردهای نرم یک تمدن، انتقال و 

انسانی، و تشخ  بخشیدن به تمدن یک عصر جایگاه وی ژه ای ی های ماندگاری اندیشه
مایه ه ائی ک ه دارد زم انی در هوی ت س ازی  ها و بندارد. یک زبان با قابلیتها، پتانسیل

توان د م اثر واق ع ش ود ک ه در س ایه چت ر می تمدنی و اعتبار بخشی به تمدن یک عصر
حمایت حوزه مشروع سیاسی و یا علمی واقع شود. به عنوان یک نمونه بارز زبان عربی با 

-۶۴۸پیشینه تاریخی قبل از اس م در سرزمین مص ر، در عص ر مملوک ان غی ر ع رب)
د.(، با پشتوانه قوی سیاسی و دینی مورد توجه ق رار گرف ت و در پ ی ری زی عص ر ۹۲۳

رزین تمدن عصر مملوکی تأثیر شگرفی داشت. بازخوانی نقش زبان در تمدن این عص ر 
تواند در شناخت جامعه و پوی ائی می به عنوان یک ابزار کاربردی در حوزه علم و اندیشه

ماید. بدین منظ ور پ ژوهش حاض ر در نظ ر دارد ب ا فرهنگی عصر مملوکان مساعدت ن
استفاده از روش بینامتنیت به بازخوانی نقش تمدنی این زبان در تولی د و ب از تولی د آث ار 

این پژوهش حاکی از آن است که رشته ارتباطی های تاریخی عصر ممالیک بپردازد. داده
به قوت ادوار پیش برقرار ب وده تولیدات تاریخی این عصر با آثار متقدم در حوزه بازتولید 

است و زبان عربی در این عرصه نقش ابزاری و انتقالی داشته است و در حوزه تولی د نی ز 
ابداعات و ابتکارات این دوره که به زبان عربی ثبت و ضبط شده ان د تش خ  ه ائی ب ه 

  اند.تمدنی این عصر بخشیدههای آورده
 تمدنی، ممالیک، تاریخ.های وردهزبان، زبان عربی، تمدن، آ واژگان:کلید

                                                                                 
1. sh.karimzadeh1391@gmail.com 
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 مقدمه
گیرد.) ابن جن ی، می شود که هر قوم برای بیان مقاصد خود به کارمی زبان به مجموعه اصواتی گفته

دهد.)زیگفری د، کن د و انتق ال م یخود را بی ان م یهای ( و در قال  آن اندیشه32، ص 1بی تا، ج
ین و پرکاربردترین ابزار زندگی بشر اس ت. ق ران توان گفت مهمتر.( به همین دلیل می27، ص1391

فیلسوفان، جامع ه شناس ان، روان  1داند.می هازبانهای آفرینش خداوند را اخت ف نیز یکی از نشانه
شناسان و دیگران به موضوع زبان پرداخته و آنرا اساس هر گونه پویائی فرهنگ ی و بهت رین راهنم ای 

( اب ن خل دون ارتب اط زب ان را 189،ص1376ند.)س امرائی،دانم ی پژوهشگر برای شناخت جوامع
داند تا آنجا که دلیل دگرگ ونی در اوض اع سیاس ی و اجتم اعی را می ارتباطی مستحکم و ناگسستنی

( ع  وه ب ر آن ای ن عنص ر 360کند.) ابن خلدون، بی تا، صمی دگرگونی و گاه فساد یک زبان بیان
 دنی به یک منطقه ایفای نقش کند.تواند در هویت بخشی تممی زبان است که

در فراز و فرود تاریخی  2سرزمین مصر که پس از فتح اس می در بادی امر دچار تغییرات زبانی شد؛
خود با وجود رسمیت زبان عربی و قدرت متمرکز اعراب، شاهد حکومت اقوام مختلف ت رک و ک رد 

رک و چ رکس در آن ظه ور کردن د ک ه در تهای بود تا اینکه در قرن هفتم حاکمانی غیر عرب از نژاد
ه.د.( شدند. زبان محاوره ایی دربار در عصر ممالی ک، زب ان 923-648تاریخ موسوم به ممالیک )

گاهی وسیع نداش ت.) مجی    ترکی بوده است و کمابیش میان امیران مملوکی کسی از زبان عربی آ
 ( 105، ص 2المصری، بی تا، ج

نی و سلطه زبان عربی بود که به عنوان زبان رس می درب ار و اب زار اما دوره حاکمیت آنها عصر هژمو
کرد و این حاکمان غیر عرب با وجود جنگهای داخلی و آشوبهای سیاسی، می تولید علم ایفای نقش

تمدنی به ویژه در حوزه تولید آثار های ط ئی ترین دوران تاریخ منطقه نفوذ خود را از حیث دستاورد
 بی رقم زدند. تاریخی به زبان عر

 ی دیگر که به صورت محدود در سرزمین مصر رای   بودن د؛هازبانآنچه استع ی زبان عربی را بر 
 ( رقم زد؛ از یک سو به سابقه تاریخی این زب ان در مص ر ب از142و 140، ص 5جیاقوت حموی، )

ز حم  ت ( و از سوی دیگر در امان ماندن مص ر ا210، ص 1، ج1413گردد )ابن تغری بردی، می

                                                                                 
 .22سوره روم، ایه . 1

 زبان آنان از قبطی به عربی تغییر کرد.. 2
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مسأله ایی ب ود، ک ه ای ن س رزمین را ب ه مح ل توج ه و تجم ع عالم ان و ی مغول و مسیحیان صلیب
کردن د؛ تب دیل ک رد. می که تا پیش از آن آثار خود را به زبان عربی تألیفی اندیشمندان شرد اس م

 (209، 201، 185، 147، 96، 91،ص ، 41تا)ابن شداد، بی

روپاشی خ فت عباسی وقتی وارث اوضاع سیاسی و اجتم اعی ش دند ع وه بر آن ممالیک پس از ف
دانستند به همین دلیل علیرغم اینکه خود ت رک بودن د می خود را میراث دار فرهنگی جهان اس م هم

 بر حمایت از زبان عربی پای فشردند.
قرن هش تم از مسأله دیگری که به قوت زبان عربی در عصر مملوکان غیر عرب کمک کرد این بود که 

غالب  ا ب  ه عل  وم ادب  ی اش  تغال پرداختن  د م  ی ب  ه بع  د اکث  ر کس  انی ک  ه ب  ه نوش  تن ت  اریخ
ه ای ( و این زبان و قابلیتهای آنرا در خدمت تولید و بازتولید آورده249،ص 1360داشتند.)غفرانی،

ص ر عقلم رو ممالی ک، های هشتم و نهم هجری قرن تمدنی این عصر قرار دادند. به گونه ایی که در
( و ای ن 295،ص 1977را پشت س ر گذاشت.)ش اکر،  نهضت دوم ط یی فرهنو و تمدن اس می

ی سودمندی منطقه به مدت چند قرن مهد علم و دانش گردید و مطالعات و تحقیقات و تألیفات علم
، ،ص   1344مختلف از جمله دانش تاریخ به زبان عربی صورت پذیرفت.) حت ی، ی هادر زمینه

863-870)  

ق درت سیاس ی، فرهنگ ی، ه امتیاز عص رممالیک از حی ث تولی دات تاریخنگ اری، در انتق ال وج
سقوط خ ف ت عباس ی پس از  شاماتو اجتماعی و اقتصادی ممالک شرد اس می به منطقه مصر 

)  توان در زمره ای ن تغیی رات ب ه ش مار آورد.که تحوالت تاریخ نگاری را میاست د،  656در سال 
 ( 286و  271ص  ، 1425،1425فوزی، 

و دس تاوردهای س خت و ن رم ی ک واح د ب زری و ه ا منظور از تمدن در این نوشتار، برآیند سرمایه
مستقل اجتماعی)دارای سطح هویتی گسترده و ( متشکل از جوامع مختلف که متأثر از اندیشه ای ی 

 تعمیم یافته در فرآیند تاریخی محقق است.) الویری،بی تا(

ه ای لیک و تاریخنگاری آن به صورت عام ویا تاریخنگ اری برخ ی از چه رهدر خصوص عصر مما
پژوهش ی جن اب آق ای  -زیادی صورت گرفته اس ت مانن د مقال ه علم ی های پژوهششاخ  آن 

نوشته ش ده در های محمد قزوینی نظم آبادی و جناب آقای چلونگر با عنوان  پژوهشی در فرهنگنامه
و گسترش فرهنگنامه نویسی در عصر ممالیک پرداخته است و  عصر ممالیک ، که به چگونگی رشد

در خصوص تاریخنگاری و تاریخنگری برخی از مورخان مط رح ای ن عص ر از جمل ه ها پژوهشیا 
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ون د و پ ژوهش ه ائی  تحلیل و ارزیابی شیوه تاریخنگاری ذهبی  از مجتبی گراوند و ش ه  یوس ف
گاه تاریخنگری مورخان این دوره را م ورد توج ه ق رار  مانند آن که هر کدام بخشی از تاریخنگاری و

تحلیلی و با استفاده از روش بینامتنی ت  -اما پژوهش حاضر در نظر دارد با رویکرد توصیفی اند.داده
تمدنی در عص ر ممالی ک در ح وزه دان ش ت اریخ را های نقش زبان عربی در تولید و باز تولید آورده

 بررسی کند. 

ه ا ارائ ه های مهم قرن بیستم است که نگرش نوینی در زمینه رابط ه عناص ر متنبینامتنیت از کشف
ابن روش در ابت دا در  (10، ص1390.)نامور مطلق، پردازدمتنی میدهد و به تعامل و جاذبه میانمی

( اما با مرور زمان به عنوان یک نظری ه 1390عرصه نقد ادبی شناخته شده بود؛)رضائی دشت ارزنه، 
دیگر تسری یافت و رویکردهای متفاوتی در آن شکل گرفت. ت ا ج ائی ک ه در های به حوزه کاربردی

 عصر حاضر در قال  یک روش در میادین مختلف پژوهش قامت آراسته است.
( در آث ار خ ود در ده ه 1975-1895اولین بار اندیشمندی به نام میخائی ل میخ ائیلویچ ب اختین )

م. در ترجمه آن 1960به کار برد؛ اما نولیا کریستوا در دهه  1یاصط حی به نام منطق گفتگوئ 1930
از اصط ح بینامتنیت استفاده کرد. پس از آن روالن بارت به عنوان یک پست مدرن این اص ط ح را 

سپس کسانی چون نرار نن ت، از حوزه نقد ادبی فرا برد و به عنوان یک منظومه فکری در نظر گرفت. 
  (129، ص 1380.)گراهام، نظریه پرداختندبه اص ح و گسترش این 

نظری ه، م تن ی ک فض ای ای ن ه ا مش ترک اس ت بن ا ب ر وانه بینامتنیت یعنی آن چیزی که بین متن
ش وند. کدام منشأ نیستند ب ا ه م مخل وط میهایی که هیچچندبعدی است که در آن تنوعی از نوشته

ها و تقاب ل دادن برخ ی ب ا هم آمیختن نوش ته بهتنها قدرت نویسنده هاست. ای از نقل قولمتن بافته
  (280، ص1386.)چندلر، تر از آن یکی نیستندبرخی دیگر است. طوری که هیچ کدام مهم

ای دیدن مت ون، در واق ع، برابط ال پ ذیر ب ودن های مداوم خود بر شبکهبا صّحه گذاشتن نگرشاین 
ی در یک متن منشی بینا متنی دارد و بای د از این منظر هر ک م فشارد.خودپسندگی هر متنی پای می
شود در خود متن وجود دارد و هم بر اس اس معن ائی ک ه از خ ود می هم بر حس  معنائی که گمان

تواند به عرص ه مجموع ه ای ی از می متن فراتر رفته خوانده شود. و با این اوصاف است که این نظریه
در ی ک داده اجتم اعی ام روزی، ( بن ابراین 129، ص1385گفتمانهای فرهنگی وارد شود.)گراهام،

تواند مورد مطالعه قرار بگیرد نه مستقیما  خود پدیده، بلکه نظام یا الگویی اس ت ک ه پدی ده آنچه می

                                                                                 
1. dialogism 
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  (182، ص1382.) فکوهی، آیدمورد نظر جزئی از آن به حساب می

گی رد، پیشین خود شکل می هایی متنفشارد که هر متنی بر پایهوقتی بینامتنیت بر این نگره پای می
های ت اریخی اش اره ها و ریش هدر واقع به ضرورت بازگشت به تاریخ و مطالعه و ب ازنگری ب ن مای ه

بینامتنیت را حضور همزمان دو متن یا چندین متن و حضور بالفعل ی ک م تن در نرار ننت کند. می
  (148، ص 1380.)گراهام،داندمتنی دیگر می

ها و ان داخت؛ از ی ک س و بای د ریش هخواه د  پرت ونیز ای بر تاریخ نگره پذیرش و کاربست چنین
های مختلف و در یک سیر زمانمند بازجست و از دیگر سو نبای د از بازنمودهای تاریخی را در شکل

نهن د غفل ت ورزی د. کریس توا، ب ا های فکری در یک زمان واح د ب ر یک دیگر میتأثیراتی که نظام
 (164، ص1389د.) کریس توا، گویبهی تاریخ در نگرش بینامتنی سخن میصراحت از اهمیت و فر

های کاربس ت ی زمین هاین صراحت چنان رسا و گویاس ت ک ه محق ق را از هرگون ه تردی د درب اره
 .رهاندی بینامتنیت در پژوهشی با هدف تاریخی میموفقیت آمیز نظریه

د به صورت نقل کامل همراه با ذکر نش انی، میتواندر متن دیگر متن  کی بر اساس این نظریه، حضور
پ ژوهش حاض ر  چون: تلمیع، تلیمح و تضمین انجام بگیرد.هایی نقل به مضمون و یا با کاربرد آرایه

در نظر دارد از نظریه بینامتینت برای بررسی نق ش زب ان عرب ی در تولی د و بازتولی د تم دنی عص ر 
 مند گردد.ممالیک در حوزه تاریخ بهره

 زبان و تمدن ارتباط

زبان ارتباط تنگاتنگی با میراث تاریخی یک ملت دارد و با تغییرات زبانی، میراث یک ملت تغیی رات 
زبان صرفا در تعیین سطوح تمدن البته باید این اصل را در نظر گرفت که  جدی را تجربه خواهد کرد.

واند ب ه عن وان ی ک پدی ده زبان هنگامی میت (1397.)نوروزی فیروز و خاتمی نیا،ایفای نقش میکند
تمدنی در نظر گرفته شود که در هویتسازی تمدنی، در اعتباربخشی به تمدن و تولید و بازتولید حوزه 
اعتبار تمدنی که در نهایت به تولید و بازتولید تمدن و افزایش قدرت آن و اثرگذاری در ح وزه درون و 

ی رخ میدهد که زب ان ب ه عن وان ی ک پدی ده بیرون منتهی میشود مشارکت داشته باشد. این امر زمان
مثبت فرهنگی در نظر گرفته شود و در ساحتهای گوناگون به ویژه ساحت علمی ایج اد تن وع نمای د. 
یعنی اگر زبان بتواند کثرت علمی را در پی داشته باشد، به کثرت هویتی منجر میشود و هرچه من ابع 

. ویت از ق درت بیش تری برخ وردار خواه د ب ودساخت هویت از تکثر بیشتر برخوردار باشند آن ه
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از اینرو این مطل  که زبان کارآمدترین و موثرترین اب زار ب رای  (1397)نوروزی فیروز و خاتمی نیا،
در رقاب ت تم دنی، زب ان از  ت وان گف تم ی در نتیجه تمدن به شمار میرود میتواند قابل دفاع باشد.

 .جمله عاملهای مهم به شمار میرود

یخی عصر مملوکیتأثیر   زبان عربی در تولید و باز تولید آثار تار

به رشته تحری ر سرزمین مصر  از ظهور عباسیان تا حدود سده سوم هجری، نوشته تاریخی مهمی در
-567)ایوبی انه.د.(، 567-297ن)فاطمی ا ه.د.(،624-521)زنگیان اما در بازه زمانی در نیامد.

 ،ه ای محل ی، دودم انینابع بسیاری مشتمل بر تاریخم ه.د(923-648)به ویژه ممالیکو  (648
 (35و  34ص  ،1361 تألیف شد.)گی ، هاعمومی و فرهنو نامههای تک نگاری، تاریخ

س اله عص ر  250با یک آمارگیری نمونه ایی حجم این تولیدات و سیر صعودی آنها در دوران حدود 
ن است ک ه عص ر ممالی ک از آغ از ش کل دهد. الزمه این کار ایمی ممالیک به خوبی خود را نشان

د. به دوره هائی تقسیم ش ود. ش اخ  923د. تا زوال آن در سال 648گیری این حکومت در سال 
ساله باشد که در این تقسیم بندی تقسیم  50های تواند تقسیم این عصر به دورهها میتقسیم این دوره

 د.(923 -784لی  ک برج  ی)د.( و مما784-648دوره ممالی  ک ب  ه دو عص  ر ممالی  ک بح  ری)
گروه از  6تواند لحاظ شود بر اساس این تقسیم بندی نرخ رشد تاریخنگاری در عصر مملوکی در می

 مورخان این عصر قابل عرضه خواهد بود. 

 (700 – 648گروه اول: )

 شداد ابن خلکان، ابن

 (750 – 700گروه دوم )

 مقریزی کثیر، ابن مری،ع اهلل فضل ابن فرات، ابن دقماد، ابن ابن دواداری،

 (784 – 750گروه سوم )

 مقریزی قلقشندی، کثیر، ابن فرات، ابن خلدون، ابن

 (800 – 784گروه چهارم )

 مقریزی قلقشندی، فرات، ابن خلدون، ابن عسق نی، حجر ابن
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 (850 – 800) 5گروه 

 مقریزی ی،قلقشند ذهبی، عجمی، سبط ابن جوهری، شحنه، ابن عسق نی، حجر ابن تغری، ابن

 (950 – 850) 6گروه 

 حنبلی ذهبی، سیوطی، عجمی، سبط ابن طولون، ابن جوهری، شحنه، ابن سباط، ابن ایاس، ابن
 نمودار سیر ظهور مورخان در عصر ممالیک 

 
حجم انبوه تولیدات تاریخی عصر مملوکی، بخشی از آورده هائی بود که عص ر زری ن تم دن مص ر 

ان عربی بود که پس از انتقال اندیشمندان از شرد قلمرو اس می به منطقه اس می را رقم زد و این زب
غربی آن با قوت و اقتدار، قابلیتهای خود را در اختی ار اندیش مندان ای ن عص ر ق رار داد ت ا حاص ل 
تکاپوی علمی خود را در ظرف آن جاری کرده به محافل علمی ارائ ه نماین د. آث اری ک ه مانن د ه ر 

غ از ارتباط با آثار متقدم بر خود نبودند و حجم فراوان آن، بررس یدن ای ن مس أله را تألیف دیگری فار
 کند که چه ارتباطی میان تولیدات این عصر با اثار متقدم وجود دارد؟ می ضروری

 ارجاعات به منابع گذشته -1

ا قاب ل عرض ه در با تکیه بر بینامتنیت هیچ اثری بدون توجه به تولیدات پیشین و اخذ و اقتباس از آنه 
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محافل علمی نیست. مورخان عصر ممالیك نیز از این قاعده مستثنی نبوده و از آثار قبل از خود بهره 
مند بوده اند دو شیوه را برای ذکر منابع خود در پیش گرفته اند گاه من ابع خ ود را ب ه ص ورت ک ام  

اخبار گذش ته را اخ ذ های   و دادهصریح و آشکار ذکر کرده اند و گاه بدون اشاره به منبع خود مطال
کرده اند که این مسأله از چشم معاصران و اقران آنها پنهان نمانده و عنوان سرقت ادبی و مانن د آن در 

 ( 359، ص 1403کارنامه علمی این مورخان ثبت شده است.)سخاوی، 

 ذکر منابع متقدم -1-1

ع خود را به صورت دقیق ذکر نمایند در نتیجه برخی از مورخان این عصر خود را ملزم دانسته اند مناب
بعضی در مقدمه و بعضی هنگام نق ل در م تن کت اب و برخ ی در ه ر دو، ب ه مص ادر خ ود اش اره 

االعی ان ب ه وفیاتو اعم از شفاهی و کتبی هستند. ابن خلک ان در متنوع آثار این دوره منابع  اند.کرده
ا این فّن مراجعه کردم و آنچه را نیافتم از اف راد خب ره در به کت  مرتبط ب شکل گذرا، با این جمله که 

به این امر اشاره ک رده اس ت. بن ابراین من ابع وی  (20، ص1م، ج1994)ابن خلکاناین زمینه گرفتم
شامل کت  پیشین، استادان و مشایخ و مشاهدات خود وی بوده اس ت و تم ام ای ن من ابع در عن وان 

االعیان آش کار اس ت. ثبتت بالنقل او الس ماع و أثبت ه ابناءالزمان مما االعیان و انباءکتاب او، وفیات
، 1420.)ص فدی، ها استفاده برده استبالوفیات به سیصد کتابی اشاره کرده که از آننویسنده الوافی

 (41، ص1ج

العص ر ص فدی، از اعیانخود اشاره کرده است ک ه در نوش تن اث ر خ ود ر مقدمه اثر دحجر ابنابن 
اهلل العص   ر فض   ل، ذهبیهد.(745محم   د ب   ن یوس   ف اندلس   ی) العص   ر ابوحی   انمجانی
، 1، ج1972.)عس ق نی، مه اب رد د.( اس تفاده748ی)م.ذیل س یرالنب ء ذهب  د.( و749)د.ُعَمری

  (4ص
د.( و معج م الص حابه او ، س نن 417ابن کثیر از منابعی مانند دالئ ل النب وه اب ونعیم اص فهانی)م.

د.(، معجم الکبیر س لیمان ب ن احم د ب ن ای وب 458الصفات ابوبکر بیهقی)م.الکبری االسماء و 
( اب ن 1381د.(استفاده کرده اس ت.)رحیم ل و،630د.( و اسدالغابه ابن اثیر)م. 360-26طبرانی)

د.(، ت اریخ طب ری، 456د.(، جمه ره انس اب الع رب اب ن ح زم)212خلدون از سیره ابن هش ام)
کند که اخبار این واقع ه را می او در العبر گاه به صورت آشکار اشارهالکامل ابن اثیر بهره برده است. 

 ( 117،ص1988از کتاب ابن اثیر خ صه کرده ام.)ابن خلدون 
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ی غیرعرب ی، از ه ازبانرسد در فهم العدیم از منابع عربی و غیرعربی بهره برده است. به نظر میابن
ألیف خ ود، از من ابع ش فاهی و مکت وب وی در ت  (102،ص1981)هانی،دیگران کمک گرفته باشد

ها نام برده، استفاده ک رده اس ت. فراوانی، ازجمله تعداد بسیاری منابع خطی که با دقت مستمر از آن
ت   رین من   ابع مکت   وب وی را ن   ام ب   رده عب   دالعزیز س   الم، م   ورخ معاص   ر، برخ   ی از مهم

  (122،ص1981.)السالم،است

م از منابع غیر عربی اعم از اصل یا ترجمه آنها اس تفاده ک رده ابن ایبک دواداری هم از منابع عربی ه
است. او در کنز الدرر در موارد متعدد از تاریخ طبری به عنوان منبع خود یاد ک رده اس ت.)دوداری، 

( همچنین مس الک وممال ک 401ص 6. ج938ص  9، ج5ص5، ج 94، 71، 70، ص1بی تا، ج
، 162، ص  122، 121، ص1شود.)دواداری، ب ی ت ا، جمی ابن خردادبه، از جمله منابع او محسوب

، ص 7( کتاب سیره ج ل الدین منکبرنی اثر نسوی از جمله منابع فارس ی اوس ت)دواداری، ج196
، 7( هم چنین از منابع قبطی نیز برای ثبت تاریخ مصر استفاده ک رده اس ت)دواداری،بی ت ا، ج303
لوای بطام بتکی یاد میکند که اصل آن به زبان ترکی ( او از ترجمه عربی کتابی به نام ا237-219ص 

 -239بوده است موضوع این کتاب درباره اصل و نس  ترکان ب وده اس ت.)دواداری، ب ی تا،ص  
241) 

ابن خلدون مورخان گذشته را به دو دسته مورخان بزری جهان اس م مانن د مس عودی و اب ن اثی ر و 
گ اه ب  ه ت اریخم  ی دکن  د از گ روه اخی  ر انتق ام ی مقل دان تقس  یم دان  د.)ابن م  ی کن د و آنه  ا را ناآ

( اما خود او در العبر از تاریخ الکامل با ذکر نام و ی ا ب دون ی اد از آن 7و 3، ص 1، ج1366خلدون،
استفاده فراوان برده است این اخذ و اقتباس تا حدی است که مصححان این کتاب ب رای تص حیح و 

( او 76-53، ص 1391)ساالری شادی،اند.مراجعه کرده تکمیل مطال  مغشوش العبر به الکامل
کن د.)ابن م ی خود با مورخین گذشته چون مسعودی و بک ری اش ارههای در مواردی به پیوند نوشته

 (61و59،ص1361خلدون، 
در مجلدات اول تا ششم کتاب ِانباء الُغمر تصریح کرده است که بیشتر مطال   ی ابن حجر عسق ن
د.(، صارم الدین ابن 807گران گرفته است. منابعی مانند آثار ناصرالدین ابن فرات)خود را از آثار دی

د.(، 832د.(، تق ی ال دین محم د ب ن احم د فاس ی)816د.(، ابن حجی دمش قی)809دقماد)
از ی ( بسیار3-1، ص 1،ج1973د.()عسق نی، 855د.(، بدرالدین محمد عینی)808اقفهسی)

آید ک ه بدست ميی ان رفته است. از مجلد نهم انباء الغمر شواهدمنابع مورد استفاده ابن حجر از می
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د را نی ز از آث ار دیگ ران نق ل ک رده 846و  845ی ح وادث س الهای دهد ابن حج ر حت نشان مي
 ( 189و166و 159، ص9،ج1973است.)عسق نی،

ا از آث ار ت اریخ الُق دس واْلخلی ل ری تمام مطال  خود در کتاب ااُلنس اْلجلیل فی مجیرالدین حنبل
جل د  25ی ا  20پیشینیان گرفته است. کتاب عقدالجمان که بنا به گفته مورخان و شرح حال نویسان 

 است.مجلد بزری بوده تماما از منابع دیگر اقتباس شده 60ی و یا حت
گرفته و به اختصار ذک ر ک رده ی بردی ابن ایاس اخبار پیش از زمان خود را به طور یك جا از ابن تغر

د( مطال  خود را از منابع دیگر گرفته است و 935)د ی الورمالف اع می ابن طولون دمشقاست. 
-3، ص   1964بود، که اکنون موجود نیست.)ابن طولون دمش قی، ی کار او تاریخ زملکانی مبنا
56 ) 

ابن سباط دوستدار تاریخ و آثار و ادب و ش عر ب ود، ل ذا کتابخان ه ای ی کام ل ب ا مجموع ه ای ی از 
ترین منابع تاریخی گردآورده بود که در نگارش کتاب صدد األخبار)تاریخ اب ن س باط( از آنه ا مهم

اند که ایشان در بسیاری از جاهای کت ابش ب ه ن ام بهره برد. بیشتر این مصادر معروف و متداول بوده
الکامل فی التاریخ اب ن اثی ر و و م رآه الزم ان س بط اب ن آنها تصریح کرده است از جمله این منابع 

ذکری از من ابع نک رده اس ت؛ ام ا در  تبیک شاکرابن( 9،ص1413جوزی هستند.)ابن ساباط عربی،
منابعی دیگر از  البلدان ومتن تراجم، به بعضی از منابع خود مانند تاریخ بغداد، تاریخ دمشق، معجم

  (58، مقدمه، ص 1، ج1421.)ابن شاکر کتبی، اشاره کرده است این دست
ی، به علت مفقودشدن مقدمه آن، چندان معل وم من ابع ج ز نیس ت؛ ام ا ب ه  منابع مقریزی در المُقفَّ

ای ن از آث اری ک ه اکن ون در دس ت نیس ت  ل از منابع مکتوب نیز بهره برده است. نقل مط شفاهی
شّداد صنهاجی و الجمع و البیان فی اخبار َقیروان اثر ابن توان بهمی جملهازآن کند.می مسأله را تأیید

ام ا ( 1،ص1،ج1907ن اش اره کرد.)مقری زی، مانن د ا الجّزار و قاضی نعم ان وتواریخ الرقیق و ابن
 مقریزی در دررالعقود از چهار دسته منابع سود جسته است:

، ص 1، ج1970.)مقریزی،شناخته استمشاهده. به این معنی که صاح  تراجم را از نزدیک می. ۱
300)  

 (328، ص 1، ج1970.)مقریزی،گفتن رودرو با صاح  ترجمه استشافهه به معنی سخنم. ۲

  (66،ص1،ج1412)مقریزی،هاخطاجازات و دست. ۳
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 تألیفات گذشته. ۴

عبدالرحمن بن عم ر الشافعیه ، طبقاتصفدی بالوفیاتاو از آثاری مانند تاریخ مصر الحلبی، الوافی
من د ش ده اس ت. عزال دین عل ی، محق ق کت اب، ض من خلدون بهره، العبرابند.(772اسنوی )م.

است که مولف بسیاری از نکات ت راجم خ ود را از من ابع گذش ته برشمردن چهار منبع فود، معتقد 
 ، ص1992.)عزالدین ب ن عل ی، ها اشاره و از ذک ر برخ ی غفل ت ک رده اس تنوشته و به برخی آن

434) 
البیان عن تاریخ ِسنی زمان العالم علی سبیل الحجة و البره ان ز اند اعبارتابوالفداء منابع  برخی از

التاریخ المظفری از قاضی ش هاب ال دین ب ن اب ی سوم( ن علی منجم)سده ابوعیسی احمد ب تألیف
ه.د.( الجم  ع و البی  ان در ت  اریخ قی  روان ت  ألیف ص  نهاجی ) مت  وفی 624ال  دم حم  وی) مت  وفی 

ه.د.(، تاریخ خ ط تألیف شرف ب ن 685ه.د.(تاریخ لذه االح م از ابن سعید مغربی )متوفی333
د الزی  المأمونی و زی  ابومعشر بلخی و مسالک و ممالک مانن و آثاری در نجومابوالمطهر انصاری 

شماری دیگر از من ابعی ک ه ( 38و6و3، ص1و العزیزی حسن بن احمد مهلبی.)ابوالفداء، بی تا، ج
، ص 1ت.) ابوالفداء، بی ت ا، جها بهره برده است در این کتاب آمده اسابوالفداء در تألیف خود از آن

 ( 124، 2،ج127، 85، 81

این دوره از میان رفته و ی ا ب ه ی از منابع تاریخی البته باید در نظر داشت با توجه به اینکه تعداد بسیار
و انتق ال اخب ار و روای ات ی منابع، س ب  حف ظ و نگه داری دست ما نرسیده است، منقوالت برخ

ل   آنه ا را در آن من ابع را دی ده و مطای ب ردی و ابن تغری شده است. ابن کثیر، ابن دواداری بسیار
از قبیل ابن منّج ا، اب ن ی از منابع مفقوده بسیاری بردی اند. منقوالت ابن تغرخود ذکر کردهی کتابها
و جز آنها در جلد ششم از کتاب النجوم الزاهرة، اخبار دست اول در ت اریخ ایوبی ان را آورده ی قادس

از ی ( اب ن آیب ك دوادار127، ص 8، ج130، و 3، ص 6است.)ابن تغری بردی، ب ی ت ا، ب ی ت ا،ج
( ت ألیف عمادال دین کات   437، ص 6کتاب مفقودالس یل وال ذیل)ابن تغ ری ب ردی، ب ی ت ا، ج

یافته بود، استفاده و نقل کرده است. ی که آن را در دیری د( و نیز یك کتاب از قفط 597اصفهانی )د 
قبل ی یك در حوادث سالهادر خصوص ایوبیان و ممالی منقوالت ابن کثیر از کتاب علم الدین برزال

 .نیز مفقود استی الدین برزالذکر نشده و کتاب علمی د در هیچ منبع دیگر734از 
 دالئ ل النب وه است مانن د در مقدمه سیره نبوی فهرستی اجمالی از مآخذ خود را به دست دادهذهبی 

تاریخ احم د ب ن  دطبقات الکبری ابن سع المغازی ابن عائذ کات ،ی ابن اسحاد، سیرة النببیهقی، 
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خیثمه، تاریخ واقدی، تاریخ هیثم بن عدی، تاریخ و طبقات خلیف ه ب ن خی اط، ت اریخ ابوزرع ه ابی
 .دمشقی، الفتوح سیف بن عمر، تاریخ مفضل بن غشان غ بی

و از آث ار دیگ ری ه م ک ه . ابا این حال برخی از آثار که وی یاد کرده، در حال حاضر موجود نیس ت
ت اریخ نیش ابور محم د ب ن عب داهلل ح اکم ه ا کرده بهره ب رده اس ت. از جمل ه آنها را تلخی  آن

د.(وفی ات االعی ان اب ن خلک ان، 571، تاریخ مدینه دمش ق اب ن عس اکر)م.د.(405نیشابوری)م.
ت اریخ  افزاید: برای ت الیف ای ن اث ران مقدمه میاست. ذهبی در هم د.(562االنساب سمعانی)م.

ه ای دیگ ری از جمل ه ، تاریخ ابن اثیر، تاریخ ابن الفرضی، تاریخ وصله بن بشکوال، و کتابطبری
 .مرآه الزمان را مطالعه کرده است

س یرة  (ه. د ۳۵۰ب الم والی محم د ب ن یوس ف کن دی)م.مصادر مقریزی در خطط، کتااز جمله 
ه.د.( 630( و تاریخ حل  اب ن اب ی ط ی )م. ه.د۳۸۶)م.لمعزالدین اهلل ابن زوالد، سیرة ااالخشید

اخب ار مص ر و عجائبه ا از  ،(ه.د ۷۳۰اب ن مت وج)م.  ایقاظ المتغفل و اتعاظ المتامل فی الخط ط
د.(، مف رج الک روب ف ی اخب ار بن ی ای وب اث ر اب ن واص ل 606ابراهیم بن وصیف شاه )زنده تا 

د.( و عق  د الجم  ان 732د.(، نهای  ه االرب ن  ویری)592ب  ن ج  وزی)ه.د.( المن  تظم ا697)م.
( المختصر فی اخبار ه. د ۶۹۷د.(، مفرج الکروب فی اخبار بنی ایوب از ابن واصل )830العینی)

اب ن خل دون ت. بوده اس د.( 665ه.د.( الروضتین فی اخبار دولتین ابوشامه)732البشر ابوالفداء) 
اب ن نزه ه المقلت ین ابن اثی ر و الکامل از کتاب  خ صهرا به طور یادآور می شود که اخبار فاطمیان 

، 4، ج1384.)ابن خل دون،نق ل م ی کن د د.(420)مس ّبحیشخصی ب ه ن ام و  د.(617)الطویر
( ع وه بر او مقریزی و ابن تغری بردی، ابن فرات نیز در اخبار فاطمیان بر نزهه المقلتین اب ن 82ص

 (38، ، ص 1381)فااد،اند.طویر اعتماد کرده
( در ت اریخی ک ه ب رای واپس ین خلیفگ ان د.807.م)ناصرالدین محمد بن عبدالرحیم بن الف رات 

اس ت ام ا برخ ی از  استناد ک رده اگون از جمله الکامل ابن اثیرگون یفاطمی نگاشته است، به منابع
ریخ یحی ی ب ن تاریخ ابن الطویر و تامنابع او کتبی است که در حال حاضر در دسترس نیستند مانند 

نقل قول ابن الفرات از آنها در اما  ،ابی طّی این منابع توسط مورخان دیگری نیز به کار گرفته شده اند
او اط عات ذی قیمتی از کتاب اب ن ط ویر در خص وص  مجموع از امانت بیشتری برخوردار است.

، ص 1370است.) کهن،  ارائه کرده است که در دیگر کت  درج نشدهو رسوم دربار فاطمیان ها آیین
52 ) 
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شود مانند نمی مقریزی در آثار خود نام منابعی را آورده است که جز در کتابهای وی این اسامی دیده
( ابوالف داء 6، ص 1، ج1297ابن ابی طی، مسبحی، اب ن م أمون، اب ن زوالد و قض اعی)الجبرتی،

( واب ن کثی ر در 35، ص 1، ج1366کتاب خود را از روی کتاب ابن اثی ر استنس اخ ک رد.) بارتول د،
س یره، ه ای کتاببه در بخش سیره نبوی ، و سیره ابن اسحادبه در ذکر اخبار عرب، البدایه و النهایه 

س یره اب ن هش ام، به منابع دست اولی مانن د مغازی، دالیل و شمایل و در بخش تاریخ جهان اس م 
 تماد کرده است. اعتاریخ طبری، المنتظم ابن جوزی و تاریخ االس م ذهبی 

 عدم ذکر منابع متقدم خود -1-2

این آث ار از های ع وه بر استفاده گسترده آثار تاریخی این عصر از منابع متقدم، گاه شاهد بهره گیری
منابع متقدم بدون ارجاع به آنها هستیم؛ که موج اعتراض برخی از معاصران خود را برانگیخته اس ت 

ش وکانی از جمل ه  ر واکنش به این مسأله توجیهاتی را بیان داشته ان دبرخی از اندیشندان این عصر د
بردند، ح ال ی ا سبک نویسندگان همواره این گونه بوده که از کتابهای گذشتگان بهره میمعتقد است 

.)ش وکانی، نمودندتر کرده، یا بر آنها اعتراضاتی وارد میآنها را مختصر نموده یا مطال  آنها را واضح
ه ا، تلخ ی  ی ا رد آنه ا ( اما واقعیت این است این مسأله فقط در تلفیق اندیشه333، ص1تا، جبی

منابع دیگر بدون ارجاع به خ ود نویس نده نس بت داده های ها و دادهنمود نداشته است بلکه گاه یافته
ل ی ح اه اپژوهششده است و گاه معاصران این افراد پی به این مسأله برده ان د و در برخ ی م وارد 

در مقدم ه ای ن کت اب آورده العقیان س یوطی نظمسازد از جمله مصحح می حاضر این نکته را روش
آوری کرده و به خ ود فاقد تحلیل است. او آثار خود را با استفاده از آثار دیگران جمعاست این کتاب 
  (12 ، ص2000.)سیوطی، نسبت داده است

 الوفی ات، اتونویسد: به نظر من مالف ف میدی وافی بالوفیات صفاحسان عباس محقق کتاب و یا 
.)ابن کتاب صفدی را پیش خود گذاشته و با گلچین تراجم آن تألیف خود را چهار جلد ک رده اس ت

 (5-4،ص1، ج1973شاکر کتبی،
محقق اثر ابن سباط معتقد اس ت ک ه او از من ابعی چ ون دول االس  م ذهب ی و الس لوک مقری زی 

ج ز  کن د ک ه ب هبه نام آنها تصریح کند؛ چراکه او برخی وقایعی را ذکر می استفاده نموده بدون اینکه
 (10،ص 1413این دو منبع در جای دیگری به آنها اشاره نشده است.)ابن سباط مغربی،

ابن حجر کتاب عینی را به شدت مورد انتقاد قرار داده است و گفته است عینی گاهی یک ورقه کام ل 
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د استنساخ کرده و حتی غلطهای او را هم تکرار کرده اس ت و در برخ ی از را از روی تاریخ ابن دقما
موارد نیز مدعی شده که شاهد وقوع حادثه ایی بوده است ک ه در مص ر رخ داده در ح الی ک ه او در 

 (3-2، ص 1، ج1973شهر خود عینتاب بوده است.)ابن حجر عسق نی، 

 دوره از بسیاری از آثار ارزشمند ای ن با آنکه الزمان ختواری فی و االبدان نزهة النفوسابن صیرفی در 
 مآخذ خود را بجز در چند م ورد (31،ص 1، ج1402است.)طروانه،  نمودهاقتباس   و حتی استفاده
انتق اد  رو م ورد و از هم ین (386، ص 3و ح 57-51، ص 1، ج1970)ابن صیرفی،  نکرده معرفی

  (310-309، ص  3، ج1404.)ابن ایاس، است قرار گرفته معاصر خود ازمورخان دید برخیش
کن د و مقری زی را نی ز در ش مار م ی سخاوی که با الفاظ تند معاصرین خود را به سرقت ادبی متهم

زی، مدعی است که او دهد ضمن سودمند شمردن کتاب خطط للقاهره مقریمی چنین مورخانی قرار
ه .د( دس ت یافت ه و مط البی ب ر آن  811 - 761به کتاب شهاب الدین احمد بن عب د اهلل اوح دی )

( او این اتهام را به شکل ش دیدتری در 122، ص 2؛ ج358، ص 1افزوده است.)سخاوی، بی تا، ج 
نویس د:  مقری زی کن د و م ی م ی کتاب االع ن بالتوبیخ لمن ذّم اهل الت اریخ در م ورد او مط رح

( او ع وه ب ر 359،ص 1403مطالبی بر این کتاب افزوده و آن را به نام خود بسته است. )سخاوی، 
ه ای ک ه وی کتابزن د در م ورد س یوطی م دعی اس ت م ی مقریزی، به سیوطی نیز چنین اتهامی

 .دهدپیشینیان را جمع آوری نموده و تلخی  کرده و آنها را به نام خود نشر می

وه بر آن مقریزی تفصی ت تاریخی گسترده ابن الطویر که در میان مورخان دیگ ر نظی ر ن دارد را ع 
الف رات ک ه الحنفاء آورده است. مقایسه این معلوم ات ب ا ت اریخ اب نبدون ذکر مأخذ آنها در اتعاظ

وماتی را ک ه منقوالت تاریخی مطولی را با امانت تمام از ابن الطویر نقل کرده، منبع و مأخذ این معل
 دارد. مقریزی در االتعاظ آورده، مشخ  می

ابن خلدون برخ ف اینکه در العبر از الکامل ف ی الت اریخ اب ن اثی ر اس تفاده ک رده اس ت و ض من 
تعریف و تمجید از آن به صورت آشکار گفته است که در نقل مطال  خود از ابن اثیر استفاده فراوان 

تنها الکامل را جزو منابع مورد استفاده خود به شمار نیاورده بلک ه در برده است اما در مقدمه خود نه 
او شباهت تامی به نظرات ابن اثیر پیدا کرده نیز از ای ن اث ر ذک ری ب ه های جاههائی که نقد و تحلیل

میان نیاورده است. نویسنده مقاله تأثیر پذیری ابن خلدون از ابن اثیر ضمن ارائ ه ش واهد متع دد در 
 نه معتقد است سر و راز غیبت ابن اثی ر در می ان من ابع اب ن خل دون در مقدم ه ب ه ای ن ب ازاین زمی

ابن خلدون در طرد و رد مطال  مورخان پیش ین، ب ا الگوپ ذیری های گردد که پاره ایی از اندیشهمی
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شدید از ابن اثیر حاصل شده است. در واقع ابن اثیر پیشگام ت اریخی اب ن خل دون ب ود. وب ه رغ م 
تباسهای مکرر و الگو پذیری از ابن اثی ر، حرم ت فض ل و اهمی ت او را ت ا ح دوی زی اد نادی ده اق

( 53،ص1391کند.)علی س االری ش ادی، می انگاشت حتی گاه با بی اعتنائی از کنار ابن اثیر عبور
 الگوست معتقد است اگر پیشگامی مورخین پیشین ابن خلدون نب ود، ک ار اب ن خل دون ب ه ظه ور

 ( 171،ص1386.)الگوست،رسیدنمی

جدید، نظراتی دال بر استفاده ابن خلدون از آثار و تولیدات نظری اخوان های پژوهشع وه بر آن در 
الصفا مطرح است؛ این نظر نیز تأ کید دارد که ابن خلدون از آثار اخوان الص فا ب دون اش اره ب ه ن ام 

 1ز همین مبانی مطرح کرده است.ایشان استفاده برده و نظرات علمی جدید را با استفاده ا
به متن هایی اشاره می کند که از ابن اثیر نق ل ک رده، ام ا ب ه آنچ ه از  د موردابن خلدون فقط در چن

 .مسبحی یا ابن الطویر نقل کرده است، مطلقا  اشاره ای نمی کند

 متقدم منابع ازها قول نقل-2

بردن د و گ اه ب ا م ی مام تر منابع خود را ناممنابع این عصر در ذکر مطال  خود گاه با دقت هر چه ت
 کنند:می خود نیز غالبا از سه الگو تبعیتهای گذشتند. در نوع نقل قولمی اهمال از کنار این مسأله

 صریح و اع م شده. ۱

 غیر صریح و پنهان شد. ۲

 ضمنی. ۳

 ع وه. آوردمی را ثیرا ابن خاص نقدهای و اشارات استنساخ، مکرر، قولهایخلدون نقلاز جمله ابن
 اثی ر اب ن از او نقل است بوده او تأثیر تحت و نقدها تحلیلها ، تاریخی هایبینش تأثیر تحت او آن بر
 آورده ق ول نق ل پای ان در ص راحت ب ه م واردی در جائی تا دارد طوالنی هائی قول نقل گاه العبر در

 و زنگی ان مغ ول، خوارزمش اهیان، جقه،س   ت اریخ العبر در نقل در او اثیر. ابن سخن است: پایان
با ذکر نام و یا بدون یاد از آن استفاده فراوان ب رده اس ت ای ن اخ ذ و  اثیر الکامل ابن از مکرر ایوبیان

اقتباس تا حدی است که مصححان این کتاب برای تص حیح و تکمی ل مطال   مغش وش العب ر ب ه 
 ( 51، ص1391)ساالری شادی،اند.الکامل ابن اثیر مراجعه کرده

                                                                                 
 ر.ک. به کتاب نهایه اسطوره این خلدون از محمود اسماعیل. 1



 یریمحسن الو ...  یخنگاریتار یختار یمورد یبررس ی،تمدن یراثو م یزبان عرب

161 

 ان ب ر و کن دم ی وارد اث ر ای ن به نقدهائی گاه و نیست اثیر این روایات صرف ناقل خلدون ابن البته
 و ده دمی صورت اییمقایسه خود متقدم مورخان دیگر آثار با الکامل میان میان گاه گیرد ومی خرده

تاب تاریخ خ ود ب ه ص ورت خلدون در جای جای کع وه بر آن ابن .کندمی اذعان الکامل برتری به
و 64و  59و58و52ص 2، ج1366کند.)ابن خل دون، می برد و از او نقلمی هشام نامصریح از ابن

 (337و302

مقریزی در جائی که در روایات مورخان تعارض وجود دارد دست به تحلیل زده و قول قوی ت ر را ب ا 
نوان مثال در تعارض میان روای ت اب نگزیند. به عمعیارهائی که برای خود تعریف کرده است بر می

دهد چون گ زارش اب ن اثی ر را ب ه زوالد را ترجیح میاثیر در خصوص فاطمیان قول ابنزوالد و ابن
زوالد در عص ر خلف ای ف اطمی در مص ر داند در حالی ک ه اب نپیروی از مورخان عراد و شام می

 (30-29، ص 1، ج1387حضور داشته است.)مقریزی،
. 150، ص 1، ج1418دی در کتاب خطط خود از کتبی مانند کتاب أم راء مص ر)مقریزی او در موار

، 4. ج317، ص 3. ج219، 3. ج245، ص 3. ج69، ص 2. ج351و 348و ص 316، ص 4ج
( و کت         اب الفض         ائل 356، ص 4. ج348، ص4. ج316، ص 4. ج151. و ص 9ص 

، ص 2،ج1418)مقریزی،( و کت اب الم والی294، ص 1. ج233، ص 1، ج1418المصر)مقریزی 
( از شخصی به نام عمر بن محمد بن یوسف کندی نقل قول ک رده اس ت ک ه ب ه تفکی ک و ب ه 245

 صراحت به این منابع اشاره کرده است. 

زوالد به صراحت به منبع خود اشاره ک رده اس ت و در قول از ابناو همچنین در همین کتاب در نقل
( گ اه 114، ص 1،ج1418ن زوالد را آورده اس ت.)مقریزی،اکثر موارد به نظر میرسد ع ین م تن اب 

، 1،ج1418ضمن تصریح به نام ابن زوالد، ب ه ن ام کت اب او از جمل ه س یره الم ادرانیین)مقریزی، 
( اش      اره ک      رده 329، ص2،ج1418( ، س      یره معزل      دین اهلل)مقری      زی،151ص

 کند.می ( و عین مطال  را نقل151،ص2،ج1418است.)مقریزی،
مستقیمی در خصوص تاریخ فاطمی ان و اموی ان ان دلس های لحنفاء از مسبحی نقل قولدر اتعاظ ا

 (244، ص 1،ج1387کرده است.)مقریزی،

آورد.)ابن کثیر، ب ی می ابن کثیر در نقل قول از ابونعیم اصفهانی عین احادیث منقول در این کتاب را
نگام نقل از بیهقی نی ز ( او همین شیوه را ه332ص  5؛ ج7ص3؛ ج61ص  2؛ ج284، ص 1تا، ج

( اما با وجود اشاره به منابع تاریخی اث ر 44، ص3تا،جکند.)ابن کثیر،بیمی در موارد متعدد رعایت
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خود، در متن قول آنها را در اغل  موارد اورده است بدون اینکه به صراحت منب ع را معرف ی کن د. از 
ق ول طب ری را ب دون  علی جمله در خصوص ایمان اوردن حضرت خدیجه س م اهلل و حضرت 

 ( گ اه ب ه ص ورت ص ریح و آش کار مط رح35، ص2ت ا،جکند.)ابن کثیر، بیمی اشاره به نام او ذکر
( همچن ین از الکام ل 366، ص2ت ا،جکند.)ابن کثیر، ب یمی کند که مطلبی را از ابن جریر نقلمی

وال مورخ ان دیگ ر مقایس ه ه ائی ابن اثیر هم با ذکر سند نقل هائی دارد و گاه بین قول ابن اثیر و اق 
 (97، ص7دارد.) ابن کثیر، بی تا، ج

بوده و ب ا ی و کشوری مسأله دیگر این که چون اکثر مالفان عصر ممالیك از صاح  مناصبان لشکر
اند در گزارش آن دسته از روی دادها ک ه مرب وط ب ه روزگ ار داشتهی ارتباط تنگاتنگی س طین مملوک

ک شاهد وقوع بسیاری از حوادث بوده اند یا دستی بر آن داشته و در ایج اد حیات آنهاست یا از نزدی
اس ت و عی ار ی بس یاری و علمی ارزش تاریخی آنها داراهای آنها ایفای نقش کرده اند، بنابراین داده

شود که بدانیم آنها به تبع بیشتر روشن ميی برد. اهمیت این قسمت زمانمی را باالها عینیت این داده
گاهی از اسناد دولتی یگاه و موقعیت سیاسی خود بر بسیارجا یافتند، از این رو ح وادث کامل ميی آ

ان د.)ابن موارد به علت وقوع آنه ا اش اره ک ردهی در برخی و وقایع را با دقت و تفصیل گزارش، و حت
( ابن ایبک دواداری در جلد هشتم و نهم کتاب خ ود تع داد 23-20،ص 16،ج1413تغری بردی،

سیاس ی نظ امی را در اث ر خ ود ه ای یادی از مکتوبات، منشورات، توقیعات سلطنتی و شخصیتز
، 299،292، 289، 8ت ا، جآورده است که دارای اعتبار و سندیت تاریخی هستند.)ابن دواداری، بی

320) 

یخنگاری انواع و قالبها تداوم -3  گذشته تار

 مش تمل بس یاری منابع ممالیک، عصر در است دهبو معمول گذشته در که تاریخنگاری انواع میان از
 فرهن و و عم ومیه ای ت اریخ فرمانروای ان، درب اره نگ اری ت ک و دودمانی محلی، تاریخهای بر

 صلیبی جنگهای اوج در اجتماعی و سیاسی تحوالت علت به که است دسترس در تاریخیهای نامه
 آن نگ اری ت اریخ فرمانروای ان، برخ ی درب ارهها نگاری تک و دودمانی محلی،های تاریخ کثرت و

 . باشندمی برخوردارای ویژه امتیاز از دیگر تاریخیهای دوره به نسبت
 ،(د736 ت ا زن ده)ی دوادار آیب ك اب ن کنزال درر مانن د کتب ی عص ر ای ن عم ومی تاریخ قال  در

 ت اریخ ،(د774د)ی دمش ق کثی ر ابن والنهایة البدایة ،(د732د) ابوالفداء البشر اخباری المختصرف
 مقری زی المل وک ال دول لمعرف ه السلوک ،(د809د) خلدون ابن العَبر ،(د748د)ی ذهب االس م
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ی ب ردی تغ ر اب ن الزاه رة النج وم ،(د 855د)ی عین  ِعْقُدالُجمان ،(د852د) حجر ابن الُغْمر ِاْنباءُ 
وُءال مع ،(د900 د)ی َصْیرف ابن الَهصر ِاْنباءُ  ،(د874د)  المحاضره ُحسن( د903د)ی سخاو الضَّ

ُهور بدایع و( د927د)ی حنبل مجیرالدین الجلیلْااُلْنُس  ،(د911د)ی سیوط ( د928د) ایاس ابن الزُّ
 ب  د دیگ ر ح وادث ب ه ش ام و مص ر ت اریخ ذکر بر ع وه منابع این. هستند عمومی تاریخ زمره در

  اند.پرداخته نیزی اس م غیری سرزمینهای برخی حت وی اس م

 آغ از آدم و ع الم آف رینش زم ان از را خ ود ت اریخ( د310 د)ی طب ر مانند گاه عمومی تواریخ نای
 دیگ ری شکل را خود عمومی تاریخ گاه و کثیر ابن النهایه و والبدایه دواداری کنزالدرر مانند اندکرده
 جه ان تتحوال سپس و است شده شروع جاهلیت اخبار با البشر اخبار فی المختصر اند.کرده اغاز

 از پ س از مصر حکمرانان تاریخ به مقریزی السلوک یا و. است کرده منعکس را. د.ه 729 تا اس م
 .دارد اختص اص خ ود زمان تا چرکس و ترک ممالیک س طین و ایوبی کردهای یعنی فاطمیان زوال

 یبررس  را اس  م جهان تحوالت هجری 700 سال تا پیامبر هجرت زمان از ذهبی اس م تاریخ
. اس  ت آورده. د.ه 850 ت  ا 773 در را خ  ود زم  ان ح  وادث حج  ر اب  ن الغم  ر انب  اء. اس  ت ک  رده

 ابن.گیردمی پی 710 سال تا را رویدادها و است عمومی تاریخ یک دواداری آیبک ابن از دررالتیجان
 داس تان از گذش تگان، آث ار ب رخ ف ذه   م ن اخب ار فی الذه  شذارات کتاب در حنبلی عماد

 .است کرده آغاز هجرت نخست سال از اس م تاریخ با را تاریخ و نگفته سخن آفرینش
 و الَجلی ل، ااُلن ُس  الّزهور، بدایع المحاضرة، حسن الزهراة، النجوم همچون دوره این منابع ازی برخ

ی االعش   ص  بح کت  اب دو. ان  دی محل   ت  اریخ( د953 د)ی دمش  ق طول  ون اب  نی ال  َور ِاع   م
ی جهش یار واْلُکّتاب الُوَزراء مانند هستندی کتب الشریف بالمصطلح تعریفال و( د 821د)قلقشندی

 هم را تاریخی اسنادی دیوان مسائل بر ع وه که( د701 تألیف)ی طقطق ابنی َاْلَفْخر یا و( د331 د)
 .دهندمی پوشش

 عص ر انته ای ت ا س لجوقیان دوره آغ از و عباس ی عص ر اواخ ر در که نویسی تاریخ از دیگری گونه
 تولی دات در وفور به گونه این. است نویسی حال شرح و نگاری وقایع بین جمع یافت رواج ممالیک

 .است بوده معمول مملوکی عصر

 نتیجه گیری: 

زبان هنگامی میتواند به عنوان یک پدیده تمدنی در نظ ر گرفت ه ش ود ک ه در بر اساس آنچه گفته شد 
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و اف زایش ق درت و اثرگ ذاری  دستاوردهاو بازتولید  تولید ،هویتسازی تمدنی، اعتباربخشی به تمدن
زمانی رخ میدهد که زب ان در س احتهای این مسأله  آن در حوزه درون و بیرون مشارکت داشته باشد.
 گوناگون به ویژه ساحت علمی ایجاد تنوع نماید.

تولی د  زبان عربی بر اساس سرنوشتی که در سرزمین مصر پیمود؛ قابلیت یافت به عنوان یک عنص ر
کننده علم ایفای نقش نماید. زیرا از یک سو حاکمان مملوکی به سب  نی از ب ه مقبولی ت ع ام ب رای 
عرض اندام سیاسی، خود را مدافع زبان دین) عربی( در جامعه معرفی کردند و از سوی دیگر زم انی 

س می نی ز که میراث دار سیاسی و نظامی شرد قلمرو اس می شدند خود را وارث فرهنو و تمدن ا
کی د ب ر ت داوم رس میت زب ان عرب ی در مکاتب ات  دانستند. این مسأله انگیزه ایی شد تا ع وه ب ر تأ
حکومتی، این زبان را که در شرد قلمرو اس می تا قبل از حمله مغول، محم ل تولی د عل م ب ود ب ه 

ر نتیج ه ب ا وج ود عنوان بهترین گزینه برای معرفی خود به عنوان وارث جهان اس م تلقی نماین د؛ د
ی دیگر به صورت محدود در جامعه مصر، بیش از پیش فضا را برای یکه ت ازی زب ان هازبانحضور 

 عربی در عرصه علمی فراهم آوردند.
در این میان در حوزه دانش تاریخ، تولید کنندگان علم با انگیزه بیش تری از زب ان عرب ی در تولی دات 

از مورخان، درباری بودن د و ب ه واس طه عنص ر ت ک زب انی و  خود بهره بردند زیرا از یک سو قشری
رسمیت زبان عربی، در تولیدات تاریخی، زبان رسمی حکومت مخدوم خود را ارجح دانس تند. و از 

کرد به زب ان عرب ی می تاریخ معاصر آنها را مستندهای طرف دیگر اسناد حکومتی که بخشی از داده
جس تند از س وی دیگ ر قش ر دیگ ری از مورخ ان در ای ن عص ر م ی بود و آنها از ای ن من ابع به ره

تاریخنگاران عالم بودند که به عنوان عالمان دینی، مدافعان زبان قرآن و دین بودند و طبیعتا آثار خ ود 
 کردند.می را به زبان عربی تولید

مجموع شرایط فود فضای یک جوشش و جنبش علمی را در مصر ف راهم ک رد ک ه در س طح ک  ن 
ت بخشی به تمدن عصر مملوکی و تشخ  آن را موج  شد و بیش از پیش ب رای تولی د و ب از هوی

 تولید آثار به زبان عربی فضا را توسعه داد.
ارتباط آثار این عصر با تولیدات پیشین خود بسیار بارز و غیر قابل انک ار اس ت و در حف ظ قال   و 

م به صورت شفاف و یا غیر ص ریح و مانن د آن تاریخنگاری گذشته، نقل قول از منابع متقدهای شیوه
دهد. آثاری که م ورخین عص ر ممالی ک از آنه ا اس تفاده می در باز تولید آثار تاریخی خود را نشان

کردند یا الهام گرفتند حتی اگر به زبان غیر عربی مانند فارسی یا ترکی هم بود اما ب از تولی د آنه ا در 
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 به زبان عربی صورت پذیرفت. آثار تاریخی عصر مملوکان غیر عرب 

فاقد تحلیل از منابع پیشین در این عصر گاه به عنوان نقطه امتیاز تاریخنگاری این عصر های نقل قول
کن د از جمل ه ای ن مس أله در م ی شود چون زمینه باز تولید آثار مفقود ادوار قب ل را ف راهممی تلقی

از آثار  آنچه مورخان دو قرن هشتم و نهم د زیرادهمی بازسازی آثار مفقود عصر فاطمی خود را نشان
فاق د  ثبت و ضبط کرده اند، جز در چند مورد اس تثنایی پیشین خود در حوزه تاریخ خ فت فاطمی،

 نقد و تحلیل بوده و به صورت نقل قول صرف خود را نشان میدهد. 
آی د؛ ام ا در کن ار می د به شمارمی توان گفت آنچه در این عصر بر پایه منابع دیگر بنیاد یافته بازتولی

این جریان باز تولید قوی، اصل مهم تولید علم نی ز ب ه ش کل ب ارزی در عرص ه فرهنگ ی ای ن دوره 
مختلف داشته اند داده هائی ک ه های حضور دارد ابداعات و ابتکاراتی که مورخان این دوره در حوزه

مانن د آن مص ادیقی از تولی د عل م  بر اساس مشاهده و مشافهه در آث ار خ ود م نعکس ک رده ان د و
 شود. می محسوب

 منابع
ابراهیم سامرائی ، زبانشناسی تطبیقی، ترجمه سید حس ین س یدی، ته ران: دانش گاه تربی ت  .1

 .1376معلم، 

 .1404ابن ایاس، محمد ، بدایع الزهور، به کوشش محمد مصطفی، قاهره: بی نا،  .2
ه ره ف ی مل وک المص ر والق اهره، تحقی ق ابوالمحاسن یوسف، النجوم الزا ابن تغری بردی، .3

 .1413محمد حسین شمس الدین، بیروت: دارالکت  العلمیه، 
 ابن جنی ، د.ت.، الخصائ ، تحقیق علی النجار، قاهره: دارالکت ، بی تا. .4
 و البرب ر و العرب تاریخ فی الخبر و المبتدأ ابن خلدون عبدالرحمن، تاریخ ابن خلدون)دیوان .5

 .1988خلیل شحاده، بیروت: دارالفکر، دوم، : األکبر(، تحقیق لشأنا ذوی من عاصرهم من

................................. مقدمه اب ن خل دون، ترجم ه محم د پ روین گناب ادی، ته ران:  .6
 .1366انتشارات علمی و فرهنگی ، 

ن ، وفیات االعی ان وانب اء ابناءالزم ان،تحقیق احس ا أحمد بن محمد بن إبراهیمابن خلکان،  .7
 م.1994جلد،بی چا،بیروت،دارصادر،7عباس،

ابن سباط غربی، حمزه بن احم د ، ص دد االخب ار ) ت اریخ اب ن س باط( محق ق: عم ر ب ن  .8
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 د.11413عبدالس م تدمری، لیبی: بی نا، 
، بی روت: مکتب ة الجزی رة و الشام أمراء ذکری ف الخطیرة األع دابن شداد، محمد بن علی ،  .9

 تا[.الشاملة، ]بی
یرفی، علی ، نزهه النفوس واالبدان فی الت واریخ الزم ان، ب ه کوش ش حس ن حبش ی، ابن ص .10

 .1970قاهره: بینا ، 

ب ه کوش ش محم د احم د دهم ان، دمش ق،  ابن طولون دمش قی، محم د ، اع  م ال وری ، .11
 د.۱۳۸۳

علی شیری، بی ج ا: داراالحی اء : ابن کثیر ابوالفداء عمربن اسماعیل ، البدایه و النهایه،محقق .12
 تراث العربی، بی تا.ال

 ابوالفداء، اسماعیل بن علی، تاریخ ابوالفداء، بیروت: بی نا، بی تا،  .13
ی علوم ارتب اطی و ی ابوالحسن نجفی، پژوهشکدهاستروس، کلود لوی. نژاد و تاریخ، ترجمه .14

 ی ایران ]بی تا[.توسعه
 ش.1385آلن، گراهام. بینامتنیت، ترجمه پیام یزدانجو، نشر مرکز،  .15

 تا. تا: بیجا، بیگفتارهای تاریخ تمدن اس می،بیی، محسن، درسالویر .16

گاه،  .17  .1366بارتولد، والدیمیر، ترکستان نامه، ترجمه کریم کشاورز، تهران: آ

 .1297الجبرتی،عبدالرحمن بن حسن، عجای  اآلثار فی تراجم واالخبار، بی جا: البوالغ،  .18

 .1386ی پارسا. تهران: سوره مهر، شناسی. ترجمه مهدچندلر دانیل ،. مبانی نشانه .19
 .1344حّتي، فلیپ خلیل ،تاریخ عرب، ترجمه ابوالقاسم پاینده،تبریز،انتشارات فرانکلین، .20
حسن زاده، میرعلی و عبدالملکی، قنبر ، بازت اب اش عار س نتی و معاص ر فارس ی در اش عار  .21

 .1390، 16، شماره 9شفیعی کدکنی، پژوهشنانه ادب غنائی، دوره 

 م. 1995دار صادر ، چاپ: دوم، :اقوت ، معجم البلدان،، بیروتی ،حموی .22

ه انس روب رت رویم ر، ق اهره: مکتب ه : دواداری، ابن آیبک ، کنزالدرر و جامع الغرر، محقق .23
 الماید، بی تا. 

رحیم لو، یوسف، دایره المعارف بزری اس می، زیر نظر محم د ک اظم موس وی بجن وردی،  .24
 .1381 می، تهران: دایره المعارف بزری اس
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رضائی دشت ارننه، محمود ، نقد و تحلی ل قص ه ای ی از مزرب ان نام ه ب ر اس اس رویک رد  .25
 .1387، 4، ش1بینامتنیت، نقد ادبی، دوره 

زغلول س م، محمد ، االدب فی العصر المملوکی)الدوله االولی(، ق اهره: دارالمع ارف، ب ی  .26
 تا.

 .1391اول، بیجا: شرکت سهامی انتشار،زیگفرید، آندره ، روح ملتها ،ترجمه احمد آرام،  .27
ساالری شادی، علی ، تأثیر پذیری ابن خلدون از ابن اثیر، مطالعات ترایخ فرهنگی، پ ژوهش  .28

 .1391نامه انجمن ایرانی تاریخ، سوم، شماره یازدهم، 

 .1981 ،عبدالعزیز ، التاریخ و المورخون العرب، بیروت: دارالنهضه العربیه ،سالمال .29
مد بن عبد الرحمن ، االع  ن ب التوبیخ لم ن ذّم اه ل الت اریخ ، بی روت: دار السخاوی، مح .30

 . 1403الکتاب العربی، 
............................................... الض  وء ال م  ع أله  ل الق  رن التاس  ع بی  روت، دار  .31

 مکتبة الحیاة، بی تا. 
حت ی، لبن ان: دار و مکتب ه سیوطی، عبدالرحمن بن اب وبکر ، نظ م العیق ان، تحقی ق فلی پ  .32

 م.2000 البیبلیون،
 .1990بیروت: دارالعلم للم ئین.،  مصطفی، التاریخ العربی و المورخون،شاکر،  .33
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ین» مبارکۀ نحوی سورۀ –آوایی  شناسی سبک ف 
 «ُمَطفِّ

  1محمد تقی زندوکیلی
 دانشگاه سیستان و بلوچستان –دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی 

 چکیده
 ایالیه شناسی سبک ادبی اثر یک سبکی هایمشّخصه مطالعۀ در نوین روشهای از یکی

 در مختل ف متون سبک بررسی به ادبی متن مناس  هایماّلفه و هاالیه طرح با که است
 آوای ی، ه ایالی ه چ ون مختلف ی ه ایالی ه در م تن تحلیل با. پردازدمی جهان ادبیات

ی ک م تن  س بک ستۀبرج هایمشّخصه تنها نه ب غی و شناختی معنی نحوی، وانگانی،
 محت وا میس ر و پیوند آن با متن صوری هایمشّخصه تفسیرِ  شود بلکهمی ادبی مشّخ 

 با حاضر پژوهش. شودمی محقق نیز متن بر حاکم بینی جهان نتیجه کشف در و گرددمی
 ت ا اس ت پرداخت ه مطفف ین س ورۀ ب ارز ه ایویژگ ی بررسی به تحلیلی توصیفی روش

 ه ر مناس  متغّیرهای کارگیری به با آن، بر حاکم آخرت گرایی اندیشۀ بازتاب چگونگی
 موض وع ب ا متغیره ا ارتباط چگونگی تا است آن پی در پژوهش این. شود داده نشان الیه

مختلف موجود های الیه که یابد دست نکته این به نهایت در و تبیین نموده را سوره اصلی
 مخاطب ان ب رای اصلی مضمون مودنن ملموس در ایبرجسته نقش در سوره مطففین چه

های درونی در کنار کوتاهی آی ات که این الیه است آن از حاکی تحقیق برآیند. دارد خود
آخرتگرایی و  پیرامون که سوره اصلی پیوند خود را با موضوع و ضرب آهنو آنها به خوبی

 انس انها هب  را اخروی زندگی برای آمادگی لزوم حفظ نموده و پرهیز از کم فروشی است،
 . کرده است گوشزد

 .مطففین سورۀ کریم، قرآن آوایی، سبک شناسی نحوی، شناسی سبک :واژگانکلید

                                                                                 
1. Mt_zand@yahoo.com 
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 مقدمه
 ی ک س بکی ه ایمشّخصه تشریح به جدید، شناسی زبان هایشاخه از یکی عنوان به شناسی سبک

 ان واع ی ا ص رفی خ اّص  ساختارهای کاربرد دلیل به را، ادبی انواع از نوعی»  یا و پردازدمی اثر ادبی
 از مه م، ای ن انج ام ب رای و کندمی متمایز آن در رفته کار به وانگان یاها ترکی  وها جمله از معّینی
 و عناص ر کش ف( 11: 1992همک اران، و خفاجی) «گیردمی کمک موجود ادبی و زبانی هایدانش

 شناس ی معن ی نح و(، و آواشناس ی، دس تور زبان)ص رف در مهارت مستلزم سبکی، هایمشّخصه
 ای ن ب ه آشنای و ماهر تحلیلگر. است( بدیع و بیان معانی،) ب غت دانش و شناسی نشانه کاربردی،

 ب ا ُان س و م تن با ممارست یکی»: پردازدمی متن ساز سبک تمهیدات کشف به طریق دو از دانشها
 و بن دی دس ته و توص یف ن ییع ادب ی؛ اثر از زبانی پیکرۀ یک تهّیۀ دّوم نقشمند؛های سازه و عناصر

 ب رای را عناص ر آن تبیین و تحلیل کار توصیف، این از پس. متن در موجود امکانات کل از آمارگیری
 ت ا کوش دم ی س بک شناس ی (. ام روزه211: 1392فت وحی،«)کندمی آغاز شناختی سبک مقاصد
 ب ه ب ی ت وّجهی از ک ه پر کند خألیی کرده اند، ایجاد قدیم ب غی و نقدیهای پژوهش که را خألیی

 در بررسی متون ادب ی نش ات عینّیت گرایی هرگونه از بودن تهی و ادبیهای پژوهش مقصود و هدف
 گیرد . می
 زب انی باف ت بر تکیه با نقدی و با رویکردی تا نموده ت ش همواره خود کوتاه عمر طی در دانش این

 جمل ه از م تن از خ ارج مسائل تمام متن، رسیبر هنگام اینرو از بپردازد؛ متون ادبی بررسی به متن،
 س ایۀ در و زده کن ار ش ده، اثر خلق به منجر که راای اجتماعی بافت و بافت تاریخی مالّف، زندگی
 س بک شناس ی دانش. است آن زیبایی شناختی و فّنیهای جنبه کشف در پی متن، با مستقیم ارتباط

 گرچ ه ب رد؛م ی بهره زبان شناسی از گوینده ودمقص ساختن در آشکار زبان کارکردهای کشف برای
 ک ه اس ت ت اثیری بر اساسا   سبک شناسی تمرکز دارد، ولی دانش وجود این دو بین اساسی تفاوتهای

 گرفت ه نظر درهایی روش سبک شناسی،های بررسی کند درمی ایجاد متن خواننده یا گیرنده در زبان
 روش ها، ای ن از یک ی. ده دم ی ق رار بررس ی و لیلمورد تح جوانبش همۀ در را متن که است شده

 ب ا. کن دم ی بررس ی گوناگونهای الیه در را الیه ای، متن سبک شناسی. است متونای الیه بررسی
 الی ه، ه ر در آنه ا ارزش و نق ش و برجس تۀ س بکه ای مشّخصه مختلف، الیۀ پن  در متن تحلیل

 آن محت وای ب ا متن صوریهای ند مشخصهپیو تفسیرِ  و کشف روش این. شودمی مشخ  جداگانه
 داده نش ان روش نی ب ه س بک به شکل دادن در زبان از بخش هر نقش و سهم زیرا سازد؛می آسان را
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به ره  امک ان و کن دم ی پیشگیریها دیدگاه وها داده تداخل و تحلیل آشفتگی از شیوه، این. شودمی
س بک  رویکرده ای اغل  روش در این. سازدمی رامکان پذی الیه هر در را متنّوعهای روش از گیری

 را س بک شناس انه یک بررسی تواندمی که زبان در تحلیل واحدهای سطوح» . است کارآمد شناسی
 ب غ ی( و )الی ۀ الیۀ معناشناسی نحوی، الیۀ وانگانی، الیۀ آوایی، الیۀ: از عبارتند کند، سازماندهی

 ب ر مطفف ین س ورۀ مقاله این (. در241-238: 1392،)فتوحی« ( )ایدئولونیک کاربردشناسی الیۀ
 جمل ه ه ا، ط ول نح وی، الی ۀ در. گی ردم ی قرار تحلیل و مورد تجزیهای الیه سبک شناسی مبنای

 مط رح س بکیه ای ماّلف ه به عن وان آواها داللت و آوایی، ریتم الیۀ در دستوری، صدای و وجهّیت
 س وره بر حاکم توحیدی جهان بینی کشف دهد،می پیوند یکدیگر با را این ابزارها آنچه. شد خواهند

 .باشدمی

  تحقیق مساله بیان

 در بش ری تحری ف گزند از که است دینی مقّدس کتاب تنها و خاتم پیامبر جاوید معجزۀ کریم قرآن
 مش اهده وض وح ب ه ت وانم ی آن در را توحیدی جهانبینی و الهی روح رو، این از است؛ مانده امان
 اس ت، کرده مشغول خود به را بشر ذهن آسمانی، کتاب این با ارتباط در تاکنون دیرباز از هآنچ. نمود
 ارزش مندیهای ت ش تاکنون گذشته از قرآن ادبی اعجاز باب در. باشدمی آن اعجاز اسباب و وجوه

 آن عل وم و خ ود درون یهای ظرفیت با متناس  عصری هر در مسلمان اندیشمندان و گرفته صورت
 گف ت باید ت شها، این همۀ وجود با اّما اند؛ زده دست آن پیرامون تکراری یا بدیع آثار خلق به عصر

 بره ۀ ه ر در ک ه چرا نیست؛ متصّور آن برای پایانی که است جوشانای چشمه بسان ادبی اعجاز که
 روی ش م وازات ب ه ام روزه. ش د خواهند آن ازای جرعه نوشیدن به موّفق تنها پژوهشگران تاریخی،
 شدهای تازه مسیر وارد نیز قرآن ادبی اعجازهای جنبه بررسی شناسی، سبک همچون نوینی دانشهای

 دیگ ر از و ب وده مق دس کتاب این بودن فرازمانی و پذیری انعطاف بیانگر سویی از امر این که است
 درب ارۀ ک ه لم یع عنوان به شناسی سبک. سازدمی آشکار را ادبی اعجاز از ناشناخته زوایایی سوی،
 نداش ته؛ جایگاهی قدیم قرآنی مطالعات در شّک  بدون و بوده نوظهورای پدیده کند،می بحث سبک

 زی را اس ت؛ یافت ه قرآن ی اعج از مباحث ویژه به و قدیم مطالعات در نیکویی مجال سبک، وانۀ اّما
 از را ع رب سبکهای اب قرآن سبک تمایز وجه بایستمی پرداختند،می آن اعجاز بررسی به که کسانی
 نظ ر از. کنن د معرف ی ق رآن اعجاز اثبات برایای وسیله را آن تا دادندمی تمییز دو، آن بررسی خ ل
 ک  م با که دریابد بشری ک م با را آن فرد و برده پی قرآن ادبی اعجاز به توانستمی کسی تنها آنان،
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 قرآن ی و عربی کهن میراث بودن خالی وجود با. بشناسد را آنها سبکهای و داشته کامل آشنایی عرب
 ق رار قرآن ی یه اپژوهش ک انون در شناس ی س بک و سبک امروزه شناختی، سبک یهاپژوهش از

 ای، الی ه شناس ی س بک مبن ای ب ر ت ا است ت ش در حاضر پژوهش راستا، همین در. است گرفته
 ه مه ایی تحلیل چنین. دهد رقرا تحلیل و بررسی مورد را مطففین مبارکۀ سورۀ سبکیهای مشّخصه
 رن و هیچگ اه ک ه زن ده همیش ه کت ابی عنوان به را قرآن هم و داده دست به قرآن از جدید خوانشی
 معرف ی دارد، را عص ر آن عل وم اس اس بر بررسی ظرفیت عصری هر در و گیردنمی خود به کهنگی

 س ورۀای الی ه شناس ی سبکهای مالفه از گیری بهره با تا شودمی ت ش حاضر پژوهش در. کندمی
 :شود داده پاسخ زیرهای پرسش به مطففین مبارکۀ

 ارتب اط سوره اصلی موضوع با چگونه کریم قرآن سوره این در موجودای الیه متغّیرهای از کدام هر •
 کند؟می برقرار

  دارد؟ سوره اصلی مضمون نمودن ملموس درای برجسته نقش الیه کدام •

  هشپژو  ضرورت و اهمّیت

 ک ارگیری ب ه ادبی و نوین آشنایی با رویکردهای ضرورت بشر، عقلی و فکری بلوغ تناس  به امروزه
ی ه اپژوهش و تحقیق ات از منظر این تا شودمی احساس شّدت به قرآن ادبی اعجاز از بحث در آن

 چنین از آنقر آیات خوانش. آورد وجود به خوانشهایی چنین برای را مناسبی بسیار بستر نوین قرآنی،
 را قرآن عظمت تنها نه که است آن پنهان و پیداهای الیه در اندیشه و تأمل نوعی واقع در نوینی، منظر
 ب ه نق ش توان دم ی و بوده آن جاودانگی و پویایی و حیات بر سندی بلکه کرده؛ آشکار پیش از بیش

 .شدبا داشته قرآن نورانی ساحت از مهجوریت و غربت غبار زدودن در سزایی

  پژوهش هدف

 و کریم قرآن تحلیل و تجزیه برایای زمینه شناسی، سبک معرفی با که است آن پژوهش این از هدف
در  کارآم د روش ی کهای الیه شناسی سبک نمودن مطرح با و آید فراهم شیوه این به دینی متون دیگر

 قرآن ی ادبی لعاتمطا تحّول در ماثر ت شی است، شناسی سبک مختلف رویکردهای نمودن عملی
 .دهد دست به بزری معجزۀ این از متفاوت خوانشی و پذیرد صورت



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

174 

  پژوهش پیشینۀ

کریم بر مبنای سبک شناس ی در  قرآن پیرامون شناختی زبان و ادبی رویکردهای اخیر، دهۀ سه دو در
حس ن نوش ته ابوال« نازع اتی سبک شناسی سوره» است. از جمله: یافته قال  کتاب و مقاله فزونی

ی ادبی قرآن به چاپ رسید. هاپژوهشدر فصلنامه  1396مومن نژاد و مرتضی سازجینی که در سال 
نازعات مورد تحلیل و تجزیه ی سبک شناسی را در سورهی برجستههای نویسندگان این مقاله ویژگی

ش نژاد و قاس م مهرانگیز خدابخی نوشته« سوره مبارکه النباای سبک شناسی الیه» اند.خود قرار داده
ی ادبی قرآن به چاپ رسیده است. نویسندگان این هاپژوهشدر فصلنامه  1397مختاری که در سال 
»  ان د.را در سه الیه نحوی و آوایی و وانگانی مورد بررسی موشکافانه ق رار داده مقاله سوره مبارکه نبا

 العربی ة اللغة قسم در که الخرشه، النوری غال  أحمدی نوشته «القرآنی الن  فی االنزیاح اسلوبیۀ
 رس الۀ ای ن در نویس نده و اس ت رس یده چ اپ ب ه 2008 س ال در األردن مات ة، جامع ة آدابها، و

 ق رار پ ژوهش و تحلیل مورد قرآن سبکیهای مشخصه از یکی عنوان به را هنجارگریزی دانشگاهی،
 جامع ة در که غوادره، طحیمر حسین فیصلی نوشته «مریم سورۀ فی أسلوبیۀ مستویات»است. داده

 م ریم س ورۀ سبکیهای ویژگی به مقاله این در نویسنده و رسیده چاپ به فلسطین المفتوحة القدس
 داده قرار بررسی مورد نحوی و وانگانی آوایی، سطح سه در را مریم سورۀ شناسی سبک و کرده اشاره
 . است

 سورۀ مبارکۀ مطففین و مضامین آن آشنایی اجمالی با

نِ  الَرّ بِ   ِحیِم ْحَمنِٰن الَرّ ْسِم الَلّ

ِفیَن ﴿ ْلُمَطِفّ ْیل  ِلّ اِس َیْسَتْلُفلَت ﴿1َو ِذیَن ِإَذا اْکَتاُللا َعَلى الَنّ َاُ لُهْم ُیْخِسنُر 2﴾ اَلّ ِإَذا َکاُللُهْم َأو َوّ  ﴾3وَت ﴿﴾ َو
ْبُعلُثلَت ﴿ ُهم َمّ اُس ِلَر ٥﴾ ِلَیْلٍ  َعِظیٍم ﴿4َأاَل َیُظُنّ ُأوَلنِٰئَك َأَ ّ ﴾ َکناَلّ ِإَتّ ِکَتناَب ٦ِبّ اْلَعاَلِمیَن ﴿﴾ َیْلَ  َیُقلُ  الَنّ

ارِ  یٍن ﴿ اْلُفَ ّ ین  ﴿﴾ َوَما َأْ َر 7َلِفي ِسِ ّ ْر 8اَ  َما ِسِ ّ ْیل  َیْلَمِئٍذ لِّ 9ُمل   ﴿﴾ ِکَتاب  َمّ ِبیَن ﴿﴾ َو ِذیَن 10ْلُمَكِذّ ﴾ اَلّ
یِن ﴿ ُبلَت ِبَیْلِ  الِ ّ ُب ِبِ  ِإاَلّ ُکُلّ ُمْعَتٍ  َأِثیٍم ﴿11ُیَكِذّ ِلنیَن  ﴾ ِإَذا ُدْتَلٰى َعَلْیِ  آَیاُدَنا َماَل َأَساِطیُر 12﴾ َوَما ُیَكِذّ َوّ

َ
اأْل

ۖ  َبْلۜ  َر 13﴿ ا َکاُ لا َیْكِسبُ ﴾ َکاَلّ ُهْم َعن َرّ 14لَت ﴿اَت َعَلٰى ُمُللِبِهم َمّ َمْحُ لُبنلَت ﴿﴾ َکاَلّ ِإَ ّ ِهنْم َیْلَمِئنٍذ َلّ ﴾ 1٥ِبّ
ُهْم َلَ اُلل اْلَ ِحیِم ﴿ ُبلَت ﴿1٦ُثَمّ ِإَ ّ ِذي ُکنُتم ِبِ  ُدَكِذّ ْبنَر 17﴾ ُثَمّ ُیَقاُل َهنَٰذا اَلّ

َ
َلِفني  ارِ ﴾ َکناَلّ ِإَتّ ِکَتناَب اأْل

یَن ﴿ ِیّ لَت ﴿اَ  َما ﴾ َوَما َأْ َر 18ِعِلّ ُیّ ْر 19ِعِلّ ْبَر 21ُبلَت ﴿﴾ َیْشَهُ ُه اْلُمَقَرّ 20ُمل   ﴿﴾ ِکَتاب  َمّ
َ
َلِفي َ ِعیٍم  اَر ﴾ ِإَتّ اأْل

َر 22﴿
َ
ِعیِم ﴿ُ  ِفي ُوُجلِهِهْم َ ْضَر ﴾ َدْعرِ 23وَت ﴿اِجِك َینُظُر ﴾ َعَلى اأْل ْخُتنلٍ  ﴾ ُیْسَقْلَت ِمن َرّ 24َة الَنّ ِحینٍق َمّ
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ِلَك َفْلَیَتَناَفِ  اْلُمَتَناِفُسلَت ﴿﴾ ِخَتاُمُ  مِ 2٥﴿ ۚ  َوِفي َذٰ ا َیْشنَر 27﴾ َوِمَزاُجُ  ِمن َدْسِنیٍم ﴿2٦ْسك  ُب ِبَهنا ﴾ َعْین 
ِذیَن َأْجَر 28ُبلَت ﴿اْلُمَقَرّ  نِذیَن آَمُننلا َیْضنَحُكلَت ﴿﴾ ِإَتّ اَلّ ِإَذا َمنُرّ 29ُملا َکاُ لا ِمَن اَلّ وا ِبِهنْم َیَتَغناَمُزوَت ﴾ َو

ِإَذا ا َقَلُبلا ِإَلٰى َأْهِلِهُم ا َقَلُبلا َفِكِهنیَن ﴿30﴿ ِإَذا َر 31﴾ َو لَت ﴿﴾ َو ﴾ َوَمنا 32َأْوُهنْم َمناُللا ِإَتّ َهننُٰواَلِء َلَضناُلّ
ارِ 33ِسُللا َعَلْیِهْم َحاِفِظیَن ﴿ُأْر  ِذیَن آَمُنلا ِمَن اْلُكَفّ َر 34َیْضنَحُكلَت ﴿ ﴾ َفاْلَیْلَ  اَلّ

َ
وَت َینُظنُر  اِجنِك ﴾ َعَلنى اأْل

اُر 3٥﴿ َب اْلُكَفّ   (30)مطففین: جزء﴾3٦َما َکاُ لا َیْفَعُللَت ﴿ ﴾ َهْل ُثِلّ

فین سوره  ج زء در ک ه اس ت مکی هایسوره از سوره آخرین و کریم قرآن سوره سومین و هشتاد ُمَطِفّ
 م ذمت را فروشانکم سوره، این در خداوند. فروشانکم یعنی مطففین. است گرفته جای قرآن امسی
 اوص اف بی ان و قیامت اتفاقات توصیف. ندارد وجود آخرتی کنندمی گمان آنان فرمایدمی و کندمی

 ک م س وره این آغاز در. دهدمی تشکیل را سوره این محتوای( گناهکاران) فاجران و( نیکوکاران) ابرار
: اس ت چنین 6 تا 1 آیات برگردان. گیرندمی قرار پروردگار تهدید مورد حالت، شدیدترین به فروشان
 کام ل و تم ام س تانند، پیمان ه( به چیزی) مردم از چون که آنان باد؛ فروشان کم بر عذاب و ه کت

 ک ه دارن دنم ی گمان آنان مگر. دهندمی کم ایشان به کنند، وزن یا پیمانه آنان برای چون و گیرند،می
 پ  ا ب  ه جهانی  ان پروردگ ار براب  ر رد م  ردم ک  ه روزی عظ یم؛ روزی( در) ش  د؟ خواهن  د برانگیخت ه

 عبارت به. کنندنمی رعایت دیگران برای ولی کنند،می رعایت خود نفع به را حق مطففین. ایستندمی
 باع ث ک ار این و روحیه این. خواهندنمی دیگران برای خواهند،می خود برای را حق که آنگونه دیگر

 ح دود جامع ه اف راد اگ ر. اس ت متقاب ل قودح رعایت بر آن اساس که است انسانی جامعه تباهی
 حق ود نک ردن رعای ت ک ریم ق رآن. یاب دم ی گسترش امور تمام در فساد نکنند رعایت را یکدیگر
 رستاخیز روز از غفلت عمل، این ریشه البته. داندمی مردود را آن و کندمی نکوهش سخت را دیگران

 .است

 نیک ان، یعن ی اب رار نی ز و بدکاران یعنی فجار هب نسبت الهی حتمی قضای از سوره، بعدی بخش در
 و جه نم در یعنی سجین در بدکاران: که است این الهی ثابت سنت و حتمی قضای آن. دهدمی خبر

 در نیکوک اران براس تی.گیرندم ی جای خدا قرب منازل و بهشت عالی درجات یعنی علیین در نیکان
 را( بهش ت) نعم ت طراوت چهرهایشان از. نگرندمی (و نشسته) تختها بر. بود خواهند( الهی) نعیم

. اس ت مش ک آن، م وم و مه ر( ک های ب اده. )ش وندم ی نوشانیده شده، مهرای باده از. یابیمی در
 ب ا آمیخت ه ک ه ش رابی. گیرن د پیش ی یک دیگر بر( زندگی این به رسیدن برای) مشتاقان که بجاست

 هس تندی کسان ابرار. نوشندمی آن از( الهی درگاه) مقربان کهای چشمه. است تسنیم( چشمه شراب)
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 نیک ان اعمال نامه االبرار کتاب از منظور و. دارند نیكی عمل و اعتقاد و بلندی همت و وسیعی روح که
 واالمق ام و مرتب ه بلن د بس یار ک ه دارد قرار عّلّیین نام به کل دیوان یك در که است مامنان و پاکان و

ی ب اال طبقات یا بهشت آسمان از که کندمی یبهشت طهور شراب برترین به اشاره سوره این در. است
 ک ه شده ذکری کسان پاداشی بهشت شراب این. نوشندمی خال  بطور را آن مقربان ریزد ومی فرو آن
 توص یف با سوره این. بگیرند روزه تابستان گرم روز در کهی کسان و بپوشند چشم دنیا آلودة شراب از

 و فاجران گروه و ُمَقربان و ابرار گروه یعنی گروه دو معرفی با و آخرت جهان و رستاخیز عاوضا و معاد
 روز در گوی دمی و کن دمی اش اره جهان این در مامنان به کافران تمسخرآمیز لبخندهای به مجرمان
 .خندندمی کافران به مامنان قیامت،

 :محور زیر استوار است پن  بر مطففین سورهی محتوا گفت توانمی خ صه طور به
 . فروشان کم به نسبت شدید وتهدید هشدار-1

 .گیردمی سرچشمه رستاخیز به راسخ ایمان عدم از گناهان که مطل  این به اشاره-2
 .بزری روز آن در«فّجار» سرنوشت ازی بخش-3
 .بهشت در نیکوکاران پرور روحی ونعمتها عظیم مواه  ازی قسمت-4

 .قیامت در کار این شدن ومعکوس مامنان به نسبت کافران جاه نهی استهزا بهای اشاره-5

 سورۀ مطففینای الیه بررسی

  آوایی الف( الیۀ

 آن وی ژۀ و خ اص آهن و با تا نمایدمی انتخاب را آن موسیقی خود، موضوع ک م به توجه با گوینده
 این رو از کن د؛ منتق ل خ ودمخاطبان و خوانندگان ک م  به بهترین وجه ممکن به را مقصودش بتواند

 اهمّی ت از گوین ده ب رای اس ت، وانگ ان گ زینشی وابسته که موضوع با متناس  موسیقی انتخاب
 کار یعنی گزینش صحیح الف اظ و وانگ ان برنیای د، این از عهدۀ او چنانچه و است برخوردار فراوانی

 و موس یقی ب رای ق رآن»  .ل کندمخاطبان ک م خود منتق را به خود مقصود هرگز قادر نخواهد بود تا
 آیات جّو  با که کندمی انتخابای به گونه را کلماتش لذا است؛ قائل ارزش معنا اندازۀ به ک م آهنو

: ت ا ب ی )یاسرحس ین،« باش د داش ته ت وازن و هم اهنگی سوره با کل اوقات بیشتر در و آنها سیاد و
در  ام ر ای ن و ربایدمی را دلهای شنوندگان و است گوش نواز آن آوایی انسجام و قرآن آهنو. (335
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برم ی گ ردد ک ه در ای ن  آنها( آوایی )داللت کلمات و حروف آوای طبیعت و ریتم به نخست درجۀ
 ارتباط میزان بررسی به منظور مطففینی آوایی سوره داللت و بخش برای روشن نمودن مطل ، ریتم

 .گیردمی قرار لتحلی مورد مفاهیم و اندیشه حاکم بر آن، با آنها

یتم -۱  سورۀ مطففین آیات ر
پیرام ون  بیش تر ک ه موض وع تناس   ب ه و شده نازل مکه در کریم قرآن سی ام جزءهای سوره غال 

 .باش دم ی تند آهنگی و ریتم و کوتاه آیاتی دارای است، معاد و نبوت توحید، قبیل از اعتقادی مسائل
ای جامع ه ب ا مکی آیات» : گویدمی مکیهای سوره دتن ریتم و پرتحرک موسیقی دربارۀ یاسرحسین

تاثیرگ ذاری  از پ یش و بود طنین انداز او گوش در مسجع نثر و شعر موسیقی پیوسته که بود رو به رو
 ری تم و آهن و چن ین دیگ ر، سوی از گذاشت؛می تاثیر احساساتش بر موسیقی وی، در کریم قرآن

 علی ه اس می دعوت اصول تثبیت منظور به قرآن که عتقادیا و فکری برخورد در بسزایی تندی، تأثیر
 (375)همان:  «داشت بود، شده نازل آنان جاه نۀ عقاید مشرکان و

ب ه عن وان نمون ه ای ن تن وع . اس ت رفت ه به کار مختلفیهای ریتم معنا، تناس  در سوره مطففین به
 توان در زیر مشاهده کرد: می موسیقیایی آیات را

ْبُعلُثلَت ﴿ َأاَل َیُظُنّ  ُهم َمّ اُس ِلَر ٥﴾ ِلَیْلٍ  َعِظیٍم ﴿4ُأوَلنِٰئَك َأَ ّ ﴾ َکناَلّ ِإَتّ ِکَتناَب ٦ِبّ اْلَعاَلِمیَن ﴿﴾ َیْلَ  َیُقلُ  الَنّ
ارِ  یٍن ﴿ اْلُفَ ّ ین  ﴿﴾ َوَما َأْ َر 7َلِفي ِسِ ّ ْر 8اَ  َما ِسِ ّ بِ 9ُمل   ﴿﴾ ِکَتاب  َمّ ْلُمَكِذّ ْیل  َیْلَمِئٍذ ِلّ ِذیَن 10یَن ﴿﴾ َو ﴾ اَلّ

یِن ﴿ ُبلَت ِبَیْلِ  الِ ّ ُب ِبِ  ِإاَلّ ُکُلّ ُمْعَتٍ  َأِثیٍم ﴿11ُیَكِذّ ِلنیَن  ﴾ ِإَذا ُدْتَلٰى َعَلْیِ  آَیاُدَنا َماَل َأَساِطیُر 12﴾ َوَما ُیَكِذّ َوّ
َ
اأْل

ا َکاُ لا َیْكِسُبلَت ﴿﴾ َکاَلّ َبْل َر 13﴿ ُهْم َعن َرّ  ﴾ َکاَلّ 14اَت َعَلٰى ُمُللِبِهم َمّ َمْحُ لُبلَت ﴿ِإَ ّ ِهْم َیْلَمِئٍذ َلّ ﴾ ُثنَمّ 1٥ِبّ
ُهْم َلَ اُلل اْلَ ِحیِم ﴿ ُبلَت ﴿1٦ِإَ ّ ِذي ُکنُتم ِبِ  ُدَكِذّ  ﴾ 17﴾ ُثَمّ ُیَقاُل َهنَٰذا اَلّ

های توصیف صحنه نیز و آن وقوع بر استدالل و معاد مسألۀ پیرامون که سوره مطففین 17-4در آیات 
 ب رای سویی از خداوند زیرا است؛ کوبنده این ریتم. باشدمی محسوس آیات تند ریتم است، قیامت

 طغی انگران ع ذاب و قیام ت دهشتناک واقعۀ از سوی دیگر از و آوردمی براهین و ادله معاد، منکرین
 چنین با که متناس  مجهور حروف و توانمند و پویا و کوبنده ریتم از بنابراین آورد؛می میان به سخن

 . بردمی بهره است، فضایی
ْبَر 

َ
َر 22َلِفي َ ِعیٍم ﴿ اَر ِإَتّ اأْل

َ
ِعیِم ﴿ُ  ِفي ُوُجلِهِهْم َ ْضَر ﴾ َدْعرِ 23وَت ﴿اِجِك َینُظُر ﴾ َعَلى اأْل ﴾ ُیْسَقْلَت 24َة الَنّ

ْخُتلٍ  ﴿ِمن َرّ  ﴾ 27﴾ َوِمَزاُجُ  ِمن َدْسِنیٍم ﴿2٦اِفُسلَت ﴿﴾ ِخَتاُمُ  ِمْسك  َو ِفي َذِلَك َفْلَیَتَناَفِ  اْلُمَتنَ 2٥ِحیٍق َمّ
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ا َیْشَر   ﴾ 28ُبلَت ﴿ُب ِبَها اْلُمَقَرّ َعْین 

 ک ه از آنج ایی ده د؛ ک اهش را اضطراب و استرس تواندمی آرامش بخش و منفعل م یم، موسیقی
 است نیازای موسیقی کشند،می تصویر به را أخروی نعیم ازای سوره مطففین، صحنه 28-22آیات 

مره ون  ن رم، ری تم ای ن. باشد نگرانی و تشویش و اضطراب از دور و و آرامش امنیت با که متناس 
 .است رفته به کارها آیه این در که است مهموس صداهای

ِذیَن َأْجَر  ِذیَن آَمُنلا َیْضَحُكلَت ﴿ِإَتّ اَلّ ِإَذا َمُرّ 29ُملا َکاُ لا ِمَن اَلّ ِإَذا ا َقَلُبلا ِإَلٰى 30﴿ وا ِبِهْم َیَتَغاَمُزوَت ﴾ َو ﴾ َو
ِإَذا َر 31َأْهِلِهُم ا َقَلُبلا َفِكِهیَن ﴿ لَت ﴿﴾ َو ِسنُللا َعَلنْیِهْم َحناِفِظیَن ﴾ َوَمنا ُأْر 32َأْوُهْم َماُللا ِإَتّ َهنُواَلِء َلَضناُلّ

ارِ 33﴿ ِذیَن آَمُنلا ِمَن اْلُكَفّ َر 34َیْضَحُكلَت ﴿ ﴾ َفاْلَیْلَ  اَلّ
َ
اُر 3٥وَت ﴿ِجِك َینُظُر ا﴾ َعَلى اأْل َب اْلُكَفّ َمنا  ﴾ َهْل ُثِلّ

 ﴾ 3٦َکاُ لا َیْفَعُللَت ﴿

 مواق ف بودن طوالنی به دلیل کشد،می به تصویر را آدمی بی پایان مسیر این سوره که 36تا29آیۀ  از
در کت اب آس مانی  که خداوند تب ارک و تع الی گفت توانمی شده است؛ استفاده کند ریتم از قیامت

 ری تم بی آن که را به کار گرفته است؛ ممتاز معانی با متناس  موسیقی از سرشار ریتمیک ود سبکخ
تقوی ت  الف اظش را تص ویرپردازی ق درت موسیقی قرآن ک ریم، معنا بر ریتم غلبه یابد. یا و معنا بر

 را آن س میج و ذهنی روانی، القاگری ریتمهای آیات آن به خوبی توانسته انواع اینرو از و کرده است
 ازای خ ارد الع اده ذهن ی تصاویر آن، در رفته به کار فضای با متناس  دهد و آواهای آن نیز افزایش

 چش  مان پ  یش در را نیکوک  اران پ  اداش و گنهک  اران عقوب  ت قیام  ت، و اوص  اف جه  نم و بهش  ت
 اند.کرده ترسیم خوانندگان و مخاطبان خود

 سورة مطففین در آواها معنایی داللت -2

 رس انگی و معن ایی نق ش ب ر ع  وه کلم ه آوای ی س اختار» که  معناست بدان آواها معنایی لتدال
 اب  غ را گوین ده م ورِدنظر مفهوم مستقیم، غیرای گونه به اصوات، ازای مجموعه رهگذر از خویش

 مپی ا ارائ ۀ برای که کریم قرآن در آواها القاگری و داللت مسألۀ (318: 1368)شفیعی کدکنی، «کند
 کریم، قرآن آیات در زیرا است؛ برخوردارای ویژه اهمّیت از برد،می بهره مختلفی شگردهای خود از

 رس ا و آسان را مقصود که کلماتی ترکی  از بیش و موقعّیت هر متناس  و خاص لغات از آمدن بیش
. ب رد پ ی آیات بر غال  هوای و حال و کلمه معنای به توانمی آواها رهگذر از کند،می ذهن وارد در

 زب ان در. است اجتناب ناپذیر ضرورتی حروف مخارج بررسی عربی، آواهای معانی با برای آشنایی
 :شوندمی تقسیم دسته دو به ها، مخرج برمبنای عربی، آواها
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 هم راه ب ا عرب ی واجه ای ازای دسته تولید اولی،. )بی واک( مهموس و )واکدار( مجهور آواهای •
عبارتن د  ک ه ش وندمی سب  را واکدار نام به آواییای پدیده ایجاد نتیجه، در و تیصو تارهای ارتعاش

 ب  دون آواه  ا از دیگ  ر گروه  ی تولی  د ام  ا ی(؛ و، ن، م، ل، غ، ع، ظ، ض، ز، ر، ذ، د، ج، )ب،: از
 ح، ث، )ت، واجه ای. ش وندم ی نامیده بی واک آواهای که گیردمی صورت صوتی ارتعاش تارهای

 (203-201: 2000بشر، ) باشندمی ویژگی این دارای ه( ک، د، ف، ط، ص، ش، س، خ،

 ج، د، ت، ب، )أ، ح روف در بیش تر ک ه س نگین آواهای. )رخو( سبک و )شدید( سنگین آواهای •
 ح بس نتیج ۀ امر، این. شوندمی ادا انفجاری یا دفعی به صورت یابند،می انعکاس ک( د، ط، ض،

 ب رخ ف باش د؛م ی فش ار از رهایی و صوت آزادی با همراه آنها ادای و بودهها ریه از خارج هوا در
 نی زای باریک ه ک وچکترین و نداش ته فش ار به نیازی خروج، هنگام به سبک آواهای آواهای سنگین،

 ص، ش، س، ز، ذ، خ، ح، )ث، حروف در آواها این. باشد آنها ادای برای مناس  تواند مخرجیمی
-24 :ت ا بی انیس، ) رسدمی به گوش آنها از خفیف صدایی تلفظ، نگامه و داشته ف،( نمود غ، ظ،
27) 

و  قیام ت هولناک حوادث قبیل از فخیم و ستری معانی القای برای که باورند این بر عرب آواشناسان
 مهم وس آواه ای از آن، مواه   و بهش ت توص یف ب رای و مجه ور آواهای از آن، مناظر توصیف

 و ق وی مع انی مجه ور، و واک دار آواه ای» گوید: می باره این در درعوض حی. است استفاده شده
عوض «)روندمی به کار آسان و نرم معانی برای )مهموس( آرام و سبک آواهای و رسانندمی را محکم
 (30: 1999حیدر،

 نسبت حروف در سوره حروف آواها

 م هلر
 ع، ه، ض، ا، ر، ذ،  ،  ، ب،

 ى و، ت،  ، ل، غ،
٥3% 

 مهملس
 ط، ص، ش، س،  ، ح، ث، ،ت

 ه  ، ق،  ،
17% 

 %2٦   ق، ط، ض،  ،  ، ت، ب، أ، سنگین یا ش ی 

 سب  یا رخل
 ص، ش، س، ا، ذ،  ، ح، ث،

   غ، ه،
9% 
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 1 جدول

دارای  نی ز آن ح روف بیش تر و اس ت ش ده تش کیل ح رف 751وانه و  169مطففین از  مبارکۀ سورۀ
 ح روف و نخس ت جایگ اه در درص د 53ا تع داد مجهور ب  حروف. باشندمی شّدت و جهر صفت

 ب ه توّج ه ب ا ش دید و مجه ور حروف فراوان کاربرد. دارند قرار بعدی جایگاه در درصد 26شدید با 
حس اب ش ده  و هدفمند کام    داشته، نظر در وانگان گزینش در را آوایی داللت متعال خداوند اینکه

نیز  و معاد، منکرین و بودند مّکه مشرکین که سوره لیۀاّو  مخاطبین با رویایی زیرا است؛ گرفته صورت
 ش دید ان ذار و ع ذابه ای منظ ره ترسیم آن،های نشانه و رستاخیز پیرامون که سوره غال  مضمون

. طلبی دمی را باالیی بسامد چنین سوره بر حاکم هولناک و دلهره آور سنگین، فضای است؛ همچنین
مسائلی اس ت ک ه در  با ارتباط در رفته به کار شّدت بخش روفح باالی حجم این خ ل از آنچه اّما

 ری تم ب ا و را بیدار کند رفته فرو سنگین خواِب  به و غافل سوره مطففین مطرح شده است تا انسانهای
 و خ دایی ک ه کنی د اندیش ه. بنگری د. ش وید بیدار: کنندمی تکرار در گوششان را هشدار این واحد،

 پی ام آن، در موج ود آواه ای رهگ ذر از س وره ای ن آیات که گفت توانمی هست. حسابی و تدبیری
 ب ه عم ل ب ه را او و ک رده زمزم ه آدم ی گ وش در ج زاء روز وجود بر را مبنی متعال خداوند هشدار

 زم رۀ در و ش ود نائ ل اب دی سعادت به و پیموده را سعادت راه بدین ترتی  تا فرامی خواند فرامینش
 س ر تراب ا  کن تی لیتن  ﴿ی ا فریاد خود دنیایی عملکرد دیدن و نامۀ عمل نگشود با که نباشد کسانی

 .دهد

 مطففین برخ وردار سوره در اندکی بسامد درصد از 9درصد و حروف رخو با  17حروف مهموس با 
 رسد؛ چ ونمی به نظر منطقی و معقول کام    سوره غال  موضوع به توّجه با کاربرد این که باشندمی

نعم ت  پ ر و آرام و ام ن فض ای ترس یم برای بیشتر که است نحوی به حروف از گونه دو این طبیعت
 یافت ه اختص اص فض ا ای ن به 28-22آیات  تنها سوره این در که شودمی استفاده آن از بهشت مانند

 .گیرد می درصد سوره مطففین را در بر19است که این آیات فقط 
ْبَر 

َ
َر  ﴾22َلِفي َ ِعیٍم ﴿ اَر ِإَتّ اأْل

َ
ِعیِم ﴿ُ  ِفي ُوُجلِهِهْم َ ْضَر ﴾ َدْعرِ 23وَت ﴿اِجِك َینُظُر َعَلى اأْل ﴾ ُیْسَقْلَت 24َة الَنّ

ْخُتلٍ  ﴿ِمن َرّ  ِلَك َفْلَیَتَناَفِ  اْلُمَتَناِفُسلَت ﴿2٥ِحیٍق َمّ ﴾ 27﴾ َوِمَزاُجُ  ِمن َدْسِنیٍم ﴿2٦﴾ ِخَتاُمُ  ِمْسك  َو ِفي َذٰ
ا َیْشَر   ﴾28ُبلَت ﴿اْلُمَقَرّ  ُب ِبَهاَعْین 
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  نحوی ب( الیۀ

را  زب ان ی ک دره ا جمل ه شکل گی ری وها وانه ترکی  نحوۀ به مربوط قوانین که است دانشی نحو،
 نهای ت در و جمله شکل گیری و کلمات ترکی  چگونگی به صرفا   نحو وظیفۀ البّته. دهدمی آموزش

 ق وی ارتب اطی ک ه است آن نحو هدف» ترباال سطحی در بلکه شود؛نمی محدود فصیح سخن ایراد
 برق رار ش ود،م ی نامی ده افک ار و مع انی ک ه آنچ ه و ش ودم ی نامی ده جمل ه ترکی  که آنچه میان

»  است زیرا ک م اصلی عنصر همانطور که گفته شد جمله،( 38-35: 1994المطل ، عبد)«نماید
 بی انها جمله واسطۀ به را خود افکار ده،نویسن شود.می فهم قابل زبان کاربران برای متن آن وسیلۀ به

  (195: 2004)الحسینی،« کندمی برقرار ارتباط و گویدمی سخن آنها با و کرده

 ب ا آن ارتب اط و س بک زمین ۀ در عبدالقاهر جرجانیهای اندیشه وها دیدگاه عرب، دانشمندان بین از
 و نظ م نوعی سبک»  گوید:می سبک مفهوم از دقیق تصویریی ضمن ارائه او. است توّجه قابل نحو

 ترکی  در الفاظ ترتی  که کندمی اشاره ( وی361: 1368)جرجانی، « است  کلمات چیدمان نحوۀ
 عل م اقتض ای اس اس ب ر را خود ک م» گویدمی و است متکلم ذهن در معانی ترتی  تابع کلمات،

 را و سبک نظم ارتباط عبدالقاهر (362)همان:« کن عمل آن قوانین و اصول اساس بر و بده قرار نحو
 به نظ م خاصی ویژگی که دهدمی را امکان این خالقی هر به نحو که است معتقد و کرده تأیید نحو با
 کلم ات آن گوین دۀ برتری و امتیاز باعث خود خودی به کلمات که چرا ببخشد؛ کلماتش چیدمان و

 نی ز س بک شناس ی مباح ث در مروزها. است امتیازبخش که است کلمات چیدمان بلکه شوند؛نمی
 ایجاد در باالیی توان از هم زیرا است، برخوردار عناصر سایر به نسبت خاصی از اهمیت نحو عنصر
 بیش تر نح وی عناص ر در گوین ده پنه ان ذهنی ات و روحی ات نی ز و بوده مختلف برخوردار معانی

 تحمی ل و مخاط   ب ه گوین ده دگاهدی  و فکر انتقال در جمله اهمّیت به توجه با .کندمی خودنمایی
 از برش مرده ان د؛ نح وی الی ۀ بررسی در را متعددیهای مالفه کلمات، روابط نحوی بر ایدئولونی

 جمل ه درها وانه نظم چگونگی جمله، بودن پیچده و مرک  ساده، کوتاهی جمله ها، و بلندی: جمله
 دی دگاه ب ا آن رابط ۀ و نح وی صدای و وجهیت معیار، یا نشاندار نظم ساختار نحوی در جابجایی و

 در دس توری ص دای و وجهّیت جمله، طول متغّیر سه کنونی پژوهش که در... و همپایگی نویسنده،
 .شودمی بررسی مطففین سورۀ
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 هاجمله طول -1

 بلن د جم ت» دارد.  گوینده موردنظر مقاصد و معانی با مستقیمی ارتباط جم ت بلندی و کوتاهی
و  آورده روی پیچیدگی و اطناب نوعی به وی لذا دارد؛ حکایت خود نویسندۀ اندیشۀ ودنب پیچیده از
 افک ار پیوس تگِی  نتیج ۀ کوت اهه ای جمل ه حالی ک ه در پیماید؛می را تودرتوای شیوه خود، بیان در

 س خن، در منقط ع و کوت اهه ای جمله ( فراوانی22: 2008)بومحلم،« است آن وضوح نویسنده و
 مک یه ای س وره شود سوره مطففین یک ی ازمی هیجان انگیز و اندیشه سرعت سبک، شتاب باعث
 چی ز دو در بت وان را کوت اهی ای ن عّل ت ش اید. باشدمی آیاتش کوتاهی آن، بارز مشّخصۀ که است

رعایت حقود م ادی و معن وی  پیرامون این سوره آیات اصلی محور چون آنکه نخست: کرد خ صه
 کوت اه از جم  ت استفاده پس است؛ اخروی نعیم و عذاب توصیف و م فروشیدیگران و پرهیز از ک

 ؛ آنه ای نعم ت س ریع زوال و هس تی جه ان بودن زودگذر بر باشد هشداری تواندمی آن منقطع و
 انس ان و زن دم ی فری اد بشر گوش در پی درپی را دنیا نشدن فریفتۀ و آخرت و معاد یاد که هشداری

غفل ت  دم ی ک ه چ را برگی رد؛ توشه خود بی بازگشت سفر برای امکان ّد ح در که است کسی عاقل
 ج زء به وی ژه و قرآن کوچکهای سوره چون اینکه دّوم. داشت خواهد دنبال به را جانکاهی پشیمانی

 زی را باشند؛می خاّصی شده اند دارای پیوستگی نازل وحی نزول آغاز در هستند، مکی بیشتر که آخر
 و داش تند ط والیی ی د س خن گف تن آهنگ ین و ایجازگویی در که بودند اعرابی نقرآ اّولیۀ مخاطبین

 فط ری م ردم آن ه ر کس ی از گ وش ب ه ک ه ب وده ا سوره این تأثیر قدرت و اعجازی ب غت همین
 ک ه اس ت ک رد. گفتن یم ی روش ن هدایت نور به چنان را آنان وجود و کردمی مجذوبش رسید،می

خ ورد ک ه ب ه می این سوره به چشم آیات در سریع و شدید و آهنو مقاطع و آیات کوتاهی مشّخصۀ
 : توان به آیات زیر اشاره کردمی عنوان نمونه

اُس ِلَر ٥ِلَیْلٍ  َعِظیٍم ﴿ ارِ ٦ِبّ اْلَعاَلِمیَن ﴿﴾ َیْلَ  َیُقلُ  الَنّ یٍن ﴿ ﴾ َکاَلّ ِإَتّ ِکَتاَب اْلُفَ ّ اَ  ﴾ َوَمنا َأْ َر 7َلِفي ِسنِ ّ
ین   ْر 8﴿ َما ِسِ ّ ِبیَن ﴿9ُمل   ﴿﴾ ِکَتاب  َمّ ْلُمَكنِذّ ْیل  َیْلَمِئٍذ ِلّ یِن ﴿10﴾ َو ُبلَت ِبَینْلِ  النِ ّ نِذیَن ُیَكنِذّ ﴾ َوَمنا 11﴾ اَلّ

ُب ِبِ  ِإاَلّ ُکُلّ ُمْعَتٍ  َأِثیٍم ﴿ ِلیَن  ﴾ ِإَذا ُدْتَلٰى َعَلْیِ  آَیاُدَنا َماَل َأَساِطیُر 12ُیَكِذّ َوّ
َ
 اأْل

 : و یا این آیات
ْبَر کَ 

َ
یَن ﴿ ارِ اَلّ ِإَتّ ِکَتاَب اأْل ِیّ لَت ﴿﴾ َوَما َأْ َر 18َلِفي ِعِلّ ُیّ ْر 19اَ  َما ِعِلّ ُبنلَت ﴾ َیْشَهُ ُه اْلُمَقَرّ 20ُمل   ﴿﴾ ِکَتاب  َمّ

ْبَر 21﴿
َ
َر 22َلِفي َ ِعیٍم ﴿ اَر ﴾ ِإَتّ اأْل

َ
 ﴾ 23وَت ﴿اِجِك َینُظُر ﴾ َعَلى اأْل
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 وجهّیت -2

 برج ای س خنانش در را خ ود افک ار وه ا اندیش ه از آث اری گف تن س خن هنگ ام به خالق اثری هر
 .جس ت به ره دس توری ص دای و وجهّی ت نح وی متغّیر دو از توانمی آن کشف برای که گذاردمی

دس توری  عناصر وسیلۀ به ضمنی به طور که است گزاره یک بیان در گوینده قاطعّیت میزان وجهّیت»
ی ا  گ زاره ی ک واقعی ت ب ه او پایبن دی درج ۀ ی ا گوین ده کّلی قصد ن کنندۀبیا و شودمی داده نشان

 ب ه تواندمی زبانی عنصر این ردیابی با متن، مخاطِ  . است آن به نسبت اشتیاد و اجبار باورپذیری،
: 1392فت وحی،«)یاب د دس ت مال ّف، س بک و زب ان روانش ناختیهای جنبه از دقیقتری اط عات

 معن ای و افزای دمی پاره گفتار در موجود خنثای گزارۀ به را خاصی عناییم بار ( وجهّیت284-295
 ک ه اس ت دلیل همین به ندارد؛ وجود صریح جمله معنای در که کندمی ضمیمه گزاره به راای افزوده

 آن ب ا م ردم ک ه است ابزاری است؛ تعبیر پنهان گرامرِ  وجهّیت» : گویدمی وجهّیت تعریف در فاولر
. کنن دم ی بی ان گویند،می کههایی حقیقت گزاره به نسبت را خود سرسپردگی و التزام و تعّهد درجۀ

 (؛285: 1392ام ور اش اره دارد)فت وحی، از حالت یک آرزوی و تمّنا دربارۀ آنها نگرگاه به وجهّیت
 خ ود عقای د تواندنمی بخواهد، هم اگر حّتی شخ  که است از آن حاکی وجهّیت از تعبیری چنین

 خ ود اصلی عقیدۀ و نظر تواندمی بخواهد، که هم زمانی در مقابل و کند پنهان گفتن سخن گامهن را
 و اعتق اد رفت ار، مخاط   تا کند بیان مناس  وجهی ازعناصر استفاده با و مستقیم غیر صورت به را

 جه ت گوینده یا نویسنده که است ابزاری وجهّیت کند بنابراین تبیین گفتگو جریان در را او احساس
 و حقیق ت ب ه را خ ود پایبن دی گون اگونهای درجه» کند می استفاده آن از خود جهان بینی بازتاب
 .(74: 1393وردان ک، «)کن د تع دیل مخاط   ب ر را ک مش تأثیر و نموده ابراز گفته هایش اعتبار
تقس یم  مش هورترین و مهمترین جمله از پالمر تقسیم بندی متن، یک در وجهّیت مقولۀ بررسی برای

 تقس یم روی دادی وای گ زاره دس تۀ دو ب ه را وجهّی ت پ المر. رودمی به شمار زمینه این درها بندی
 ب ه روی دادی وجهّی ت و اس ت هماهن و گوینده نگرش با قاطع به طورای گزاره وجهّیت» .کندمی

 زیرشاخۀ را معرفتی وجهّیت سپس وی نشده اند؛ عملی و بوده بالقوه که شودمی نسبت داده حقایقی
 معرفت ی، وجهّی ت ده دم ی ق رار روی دادی وجهّیت زیرشاخۀ را پویا و تکلیفی و وجهّیتای گزاره

 محت وای ب ه موج ود نس بت ش واهد و دانش و اط ع براساس گوینده تعّهد درجۀ و نظر دربردارندۀ
 ( 465: 1391)الینز، «است جمله

س ورۀ  در ک ه اس ت بررس ی قاب ل ح رف و ص فت فعل، مقولۀ سه ضمن در عربی زبان در وجهّیت
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 در ب ارزی شکل به وجهّیت. شودمی بررسی فعل زاویۀ از وجهّیت فعلی، وجه غلبۀ مطففین به دلیل
 ام ر، احتم ال، إخب ار، بر که است آن ازهایی جنبه یا صورت» وجه فعل .نمایدمی جلوه جمله فعل

 بس یاری در (380: 1384فرشید ورد،«)ندکمی داللت دیگر امور برخی و امید تأکید، تمّنی، آرزو،
 حقیق ی و واقع ی وج ه اخب اری ک ه ب ر روی دادهای» دارد اصلی صورت دو فعلی وجه ،هازبان از

 :Palmer‚ 2001) «دارد اشاره فرضی و واقعی غیر رویدادهای به که التزامی وجه و کندمی داللت

 و ام ری التزام ی، ش رطی، إخب اری، فعل ی وجه پن  به داللی معنای اساس بر» عربی، زبان (در 1
 ( 281-279: 1998الریحانی، ) «است شده اشاره تأکیدی

 وق وع ع دم ی ا وقوع که است آن إخباری وجه. دارد را بسامد سورۀ مطففین بیشترین در إخباری وجه
 زا اس تفاده ب ا گوین ده .است کذب و صدد قابل آن در اسناد و کندمی بیان یقین و قطعّیت با را فعل
 در »ده د.م ی خبر دهد،می رخ آینده یا حال گذشته،های زمان از یکی در که فعلی از إخباری وجه

 مستقبل و حال ماضی، ساختارهای و در اشکال مضارع فعل که مواردی تمامی در عربی زبان دستور
 زی را دارند؛ داللت إخباری وجه بر همگی نقلی استمراری و ماضی ماضی بعید، ماضی رفته؛ به کار
 وج ه ویژگیه ای ب ه توج ه (280: 1998)الریح انی،« دهندمی نشان خبر بیان در را گوینده حالت

 در را رخداد بودن حتمی زیرا باشد؛می معرفتی وجهّیت بیان به قادر وجه در بیشتر موارد این إخباری
 ق رآن در ارتباط با آید ومی وجود به موجود و عینی مدارک و شواهد از بودن حتمی این که گیردمی بر

 آن یعن ی گوین دۀ ناحی ۀ از ح وادث و رخ دادها قطعّیت و حتمّیت این نیز بحث مورد سورۀ و کریم
 ب ه إخب اری، وج ه از استفاده باالی بسامد عّلت که گفت بتوان شاید .شودمی حاصل متعال خداوند

 و بع ث ثب وت ب ر اللاستد و احتجاج مقام در طرفی از که سوره برمی گردد این مختلف موضوعات
ه ای صحنه از برخی و قیامت پرپایی توصیف به دیگر طرفی از برآمده و عظیم خبر این تحّقق و جزا

 موج  را اخباری وجه از بهره گیری همه، این و است پرداخته نیکان و بدان و احوال بهشت و جهّنم
 : توان مشاهده کردیم آیات زیر در را إخباری وجه کاربرد از بخشی بنابراین است؛ گشته

ْبَر 21ُبلَت ﴿َیْشَهُ ُه اْلُمَقَرّ 
َ
َر 22َلِفي َ ِعیٍم ﴿ اَر ﴾ ِإَتّ اأْل

َ
ُ  ِفني ُوُجنلِهِهْم ﴾ َدْعنرِ 23وَت ﴿اِجِك َینُظنُر ﴾ َعَلى اأْل

ِعیِم ﴿َ ْضَر  ْخُتلٍ  ﴿﴾ ُیْسَقْلَت ِمن َرّ 24َة الَنّ ِلنَك 2٥ِحیٍق َمّ َفْلَیَتَنناَفِ  اْلُمَتَناِفُسنلَت ﴾ ِخَتاُمُ  ِمْسنك  ۚ َوِفني َذٰ
ا َیْشَر 27﴾ َوِمَزاُجُ  ِمن َدْسِنیٍم ﴿2٦﴿ ِذیَن َأْجَر 28ُبلَت ﴿ُب ِبَها اْلُمَقَرّ ﴾ َعْین  ِذیَن آَمُنلا ﴾ ِإَتّ اَلّ ُملا َکاُ لا ِمَن اَلّ

 ﴾29َیْضَحُكلَت ﴿
 مض ارع افع ال طفف ینهمانطور که در آیات فود قابل مشاهده است غال  وجه اخباری در س وره م
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 و فوری ارتباط مضارع فعل از استفاده زیرا بیشتر شود؛ متن قطعّیت امر سب  شده تا باشد که اینمی
 بیش تر توج ه جل   باع ث اس ت، آین ده آن وقوع ظرف که حوادثی دارد مورد واقعیت با بی واسطه

 ک ه گف ت بای د م وعمج در. داش ت خواه د پی در را حوادث آن تأثیرگذاری بیشتر و شده مخاط 
 جه ان بین ی و س وره ش ده ب االی قطعیت سب  فعلیه، قال  جم ت در إخباری وجه باالی بسامد

 لجاج ت از ش خ  منک ر چنانچه بنابراین بخشد؛می قّوت را دیگر سرای به اعتقاد لزوم و توحیدی
 .ماند خواهدباقی ن او نزد در معاد انکار برای جایی قطعّیتی چنین وجود با بردارد، دست خود

 دستوری صدای -3
 را در نویس نده ذهنّی ت و دیدگاه توانمی آن از استفاده با که است نحوی ماّلفۀ دیگر دستوری صدای

 ب ا فع ل حال ت ی ا رخ داد میان رابطۀ»  است از عبارت دستوری صدای. کرد بررسی موضوع مورد
 نح وی، ص دای دسته بندی ل ترینمعمو. (...و مفعول )فاعل، فعلی فرآیند در شرکت کنندگان دیگر

 (.295: 1392فتوحی،«)باشدمی منفعل و فّعال به تقسیم آن

 عم ل ی ک انج ام بیان کنن دۀ فّعال صدای» : منفعل است فّعال و مشتمل بر صدای دستوری صدای
 ص دای جمل ه باشد، فعل عامل یا کنشگر جمله، نهاد وقتی. است جمله )نهاد( اصلی عنصر توّسط

 )فاع ل ( ک ه کنش گر جان   از فع ل ک ه گوین دمی فّعال جهت آن را از صدا این. دارد ّثرما و فّعال
 ی ا ه دف پذیرن ده، جمل ه مبتدای وقتی. شودمی صادر ارتباطی است، موقعّیت در عنصر پویاترین
 پذیرن دگی و انفع ال بیان کنندۀ منفعل صدای. دارد و پذیرا منفعل صدای جمله، باشد، فعل متحّمل

 قب ال در مجه ول( جمل ۀ در متع ّدی فعل پذیرندۀ یک )مث    جمله عنصر غیرفّعالترین یا ترینناپویا
 متحّم ل یا عمل پذیرندۀ حالت در که مبتدا شودمی نامیده منفعل رو آن از صدا این. است کنش یک

 تاس  آن در یکدیگر با صدا نوع دو این ( فردClaiman ,1991:3)  «گیردمی قرار آن عمل تأثیرات
 ب ر منفع ل ص دای ول ی باش د؛می او اقتدار هم گویای و داده نشان برجسته تر را فاعل هم اولی، که

 . گیردمی حاشیه قرار در فاعل و دارد تاکید جمله مسند یا فعل خود
 فع ل که ح اوی متنی و دارد فّعال صدای شود،می تولید معلومهای جمله در متعّدی فعل با که متنی

 که این مساله را. دارند منفعل صدای است، ماّول( )مصدر مصدری وجه و مجهول هایالزم، جمله
های توان در آیات سوره مطففین نیز مشاهد کرد به عنوان نمونه در آیات الف و ب که به ترتی  آیهمی

 گروه ب صدای منفعل.های گروه الف صدای فعال دارند و آیه

َاُ لُه  ِإَذا َکاُللُهْم َأو َوّ  ﴾3وَت ﴿ْم ُیْخِسُر الو( َو
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ْبُعلُثلَت ﴿ ُهم َمّ  ﴾ 4َأاَل َیُظُنّ ُأوَلنِٰئَك َأَ ّ
ین  ﴿َوَما َأْ َر   ﴾8اَ  َما ِسِ ّ

 ﴾21ُبلَت ﴿َیْشَهُ ُه اْلُمَقَرّ 
ِعیِم ﴿ُ  ِفي ُوُجلِهِهْم َ ْضَر َدْعرِ   ﴾ 24َة الَنّ

ِإَذا َر  لَت ﴿َو  ﴾32َأْوُهْم َماُللا ِإَتّ َهنُٰواَلِء َلَضاُلّ
ِلیَن ﴿ ب( ِإَذا ُدْتَلٰى َعَلْیِ  آَیاُدَنا َماَل َأَساِطیُر  َوّ

َ
 ﴾13اأْل
ُبلَت ﴿ ِذي ُکنُتم ِبِ  ُدَكِذّ  ﴾17ُثَمّ ُیَقاُل َهنَٰذا اَلّ

ْخُتلٍ  ﴿ُیْسَقْلَت ِمن َرّ   ﴾2٥ِحیٍق َمّ
 ﴾33ِسُللا َعَلْیِهْم َحاِفِظیَن ﴿َوَما ُأْر 

اُر  َب اْلُكَفّ  ﴾ 3٦لا َیْفَعُللَت ﴿َما َکا ُ  َهْل ُثِلّ
 فع ل از مش تّق  فاعله ای اس م و م وارد برخی در جّر  حرف به واسطۀ متعّدی فعلهای عربی زبان در

 : دارند به عنوان مثال آیات زیر دارای صدای فعال هستند فّعال صدای متعّدی،
یِن ﴿ ُبلَت ِبَیْلِ  الِ ّ ِذیَن ُیَكِذّ  ﴾ 11اَلّ

ُب ِبِ  ِإاَلّ ُکُلّ   ﴾12ُمْعَتٍ  َأِثیٍم ﴿ َوَما ُیَكِذّ
ِإَذا َمُرّ   ﴾30وا ِبِهْم َیَتَغاَمُزوَت ﴿َو

 فع ل حک م در و شده سپرده فراموشی به دست مفعولشان که متعّدی فعلهای از دسته مقابل، آن و در
 رفت ه ان د، ب ه ک ار مطاوع ه معن ای در ک ه افعالی و الزم فعل از برگرفته فاعلهای شود، اسممی الزم

 منفعل دارند. به عنوان مثال:  یدستور صدای
اِس َیْسَتْلُفلَت ﴿ ِذیَن ِإَذا اْکَتاُللا َعَلى الَنّ  ﴾2اَلّ

ِلَك َفْلَیَتَناَفِ  اْلُمَتَناِفُسلَت ﴿  ﴾2٦ِخَتاُمُ  ِمْسك  َو ِفي َذٰ
ِإَذا ا َقَلُبلا ِإَلٰى َأْهِلِهُم ا َقَلُبلا َفِكِهیَن ﴿  ﴾ 31َو

 ب ه باف ت توّج ه با است ممکن شد، برشمرده منفعل و فّعال صدای برای که مصادیقی از برخی البّته
داش ته  منفع ل صدای متعّدی فعل است ممکن بافتی یک در یعنی باشد؛ داشته عکس کارکرد ک م،
 .. باشد داشته فّعال صدای الزم فعل دیگر بافت یک در و باشد
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  نتیجه
مورد  نحوی آوایی و الیۀ دو در وای یهال سبک شناسی اساس مبارکۀ مطففین بر پژوهش سورۀ در این
ب ه ک ارگیری  ب ا آن ب ر ح اکم آخرتگرای ی اندیش ۀ بازت اب چگ ونگی تا گرفت قرار تحلیل و تجزیه

 الی ۀ آواه ا و در داللت و ریتم آوایی الیۀ در منظور، بدین. شود داده نشان الیه هر مناس  متغّیرهای
 ب ر س وره بارز مشّخصۀ سبکی. شد انتخاب وریدست وجهّیت، صدای جمله، طول متغّیر سه نحوی
 مجه ور؛ کوت اهی ح روف باالی بسامد و کوبنده و تند ریتم: از عبارتند ترتی  به متغّیرها این اساس
  صدای منفعل. و إخباری وجه غلبۀ آیات،

گ اه ف رد هر جان و دل بر نرفی تأثیر که شدید و مجهور آواهای و تند ریتم گ اه و گذاش ته آ  ی زن را ناآ
 قی امتی حتما   دقیقی، و متقن تدبیر چنین پِس  در اینکه و کندمی دعوت اندیشه به را او و کندمی بیدار

 اص لی موض وع ب ه توّج ه در سوره مطففین باها کوتاهی جمله. هست دوزخی و بهشتی و حسابی و
 را اخ روی ندگیز برای لزوم آمادگی و عمر کوتاهی اندیشۀ است، آخرتگرایی مسألۀ پیرامون که سوره

 م ورد در را خداون د ک م قطعّیت و اطمینان اخباری، معرفتی وجه غلبۀ. زندمی فریاد بشر گوش در
 ک ه س وره کّلی فضای و با حال منفعل دستوری صدای غلبۀ. دهدمی نشان قیامت وقوع بودن حتمی

 ش ود انگی ز اداشپ  طغی انگران و دردن اک ع ذابهای ازای گوش ه و آنه ای نش انه و مع اد پیرامون
 جه ان دنی ا، برچی ده ش دن و قیام تهای نشانه شدن آشکار با زیرا دارد؛ مطابقت است، نیکوکاران

 جه ان گردد؛می روان کشد،می را انتظارش که حتمی سرنوشت به دنبال خواه نا خواه آدمی و هستی
 در تس لیم مح ب ج زای چ اره و ش ودمی رهسپار جهّنم یا بهشت سوی به آدمی و نابودی به سوی

 ب ه خ دمت راس تای در الی ه دو ه ر که گفت باید مجموع در .ندارد وجود الهی خواست این مقابل
  اند.کرده نقش ایفای خوبی مطففین به سوره اصلی موضوع

 منابع و ماخذ 
 .کریم قرآن .۱
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 ین"ف  ف  ط  سورة "الم  ل النحوی -سلوب الووت  ال 

 الملخص
ألسنللب الطبقني ، هنى االعمل األ بني  فىإح ى الطرق ال  ی ة في  راس  الخ اج  األسللبی  

الذي یفح  أسللب الن لص المختلف  في األ ب العالمي من خالل د نمیم طبقنات ومكل نات 
ت مختلف  م ل الطبقات ال لدی  والمع مین  مناسب  للن  األ بي. من خالل دحلیل الن  في طبقا

نا  والنحلی  وال اللی  والبالغی  ، ال یتم دح ی  السمات الباراة ألسللب الن  األ بي فحس  بل أیض 
کمنا دتحقنق النظنرة العالمین  للنن . ، دفسیر السمات الشكلی  للن  واردباط  بنالمحتلى ممكنن

 ین لمطففنین بطریقن  ومنفی  دحلیلین  إلظهنار کیف رسف ال راس  الحالی  السمات الباراة لسنلرة ا
باستخ ا  المتغیرات المناسب  لكل طبقن . یسنعى هنذا  تى دحكم هذه السلرةال خرةا  ةس فكرا عكا

البحث إلى شرح کیفی  اردباط المتغیرات بالملضلع الرجیسي للسلرة ، وأخینرا  اللمنلل إلنى النقطن  
ا التي دلع  فیها الطبقات المختلف  في سلر ا في جعل الملضلع الرجیسي ململس  ا بارا  ة المطففین  ور 

ها. ودشیر  تاجج البحث إلى أت هذه الطبقات ال اخلی  ، إلى جا   م نر ا ینات وإیقاعهنا، مخاطبیل
د ننن  البینن   و خرةا االعتقننا  بنندحننافع علننى اردباطهننا بالملضننلع الرجیسنني فنني السننلرة ، وهننل 

 الستع ا  لآلخرة.المنخفض، ودذکیر الناس بضرورة ا

 األسللب ال لدي ، األسللب النحلي ، القرآت الكریم ، سلرة المطففین :مفردات الرئیسةال

 



 

 

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

 میکر  معاصر در حوزه قرآن بندی مطالعات معناشناسیضرورت نقد و طبقه

 1اصغر شهبازییعل
 )ره(.ی امام خمینی المللدانشگاه بینی استادیار زبان و ادبیات عرب

 دهیچک
آیات مب ارک ی هابسزا در مطالعه معنا و داللتی امروزه نقش« معناشناسي»ی هاپژوهش

تغییر روند  بس مهم دری نظران جایگاهاز صاح ی قرآن کریم یافته است که به باور برخ
اخی ر اهتم ام ب ه ای ن رویک رد، دام ن ی هاتفاسیر نوین از قرآن خواهد داشت. در سال

پژوهشگران به این حوزه متمرکز گشته است؛ ی از مطالعات قرآنی اگسترده و بخش عمده
اس ت ی این محققان موضوع مهم ی جستارهای بندبازشناسي، نقد گفتارها و طبقهی ول

ای ن ی گسترده دارد تا ض من معرف ی مغفول مانده و نیاز به بررسی دکه در این میان تا ح
ت ر و در نرفی ب ا نگ اهی آن روشن گش ته و محقق ان قرآن ی دست از مطالعات، زوایا

کوشد با تکیه ب ر روش دقیق، این حوزه را دنبال نمایند. این پژوهش ميی چارچوبی نظر
معاص ر، پیرام ون ی و عرب  یفارس ی ه اپژوهشگزی ده از ی تحلیل ي، گزارش ی توصیف

ی معناشناس ی ه اپژوهشبر ی و مروری معناشناسی آیات قرآن کریم ارائه دهد. با بررس
رواب ط ی شناسي، عدم اهتمام به بررس، عدم تبیین روشرسد تعدد روشقرآن، به نظر مي

موج ود در ای ن ن وع از ی ه اترین آس ی صرف، از برجستهی پژوهوانگان و وانهی معنای
نگري، و نیز عدم با توجه به عدم جامع هاپژوهشاز این ی ست. همچنین برخهاهشپژو

ی ه او اغل  ب ه ارائ ه گفت ه نو دربر نداشتهی آوردتوجه به ارائه مدل و روشمندي، دست
 مفسران اکتفا شده است.

 معناشناسی.ی هاپژوهشبندي، نقد، : قرآن کریم، طبقهکلیدواژگان

                                                                                 
1. shahbazi@hum.ikiu.ac.ir 
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 مقدمه
آیات قرآن ک ریم رو ب ه گس ترش اس ت. ی در مطالعه و بررسی شناسبر زبانی مبتن یهاامروزه روش

برجس ته در مطالع ه معن ا و دالل تی است که جایگاه« معناشناسي»ها، رویکرد از این روشی یک
خواه د داش ت ی قرآن ی مهم در تغییر روند تفاسیر نوینی گامی قرآن کریم داشته و به باور برخی ها

معن ایي، ی هادادهی بخشمعنا و سامانی (. این دانش نوپا، ضمن مطالعه علم23: 1389نیا، )قائمي
م تن، اهتم ام ی همنشین و جانشین و داللت س یاقی به بافت عبارات، شبکه معاني، تناس  واحدها

مس لمان از دیرب از از ی در قلمرو علم تفسیر حضور داشته و علمای که به صورت بنیادی دارد. دانش
قرآن ارائ ه ی هااز گزارهی و موضوعی لغوی هاو محدود بهره برده و بررسيی به شکل سنتمباحث آن 

به صورت گسس ته و ج دا از پیک ره ی کی اند؛ با این تفاوت که در گذشته، اغل  داللت وانگانداده
 محدود و بدونی و گاه یک آیه، در قالبی شد و مفهوم یک وانه اساسميی پارچه و نظامند قرآن بررس

که در فرآین د ی گرفت؛ در حالپارچه متن قرآن، مورد سنجش قرار مياهتمام به مجموعه منظم و یک
ها در یک دامن ه ک ّل و گس تره نوین مطرح است، داللتی پژوهکه در حوزه قرآنی شناستحلیل معنا

با توجه به نظم  شود تادیگر سنجیده ميها با یکعظیم مد نظر قرار گرفته و انسجام و پیوند آنی معنای
گ ر تم ایز نگ رش ب ه خاص روشن گردد. این نکته، روش نی آن، نسبت به موضوعی بینقرآن، جهان

فه م ی تازه به سوی اکه دریچهی با عصور گذشته است. در این رویکرد مطالعاتی قرآن در عصر کنون
ی ه اِاعم ال دی دگاه و 1شودمی خود قرآن، معنا و تفسیری قرآن در فضای است، پیام اصلی متون دین

متن خود مفّس ر ی بندد و به نوعمی )تفسیر به رأي(، از گستره متن رخت بری به اندیشه شخصی متک
 گر خود، خواهد بود.و روشن

ی هاداشته و مقالهی گیراین بخش رشد چشمی هاپژوهشاین روش، ی سازاخیر با بومي در دو دهه
ای ن جس تارها ی آماری این راستا نگاشته شده است. بررس دری فراوانی دانشگاهی هاو رسالهی علم

، نشان از آن دارد ک ه «ایرانداک»و « پورتال علوم انساني»، «نورمگز»ی اط عاتی هابر اساس پایگاه
ه ا نامه و بیش از دو هزار مقاله در این زمینه نگاشته شده است که زمان نگارش اغل  آنصدها پایان

(، و https://ganj.irandoc.ac.ir ؛https://www.noormags.irگ ردد ) به دو دهه اخیر باز مي
 است که در قال  کتاب منتشر گشته است. ی ها نوشتاراین ع وه بر ده

                                                                                 
و به فرموده امام علی علیه  (،352: 29تا، جاستوار است )مجلسي، بي «بعضا   هُ بعُض  ُر سِّ َف یُ  القرآَن  إنَّ ». این مطل  ناظر بر این حقیقت که 1

ُد َبعُضُه َبعضا  »الس م در نه  الب غه:   «.دیگرنددر قرآن آیات مفّسر و گواه یک»(، 18)خطبه « إّن الِکتاَب ُیَصدِّ
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کن د ت ا این آثار را اقتضا ميی نّقادانه و تحلیل توصیفی این حجم قابل توجه از پژوهش قرآني، بررس
ای ن ی موضوعی بندو طبقهی شناسکه کتابائه گردد. چناناری با عمق و نظم بیشتری آتی هاپژوهش

شناسانه به ای ن دس ت از مطالع ات آینده خواهد بود. نگاه آسی ی محققان قرآنی مطالعات راهگشا
از ی نظ ران، برخ ها و مواضع ضعف این بخش را ظاهر خواهد ساخت. به اعت راف ص اح کاستي

هم راه گش ته اس ت ک ه ی ج دی هاروش، با آسی  اینی سازدر کاربرديی معناشناسی هاپژوهش
سازد. نبود نگاه جامع در پ ژوهش، مطالعات این حوزه را دو چندان ميی و ارزیابی ضرورت بازنگر

علم ي، از ی ه او عدم تأثیر عمی ق در جری انی عدم تلفیق علم خادم و مخدوم، ایجاد نشدن نوآور
و ی ان د )درزي، پ اکتچگرفتار آن گش ته هاهشپژواز این ی است که برخی اعمدهی هاجمله آسی 

 (. 63: 1395قراملکي، 
مه م در ی تواند نقش، ميهاپژوهشحاصل از این ی آوردهاو نقد دستی با توجه به این نکته، ارزیاب

تطبیق این رویکرد باشد و به اعتقاد نگارنده این سطور انجام این پژوهش به ط ور گس ترده و مفّص ل 
 است.ی ضروری قرآن در حوزه مطالعات

 نه پژوهشیشیپ

عمیق داشته است. امروزه شاخه معناشناس ي، ی پیوندی قرآنی هاپژوهشاز دیرباز با « معنا»ی بررس
اخی ر ی ه اپژوهان در دههقرآنی از سوی به طور مستقل این مهم را بر عهده گرفته و با استقبال فروان

است ک ه ی ارائه شده در این حوزه، موضوعی رهاآثار و جستای و کیفی مواجه بوده است. تحلیل کم
به آث ار ی و و نگاه انتقادی در گرو بازنگری این عرصه مطالعاتی کمتر مورد توجه قرار گرفته و شکوفای

و ی آت ی هاپژوهشکه ارائه پیکره منظم از این حوزه، محققان را در ارائه شده این بخش است؛ چه آن
ی یهاپژوهشو زمینه بهبود این نوع از جستارها را رقم خواهد زد. خواهد نمود ی انتخاب موضوع یار

ب ا پ ژوهش ی اند که از این منظر تا ح دوداهتمام داشتهی با محوریت این نکته، به این مسأله تا حد
)مه ین « و اإلس  ميی الت راث العرب ی مظاهر من األبحاث الداللیة ف »حاضر در ارتباطند. مقاله 

ی از مطالعات معناشناس ی کلّ ی ز جمله آن است. محقق در این مقاله گزارش(، ا1432زاده، ی حاج
نمای د. همچن ین ی بن دها را طبقهآنی هاقدیم ارائه داده است و ت ش نموده دیدگاهی اس می علما

و ی )حس ین« در مطالع ات قرآن يی معناشناس ی ه اروشی سازبر متناس ی پیشنهاد الگوی»مقاله 
متعدد در فرآیند تحقیق ات معناشناس ي، ی هااز روشی جلوگیری اشته تا برا( ت ش د1392مطیع، 

آی ات م اثر اس ت، ارائ ه ده د. ای ن ی معنایی هاکه در فهم الیهی متناس  با مطالعات قرآنی الگوی



 یشهباز اصغریعل ...  معاصر در حوزه قرآن یمطالعات معناشناس یبندضرورت نقد و طبقه

193 

نگر، تقسیم یافته است؛ در بخش نخس ت، محق ق ب ه نگر و کليبه دو قسم جزئيی پیشنهادی الگو
م ورد ی و ش بکه معن ایی پ ردازد و در بخ ش دوم، می دان معن ایميی ابط بینامتوانه و روی تبارشناس

شناس ي، که ضمن توص یف روشی (. اما پژوهش106: 1392و مطیع، ی دهد )حسینکاوش قرار مي
ی ش ناختالزم ات روش»داش ته اس ت، مقال ه ی ح وزه معناشناس ی ه اپژوهشب ه ی انتقادی نگاه

نمون ه مح ور آث ار م رتبط ب ا معناشناس ي(، )درزي؛ ی )بررس ق رآن ک ریم ی ارشتهمطالعات میان
 باشد. (، مي1395پاکتچي؛ قراملکي؛ 

 معناشناسی

ی هاو مانند آن، امروزه افقی شناسي، معناشناسي، کاربردشناسنوین زباني، از قبیل نشانهی هاشاخه
هس تند و ی شناسزباناز ی ها اغل  بخشاند. این شاخهو تفسیر گشودهی را در مطالعات دینی جدید
ها، معناشناسي، ب ه مطالع ه معن ا و کش ف نیز دارند. از میان این شاخهی دیگر ارتباط تنگاتنگبا یک

از آن ب ا عن وان  1«ول ز»از پیشگامان این عرص ه چ ون ی اهتمام دارد. برخی روابط و انسجام وانگان
ی شناس نیز این شاخه از زبانی رب(، در زبان ع8: 1390اند )ر.ک. نشاط، یاد کرده 2«علم دالالت»

(. از نگاه صاح 19: 1385مشهور است )عمر، « علم الداللة»و « علم المعنی»چون: ی با عناوین
ی مختلف معناست؛ از همین رو در تعاریف مختلف ی هانظران، اساس این رویکرد، مطالعه در جنبه

اس ت زن ده، ی فرآین دی اید. معناشناسنمتر جلوه ميشود این جزء، پر رنوکه از این روش دیده مي
شوند. در این نظ ام ميی دیگر بررسقرآن در ارتباط با یکی فعال و پویا که در ضمن آن مفاهیم کلید

ی معن ایوانگ ان ب ر اس اس همی شود، بلک ه بررس مورد مطالعه واقع نميی هرگز یک وانه به تنهای»
، «رهب ت»نظی ر ی ش ود، وانگ انعری ف م يت« خ وف»وانه ی گیرد؛ به عنوان مثال، وقت صورت مي

ی است، در این سیستم ج ا« خوف»متقابل با ی که از نظر معنای« رجاء»، و حتی «فزع»، «خشیت»
 (.15: 1، ج1391)شاملي، « دارد...

 یقرآن به زبان فارس یمعناشناس یهاپژوهش یکم یبررس

بنا نهاد. از زمان « ایزوتسو»س م را قرآن به شکل نوین در جهان ای اولیه معناشناسی هااصول و مایه
در این حوزه با عنوان خدا و انسان در قرآن، به قل م احم د آرام، و ی وی اصل دو کتابی ترجمه فارس

ی ه اگ ذرد ک ه در س الاي، قری  به چهار دهه م يدر قرآن به کوشش فریدون بدرهی مفاهیم اخ ق

                                                                                 
1. Wells. 
2. Significs. 
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 کارگ اه،ی یافته اس ت. برگ زاری رشد قابل توجهی با این رویکرد از نظر کمی قرآنی هاپژوهشاخیر 
و معناشناس ي، در رش د فزاین ده ی شناسو تأسیس مجله با محور قرار دادن موضوعات نشانه همایش

 . 1به سزا ایفا کرده استی این نوع از مطالعات نقش

نش انه»، «معناشناس ي»چ ون ی ه ایکلی دوانهی وج وو جس تی به نمایه مج ت علم ی با نگاه
ی ه اپژوهشاز ی و نظایر آن، فهرست« قرآنی شناسزبان»، «الداللة القرآنیة»، «سمنتیک»، «شناسي

گ ردد و ای ن ع  وه ب ر دهد که نگارش آن ب ه ده ه اخی ر ب از م يخواننده قرار ميی متعدد پیش رو
دارد ها نش ان از ای ن است که در قال  کتاب به نشر رسیده است. مرور بر این فهرستی یهاپژوهش

نمان ده و پژوهش گران عل وم ی و مطالع ات قرآن ی شناسکه این رویکرد صرفا  منحصر در حوزه زبان
، ب ا مطالع ه معن ا و «شناس يروان»، «فلسفه و ک  م»، «کتابداري»، «علوم اجتماعي»دیگر، چون 

ابراین، ان د. بن ب ه پ ژوهش در ای ن عل وم پرداخت هی سر و کار دارند و از دریچه معناشناس ی معنایاب
است؛ از هم ین روس ت ک ه ی اساسی عام خود در دایره علوم دیگر ایفاگر نقشی به معنای معناشناس

گ ردد؛ ب ه شود و به اعتبار آن پسوند، متعلق به حوزه آن دانش ميهمراه ميی متعددی گاه با پسوندها
ي، زیرمجموع ه علوم اجتماعی از فلسفه است و معناشناسی فلسفي، بخشی عنوان نمونه، معناشناس

اس ت. ی شناس از دانش زب انی اشناختي، شعبهزبانی شود یا معناشناسمحسوب ميی شناسجامعه
را ی ایزوتس و، حض ور چش مگیر روش وی مدل معناشناسی سازنیز، با بوميی قرآنی هاپژوهشدر 

ک قرآن نسبت به موضوعات مختلف شاهد هستیم. در جدول زیر تعداد ه ر ی ی بیندر کشف جهان
ی در عنوان، چکیده یا کلمات کلیدی شناسیا نشانهی از وانه معناشناسی که به نحو هاپژوهشاز این 

ج دول ذی ل ب ه اس تناد ی اند، نشان داده شده است. شایان توجه است که تحلی ل آم ارآن، بهره برده
رمگز( ب وده نور )نوی اط عات ایران )ایرانداک( و پایگاه مج ت تخصصی پژوهشگاه علوم و فناور

 است. 

 
 

 ها و مقاالت حوزه معناشناس نامه: تعداد پایان2جدول 

                                                                                 
هایی است که در میان ( از جمله همایش1396« )ای قرآن کریمرشتههمایش میان»( و 1395« )وم اس میپژوهی در علهمایش ملی وانه» .1

های متعدد در پژوهشگاه علوم انسانی در این حوزه، در معرفی ها همایش قرآنی به طور خاص به این حوزه ورود یافته است. برگزاری کارگاهده
 به سزا ایفا نموده است.و شناساندن این رویکرد مطالعاتی نقشی 
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 منبع مقاله: )نورمگز( : )ایرانداک(نامهنمنبع پایا عنوان

 کلیدواژه مورد جستجو
کارشناسی 

 ارشد
 مجموع دکتري

علم  
 پژوهش 

 علم 
 ترویج 

 سایر
 مقاالت

 مجموع

 39٥3 1974 22٦ 17٥3 290 22 2٦8 معناشناسي
 20٦٥ 94٥ 1٥1 9٦9 147 ٦ 141 معناشناسي مرآت

 ٥039 3304 279 14٥٦ 9٦ 10 8٦ شناسي مرآت شا  
رس د مطالع ه معناش ناختي، ب ه دلی ل ورود این رویکرد مطالعاتي، به نظر م يی هابا تأمل بر بخش
حض ور را دارد. ی ت رو ادبیات حضور پررن وی معنایي، در دو حوزه علوم قرآنی هامحوریت بحث

دهد؛ اما ای ن ب دین معن ا نیس ت ک ه س بک و مختلف نشان ميی هارا در شاخهی این روش پژوهش
خ ود، ی ها به فراخ ور مطالع اتباشد؛ یعني، هر یک از آنی ها یکسیاد این روش در همه این شاخه

ا ری اند ک ه ای ن پراکن دگي، چ ارچوب معناشناس ارائه دادهی خاص از معناشناسی تعریف و کاربست
را در ی س ازد. ای ن پراکن دگم يی ها را در انتخ اب روش، ض رورسازد و تمایز آنبسیار گسترده مي

و ی گس یختگاز ه می که گاه نوعی ابخش خردتر، در مطالعات حوزه قرآن کریم نیز شاهدیم، مسأله
، قرآن يی معناشناس ی این حوزه را دامن زده است. ب ا م رور ب ر جس تارهای هاپژوهشدر ی آشفتگ
علت ای ن اخ ت ف در اس تفاده از ی شود. به راستها یافت ميدر آنی ها و اخت فات معنادارتفاوت

پاسخ به ی اند؟ براچگونه عمل کردهی این رویکرد مطالعاتی این روش در چیست؟ محققان در اجرا
یم؛ چ را ک ه هستی معناشناسی هاپژوهشی کلّ ی بنداین دو ساال و نظایر آن، ناگزیر از مرور و طبقه

نیست که حاص ل آن تکثی ر واح د و توحی د تکثی ر اس ت، ی بندجز طبقهی علم چیز»به یک معنا، 
موضوع و متعلق ات عل م خ ود، در ی بندتاریخ علم حکایت از آن دارد که دانشمندان افزون بر طبقه

ک ه از ی بن دق هاند. این طبکردهی بندیا مصنوعي، علوم و دانش را طبقهی طبیعی هابنديقال  طبقه
دیگ ر ها با ی کها و سهولت مقایسه آنگیرد، موج  شناخت بهتر دانشصورت ميی منظر فرامعرفت

 ه اپژوهشرسد بتوان این (. با توجه به این مطل  به نظر مي91  90: 93فرد، ی )مصطفو« شودمي
بر اس اس روشی بندهها گروترین این روشاز سادهی نمود؛ یکی بندگوناگون تقسیمی هارا به شکل

، معناشناس ي، روشی در معرف ی است. در بخش نخست، محققان س عی و رویکرد تطبیقی شناخت
نقاط اش تراک و وج وه  هاپژوهشاند. همچنین در این بودهی و نیز مکات  مشهور معناشناس هامالفه

 ه اپژوهشغل  این تبیین گشته است. در ای تفسیری هابا روشی شناساخت ف، این شاخه از زبان
را در ح وزه مطالع ات ی ش ناختشناختي، این دانش زبانداشته تا ضمن تبیین روشی نگارندگان سع
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ب ر ای ن ی و تفسیر بیان نماین د. ب ا م روری کاونمایدند و نقش آن را در حوزه متنی سازبوميی قرآن
ی ه اپژوهشکارآم د در ی را روشی رسد که اغل  پژوهشگران این روش مطالعاتمقاالت به نظر مي

 اند. بودهی تفسیری هادر پیوند آن با سبکی نموده و سعی معرفی قرآن

 معناشناسيی رویکرد تطبیقی هاپژوهش
از ق رآن ی ا نه   الب غ ه ب ه ی و با گزینش مفاهیم و کلیدوانگانی دیگر نیز به صورت کاربردی برخ

ه ا ت رین آناز برجستهی اند. ما به برخپرداختهآن در عرصه متن و انسجام آن با دیگر مفاهیم ی واکاو
 کنیم:که با پژوهش حاضر ارتباط نزدیک دارند، بر اساس زماني، در دو بخش مجزا اشاره مي

ک ه در م تنمورد تدقیق قرار گرفته است و اینی شناخت، بحث روشهاپژوهشاین « الف»در بخش 
ب ه ک اوش در آی ات ی نگرو مجموعهی گرش سیستمرا کنار نهاد و با نی سونگرقرآن، باید یکی کاو

ی آن گزاره در شبکه معن ایی به بررسی گران با انتخاب کلمات کلیدپرداخت. در بخش دوم، پژوهش
اند. امام در این روش بودهی هاوانه، با توجه به ماّلفهی در تحلیل معناشناختی اند و سعآیات پرداخته

ی گ ردد ی ا آن ک ه در ق البکلم ات م حظ ه م يی س نتی معن ا تنها مطالعه هاپژوهشاز این ی برخ
 شود. کلمات دیده ميی دنبال ارتباط معنای خشک صرفی میکانیک

 «قرآن کریمی معناشناس»ی فارسی شناسکتاب
، 1390، 21، عل وم اس  مي، ش ماره «معناشناس ی خش یت در ق رآن ک ریم» ؛آرام، محمد رضا -

 .25  35ص : 

حق در قرآن کریم، ته ران: دانش گاه ام ام ص ادد علی ه الس  م، ی معنایی هافهآزادي، پرویز، مال -
 ه.ش.1390

 ه.ش.1389قرآن، تهران: یادآوران، ی بر ترجمه معناشناختی احراري، حمید، درآمد -

 ه.ش.1348شناسي، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، اختیار، منصور، معني -

کفر، ته ران: انتش ارات ق رآن و اه ل بی ت نب وت عل یهم  ایمان وی اخوت، احمدرضا، معناشناس -
 ه.ش. 1393الس م، 

خیر و شر، تهران: انتشارات قرآن و اهل بیت نب وت عل یهم الس  م، ی                 ، معناشناس -
 ه.ش.1393
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رشد، ته ران: انتش ارات ق رآن و اه ل بی ت نب وت عل یهم الس  م، ی                 ، معناشناس -
 ش.ه.1393

صدد و کذب، ته ران: انتش ارات ق رآن و اه ل بی ت نب وت عل یهم ی                 ، معناشناس -
 ه.ش.1393الس م، 

طی  و خبیث، ته ران: انتش ارات ق رآن و اه ل بی ت نب وت عل یهم ی                 ، معناشناس -
 ه.ش.1393الس م، 

ق رآن و اه ل بی ت نب وت عل یهم الس  م،  والیت، تهران: انتشاراتی                 ، معناشناس -
 ه.ش.1393

حسن و سوء، تهران: انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت ی                 ، قاسمي، مریم، معناشناس -
 ه.ش.1393علیهم الس م، 

معناشناسی افس ردگی از منظ ر (، 1396؛ )هادی، احسانبهرامی ؛فاطمه ،فیاض                ،  -
با رویک رد روانشناس ي، ته ران: انتش ارات دانش گاه ی قرآنی هاپژوهشی برای د الگوی: پیشنهاقرآن

  تهران.

در ق رآن  «کب د» تحلیلی ب ر معناشناس ی وانه» ؛نصرتی، شعبان؛ غ می، محبوبه؛ اسدی، احمد -
 .102  77، ص : 1395، 67، مجله ذهن، شماره «کریم با الهام از روش توشیهکو ایزوتسو

های معنایی: درآمدی بر نظریه معناشناسی مستقل فرازه ای قرآن ی ها و الیهسایه، دمحم، اسعدی -
 ه.ش.1394، قم: بوستان کتاب قم، در پرتو روایات تفسیری

بررس ی » ؛ش ریفی، مه ین؛ دل افک ار، علیرض ا؛ س بزعلی س نجانی، بت ول؛ اسکندری، حس ین -
وب مفه ومی ب رای فراین د عم ل معناشناختی مفهوم مش یت از دی دگاه ق رآن ک ریم ت دوین چ ارچ

 .16 1، ص : 1396،  32شماره  ،فرهنو مشاوره و روان درمانی، مجله «مشاوره

و مطالع ات فرهنگ ي، ی شناختي، تهران: پژوهشگاه علوم انس انی معناشناسی افراشي، آذیتا، مبان -
 ه.ش.1395

، 3، نام ه الهی ات، ش ماره «معناشناسی وانگان اخ قی خانواده در قرآن ک ریم» ؛اکبری راد، طیبه -
 ه.ش.1387، 135  124ص : 
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در ق رآن » مربع معناشناس ی»سازی نظریه متناس  ؛شیخ حسینی، زهرا؛ اناری بزچلوئی، ابراهیم -
 .136  121، ص : 1394، 8، شماره زبان شناختی قرآنهای پژوهش، کریم

، تحقیق ات عل وم «رآن ک ریممعناشناسی و رابطه آن با دانش تفس یر ق »، ایازی، سید محمد علی -
 .66  45، ص : 1383، 2قرآن و حدیث، شماره 

اي، در قرآن، ترجم ه فری دون ب درهی   دینی مفاهیم اخ قی ایزوتسو، توشیهیکو، ساختمان معنائ -
 ه.ش.1360تهران: انتشارات قلم، 

مه احمد آرام، تهران: قرآني، ترجی بینجهانی شناس                  ، خدا و انسان در قرآن: معني -
 ه.ش. 1368دفتر نشر فرهنو اس مي، 

، «آمل يی بر تفسیر آیت اهلل جوادی روایات تفسیری معناشناختی هاتطبیق گونه»عصار، امیر، بني -
 .120  85، ص : 1396، 4معارج، شماره 

ی شناس ، مجل ه مطالع ات روش«حسن و قبح در قرآن و احادی ثی معناشناس»پاکتچي، احمد،  -
 .22  10، ص : 1393، 2دیني، شماره 

، مجله «هاگونهی نزد مفسران و مترجمان قرآن کریم و ارزیاب« عزم»ی تنوع معنای»               ،  -
 .175  147، ص : 1396، 20مطالعات قرآن و حدیث، شماره 

، 13، شماره ، مجله نامه پژوهش فرهنگي«معاصری با مکات  معناشناسی آشنای»               ،  -
 .120  89، ص : 1396

و س یاد در دان ش وج وه ق رآن و ی پرچم، اعظم؛ شاملي، نصراهلل، نقش و کارکرد اش تراک معن و -
 ه.ش. 1391آن، اصفهان: پیام علوي، ی فارسی هاترجمه

، «در قرآن کریمی امنیت فردی معناشناس»انداني، سمیه؛ حاتمي، الله زار، ی پرچم، اعظم؛ عماد -
 .7  24، ص : 1394، 12کتاب قیم، شماره ی   پژوهشی نامه علمدوفصل

ع دل در ق رآن ی معناشناسی وانه» ؛بن زاده، راضیه؛ غ می، مرجان؛ پور موال، سید محمد هاشم -
، 1394، 1قرآن و حدیث، سال چهل و هش تم، ش ماره ی هاپژوهش، «ایزوتسو کریم بر مبنای روش

 .24  1ص : 

 ه.ش. 1392در زبان عربي، تهران: سمت، ی شناسبر معنيی رآمدترکاشوند، فرشید، د -
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وانه دین در قرآن ک ریم، ته ران: دانش گاه ام ام ص ادد علی ه ی تقدیسي، محمدمهدي، معناشناس -
 ه.ش.1392الس م، 

، «در ق رآن ک ریم« خلیف ه»معناشناس ی »؛ ج ل ی، مه دی؛ پیروزفر، سهی ؛ راد، فهیمهجمالی -
  . 175  153، ص : 1397، 12زبان قرآن، شماره  پژوهشنامه تفسیر و

ی ه اپژوهش، «در قرآن کریم« فااد»معناشناسی »؛ مرتضوی، سیدمحمد؛ زاده، سیدمهدیحسن -
 .128  105، ص : 1395، 10قرآن کریم، شماره ی زبانشناخت

 1391، ، قم: انتشارات ادیانبررسی محکم و متشابه با رویکرد معناشناسیعارف، اعظم، ی حیدر -
 ه.ش.

الدراس ات النحوی ة، عم ان: دار ص فاء للنش ر و ی خالدي، حسین ناصح کریم، نظریة المعنی ف  -
 ه.د. 1427التوزیع، 

 ه.ش.1385بر معناشناسي، قم: دارالعلم، ی خلف مراد، عبدالرحیم، درآمد -

ام ام ص ادد دانش گاه ، تهران: معناشناسی اسماء الحسنی در قرآن کریمخوانین زاده، محمدعلي،  -
 ،1390.ه.ش 

الزام ات روش ش ناختی مطالع ات می ان »، فرامرز قراملکی، احد؛ پاکتچی، احمد؛ درزی، قاسم -
مطالع ات ق رآن و ح دیث،  (،بررسی نمونه محور آثار م رتبط ب ا معناشناس ی) «قرآن کریمای رشته

 .71  35، ص : 1395، 19شماره 

پژوهشنامه تفس یر و ، «در قرآن کریم« قل »ناشناسی های تربیتی معداللت»، دلبری، سید محمد -
 .106  81، ص : 1395، 9، شماره زبان قرآن

، پژوهشنامه مع ارف قرآن ي، «معناشناسی احسان در قرآن»؛ بخشی، نی ؛ دهقان پور، علی رضا -
 .82  61، ص : 1393، 29شماره 

، 1394، 62مجله ذهن، ش ماره  ،«قرآنی داللت فراسیاقی ادبی مبان»راد، علي؛ خطیبي، محمد،  -
 .52  31ص : 

)رابط ه ام ت در ی مفاهیم مدرن در مت ون دین ی جویروش پي»راموز، ادریس؛ قانع، احمدعلي،  -
 .34  5، ص : 1396، 51، مجله دین و ارتباطات، شماره «قرآن کریم و مفهوم فرهنو(
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و ی ي، ق م: ماسس ه علم در کاربس ت قرآن ی معن ایی ه ارکعي، محمد؛ نصرتي، شعبان، میدان -
 ه.ش.1396دارالحدیث، ی فرهنگ

، «در ق رآنی م دیریتی ه اپژوهشدر ی راهب رد معناشناس »کن ي، م ریم؛ رنجبر، سارا؛ مه دوي -
، 1396، 5اس  مي، دوره س وم، ش ماره ی عل وم انس انی الملل مجموعه مقاالت سومین کنگره بین

 .304  277ص : 

، دانش  گاه ام  ام ص  ادد ، ته  ران: مع  اد در ق  رآن ک  ریمه  ای معناشناس  ی ن  ام،هادی، رهنم  ا -
 ه.ش.1390

وانه ی و توص  یفی ت  اریخی معناش  ناختی بررس  »اس  فدن، رض  ا؛ ی زاه  دي، عبدالرض  ا؛ رمض  ان -
 .36  19، ص : 1393، 6قرآن، شماره ی شناختزبانی هاپژوهش، «مقت»

و تفسیر قرآن به قرآن ب ا ی ستازه از تعامل معناشنای تحلیل»ساجدي، حامد، ساجدي، ابوالفضل،  -
 .33  11، ص : 1395، 17، قرآن شناخت، شماره «الهام از دیدگاه ایزوتسو

و تعی ین مص ادیق آن « أم ر»معناشناسی وانه » ؛ماستری فراهانی، سمیه؛ سجادی، سید ابوالفضل -
 .165  149، ص : 1393، مجله حسنا، سال ششم، «در قرآن کریم

، حس نا: فص لنامه «وانه هدی در ق رآنی معناشناس»فرد، فریبا، ی هادوسجادي، سید ابوالفضل؛  -
 .157  122، ص : 1391تفسیر، سال سوم، شماره دوازدهم، ی تخصص

آن در خ وانش ق رآن ی و ک ارآیی ش ناختی در معناشناس ی جس تار»روشن، محم دباقر، ی سعید -
 .63 97، ص : 1396، 1و فرهنو اس مي، سال اول، شماره ی ، مطالعات قرآن«کریم

، «و هرمنوتی کی ب ا معناشناس ی مت ون وحی انی فهم فقهی رابطه مبان»پور، محمد جواد، سلیمان -
 . 84  63، ص  1383فصلنامه اندیشه دیني، شماره اول، 

قرآن با شعرجاهلي، تهران: نشر ی رابطه بینامتنی در قرآن؛ بررسی سیدي، سید حسین، تغییر معنای -
 ه.ش. 1390سخن، 

تأویل در سه حوزه روای ي، ی شناسو روشی تأویل قرآن: معناشناسی هااکر، محمد کاظم، روشش -
 ه.ش.1381و اصولي، قم: بوستان کتاب، ی باطن

جل د، اص فهان: مرک ز مطالع ات 2نه   الب غ ه، ی وانگان اخ ق ی شاملي، نصراهلل، معناشناس -
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 ه.ش.1391اس مي، 

معناشناسی سیستماتیک و رسم ش بکه معن ایی »سم نژاد، زهرا،               ؛ کهندل، مرضیه؛ قا -
، ص  : 1390، فصلنامه حسنا، س ال س وم، ش ماره نه م، «وانه قانون و مترادفات آن در قرآن کریم

85  113. 

تف اوت معناش ناختی وانگ ان » ؛ک اظمی، ابوالفض ل؛ راس تگو، کب ری؛ شاهمرادی، سیده فاطمه -
 .94  69، ص : 1395راج منیر، ، س«در قرآن« اختار»و « اصطفی»

ی اطاع ت در نظ ام توحی دی می دان معن ایی بررس »شریعتي، غ م محمد؛ کاظمي، معص ومه،  -
 .62  29، ص : 1395، قرآن شناخت، سال نهم، «قرآن

و تفسیر قرآن به ق رآن ی زبانی رابطه معناشناس»روشن، محمدباقر، ی محمد؛ سعیدشریعتي، غ م -
کید بر دیدگاه  .24  5، ص  1393شناخت، سال هفتم، شماره دوم، ، قرآن«ع مه طباطبایي با تأ

ترجمه و نش ر المص طفی ی المللدر قرآن، تهران: مرکز بین« ابت »ی شریفي، صالحه، میدان معنای -
 ،1394.ه.ش 

شناس ان، ته ران: انتش ارات دانش گاه ادی ان و ق رآن در اندیش ه ش ردی شریفي، علي، معناشناس  -
 ه.ش.1394، مذاه 

صراط در بیان قرآن کریم، ته ران: دانش گاه ام ام ص ادد علی ه ی معنایی هاشهیدي، مهدي، حوزه -
 ه.ش.1391الس م، 

تحقیق ات ، «در ق رآن ک ریم« ع زم» معناشناسی توصیفی وانه» ؛فتاحی زاده، فتحیه؛ صرفی، زهرا -
 .166  142، ص : 1396، 34شماره ، علوم قرآن و حدیث

 ه.ش.1378بر معناشناسي، تهران: انتشارات سوره مهر، ی رش، درآمدصفوي، کو -

از الفاظ قری   ی برخی بنیادی بررس»طهماسبي، عدنان؛ همایوني، سعداهلل؛ بهادري، ابوالفضل،  -
، 1392، 1  قرآن ي، ش ماره ی ادبی هاپژوهش، مجله «ها   کاربردها(المعنی در قرآن کریم )داللت

 .178  155ص : 

 ه.ش.1389، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه :در قرآن کریم، قمی سیني، محمود، چند معنایطی  ح -

ه ای هایی از تناقب ظاهری در عبارتپژوهشی در ساختار معناشناسی قرآن: جلوهالعبد، محمد،  -
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 ه..ش1391، ترجمه رقیه رستم پور ملکي، تهران: امیرکبیر، قرآنی

، مجل ه فلس فه و ک  م اس  مي، س ال «ل ت تص وريو دالی دالل ت س منتیک»عبادي، احمد،  -
 .268  245، ص : 1396، 2پنجاهم، شماره 

در جه ان اس  م، ترجم ه س ید حس ین س یدي، ی و مباحث معناشناسی عبدالجلیل، منقور، مبان -
 ه.ش.1397مشهد، ی مشهد: دانشگاه فردوس

( وانه فتن  ه و Semantics)ی رس  م ش  بکه معن  ای»عچ  رش، خیری  ه؛ کهن  دل جهرم  ي، مرض  یه،  -
 .52  29، ص : 1394، 24، فصلنامه مطالعات قرآني، سال ششم، شماره «مترادفات آن در قرآن

، ق م: جامع ة 1ی نام ه ب غ ت ک اربردق رآن: درسی ب غ ی منفرد، محمد، معناشناس ی عشایر -
 ه.ش. 1392الزهراء، 

هد: آس تان ق دس وانگ ان ق رآن، ترجم ه س ید حس ین س یدي، مش ی عضیمه، صالح، معناشناس -
 ه.ش. 1391رضوي، 

، «معناشناسی بغی و براندازی در ق رآن ک ریم و نظ ام حق وقی اس  م» ؛عظیم زاده اردبیلی، فائزه -
 .65  49، ص : 1394، 2دیني، سال دوم، شماره ی شناسمطالعات روش

ر عربي، ترجمه جواد اصغري، ع دنان طهماس بي، جعف ی بر معناشناسی عکاشه، محمود، درآمد -
 ه.ش. 1396قمري، تهران: جهاد دانشگاهي، 

 . 150  133، ص : 1385، مطالعات ایراني، «متنی بر معناشناسی گذر»مقدم، مهیار، ی علو -

، 1384، 8، پی ام جاوی دان، ش ماره «مطالعه معنا شناختی نفاد در قرآن ک ریم» ؛غفاری، مهدی -
 .38  21ص : 

 .1394لمات قرآن کریم، تهران: ای ف، و پیام کی غواصي، عبدالجبار، معناشناس -

کی د ب ر أدر قرآن کریم با ت« تکفیر»معناشناسی »؛ امینی، فریده؛ رضایی، رقیه؛ زاده، فتحیهفتاحی -
 .72  55، ص : 1396، 19، قرآن شناخت، شماره «روابط هم نشینی و جانشینی

در ق رآن « اض  ل اله ی»ناسی معناش»؛ آبادی، فاطمه؛ ج لی کندری، سهی ؛                   -
 .216  199، ص : 1396، 10، پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن، شماره «کریم

، «در تفسیر آیات ق رآن ک ریم« فساد»معناشناسی توصیفی » ؛شیردل، معصومه؛                   -
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 .42  24، ص : 1397، 34مطالعات تفسیري، شماره 

مطالع ه (؛ معناشناسی امام در قرآن کریم )رویکردی ساخت گ را، ؛ امیني، فریده                  -
ی ، تهران: کتاب طه )ماسسه فرهنگتلفیقی معناشناسی ساختارگرا و معناشناسی مبتنی بر بافت زبانی

 ه.ش. 1395طه(، 

، مطالعات ق رآن «الفاظ قرآن در تفسیر مجمع البیانی معناشناس»؛ فاطمه، نظري؛                 -
 .164  125، ص : 1390، 9ث، شماره و حدی

 ه.ش.، 1385در زبان و ادبیات، کرمانشاه: دانشگاه رازي، ی و معانی فضیلت، محمود، معناشناس -

معناشناسی صفت اخ قی صبر از راه نسبت سنجی مفاهیم » ؛عواطفی، زهرا؛ ف ح، محمد جواد -
 .88  65، ص : 1395، 33، پژوهشنامه اخ د، شماره «نشین آن در قرآن کریمهم

ه ای معن ایی وانه قرآن ی مطالعه مالفه» ؛احمدی، ابراهیم؛ عبدی، ص ح الدین؛ قائمی، مرتضی -
   81، ص  : 1397، 2، مجله ادب عربی، شماره «بر مبنای روابط همنشینی و جانشینی« حمیم»

100. 

م رتبط ب ا وانه ی معن ای یهاوانه والیت و رسم شبکهی معناشناس»قاسم نژاد، زهرا؛ رحیمي، زهرا،  -
، ص : 1393، 4، پژوهشنامه ثقلین، دوره یکم، شماره «امام رضا علیه الس می هاوالیت در آموزه

629  654. 

معنایي، تهران: دانشگاه ی هاعقل در قرآن کریم با تکیه بر نظریه حوزهی کرماني، سعید، معناشناس -
 ه.ش. 1391امام صادد علیه الس م، 

 1393وانگاني، ترجمه ک ورش ص فوي، ته ران: علم ي، ی معناشناسی هایرک، نظریهگیررتس، د -
 ه.ش.

 1385، ترجم ه حس ین وال ه، ته ران: گ ام ن و، شناختیای بر معناشناسی زبانمقدمهالینز، جان،  -
 ه.ش.

 1391زبان، ترجمه کورش صفوي، تهران: انتشارات علم ي، ی شناسبر معنيی            ، درآمد -
 ه.ش.

، «کتاب در قرآن ب ر پای ه رواب ط همنش ینيی معناشناس»لطفي، سید مهدي؛ میرسعیدي، سمانه،  -



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

204 

 .158  137، ص :1394، 2قرآن کریم، شماره ی شناختزبانی هاپژوهشمجله 

ق رآن، ی زبانش ناختی هاپژوهش، «ایزوتسوی قرآنی و نقد معناشناسی بررس»لطفي، سید مهدي،  -
 .50  37، ص : 1393، 6شماره 

، تفسیرپژوهي، «در قرآن کریم« قول حسن»معناشناسی »؛ فرخی نیا، حبی ؛ محمدی راد، حمید -
 .158  137، ص : 1395، 6شماره 

مختار عمر، احمد، معناشناسي، مترجم سید حسین سیدي، مشهد: انتشارات دانش گاه فردوس ي،  -
 ه.ش.1385

 ه.ش. 1393م، تهران: نیک فرجام، عقل در قرآن کریی معنایی هامرادپور، فریبا، حوزه -

 ه.ش. 1391در قرآن کریم، تهران: دانشگاه امام صادد علیه الس م، ی زیبایی مطیع، مهدي، معنا -

شناس انه فتن ه، ته ران: و وانهی امعن ایي، ریش هی مقصودي، احسان، تبارشناسی وانه فتنه: بررس  -
 ه.ش. 1391دانشگاه امام صادد علیه الس م، 

معناش ناختي(، ته ران: انتش ارات ی )رویک ردی اخ ق ی ه اکني، صدیقه، ساختار گزاره یمهدو -
 ه.ش. ،1388دانشگاه امام صادد 

، «در ق رآنی م دیریتی ه اپژوهشدر ی راهب رد معناشناس »کني، م ریم؛ رنجب ر، س ارا، ی مهدو -
، 5ره اس   مي، دوره س  وم، ش  مای عل  وم انس  انی مجموع  ه مق  االت س  ومین کنگ  ره ب  ین الملل  

 .303  277،ص : 1396

در « خط وات الش یطان»معناشناس ی اقس ام »؛ عظیمی ده علی، محم د؛ میرجلیلی، علی محمد -
 .90  73، ص : 1395، 133شماره ، ةمشكل مجله، «قرآن کریم

و نقد روش ایزوتسو در کت اب مف اهیم ی معرف»حامد، مرتضی؛ ی میرحسیني، سید محمد؛ قاسم -
 .174  147، ص : 1393، 19، پژوهشنامه معارف قرآني، شماره «رآن مجیددر قی   دینی اخ ق

 ، قم:بررسی تطبیقی معناشناسی امام و مقام امامت از دیدگاه مفسران فریقیننجارزادگان، فتح اله،  -

 ه.ش.1390، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 ه.ش.1392اس مي، عقل و قل  در قرآن، قم: دفتر نشر فرهنو ی نراقیان، مینو، معناشناس -

در علم اط عات، تهران: نشر کتابدار، ی معناشناختی معنا: رهیافتی وجونشاط، نرگس، در جست -
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 ه.ش.1390

کید بر حوزههای معناشناس»شعبان،  نصرتي، - ی پای ان نام ه کارشناس ،«معنایيی علم در قرآن با تأ
 ه.ش.1390ارشد دانشگاه قرآن و حدیث قم، 

 ه.ش1397قل  در قرآن، قم: انتشارات دارالحدیث، ی ، معناشناس               -

 ه.ش.1390قرآن، قم: دانشکده اصول الدین، ی بر معناشناسی نکونام، جعفر، درآمد -

ق رآن و ح دیث، ی ، مطالعات تاریخ«معناشناسی )رب( در قرآن» ؛بهشتی، نرگس؛ نکونام، جعفر -
 .127  106، ص : 1389، 47شماره 

 یمعناشناس ی وانه»؛ ماس تری فراه انی، ج واد؛ ف یب اهلل زاده، عب د عل ی؛ علی اکبرنورسیده،  -
 .168  151، ص : 1392، 7، شماره پژوهشنامه نقد ادب عربی، «در قرآن کریم «ولی»

قرآن ي، س ال ی هاپژوهش، «قرآنيی هامفاهیم و وانهی نوین در معناشناسی روش»هادي، اصغر،  -
 .102  86 : ، ص1391، 4هجدهم، شماره 

حوزه علمی ه ق م ی عبودیت در قرآن کریم، اصفهان: دفتر تبلیغات اس می             ، معناشناس -
 ه.ش.1393شعبه اصفهان، 

اوصاف حضرت ابراهیم علیه الس م در قرآن ی معناشناختی             ، ابراهیمي، موسی، بررس -
 ه.ش1396کریم، تهران: انتشارات ادریس، 

از قرآن کریم، ته ران: پژوهش گاه عل وم انس انی و ی هایهوانی شناختزبانی شهرام، بررس هدایت، -
 ه.ش.1384مطالعات فرهنگي، 

 ه.ش.1392المصطفی، ی شناسی قرآن مجید، قم: پژوهشگاه بین المللهمایی، غ معلي، وانه -

 به زبان عربيی مطالعات معناشناسی بررس
عم ده و ی ه ادیرینه دارد ک ه بح ثی قدمتی در زبان عرب« عنام»و « داللت»مرتبط به ی هاپژوهش

گس ترده و ی ه امسلمان در این زمینه بح ثی آن در حوزه مفردات قرآن شکل گرفت. علمای محور
بوده و گاه از گذرگاه ترجم ه ی اند که در این مجال گاه خود پیشگام مباحث زبانرا طرح کردهی عمیق

و پ يی چه اهمیت معنایابتردید آناند. بيمند گشتهو ارسطو بهره 1ونچون اف طی بزرگانی با اندیشه

                                                                                 
گردد. در نگاه وي، وانه واحد براساس شواهد و اسناد موجود، مطالعات درباره معنا به قرن چهارم د.م. و رساله کراتیلوس اف طون برمي .1
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مس لمان ش کوفا ی را در می ان علم ای شناس زب انی ه ایپیوند میان لفظ و معنا و دیگر بحثی گیر
و « حج ت»ساخت، نزول آیات شریفه قرآن بود. در آغاز متکلمان، به وی ژه معتزل ه، بح ث درب اره 

آن ی ه اب ه بس ط و تفص یل ش اخهی ا مطرح ساختند و سپس ف سفه مش ائری رابطه بین لفظ و معن
پیش آورد و ض رورت آن « داللت»درباره ی همت گماشتند. چنان که ابن سینا در منطق اشارات بحث

 (.3: 1348روشن ساخت )ر.ک. اختیار، ی منطقی هارا در بحث

ی ور ع ام مخ ت  ب ود. یعن به طی از مطالعات در سنت اس مي، به فهم نصوص دینی بخش دیگر
ی براساس مجموعه نصوص دیني، اعم از قرآن و احادیث، بتوان به فهم احکام و استخراج حکم اله 

ی ه اگردید که تدوین مسائل مطرح شده و راه حل« فقه»ساز علم رسید. این مطالعات در واقع زمینه
از مطالع ات پیرام ون ی ش عظیم بیان شده، علم اصول فقه را به وجود آورد. در علم اصول فقه، بخ 

ش ود ک ه درن و، مش خ  م يی پردازد و با کم مسئله معناست. بحث الفاظ به وضوح به معنا مي
: 1387، در ارتب اط ب ا مس أله معناس ت )پ اکتچي، «م زمات عقلیه»از جمله ی بخش قابل توجه

و تفس یري، ی ک م ی هاصورت گرفته در عالم اس م، به ویژه نزاعی هااز نزاعی (. حتی بسیار123
ی ک م ی ه انمونه، نزاعی اند. برابودهی و معناشناختی ها، مباحث زباناین نزاعی دهد پایهنشان مي

ترین مس ئله آن ان ای ن ب وده ک ه ق رآن و میان معتزله و اشاعره، ریشه در این مسأله دارد؛ زیرا اساسي
تعی ین ی ، ب را«مجاز»توان مثال، آیا ميی ااحادیث چگونه و بر اساس چه اصولي، باید معنا کرد؟ بر

داشتند و در ریشه آنی معناشناختی ویژگی ک می هااستفاده کرد؟ نه تنها نزاعی قرآنی هاوانهی معان
ان د. بخ ش گون ه ب ودهنیز اینی و فقهی تفسیری هاپنهان بوده است که نزاعی ها مباحث معناشناخت

ش ارع را چگون ه و ب ر اس اس چ ه ی گردد که زبان فقهع باز مياز فقه در واقع، به این موضوی بسیار
ی باید شناخت. با توجه به همین مشک ت بود که دانشمندان فقه، علم اصول و مباحث زب انی اصول

 (.23: 1396و نصرتي، ی آن را بنا نهادند )رکع

درک ی لمانان براآمیخته گشته بود. مسی و زبانی اس مي، اغل  با مسائل ادبی مطالعات معناشناخت
مط رح ش د. در « فنون ب غ ت»ها با عنوان آن پرداختند و این بررسيی معنای اعجاز قرآن، به بررس
ه.د( از 209ه.د( و مجاز القرآن اب و عبی ده )مت وفی 207القرآن فّراء )متوفی ی این میان کتاب معان

آی ات ق رآن پرداخت ه ش د و ی و معناشناختی زبانی هابود که در آن به بحثی جدی هانخستین گام
ی و ب غ ی بعد از خ ود گردی د. س یر تح ّول مطالع ات معناش ناختی علمای برای غنی امایهدست

                                                                                                                              
  (.54: 1378معناست و به چیزی در جهان خارج داللت دارد )صفوي، 
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 310« )طب ري»چ ون ی نه اد و بزرگ انی به بعد رو به شکوفایی چهارم هجری مسلمانان در از سده
د( و  626« )سکاکي»د(،  538« )زمخشري»د(،  548« )طبرسي»د(،  474« )جرجاني»د(، 

تم ام مس ائل ی اس  می را رونق بخشیدند. در حوزه معناشناس ی دیگر دانشمندان روند این شکوفای
ی چ ون: مقتض ای شد. مباحثميی بررسی )علم معنا( و کاربردشناسی دستوری مربوط به معناشناس

قص ر  و مجازي، اس تعاره و ان واع آن، اح وال مس ند و مس ندالیه،ی حال، اسناد خبري، اسناد حقیق
و بی ان م ورد توج ه ی هستند که در علم معانی زبانی از معناشناسی و غیره، مواردی و مجازی حقیق
 برد. بهره ميی فراوان و پیشینه درخشانی از غنای اس می دهد که معناشناساند و نشان ميبوده

 معاصر به زبان عربيی معناشناسی هاپژوهش

ک ه ب ه ط ور ی آید از نخستین آثارمعاصر، به نظر ميی ناسآثار عرضه شده در حوزه معناشی با بررس
مطرح نمود، کتاب داللة األلفاظ ب ه ی را در شکل نوین خود در زبان عربی مباحث معناشناسی جد

ب ا ی م به نشر رس ید و در محاف ل علم 1958م( است که در سال 1977  1906قلم ابراهیم انیس )
ش د. ای ن اث ر « ج ائزة الدول ة التش جیعیة ل ألدب»جایزه استقبال روبرو گشته و مفتخر به دریافت 

مباحث مرتبط با دالل ت و معن ا ی به صورت بنیادی فصل است که مالف در هر فصل 12مشتمل بر 
م ورد ی و وانگ انی را به بحث گذاشته است. در این اثر اقسام داللت در حوزه آوایي، ص رفي، نح و

 (. 133 123: 1984گیرد )انیس، قرار ميی واکاو

را ی از معناشناس ی غرب ي، ش کل ن وینی ه اپژوهشکه در این عرصه با تکیه ب ر ی پژوهشگر دیگر
ی دانشگاه قاهره است. اثر وی شناسم( استاد زبان2003  1933مطرح ساخت، احمد مختار عمر )

م به نشر رسید. او در مقدمه کتاب خویش درباره هدف نگ ارش 1982با عنوان علم الداللة در سال 
معن ا از ی و من اه  بررس ی حوزه معناشناسی هانگاشتهی با وجود فراوان»نویسد: کتاب خویش مي

به ای ن موض وع دارد؛ چ را ک ه ی نیاز شدیدی عربی هادیگر، کتابخانهی هازباندر ی شناسنظر زبان
 دیگ ر ک هی علم ی م، پژوهش 1958پس از انتشار کتاب داللة األلفاظ دکتر ابراهیم ان یس در س ال 

)عم ر، « معنا را بیان نماید، به خوانندگان ع رب عرض ه نش ده اس ت...ی بررسی شناختفرآیند زبان
چون اشتراک لفظي، ت رادف و اض داد ی در این اثر مباحث مهم مطرح در معناشناسی (. و6: 1985

پوش د. از قدیم چشم ميی مطرح ساخته و از طرح مباحث معناشناسی غربی هاپژوهشرا با تکیه بر 
قرار دادهی را مورد واکاوی علمی در نظم و نسقی اس می که به تفصیل معناشناسی نویسندگان دیگر

دانشگاه حل  است. اث ر ی شناسنظران حوزه ب غت و زبانم( از صاح 1947اند، فایز دایه )متولد 
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یة، نقدیة نام دارد که او در این زمینه علم الداللة العربیة بین النظریة و التطبیق: دراسة تاریخیة، تأصیل
را از س ده س وم و چه ارم در ن زد ی در این اثر مباحث معناشناسی م بن نشر رسید. و1985در سال 

قرار داده اس ت. کت اب عل م ی صفحه مورد بررس 485قدیم تا به امروز، در شش فصل و در ی علما
است که در ی پژوهش دیگر نیزی الداللة عند العرب دراسة مقارنة مع السیمیاء الحدیثة عادل فاخور

ب ه نش ر رس ید. در  1985در جهان عرب، همزمان با اثر قبل، به سال ی معناشناسی جنبش علمی ط
 ارائه شده است. ی از معناشناسی مطالعه معنا، مفاهیم نوینی از مباحث سنتی پوشاین کتاب با چشم

 «ال الالت القرآ ی »ی عربی شناسکتاب
ی در قال  نوین خود در کشورهای معنا به زبان عربي، معناشناسی سنتمطالعات ی با وجود گستردگ

در این زبان همچنان بکر و نو ب ه  هاپژوهشچندان مورد توجه واقع نگشت و به اعتقاد برخي، ی عرب
ی ه ااندیشهی مهم این مسأله، تأخیر در معرفی هااز علتی ( که یک3: 2009آید )حللي، شمار مي

درس إیزوتس و »با عنوان ی ا. عیسی العاکوب در مقاله1باشدی به زبان عربی ار وایزوتسو و ترجمه آث
ی ایزوتسو در زب ان عرب ی که از آثار قرآنی هایترجمه»گوید: در این باره مي« مرآة عربیةی فی القرآن

از پژوهش گران از ی ک ه برخ ی پیدا نم ود. ت ا ج ایی اندک توجه شایانی به وجود آمد در مدت زمان
ک ه ی نمودند؛ در ح الی م اظهار ناخرسند 2007ر ترجمه این آثار و موکول نمودن آن به بعد از تأخی

ی (. گفتن 94  93: 1433)الع اکوب، « گردداصل این آثار به دهه پنجاه و شصت سده بیستم بر مي
و ایزوتس و، در دی است بنا به اعتراف العاکوب در این مقاله، دیدگاه پژوهشگران عرب به معناشناس 

چون مس عود ی جلوه یافته است. در بعد ایجابي، از فواید این روش از نگاه افرادی و سلبی بعد ایجاب
علم ی القرآن: تجربة مجهولة فی اهلل و اإلنسان ف»در مقاله: ی ظاهر، عبدالرحمن ُحللي، سامر رشوان

، یاد شده است و «رآنللقی اللسانی التحلیل األنثروبولوج»و عبدالرحمن الحاج در مقاله: « الداللة
م ورد « م ن أخط اء المستش رقین»نیز مواضع احمد عبدالرحمن در کتابش با عنوان ی در بخش سلب

 قرار گرفته است. ی بررس

                                                                                 
در بیروت و ترجمه دیگر از سوی « المنظمة العربیة للترجمة»ان عربي: یک ترجمه از سوی انتشار ترجمه کتاب خدا و انسان در قرآن به زب .1

 2009حل  سوریه منتشر گشته است. بعد از نشر این اثر، کتاب دیگر ایزوتسو با عنوان مفاهیم اخ قی در قرآن در سال « دار نشر الملتقی»
م از سوی دارنشر الملتقی حل  به نشر  2010در سال  «The Concept of Belife in Islamic Theology»و کتاب دیگرش با عنوان 

 آیند. رسید. عیسی علی العاکوب و ه ل محمد الجهاد از مترجمان اثر نخست به شمار مي
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 منابع 
، م لن  «اإلیمات في القرآت الكریم، ال یغ، ال الالت، المعا ي؛  راس  مقار  »إبالغ، عنایف ال ،  -

 .60  15، ص : 1421، 41عدد ، الالشریع  وال راسات اإلسالمی 

أبلعل ة، عل ة خلیل، التطّلر ال اللي بین لغ  الشعر ال اهلي و لغ  القرآت الكریم ) راسن   اللین   -
 ه.د.1405، مقار  (، ارماء )ار ت(: مكتب  المنار

، 1982، 19  18: أبل اضر، ملری ، م خل إلى علم ال الل ، م ل  الفكر العربي المعامر، الع   -
 .137  121: ص 

، «جلهر علم ال الل  في القرآت ) راس  دحلیل   اللی  في مراءة ا یات القرآ ین (»أحم ي، أحم ،  -
 .215  193، ص : 2018، م ل  دعلیم اللغ  العربی  وآ ابها، الع   ال ا ي

 في ضلء التطبیق القرآ ني والنن  :مق م  ل راس  علم ال الل (، 1417اسماعیل، طال  محم ، ) -
 .، بیروت:  ارالفكرالشعري

 م.1972، أ ی ، إبراهیم،  الل  األلفاه، القاهرة: مكتب  األ  لل الم ری  -

الن الالت اللغلین  فني ا ینات النلار ة فني أسنماء اللن  »إیمات، محم  أمین؛ بني عامر، حسن؛  -
 .1211 1195، ص : 2015، 3، العدد 42المجلد  ،  راسات علل  الشریع  و القا لت،«الحسنى

الداللة القرآنیة، بغداد: دار دجل ة للنش ر والتوزی ع، ی البکري، حسین محسین خت ن، دراسات ف -
 م.2014

الرحمن  بنین ال اللن  المع مین  وال اللن  السنیامی  فني االسنتعمال »التمیمي، عب الل  خمی ،  -
 .50  1، ص : 106،2013)جامعة بغداد(، العدد  ، م ل  کلی  ا  اب«القرآ ي

، 3، الع دد ، م لن  علنل  اللغن ، الم لن  التاسن «علم ال الل »جبل، عب الكریم محم  حسن،  -
 .264  189، ص : 2006

 ال میلي، خیري جبیر، أثر ال الل  اللفظی  في فق  معا ي الخطاب القرآ ي، م لن  جامعن  األ بنار -
 .143  126، ص : 2012، 4للعلوم، العدد 

، م لن  العلنل  «من األبحاث ال اللی  في التراث العربي واإلسنالميمظاهر »حاجي اا ه، مهین،  -
 .122  101، ص : 1432، 18 اإل سا ی  ال ولی ، الع  
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حالي، عب الرحمن، استخ ا  علم ال الل  فني فهنم القنرآت؛ منراءة فني د ربن  الباحنث الیابنا ي  -
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 ه.د.1429، المعامرین، جامع  أر ت

، م لن  االجتهنا  و « الالت القنرآت؛ ومفن  من   ظرین  العالمن  السنبحا ي»ح  اللن ، حین ر،  -
 .10ن ٥، م : 1428، ٦الت  ی ، بیروت، الع   

  .1993حسات، دما ، البیات في رواج  القرآت، القاهرة: عالم الكت ،  -

، محم علي، علم ال الل  المعامر و مباحث األلفاه في أملل الفق  )مقار   علنى ضنلء حسیني -
 .2٦9ن 2٦1، م : 1427، 2الهرمنلطیقا التلحی ی (، م ل  االجتها  و الت  ی ، الع   

مرادن  ال اللن  القرآ ین  بنین االجتبناء و ال نطفاء فني ضنلء العالمنات »حمل ، مباح عی ات،  -
 .٥10ن 4٦7، م : 201٥، 22لغ  العربی  و آ ابها، الع   ، م ل  ال«السیامی 

، م ل  البحلث و ال راسات اإلسالمی ، «أساسیات علم ال الل »حمی ي اإل ریسي، فاجزه عباس،  -
 .140ن 121، م : 2007، 10الع   

خضیر، محم  أحم ، اإلعراب و المعنى في القرآت الكریم، القناهرة: مكتبن  األ  لنل الم نری ،  -
2001.  

 الخللي، محم علي، علم ال الل ؛ علم المعنى، عمات:  ارالفالح للنشر و التلای ،  .ت. -

 .٥1ن 3٦، م : 1982، 239، م ل  المعرف ، الع   «علم ال الل  أملل  و أبعا ه»ال ای ، فایز،  -

  .199٦نننن، علم ال الل  العربي؛ النظری  والتطبیق،  مشق:  ارالفكر،  -

إلمفها ي، الحسین بن محم  بنن الفضنل، مع نم مفنر ات األلفناه القنرآت، دحقینق: الراغ  ا -
  .2009یلسو الشیخ البقاعي، بیروت:  ارالفكر، 

کتاب المودمر ، «التع   ال اللي بین النظر و التطبیق سلرة یلسو  ملذجا  »،  ا ی رمضات الن ار،  -
 (.37ن 1، )2008، العلمي التاس  لكلی   ار العلل 

هرة، برحملت فاطم ،  الل  المتشاب  اللفظي في القنرآت الكنریم، أطروحن  الن کتلراه، ال زاینر، ا -
  .2017جامع  جیاللي لیباس، 

، رسنال  التقرین ، «اإلع اا القرآ ني و علنم ال اللن  فني دمهین  الشنهی  ال نا ي»ایتلت، علي،  -
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 .1٦4ن 1٥1، م : 1432، 8٦الع  

  .2003بیا ی  في   لص من التنزیل، عمات:  ارعمار للنشر،  السامراجي، فاضل مالح، لمسات -

 ه.ق. 1427ننننننننن بالغ  الكلم  في التعبیر القرآ ي، ماهرة: شرک  العاد  ل ناع  الكتاب،  -

 ه.ق.1430، القاهرة:  ارالفكر، 1ننننننننن من أسرار البیات القرآ ي، ط  -

، م ل  کلی  «ه   ظر معامرة ) راس  واستنتاجات(علم ال الل  من وج»السلطا ي، طال  خلیو،  -
 .82ن 7٦، م : 2008، 1التربی  األساسی ، الع  

، مم: موسس  اإلمنا  ال الل  القرآ ّی  في فكر السّی  کمال الحی ريسلمات ال یمري، عمار غالي،  -
 ه.ش. 1394ال لا  للفكر وال قاف ، 

ی  في القرآت الكریم: سلرة ین   ملذجنا، رسنال  سماح، رحملت؛ شهراا ، أولمي، الحقلل ال الل -
  .2017الماجستیر، جامع  ب ای ، 

، م ل  م من  اللغن  العربین  ب مشنق، « رس إیزودسل القرآ ي في مرآة عربی »العاکلب، عیسى،  -
 .122ن 79، م : 1433، 1، ال زء 87الم ل  

لبیات،  ارالنلالء للطباعن  والنشنرو العامري، خلیل خلو بشیر، ال الل  القرآ ی  في دفسیر م م  ا -
 دا.التلای ، بي

، م لن  القا سنی  فني ا  اب والعلنل  «ال الل  النفسنی  فني سنلرة منریم»عب ، عقیل عكملش،  -
 .89ن 71، م : 2007، ٦التربلی ، الم ل  

، لعربادحا  الكّتاب ا مشق: علم ال الل : أملل  ومباح   في التراث العربى، عب ال لیل، منقلر،  -
2001.  

، م ل  آ اب المستن نری ، «جعل بین ال الل  النحلی  و ال الل  القرآ ی »عب الرسلل عب ، لطیف ،  -
 .343ن 324، م : 200٦، 4٥الع   

، منبنر اإلسنال ، السنن  الخامسن  «ال اللن  العمیقن  فني الكلمن  القرآ ین »عب ال بلر، شاهین،  -
 .1٦ن 12، م : 1407واألربعلت، 

للطیو، محم  حماس ، النحل و ال الل : م خل ل راس  المعنى النحلي ن الن اللي، مناهره: عب ا -
 ه.ق.1420 ارالشروق، 
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، م ل  کلین  ا  اب و « ظری  النحل القرآ ي بین ال الل  اللغلی  و ال الل  ال ینی »عزیز، کعلاش،  -
 .339ن 323 ، م : 2009، ٥اللغات، الع  

لر اللغلي: مظناهره و عللن  و ملا ینن ، القناهرة:  شنر مكتبن  الخنا  ي، عب التلاب، رمضات، التط -
1990.  

، القناهرة:  ارالنشنر لل امعنات، 1عكاش ، محمل ، التحلیل اللغلي فني ضنلء علنم ال اللن ، ط -
200٥.  

عمرات، حم ي بخف، علم ال الل  بین النظری  والتطبیق، األکا می  الح ی ن  للكتناب ال نامعي،  -
2007.  

  .2009عی ، محم  عب الباسب، الن  و الخطاب مراءة في علل  القرآت، القاهرة: مكتب  ا  اب،  -

 الالت اإلمنا  الباطنل فني » ، فاطمن ؛ي ه؛ آبنا ین، فرينی؛ امي ، مه ی ؛ مطیاا ه، فتح يفتاح -
 .133ن 99، م : 1437، آفاق الحضارة اإلسالمی ، السن  التاسع  عشرة، «القرآت الكریم

لفقی ، شبر، ال الل  القرآ ی  فني فكنر محمن  حسنین الطباطبنایي )المینزات  ملذجنا(، بینروت: ا -
  .2008 ارالها ي للطباع  والنشر و النلای ، 

التطّلر ال اللي في المفر ات القرآ ی ؛  راس  دطبیقین  فني »منبري، سمیرا؛ میرحاجي، حمی رضا،  -
، 1437، 18آفناق الحضنارة اإلسنالمی ، ال لن   ،«أ ملذجنا« التسنبیح»و « الرسلل»و « الخشلع»

 . 114ن 89م : 

الن الالت اللغلین  فني ا ینات النلار ة فني أسنماء اللن  »محم  امین، ایمات؛ بني عامر، حسن،  -
 .17٦ن 1٦0، م : 201٥، 3، الع   42،  راسات علل  الشریع  والقا لت، ال ل  «الحسنى

ل  بین الق ماء والمح ثین، مناهرة: الهیئن  الم نری  محم ، م  ي إبراهیم، بحلث في علم ال ال -
  .2014العام  للكتاب، 

محي ال ین البرا  ي، عما ، أثر  الل  اللغلی  للمفر ة القرآ ی  في اختال  التفسیر، م لن  آ اب  -
 .21ن1 ، م : 2018، 3٥الفراهی ي، الع  : 

  .2004ال قاف ،  مزبات، علي حسن، اللجیز في علم ال الل ،  .  :  ارشملع -

الم طفلي، حسن، التحقینق فني کلمنات القنرآت، دهنرات: واارة ال قافن  و اإلرشنا  اإلسنالمي،  -
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 ه.ش.1371

 ، القناهرة:  2المطعني، عب  العظیم إبراهیم محم ، خ اج  التعبیر القرآ ي وسنماد  ال اللین ،  -
  .1992مكتب  وهب ، 

و مباح ن  فني التنراث العربني،  مشنق: ادحنا  الكتناب منقلر، عب ال لیل، علم ال الل : أمنلل   -
  .2001العرب، 

ال الل  ال لدی  وال رفی  في سلرة یلسو فني ضنلء ال راسنات اللغلین  »الن ار،  ا ی  رمضات،  -
، المودمر العلمي التاس  بعنلات: اإلب اع و الحری  في ال قاف  العربین  اإلسنالمی ، «الح ی   ومناه ها

 .4٦ن1، م : 2007

، المودمر العاشر بعننلات: «التع   ال اللي بین النظری  و التطبیق؛ سلرة یلسو  ملذجا  »نننننننن،  -
 .37ن1، م : 2008التفكیر المنه ي في العلل  العربی  و اإلسالمی ، 

 لرال ین، محم  المن  ، الترا   في القرآت الكریم بنین النظرین  و التطبینق، بینروت:  ارالفكنر  -
  .1997 المعامر،

ننننننننن، ادساع ال الل  في الخطاب القرآ ي، دق یم سعی  األیلبي، بیروت:  ارالفكنر المعامنر،  -
2010.  

  .2007یل   علي، محم ، المعني و ضالل المعني، بیروت:  ار الم ار اإلسالمي،  -

 یر یگجهینت
چرا که ب ا توج ه ب ه پیون د آید؛ جامع به شمار ميی در مطالعات قرآني، روشی رویکرد معناشناس. ۱

پردازد وانگاني، به ارائه پیام آیات ميی ساخت آیات و معناشناسبافت جم ت، نرفی و ب غی نحو
و ی قرآن ی ه انگر ندارد، بلکه انسجام داللتدیگر، رویکرد جزئيی هاو برخ ف روند غال  روش

آیات را م د نظ ر ی و ادبی سبکی کردهاسنجد. همچنان که کارميی دیگر را به نیکها با یکارتباط آن
ها را در یک منظومه کّل مورد تدقیق قرار دهد. با عنایت به این نکته، حضور کوشد پیامقرار داده و مي

توان د به طور خاص در خوان گسترده ق رآن ک ریم، م يی به طور عام و معناشناسی شناسدانش زبان
 آن باشد.تدبر در قری هاروشی سازدر جهت یکسانی گام

در قال   و تعری ف ن وین ی انجام یافته در حوزه معناشناسی هاپژوهشآثار و ی اجمالی از بررس. ۲
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ه ا، به ره استنتاج داللتی در این حوزه، از یک راهبرد برای قرآنی هاپژوهشرسد که آن، به نظر مي
ه ا افراد با سلیقه نگرفته؛ بلکه بر اساس هدف و مسأله پژوهش، روش بحث نیز متفاوت بوده است و

ق دم ی شناس تبیین روشی که در راستای اند. مقاالتمتعدد به کاوش در این حوزه پرداختهی هاو ذود
ی ه ااند و اما نمونهبه دست آوردهی توفیق الزم را در تبیین رویکرد معناشناسی اند تا حد بسیارنهاده
شناسي، عدم ، عدم تبیین روشد. تعدد روشانرو بودهروبهی این روش، با ضعفهایی در اجرای تطبیق

موج ود در ی ه اترین آس ی صرف، از برجستهی پژوهوانگان و وانهی روابط معنایی اهتمام به بررس
 بوده است. هاپژوهشاین نوع از 

مطالعه معنا، ضرورت دارد از همان ابتدا م دل ی هادر پژوهش معناشناسي، با توجه به تعدد مدل. ۳
ب ه عل ت  ه اپژوهشاز ی شود. بسیاری جلوگیری کارد مطالعه معین شود تا از پراکندهموری و الگو

 اند.مفسران اکتفا کردهی هاو اغل  به ارائه گفته نو دربر نداشتهی عدم توجه به این مهم، دستآورد
از  قری  به سه ده ه زودت ری قرآن در زبان فارسی ایزوتسو در باب معناشناسی هابرگردان اندیشه. ۴

نسبت به ی مرتبط با این حوزه در زبان فارسی هاپژوهشرو است که بوده است؛ از همینی زبان عرب
 باشد. تر ميگستردهی زبان عرب

رس د و رون د ای ن قرآن در جهان عرب، به دو دهه اخیر م يی پیشینه نخستین مقاالت معناشناس. ۵
 مقاالت به علت رشد نشریات، روبه افزایش است.

 و مآخذمنابع 
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وانگان ق رآن، ترجم ه س ید حس ین س یدي، مش هد: ی (، معناشناس1391عضیمه، صالح، ) .11
 آستان قدس رضوي.

 ، قاهره: عالم الکت .علم ال الل (، 1985عمر، احمد مختار، ) .12

و تفس یر ق رآن، ته ران: س ازمان ی شناس نهن : نش ای (، بیولون1389نیا، علیرضا، )قائمي .13
 پژوهشگاه فرهنو و اندیشه اس مي.

، رهیاف ت، «و چگونگيی علوم؛ چیستي، چرایی طبقه بند»(، 1393فرد، حامد، )ی مصطفو .14
 .113 89، ص : 56شماره 

در عل م اط ع ات، ی معناش ناختی معن ا: رهی افتی وجو(، در جست1390نشاط، نرگس، ) .15
 ر.تهران: نشر کتابدا

 اینترنتيی هاب( سایت
1. https://www.noormags.ir 
2. https://ganj.irandoc.ac.ir 
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یم  ضرورة نقد الدراسات الداللیة المعاصرة وتونیفها ف  مجال القرآن الکر

 الملّخص
إّت للبحلث ال اللی  الیل   ورا  هاّما  في  راس  فحلى ا یات القرآ ی  المبارکن  والتن ّبر فني  الالدهنا 

رى بعض الخبراء، أت عملی  التفسیر القرآ ي ال  ی  دتغّیر في ضلء المنهج هذا ودن خل فني حیث ی
ساح  ح ی   یمكن اعتبارها دطّلرا  عمیقا  فني الخطناب القرآ ني. ادسن  هنذا المننهج الن اللي فني 

ودقلیمهنا ال راسات القرآ ی  وب أ یتقّ   دقّ ما  ملحلظا  في السنلات األخیرة. أّما  ق  هذه ال راسنات 
ود نیفها فالیزال في خطلدها األولى وبحاج  إلى  راسن  مستفیضن  لسنبر  متهنا، ودمهین  الم نال 

 لمتابع  الباح ین ال    هذا المنهج بر ی  عمیق  وفي إطار منه ي مابل للتطلیر والتطبیق.

حلل آي القرآت یه   هذا المقال إلى دق یم دقریر من البحلث ال اللی  الفارسی  والعربی  المعامرة 
الكریم. یب و من خالل النظرة في البحلث ال اللی  للقرآت و راستها، أت دع  ین  المنناهج، وإهمنال 
العالمات المختلف  للكلمات فیما بینها )أي الحقلل ال اللی (، والبحث عن المفر ات البحت  وعن   

راسات المعامرة. کما إت ا ع ا  الترکیز في المعنى اللضعي والمعنى السیامي، من أبرا الخلل في ال 
الر ی  الشامل  في بعض البحلث ال اللی  وإغفنال المنه ین  وعن   االهتمنا  بهنا، أ ى إلنى عن   
الح لل على  تاجج ج ی ة حیث امت رت بعض هذه ال راسات في ک یر من األحینات علنى عنرض 

 أملال المفّسرین.
  ، البحلث ال اللی  المعامرة.: القرآت الكریم، الت نیو، النقالمفردات الرئیسة

 



 

 

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

 ابوالحسن ندوی به ادبیات کودکان امام اهتمام کندوکاوی در علل
  1جواد غالمعلی زاده

  ی دانشگاه سیستان و بلوچستانادبیات عرب ر گروه زبان ودانشیا
  ابراهیم پژوهنده

 ادبیات عربی دانشگاه سیستان و بلوچستانگروه زبان ودانشجوی کارشناسی ارشد 

 چکیده
شود و ادبیات ک ودک در می سامان و ساختار فکری هر انسانی از خردسالی بنیان گذاری

دارد. این نوع ادبیات اگر  ی ذهنی و باروری آن نقش مهمیپی افکنی و ایجاد این شالوده
ه ا ی طوالنی اس ت ام ا نگ رش علم ی ب ه آن پ س از دورهچه دارای قدمت و تاریخچه

صورت پذیرفت. ادبیات کودکان از نیمه دوم قرن نوزده سیر و گردش رو به رش د خ ود را 
ی اس  می، هن د از زم رهه ای در مرز و بوم عربی آغاز کرده اس ت .در می ان س رزمین

ه م در عم ل  باش د ک ه ه م در حیط ه نظ ری وم ی ن جوالنگاه ادبیات کودکانپیشتازا
ه د( نویس نده  ۱۳۳۳ارائه داده است . سید ابوالحسن ندوی متولد ) ای ارزندههای نوشته

معاصر و پایه گذار  بنیاد جهانی ادبیات اس می  و عض و  فرهنگس تان زب ان عرب ی  ب ا 
ان پیرام ون ت اریخ، دع وت، فک ر و فرهن و گران س نگی ب رای کودک های نوشتن کتاب

ادبیات کودکان گامی ن و و م اثر ب ردارد. وی س همی ی اس می ت ش دارد تا در عرصه
انکار ناپذیر در گسترش حوزه ادبیات کودکان کی ان اس  می دارد . پ ژوهش حاض ر ب ا 

ب ر  تحلیلی برآنست تا اهداف ابوالحس ن ن دوی را ب ا اتک اء -استفاده از روش توصیفی
که برای خرد ساالن به زیور طبع آراس ته اس ت، واک اوی و وارس ی س ازد . هایی داستان

برآیندهای به دست آمده در این پژوهش حاکی از آنست که ایشان ب یش از ه ر چی ز ب ه 
زبان شناسی، وانه آموزی، دعوت اس  می، تربی ت ص حیح، ابع اد اخ ق ی، باوره ای 

ب ه ه ا  م توجه داشته است و از خ ل طرح داستاناساسی و جستارهای بنیادین دین اس
فک ری، تربیت ی، اخ ق ی و آموزش ی در نه اد ه ای دنبال شکل گی ری ص حیح ه دف

 باشد..می سازندگان آینده اس م
امام ابوالحسن ندوی، ادبیات، ادبیات کودکان، ادبیات داستانی، اهداف واژگان کلیدی: 

 ادبیات کودکان

                                                                                 
1. j.gholamalizadeh@lihu.usb.ac.ir 
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 مقدمه
گون اگون دارای ه ای درون مایهو ها عاطفه ها، احساس ها، اندیشهی باز تاب دهندهان ادبیات به عنو

 ادبیات هر ملت ی ب ه ش مارهای مختلفی است . ادبیات کودک، یکی از شاخههای و صورتها پیکر
مختل ف از می زان اس تقبال ه ای رود که به فراخور توجه آن ملت ب ه ادبی ات ک ودک، در کش ورمی

دوم قرن نوزدهم در کشورهای اس  می پیش رفت ی این نوع ادبی، در نیمه خوردار است .متفاوتی بر
در حالیکه کشورهای غربی از اواخر قرن هفدهم کم و بیش ب ه ادبی ات  رو به رشد خود را آغاز کرد،

توان ب ه داس تان، ش عر، نم ایش نام ه، افس انه و می از انواع ادبی برای کودکان کودک توجه داشتند .
هس تی شود نقش بس یار مهم ی در می علمی اشاره کرد . داستانی که برای کودک نگاشتههای تابک

خ وب، ک  ودک ب ه بس  یاری از ه ای شخص یت ک  ودک دارد . از طری ق خوان دن داس  تان بخش یدن
ب رد . یکت ا پرس تی، دی ن دوس تی، عش ق ورزی ب ه نیک ان، م ی عقیدتی و اخ قی پ یهای ارزش

یدواری، آزادی، طرفداری از ح ق و حقیق ت و اس تقامت در مقاب ل زور و شجاعت، نوع دوستی، ام
دهن د . و ای ن م ی کودکان را شکلهای آغازین بسیاری از داستانی هستند که نقطههایی ستم ارزش

 دهد .می شناختی، عاطفی، اخ قی و اجتماعی را در کودک توسعههای مسئله مهارت
وی آس ان و ه ای باشد . کتابمی خرد ساالن، ابوالحسن ندوی ادبیاتی یکی از ط یه داران عرصه

که برای نونهاالن تحری ر هایی کتابی ایمانی و اخ قی است . ایشان در همههای سرشار از داستان
اخ قی، عقاید  ابعاد، دعوت اس می، تربیت صحیح، شناسی نموده است، بیش از هر چیز به لغت

ین دین اس م توجه داشته است تا جایی که برخی از نرف اندیشان اساسی و مباحث ضروری و بنیاد
 نامگذاری کرده اند .« علم توحید نوین برای خردساالن»را ها اس می این کتاب

را از این دس ت مطالع ه ک ردم و خ ود نی ز در ف راهم ها بسیاری کتاب»: نویسدمی شهید سید قط 
غماض باید بگویم ک ه ای ن ک ار س ید ابوالحس ن از شرکت کردم اما بدون اای کردن چنین مجموعه

 (.250: 1386)ناروئی،« تمامی آنان کامل تر است
زیر پاس خ ده د و آن را ب ه های کوشد تا به پرسشمی حاضری با توجه به مطال  عرضه شده، مقاله

 تحلیل کشاند و پیرامون آن به کنکاش بپردازد:ی ورطه

 بیات کودکان چیست؟علت اهتمام ابوالحسن ندوی به اد.1
 . وی با گام نهادن در این عرصه در پی آفرینش چه اهدافی است؟2
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. اسلوب ادبی و منه  فکری ندوی تا چه ح د توانس ته اس ت آف اد جدی دی را در رش د و تع الی 3
 اندیشه کودک بگشاید؟

 پیشینه تحقیق

ام ا ای ن ب دین معن ا گرچه پژوهشگران به آثار مستقلی پیرامون موضوع حاضر دست نیافت ه اس ت، 
به این مهم نشده است، بلکه بسیاری از نویسندگان در البه الی بی ان ای نیست که تاکنون هیچ اشاره

سبک و آثارادبی سید ابوالحسن ندوی به خدمات ایشان در عرصه ادبیات کودک ان پرداخت ه ان د ک ه 
 : ه کرد بهخواهد و صد من کاغذ  . از این میان میتوان اشارمی ذکرشان  مثنوی

األدی ، اثر س ید عبدالماج د غ وری ک ه تم ام ی . أبوالحسن الندوی، أإلمام المفکر الداعیة المرب1
ده د و وی را ط ی ه دار ادبی ات اس  می م ی ابعاد زندگی تربیتی   ادبی و فکری ایش ان را نم ایش

 ک ان نی ز اش ارهکند و نگارنده در بخش ادبیات به خدمات ایش ان در عرص ه ادبی ات کودمی معرفی
 برد.می کند و اهدافی چند را نیز ناممی

و خدمات سید ابوالحسن ندوی، اثر:عبداللطیف ناروئی ک ه پ س ها از زندگی، اندیشههایی . جلوه2
پ ردازد. نویس نده ایش ان را شهس وار م ی و خ دمات ویها از نگاشتن زندگانی ایشان به بیان اندیشه

ایشان را ماالمال از تدین، فک ر، تربی ت ص حیح و های اسد و کتابشنمی جوالنگاه ادبیات اس می
 داند.اخ د و فرهنو اس می می

. بررسی زندگی، آثار و سبک ادبی ع مه سید ابوالحسن ندوی، اثر: عبدالباسط بهادر زه ی مل ک 3
ب ه رود و م ی آبادی . وی بر این باور است که ع م ه ن دوی در نوش ته ه ایش همگ ام ب ا طف ل راه

دهد و با ذهنیت و احساس کودک همراه است و به صورت غی ر مس تقیم، روح و می سواالتش پاسخ
دمد . نگارنده از اهداف وعلل اهتم ام ایش ان ب ه ادبی ات کودک ان، می اس می را در کودکی عقیده

 سخنی به میان نیاورده است .
م س ید ابوالحس ن ن دوی ب ه ادبی ات اما مقاله حاضر با رویکردی نو به واکاوی اهداف و علل اهتم ا

 آید . می کودکان پرداخته است. از این رو پژوهشی نو به شمار

 سید ابوالحسن ندوی در یک نگاه

کیل و مت ری  70واق ع در « تکیه»م در دهکده  1914ه  د برابر با  1333در روز ششم محرم سال » 
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به نام ع مه ام ام س ید ابوالحس ن عل ی لکنو مولودی دیده به جهان گشود که بعدها او را در جهان، 
 شناختند .می ندوی

پرورش یافت که همه افراد آن، اهل علم و مطالعه و اه ل قل م بودن د و ه ر ای امام ندوی درخانواده
دانس تد. ب ر اث ر هم ین ذود م ی رسید، مطالعه آن را بر خ ود الزممی کتاب جدیدی که دست شان

 ، س الگی زب ان عرب ی، انگلیس ی و فارس ی را ب ه خ وبی13_12مطالعه ب ود ک ه ن دوی در س نین 
م (کنفراس ندوة العلماء با شرکت علمای بزری برگزار شد،  1962دانست و هنگامی که در سال )می

 به زبان عربی سخنرانی کرد.
آغ از نم ود و پ س از اتم ام مب ادی زب ان اردو، ب ه « لکن ا»تحصی ت ابتدایی را در زادگاه خویش 

 14م در س ن  1927ن فارسی پرداخت و پس از اتمام دوره ابت دائی و متوس طه در س ال فراگیری زبا
سالگی در دانشگاه دولتی لکنو در رشته ادبیات به تحصیل پرداخت و در این اثناء، زبان انگلیس ی را 

م فرا گرفت و موفق به دریافت گواهی نامه و مدال ط  از آن دانشگاه شد و از آن پس، به فراگیری علو
س الگی، در دارالعل وم ن دوة العلم اء لکن و ب ه  20م در سن  1934اس می پرداخت . امام در سال 

 سال مسند درس را زینت بخشید. 10تدریس پرداخت و به مدت 

م از کار تدریس موقتا  کناره گیری کرد و به منظور احیاء امر به معروف و نهی  1939سرانجام در سال 
ا وقف دعوت و تبلیغ در راه دین نمود و در این راه زحمات طاقت فرس ایی از منکر، تمام وقت خود ر

 عربی و اس  می مس افرتهای تبلیغی به کشورهای را متحمل شد و به همین منظور در رأس هیئت
کرد، و تا واپسین لحظات عمر پر برکتش، در سنگر دعوت و تبلیغ دین با زبان و قل م خ ویش ب ه می

کرد و هم واره از ض عف وانحط اط می در صحنه، جان فشانی و جد و جهدعنوان مجاهدی همیشه 
 برد.می مسلمانان به شدت رن 

 زغاف لین نهیزم نیا در تیفعال از استاد دارند، هاملتی داریب دری ماثر نقش مطبوعات کهیی زآنجاا
 مقال ه وشتنن راه ازی سالگ13 سن در م1927 سال در را خودی مطبوعات تیفعال نینخستی و.  نماند

 ده  1346 سال در که بودی امقالهی عرب زبان به او اثر نینخست و آغاز«نداریزم» زبان اردو مجله در
 س ال در بع دها مقال ه نی ا. ش د منتشر مصر «المنار» ۀمجل در رضا دیرش ع مه توسط( م1930)

 عرف ان ب ن احم د دیالس  االم ام ترجم ة» عن وان تح تی اجداگان هۀ رسال صورت به د ه  1350
ی هنگ ام س پس و نمودی تجاوزنم سال ازشانزده او سن هنگام آن در. افتی انتشار مصر در «دیالشه

 د،ی گرد آغ از العلماء ندوة دارالعلوم ارگان «اءیالض» مجله انتشار( م1932) د ه  1351 سال در که
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 .قرارگرفت آن بارز سانینو مقاله ازی ندو استاد

 م 1995 س ال در و رفتیپ ذ را دمش ق «المس لمون» ۀمجل  تیریدم  م 1940 سال دری ندو استاد
کادم»  س ال در.  نه اد انی بنی اس  م کت   نش ر و چ اپ جهت را «اس م اتینشر و قاتیتحقی آ

 سال در و کردی گذار هیپا را «ملتی ندا» نامه هفتهی نعمان منظور محمد موالنای همکار با م1962
 ب ه آنه ا ش تریب ک ه نم ود اق دام اس  م ب ه دعوت به راجع هاییکتاب سلسله کی فیتأل به م1944

 .اندشده ترجمه جهانی زندههای زبان
الن دوة العالمی ة »  م به برگزاری یک کنفرانس ب ین الملل ی تح ت عن وان1981 در نوزده آوریل سال

ان عرض ه اقدام نمود و از ادیبان عرب زبان، دعوت بعمل آورد وکت  فود را به آن  »ل دب االس می
ه ای علمی ه و مورد تأیی د قرارگرفت ه و از آن پ س ج زو برنام ۀ درس ی حوزهها نمود که از جان  آن

م بنا به پیش نهاد دانش گاه 1938 جهان اس م قرار گرفتند و همچنین پیش از این درسالهای دانشگاه
خ اس م است ب رای را که مشتمل برعقاید، احکام، سیره نبوی وتاری« اس میات»  علیگرۀ هند کتاب

 .تألیف کرد و در ردیف کت  درسی آن دانشگاه قرار گرفت« ای -بی» ک س

 رسد .می کتاب 300بسیاری دارد که شمار آنها به بیش از های امام ندوی آثار و نوشته
بی دارگر ه ای ایشان امامی دور اندیش، دعوتگر، مصلح و حکیم بودند که همه دع وتگران و جن بش

 واالی ایش ان اله امه ای هر نوع گرایش و طرز تفک ری ک ه داش تند، از افک ار و اندیش هاس می با 
 گرفتند.می

ها و سمینارهای علم ی و تحقیق ی کش ورهای اس  می و ممال ک غرب ی پیوسته در کنفرانس ایشان
و شرکت فعال داشت و بمنظور رسانیدن پیام اس م ب ه اقص ی نق اط دنی ا ب ه اکث ر  فتیاحضور می

ه ای دین ی ه ا و ارگانهای مردم ی و جنبشهای گیتی مسافرت داشته و در بسیاری از نهضتکشور
 .کردمی ایفاءگیری، تداوم و ادامۀ حرکت آنان سهم بسزائی نقش داشته و در شکل

های م ذهبی و ولی مسئولیت ،نمودمی های دولتی اجتناباستاد ندوی همواره از قبول و احراز پست
 توان به موارد زیر اشاره نمود:که از جمله آنها می شتی را به عهده دااجتماعی فراوان

 مکه معظمه؛« رابطة العالم اإلس مي»_ عضو دائم و معاون شورای هیئت موسسان 1

 _ عضو شورای عالی دانشگاه اس می مدینه منوره؛2
 _عضو کنفرانس اس می قدس؛3
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 هند؛-ولکن« ندوة العلماء»_مدیر کل مجمع علمی اس می4

 _سرپرست دانشگاه دارالعلوم ندوة العلماء لکنو؛5
 _ عضو هیئت موسسات شورای عالی جهانی دعوت اس می قاهره؛6
کسفورد7  انگلستان؛ -_موسس و مسئول مرکز تحقیقات و مطالعات اس می دانشگاه آ

 مصر ؛ -اس می، قاهرههای پژوهشرئیس بنیاد جهانی -8
 مصر ؛ -ی وزارت اوقاف قاهرهعضو شورای عالی امور دین -9

کادمی عربی دمشق -10  سوریه ؛  -عضو مجمع علمی و آ

 ریاض ؛ –ماسس و رییس بنیاد جهانی ادبیات اس می -11
 عضو فرهنگستان زبان عرب، دمشق، قاهره و اردن . -12

و  ندوی به رغم داشتن کماالت انسانی برجسته و دانش فراوان، بسیارمتواضع ب ود، ح ق ج وئی ماما
آمدند و با آنکه به مدارج عالی علمی رسیده و در جه ان فروتنی دو صفت بارز استاد ندوی بشمارمی

های خ ود ب ا های مهمی را به عهده داشت، هیچگاه دیده نشد که از دان ش و منص  اس م منص 
دنی ا کسی سخن به میان آورد، استاد ندوی همواره از پوش یدن لباس های ف اخر و از مظ اهر فریبن ده 

 .جستدوری می
 «دامان نگه تنو و گل حسن تو بسیار»

سرانجام سنت الهی در حق امام سید ابوالحسن ندوی نیز تحقق یافت و ایشان پس از عمری ت  ش 
خستگی ناپذیر در راه گسترش معارف اس می و کوشش برای بازگش ت مج د و عظم ت ی و مبارزه

 اس م، به دیدار یار پر گشود. ی دیرینه
دقیق ه در  45/11م در روز جمعه ساعت  1999دسامبر  31ه  برابر با 1420رمضان سال  22ی در و

 (.9: 1386سالگی، دعوت حق را لبیک گفت )ابوالحسن ندوی، 87حال روزه و اعتکاف در سن 
 تعریف ادبیات و ادبیات کودکان

کودک به سوی رشد، ب ا  ادبیات کودک عبارت است از ت شی هنرمندانه در قال  ک م، برای هدایت
ی دهد و باعث مسرت خ اطر، گس ترهمی مناس  و در خور ادبیات، کودک راپرورشای زبان و شیوه

و ش عاری ک ه ه ا بخش د. داس تانمی شود و نیز نیروی ابتکار و ابداع به اومی تخیل و قوت تصور او
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گ ذارد و ایش ان را ب رای م ی ی آن انشنوند اث ری عمی ق در فک ر و روحی همی خوانند ومی کودکان
 سازد و نیز در درک مشک ت زندگی، آنان را ی اریمی رویارویی با مسائل و معاشرت با دیگران آماده

 کند. می

نازک از درخت تناور فرهنو و ادبیات هر ملتی اس ت و ب ه مجموع ه آث ار و ای ادبیات کودک شاخه
ش ود می متخص  برای مطالعه آزاد کودکان تهیه نویسندگانی شود که به وسیلهمی گفتههایی نوشته

 ( .29: 1372ذود و سطح رشد ونض  کودکان مورد توجه است )شعاری نژاد،ها آنی و در همه
هرآنچ ه افس انه، »نویس دم ی و جنبه ه ا ها   بنفشه حجازی  نیز در کتاب  ادبیات کودکان؛ ویژگی

سی و آموزش مستقیم، هنرمندانه نوشته و تنظیم شرح حال، مطال  علمی و... که خارج از برنامه در
 ( .19: 1379)حجازی،« شودمی شود ادبیات کودکان خوانده

دارد. این ادبیات هر اندازه شکوفا ت ر ها ادبیات کودک و نوجوان، نقش ماثری در تعلیم و تربیت نسل
 هد شد.شود، زمینه آموزش و پرورش کودکان مهیا تر و بالندگی آتیه سازان محقق خوا

 ادبیات کودکانی ابوالحسن ندوی و خدمت در عرصه
باشد ک ه از ادب واال و زیب ایی برخ وردار اس ت. می ادبیاتی ابوالحسن ندوی از ط یه داران حوزه

 ایشان ادبیات را برای اغراض دینی و معنوی ، بیداری روح ایمانی و غیرت اس می به کار برد .

آن بود که زب ان عرب ی ش اه کلی د  اوندای ن نیز شهسوار میدان بود . ادبیات کودکای ایشان در حیطه
باشد و بدون فراگیری این زبان، بهره برداری از این گن  گران امک ان پ ذیر نخواه د می قرآن و سنت

بود، بنابر این باید آن را به عنوان یک زبان زنده و جاوید فرا گرفت . به دنبال همین ندای احی اگر ب ود 
پرداخ ت ک ه ب ه کودک ان و نوباوگ ان ه ایی ن سر در گریبان تفکر فرو برد و به بررسی کتابکه ایشا
بس ان نفح ة ال یمن، الق راءة الرش یدة و هایی کتابی شوند . ابوالحسن ندوی با مشاهدهمی آموخته

ا جز بی بند و باری، بد اخ ق ی، آش نایی ب ها همانند آن در اندوهی عمیق فرو رفت؛ زیرا این کتاب
کنند، در حالی ک ه ذه ن خردس االن ص اف و ش فاف نمی موش و گربه و... هدف عالیتری را دنبال

ه ای قص ه بهتر و هدفدارتری را از قرآن، سنت،های است، بهتر است به جای این حکایات، داستان
 .( 249: 1386)ناروئی،نیکان و مانند آن گردآوری و جایگزین آن کرد 

راهکار و نظری ه اکتف ا نک رد بلک ه در جه ت پیش برد اه داف دی ن، ی ائهابوالحسن ندوی فقط به ار
  ،  س یره خ اتم النبی ین  و الق راءة الراش دة  ،  قص   النبی ین ه ای شخصا  وارد عمل شد و کتاب
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 را به رشته تحریر در آورد و به زیور طبع بیاراست .  قص  من التاریخ اإلس می لألطفال 

 حسن ندوی به ادبیات کودکانعلل و اهداف اهتمام ابوال

 گسترش دایره لغت شناشی: هدف اول

 گردد:می اهتمام ابوالحسن ندوی در لغت شناسی از خ ل امور ذیل آشکار
 . فراخوان اهتمام ورزی به فراگیری زبان عربی1

مت ین، ه ایی نماید که در ه ر داس تان جمل همی تاریخ اس می جلوههای ی داستاناین مهم در همه
الفاظ آسان اند چون  اند.انگانی ساده و معانی شیرین و مناس  با روح متن، به نمایش گذاشته شدهو

پای دار و اس توار ه ا جمله اند.باشند. شیرین اند زیرا با روح اس می ترو تازه گشتهمی تهی از غرابت
ان گف ت: داس تان ت وم ی نماید طوری کهمی شان رهنموناند چون به هم پیوستگی شان بر استواری

هایش دایرة المعارف کودکی است که سرشار از وانگان زبان عرب ی اس ت و ای ن امتی ازی واالی در 
 روش ادی  اس می، ابوالحسن ندوی است.

 . پرهیز از تخیل گرایی و وهم پردازی 2

 گزین د زی را ویمی ابوالحسن ندوی در ادبیات اس می خویش از تخیل گرایی ووهم پردازی دوری
کند که ماالمال از حقایقی است که ق رآن ک ریم و س نت نب وی آنه ا را ثب ت می تاریخی را بازنگری

را ت دوین س اخته اس ت بس ان ه ا آنه ا شگفت انگیز مسلمانان در ط ی ق رنهای نموده و پیروزی
 یاد نموده است.ها پیامبران که حقایقی ثابت اند که قرآن از آنهای داستان

 خردساالن، ادبیات فرد مسلمانی است که ب ا حقیق ت و ثب ات ش ناخته ر حیطهپس ادبیات ندوی د
شود و این امتیازی بارز در ادبیات ندوی است و در این راه از ادبیات برتر قرآنی بهره جسته اس ت می

. 
 لغویهای . کاربرد اسلوب و شگرد۳

ان اثب ات ام ری باش د از ایشان هنگامی که بخواهد صحت ک مش را بر کرسی نشاند یا خواه 1.3
 کند. می پرسش استفادههای شگرد استفهام و صیغه

باش د بس ان گفت ار ابوالحس ن می انکار ورزیها این اسلوب دارای برخی معانی است که یکی از آن
 گشایید؟ آیانمی و به بتان گفت: آیا ل  به سخن: أال تتکلمون؟ أال تسمعون؟: وقال لألصنام»: ندوی
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اس تفهام، اثب ات اس ت مانن د ای ن های (. و یکی دیگر از شگرد1/19: 1385)ندوی،« شنوید؟نمی
أال یستحق أهل السجن الرحمة؟ ألیس أه ل الس جن عب اداهلل؟ آی ا زن دانیان س زاوار »: سخن ندوی

 ( .1/59: 1385)ندوی،« رحمت نیستند؟ آیا زندانیان بندگان خدا نیستند؟

برد، زیرا گفتگو ب ر روح م تن و حماس ه و می وب گفتگو نیز بهرهایشان همچنین به هنگام نیاز از اسل
دارد و م ی برانگیختن همت بلندارخوانن ده اث ر ب ه س زایی دارد و او را ب ه پای ان رس اندن مطل   وا

باشد که ع مه ندوی می رهگشای سخن و مناقشه با مردم است. گفتگو به ویژه در دعوت بسیار مهم
 کند. می در مقابل نمرود را باز گو ان موضع گیری حضرت ابراهیمبرآن تاکید نموده و داست

 و وانگان ها شگرد تکرار جمله 2.3

شگرد تکرار نیز جزو ادبیات خردساالن در روش ابوالحسن ندوی اس ت زی را تکرارب ه ذه ن نش ین 
گ ردد و یم نماید و آنگاه است که حق اندیشه ادامی کند و اهمیتشان را وارسیمی شدن معانی کمک

 شود. وبهترین مثال برای این امر، گفتار زیر است:تمام ابعادش مبرهن و آشکار می
، و ک ان اس م ه ذا الول د اب راهیم، و ک ان اب راهیم ی ری الن اس » وکان آزر له ولد رشید، رشید ج دا 

 :1385)ن دوی،« یسجدون لألصنام، و یری الناس یعبدون األصنام و کان یعرف أن األص نام حج ارة
1 /15. ) 
 . تاکید بر رخدادهای پیشین۴

برد و داستان هایش را به اسلوب کنونی که متناس   میها ابوالحسن ندوی کودک را با خود به گذشته
 کند.می با درک کودک مسلمان باشد، بیان

 کان یوس ف»آن عبارت ذیل است که های نماید و از نمونهمی ماضی آغارهای را با فعلها او داستان
و جاء علی عرش مص ر مل ک جب ار »( ، 1/43: 1385)ندوی،« ولدا صغیرا و کان له احد عشر اخا 

ورزن د می پیشینیان عشقهای ( . غالبا کودکان به گوش فردا دادن داستان3/14: 1382)ندوی،« جدا
 یابند.می ذوقی بلند و شیرینی شگفت آوری راها در این حکایتها چرا که آن

 زبان. همزیستی با ۵
همبستگی و همزیستی با زبان از مواردی است که ابوالحسن ن دوی درح وزه ادبی ات کودک ان آن را 
رعایت نموده است. انتخاب عنوان مناس  با داستان، کاربرد ع ی م نگ ارش و فص ل بن دی و ب اب 

 باشد.می بندی هر داستان جزو موارد همزیستی با زبان
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 هدف دوم: دعوت 

اصلی و واقع ی ی سازد، زیرا انگیزهمی ستانهایش، فضایی برای دعوت کودکانابوالحسن ندوی از دا
آموزد که دعوت اس می، دعوتی مح دود می او بیداری و دعوت به سوی خداوند است. او به کودک

به زمان و یا مکان و منحصر به گروهی نیست، بلکه دعوت عمومی و فراگیر است که تم ام جهانی ان 
کن ده از م ی وی ب ه ک ودک مس لمان درد درون و س وز قل   را ی ادرا در برمی گیرد.  ده د؛ دردی آ

 معنویت و اندیشه و ماالمال از جد و جهد و خیر خواهی.
 هرک      ه او بی      دار ت      ر پردردت      ر

 
گ    اه ت    ر رخ زرد ت    ر   ه    ر ک    ه او آ

 توان به این مهم پی برد:می از خ ل امور ذیل 
رزمان و هر مکانی بدان نیازمند است. این آداب که ب ر بیان آداب دعوت اس می که دعوتگر در ه .1

باشند، هسته مرکزی دعوت را در وج ود می پیامبران و صالحان و حماسه آفرینانهای گفته از داستان
، دع وت  ، دع وت حض رت یوس ف دهند، مانند: دعوت حضرت اب راهیممی کودک شکل

ه زار نف ر را ه ا  پاسخی که ص د، دعوت حضرت جعفر)رض( و مانند داستان  حضرت محمد
مسلمان کرد  که هر یک سرش ار از خیرخ واهی و رس تگاری و ماالم ال از س وز درون، حکم ت و 

 بصیرت است.

 . بیان رازهای دعوت اس می 2
قرآن کتاب هدایت و دعوت است پ یش از آن ک ه کت اب احک ام و ش ریعت باش د. از ای ن رو  1.2

آورد زی را ه دف او از نمی احکام فقه و قانون گذاری سخنی به میانابوالحسن ندوی را میبینیم که از 
کودک، دعوت آنان به چنو زدن به اس م و اقتداء به اخ  د دع وتگران س تری و های نگاشتن کتاب

لقد ک ان لک م ف ی »نماید:می باشد که خداوند آنان را بهترین الگو برای زیستن معرفیمی واالمنشی
 (21)احزاب/«رسول اهلل اسوة حسنه

باشد. چ ون ک ارایی نمی استاد ندوی معتقد بود که دعوت تابع قوانین معین و ضوابط شخصی 2.2
باش د و الزم اس ت دع وتگر، حک یم، می دعوت وابسته به محیط، حاالت، جامعه و فضای عمومی

گاه به حاالت، وقایع و مناسبت  ( .119: 1386باشد )ناروئی،ها آ
ت،دانستن پیمایش زمانی و مکانی آن است.توحید، دعوت تم ام پی امبران از رازهای دیگر دعو 3.2

باشد و س طح زم انیش، تم ام می تاقیامت بوده است ولی پیمایش زمانی دعوت حضرت محمد
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زمین . در حالیکه دعوت دیگر پیامبران منحصر به گروهی و محدود به مکانی بود و ب ا آغ از دع وت 
یافت . امام ن دوی ب ر ای ن راز تاکی د بس یار نم وده می فاتش، پایانگشت و با ومی آن پیامبر، شروع

اس ت . آری دع وت « سیرة خ اتم النبی ین»است و بزرگترین گواه بر این گفتار، نامگذاری کتابش به 
 تا پایان جهان جاودان و ماندگار است. محمدی

نه د بلک ه ش اهراه نم ی مباشد که با زور و شمشیر به جلو گامی راز دیگر سرفرازی دعوت این 4.2
واالی آن فراخ وان رب انی ی بهروزی و پیشرفت آن، به کار بستن حکمت و پندار نیک است و نمون ه

 باشد که اساس آن بر حکمت و پندار نیک استوار گشته است.می به نمرود حضرت ابراهیم 
ه تنه ا ب ا دانس تن فهماند کمی ابوالحسن ندوی پس از آشکار سازی رموز موفقیت دعوت، به کودک

آید بلکه سنت الهی برآنست که دعوت، گ واه ب ر ک ارزار می ان نمی این رازها، شیرینی دعوت به کام
 حق و باطل، خوب وبد، اس م و جاهلیت باشد.

 انواع دعوت اس می .3
سازد که دعوت دارای انواعی است که بر می ابوالحسن ندوی برای کودک مسلمان این مهم را آشکار

 گردد.می ضاع مناس  و در مکان مناس  مثمر ثمر واقعاو
دع وت مقص ود ته ی باش د س پس ای ن های گردد که از اندیشهمی دعوت مخفیانه در محیطی آغاز

نیازمند حام نی اند که آنرا به دوش گرفته و بدان گردن نهند و پیامدهایش را ب ا ج ان و دل ها اندیشه
ی اند که افکار درآن رشد میابند و به بالندگی میرس ند. و ب رای ای ن بپذیرند. و این افراد بسان سرزمین

ه ای پدید آید که ش عاعای حام نش زنده بمانند نیاز است فضای ربانیهای در دلها که این اندیشه
عناص ر ه ا روشنایی از آن تابیدن گیرند؛ پس افراد )سرزمین( و فضا )شریعت و نظام ربانی( واندیشه

باش ند . و ب رای زن ده مان دن ای ن عناص ر و ب ه م ی دعوت و خیزشهای ستواری پایهاساسی برای ا
شکوفایی رسیدن شان ، شرطی ضروری است و آن همانا مخفی نگه داشتن این دع وت اس ت ت ا در 
نطفه خفه نگردد و ابوالحسن ندوی این مرحله از دعوت را که سری است با تصویر پ ردازی دع وت 

 دهد .می به کودک مسلمان آموزش پیامبر خدای مخفیانه
 پس از به کمال رسیدن عناصر دعوت و شرایط اساسی اش برای اس تمرار بخش یدن ب ه ای ن نهض ت

پی امبر ب ر ی خطبهی بایست اقدام به علنی نمودن آن نمود و ابوالحسن ندوی این بخش را با ارائهمی
گر واقع ی کس ی اس ت ک ه در اوض اع فهماند که دع وتمی گذارد و به کودکمی کوه صفا به نمایش
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 چون کوه استوار و مقاوم بایستد .ها نابسامان و بحران

 . آماده سازی آغازین کودک برای دعوتگری4

زن ده از زن دگانی پی امبران س عی ب ر ای ن دارد ک ه هایی ابوالحسن ندوی با به نمایش گذاشتن نمونه
 زمینیان به سوی خدا . کودکان مسلمان را به سوی دعوتگری فرا خواند ؛ دعوت

و نیک  انی چ  ون جعف  ر )رض(  داس  تان پی  امبرانی مانن  د حض  رت اب  راهیم ، یوس  ف و محم  د 
 باش ند و آن گ اه ک ه آن ان بان و س رم ی دعوت ب رای کودک انی شگفت انگیز در زمینههایی نمونه

کند که از ای ن خی زش می  ال إله إال اهلل  ، گویا مانند آوایی اند که در گوش هایشان زمزمه: دهندمی
 دعوتگران و علمداران پرچم توحید درآیید. ی ستری و فراخوان الهی فرمانبرداری کنید و در زمره

 تربیت اسالمی: هدف سوم

بیند و از س وی دیگ ر می ابوالحسن ندوی که از یک سو برادرزاده اش ، محمد و حرص و ع قه او را
گوین د ، ب رادرزاده اش را نمی سخنها و افسانهها از حیوانکه جز ای عربیهای داستانی با مشاهده

یابم ولی دریغا که پیشاپیشت ج ز ها میدهد که:   برادرزاده ام! تو را مشتاد برداستانمی چنین اندرز
ه ای گردم آنگاه که جلوی رویت داس تانمی یابم و شرمندهنمی موش و گربه و... چیزیهای داستان

های یابم ، ص ح بر این دیدم که برای تو و دیگر فرزندان مسلمان داستاننمی توعربی مناس  با سن 
(. س پس 1/9: 1385پیامبران را ب ا اس لوبی مناس   ب ا س ن و ذوق ت ب ه نگ ارش درآورم )ن دوی،

دهد . این پیش گفتار ب ر می ابوالحسن کتاب  قص  النبیین  خویش را به او و آتیه سازان آینده هدیه
 اش قاموسی از آموزش و پرورش کودکان مسلمان است .  خ ف کوتاهی

افزون بر این ، کتاب  سیره خاتم النبیین  از سوی ندوی نگاشته شد تا تربیت اس می ریشه در وجود 
 نونهاالن زند .

 در این کتاب ، خ صه و لباب سیرت و شگفتی داستان ه ایش و ت اریخ : گویدمی ابوالحسن ندوی
تربیت نبوی و معجزه ه ایش آم ده های و پیروزی هایش ، و شگفتیها ی و فتحدعوت آغازین اس م

کامل گردیده که دان ش آم وز در آن می ان ایم ان ، مهرب انی ، آس ایش و ای است. این کتاب مدرسه
 ( .20: 1385یابد  )ندوی،می آرامش رشد

 اهداف تربیتی ع مه ندوی عبارتند از:
 پله پله پیش رفتن  .1
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 ندوی)رح( شگرد تربیتی کودکان را آهسته آهسته و موافق ب ا مقتض ای عقلش ان ب ه پ یشابوالحسن 
کن د ک ه در م ی نگارد بر این امر تاکیدمی برد و هنگامی که پیشگفتار کتاب سیره خاتم النبیین رامی

ه ای این کتاب الزم ندیدم خود را بر اسلوب نگارش پیشین در بند سازم و ب ا الف اظ آس ان و جمل ه
 .را سیاه کنم ها کراری برگهت

زیرا خوانندگان کودک پیشین، حال رو به رشد و بالندگی جسمی، عقل ی و لغ وی نم وده ان د و ای ن 
نونه االن ی س یره وی ژهه ای ویژه بزرگساالن و کتابی سیرههای کتاب بر ترازوی اعتدال میان کتاب

 نگاشته شده است.
کند و خویش تن می فقهی خود داریهای از ارائه مسئلههمچنین امام ندوی با توجه به هدف خویش 

 سازد.نمی را از اهداف خودی دور

شود می کاشت اخ د واالی اس می در وجود کودک و فراخواندن وی به چنو زدن آن که باعث .2
عقیده راستین و تهی از کژی را بچیند و همانا دین اس م، دین اخ د اس ت. تنه ا دین ی های او میوه

آزار دهن ده های ست که برای کشور داری، جنو ها،رفتارها و حتی ورود به حمام و دور نمودن چیزا
 .از سر راه، اخ قی را تنظیم نموده است 

ندوی بر اخ د متمرکز گشته اند حتی که کتاب  قص   م ن الت اریخ االس  می های بیشتر داستان
 ی است.ل طفال   وی، هر داستانش حاوی یک خوی نیک اس م

تشویق کودک بر دوست داشتن تعلیم و تعلم، هدفی دیگر است که در راس تای تربی ت اس  می  .3
ورزد و م ی است. امام ابوالحسن ندوی چونان اندیشمند و دعوتگری مس لمان ب ه ای ن مه م اص رار

 کند و داستانشان را   فی سبیل العل م  نامگ ذاریمی یادواره حضرت خضر و حضرت موسی را زنده
 نهد.می کند و به آموختن و یاد دادن ارجمی

آورد می او در جای دیگر برای تشویق کودکان عنوان  تعلیم غلمان المسلمین فداء االسری  را به میان
 کند.می و نجات آدمی از بردگی را، دانش معرفی

از اه داف تربیت ی نیز ها و خرافات و بی بند و باریها آزادی عقل و قل  کودک مسلمان از افسانه .4
داند و با به تص ویر کش یدن پیم ان می آنهای ندوی است. او این آزادی را از آزادی جاهلیت و پیامد

برابری و برادری در میان مهاجران و انصار و پاکسازی حرم از بتان و بی رغبتی سلطان ص ح ال دین 
 ورزد .می ایوبی نسبت به دنیا و لذت هایش، بر این اصل مهم تربیتی تاکید
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جهادی کودک مسلمان است. در ه ر ی روحیهی یکی دیگر از اهداف تربیتی ندوی ارتقا و توسعه .5
داستان وی پیرامون پیامبران و یا تاریخ اس می، فراخوانی برای جهاد و عشق به شهادت و تشویق ب ه 

ساالن از هم دیگر در باشد. او یک بار پیشی گرفتن خردمی جان فشانی و فدای وجود در راه خداوند
بدر و شود شهادتشان را به تصویر میکشد و باری دیگر رقابت و مسابقه شان را برای ش رکت ی غزوه

در غزوه احد و سپس با نشان دادن جان فشانی و فدا کردن جان توسط حضرت عل ی و خوابی دن وی 
و نی ز در می دان رش ادت برد تا امی مکههای کودک مسلمان را به کوچه پس کوچه بر بستر پیامبر

 برد .ای ها، بهره

 شکوفایی فکری : هدف چهارم

 ابوالحسن ندوی بیشترین ت  ش خویش تن را در مس یر پوی ایی و س اختار فک ری ک ودک مس لمان
 نماید .می

 شود: می فکری ذیل شناختههای اهتمام او از خ ل اسلوب
 اس می.های و رازها مایه ها، جان مایه غنی سازی و پر بار نمودن عقل کودک مسلمان با درون .1

باشد و از این جهت سعی می دارای توانایی باالیی و ید طوالییها ابوالحسن ندوی در انتخاب عنوان
ه ای نماید زیرا از مهم ترین عناصر ساختار داستان به کار گیری عنوانمی در غنی سازی خرد کودک

خود سازد و در ذهن او اندیش ه و پی ام بزرگ ی را نهادین ه  مناسبی است که خواننده را شیفته و جذب
س ازد عبارتن د از: ال ف( م ی ک ه م ا را ب ه حس ن انتخ اب وی رهنم ونه ایی کند. برخی از عنوان

کن د بس ان  نص یحة إب راهیم  م ی ک ودک، اخ  د اس  می را غ رسی ک ه در اندیش ههایی عنوان
 ( .4/45: 1382( و  صبر أیوب  )ندوی،1/17: 1385)ندوی،

کند چونان: می اس می را در وجود کودک نهادینههای که رمز و نمادی از شخصیتهایی ب( عنوان
( ،  اس م عل ی اب ن اب ی 2/74: 1385)ندوی، ( ،  صالح 2/24: 1385 نوح الرسول  )ندوی،

 آس مانیه ای ک ه ب ه کش ت معج زهه ایی ( . ج( عنوان49: 1385طال  و زید بن حارثه  )ندوی،
( و  ی ونس ف ی بط ن 2/84: 1385گمارد، مانند  ناقه اهلل  )ندوی،می پیامبران در ذهن کودک همت

 (.4/48: 1382الحوت )ندوی،
قرآن ی و ه ای د( روشن نمودن هویت کودک مسلمان و ساختار شخصیت وی در پرتو معرفی الگ و

هس تند ک ه ه ایی الگ وتاریخ اس می. زیرا پی امبران و ی اران رس ول خ دا ب رای کودک ان مس لمان 
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 توانند به گفتار و کردارشان تاسی جویند و هم رکاب آنان در تبار دعوتگران درآیند .می خردساالن

که ت اریخ اس  می م ارا ای غربیهای . ایمن شناسی و بازدارندگی از فرورفتن در منج ب اندیشه2
 نشانه گرفته اند
آورد می سازد در حقیقت نیرویی باز دارنده به وجودمی که خرد کودک مسلمان راای اندیشه اس می

توحی دی ه ای تا ذهن او در بات د افکار سمی غربی غوطه نخورد و اگر فکر اس می در پرتو آم وزه
 پیامبران از )آدم تا خاتم( ساز و بری آن در وجود کودک نهادین ه ش ود آنگ اه فط رت انس انی او س یر

 گردد.می
اس می را در نه اد های ز چنین است که با آموزش توحید خال ،اندیشهاسلوب ابوالحسن ندوی نی

 گزیند. می کند و از بیان شبهات خاور شناسان دوریمی کودک بارور و شکوفا
 اس می معاصر های بیان برخی از رویداد .3

. ابوالحسن ندوی معتقد است که کودک مسلمان باید بیداری ایم انی عمی ق و اس توار داش ته باش د
و اح زاب ش ناخت ک افی داش ته باش د. از اح وال نابس امان جه ان اس  م، از ها نسبت به نهضت

گاه باشد. و دشمن خود را که استعمار است، بشناس د و های اندیشه منفی غرب و افکار تخری  گر آ
 سازد.می این مهم را در داستان  رجال صدقوا ما عاهدواهلل علیه  جلوه گر

 نظام اس می و نظام جاهلیمیان ای مقایسه .4
ابوالحسن ندوی در راستای بیان داستان  جواب کان السب  فی إس م مئ ات أل وف م ن الن اس  ب ه 

که آن را خرد قاصر و محدود بشری وض ع نم وده ای پردازد که میان نظام جاهلیمی تحلیل این مهم
رای مردم فرو فرستاده و خ الی از که خداوند آن را به عنوان رهنما و رحمت بای است و نظام اس می

صورت گیرد . باید میان مغوالن وحشی صفت پیش از اس  م و ای باشد ، مقایسهمی نقصان و خلل
 انجام پذیرد .ای مغوالنی که به اس م گردن نهادند ، مقایسه

 ساختار روانی کودک مسلمان: هدف پنجم

 : بریممی یدگاه ابوالحسن ندوی پیدر پرتو مطال  ذیل به هدف ساختار روانی کودک از د
 ترقی روحی نفس انسانی کودک. ۱

ب ی های یکی از امور بنیادینی که در ساختار معنوی انسان نقش اساسی دارد ، ارزش ننهادن به جلوه
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یابد مگر هنگامی که محبت دنی ا نمی جسد پیروزیهای باشد . روح بر لذتمی ارزش دنیا و استغنا
 و عشق الهی را بر آن حک کند .را از دل بر کند 

 به سودای جانان ز جان مشتغل به ذکر حبی  از جهان مشتغل
نی ک ب ه س وی ه ای یابند که همواره با انج ام ک ردارمی زهد و تعلق خداوندی زمانی در آدمی نمو

خداوند متوجه باشد ، و از واالترین و شرافت مندانه ترین کردارها ، مهر و عشق ش هادت اس ت ک ه 
 رساند .ها میوح را به بلندترین درجهر
 غرس اعتماد به نفس در وجود کودک مسلمان . ۲

پیامبران و یاران جان ب ر ک ف های تاریخ رشادتی این عمل هدفی روشن است که از خ ل مطالعه
، ه ا اس  ی گردد . دالورمردانی که با چکاچ ک شمش یرها ، ش یههمی پیامبر خدا برای مان آشکار

نی و تیراندازی پا به سن رشد و جوانی گذاشتند و در بط ن بیاب ان، ابرم رد گش تند و پ رچم شمشیرز
بزری مانند ایمان راستین در زندگی ای توحید را برافراشته و با اعتماد به نفس زیستند . آنان از پشتوانه

ی از س وی بینیم که ام ارت آخ رین لش کر اعزام می شان برخوردار بودند . اسامه بن زید )رض( را
 رسول خدا را عهده دار است و عمر فارود و دیگر بزرگان صحابه )رض( پیرو اویند .

 ایمان مطلق به قضا و قدر . ۳

ابوالحسن ندوی جهت رشد و بالندگی ایمانی کودک مسلمان بر داشتن ایمان مطلق ب ه قض ا و ق در 
 ق در اله ی جام ه عم ل پوش اندهفرماید که مری ، روزی و هر چیز دیگر با قض ا و می تاکید کرده و

شوند . ایشان در این راستا به شهادت عمیر بن ابی وقاص )رض( در میدان جهاد ، و کشته ش دن می
 کند .می ابوجهل به دست دو برادر نوجوان اشاره

 هدف ششم: فرهنگ اسالمی

ودک فرهنو اس می که از نظ ر ابوالحس ن ن دوی بایس تی در عق ل و خ رد ک های برخی از ویژگی
 : مسلمان نهادینه شوند عبارتند از

 بیداری اس می  .۱
دارد . پ س فرهنگ ی ک ه ابوالحس ن م ی فرهنو غربی بازی این بیداری آدمی را از تقلید کور کورانه

دهد، فرهنگی اس می و به دور از شبهات خاورشناسان اس ت وفق ط می ندوی آن را به کودکان ارائه
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ماید زیرا فرهنگی بیدار است که چشم و دل کودک را بر کی ان وض عیت نمی بر تاریخ اس می تمرکز
 کند.می کنونی امت اس می باز

 . نگاه فرا گیر و تفسیر سیاسی تاریخ۲

دور اندیشی ابوالحسن ندوی باعث گردیده اس ت ت ا او ب رای کودک ان مس لمان از ت اریخ اس  می 
و تا عصر کنونی و ت ا روز قیام ت ادام ه دارد گردد می بنویسد؛ تاریخی که از زمان حضرت آدم آغاز

زیرا اس م دین تمامی پیامبران بوده است و همه شان به توحید فراخوانده اند که همانا فراخوان اس م 
نخس تین، های است و ابوالحسن اینگونه با نگارش تاریخ اس می پیامبران، صحابه و مسلمانان قرن

 اشته است .تفسیری اس می از تاریخ به جای گذ

 قداست و ربانیت آغاز و پایان .۳
آغاز و پایان اس م، ومصدر و غایت و هدف این دین مبین قابل ارج است زیرامهمترین و عمده ترین 

باشد که ابوالحسن بارها آیات آن را به کار برده است . و غایت می مصدر فرهنو اس می قرآن مجید
 ی و رضایت اوست.و هدف فرهنو اس می نیز وصول عشق اله

 . انسانیت ۴

ابوالحسن ندوی با بیان داستان  جواب کان السب  فی اس م مئات ألوف م ن الناس ب ه ای ن امتی از 
کند و همانا تنها اس م است که با فطرت انسانی انس ان ب ه مب ارزه ب ر می بارز فرهنو اس می اشاره

 . گویدمی و خوشی هایش لبیکها نخواسته و بلکه به نیاز

 نتیجه گیری 
ادبیات کودک است که با آثار خود تحولی ی ابوالحسن ندوی یکی از فعاالن و صاح  نظران عرصه

بنیادین در غرس جان کودکان مسلمان ایجاد کرد . ایشان با توجه به سطح فکری و استعدادهای ای ن 
ومنش ا آن از ق رآن،  گروه سنی توانسته است آثاری در این حوزه در قال  داس تان بنویس د ک ه منب ع

حدیث و سیره پیامبر و تاریخ زرین اس م سرچشمه گرفته است. او ب ا دل انگیزت رین تعبی رات و پ ر 
تاثیرترین کلمات و عبارات قابل فهم برای آنان قلم فرسایی و داستان سرایی کرده است و بیش از ه ر 

مقاص د دی ن ک ه هم ان تربی ت چیز به یادگیری درست زبان عربی توجه داشت تا از این طری ق ب ه 
اس می است، برسد. استاد ندوی به مباحث ضروری دین توجه داش ت های صحیح بر اساس آموزه

 دانست.می را زیر ساخت ادبیات اس می برای فرزندان مسلمانها و آن
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باش د. ح اوی روح م ی ویژه کودکان او میراث ی ادب ی وگرانس نو ب رای ک ودک مس لمانهای کتاب
افزای د ومدرس ه م ی بخشد وبرهمت وتوان اومی ی اس می است که به روح وروان او تجددبیدارگر

دهد وب ه می گرداند وبلند پروازی هایش را بال وپرمی ایی تاریخی است که عزم اورا فوالدی وآهنین
 آموزد .می او پرواز کردن را

د وپرورش یابند وبه صورت غی ر آرزوی وی این بود که کودکان مسلمان با ادبیات اس می انس گیرن
مستقیم با دعوت وفکر اس می رشد یابند وبا حرارت عاطفه سخن گویند وتاریخ وفرهنو اس  می 

 را در پرتو فراگیری تربیت درست ودعوت راستین فرا گیرند.
به راستی که ابو الحسن ندوی به این آرزوی خویش نای ل آم د وگ واه ب ر تحق ق پ ذیرفتن آرزوی ش 

را از این دست مطالع ه ک ردم و خ ود ها بسیاری کتاب»گوید: می هید سید قط  است کهسخنان ش
شرکت کردم اما بدون اغماض باید بگ ویم ک ه ای ن ک ار س ید ای نیز در فراهم کردن چنین مجموعه

 (.250: 1386)ناروئی،« ابوالحسن از تمامی آنان کامل تر است

دکان دریافت که ادیبان ونویسندگان با ادبیات کودک ان پژوهنده پس از تحقیقاتی در عرصه ادبیات کو
کن د، ط راوت نم ی با بی مهری روبرو شده اند ونوشته هایشان کودک وجوان  شخصیتی اورا م داوا

سازد؛ از این روآثار ادبی ابو نمی آورد وفرهنو بیداری اس می را به اورهنموننمی وامید را به ارمغان
پروران د م ی کند ودر اذه ان ای ن آرزو رامی دبیات کودکان مسلمان پرالحسن ندوی خأل بزرگی در ا

 کاش مجله کودک مسلمان وادبیات اس می بیدارگروایمان اف روز ن دوی پ ا ب ه عرص ه وج ودای که
 نهاد.می

موجود در مسیر توسعه ادبیات کودکان ب ه ارتقاءوش کوفایی ای ن ح وزه های وای کاش با رفع چالش
گاهی وخ قیت را در نسلهای آتی بارور ساخت و با توجه هر چ ه اف زون ت ر ب ه انجامید وبذرهای  آ

ادبیات کودکان، پشتیبانی از فعاالن ونویسندگان ماهر و متخص ، راهگشای نسلها ب وده و ی حوزه
با بیدار کردن خ قیت، افزایش دانش، عاطفه، بینش واعتم اد ب ه نف س خردساالن،مس یر زن دگی را 

 ته است به آنان آموخت . به امید چنین روزی آنگونه که شایس
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، جامعة طهران، مجّمع المؤتمر الدولي األول للغة العربیة والحضارة اإلسالمیة
یل/، الفارابي و جامعة الکوفة  م۲۰۲۱نیسان أبر

 ایهای گردشگری ایران برای کشورهای عرب درون منطقهمزیت
 1حمیده بیگی

 استادیار گردشگری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گی ن

 چکیده
و  طق هکشور ایران به سب  قرارگیری در حوزه تمدنی مشترک با کشورهای ع رب درون من

های طبیع ی، ت اریخی، فرهنگ ی، م ذهبی و علم ی، ها و ظرفیتبرخورداری از فرصت
ها سب  ایجاد های رقابتی ممتازی را نسبت به دیگر کشورها دارا است. این مزیتمزیت

 تفریح ی، تج اری، طبیع ی، س  مت، ه ای زی ارتی،های گردشگری در بخشفرصت
ای از گیری درخور و شایس تهکن تاکنون بهرهدانشگاهی گردیده است لی و علمی ورزشی،

های بالقوه به عمل نیامده است. در این مقاله که به شیوه اس نادی و توص یفی این فرصت
ه ای گردش  گری ای ران در ج  ذب نگ ارش گردی  ده اس ت س  عی در نش ان دادن مزی  ت

ه ا ستههای موجود در دستیابی به آن دارد. بایگردشگران عرب درون منطقه و بیان چالش
و راهکارهای عملیاتی برآمده از این مطالعه، رویک ردی تأثیرگ ذار در توس عه اش تغال و 
درآمدزایی اقتصادی کشور و نیز بهبود مناسبات فرهنگی و سیاس ی ب ا کش ورهای درون 

 گذارد.منطقه بر جای می
صنعت گردش گری، مزی ت گردش گری، اش تراک فرهنگ ی، توس عه  های کلیدی:واژه

 . کشورهای عرب درون منطقهاقتصادی، 

                                                                                 
1. h.beigi@guilan.ac.ir 
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 مقدمه
 ش مار به خودرو و نفت صنایع از پس توسعه حال در و پویا اقتصاد پدیده سومین گردشگری صنعت

 اقتص ادی   اجتم اعی توس عه در ق دری به امروزه و( 102:1398 مام رمضانی، و غفاری) رودمی
 همک اران، و قوچ انی) اندنهاده نام نامرئی صادرات را آن اقتصاددانان که است یافته اهمیت کشورها

 ارزی، درآم دهای ایجاد جمله از مختلف، ابعاد در زیادی اهمیت و نقش صنعت این(. 98:1394
 همک اران، و ورمقانی) دارد اجتماعی خدمات بهبود و اشتغال ایجاد داخلی، ناخال  تولید افزایش

 .(2019 همکاران، و اریراموچ) است اقتصادی -اجتماعی پیشرفت اصلی محرک و( 48:1396
ی زیست تنوع بیشترین ازی برخوردار نظر از و دهم ردیف دری گردشگری هاجاذبه نظر از ایران کشور

 جایگ اه گردش گری رون ق و گردش گر جذب لحاظ از اما دارد قرار جهان پنجم ردیف در زمین، کره
( و کمتر از ی ک ه زارم 199:1396 همکاران، و زاد احمدی) نداده اختصاص خود بهی مناسب بسیار

(. در ای ن 2:1390درآمد جهانی حاصل از گردشگری را نصی  خود کرده است )میرزایی و جلیلی،
فرهنگی، صنایع دستی و گردش گری کش ور در بین بررسی آمارهای ارائه شده از سوی وزارت میراث

پانص د و بیس ت و  حاکی از آن است که از مجموع پن  میلیون و ص د و س یزده ه زار و 1397سال 
چهار گردشگر خارجی ورودی به ایران، یک میلیون و ششصد و چهارده هزار و ن ود و س ه گردش گر 

درص د گردش گران ورودی ب ه  56/31ای بوده اند که دربردارن ده کشورهای عرب زبان درون منطقه
 می ان اط اتارتب و تع ام ت اف زایش ب ا اخیر سالیان دهد که طیکشور است. این بررسی نشان می

 بین این در. یافته است افزایشی روندی کشور به خارجی ورود گردشگران همسایه، کشورهای و ایران
 نح وی ب ه ش یعی جمعی ت دارای عربِی  کشورهای و ایران میان شیعی فضای همگرایی شکل گیری

 کشورهای ع رب زب ان درون .(136:1394پور و اعتضادی فر، گسترش یافته است )رستم چشمگیر
هراسی کش ورهای غرب ی و همچن ین منطقه به سب  تحوالت سیاسی و برخوردهای ناشی از اس م

 و فرهنگ ی اش تراک ح  ل، غ ذای قیمت مناس   س فر، مطلوب، برخورداری ایران از آب و هوای
گزینن د. آنچ ه میایران را به عنوان مقصد سفر بین المللی خود بر رعایت حجاب، و اس می هویت

شده به طور کامل گردشگران عرب زبان منطقه را در سفر به ایران اغنا های یاددیده مزیتکه سب  گر
ه ا و نسازد حضور رقبای قدرتمند دیگر این ب ازار یعن ی کش ور ترکی ه و م الزی و نب ود زیرس اخت

 های گردشگری صحیح در این راستا است.سیاستگذاری
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ه ای گردش گری ای ران نس بت ب ه س ایر تپژوهش ک ه ش امل، مزی های به منظور پاسخ به پرسش
نماید؟ محق ق ها را تهدید میهایی این مزیتها و چالشکشورهای منطقه در چیست؟ و چه ضعف

ت رین آنه ا مانن د پ ژوهش ق ادری و به بررسی مطالعات صورت گرفته پرداخت ک ه برخ ی از مه م
ۀ خل ی  ف ارس در توس عه نقش زبان عربی و همجواری با کشورهای حوز»( که به 1393همکاران )

ه ای زیرس اختی توس عه ک ه در آن ب ه بی ان راهکاره ا و نیازمن دی« گردشگری س  مت در ای ران
در همین راس تا  اند.گردشگری س مت به منظور جذب گردشگران هدف مورد مطالعه خود پرداخته

ردش گری (، که به کارکرد زبان عربی در خدمت صنعت گ1394پژوهش کاظمی سهلوانی و مددی )
آموختگان زبان عربی را حلقۀ واسطه گردش گری در حوزه س مت شهر اصفهان توجه نموده و دانش

 سیاس  تگذاری»(، ب  ه بررس  ی1395ان  د. مقص  ودی و ع  رب )س   مت و درم  انگران عن  وان ک  رده
کید با اس می، کشورهای در گردشگری مب ادرت نم وده و « م الزی و ترکی ه ای ران، بر کش ورهای تأ

عدم موفقیت و تأخر ایران در بدست آوردن موقعیت مناس   در ب ازار گردش گری کش ورهای دالیل 
(، ب ه مطالع ه 2010)1ان د. مص طفیاس می در رقابت با کشورهای ترکیه و مالزی را بررسی نموده

گردشگری و جهانی شدن در کش ورهای عرب ی پرداخت ه و ب ه بی ان دالی ل اهمی ت گردش گری در 
 2جه انی گردش گری گردشگری در این کشورها را براساس آمارهای سازمان کشورهای عربی و رشد

ای منطق ه (، گردشگری اس می را به عنوان عام ل توس عه2014) 3بررسی نموده است. کووجانیک
معرفی نموده و اس م را نه یک دین بلکه سبک زندگی معرفی نموده که بر این اساس گردشگران ای ن 

 جرای گردشگری اس می دارند.کشورها نیز تمایل به ا
ه ای که به روش اسنادی   توصیفی نگارش گردیده، ب ر آن اس ت ک ه ض من بی ان مزی ت مقاله این

ه ای ف راهم آم دۀ در ج ذب تقاض ای وس یع گردش گران ه ا و ظرفی تگردشگری ایران و فرص ت
موض وع بپ ردازد و برانگیز ای ن کشورهای عرب زبان منطقه برای سفر به ایران، به بیان مسائل چالش

 راهکارهای عملیاتی پیشنهادی خود را در جهت مرتفع ساختن برخی از موانع بیان دارد.

 های گردشگری ایرانمزیت
ای و ای در توس عۀ منطق هگردشگری به عنوان فعالیتی چندمنظوره، در چند ده ۀ اخی ر س هم عم ده

ی از کش ورها در رق ابتی نزدی ک و ای کشورها داشته است و این مسئله موج  شده که بس یارناحیه

                                                                                 
1. Mustafa 
2. World Tourism Prganization 
3. Kovjanic 
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الملل ی باش ند فشرده در پی افزایش ب یش از پ یش من افع و درآم دهای خ ود از ای ن فعالی ت ب ین
 (.140:1397)ضیغمی، 

س  لیقه هم  ه ک رد ادع ا ت وانمي تقریبا   که متنوع است و گسترده آنقدر ایرانی گردشگری هاجاذبه
 خش كی بیابانه ا ازی طبیع ی اتن  وع جاذب ه ده د پوشش دتوانمي را جهان مردمی گردشگری ه ا

 رای گردش گر انداز از چشمی وسیع طیفی همگ نفوذ قابل غیری هاجنگل و س واحل دریا ت ا کویر
اس ت )ک اظمی و همک اران، ی ط والن زم ان نیازمن د ی ك هری بررس دیدن و که است آورده بوجود

 س   واحل ت   ا ف   ارس خل   ی ی جن وب سواحل از کشور سرتاسر دری طبیع بعد (. در98:1389
 من اطق در ش  ده اس ت ف  راهم کش  ور دری گستردۀ طبیع  ی هاش  مال جاذبه در خ  زری دری  ا

 از تف اوت ب یش همزمان که استی نحو به متنوعی هوا و و آبی گی اه پوش ش تنوع کشور مختلف
ی در جا و رس یده درج ه 40 از ب یش هب هوای دما ازکشورای نقط ه در است موج ود هوا درجه 40

 توان دگردش گر م ي ج ذب در کهی دیگر بعدی زیارت اماکن .رسدمي صفر زیر از کمتر به دما دیگر
زمین ه  ایران بای عرب و مسلمانی کشورهای همسایگ توج ه به با مهم این که نماید ایفا رای مهم نقش

 زیارتگ اه ه زار چه ار از ب یش ثبت راستا در این است فراهم نیز گردشگران از دسته اینی برا جذب
(. 33:1382زاده و توتونچی، است )نصیریی م ذهب گردش گران جذب زمینه خود در ایرانی م ذهب

 ب ه توانميی گردشگر مختلفی هاجاذبه و انج ام سفری برا گردشگران مختلفی هاانگیزه کنار در
 اقتص ادي، ورزش، فرهنگ ي، و هن ر، ت  اریخ ه ،م  ذ درم ان، تفریح، قبیل ازی مواردی ط ور کل
آورد )مح ت  ی،  حس    اب ب    هی گردش    گری اص    لی ه    اانگی    زه اس  تراحت را وی بازرگ  ان

(. بر اساس آمار گردشگران خارجی ورودی به کشور ای ران ک ه از س وی وزارت می راث112:1380
( 1منتشر شده است و در ج دول ) 1396تا  1390های دستی و گردشگری بین سالفرهنگی، صنایع

(، آمده است، روند تغییرات گردشگران بیان شده است. همچنین این آماره ا نش ان م ی1و نمودار )
ه ای بع دی المللی به ای ران زی ارت و در رتب هدهد که انگیزه گردشگری اول در سفر گردشگران بین

از طریق مرزهای هوایی، زمین ی و تجاری بوده است. این گردشگران که  و طبیعی تاریخی، س مت،
 ترتی   ب ه ان دک رده بازدی د گردشگران که این را هاییاستان بیشترین اند.دریایی به کشور وارد شده

 گ ی ن، خوزس تان، ته ران، ش رقی،اردبی ل، آذربایج ان غرب ی، آذربایج ان ای م، رضوی، خراسان
 آش نایی و قبل ی ش ناخت واردشده گراندرصد گردش 81. استبوده کردستان و و بلوچستانسیستان 

 درصد 4 اند؛شده جذب ایران به رایزنان و تورهای گردشگری طریق از درصد 14/ 5 داشتند؛ ایران با
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 را ای ران ب ه س فر به تمایل خارجی هاینمایشگاه طریق درصد از نیم تنها و هاماهواره تبلیغات اثر بر
 (.140:1394فر، پور و اعتضادیاند )رستمکرده پیدا

 (1396تا  1390ـ آمار گردشگران خارجی ورودی به کشور )1جدول 

 1390 1391 1392 1393 1394 139٥ 139٦ سال
دع ا  

 گر شگر
٥113٥24 4901084 ٥181018 ٥044412 480182٦ 407041٥ 329412٦ 

 1397و  1395گردشگری  توسعه از حمایت و ریزیبرنامه گردشگری، دفتر منبع آمار: معاونت

 
 (1396تا  1390ـ تعداد گردشگران خارجی ورودی به کشور )1نمودار 

 ایهای گردشگری ایران برای کشورهای عرب درون منطقهمزیت

بررسی آمارهای منتشر شده از سوی سازمان جهانی گردشگری بیانگر رش د فزاین ده س فرهای درون 
 تس هی ت ایج اد ه ا،هزین ه ون کاهشای بوده است که دلیل این افزایش تمایل به مسائلی چمنطقه

ارائه خدمات گردشگری در کشورهای درون منطقه و م وج  و استانداردها بهبود و ویزا صدور در الزم
هراسی کشورهای غربی و دید منفی ساکنان این کشورها نسبت به گردشگران عرب و مس لمان اس م

رین می زان تع داد گردش گر از کش ور دهد که بیش تاست. آمار گردشگران ورودی به کشور نشان می
زب ان کشور گردشگران ورودی به ایران است. گردش گران ع رب 50عراد بوده و این کشور در صدر 
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( 2( و نمودار )2دهند. جدول )المللی ایران را تشکیل میای هسته اصلی گردشگری بینمنطقهدرون
و رتب ه آن ان در می ان س ایر کش ورهای ای ورودی ب ه ای ران منطق هزبان درونتعداد گردشگران عرب

 دهد.ورودی را نشان می

 (1396تا  1393ای ورودی به کشور )منطقهزبان درونـ آمار گردشگران عرب2جدول 

 ملیت
کل در رتبه 1396 1395 1394 1393

و  93سال 
94 

رتبه کل در 
و  95سال 

  رم  دع ا   رم  دع ا   رم  دع ا   رم  دع ا  96

 1 1 84.07 13٥٦18٥ 82.13 1398201 78.٦1 1٥44٦07 79.83 1٥79041 عراق
 7 8 ٥.4٥ 88012 ٥.٥1 9388٥ 4.73 93038 4.٦3 9171٥ بحرین
 8 10 4.84 78140 ٥.1٦ 87909 4.34 8٥440 4.٥٦ 90229 کلیف

 13 17 2.٦٦ 430٦3 3.1٦ ٥3937 1.17 23127 0.39 7880 عربىمتح هامارات
 21 1٥ 1.29 20943 2.٥0 42721 1.98 39018 1.38 27298 عمات
 2٥ 33 0.79 12877 0.7٥ 12837 0.33 ٦٦٥1 0.18 3٦42 مطر

 27 7 0.77 12٥29 0.٦7 114٦1 8.73 171٥٦9 8.93 17٦7٦1 عربستات سعل ى
  100 1613145 100 1702346 100 1964844 100 1977959 م ملع

 
 (1396تا  1393ای ورودی به کشور )قهمنطزبان درونعرب گردشگرانـ آمار 2نمودار 

 1397و  1395گردشگری  توسعه از حمایت و ریزیبرنامه گردشگری، دفتر منبع آمار: معاونت
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درصدی گردشگران عراقی ورودی به ایران پس از س قوط رزی م بع ث ع راد ت ا  80حضور بیش از 
و ارزان شدن سفر در کن ار خ دمات  امروز ادامه یافته است و در این میان تغییرات نرخ دالر در ایران

های گردشگری، انگیزه این گردشگران را در سفر به ایران دوچندان نم وده حمل و نقلی و زیرساخت
دهد در کن ار انگی زه زی ارت، خ دمات گردش گری است. بررسی سفرهای این گردشگران نشان می

ش ور و اس تفاده از درم انی، گردش گری تفریح ی در من اطق ش مالی که ای آبس مت و چش مه
های گردشگران عراق ی ب وده اس ت. مزی تها و تجربهگردشگری ورزشی زمستانی از دیگر فعالیت

 زبان درون منطقه شامل موارد زیر هستند:های گردشگری ایران برای کشورهای عرب

 ب ه جه ان دری گردش گر توسعهی استراتژ تدوین در اصل ترینزیربنایي و ترینمهم عنوان به :امنیت
 توسعه چراکه وجود دارد، شده تعریفی ارابطه امنیت و توسعه ثبات، گردشگري، میان. آیدمي شمار

 عوام ل منطق ه، یكی و عمرانی جاری هافعالیت سایر بهی زیاد حدود تا گردشگریی هازیرساخت
 ترشو گس  م رتبطی هاسازمانی هماهنگ رساني، اط ع ،(امنیت) مقررات و قوانین کننده، حمایت

 س طوح در خش ونتی بک ارگیر وی بروز ناامن هرگونه و است وابسته گردشگری امور در نقل و حمل
مق  دم، س  ازد )ص  یدایی و ه  دایتیوارد م  ي ص  نعت ای  ن ب  هی ناپ  ذیر جب  رانی ه  ازی  ان مختل  ف

ه ای ایج اد ش ده در کش ور ترین کشور خاورمیانه است و با وجود ن اامنی(. ایران، امن103:1389
تواند رقی  کشور ترکیه در جذب گردشگران های سوریه میحضور داعش در منطقه و بح رانترکیه، 

 منطقه باشد.زبان درونعرب
تواند سهم بزرگ ی زیارت: ایران با داشتن اماکن مذهبی و زیارتی، برای مسلمانان و بویژه شیعیان می

را به خود اختصاص دهد )نهاون دی از بازار گردشگری مذهبی را به عنوان بازار بزری تعامل فرهنگی 
الس  م(، ح رم حض رت های زیارتی چون بارگاه ام ام هش تم )علی ه(. مکان195:1389و نعمتی، 

چراغ و اماکن متبرکه دیگر جاذبه گردشگری و انگیزه زیارت بس یاری معصومه )س م اهلل علیها(، شاه
بیشتر از ت وان م ورد اس تفاده کن ونی از گردشگران عرب زبان درون منطقه است و این ظرفیت بسیار 

 است.
های طبیعی و درمانی کشور ای ران مانن د آب و ه وای کوهس تانی و معت دل، س مت و درمان: توان

ها س ب  ش ده اس ت ک ه ای ران ها و جنگلفشانهای و غارهای نمکی، گلهای آب گرم، کوهچشمه
ت خدادادی حضور تیم متخصصان یکی از مقصدهای گردشگری س مت گردد و در کنار این طبیع

ه ای درم انی ص اح  ن ام هس تند ای ران را ب ه قط   مجرب و توانمند پزشکی ک ه در تم ام رش ته
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ه ای گردشگری درمانی منطقه تب دیل نم وده اس ت. خ دمات گردش گری پزش کی ش امل درم ان
کی های دندانپزش های بزری و کوچک و مراقبتهای ضروری و تخصصی، جراحیانتخابی، درمان
(. 145:1392ف ر، کری زی و آری انگی رد )عربش اهیمیهای روتین س متی را در برو حتی چکاپ

 درم ان زیب ایی، عم ل و پزش کیخ دمات چش م دریاف ت قلب ی، ه ایبیم اری درمان برای تقاضا
 س  مت گردش گران س فر دالی ل ت رینزمره مهم در پزشکی دندان خدمات اعضا، پیوند ناباروری،

 .است ایران زبان منطقه بهکشورهای عرب

زبان درون منطقه نسبت به ریال ای ران و تولی د قیمت پائین: باالتر بودن تراز ارزهای کشورهای عرب
داخلی اکثر مواد غذایی در کشور، هزینه مناس  حم ل و نق ل، هزین ه پ ایین خ دمات درم انی در 

 .استساخته باصرفه گردشگران عرب برای را ایران به مقایسه با دیگر کشورها، سفر
 نماده ای و اع راب و مس لمانان ب ه ه اغرب ی منف ی نگرش و هراسی اس م نزدیکی فرهنگی: موج

سب  شده که مقاصد گردشگری با هویت فرهنگی مش ابه در درون  ریش و همچون حجاب اس می
 س  می،ا فرهن و قراب ت زبان مورد توجه قرار گیرد.منطقه به عنوان مبادی ورودی گردشگران عرب

 فض ای نوعیبه نیز ایران در سنی و شیعه زیستیهم و نماز اقامة محل دسترس بودن در ح ل، غذای
 برای توجه گردشگران به این کشور فراهم آورده است. را بازتری

 ای منطقهآمده ایران از گردشگری درونهای بدستفرصت

صاد متکی به نفت است، به منظور بهرهبهبود اقتصادی: گردشگری بهترین فرصت برای رهایی از اقت
دهن د، زب ان تش کیل م یای که اکثر آنان را کشورهای عربگیری از فرصت گردشگری درون منطقه

های متنوع کشور، دستاوردهای علم ی، اقتص ادی و فرهنگ ی در س طح منطق ه باید به معرفی جاذبه
د اش تغال پای دار، ک اهش مبادرت شود تا ضمن جذب عایدات ارزی حض ور گردش گران ب ه ایج ا

 بیکاری در سطح جامعه و افزایش ثروت ملی منت  گردد.

خ رده  وه ا فرهن و می ان تعام ل و ارتب اط ایج اد توان ایی مل ی: گردش گری انسجام و همبستگی
 و اجتم اعی و همگرای ی یکپ ارچگی گس ترش موج   لذا است، دارا را مختلف نقاطهای فرهنو

 ح ال در کش ورهای در وی ژه ب ه. ش ودمل ی م ی وفاد و وحدت تقویت و داخلی سطح در فرهنگی
 دارن د، حض ور ه م کن ار در مختل ف م ذاه  و پیروان متعدد قومی هایگروه آنها در که ایتوسعه
 (.93:1385یزدی و سقایی، بخشد )پاپلی بیشتری قوام ملی را وحدت تواندمی اتباع تحرک
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ه ای فراوان ی را توس عه و ارتق اء ی: گردشگری فرصتامنطقهارتقاء جایگاه فرهنگی و سیاسی درون
 گی ری نمای د. به رهم یه ا دول ت المللی نص ی ای و بینمناسبات سیاسی و فرهنگی درون منطقه

 از ارتب اط و تعام ل .رساند یاری این جایگاه تحکیم در راها دولت تواندها میفرصت این از صحیح
 و سیاس ی اقتص ادی،ه ای زمین ه در همبستگی و اتحاد دایجا در راستای ای،منطقه همگرایی طریق

است، حضور گردشگران در ای ران و  المللی بین تحوالت گردشگری در گذار نقشی تأثیر از فرهنگی
بازگشت آنان به کشورهای خود عوامل کارسازی در جهت تبلیغ و معرفی جایگاه فرهنگی و سیاس ی 

ه ای احتم الی س ازی چ الشهت ر بای د ب ه مرتف عشود که ب رای حص ول نتیج ه بکشور قلمداد می
 گردشگری مبادرت نمود.

 نتیجه گیری
رشد و توسعه صنعت گردشگری در ایران به عنوان یکی از راهکارهای مهم در رهایی از اقتصاد ت ک 

توزیع عادالنه درآمدها در کشور باید بیش از پ یش م ورد توج ه  محصولی مبتنی بر نفت و کمک به
گذاران قرار گیرد زیرا موقعیت جغرافیای طبیع ی و سیاس ی ای ران و در اختی ار و سیاستریزان برنامه

ه ای آب گ رم و شماری چون اقلیم آب و هوایی چهار فصل، چش مههای خدادای بیداشتن سرمایه
ه ای س اله، جاذب ه 7000ها در کنار هویت فرهنگی و دیرینه ها، سواحل و جنگلفشانمعدنی، گل

نظیری را فراهم آورده است که در کنار این موارد ثبات سیاسی و قدرت امنیت نوع و کمگردشگری مت
گ ردد. تغیی ر و تح والت المللی قلمداد میداخلی و خارجی عامل رقابتی در جذب گردشگران بین

های سوریه، موج اس م هراسی کشورهای غرب ی س ب  ای مانند حضور داعش، بحراندرون منطقه
زبان منطقه مقاصد گردشگری با هویت مشترک فرهنگ ی را ب ه عن وان شورهای عربشده است که ک

 و گردش گری جه انی س ازمان مش ترک پ ژوهش مقصد سفرهای بین المللی خود برگزینن د. نت ای 
 ش ورای عض و کش ور ۶ عرب گردشگران ۲۰۱۷ سال در دهدمی نشان اروپا اتحادیه سفر کمیسیون
 ب یش عمان( و سعودی عربستان عربی، متحده امارات بحرین، قطر، فارس )کویت، خلی  همکاری

 گردش گر ه ر می انگین طوراند. ب هداشته خود سفر مقصد کشورهای برای درآمد دالر میلیارد ۶۰ از
 در جه ان گردش گران جه انی متوسط برابر ۵/۶ از بیش است کشور ۶ این از یکی شهروند که عرب

 ش ورای عض و کش ورهای ت وانمی بن ابراین. کنن دیم هزین ه خ ارجی کش ور یک به خود سفرهای
 ب رای کش ورها ک ه دانس ت جه ان گردشگری برتر مبادی ترینمهم از یکی را فارس خلی  همکاری

دهن د. کش ورهای  نش ان منطقه این از بازاریابی به ایویژه توجه باید خود گردشگری حوزه در توفیق
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ان د بخ ش قاب ل زب ان توانس تهود و کش ورهای ع ربترکیه و مالزی با اتکاء به اشتراکات اس می خ
 15(، این شش کشور تنه ا 2توجهی از بازار گردشگری را در اختیار گیرند. بر اساس جدول شماره )

شود که این مسأله چن د عام ل اثرگ ذار در المللی ورودی به ایران را شامل میدرصد گردشگران بین
شود. یک ی از ای ن زبان منطقه بیان میشورهای عربهای گردشگری کخود دارد که در قال  چالش

زبان منطقه و ایران است که در این موض وع بای د موارد اخت فات مذهبی و تاریخی کشورهای عرب
کید بر اشتراکات و وفاد اس می و توجه بر اتحاد اس می باشد. چالش دیگر، سیاست های تفرق هتأ

زنن د و س ب  ای ران های ع رب نی ز ب ه آن دام ن م یدولت انگیز دشمنان اس م است که البته سران
اند که هدف از این هراس فروش س ح بیشتر به سران این کشورها و تس لط هراسی درون منطقه شده

های نفت و گاز و وابسته نمودن آنان به خود است این موضوع از طریق روشنگری و ارتب اط و بر چاه
زب ان جوی ان کش ورهای ع ربیران برای جوانان و حقیق تهای جمهوری اس می اتبلیغ خط مشی

ه ا و لهج همنطقه قابل اص ح است. تفاوت زبانی و کمبود راهنمایان مسلط به زبان عربی و گویش
زبان درون منطقه نیز چالش توسعه گردشگری ایران برای این گردشگران اس ت های کشورهای عرب

اهی و تخصصی آموزش زبان عربی باید ب یش از گذش ته که با عنایت به وجود مراکز آموزشی دانشگ
آموختگان زب ان عرب ی در ح وزه گردش گری کش ور هم ت گم ارد. راهکاره ای به کارآفرینی دانش

ه ای گردش گری ای ران ب رای گی ری هرچ ه بیش تر از مزی تپیشنهادی این پژوهش به منظ ور به ره
 ای موارد ذیل هستند:زبان درون منطقهکشورهای عرب

 گردش گریهای جاذبه وها فرصت شناساندن به ملی رسانة مرزیبرون بخشهای توجه و هتماما -

 ای ن در ام ور خارج ه وزارتی عم وم دیپلماسی بخش شدن فعال نیز و عربی به کشورهای ایران

 عرصه؛

 ه ایگ رایش وه ا زبان منطقه و حساس یتهای گردشگران عربانگیزه و تمای ت دقیق شناخت -

 زبان منطقه؛و روحیات کشورهای عرب فرهنگی
 مناس ؛ اینترنت سیار، تلفنی ارتباطات بیمه، ویزا، دادن زمینة در سریع و آسان خدمات ارائة -
های تلویزیونی العالم، الکوثر، العربیه، الفرات و ... ب ه منظ ور تصویرس ازی و گیری از شبکهبهره -

 ران؛معرفی صحیح جایگاه علمی، فرهنگی و سیاسی ای

 وزارت همک اری ب ا محل ی عرب یه ای آموزی لهجه و گویشمهارت و آموزشی هایدوره ارائه -

 گردشگری؛ و فرهنگی، صنایع دستی میراث
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ه ای گردش گری سازی تابلوهای راهنمای گردش گری ب ه زب ان عرب ی در جاذب هنص  و مناس  -
 کشور؛

 گری به زبان عربی.های گردشگری و تولید محتوای گردشپخش تبلیغات جاذبه -

 منابع
(، ب  ه ک  ارگیری ابزاره  ای بازاری  ابی 1396احم  دی زاد، آرم  ان، ورمق  انی، مریم،کفچ  ه، پروی  ز، ) .1

ه ای مس افرتی اس تان کردس تان، ه ا و آنانسالکترونیک در صنعت گردش گری م ورد مطالع ه: هتل
 . 62-45(، ص  10)6گردشگری و توسعه، 

 تهران: سمت. مفاهیم، و ماهیت گردشگری ؛ 1339 یمهد سقایی، حسین، محمد یزدی، پاپلی .2
گردش گری،  ح وزة در عرب ی دانانزبان برای (، کارآفرینی1394فر، مهناز، )پور، رقیه، اعتضادیرستم .3

 .135-152، ص  36عربی، شماره  ادبیات و زبان ایرانی انجمن پژوهشی علمی مجلة
 گردش گري، فص لنامه توس عه در امنیت قش(، ن1389اسکندر، هدایتی مقدم، زهرا، ) صیدایي، سید .4

هش تم، ص    ش ماره چه ارم، شوشتر، سال واحد -اس مي آزاد اجتماعی دانشگاه تخصصی علوم
97-110. 

های زبان و ادبیات عربی، حلقۀ مفق ودۀ توس عه ص نعت گردش گری (، گروه1397ضیغمی، علی، ) .5
، 47ش ماره  عرب ی، و ادبی ات زب ان ایران ی انجمن پژوهشی - علمی ایران با کشورهای عربی، مجلة

 .156   137ص  
ه  ای قابلی  ت و س   مت (، گردش  گری1392مرتض  ي، ) ف  ر، احم  د، آری  ان عربش  اهی کری  زي، .6

   133، ص   9 ، شماره3گردشگری، دوره فضای ایران، جغرافیایی در درمانی -پزشکی گردشگری
152.  

ای برای بررس ی ت أثیر ارتباط ات توص یه(، ارائه الگویی 1398رمضانی، کیوان، )غفاری، محمد، مام .7
-101(، ص   13)7آن ین بر قصد سفر به مقصد گردش گری. مطالع ات اجتم اعی گردش گری، 

124 . 

در ح وزه ای (، خ صه مقاالت همایش مل ی راهکاره ای توس عه ب ین رش ته1390قادری، فاطمه، ) .8
 زبان و ادبیات عربی، دانشگاه یزد.

(، وض عیت آم ادگی و س طح 1394نژاد پاریزی، اله ام، )بیژن، ایرانقوچانی، فرخ، خیری اوروندی،  .9
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 . 111-97(، ص  24)6پذیرش توسعه صنعت گردشگری کشور، مطالعات مدیریت راهبردی، 
ه ای (، شناس ایی مزی ت1389کاظمی، علی، صنایعی، علی، رنجبریان، بهرام، آذربایجانی، کریم، ) .10

اص فهان،  اس تان مطالع ه خ ارجی م ورد دش گرانج ذب گر منظور گردشگری به صنعت رقابتی در
 .110-93 پنجم، ص  شماره دوم، اي، سالی شهری و منطقههاپژوهش و مطالعات

گردش گری،  ص نعت خ دمت در عرب ی (، زبان1394سهلوانی، حسن، مددی،فیب اهلل، ) کاظمی .11
 .165   153، ص  36شماره  عربی، و ادبیات زبان ایرانی انجمن پژوهشی - علمی مجلة

 بهشتی. شهید جهانگردي، دانشگاه (، درآمدی بر1380الدین، )مح تی، ص ح .12
 اس  می، کش ورهای در گردشگری سیاستگذاری (، بررسی1395مقصودی، مجتبی، عرب، منیره، ) .13

-207 ، ص  1، ش ماره 5مالزی، فصلنامه سیاست جهانی، دوره و ترکیه ایران، کشورهای بر تأکید با
177. 

(. تأثیر توسعه گردشگری بر رشد اقتصادی )مقایس ه ای ران و 1390جلیلی، ساناز، )میرزایی، حسین،  .14
 .15کشورهای منتخ (. فصلنامه علوم اقتصادی، سال چهارم، شماره 

 مجموع   ه مق االت. اش تغال (، جهانگردی و1382توتونچي، جهانگیر، ) رضا، حمید نصیری زاده، .15
دانش گاه  جمهوری اس  می ای ران، جهانگردی در وسعهتهای برنام ه و ه ابررس ی سیاس ت س مینار

 .جه انگردي،تهران ایرانگ ردی و س ازمان طباطبائی و ع مه
های گردشگری زی ارت در ای ران، (، تهدیدها و فرصت1389نهاوندی، مریم، نعمتی، سیده فاطمه، ) .16

 .198  171، ص  20فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال ششم، شماره 
 ب ین گردش گران آماره ای منتخ  (. 1395) گردش گری، و دس تی ص نایع فرهنگی، میراث وزارت .17

  .ایران المللی
 و ورودی گردش گری آم ار منتخ  (. 1397) گردش گری، و دس تی ص نایع فرهنگی، میراث وزارت .18
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19. Kovjanic, Gordana, (2014), Islamic Tourism as a Factor of the Middle East 

Regional Development, TURIZAM Volume 18, Issue 1, 33-43. 
20. Mucharreira, P. R., Antunes, M. G., Abranja, N., Justino, M. R. T., & Quirós, 

J. T. (2019). The relevance of tourism in financial sustainability of 

hotels. European Research on Management and Business Economics.25, 

165-174. 

21. Mustafa, Marina Hussein, (2010), Tourism and Globalization in the Arab 

World, International Journal of Business and Social Science Vol. 1 No. 1. 
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 میزات السیاحة ف  إیران للدول العربیة المجاورة

 الملّخص

لی  کبیرة في المنافس  في م ال السیاح  م  الن ول األخنرى بسنب  ملمعهنا التني دمتلك إیرات أفض
دتشار  فی  حضاریا  م  ال ول العربی   اخل هذه المنطقن ، وامتالکهنا مناخنا  جین ا  وطبیعن  خالبن   

العلمین . هنذه الخ ناج  شنكلف   اهیك عن ا ثار التاریخی  و الملام  ال قافی  و المراکز ال ینی  و
الزینارات ال ینین ، ال نحی ، الت ارین ، الطبیعین ، : منهنا ا  سیاحی   کبیرة  على أمنع ة ک ینرة وفرم

لكن إلى ا ت لم یتم استغالل هذه الفرص بالشكل المناسن . دمنف  الریاضی ، العلمی  وال امعی  و
رات فني کتاب  هذا المقال بطریق  وثاجقی  دلمیفی  في محاول  لعرض الخ ناج  التني دتمینز بهنا إین

استقطاب السیاح العرب في هذه المنطقن  وعنرض التحن یات الملجنل ة التني دمنن  هنذا األمنر. 
اینا ة  المتطلبات اللاج  دنفیذها والحللل المستم ة من هذه ال راس  ستشكل  ه ا  فعاال  لتطلیر و

من   ول  فرص العمل والنمل االمت ا ي لهذا البل  إضناف  لتحسنین العالمنات السیاسنی  وال قافین 
 المنطق .

 الن ول االمت نا ی ، التنمین  ال قافین ، المشارک  السیاح ، میزة السیاح ، : مناع ةات الرئیسالمفرد
 الم اورة. العربی 
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Advantages of Iran’s Tourism for intra-regional Arab Countries 

Abstract: 

Due to being located in a common civilization with intra-regional Arab 

countries and enjoying natural, historical, cultural, religious and scientific 

opportunities and capacities, Iran benefits from superior competitive 

advantages rather than other countries. Although these advantages have 

created tourism opportunities in pilgrimage, health, business, natural, 

recreational, sports, scientific and academic sections, they have not been 

adequately exploited so far. The present article, which has been prepared 

using documentary and descriptive method, tries to present Iran’s Tourism 

advantages in attracting intra-regional Arab Tourists and highlight the 

challenges facing it. The operational requisites and strategies obtained from 

this study provide an effective approach to the development of employment 

and economic growth in the country, as well as to the improvement of 

cultural and political relations with intra-regional countries.  

Keywords: Tourism industry, tourism advantage, cultural sharing, economic 

development, Arab countries in region. 

 



 

 

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

 ی خطی فرهنگ جامع اللغات اثر ماّل محمد جعفر ندوشنیمعرفی نسخه
 1رضا افخمی عقدا

 ی خارجی دانشگاه یزد، یزد، ایرانهازباندانشیار  زبان و ادبیات عربی دانشکده  
 2دوشنعفری نمهدیه ج

 ، ایرانی خارجی دانشگاه یزد، یزدهازباندانشجوی دکترای زبان وادبیات عرب دانشکده 

 چکیده
میراث مکتوب اس می، مملو از ذخایر ارزشمندی است ک ه ب ر برخ ی از آنه ا س الیان 

ی خط ی ب ه عن وان می راث مکت وب متمادی گرد و غبارغفلت نشسته است. ه ر نس خه
رود و معرف ی و گرانبها برای نسل امروز ونسلهای آینده ب ه ش مار م یای پیشینیان، هدیه

هایاحیای آن به منزله احیای فرهنو و تاریخ یک جامعه و یک مّلت است چرا که نسخه
خطی سازنده میراث فاخر قومی و ملی یک کش ور هس تند و اط ع اتی وس یع در ب اب 

دهد و متفکران گذشته به دست می سلوک، اندیشه و ساختار فکری و زبانی دانشمندان و
زب انی  -افزاید، دراین میان، معرف ی واحی ای من ابع علم یهای بشر کنونی میبه دانسته

تراست، زیرا نه تنها هزاران وانه را پوش ش داده، ها گامی فراتر و ارزندهنامهازجمله فرهنو
و آداب و س نن ی ک بلکه از پیشینه لغات، وانگان پرکاربرد قدیمی، اصط حات مت داول 

است « اللغاتجامع»خطی، نسخهمیراثهای ارزشمندیکی از این دهد. مّلت نیز خبر می
در سه جلد تصنیفقمری)روزگار پادشاهی محمد شاه قاجار( هجری  ۱۲۵۸سال که در 

است. مصّنف این ای منحصربه فرد و به خط خود مالف در دستشده و ازآن تنها نسخه
جعفر ندوشنی است که از ش رح اح وال و زن دگانی وی اط  ع محمدفرهنو نفیس مّ  

نس خه ای ن اما زادگاه او قاعدتا  باید ندوشن از توابع یزد باش د. چندانی در دست نیست. 
ی ص حاح و ق اموس اس ت ک ه ب ر پای ه ه ای دوزبان هی فرهنوازگونه خطی، فرهنگی

است. مقالهربی به فارسی برگردان شدههای دیگرازعگرفتن از فرهنوفیروزآبادی و با بهره
نقاط ق وت و شناساندن این فرهنو و نیز بیان معرفی و است در جهت ی حاضرکوششی

 پژوهان قرارگیرد.ی دانشآن، بدان امید که مورد استفادهنقاط ضعف 
، جامع اللغات، م محم دجعفر عربی به فارسیفرهنو خطی، نسخه کلمات کلیدی:

 ندوشنی 
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 مقدمه
ه ای خط ی و ی فرهنو و هویت هر ملتی نس خهجمله مواریث پر ارج و قابل حراست در عرصه از

ها را اسناد بسیار ب ا ارزش ی در توان آنقدیمی و کهن مربوط به آن ملت است که میهای نوشتهدست
های فرهنو، ادبیات، تاریخ، دین، سیاست و حکوم ت داری و عل م االجتم اع، هن ر و عل وم زمینه
و نقلی به حساب آورد و دستاوردهای یک تمدن در طول تاریخ حیات خود دانس ت. چ را ک ه  عقلی

نوش ته اب راز م یارزشمند خود را در قال   دس تهای متفکران، دانشمندان و ادیبان افکار و اندیشه
( دس  ت نویس  ی در کش  ور م  ا و http://www.namaname.com، 2019کردن  د. )ب  اطنی، 

ترین رونق خاصی برخوردار بوده است. سرزمین ایران خاستگاه یکی از قدیمی با سابقه ازهای تمدن
بزری جهان است پ س از اخت راع کاغ ذ و رواج اس تفاده از آن در ح وزه تم دن اس  می های تمدن

کی د ق رآن و احادی ث ب ر کس   عل م و دان ش و  کتابت و نسخه نویسی به دالیل متعدد از جمله تأ
)مای ل ه روی و انتقال علوم جدید به جامع ه اس  می مت داول ش د همچنین شروع نهضت ترجمه 

در این میان دانشمندان ایرانی بزرگترین آفرینن دگان من ابع مکت وب ای ران و اس  م  (16و9، 1373،
علمی و ادبی صاح  آثار فراوانی هستند ک ه نش ان دهن ده فرهیختگ ی و های بودند و در همه زمینه

 گاران است. دانایی ایرانیان در گذر روز
نوشته ها، حلقه اتصال گذشته و آینده و میراث گرانقدر فرهنو و تمدن خطی و دستهای پس نسخه

اس می هستند. این اسناِد به ظاهر خاموش به صد زبان واگوی ه گذش ته ان د و از فرهن و و اندیش ه 
ن گاه مق دور م یترّقی و تعالی یک جامعه آ»گویند. لذا بر کسی پوشیده نیست که دیروز سخن می

گاه باشد و آنچه را از اس ف بر جای مانده است با بینش علمی و گردد از پیشینه ی تاریخ و تمدنش آ
انتقادی و به دور از هرگونه حّ  و بغِب م ذموم در اختی ار گی رد، نق اط ض عف و عل ل ناتوانیه ای 

رد گری ز را از نق اط ض عف ب ه گذشتگان را در یابد و نقاط قوت و علل تواناییهای آنان را بجوید، ط
سوی نقاط قوت بسنجد و از نقاط قوت و تواناییها پلی بپردازد تا از فراز آن ب ه ط رف آین ده اس توارتر 

 (226، 1369مایل هروی، «)روان گردد.

ای کهن فرهنو و ادب هر ملت پشتوانههای ی گنجینهبنابراین زدودن گرد فراموشی و غفلت از چهره
برای برداشتن گامه ای بلن د س رافرازی هرچ ه بیش تر آن مّل ت ای تاریخی و زمینهبرای درک هویت 

است. ت ش جهت حفظ، شناسایی و معرفی این آثار ع وه بر معرف ی فرهن و و تم دن ه ر مّلت ی، 
گاه می کند و نوعی خ ود شناس ی ایج اد نسل امروز و فردا را نیز از سیر تحول اندیشه در گذر زمان آ
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ژوهش در زمینه شناسایی، معرفی و تصحیح نسخه خط ی ب ر ت ألیفی ک ه از زمانه ای کند. لذا پمی
افزاید پژوهشی اص یل اس ت ک ه بشر کنونی میهای پیشین بر جای مانده است از آنجا که به دانسته

اخی ر ب رای ه ای اند. ول ی ب ا هم ه کوشش هایی ک ه در س المنتقدان ادبی پیوسته بر آن تأکید کرده
ارزشمند انجام گرفته اما هنوز نسخ خطی فراوان ی در گوش ه و کن ار های این گنجینه شناسایی و نشر

اند. یکی از این گوهرها، نسخه خطی فرهن و عرب ی ب ه کشور وجود دارد که مورد غفلت واقع شده
ی پادشاهی محمد شاه قاج ار هجری قمری در دوره1258است که در سال « جامع اللغات»فارسی 

شناساندن ای ن کت اب و بررس ی معرفی و  پژهش حاضر کوششی است در جهتکتابت شده است. 
نس خه خصوص یات -1و در پی پاسخگویی به این سااالت اس ت ک ه: نقاط قوت و نقاط ضعف آن 

نق اط ض عف و  -3؟ ساختار فرهنو جامع اللغات چگونه اس ت -2؟ چیستخطی جامع اللغات 
 قوت فرهنو جامع اللغات چیست؟

 سابقه تحقیق 

خطی منحصر به فرد به خ ط خ ود مال ف اس ت ک ه ب ه ج ز ینسخه« اللغاتجامع»هنو لغت فر
ه ای چن د س طری در و نوشته 4/3/66ی دکتر محمدعلی جراحی در روزنامه ندای یزد مورخ نوشته

السرد از سیدجواد ( و کتاب نجوم3، ج 1381کاظمینی )محمدی مشاهیر یزد از میرزاکتاب دانشنامه
خط  ی کتابخان  ه وزی  ری ی  زد از محم  د ه  ایش( و کت  اب فهرس  ت نس  خه1384مدرس  ی)
( ج امع5ی وزی ری ی زد)ه ای ن ادر کتابخان هنسخه»ای کوتاه با عنوانش( و مقاله1350شیروانی)

گونه تحقیق، بررسی، استنساخ، تصحیح و یا ش( هیچ1393از حسین مسّرت )کاریز یزد، « اللغات
ی انزوا در میان قفس هاست و این کتاب همچنان در پردهرفتهشرح و توضیحی در مورد آن صورت نگ

های کتابخانه وزیری یزد روی در اضمح ل دارد. این پژوهش سعی دارد به معرفی و نق د و بررس ی 
 ویژگیهای این فرهنو ارزشمند بپردازد.

 فرهنگ نویسی 

ست ابتدا ب ه اختص ار از آنجا که نسخه خطی جامع اللغات یک فرهنو عربی به فارسی است الزم ا
 به علل پیدایش فرهنگهای عربی به فارسی و سیر تطور فرهنو عربی به فارسی بپردازیم.

 های عربی به فارسیعلل و موجبات پیدایش فرهنو-الف
با فروپاشی امپراطوری ساسانی به دست فاتحان مسلمان و ورود اعراب ب ه س رزمین ای ران، زب ان و 
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های ایرانی پیدا کرد، انتشار زبان عرب ی در ل ورود و سیطره بر سرزمینادبیات عرب )عربی( نیز مجا
زب ان دین ی ب ود و کت    ه ازبانگردید. برخ ی از ای ن  هازبانآن مناطق موج  ضعف بسیاری از 

وارد شده بود مانند عبری و سریانی؛ مردمان آن نواحی برای حفظ میراث دینی و  هازبانمقّدس به آن 
ن ملی خود در مقابل زبان عربی، به تألیف معاجمی پرداختند ک ه ش امل لغ ات حفظ و صیانت زبا

ها برای کسانی که عربی بر زبان آن ان چی ره ش ده ب ود و زبان عربی و زبان خود آنان بود. این فرهنو
رفت که زبان مادری خویش را فراموش کنند مفید افتاد. مهمترین فرهنو لغت از این قبیل بیم آن می

( هر چن د ایرانی ان، 95-91، ج ا، 1968است به دو زبان سریانی و عربی.) نّصار،« ربهلولب» کتاب
زبان فارسی را در برابر هجوم زبان عربی حفظ کردند ولی چون زبان عربی در ممالک اس می رای   

وانی بود و یادگیری زبان عربی در میان ایرانیان گاه با میل و رغبت، گاهی برای دستیابی به مناص  دی
و دبیری، گاه براثرتحمیل حاکمان در میان نخبگان ایرانی رواج داشت و همچنین به دلی ل رواج ای ن 
زبان به عنوان زبان رسمی دربار حاکمان محلی، ایرانیان خود را ناگزیر ب ه ی ادگیری ای ن زب ان م ی

من د و ین جدید ع قههای ددیدند. لذا دانشمندان به منظور برطرف کردن نیاز مردم عادی که به آموزه
ی دیگری که بدان نیازمند بودند دست به ترجمه قرآن و تألیف کت  لغت عربی به فارسی زدند. نکته

کمتر اشاره شده این است که نیاز به تألیفات دوزبانه عربی به فارسی یک نیاز دوسویه ب وده وتنه ا از 
ی ی سیاسی و رفع نیازهای اقتص ادی و طرف فارسی زبانان نبوده است. قوم پیروز نیز برای بسط است

اجتماعی خود محتاج تعامل با فارسی زبانان و یادگیری وانگان فارسی مورد نیاز خ ود ب وده اس ت. 
ی دیگ ر از جمل ه فارس ی اس ت.) نطن زی، هازباناین مسأله یکی از دالیل آمیختگی زبان عربی با 

1346 ،9 ) 
ایران را جزئی از جنبش اصیل تألیف و تصنیف کت   ب ه های عربی به فارسی در البته 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 به پارس ی را ب ه ب ار خود واداشت و این، جنبش فرهنو ی مّلیهازباناین امر را به احیای 
 ( 92، 1، ج 1968آورد.) نصار، 

 نویسد:ی طبیعیات در مورد علل تصنیف فرهنگها میی قراضهدکتر 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



 عقدا یرضا افخم ...  یفرهنو جامع اللغات اثر مّ  محمد جعفر ندوشن یخط ینسخه یمعرف

255 

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 طاهری و صّفاری و علوی طبرستان و سامانی و دیلمی آل زیار و دیلم ی آل بوی ه تأسیس دولت
و ضعف تدریجی فرمانفرمایی عرب، حال و وضع زبان فارسی را که در عصر اول اس می یک چند 

نداشت دگرگون کرد و با تجدید قدرت امیران ایرانی و سعی در تفکیک و جدا ک ردن ای رونق و جلوه
دین و ملّیت، زبان فارسی دری نیرو گرفت. هرچن د زب ان عرب ی در عص ر طاهرّی ان و ص ّفاریان و 

ه ای سامانیان و زیاریان غالبا  زبان دیوانی و دینی و فلسفی و ادبی و علم ی ب ود و در جمی ع کش ور
بردند و تألیفات خود را اول و رواج داشت و اهل فضل و دانشمندان ایرانی آن را به کار میاس می تد

ش ک زب ان عم ومی م ردم نی ز کردن د ول ی ب یآن زبان نقل مینوشتند و کت  پهلوی را بهآن می به
 همچنان باقی و رائ  بود.

های منظوم رتی  شاهنامهپیشرفت شعر فارسی عروضی در دولت صّفاریان و مخصوصا  سامانیان و ت
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 فرهنو و آداب و اخ د و رسوم و آثار ایران باستان و ترجمه
ت و وسایل ترقی روزافزون و اش اعهخاّصه در دولت سامانی از اواخر قرن سوم هجری به بعد موجبا

 ی زبان فارسی را فراهم آورد. 

در قرن پنجم هجری جمعی از رجال سیاسی ایران و مصنفان علوم و آداب صریحا  به استعمال زب ان 
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

 (30و-18-17-16ش، 1384بن سینا، کردند.) امی فارسی سفارش
در جریان این نهضت دانشمندان و نویسندگان ایران ی خ ود نی ز ای ن واقعّی ت را دریافت ه بودن د ک ه 
اکثریت مردم راغ  یا قادر به مطالعه و درک و فهم کت  عربی، که غالبا  آنها به این زب ان نوش ته م ی

ی جامعه به تألیف کت  به زبان فارس ی، ترجم ه به منظور رفع نیاز و مشکل شد نیستند. از این روی
فارس ی ب ه منظ ور تعل یم و تعّل م  –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
ه ای برخ ی از ها و دیباچه( نظری به مقدمه36ش، 1366 های خود آوردند مشهود است.) بیهقی،

 کند:ها ما را در کشف و شناسایی علل تدوین این کتابها آشنا میاین فرهنو
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و َبعنُ  »... فارسی است، چن ین آم ده اس ت:  -های عربیی مرقاة، که از نخستین فرهنودر مقّدمه
َظها و َیَتَقّیَنهنا َفهذِه محاجَو َدَتَضّمُن أسماء  ُمترَجم   البّ  لِ  َنها َو ِلُمریِ  األَ ِب أت َیَتَحفَّ لمبَتِ ى أت َیَتَلقَّ

 (2، 1346نطنزی، ... «) ِلَتكلَت ِمرماة  إلى َمعِرف  الَكالِ  َو دلطئ   ِلسللِ  طریِق األ ب

دب کار باید آن را بی اموزد و جوی ای اای 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.
ینُف إفنا َة الُمبَتنِ یَن »...نویسد: ی المصادر میابو عبداهلل حسین بن احمد زوزنی، در مقدمه َو دَلخَّ

 (4، 1، ج 1349زوزنی، ...«) ِ  َلُهمِمَن المتأّ بیَن و َدلِطئ  طریِق امِتباِس هذا الفن  ِمن الّلغ

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 بهبرای آنها مقّدمه

و بوع ث نهم ت ...داعی را دواعی هّمت در حرکت » دستور اإلخوان چنین آمده است:  یدر مقدمه
در هزبت آورد تا علم لغت که تعّلم آن کلید همه علمهاست.) بعضی را( که شعراء و فض ء متقّدم و 

اند جمع کند تا مبتدیان را ک ه طالب ان فض لند ب ه کت   مط ّول فصحاء و بلغاء متأّخر استعمال کرده
 (2، ج ا، 1349دهار، « ) احتیاج نیفتد.

و چون لغ ت کلی د گ ن  معن ی اس ت، هرآین ه جه ت »...ویسد: نمی صاح  کنز اللغة در مقدمه
ی قرآنی بر هر فردی از افراد انسانی که بر منه  ی نبوی و الفاظ کریمهشناختن معنی احادیث شریفه

 (2، 1316ابن معروف، «) مستقیم مسلمانی قایم باشد دانستن لغات عربیة واج  و الزم است...

ه ای عرب ی ب ه فارس ی را ب ه ش رح زی ر تألیف و تدوین فرهنو توان علل و دواعیکوتاه سخن: می
 برشمرد:

 احیا و حفظ زبان پاسی به منظور تقویت مبانی مّلی و کس  و تأیید استق ل سیاسی-1

 زبانان به دانستن و فهم زبان عربیقصور و ناتوانی و عدم رغبت اکثریت پارسی-2
مندی از کت  عربی و نی ز کس   ندیهای دینی و بهرهتعلیم و تعّلم زبان عربی به منظور رفع نیازم-3

 برخی از امتیازات سیاسی و اجتماعی
ی دین ی و سیاس ی و علم ی ی تعلیم و تعّلم زبان عربی، ب ه عن وان زب ان زن دهکه از این میان انگیزه

 مسّلط بر قلمرو وسیع جهان اس م، از همه مهمتر و ماثرتر بوده است.
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 ربی به فارسیسیر تدوین فرهنو لغت ع-ب

ه ای دو زبان ه عرب ی ب ه فارس ی از ق رن های عربی به وسیله ایرانیان و پیدائی فرهنوتألیف فرهنو
ی نیاز ادواری زب ان فارس ی در ای است که نتیجهپنجم و تکامل تدریجی آن به صور مختلف، پدیده

های اخ قی م الهی و آموزهپس از ظهور اس م لزوم انتقال پیاارتباط با زبان عربی بوده است.چرا که 
های وانگانی آن بیان ش ود و کرد که به منظور تبیین دقیق مسائل دینی، تفاوتو دینی نبوی ایجاب می

هچنین الفاظ دشوار عربی نیز شرح و بسط داده شوند از این رو تع دادی از دانش مندان مس لمان ب ه 
الع رب و... آفریدن د. اللغة، لسانحاحالعین، ص نگارش معاجم روی آوردند و آثار ارزشمندی چون

زبان ق رآن ب ه عن وان  شد چرا که هم الزم بودهای جهان اس م نیز احساس میاین نیاز در دیگر پهنه
زبان اس م از تحریف و زوال مصون بماند و موجبات رشد و گسترش و ماندگاری ای ن زب ان و فه م 

ل فرهنگی و زبانی دیگر ملل حفظ شود مخصوصا در بهتر و راحتتر آن فراهم شود و هم اینکه استق 
ی فرهنگی بسیار غنی بود و هم واره دانش مندان و اندیش مندان سرزمینی چون ایران که دارای پیشینه

دادند پس بخش قابل ت وجهی از هّم ت دانش مندان این دیار به حفظ هویت ایرانی خود اهمیت می
ه ای دوزبان ه ب ه رب ی گردی د و ت ألیف فرهن ولغوی صرف جمع و تدوین قواعد زب ان و لغ ات ع

ی لغ ت قرارگرف ت ک ه ی اهل ادب و عالم ان ح وزههای عربی به فارسی دغدغهنامهخصوص لغت
تألیف چند ده فرهنو عربی به فارسی که از نخستین قرون ورود اس م به ایران برج ای مان ده اس ت 

ی فرهن وهای لغت یا ترجم هقسم فرهنو شاهدی بر این مدعاست. البته میزان توجه به تدوین این
عربی به فارسی در ادوارمختلف تاریخی بسته به عوامل گون اگون یکس ان نب وده یهای تدوین شده

ی نخس  ت ق  رن پ  نجم در نیم  ه« البلغ  ة» اس  ت. چنانک  ه اول  ین کت  اب لغ  ت عرب  ی ب  ه فارس  ی
ترجمان القرآن  و صادرنگاشته شد. همچنین فرهنو ابوالفضل بیهقی و فرهنو الم د(438هجری)

 ،1337های دستوراللغة و مرقاة از ادی  نطنزی در این سده نگاشته شد.)منزوی، از زوزنی و فرهنو
270) 

ف ی الس امی» ی ششم هجری نیز استادان سخن و لغت در خراس ان چ ون می دانی فرهن ودر سده
را ت ألیف نمودن د « درالمص اتاج» و بوجعفرک بیهقی« األدبفرهنو مقدمة»و زمخشری« األسامی

الق رآن را نگاش ت.)همان، ی قانون ادب، جوامع البی ان و وج وههمچنین حبیش تفلیسی نیز لغتنامه
280) 

ه ایی منظ وم ف راهم نام هی هفتم نخستین بار کسانی جهت تسهیل آموزش همگانی، لغ تدر سده
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ست بیت فراهم آورد که حفظنصاب الصبیان را به نظم در دوی آوردند. از جمله ابونصر فراهی کتاب
آموزان ساده بود و چون این روش برای آن روزگار مناس   ب ود در ان دک زم انی کردن آن برای دانش

گسترش و شهرت یافت تا آنجا که در همین سده دو کتاب دیگر ب ه تقلی د آن ت دوین ش د از جمل ه 
از حس ام  الفتی اننص ی  ماالس م احمدالقاضی و دیگری فرهنو منظ واز شهاب االدبزهرة کتاب

 (294خویی.)همان، 

سب  پایان تسلط تازیان و پیدایش هرج و مرج مغوالن بیش ازیک اما در سده هشتم هجری ظاهرا  به
 قرن فرهنو کامل و مهمی در این حوزه نگاشته نشد.

لق کنزاللغات از محم دبن عب دالخا ی نهم هجری یک فرهنو همگانی در شمال ایران به نامدر سده
دستوراإلخوان از قاضی ب در محم د ده ار نگاش ته  بن معروف و فرهنو دیگری در هندوستان به نام

 (315شد.)همان، 

ی دهم هجری در اثر جنگهای ایران و عثمانی و هرج و مرجهای دیگر، دس تگاههای عل م و در سده
ن اق دام بس زایی ه ای عرب ی ب ه فارس ی در ای رانام هادب به کلی از هم پاشید و برای ت ألیف لغ ت

 (316 همان،نشد.)
فقیه ب وده و ه ر ی ک از ای ن دو  -ی یازدهم هجری دانشمندان ایران مشغول مبارزات صوفیدر سده

دادن عقاید خود با ش رع بودن د ل ذا کمت ر ب ه ک ار دسته در صدد اثبات تقدیس خود و نزدیک جلوه
های عرب ی و مذهبی و شرح فرهنوعلمی و ادبی پرداختند و مالفات آنها منحصر به جمع احادیث 

منتخ   اللغ ات از  های این سده فرهن واست از جمله مهمترین فرهنوترجمه آنها به فارسی بوده
 (213 ،1377شاهجهانی است.)منزوی، 

پیروز بیرون « صوفی-فقیه»ی دوازدهم دانشگاه مذهبی اصفهان، هنگامی که فقیهان از جنودر سده
االنوار در آغاز این س ده ف راهم بحار دا  رواج داد و دائرةالمعارف مذهبینویسی را مجدآمدند، عربی

األسماء به عنوان یک فرهن و ب زری، سماء شد. همچنین به دستور شاه سلطان حسین صفوی کتاب
ی سیزدهم انحطاط علمی و ادبی سراسر ( اما در سده336المعارف تدوین شد.)همان، شبیه به دائرة

بود و پس از گشایش راه آمد و شد اروپا و خاورمیانه ارتباطات ای ران و اروپ ا بیش تر  ایران را فراگرفته
بهرگی زبان عربی از دانشهای نوین اروپایی این زبان جایگاه علمی کهن خود را ب ه خاطر بیشد و به

تدری  از دست داد و بیشتر از نظرمذهبی اهمیت پی داکرد و ب ه هم ین س ب  در ای ن ق رن فرهن و 
اإلرب فی لغات ری اعم از عربی به عربی یا عربی به فارسی در ایران تدوین نشد. کتاب منتهیمشهو
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رود در ش به ق اره العرب که امروزه بزرگترین و مشهورترین فرهنو لغت عربی به فارسی به شمار می
للغ ات ب ه اج امع ای جامع ب ه ن امنامهشد. غافل از اینکه در این سده در مرکز ایران لغتهند تألیف

دست عالمی توانا به نام م محمدجعفر ندوشنی نگاشته شده ولی به دالیل ی از چش مها دورمان ده
است و سالیان متمادی گرد و غبار غفلت بر آن نشسته است، شاید اگر این فرهنو با ارزش در همان 

 اإلرب داشت.منتهی زمان شناخته شده بود اکنون شهرتی همپای

یخ و سبب   اللغاتخطی جامعینسخهتألیف مؤلف، تار

 ی عربی به فارس ی منحص ر ب ه ف ردی ب ه ن امهای خطی کتابخانه وزیری یزد لغتنامهدر میان نسخه
است که ب ر  های دوزبانهی فرهنوازگونه نسخه خطی، فرهنگیخورد. این اللغات به چشم میجامع

ازعرب ی ب ه فارس ی برگ ردان  های دیگرگرفتن از فرهنوی صحاح و قاموس فیروزآبادی و با بهرهپایه
مالف این فرهنو م محمدجعفر ندوشنی است که در یزد س کونت داش ته اس ت. ای ن . استشده

ای منحصر به ف رد و ب ه خ ط خ ود مال ف در فرهنو در سه جلد تصنیف گردیده و از آن تنها نسخه
تم علی ید مالفه الراجی إل ی قدم»...او در پایان جلد دوم از خود چنین یاد کرده است: دست است.

رحم   ة اهلل المل   ک األکب   ر، إب   ن محمدحس   ین، محمدجعفرالندوش   نی األص   ل، الی   زدی 
( از شرح اح وال و زن دگانی مال ف آن اط  ع چن دانی در دس ت 481/الف2ندوشنی،«)المسکن.

التا  باش د ک ه اص نیست جز اینکه این بزرگوار فرزند محمدحسین و جّد مادر قوام الشعرای یزدی می
(مرحوم میرزا سید علی ملّق  ب ه 250 ،1384زیسته است. )مدرسی، ندوشنی بوده ولی در یزد می

یادداش تی در نخس تین ب ری از  د1348در س ال  د(1358الشعراء از جمله شعرای یزد)متوفایقوام
وی کند، یادداش ت گانه این نسخه نگاشته و مّ محمدجعفر را جّد مادرخود معرفی میجلدهای سه

اللغ ات ت ألیف ج ّد امج د اّم ی مرح وم آخون د کتاب ج امع»در نخستین بری کتاب چنین است:
مّ محم  دجعفر، رحم  ة اهلل علی  ه اس  ت ک  ه ن  ود س  ال پ  یش ب  ه خ  ط خ  ویش مرق  وم فرم  وده 

پس از آنکه بر حس  خ واهش ح اجی »نویسدمی او همچنین در ادامه (1/ الف1ندوشنی،«)است.
حسین، فرزندان درویش حسن، شوهران خواهران، می رزا جیح ون درویش عباس و حاجی درویش 

یزدی)تاج الشعراء(، قوام الشعراء از تنظیم حدیث کساء در دیوان خود فارغ شده بود، چ ون آن ش عر 
را برای اص ح نزد آقا محمد یزدی عالم فاضل و جّد اّمی خود فرستاده بوده آن مرحوم، این سه جل د 

 همانجا(«)انعام به او مرحمت کرده است. جامع اللغات را به عنوان
م محمدجعفر معاصر محمدشاه قاجار بود و در علم صرف و نحو و لغت فارسی و عرب ی مه ارت 
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و احتم  ال دارد وی در ش  مار مدّرس  ین م  دارس عص  ر  (1596، 3 ، ج1366داش  ت.)کاظمینی، 
اص ل مطالع ات ح ود را تح ت داده اس ت و حقاجاریه در یزد بوده و علوم ادبی و عربی را تعلیم می

 1258سال در این فرهنو ( 12: 1366عنوان جامع اللغات به رشته تحریر در آورده است.)جراحی،
ی پادشاهی محمد شاه قاجار تصنیف ش ده اس ت و مال ف در پای ان جل د س وم دورههجری قمری 

ش هر  14خم یس قدمتم علی ید مالف ه ف ی عص ر ی وم ال» کند:تاریخ تالیف کتاب را چنین بیان می
 (522، الف 3ندوشنی، ج.)«د اللهم اغفر له و لوالدیه1258جمادی االولی ِمن شهور سنة 

ببایس ت »...نویس د:ی خود از تألیف این کتاب چنین م یی انگیزهمالف در جلد دوم کتاب درباره
فرموده  است و در قرآننازل فرموده دانست که چون خدا قرآن را به لفظ عرب بر پیغمبرما محمد

و ائم ه معص ومین  [ و احادی ث پیغمب ر2است:إّن أنزلناه قرآنا  عربی ا  لعّلک م تعقل ون] یوس ف/
باشد بر عامه و کافه ناس الزم است دانس تن مع انی صلوات اهلل علیهم اجمعین هم به لفظ عرب می

و دی ث پیغمب رباشد از قرآن و احاالفاظ عربیة را به علت آنکه تکلیف خدا را که بر عامه ناس می
ائمه معصومین صلوات اهلل علیهم أجمعین بایست اخذ کرد. در این زمان که غیب ت ام ام)ع ( م ی

و ائمه معصومین علیهم الس  م موق وف  باشد و فهم معانی آیات قرآنی و معانی احادیث پیغمبر
کت ابی ت ألیف  بضاعت رس ید ک هاست بر دانستن معانی الفاظ عربیه، بناء علی هذا به خاطر این بی

باشم که جامع جمیع مواد صحیحه فصیحه عربّیة بوده باشد و بیان نموده باشم معانی الفاظی را کرده
است به عبارت عام فهم که هم عوام و هم خواص از آن منتفع باش ند. انش اء اهلل که به صّحت رسیده

 (1الف، 2جندوشنی،«)تعالی لهذا پرداختم به نوشتن این کتاب.

 نسخهمشخصات 

در کتابخانه  25524ر سه جلد تنظیم شده است و با شماره عمومی د دارای حجم زیاد واین فرهنو 
س طری ب ه قط ع  18ب ری  708و ش امل  3744شود. و جلد اول با شماره وزیری یزد نگهداری می

متر است و مطال  آن به خط نستعلیق تحریری با مرک  مشکی بر کاغذ فرنگی نوشته سانتی 11×17
 در 15×21است و با جلد مق وایی، روک ش کاغ ذ آب ی، درون کاغ ذ س فید، عط ف تیم اج زردشده

است که مشخصات کل ی ای ن  3745و جلد دوم دارای شماره  ی وزیری یزد موجود است.کتابخانه
 483جلد نیز همان است که در مورد جلد اول گفته شد با این تفاوت که تع داد برگه ای ای ن جل د 

ب  ری نوش  ته ش  ده  522ل  د س  وم نی  ز ک  ه دارای هم  ان مشخص  ات اس  ت در ب  ری اس  ت. و ج
 (1779، 5، جش1350)شیروانی، است
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نسخه خطی جامع اللغات شماره صفحه ندارد ولی براساس یادداشت کتابخانه روی هر جلد، جل د 
 شود.می بری1743بری دارد که جمعا   522بری و جلد سوم  483بری و جلد دوم 708اول 

 اللغاتجامعنسخه سبک تنظیم 

م محمدجعفر ندوشنی لغتنامه خویش را با شیوه خاص و ابتکاری در تنظیم و ترتی  لغات ت دوین 
است به طوریکه کتاب او حاوی یک مقدمه، سه مقصد و یک خاتمه است. مقدمه آن در بی ان ساخته

اس ت ب ر ش خ  لغ وی الزم » ی مال فبعضی از قواعد و اصط حات صرفی است ک ه ب ه گفت ه
«) دانس  تن آن از ب  رای تش  خی  دادن م  واد از یک  دیگر و از ب  رای اش  تقاد مأخ  ذ ه  ر لف  ظ

 (2/الف1ندوشنی،

مزید و مجرد و مقصد دوم در بیان معانی مصادر ث ثیمقصد اول در بیان معانی مصادر ابواب ث ثی
ص دری اس ت و مزید و مقصد سوم در بیان معانی اسماء متمکن ه غیرممجرد و رباعیمصادر رباعی

پ ردازد. ل ذا کت اب درخاتمه نیز به توضیح معانی حروف و اسماء افعال و معانی افعال غیرمشتق می
های عربی های مختلف وانهآید چرا که صورتاللغات منبع غنی برای پژوهشگران به شمار میجامع

 کند.اعم ازمصدری و فعلی و حرفی را به همراه معانی آنها ذکر می

است او وانگان را ب ر اس اس ترتی   قصد کتاب را به شیوه صحاح و قاموس تنظیم نمودهمالف سه م
بندی خود قرارداده است این شیوه به روش است و حرف آخر کلمه را م ک دستهالفبایی مرت  کرده

ه ایی است. وی برای این کار، وانگان را با توجه به آخرین حرف اصلی آنه ا در بخ شقافیه معروف
است سپس با توجه به حرف اول کلمه لغات را در بخشهایی به کرده است و آنها را باب نامیدهمرت  

مث  است. است. وی همچنین به حرف وسط کلمه نیز در ترتی  لغات توجه داشتهنام فصل قرار داده
روش لغتنام ه  با ایندر این لغتنامه باید به باب الهمزه فصل الباء مراجعه نمود. « بسأ» برای یافتن وان
است البته به ضرورت ساختار برخی کلمات فصل 28باب و هر باب دارای  28دارای  جامع اللغات

« ال  مفص ل»فصلی به ن ام« راء»رسد مث   در بابفصل نمی 28تعداد فصول در برخی از ابواب به 
نده دچار اش تباه جدا کرده تا پژوه«یاء»را از فصل« واو»نداریم. وی همچنین در ترتی  فصول، فصل

 آورد.را می« الیاء»و بعد فصل« الهاء»نشود یعنی ابتدا فصل

 یوانه« باب الیاء فصل الیاء»شود و با آغاز می« بدأ»یوانه« باب الهمزه و فصل الباء»مقصد اول با 
 رسد.می به پایان« یدی»
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 مال ف ت اب ادام ه دارد وشود و تا پایان جلد دوم کجلد اول کتاب آغاز می 589مقصد ثانی از بری 
: به معنای انس دادن «اإلبساء ،بسأ»نویسد؛ مث   بر اساس مصادرمجرد، مصادرمزید آن را می در آن

، »مقصد دوم با مصادر ث ثی مزید با باب الهم زه فص ل الب اء وانه( 4/ب1کسی را.) ندوشنی، ب دءا 
ی دی، » مصادر ث ثی مزید ب ا وانه 424ابتدا کردن، آغاز شده است و در جلد دوم در بری «: التبّدء

دست یکدیگر گرفتن در رفتن و به دس ت خ ود دادن چی زی، پای ان پذیرفت ه و پ س از آن «: الُمیاداة
مصادر رباعی مجرد و مزید آغاز شده و تا پایان جلد دوم ادامه دارد ام ا ش یوه بی ان م دخل مص ادر 

آخر ریشه کلمه را آورده و سپس حرف اول  رباعی مجرد و مزید متفاوت است به طوریکه ابتدا حرف
 آورده است مث   آورده حرف الهمزه مع الثاء. « مع»ریشه کلمه را پس از 

مقصد ثالث همانطور که قب   ذکر شد در بیان معانی اسماء متمکنه غیرمصدریه از ث ثی و رب اعی و 
شود و س پس کلم اتی ک ه از ی وانه و معنی آن ذکر میاست در این بخش ابتدا ریشه خماسی مجرد

را نوشته و س پس « ج»شود. مالف برای بیان جمع اسمها ابتدا حرفاند؛ بیان میاین وانه مشتق شده
را نوش ته و بع د جم ع « ج  »و هنگام بیان جمع الجمع کلمات ابتدا کندجمع آن اسمها را بیان می

ب ه معن ای آغ از و «: بدء، الب دء»وانه کند. مقصد سوم از ابتدای جلد سوم و باالجمع آنهارا بیان می
خاتمه که حدود ی ک یابد. و سپس پایان می 405در بری « یدی، الید» شود و با وانهاول، شروع می

حروف و آنچه متضمن معن ی ح روف و اس ماء به موضوع معانی و گیردچهارم جلد سوم را در برمی
شود و با حرف الیاء آغاز می« رف الهمزةح»؛ با افعال و معانی افعال غیرمشتق است اختصاص دارد

توضیحات این بخش در مورد حروف و اسماء فعل نیز قابل توجه اس ت و  پذیرد.می پایان« یا»و وانه
ب ه کس ر » نویس د:م ی« إذا»کند، مث   در موردمالف معانی مختلف آنها را در کنار هر وانه ذکرمی

و ب ه « ناگ اه»اس ت و« ظرف»و به این معنی« وقتی»و به این معنی از اداة شرط است و« چون»همز
/ال ف 3ندوش نی، «.)اس ت« فاء ج زاء»یو به این معنی به منزله« پس»است و« مفاجأة»این معنی

411) 

اس ت اس ت ح رف ن داأی بفتح همزه و سکون یاء ب ردو قس م»آورده است: « أی»همچنین در مورد
رج ِل ای گ ویی ج ائنی أس ِد اینک ه م ی زی ِد بمعن ی ی ا زی ِد و ح رف تفس یر اس ت مث لای مثل:

 (429/الف3همان، «)شجاعِ 

 بیان تلفظ کلمات

کردن د: گ اهی تم ام م ی نویسان برای نشان دادن تلفظ کلمه از دو ش یوه اس تفادهدر گذشته فرهنو
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کردند و گاهی تلفظ کلمات را با هم وزن آن نش ان م یحرکات یا حرکت اول و دوم کلمه را ذکر می
گ اهی از ذکرحرک ت  جامع اللغات مصّنف از هر دو شیوه اس تفاده نم وده اس ت یعن ی دادند که در

/ 1بالفتح و بتاء دو نقطه فود)همان، «الختأ»است مثل: حروف برای نشان دادن تلفظ وانه بهره جسته
بضّم همزه و بواو مکتوبة غیرملفوظة بعد از هم زه و ض م الم و س کون واو ب ه معن ی  «اولو»( یا9ب

 (415/الف3)همان،صاحبان

هاس ت مث ل: الکل وء و در برخی موارد ذکر کلمات هم وزن در ابتدای معنی کلمه، معّرف تلفظ وانه
 (21/ب1علی فعول بالضم)همان،

 اللغاتمنابع جامع

خود از منابع ارزشمندی استفاده نم وده اس ت و در مقدم ه م محمدجعفر ندوشنی در تألیف کتاب
گی ری ق رار داده اس ت ن ام ب رده و ب رای ه در تدوین این نسخه مورد بهرهکتاب منابع و مراجعی را ک

ق اموس«= د»ص حاح؛ «=ص»اس ت: گرفت ههای اختصاری به ای ن ش کل ب ه ک ارهریک ع مت
ت اج المص ادر؛ «= ج»البح رین؛مجمع«=م »المنیر؛مصباح«=م »االول؛ طراز«= ط»المحیط؛ 

  منتخ .«= خ »اللغات؛ و کنز«=ک»
از بیان کردن معنی فارسی هر لفظ عب ارات کت   عرب ی مانن د ص حاح، ق اموس، مجم عوی بعد 

بع د از بی ان » خود نیز در این باره در مقدم ه کت اب نوش ته اس ت:  استالبحرین و ... را بیان نموده
کردن معنی هر لفظی ذکر کردم عبارات کت  عربیه معتبره را مانند صحاح و قاموس و طراز و مصباح 

و مجمع البحرین و غیر اینها به قدر امکان و به قدر ضرورت ت ا آنک ه ع وام و خ واص از ای ن  المنیر
نسخه منتفع شوند انشاء اهلل تعالی و به عل ت اختص ار کتاب ت ص ع م ت ص حاح ق رار دادم و د 
ع مت قاموس و ط ع مت طراز و م  ع مت مصباح المنیر و م  ع مت مجمع البح رین و ج 

یک ی از  ( ل ذا1/ب1ندوش نی، «)مصادر و ک ع مت کنز و خ   ع م ت منتخ  .ع مت تاج ال
برده، مأخذ خود های پیشین بهرهمزایای این کتاب امانتداری آن است چرا که هرجا در متن از فرهنو

اس ت: الب دء ب الفتح: نوشته شده« بدءا  »یالباء ذیل وانهالهمزة فصلمث   در باب را ذکر نموده است
الدال فیهما. فی ص بدأُت بالشیء دن و اول کاری کردن و از نو آفریدن و الفعل بدء یبدء بفتحآغاز کر

. فی د ب دءا  ب ه َکَمَن ع:  : إبتدأُت به و بدأُت الشیَء: فعلُتُه ابتداءا  و بدأ اهلل الخلَق و أبدأهم بمعنی  بدءا 
خلق: َخَلَقهم. فی ط بَدأ اهلل الخلَق بدءا َکَمَن َع: إبتدأ، و الشیء: فَعَله ابتداءا  و ِمن أرضه: َخَرَج، واهلل ال

 (3/ ب1خَلقهم.)همان،
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فراوانی فرهنگهای عربی به عربی و عربی به فارسی و منابع و مآخذی که مالف در کت اب خ ود ازآن 
ای بهره برده است نشانه دقت نظر وی و دسترسی او به این منابع است که بی گمان یا خ ود کتابخان ه

 ( 26، 1393برده است.)مسرت،مدارس علمیه یزد بهره میهای اشته یا از یکی از کتابخانهمعتبر د

پژوهن ده را از مراجع ه  های مختلف جهت نوشتن این کتاب بهره برده شده؛لذا از آنجا که از فرهنو
رب ی ب ه توان آن را فرهنگی عربی به فارسی و هم فرهنو عربی به عکند. و مینیاز میبه آثار دیگر بی

 شمارآورد.

 اللغاتجامع نقاط ضعف

است و شاید تصورشود ک ه نس خههرچند این نسخه به خط خود مالف و به دست وی نگاشته شده
باشد عاری از هرگونه اشکال و اشتباه و خطاست ام ا حقیق ت ای که به خط خود مالف نگاشته شده

یگرلغزشهای قلمی و س هو و خطاه ایی خطی دیکه در متن این فرهنو نیز مانند هر نسخهاین است
خ ورد. ای ن خطاه ا و گردد به چش م م یای میکه بر اثر نگارش برای اولین بار عارض هر نویسنده

 اشتباهات وجوه متفاوتی دارند که عبارتند از:
ای از موارد به طور کلی یک کلمه یا قسمتی از یک جمله را ننوش ته اس ت م ث  در مالف در پاره-1

(؛ ک ه وانه برداش تن از قل م افت اده و 114/ال ف1آمده است: شوربا به کفگیر)همان،« قدح»هزیر وان
روش  ن »آم  ده اس  ت « س  عر»درس  ت آن ش  وربا ب  ه کفگی  ر برداش  تن ب  وده اس  ت.یا در زی  ر وانه 

 «روشن کردن آتش»به جای  (179/ب1همان،«)آتش

وارد اندکی نیز ذک ر منب ع از قل م در بعضی از موارد مالف در ذکر منبع اشتباه نموده است و در م-2
... )هم ان،افتاده ( ک ه ای ن 88/ال ف1است. مث  در زیر وانه نفث آمده است: فی د نفثه ِمن فیه نفثا 

المحیط( بیان نموده که در ذکر منبع المنیر است ولی مصنف منبع را فی د)قاموسمطل  از مصباح
خلط  ه؛ انتق  اه، «: خش  به یخش  به»اس  ت آورده « خش  با  »اس  ت. ی  ا در زی  ر وازه دچارخط  ا ش  ده

( که این مطل  از قاموس بیان شده و ذکر منبع آن از قلم افت اده 79، 1 ، ج1426ضّد...)فیروزآبادی،
 است.

ای از کلمات، عبارات و جم ت را به جای متن اص لی در حاش یه در بعضی از موارد مالف پاره-3
ین کتابت نس خه ج ا انداخت ه و احتم اال  پ س از نگاشته است؛ اینها مواردی هستند که مالف در ح

 نموده است و به ناچار آنها را درحاشیه کتابت کرده است. مرور مجدد آنها را ذکر
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ش ود م ث   در ذی ل وانه م یهای دیگ ر دی دهاشتباهاتی به خصوص هنگام نقل مطل  از فرهنو-4
( ول ی مص ّنف هنگ ام نق ل 155، 1، ج1407شط  آمده است: شِطبت المرأة الجری د)الجوهری،

س عاِل »است: شطبت المرأة الجدید.یا اینکه در صحاح آم ده اس ت مطل  دچاراشتباه شده و آورده
 (165/الف1ندوشنی،«)سعاِل حاز  »است ولی در متن به اشتباه آمده« جاف  

ا بی ان ه ا رمزید معنی فارسی برخی از وانهمجرد و مصادر ث ثی و رباعیدر بخش مصادر ث ثی-5
ای که معن ی های دیگر اکتفا نموده خود نیز در اولین وانهنکرده و فقط به نقل معانی عربی از فرهنو

اس ت چون در ص حاح م ذکور نش ده»است که توضیح داده«وانه تفأ»فارسی آن را بیان نکرده؛یعنی 
س ی معن ی نشد به این علت م ا متوج ه نش دیم یعن ی ب ه فاراین لفظ لهذا صّحت آن برما مشخ 

/ 1ندوش نی،«.)کن یمآید و ما به فارس ی معن ی نم ینکردیم و از این قبیل است هر لفظی که بعد می
 ( 5ب
است ولی متن کت اب ب دون های مرجع نقل شدهبا اینکه در متن مطال  عربی فراوانی از فرهنو -6

 کند.گذاری و یا ع ئم نگارشی است که پژوهنده را با مشکل روبرو میهرگونه حرکت

 اللغاتجامع نقاط قوت

شده، این فرهنو جامع عربی به فارسی دارای امتیازاتی است ک ه ذی    ب ه آن با وجود اشکاالت ذکر
 :شوداشاره می

استفاده از منابع معتبر و ارزشمندی چون: قاموس المحیط؛ طراز االول؛ صحاح؛ مصباح المنی ر؛ -1
 و ... تاج المصادر

 به طوریکه هرجا از منابع پیشین استفاده نموده است آنها را بیان نموده است.امانتداری نویسنده -2
است زمانی که ایران در انحط اط علم ی ی سیزدهم هجری نگاشته شدهاین فرهنو لغت در سده-3

برد و زبان عربی اهمیت خود را از دست داده بود و زبان اروپایی جنب ه علم ی و و فرهنگی به سر می
به مذهبی به خود گرفت لذا توجه مّ محمدجعفر به زبان عرب ی و نگاش تن فرهنگ ی زبان عربی جن

 رود.عربی به فارسی در این سده خود از ارزشهای این کتاب به شمار می

چون این کتاب ع وه بر ترجمه فارسی کلمات، عبارات عربی کت  معتب ر دیگ ر را نی ز در کن ار -4
توان آن را فرهنگی عربی کند و میجعه به مراجع دیگر بی نیاز میاست پژوهنده را از مراوانگان آورده

 به فارسی و فرهنو عربی به عربی به شمار آورد.
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های عربی به عربی نقل ک رده ج امع ارزش های مفی د آن کتابهاس ت ام ا مع انی آنچه از فرهنو-5
به آن اشاره ک رده  که مالف در مقدمه« فهمعام»فارسی که ذکر کرده از جان  اوست و بیانگر صفت

شود که یکی از ارزش های های فارسی خال  دیده میبوده است. در ذکر این مترادفات دوزبانه، وانه
 رودشمار میشاخ  این فرهنو به

های عرب ی اع م اللغات منبعی غنی برای پژوهشگران است چرا که صورتهای مختلف وانهجامع-6
 کند.مراه معانی آنها ذکر میاز مصدری و فعلی و اسمی و حرفی را به ه

های مختلف کتاب به ترتی  الفبایی و به ترتی  حرف پایانی و آغازین ه ر با توجه به اینکه بخش-7
 ها در آن آسان است.است یافتن وانهوانه ذکر شده

 نتیجه
اللغات فرهنگی عربی به فارسی متعلق به قرن سیزدهم هج ری اس ت. مص ّنف جامع خطیینسخه
ه.د نگاشته است این کتاب در س ه 1258را در سال هنو مّ محمدجعفر ندوشنی است که آناین فر

جلد تصنیف شده و حاوی یک مقّدمه، سه مقصد و یک خاتمه است که مقّدمه آن در بیان بعض ی از 
قواعد و اصط حات صرفی است و مقصد اول در بیان معانی مصادر اب واب ث ث ی مج رد، مقص د 

مزی د و مقص د س وم، در بی ان مجّرد و رباعیمزید، ابواب رباعیانی مصادر ث ثیدوم، در شرح مع
معانی اسماء متمّکنه غیرمصدریه است و در خاتمه نیز به توض یح مع انی ح روف و آنچ ه متض ّمن 

 پردازد.معنای حروف و افعال است می
ف معجمه در عن وان ی فرهنو صحاح و قاموس به ترتی  حرومالف سه مقصد این کتاب را به شیوه

باب و فصل به اعتبار حرف آخر و اول تنظیم نموده است یعنی حرف آخر)الم الفعل( کلمه را باب و 
الفعل( کلمه را فصل با رعایت ترتی  عین الفعل قرار داده است.وی بعد از بیان ک ردن حرف اول)فاء

منیر، مجمع البحرین و ... معنی هر لفظ عبارات کت  عربی مانند صحاح، قاموس، طراز، مصباح ال
را بیان نموده است. ویژگی این کتاب استفاده از جم  ت س اده و کوت اه و پرهی ز از زب ان غ امب و 

 .دیریاب و دوری از لفاظی و تکّلف و صناعات است
های عربی اعم از مصدری، اسمی و است که چون صورتهای مختلف وانهارزش این اثر از آن جهت

ه ای مختل ف کند منبعی غنی برای پژوهشگران است و از آنجا ک ه بخ شیان میحرفی و فعلی را ب
ه ا در آن کتاب به ترتی  الفبایی و به ترتی  حرف پایانی و آغازین ه ر وانه تنظ یم ش ده، ی افتن وانه
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المح یط، آسان است. از دیگر امتیازات این کتاب استفاده از منابع معتبر و ارزشمندی چون ق اموس
زاالول و ...است ع وه بر آن امانتداری مالف در آن زمان نی ز قاب ل تحس ین اس ت ب ه صحاح، طرا

را ذکرنموده است. از جهت دیگر چون در این کتاب ع  وه طوریکه هرجا از منبعی استفاده کرده، آن
بر ترجمه فارسی کلمات عبارات عربی کت  معتبر دیگر را نی ز در کن ار وانگ ان آورده پژوهن ده را از 

ه ای س اده و ش یرینی ک ه در ای ن کت اب براب ر کند. همچنین وانهنیاز میراجعه به مراجع دیگر بیم
 گزینی به کارمحققان بیاید.تواند در امر وانهاست، امروزه میکلمات عربی نهاده شده

ی خطی دیگر لغزشهای قلمی و خطاهایی که ب ر اث ر کتاب ت در متن این فرهنو نیز مانند هر نسخه
خورد. از جمل ه اش تباه در ذک ر من ابع، ج ا شود نیز به چشم میاولین بار عارض هر کاتبی می برای

افتادن کلمه یا قسمتی از یک جمله، خطاها و اشتباهاتی که در هنگام نقل مطل  از کتابه ای عرب ی 
ری گ ذارخ داده است، ع وه بر آن عدم استفاده از ع ئم نگارشی؛ عدم رعایت فاصله و عدم حرکت

 سازد.مطال  عربی نیز کار پژوهشگران را دشوار می
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 الملخص

التراث اإلسالمي المكتلب مليء باالحتیاطیات القیم  ، التي ظل بعضها في دراب اإلهمال لسننلات 
ع ی ة. کل مخطلط  ک رث مكتلب من األسال  ُدعتَبره ی  ثمین  ل ینل الینل  وأجینال المسنتقبل. 

المخطلطنات الفعالن  هني دنراث منلمى  وإ خال  وإحیاءه هل إحیاء ثقاف  وداریخ م تمٍ  وأمنٍ . ألت
ویلفر معللمات مستفیضن  عنن السنلل  والفكنر والبنین  الفكرین  واللغلین  للعلمناء  ووطني فخلر

والمفكرین السابقین ، ویضیو إلى معرف  اإل سات الحالى. فني هنذه األثنناء ، یعن  دقن یم و احیناء 
ی ة الم ى وأک ر میمن  ، حینث ال یغطني العلمی  ، بما في ذلك القلامی  ، خطلة بع -مآخذ اللغلی 

نا ُیعلنم خلفین  المفنر ات والمفنر ات المسنتخ م  فنى القن یم  فقب آال  الكلمات ، ولكنن  أیض 
والم طلحات والتقالی  العام  لألم . إح ى هذه الملروثات ال مین  هي مخطلط  "جام  اللغات" ، 

وهني النسنخ  اللحین ة  .اه ماجنار(هن )عه  محمن  شن 12٥8المكتلب  في ثالث  م ل ات في عا  
مولو هذا القاملس القّیم هل المال محمن  جعفرالن وشنني النذي لنی   .الفری ة للمولو في خط 

هنذه  .ل ینا معلمات ک یرة حلل حیاد  و سیرد . ولكنن  یكنلت مسنقب رأسن    وشنن ِمنن دلابن  ینز 
والقاملس للفیروابا ي وُدرجمف  المخطلط  هي  لع من القاملس ال ناجي اللغ  ، بناء  على ال حاح

هنذه المقالن  محاولن  لتعرینو هنذا القناملس .من العربی  إلى الفارسی  باستخ ا  منلامی  أخنرى
 .ودق یم  وکذلك التعبیرعن  قاط القلة والضعو فی ، على أمل أت یستخ م  العلماء

 م  جعفر   وشني: مخطلط  ، ماملس العربى بالفارسى، جام  اللغات، مالمحةات الرئیسمفردال
 



 

 

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

 شناسی ارتباطات غیرکالمی در شعر بدر شاکر سّیابنشانه
 1امید جهان بخت لیلی

 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه گی ن 
 2ج همتیفر

 دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه گی ن 

 چکیده
ها به منظور انتقال نافذتر مفاهیم، مس تلزم برق راری ارتب اطی جهان ادبیات در همۀ زمان

توان به دو ح وزۀ ارتب اط ک م ی و غی رموّفق با مخاطبان خود است. دامنۀ ارتباط را می
ک می عنوان ارتباطات غیرهشگران علوم ارتباطات از زبان بدن بهک می تقسیم کرد. پژو

ف ردی ب ه ص ورت کنند و معتقدند که بیشترین سهم انتقال معانی در روابط بینتعبیر می
پذیرد. شاعران و ادیبان تأثیرگذار از ای ن ک می بین فرستنده و گیرندۀ پیام صورت میغیر

ان د. ب در ش اکر س ّیاب و عقای د خ ود کم ک گرفت هها حوزۀ ارتباطی برای بیان اندیشه
ارادی از (، شاعر نوگرای عرب در اش عار خ ود ب ه ص ورت ارادی و غی ر۱۹۲۶-۱۹۶۴)

آن است تا با اس تفاده از روش رو براست. پژوهش پیشک می ارتباط بهره بردهمبانی غیر
ه ا و قبی ل حال ت ک می ارتباط را در ش عر س ّیاب ازهای غیرتحلیلی، کانال -توصیفی

رفتارهای چهره، حرکات بدن، حس المس ه، کارکرده ای زب ان اش یاء و پیرازب ان مانن د 
گویی و غیره تبی ین نمای د و از ای ن رهگ ذر، کارکرده ای مکث، سکوت، ضری  سخن

کیدی و تکراری مورد مداّقه قرار ده د. عنوان تکمیلاحتمالی آنها را به کننده، جاگزین، تأ
ک م ی، ه ای ارتب اط غی ری از آن است که در شعر س ّیاب، از می ان مالف هها حاکیافته

ها دارند، مض افا  ای ن رفتارها و حاالت چهره، بیشترین سهم را در بیان عواطف و اندیشه
هایش برخوردارن د و برجس تگی و ب روز ای ن که خنده و گریه از نمود بیشتری در سروده

ط متغّیر و نابسامان جامعۀ عربی دانست که گواهی ب ر توان در ارتباط با شرایپدیده را می
 بازتاب اندوه و شادی ناپایدار در شعر سّیاب است.

 ک می، زبان بدن، بدر شاکر سّیاب، انتقال معنا و اندیشه.ارتباطات غیر واژگان:کلید

                                                                                 
1. omid.jahanbakht@guilan.ac.ir 
2. Faraj.hemmati@Gmail.com 
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 . مقدمه1
ین نوع ارتباط گفت هفردی است. در تعریف اهای مهم ارتباطات بینک می، یکی از بخشدنیای غیر

دهد که ی ک ف رد ب ه وس یلۀ رسانی به وسیلۀ بدن، هنگامی روی میارتباطات غیرک می یا پیام»اند: 
های چهره، لحن صدا و یا هر مجرای ارتباطی دیگر، فرد دیگری را تحت تأثیر قرار ده د. ای ن حالت

ن دیگ ر، ارتب اط غیرک م ی (. به بیا12: 1990)آرنیل، « امر ممکن است عمدی یا غیرعمدی باشد
ه ا و حرک ات تنها شامل نس تجز کلمات است. این نوع ارتباط، نههای ارتباط بهشامل تمامی جنبه

ه ای م وثر ها، بلندی صدا، لهجه و نیز آن دسته از جنب هشود، بلکه نحوه ادای کلمات، وقفهبدن می
الت و لب اس، ظ اهر و ح االت چه ره شود مثل ج واهرآگذارند نیز میمحیط که بر تعامل تاثیر می

گذارند. پیش از آنکه ل  به س خن بگش اییم، های غیرک می بر معنای کلمات تأثیر میافراد. ویژگی
ظاهر ما اط عات زیادی را درباره سن، جنس، شغل، پایگاه )وقتی لب اس خ اص ب ر ت ن داری م( و 

 65زنن د ک ه پژوهشگران تخمین میبرخی »در این باره  گذارد.شخصیت در اختیار طرف مقابل می
ک م ی ص ورت م یدرصد انتقال معانی و منظورها در جریان ارتباط از طریق رفتارهای غی ر 93تا 

ک می، انتقال معنا در غیاب صدای نمادین است. ای ن گون ۀ ارتب اطی را عموم ا  گیرد. ارتباطات غیر
(. ارتباط غیرک می نسبت به ارتب اط 285-284: 1379خوانند )همان، زبان صامت و زبان بدن می

های اصلی این دو ن وع ارتب اط در ای ن اس ت ک ه تر است. از تفاوتک می، قابل اعتمادتر و مطمئن
های ک می و غیرک م ی مردم اکثرا  اعتماد بیشتری به ارتباط غیرک می دارند، خصوصا  وقتی که پیام

احتم اال  « از دیدن شما خوش حالم»خصمانه بگوید: با یکدیگر همخوانی ندارند. اگر کسی با نگاه 
کنید. از نظر مردم ارتباطات غیرک می پیام غیرک می او را که حاکی از نفرت او از شماست، باور می
(. ارتباط ات 288: 1379دارند )وود، بیش از ارتباطات ک می از احساسات واقعی افراد پرده برمی

ه ای اجتم اعی های غیرک می یا تصویری و دیداری در مناس بتغیرک می )زبان بدن( شامل نشانه
کن د؛ ها دارای داّل و مدلول است که با تغییر در دال، مدلول نیز تغییر میاست و همچون دیگر نشانه

مث   جمع شدن ابروها نشانۀ عصبانیت و باز شدن ابروها از یک دیگر، نش انۀ رض ایت و خوش حالی 
 (.31: 1392است )شعیری، 

ه ای مختل ف بی انی اس تفاده جس ته و شاعران و نویسندگان معاصر عربی در آثار خ ویش از ش یوه
ه ا و مف اهیم ی اری های غیرزبانی نیز به منظور انتق ال دادهاند در کنار شیوۀ ک می از ماّلفهکوشیده

انی ی ک بجویند. از آنجایی که ادبیات هر سرزمینی عرصۀ مناسبی برای عرضۀ کیفیت ارتباطات انس



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

272 

تحلیل ی و بررس ی برخ ی از اش عار ب در  -مّلت است، مقالۀ حاضر بر آن است تا به روش توصیفی
( بخشی از ارتباطات غیر زب انی نهفت ه در س بک 1964 -1928شاکر سّیاب، شاعر نوگرای عراقی )

ر ارای ۀ ارتباطی شاعر را مورد واکاوی قرار دهد و از این رهگذر، کارکردهای ش یوۀ غیرک م ی او را د
 ادبیاتش تبیین نماید.

 پیشینه تحقیق

بررسی ارتباطات غیر ک می در آثار ادبی نویسندگان و شاعران، مدتی اس ت ک ه ب ه موض وع م ورد 
ب ه رش تۀ تحری ر درآم ده ه ایی نام هع قه بسیاری از پژوهشگران شده و دربارۀ آن، مقاالت و پایان

پژوهش ی تحقیق ات عل وم ق رآن و ح دیث،  -لم یاست. زهرا محققیان و اعظم پرچم )فصلنامه ع
به ای ن « شناسی ارتباطات غیرک می در آیات قرآن کریمنشانه»( در مقالۀ 156 -129، ص 1394

مختلفی به واس طۀ ارتباط ات غیرک م ی همانن د آوای ی، های اند که در قرآن کریم پیامنتیجه رسیده
ده که پرده برداری از آنها در کشف پیام نهفته در متن بینایی، بویایی، شنوایی و غیره به آدمی منتقل ش

( 114-91، ص  1390سهم بسزایی دارد. احمد رضی و سمیه حاجتی )مطالعات ادبیات ک ودک، 
ان د ک ه ب ه ای ن نتیج ه رس یده« های ارتباط غیرک می در داستان دو دوس تتحلیل نشانه»در مقالۀ 

س ت و در آن، از می ان ارتباط ات غیرک م ی، بیش تر داستان مزبور جزء ادبیات فانتاستیک واقع ی ا
شناسی تصاویر و رفتارهای حرکتی در جریان انتقال پیام نقش دارند. محمد دانشگر )فصلنامۀ زیبایی

پردازی نقش ارتباطات غیرک می در داستان»( در مقالۀ 136-115، ص 1386ی ادبی، هاپژوهش
زا استفاده از ابزارهای ارتب اطی غیرک م ی، توج ه ب ه آف تبه این نتیجه رسیده که مولوی در « موالنا

گی ری از هایی از موارد خ اص به رهبودن ک م و سخن در جاهایی به دالیل مختلف و نیز بیان نمونه
گاهی داشتهارتباط و پیام است. علیرضا محمودی و غ مرض ا عب دی )زب ان و ادب های غیرک می آ

به ای ن نتیج ه « ارتباطات غیرک می در گلستان سعدی»الۀ ( در مق151-133، ص 1395فارسی، 
گاهان ۀ وی از عناص ر ارتب اط رسیده اند که کاربست این ش یوۀ در ش عر س عدی، نش ان از ک اربرد آ

زاده و محمدش فیع ه ای اخ ق ی و تربیت ی اس ت. س یدعلی قاس مغیرک می در جهت انتقال پی ام
( در مقال ۀ 184-157، ص  1397ادبیات فارس ی، نقی )دوفصلنامۀ زبان و صفاری و حسین علی

ان د ک ه زب ان ب دن به این نتیج ه رس یده« تحلیل مفاهیم و کارکرد ارتباطات غیرک می در شاهنامه»
گاهانه بهشخصیت قصد جل  توجه مخاط   و بازاندیش ی های شاهنامه نه از روی اّتفاد که کام   آ

و غیرایرانی به قصد بازشناسی هوّیت فرهنگ ی ایرانی ان  او در الگوهای فردی و اجتماعی اقوام ایرانی
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است. مسعود باوان پ وری، عب د االح د غیب ی، مه ین ح اجی زاده و خلی ل پروین ی صورت گرفته
ه ای مختل ف اند که نویس ندۀ رم ان از حال ت( دریافته22-1، ص 1398)فصلنامۀ لسان مبین، 

ها برای بیان مواردی مانند ت رس رده و از این حالتچهره و کارکردهای مربوط به آن بیشترین بهره را ب
است. با ای ن بی ان ب ا از وقوع امری عجی ، رضایت، تمسخر، تحقیر، خجالت و غیره استفاده کرده

توّجه به جستجوهای نویس ندگان مقال ۀ حاض ر در من ابع اّط ع اتی اینترنت ی، موض وع ارتباط ات 
اس ت. ی اندکی پیرامون آن صورت گرفتههاپژوهشو  رنو استغیرک می در حوزۀ  زبان عربی  کم

ش اکر زبانی در برخ ی از اش عار ب درعنوان پژوهشی نو به بررسی ارتباطات برونلذا مقالۀ حاضر به
 پردازد.سّیاب می

 های پژوهشپرسش

 های ارتباط غیرک می در شعر سّیاب کدامند؟ماّلفه -

 ه معنا و مفهومی برخوردارند؟های غیر ک می در شعر سّیاب از چنشانه -
 رابطۀ ارتباطات غیرک می با ارتباطات ک می

 گذارند:محققان ارتباط معتقدند که رفتارهای غیرک می به پن  شکل بر ارتباط ک می تأثیر می

 تکراری بودن

ش ته ای از پیام است که اگر ک م ه م وج ود نداپیام غیرک می که تکرارکنندۀ پیام ک می است، گونه
ان دازۀ دو نف ر غ ذا طور مستقیم عمل کند؛ مث   وقتی که بخواهید در رس توران ب هتواند بهباشد، می

دهی د. در واق ع پی امگویید دو غذا، دو انگشت خود را نیز نشان میسفارش بدهید، هنگامی که می
 وقتی کلمه تصدیق بیان دیگر، مث   های ک می هستند و بر عکس؛ بههای غیرک می، تکرارکنندۀ پیام

 دهید.آورید، همزمان سر خود را به نشانۀ تصدیق تکان میرا به زبان می« آری»

کیدی بودن  تأ

ش وند. ب رای مث ال تر شدن ارتباط ک می میگاهی اوقات، اعمال غیرک می سب  وضوح و برجسته
 برید.برای تأکید هرچه بیشتر تن صدا را باال می
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 کنترل کردن

اند. این کنترل و تدبیر وقتی ب ا پی امیافته می به سب  کنترل و جهتی که دارند، سازمانهای کتعامل
کنن ده عبارتن د از: نگ اه هاِی غیرک مِی کنترلرسد. پیامهای غیرک می همراه شود، بهتر به نتیجه می

دادن  کردن یا برگرداندن نگاه از شخ  دیگر، باال بردن یک انگشت ضمن مکث ک ردن ب رای نش ان
 های خود، آهنو صدا را باال یا پایین آوردن و غیره.خاتمۀ صحبت

 تکمیلی بودن

و برای کامل ک ردن ای ن « از دیدنت خوشحالم»گویید بینید و به او میوقتی یکی از دوستانتان را می
 ای دگیرید، همان نقش تکمیلی غیرک می خود را به خوبی ایفا نم ودهخوشحالی، او را در آغوش می

 که این حس را با هیچ سخنی یارای گفتن نیست. 

 مّتضاد بودن

شوید که خوشایند دوستتان نیس ت، ول ی ب ا ای ن ح ال ک ه او از ش ما وقتی شما مرتک  عملی می
ای ن لح ن در واق ع «. مشکلی پیش نیامده اس ت»گوید: ناراحت شده، با لحنی سرد و خصمانه می
 نماید. را از رفتار شما ابراز می اشهمان تضاد در روحیه اوست و ناخرسندی

 جایگزین شدن

روی د ت ا ع دم رض ایت دهیدکه سر قرار حاضر شوید، ولی به دالیلی نم یوقتی به دوستتان قول می
اید بدون بیان حتی یک کلمه از اصل جایگزینی اس تفاده نمایی د خود را نشان دهید. شما موفق شده

 (.290: 1379؛ وود، 95: 1388)ر.ک: ریچموند، 

 بازنمود رفتارهای غیرکالمی در اشعار بدر شاکر سّیاب

ب ه دنی ا  دی دهدر ع راد بص ره  در روستای جیکور در جنوب شرقی ۱۹۲۶ سالدر  اببدر شاکر سیّ 
(. برای ادام ۀ تحص یل ناچ ار 59: 1384)عّباس،  پرداختمقدماتی به تحصیل بغداد  گشود. او در

خواند که در سال دوم، رشتۀ خود الی بغداد، ادبیات عرب میبه ترک زادگاه خود شد. در دانشسرای ع
را به زبان انگلیسی تغییر داد. با مکت  رمانتیسم آش نا ش د و تح ت ت أثیر آن ق رار گرف ت )ش فیعی

دورۀ  -توان ب ه چه ار مرحل ه تقس یم ک رد: ال ف(. زندگی و شعر سّیاب را می138: 1359کدکنی، 
گرای ی جدی د تّموزی یا واقع -ج 1955-1949یا رئالیست واقعگرایی  -ب 1948-1943رمانتیک 
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. سّیاب از جمله ش اعران ص اح  س بک در عرص ۀ ادبی ات 1964-1961ذاتی  -د 1956-1960
ای را از شود و کمتر قص یدههای غیرک می در دیوان وی به وفور یافت میمعاصر عربی است. نشانه

 انتقال مفاهیم آن نقش نداشته باشد. توان سراغ گرفت که نمادهای غیرک می دراو می

 رفتارهای چهره 

پ ردازان دهد. برخی از نظری هچهره، اط عات فراوانی در خصوص حاالت هیجانی دیگران به ما می
معتقدند که حاالت چهره بعد از زبان، مهمترین منبع اط عاتی است. هر هیجانی در ناحیه خاص ی 

ها بریم و در هنگام عصبانیت، ل م تعج ، ابروها را باال میشود. مث   در هنگااز صورت ظاهر می
توانیم به وسیلۀ حاالت چه ره، ن اراحتی، ع دم (. ما می55: 1384فشاریم )هارجی، را روی هم می

(. در ش عر 51: 1374اطمینان، اعتماد، دلواپسی و غیره را به گیرندگان پیام منتقل نم اییم )اح دیان، 
ای از قبیل خندیدن، گریستن، نگریستن و غیره هس تیم و ه ر رفتارهای چهره کارگیریسّیاب شاهد به

 کنند:یک از آنها مفاهیم مختلفی را افاده می

 خندیدن

خندیدن از فرهنگی به فرهنگی دیگر، معنای ک ام  متف اوتی دارد. چ ه ک س، ب رای چ ه، چق در و 
از آم وزش فرهنگ ی ه ر ش خ   شود، قس متیچگونه بخندد و از این طریق چه چیز نشان داده می

ت رین رفتاره ای (. خن ده از رای  18: 1381آی د )اس میت، دربارۀ این عناصر ارتباطی به شمار م ی
توان د رسد؛ زیرا خنده م یرود که رمزگشایی از آن کمی دشوار به نظر میارتباطی چهره به شمار می
ان واع مختلف ی دارد و ش اعر از  (. خنده در ش عر س ّیاب،8: 1391پوری، ساختگی هم باشد )باوان

 کند:طریق آن، مفاهیم استعاری و مجازی را به مخاط  منتقل می

 خنده تلخ و ناخشنودی 

ِن »سّیاب در قسمتی از شعر  ای را به تصویر کشیده )صاح  مهرۀ رنگین( خنده« حامُل الخرِز الملوَّ
خورد و ش اعر آن را در م وردی ب ه میکه نشان از نارضایتی دارد و در واقع خندۀ تلخ در آن به چشم 

آفرین هستند؛ لیکن بر عکس انتظار، شادی و رض ایتی کار بسته است که در عرف عاّم معموال  شادی
/ فرا در این اشعار به دنبال ندارند:  )س ّیاب،  ُمقلتیها، ال ولم َیْبَق ابتساِم لّلقاء!ی لم َتْبَق للَغِد ِمْن ُدموع 

: برای فردا اشکی در چشمان سیاهش باقی نمانده و نی ز لبخن دی ب رای (. ترجمه247: 1، ج1905
 دیدار باقی نیست. 
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احساس نشانۀ ناخوشنودی گوینده نسبت به رخدادهای آین ده اس ت. در گزارۀ فود، خندۀ مات و بی
توان د م ی دهد. این ن وع لبخن دزدۀ فرد یا احساسات ناکام وی خبر میچنین لبخندی از وجود ماتم

 ارهای مشفقانۀ و نیز حس همدردی مخاط  را در مورد گوینده برانگیزد.رفت

 خنده رضایت و امید

از خندۀ همس ر ای وب ک ه نش ان از ش روع مج دد زن دگی در « سفر أیوب»شاعر در مجموعه شعر 
ب ین الّنخ ی ت/  ة  راکض  ْمَس واألطف اُل یک وَر والشَّ ِج آورد: روستای جیکور دارد، سخن به میان می

(. ترجمه: جیکور، خورشید و کودکان 258: 1)همان، ج    الباَب تبتسُم/ أو ترقُ ی َتَتمّری وه ةوزوَج 
دوند و همسری که خندان در حال آراستن خویش است یا منتظر ورود همس رش ها میدر میان نخل

 چشم به در دوخته است.

هاُت َیِلْد شاعر در همین مجال می بِسموَن )همان(. ترجمه: مادران به دنیا َن واآلباُء للَغِد یَ گوید: واألمَّ
ای بیانگر زندگی است که با زایش و تولد کودک خندند. چنین خندهآورند و پدران به امید فردا میمی

 بندد و حاکی از رضایت و امیدواری والدین است.بر چهرۀ پدر نقش می
زیرا آنها به ج ای گف تن عب ارت خندۀ پدران در گفتۀ فود، کارکردی جانشینی برای پیام ک می دارد،

 زنند.های شکر و سپاس لبخند می
، خن دۀ چش مان محب وب را نم ادی از امی دواری و حاص لخیزی أنش ودة المط رشاعر در قص یدۀ 

 ه رِ نَّ الی قم ار ف ْضواُء کاألُ  األ/ وترقُ ُد الکرومُ ورِ ماِن تُ ْبِس تَ  یَن ْیناِک ِح َع دهد: سرزمین عراد قرار می
آورند و نورها بس ان خندند، درختان انگور بری می(. ترجمه: چشمان تو وقتی می477: 1)دیوان، ج

 آیند.مهتاب در رودخانه به رق  می
خندد، ولی ش اعر ب ه واس طۀ با توّجه به گفتۀ شاعر، الزم به ذکر است که چشم در دنیای واقعی نمی

کند. ش اعر ر عراد افاده میخنده چشم معشود، جوشش حیات و ادامۀ زندگی را در میان مردم کشو
گیرد و از آن، امید به فردایی روش ن را ای هنرمندانه، خندۀ چشمان معشود را به فال نیک میبه شیوه

چش م از نظ ر بی ان »اند ک ه: کند. در مورد تأثیر چشم در بیان مقصود گفتهدر دل خود احساس می
)السراقبی، ب ه نق ل از « ین کاربرد را داراستاهداف و مقاصد و نیز تأثیر در ارتباطات انسانی، بیشتر

گاهی از قابلیت تأثیرگذاری چشم در مخاطبان می10: 1391پوری، باوان کوشد تا با (. لذا سّیاب با آ
استفاده از خندۀ چشمان محبوب، بذر امید را در دل هموطنان خویش بکارد و آنان را نسبت به آین دۀ 
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 سرزمینشان خوشبین کند.

 نه و شیطانیخندۀ ُسکرا

ارادگی و حالت مستانه است: اختیاری، بینشانۀ بی« المومس العمیاء»خنده در قسمتی از مجموعۀ 
ْع  باُح ِمْن  ُر ِمْن والشِّ َحکون! )س ّیاب، صرفوا ُسکاری َیْض شمسه الوّضاء ... وانْ  وزن وقافیة وَمعنی/ والصَّ

صبح از خورشید درخش انش وج ود  ( ترجمه: شعر از وزن، قافیه و معنی است و527: 1، ج1997
 گیرد. آنها با خندۀ مستانه روانه شدند. می

تواند نشانۀ انفع ال و ک نشای میخنده در گفتۀ فود، نشانۀ سرخوشی و شادمانی است. چنین خنده
هدف بودن و ماهّیت نامطلوب فرد پرده ب ردارد. اص وال  خن دۀ مس تانه و بسا از بیپذیری باشد و چه

ای م ذموم اس ت. عنص ر دهد و چن ین خن دهرانه، از خودپسندی و ُعج  افراد خبر میشادی مغرو
 غیرک می خنده در اینجا، کارکردی جانشینی دارد، زیرا به جای ابراز پیام ک می آمده است. 

یه  گر

دلیل رن  و عذاب و گاه گریۀ شادی و امید است ک ه در اص ط ح اش ک گریه در اشعار سّیاب گاه به
توان به تفاوت این دو نوع گریه پی برد. به عنوان نمون ه، گری ه ام دارد. با دقت در اشعارش میشود ن

ی ْبِک / یَ يِک الهارِ ْرُج أْم بُ نشانۀ رن  و عذاب و بازتابی از گریۀ حقیقی است: « بور سعید»در قصیدۀ 
: 1، ج1997)س ّیاب،  مالیةح الشِّ الریی ف ْبکوَن المرفن/ یَ  َعلی بّحار؟/ أْطفاِلک الموتی، ْرِح ْن ُج ما  مِ دَ 

ات، ب ر روی اس کله گرید؟ کودکان مرده(. ترجمه: یا قلعه ویران تو خونی از زخم دریانورد می496
 گریند.در باد شمالی می

خورد ک ه نم اد گرس نگی، فق ر و بیچ ارگی نیز به چشم می« المطر ةُأنشود»این نوع گریه در قصیدۀ 
ع ة  ِم َن های مستبّد در سرزمین عراد حکایت دارد: وک لُّ َدمْ و قدرتاست و از ظلم و ستم حاکمان 

(. ترجمه: و هر اش کی ک ه از گرس نگان و 479َدِم الَعِبیِد )همان:  الِجیاِع والُعراِة/ وکّل َقطرة  تراُد ِمْن 
 ریزد.ای که از خون بردگان میبرهنگان و هرقطره

ی موُع/ فوالدُّ  –ثمَّ قاَلْت ی َلْتنوقبَّ افتن به محبوب است: یگریه در شعر سّیاب گاه نشانۀ اشتیاد و دست
کاُد أسمُع ْقلتَ مُ  (. ترجم ه: 27: 1، ج1997)سّیاب، ی ْبِک تَ ی وهی ُأمِّ  ناِت َع / لَ الحبیُ   أّیها الحلُم  ْیها/ أ

 شنوم که در ح الهای مادرم را میصبر دوستانه! دارم نفرینای بار گفت:مرا بوسید و با چشمان اشک
 گریستن است.
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گریۀ مادر در گفتۀ فود نشانۀ شادی و نماد شود و اشتیاد است که در نتیجۀ دیدار با فرزن د حاص ل 
تواند بیانگر دِل پر درد مادر از فراد طوالنی مّدت فرزند باشد، زیرا است. گریۀ فود همچنین میشده

و آنها را عامل جدایی فرزن د از وی فرستد های روزگار لعنت میاو در عین وصال با فرزند به گرفتاری
کید و تکرار دارد، زیرا به همراه ارتب اط ک م ی عنوان می نف رین »کند. گریه در عبارت فود کارکرد تأ

 به کار رفته است.« ها

 حرکات بدن

ه ای ها ، حرکت اندامدهیم مثل نستمنظور از حرکات بدن، کلیه حرکاتی است که با بدن انجام می
ی ابیم ک ه میدهیم، درادن سر و وضعیت بدن. وقتی تعامل افراد را مورد مشاهده قرار میبدن، تکان د
کنیم و با ای ن حرک ات های بارز تعامل، حرکات آنهاست. ما در حین ارتباط حرکت مییکی از جنبه

: 1384پ ردازیم )ه ارجی، ها، حاالت عاطفی یا خلقیات خودم ان م یبه انتقال اط عات، نگرش
من دی ها از قبیل ک  کردن سر، ع قهحققان ارتباط غیرک می معتقدند که ما با برخی حرکت(. م55

کنیم. حرکات س ر، نش انۀ احساس ات م ا هس تند، های طرف مقابل ابراز میخود را نسبت به حرف
برای مثال ک  کردن سر به یک طرف، نشانه ع قه یا حیرت، پایین انداختن سر، نش انۀ افس ردگی ی ا 

جویی است. در شعر سّیاب، حرکت س ر ب ه هنگ ام بوس یدن ینی و باال گرفتن سر، نشانه مبارزهغمگ
ُل ویِ وبُ بُ ی َسألَثُمها فی إنّ نمادی از ابراز عاطفه، عشق و محّبت است:  ی ف ی ضِّ الفِ  القمَر  ک کَمن/ ُیَقبِّ

وسید مانند کس ی (. ترجمه: من او را در مردمکان چشم تو خواهم ب720: 1، ج1997)سّیاب،  الماء
 بوسد.ای را در آب میکه ماه نقره

بوسیدن معشود، نشانۀ ابراز عشق و صمیمّیت است. به دیگر سخن، « لیلی»در گفتۀ فود از قصیدۀ 
. در ش ودع قه محسوب م یابراز عنوان طور معمول این نشانه در قرارهای دوستانه و رومانتیک بهبه

پدر بر چهرۀ کودک، نشانۀ ابراز محبت اس ت: ألب  ُیقبِّ ُل وج َه  نیز بوسۀ« المومس العمیاء»قصیدۀ 
د بوسد. گفتنی است که گاه (. ترجمه: برای پدری که صورت کودکش را می513)همان: ی ِطفلَتُه النَّ

بوسیدن، نشانۀ ادای احترام و ادب یا غیره است. لیکن بوسه در شعر سّیاب که ش اعری ب ا گرایش ات 
 باشد.ما  حاکی از ابراز محّبت و احساس میرومانتیکی است، عمو

ه ای اند که نستحرکت دست نیز در شعر سّیاب حاوی پیام است. دربارۀ این کانال غیرک می گفته
کنند؛ مث   وقتی در حال پیدا ک ردن کلم ات و جم  ت مناس   دستی به تسهیل صحبت کمک می

ه ا ی ا گی ریم. نس ته ا کم ک م یدست مان ازهستیم، برای سرعت بخشیدن به فرآیندهای فکری
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حرکات به روشن شدن کلمات مبهم و دادن اط عات اضافی، در هنگامی که کلمات به تنهایی گویا 
های اصلی در جسم انسان است (. دست یکی از اندام55: 1384کنند )هارجی، نیستند، کمک می

رد. امور روزمره چ ون دس ت دادن ب ا گیو آدمی برای انجام بسیاری از امور روزمره از دست بهره می
دیگران، رفع نیازهای اولیه مانند خوردن، پوشیدن، شستشو و غیره، لیکن در بعض ی مواق ع انس ان از 

ها، تأیی د تواند بیانگر جهتوسیله دستان میکند. اشاره بهدست به عنوان یک ابزار ارتباط استفاده می
حرک ت « الم ومس العمی اء»یره باشد. سّیاب در قصیدۀ و عدم تأیید امور، جواب مثبت یا منفی و غ

خ دای خورش ید، « ابوّل و»کند که حرک ت دس تان ها را نشانۀ چپاول و تجاوز آورده و بیان میدست
(. 517: 1، ج1997)س ّیاب،  ی داُه أْن تتلّقفاه ا ، إذ تک ادُ ُس تهِم  وتظ لُّ همچون غ ارتگران اس ت: 
 نش نزدیک است که آن را بقاپند و بربایند.دهد و دستاترجمه: به پچ پچ ادامه می

در گفتۀ فود، ابوّلو )الهۀ خورشید( به عشق دفنی )دختر الهۀ صغیر، الهۀ یکی از رودها( گرفتار م ی
کند و در صدد است تا با دستان خ ود، شود و برای رسیدن به مقصود خویش او را دنبال و تعقی  می

 تان ابوّلو، نشانۀ تجاوز و چپاول است.او را به چنو آورد. بنابراین، حرکت دس
« بیا»کند و از آن به جای گفتن فعل امر شاعر در ادامه، حرکت دست را با کارکرد جانشینی همراه می

(. ترجمه: و دستی ک ه از نزدی ک 518کند: ویِد تشیر إلیه عن کث ، وقائُلُه َتَعاَل! )همان: استفاده می
 ا!گوید بیکند و میبه آن اشاره می

هم راه « تعاَل »در گفتۀ فود، حرکت دست به عنوان عنصر غیرک می با عنصر ک می و گفتن عبارت 
 است و نقش تکراری و نیز تأکیدی برای پیام ک می دارد.شده

تهِم ُس: ی در شعر سّیاب، گاه حرکت دست نشانۀ شرمندگی و خجال ت اس ت: وَعضَّ ِت الی َد وه 
 کنان دستش را گاز گرفت.پچ(. ترجمه: آن زن، پچ531)همان: 

ام  جای پیام ک می و گفتن مث    ش رمندهکارکرد پیام فود، از نوع جانشینی است، از آن جهت که به
 است.استفاده شده

 حس بویایی 

تواند موج  ایجاد ارتباط یا قطع ارتباط گ ردد، حس بویایی از عوامل ارتباط غیر ک می است و می
معشود برای عاشق، سببی برای ایجاد ارتباط و بوی ناخوش ایند س ب  ع دم طور مثال بوی خوش به

هاست. سّیاب در اشعار خود از عطرها و بوها به منزلۀ پل برقراری ارتباط بین ایجاد ارتباط بین انسان
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، بوی خوش محبوب را عام ل نش اط و «ُخِذیني»جوید. او در شعر های شعرش یاری میشخصیت
: 1، ج1997)سّیاب،  ِس کالجَر  ُن ْندِ َد ، یُ ْنهدُّ / یَ يسَف نَ ی ف سُّ عبیرِک فأِح کند: میپویایی خویش عنوان 

ریزد و همچون زنگوله کنم، در من فرو میهایم احساس می(. ترجمه: شمیم عطرت را در نَفس150
 افکند.طنین می

خ وش او را  دان د و رایح ۀشاعر در گفتۀ فود، عطر معشود را مایۀ شادمانی و پوی ایی خ ویش م ی
ش ود و ب ر احس اس و اعم الش اش میپیشهبیند که موج  ابراز وجود عاشقای میهمچون زنگوله

گذارد؛ به دیگر سخن، شاعر از طریق استشمام عطر دالویز معشود با او ارتباطی غیرک می تأثیر می
ت وان دریاف ت ک ه شاعر مینماید. با توجه به گفتۀ ای را سپری میکند و با او زندگی مستانهبرقرار می

گین و خوشبو نماید، عاشق در ایجاد ارتباط  اگر معشود، خود را برای وی بیاراید و خویشتن را عطرآ
توان گف ت ک ه کند. همچنین میتری با او برقرار میدهد و ارتباط صمیمانهبا او تمایل ویژه نشان می

ست که وی از طریق استعمال بوی خوش در گفتۀ شاعر، نمایانگر آن ا« عبیر= بوی خوش»کاربست 
دهد و از ع قه زیادشان نسبت به توّسط معشود به میزان دلبستگی و تمایلش نسبت به خود خبر می

 دارد.یکدیگر به واسطۀ کانال غیرک می همچون استعمال عطر پرده برمی
فت ه را ب ا دس تاویز ق رار ر، دلتنگی مادر برای فرزند از دست«األّم والطفلة الضائعة»شاعر در قصیدۀ 

ی َسَحِر الشَّ باب، عص یُرُه القاِس ي/ ُیغلِغ ُل ف ی ِت اآلن فکشد: وأنْ دادن عطر وجودش به تصویر می
(. ترجم ه: ت و هن وز در آغ از ج وانی هس تی، عص ارۀ 156شُر َحولِک الِعطرا )هم ان: ُعروقِک، وینْ 

 کند.ش پخش میدهد و در اطرافت عطر و بوی خوهایت جوالن میوجودش در ری

ت ابی وی ای غیرک می برای دلتنگی و نیز ب یانتشار بوی خوش فرزند گمشده در اطراف مادر، نشانه
 برای دیدار با ُدردانۀ وجودش است.

بوی خوش گیسوان محبوب را مایۀ شادابی و طراوت خ ویش م ی« اقداح و اح م»شاعر در قصیدۀ 
/َخَفقْف ذواجُبها على شفتداند:  (. ترجمه: طّرۀ 9: 1، ج1997)سّیاب،  يطُرها  ْفسعِ  فأْسكَر  ى،وسن يَّ

 موههایش روی لبانم جنبید، شمیم او، جانم را مدهوش کرد.

سرمست شدن شاعر با عطر برخاسته از گیسوان محبوب، نشانۀ آن است که عاش ق ب ا تم ام وج ود، 
ارتب اط ص میمانه و عمی ق  ورزد و این پدی ده، ح اکی از عم قپسندد و به او عشق میمعشود را می

 آنهاست.
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 پیرا زبان )عوامل صوتی یا فرا زبان(

ماند. اگر بخ واهیم پیرازبان یعنی هر آنچه که پس از کنار گذاشتن محتوای ک می در گفتار باقی می
شود. پیرازبان ب ه تعریف قالبی از زبان ارائه دهیم باید بگوییم زبان، عبارت است از آنچه که گفته می

تواند ما را فری  دهد، زیرا معموال  این نحوه گفت ار اس ت شود و میها اط د میبیان این گفته نحوه
ه ا، پیرازبان شامل اصواتی چون زمزم ه(. »72: 1384کند )هارجی، ها را تعیین میکه معنای گفته
در  های این اصوات است مثل بلندی، ضرب آهنو، زی ر و ب م و آهن و.ها و ویژگینفس نفس زدن

دهن د ای هستند که به دیگران ع مت میاین باره شایان ذکر است که اصوات، ابزارهای چند منظوره
سخنان ما را به عنوان شوخی، تهدید، حقیقت، پرسش و غیره تلقی کنند. ما از اص وات ب رای انتق ال 

و داد و کنیم. برای مثال زمزم ه نش انه پنه ان ک اری اس ت و ص میمیت احساسات خود استفاده می
ه ای گون اگون بیان دیگر، ارتباط آوایی جنب ه(. به330: 1379)وود، « فریاد، نشانۀ عصبانیت است

ش ود و رفتاره ای آوای ی نی ز ن ام دارد. های آوایی را شامل میصدا هنگام ارتباط است که کلیۀ نشانه
می در تأثیرگذاری بر روی های ارتباط غیرک بیشترین اهمیت رفتارهای آوایی، به عنوان یکی از کانال

(. ع ئم پیرازب انی در ش عر س ّیاب ب ه 235: 1388های ک می است )ر.ک: ریچموند، ادراک پیام
 اند:موارد ذیل قابل تقسیم

 لحن

لحن »لحن در واقع همان فضای ایجاد شده نویسنده در داستان یا موضوعی نسبت به شنونده است. 
اش آن است که آثار ادبی همچ ون گفت ار ب ه گوین ده و یحیمفهومی موشکافانه است که معنای تلو

خواهد به شنونده بدهد، از ای ن ای نیاز دارد. لحن، طرز تلقی و نگرشی است که نویسنده میشنونده
های آن ضروری است، ه ر چن د ک ه رو برای درک کامل اثری، تشخی  لحن آن یا برد و دامنه لحن

توان د ش اد، غمگ ین، (. لح ن م ی521: 1376میر ص ادقی، « )ممکن است این کار دشوارتر باشد
جدی، طنزآمیز، احساساتی و تمس خرآمیز باش د؛ همچن ین ممک ن اس ت آرام، عص بی، رس می، 
صمیمانه، عامیانه، مغرورانه، نوامیدانه، جاه نه، مودبانه و غیره بازتاب یابد. ساختار وانگان، جمل ه

های س بکی ی ک اث ر، س ب  موسیقیایی ک م و دیگر ویژگی ها، کیفیت معنایی وها، نمادها و نشانه
( گاهی میزان تأثیر ب غ ی ی ک م تن در گ رو انتخ اب 37: 1381شود )نک، روزبه، ایجاد لحن می

است. بدر شاکر سّیاب در غال  قصاید خویش از عنص ر لح ن به ره م ی« لحن»دقیق و تأثیرگذار 
عارش را تحت تأثیر مفاهیم ش عری ق رار ده د. وی در کوشد تا خوانندۀ اشگیرد و از این رهگذر می



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

282 

بن دد ی ا آنگ اه ک ه بیم اری، شعرهایی که پس از بیماری خویش سروده، لحنی نومیدانه به ک ار م ی
کند. در بخشی از قص یدۀ س فر ای وب آورد، از این قال  ارتباطی استفاده میمادرش را از پای درمی

/ ةالزحم ی ف  ْعُت قد ِض ی نأنَّ  ی والبرد والظلماء/ بعیدا  عنِک أشعُر وصارْعُت الطَّ  ولوال الداءُ گوید: می
ی عروق ی ف ی ... أج راس َم وتی ما فارقُت دار / ولوال الداءُ ةلقمی أضلع ُغ وبیَن نواجذ الفوالذ تمَض 
 (.456: 1ُترعُش الرنین )دیوان، ج

که از تو دورم، احس اس م یکردم. آنگاه ترجمه: اگر درد نبود با گرسنگی، سرما و تاریکی مبارزه می
ای جوی ده های فوالدی همچون لقم ههایم در میان پنجرهام و استخوانکنم که در ازدحام از بین رفته

 شود.انداز میهایم طنینهای مری در ریکردم ... زنگولهام را رها نمیشود. اگر درد نبود، خانهمی
کند. ب ه دیگ ر فقانه را در خواننده ایجاد میخوانش شعر فود، احساسی از همدردی و رفتارهای مش

ه ای لن دن پ س از اب ت ی سخن، این همان لحن نومیدانه و عاری از زندگی است که در بیمارستان
گاه به خوانندۀ اشعارش تسری میسّیاب به بیماری در او رسوخ کرده و به یاب د. تع ابیری طور ناخودآ

کن د و از وج ود ی أسحن اندوهناک شاعر را هویدا م ی، ل«تمضُغ أضُلِعي»و « يأجراس موت»نظیر 
کند که توان مقابله با سرما، ستم و دوری از غم مادر را دارد، اما دارد. او بیان میآلود شاعر پرده برمی

است. شیوع چنین لحنی در دردی که به آن مبت  شده، نیرویش را زدوده و رمقی برایش باقی نگذاشته
 )شاعر درد و رن ( بنامند. شاعر المأساةشده که او را  های سّیاب موج گفته

 صدای بلند و شدید

طرز ادای کلمات به صورت بلند و با فشار و شدت بیان آنها ممکن است بیانگر خش م و عص بانیت 
قید و بند باشد، یعنی سخنران یا اداکنندۀ کلمات به خ اطر خش م از موض وع س خن ی ا یا شادی بی

ک ه س ّیاب در قص یدۀ  أنش ودة المط ر  کند. چنانبا صدای بلند و شدید بیان می شادی زیاد، آنها را
ی ا خل ی / ی ا واه   »أصیُح ب الخلی : مفاهیم و مضامین اندرونی خود را با صدای بلند ابراز کند: 

(. ترجمه: فریاد 477: 2، ج1997)سّیاب،  شی دی/ کأّنه النَّ فیرجُع الصَّ «/ اللالا، والمحار، والردی!
ه ق گری ه گردد/ و گویی که هقپس صدا باز می«/ بخشندۀ مروارید و مریای ای خلی ،»کشم: یم

 است.

درد و مرگی که به جان شاعر افتاده و فقری که مردمان سرزمینش را محاصره کرده، شاعر را واداشته تا 
را از عافی ت ش یوه خش م خ ودفریادهایش را بر سر رودخانه، دریا، خلی  و غیره خالی کند و ب دین
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برن د های نهفته در دریا و خشکی بهره میکفایت عربی ابراز کند؛ آنان که از ثروتطلبی حاکمان بی
 دهند.نوای سرزمین نشان نمیو در عین حال رأفتی نسبت به مردم بی

 سکوت و مکث

)اندرس ون،  ان دتاکنون در منابع ارتباطی، به ندرت سکوت را به عنوان یکی از اج زای ارتب اط آورده
توان د نماین دۀ مف اهیم مختلف ی های مختل ف م ی(. سکوت در ارتباطات، در فرهنو112: 1387

شدگی، ابراز قهر، در فکر بودن، افس ردگی، موافق ت، ع دم گشتگی، سرکوباحساسی، گمچون: بی
ر (. س ّیاب د56: 1385موافقت، شرمگین بودن، ادای احترام ک ردن و غی ره باش د )محس نیان راد، 

کش د ک ه نش انۀ قسمتی از قصیده أنشوده المطر، سکوت گنجشکان بر روی درختان را به تصویر می
ده د: نیستی و نابودی حیات یا ناراحتی به خ اطر ب اران اس ت و احساس ات منف ی را بازت اب م ی

ن و غ غْف ممَف  : 1، ج1997)س ّیاب،  المطنر/ مطنر .../ مطنر ...  ر/ أ شنل ةُ الع افیر على الشَّ
 (. ترجمه: سرود باران، سکوت گنجشکان بر روی درخت را شکست. باران .../ باران ... .475

های پرندگان را در پی ش لیک گلول ه ب ه تص ویر سکوت دسته« المومس العمیاء»شاعر در مجموعۀ 
 (. ترجم ه: ش لیک ... آنگ اه519)همان:  طْلق  ... فیْ ُمُف کلُّ شٍ  ... ثمَّ یْلغب في جنلٍت کشد: می

 اندازد.وار، هیاهو به راه میشوند ... سپس دیوانههمه چیز ساکت می
سکوت پرندگان، نشانۀ وحشت و رع  آنها از صدای گلوله اس ت و مفه وم م ری و نیس تی را ب رای 

زدۀ جامع ۀ کند. شاعر با کاربست عنصر سکوت، در صدد ترسیم فضای استبدادمخاط  تداعی می
ای ج ز خاموش ی و کن د ک ه چ ارهنوان نماد مردم ستمدیده مطرح م یعربی است و پرندگان را به ع

فود، کارکردی جانشینی دارد و ب ه ج ای های هراس از حاکمیت سرکوب ندارند. سکوت در عبارت
 است.ابراز پیام ک م استفاده شده

 گیرینتیجه

ی انی از جمل ه ه ای مختل ف به ا و افک ار خ ویش از روششاعران و ادیبان عربی در انتقال اندیشه
اند. بررسی این حوزۀ ارتباطی در اشعار بدر شاکر س یاب نش ان م یارتباطات غیرک می بهره گرفته

س ازی دهد که وی از عناصر و مصادیق مختل ف ارتب اط غیرک م ی ب رای بی ان مقص ود و برجس ته
دن، گریس تن و ای از قبی ل خندی های چهرهکند. در این میان رفتارمضامین ادبی خویش استفاده می

ای از دی وان های دیگر دارند. به دیگر سخن، کمت ر ص فحهنگاه کردن بسامد بیشتری نسبت به ماّلفه
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توان سراغ گرفت که از چشم و ن وع نگ اه در ایج اد ی ا قط ع ارتب اط س همی نب رده باش د. وی را می
خن دۀ رض ایت و  رفتارهای چهره در شعرش شامل انواع خندیدن از قبیل خندۀ تلخ و ناخوش نودی،

همچ ون ه ایی باشد. گریه نیز در دیوان شاعر ح اکی از پی امامیدوارانه، خندۀ ُسکرانه و شیطانی می
س ازی مف اهیم های پیرازبان و فرازب ان نی ز ب رای انتق ال و برجس تهاشتیاد و رن  است. وی از جنبه

اربرد لحن مناس ، ص دای توان در اشکال مختلفی همچون کجوید و آنها را میرومانتیکی سود می
بلند و شدید، سکوت و مکث و غیره به نظاره نشست. عنصر غیرک می لحن در شعر سّیاب همچون 

توان این مسأله را با نظر به گرایشات روم انتیکی است و میچادری در سرتاسر اشعارش سایه افکنده
یرک م ی در ش عر س ّیاب از ای دور از انتظار در اشعارش ندانست. غال  مص ادیق غسّیاب، ویژگی

 کارکردی جانشینی و در برخی موارد کارکردی تأکیدی دارند.

 فهرست منابع
(، روانشناسی ارتباط و حرکات ب دن، ترجم ۀ مرج ان فرج ی، ته ران: 1990آرنیل، مایکل ) .1

 مهتاب.

(، مقدمات تکنولونی آموزشی، چاپ دوازدهم، تهران: نش ر و تبلی غ 1384احدیان، محّمد ) .2
 بشری.

زاده مق دم و همک اران، (، ارتباطات و فرهنو، ترجمۀ اکرم ه ادی1381اسمیت، آلفردجی ) .3
 سمت.: تهران

لیانی نشانه»(، 1398حاجی زاده، مهین و همکاران ) .4 شناسی ارتباطات غیرک می در رمان الطَّ
 .22-1، ص 38، فصلنامۀ لسان مبین، ش«اثر شکری المبخوت

 العرب، بدر شاکر السیاب، لبنان: دار المسیرة.(، أع م أدب 1993عاصم )ی الجند .5

 دار رس ن. :الحدیث، دمشقی أع م الشعر العرب ةموسوع، (2006)ی الخّیر، هان .6

های ارتب اط غیرک م ی در داس تان دو تحلیل نشانه»(، 1390رضی، احمد و سمیه حاجتی ) .7
 .72-47، ص  3مطالعات ادبیات کودک، ش«. دوست

 . ادبیات معاصر ایران )شعر(، تهران: روزگار.(1381روزبه، محمدرضا ) .8

(، رفتارهای غیرک می در رواب ط می ان 1388ریچموند، ویرجینیا و جیمز سی مک کروسی ) .9
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 فردی، ترجمۀ فاطمه سادات موسوی و نی  عبداهلل پور، تهران: دانژه.

 (، دیوان، بیروت: دار العودة.1997سّیاب، بدر شاکر ) .10

 معناشناسی دیداری، تهران: سخن. -نشانه (،1392شعیری، حمیدرضا ) .11

: اهلل عباس ی، ته رانحبی   ۀترجم عرب،رویکردهای شعر معاصر (، 1384عّباس، احسان ) .12
 سخن.

 (، تاریخ ادبیات عرب، تهران: توس.1378الفاخوری، حّنا ) .13

نام ه ، فص ل«ارتباطات غیر ک می در ش عر ح افظ»(، 1394قبادی علیرضا و مسعود زارع ) .14
 .154 -119، ص  1ای در علوم انسانی، شرشتهمیان مطالعات

 شناسی، تهران: سروش.(، ارتباط1369محسنیان راد، مهدی ) .15

تحلیل ارتباطات غیرک می »(، 1395نیکدار اصل، محمد حسین و محمدهادی احمدیانی ) .16
 .210-181، ص  1مجله شعر پژوهی، ش «. در بوستان سعدی

شناس ی تعام ل اجتم اعی، ترجم ه مه رداد ف ردی روانن(، ارتباطات میا1379وود، جولیا ) .17
 فیروزبخت، تهران: مهتاب.

فردی، ترجمۀ خشایار بیگی، های اجتماعی در ارتباطات میان(، مهارت1384هارجی، اون ) .18
 تهران: رشد.
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 سیمیائیة االتوال غیر اللفظ  ف  شعر بدر شاکر السیاب

 صالملخ  
ک ر فعالی ، دلامال   اجحا  م  م األ ب في جمی  األوماتعالَ  یتطلُ   ، من أجل  قل المفاهیم بشكل أ

جمهلره. یمكن دقسیم  طاق االد ال إلى م الین من التلامل اللفظي وغیر اللفظي. یفسر الباح لت 
لغ  ال س  على أ ها اد ال غیر لفظي ویعتق وت أت الن ی  األکبر من  قل المعننى فني العالمنات 

بین مرسل الرسال  ومتلقیها. استخ   الشعراء والكتاب الموثروت م ال بین األشخاص هل غیر لفظي 
(، الشناعر 19٦4-192٦االد ال هذا للتعبیر عن أفكارهم وأفكارهم. استخ   ب ر شناکر السنیاب )

العربي الح یث، مبا ئ االد ال غیر اللفظی  في م اج ه، سلاء  عن م   أو عن غینر م ن . یهن   
التحلیلي إلى  راس  منلات االد نال غینر اللفظین  فني  -لمنهج اللمفيالبحث الحالي مستخ ما  ا

شعر سیاب م ل دعابیر اللج  والسللکیات، وحرکات ال سنم، وحاسن  اللمن ، واللظناجو اللغلین  
لألشیاء ولغ  األملات منها اللمفات، ال مف، ومعامل الكنال ، إلنخ ...، ومنن خنالل ذلنك یقنل  

ها مكمل ، وب یل ، وموک ة، ومتكررة. دشنیر النتناجج إلنى أ ن  فني بفح  وظاجفهم المحتمل  على أ 
شعر السیاب، من بین مكل ات االد ال غیر اللفظي، ف ت السللکیات ودعبیرات اللجن  لهنا الن نی  
ک ر برواا  فني الق نی ة.  األکبر في التعبیر عن المشاعر واألفكار، باإلضاف  إلى أت الضحك والبكاء أ

الظاهرة في ظل الظرو  المتغیرة وغیر المستقرة للم تم  العربي، وهنل  لینل  یمكن النظر إلى هذه
 على ا عكاس الحزت وع   االستقرار في شعر السیاب.

 : التلامل غیر اللفظي، لغ  ال س ، ب ر شاکر السّیاب، المعنى و قل الفكر.مفردات الرئیسةال
 



 

 

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

 های قرآن در پیشرفت تمدن اسالمینقش آموزه

 1علیرضا حسینی
 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر بجنورد
 2پردیس رافعی

 دانش آموخته کارشناسی رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه کوثر بجنورد

 3اوسیسبحان ک
 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر بجنورد

 چکیده
مختل ف علم ی و دیگ ر تح والت ه ای تمدن اس می منشا تحوالت بسیاری در ح وزه

 جامعه بشری بوده و خدمتی که به جامعه بشری کرده است، مورد توجه بیشتر دانشمندان
فریدگار حکیم بنا نه اده اس ت و باشد. قرآن کریم جهان هستی را بر اساس حکمت آمی

باشد و هیچ چیزی در می و قوانین خلقت بر اساس علم و دانش و حکمتها تمام برنامه
ه ا آفرینش، بیهوده و عبث نیست. قرآن کریم بر این نکته تاکید دارد که اگ ر تم ام مل ت

ش کل گی ری  بتوانند خود را با قوانین الهی منطبق سازند و به فرمان او عمل کنند، زمین ه
کنند و هر ملتی که در ای ن راه موف ق ت ر باش د، پیش رفت و تمدن را برای خود فراهم می

تعالی آن بیشتر خواهد بود. در این پژوهش با استفاده از روش توص یفی   تحلیل ی و ب ا 
آن بیان شده و ب ا اس تفاده از های استناد به منابع تاریخی، ابتدا تمدن اس می و شاخصه

ن پیشرفت تمدن اس می مورد واکاوی قرار گرفته است، و نتیجه آنکه یک جامعه آیات قرا
قرآن را به معنای دقیق آن در بین اف راد اج را کن د هرگ ز ب ه های تا زمانی که نتواند آموزه
 پیشرفت نخواهد رسید.

 .تمدن اس می ، پیشرفت و توسعه ، قرآن کریم :واژگانکلید

                                                                                 
1. AliRHosseyni@yahoo.com  
2. pardis_rafei@yahoo.com  
3. Sobhan.Kavosi@yahoo.com 
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 مقدمه 
مند از جوام ع انس انی اس ت ک ه توانس ته اس ت ب ه رش د و کم ال برس د و  نظامای تمدن مجموعه

دارترین تمدن هاست ک ه در ح دود ترین و ریشهایده آل ایجاد کند. تمدن اس می گستردهای جامعه
فردی و اجتماعی زندگی انسان حضوری فعال و مستمر داشته و رشد و کم ال های قرن در عرصه 14

 شود.د مادی و معنوی شامل میانسانی را در تمامی ابعا

اس ت ک ه ان را از ه ایی و ش اخ ه ا تمدن اس می با آنکه در کنار دیگر تمدنهاست دارای ویژگی
قرن از زمان صدر اس م تا کنون  14توان گفت حاصل می کند و در حقیقتمی متمایزها دیگر تمدن

ق رآن را ب ه های تا زمانی که آموزهاست که منشا تحوالت بسیاری در جامعه بشری بوده است و بشر 
 تواند به پیشرفت و تعالی برسد. نمی کار نگیرد

قرآن در پیشرفت تمدن اس  می و نق ش آن را در ش کل های به همین علت نگارندگان به نقش آموزه
 -قران و دین اشاره کردهای توان به آموزهمی که از مهم ترین آنها-و عوامل مختلف آن ها گیری تمدن

 های مختلف ... را بیان کنند. اند، و کوشیده اند نقش قرآن در رشد حوزه پرداخته

 بیان مساله

آن اله ی ب ود ب ا نگ رش ه ای دین اس م ضمن تحولی عمیق در جامعه انسانی، تمدنی که شاخصه
توحیدی، اعتقاد به مقام واالی انسان، تعقل ورزی، علم اندوزی، عدالت گس تری، اص  ح طلب ی و 

مادی و معنوی برای رسیدن به کم ال مطل وب را ب ه بش ریت ارای ه داده های از اندوختهای موعهمج
و در نتیجه توسعه و پیشرفت تمدن اس می در جهت هر ها است، به همین خاطر احیاء این شاخصه

 رمادی و معنوی الزم و ضروری به نظهای چه بهتر کردن شرایط جامعه برای یک زندگی بهتر از جنبه
قرآن در پیشرفت تمدن اس می شایسته پژوهش است که مقال ه های رسد. بنابراین شناخت آموزهمی

 حاضر به همین امر اختصاص دارد.

 پیشینه تحقیق

ق ران ه ای نقش آموزه»این پژوهش با عنوان ی با توجه به جست و جوهایی که درباره پیشینه و سابقه
اط ع اتی و ه ای و بان که ا ی موجود از جمله در پایگاهدر منابع علم« در پیشرفت تمدن اس می

توان گفت که در این زمینه منبعی که ب ه ص ورت می نشریات معتبر داخل کشور صورت گرفته است
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خاص و مفصل به بررسی این مسئله پرداخته باشد موجود نیس ت ام ا در برخ ی من ابع و مآخ ذ ب ه 
بیان شده است که در ذیل به برخی از آنها اشاره م یصورت اختصار، پیرامون ان، مباحث و مطالبی 

 شود: 

. که بیشتر درمورد مباح ث تم دن اس  م، 1390  خدمات متقابل ایران و اس م، مرتضی مطهری،1
فقه و ک م و فلسفه و حکمت و همچنین خدمات اس م به ایرانیان سخن گفته اما به طور تخصص ی 

 است و به جرئیات نپرداخته است. قران وارد نشدههای آموزهی در حوزه
. موقعیت ق ران مجی د در جه ان اس  م اس ت. و 1348  کارنامه اس م، عبدالحسین زرین کوب،2

همچنین فرهنو و تمدن اس می است. ایشان همچون استاد مطهری با نگاهی گذرا فرهنو و تمدن 
 داخته است. قران نپرهای اس می را ذکر کرده و به جزئیات در حوزه نقش آموزه

در نهایت نویسندگان فود تنها به صورت گذرا و مختصر به این مقوله پرداخته ان د؛ بن ابراین در ای ن 
مقاله حاضر ت ش میشود به زوایای مختلف موضوع ب ا اس تناد ب ه من ابع ت اریخی معتب ر معل وم و 

 مشخ  شود.
دن ذک ر ش ده اس ت از همچنین در بعضی مقاالت به صورت تک بعدی نقش قرآن در پیشرفت تم 

جمله: مقاله قران کریم چشمه سار زیبایی شناسی از حسن خرقانی که فقط به بعد زیباشناس ی ق ران 
پرداخته همچنین مقاله الگوی اس می پیشرفت بر اس اس مف اهیم ق ران ک ریم از نج ف لکزای ی و 

س مف اهیم محمد سنقری که ان هم به صورت مختصر به چیستی الگوی اس می پیش رفت ب ر اس ا
کنیم هیچیک از این مق االت ب ه ص ورت منس جم و می قران کریم بیان شده است. چنانچه مشاهده

 قران در پیشرفت تمدن اس می پرداخته باشد یافت نگردید.های کامل که به نقش آموزه

 هدف تحقیق

ر پیش رفت و ق ران دهای وهدف از نگارش این موضوع این است که نشان دهیم که تا چه اندازه آموزه
توسعه تمدن اس می نقش به سزایی ایفا کرده، واین نشان دهنده اهمیت قران در پیشرفت تمدن بوده 

 است.

 روش پژوهش

تحلیل ی و ب ا اس تناد ب ه من ابع  -در پژوهش حاضر با بهره گیری متن قرآن ک ریم از ش یوه توص یفی
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 قرآن در پیشرفت تمدن صورت گرفته است.های تاریخی نقش آموزه

 فرهنگ و دانش در جاهلیت

مردمان جاهلی از تعص  سختی برخوردار بودند به همین علت حاض ر ب ه پ ذیرش ایم ان و تغیی ر 
خود نبودند همچنین در رابطه با علم و دانش هم میتوان گفت: جهل در ان زم ان ب ه ط ور های سنت

جاهلیت مشاهده نمیکن یم  از علوم را در عصرای مطلق حاکم بوده است و قبل از ظهور اس م نشانه
فرهنو جاهلیت همان گونه که از عن وان جاهلی ت ب ه ».و تنها جهل و گمراهی آنها به چشم میخورد

عربی بود. در آن محیط تنه ا ی آید فاقد روح تفکر و عمدتا مشتی آداب و عادات متعصبانهمی دست
گاهی بود و معینمی چیزی که به آن اهمیت داده حیاتی آنها چیزی های ار ارزششد علم، فرهنو و آ

جز زور و شمشیر و نیزه، زبان چرب و نرم خطابه، جنو و خونریزی و انتقام نب ود. رفت ار و حرک ات 
فردی و اجتماعی آنها ناشی از جهل بوده است به گفته ابن عباس در جهالت عرب هم ین ب س ک ه: 

ذیَن َقَتُلوا َأْوالَدُهْم َسَفها  ِبَغیْ » وا َو ما کاُنوا َقْد َخِسَر الَّ ِ َقْد َضلُّ ُ اْفِتراء  َعَلی اهللَّ ُموا ما َرَزَقُهُم اهللَّ ِر ِعْلم  َو َحرَّ
 و ان د،کش ته جهال ت و مغزی سبك روی از را خود فرزندان که کسانی قطعا   (140)انعام/«ُمْهَتدیَن 

 ک ه راستی به کردند زیان ،اندشمرده حرام خدا به بستن دروغ پایه بر بود کرده آنان روزی خدا را آنچه
 ( اعراب تنها آنچه را ک ه ب ه چش م207: 1،ج1389)جعفریان،« نبودند. یافته هدایت و شدند گمراه

پذیرفتند و از حقایقی که با دیده عقل قابل درک بود محروم بودند، به همین علت عقاید می دیدندمی
ساخته دست خودشان بود، پذیرفتن د. را به کناری نهاده و بندگی مشتی چوب و سنو که  ابراهیم

تفکر و تعقل را در میانشان ایجاد کندو آنان را با آیات آفاقی و انفس ی آش نا های قرآن سعی کرد زمینه
خواست تا در همین ق رآن می خواستند، خداوند از آنانمی سازد. زمانی که مشرکان معجزات حسی

 (. 51تامل کنند و حقانیت اس م را دریابند.)عنکبوت/

یف تمدن  تعر

وانه تمدن به ظاهر صورت عربی دارد، بر وزن مدن ، اما این وانه معنایی که در فارسی کس   ک رده 
ب  ه ک  ار رفت  ه ک  ه ریش  ه اص  لی آن در زب  ان  civilizationاس  ت، در عرب  ی ن  دارد. تم  دن براب  ر

قرار یافت ه در ب ه معن ای زن دگی اس ت Civilizationاست، به معنای شهر.  civisو cavitiesالتینی
کوچ گ رد، چ ادر های اجتماعی کوچک تر )جامعههای واحد اجتماعی بزرگتر)شهر( در برابر واحد

نشین، بادیه نشین، روستا نشین، و مانند ان( است. به عبارت ساده تر وانه تم دن و م دنیت در زب ان 
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ن دگی ش هر نش ینانه فارسی، و در برابر آن در عربی حضارت باشد، به معنای زیس تن در ش هر، ی ا ز
است، و به زندگی آدمی از زمانی اشاره دارد که در واح د اجتم اعی ب زری ت ری یکج ا نش ین ش ده 

 ( 15: 1390است.)آذرنو، 

 های تمدن اسالمیشاخص

دارد که منبعث از قران و سنت ب وده هایی تمدن اس می به عنوان نمونه کاملی از تمدن دینی شاخصه
در برنام ه و ه ا فراروی بشر باشد. اگر ای ن ش اخ های پاسخگوی پرسشتواند می و از این جهت

پ ذیرد و آث ارش در حی ات م ی دستورات عملی گنجانده شود تمدن اس می به معنای واقعی تحقق
 تمدن اس می عبارتند از:های انسانی پدیدار خواهد شد. عمده ترین شاخ 

 ادی ان را ب ه اتح اد در پرس تش خداون د ف را خدا محوری و الهی بودن: اس م با ای ن ویژگ ی هم ه
ب رد و می (. بنابراین جهان بینی اگر الهی و خدایی باشد از هوای الهی بهره64خواند.)آل عمران/می
اله ی را از خ ود انعک اس های و ارزشها شود تا باورمی آن شفاف و متعالی گردیده و مهیاهای الیه

 ( 25: 1385بوالقاسمی،دهد و در رفتار بیرونی متجلی شود.)ا
دان د و برق راری آن در جامع ه بش ری را از م ی عدالت: قران، نقش عدالت را در جامع ه بس یار واال

(. ع دالت 25)حدی د/.ش ماردم ی آسمانیهای مهم بعثت پیامبران الهی و نزول کتابهای حکمت
ن جامعه، آنچن ان ک ه اهمیت بسزایی در رشد و پویایی یک جامعه دارد و راهی است برای پیشرفت آ

(. بن ابراین میت وان گف ت: 102آی د. )ه ود/م ی نبود عدل و داد سب  نابودی و زوال جامعه به شمار
مردم بر اساس توان ایی و ی جامعه متمدن اس می، ان است که در اجرای عدالت وتامین حقود همه

 کوشد. می آنانهای شایستگی

و عوام ل بق ا، رش د و تع الی ه ا انی یکی دیگر از شاخ اخ د گرایی: تاکید اس م به اخ د انس
تواند به حی ات س عادتمند خ ود ادام ه می اید. یک جامعه وتمدن هنگامیمی تمدن بشری به شمار

و اخ د را در جامعه ها دهد و به پویایی و پایایی، رشد و تکامل خود امیدوار باشد که اصول، ارزش
اخ ق ی، ه ای و فض یلته ا در نگرش ق رآن ارزش (419: 1385رعایت نماید. )کرمی فریدونی، 

مانند عفو و گذشت، مهرورزی و مودت و... اموری گذرا و موقت نبوده، بلکه الزمه هویت انسانی و 
 (. 30پذیرد)روم/نمی فطرت توحیدی است که هرگز دگرگونی

ب ه معن ای آرام ش و  امنیت: امنیت از نیازهای اساسی و سرنوشت ساز مردم در زندگی است. امنیت
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ش ود و ت ا ای ن عنص ر می احساس راحتی است که در سایه حکومت و دولت و قانون و نظم حاصل
حال نگردد به وجود آمدن تمدن ممکن نخواهد بود. قران درباره امنی ت م الی و ج انی، اقتص ادی، 

کند بیان می آیاتی همچون آیه قصاص، سرقت و ایات مربوط به حفظ عرض و آبرو و ناموس مومنان،
در  حض رت امیرمومن ان  ان د.تا پایه قوانین محکمی گردد که تض مین کنن ده امنی ت اجتماعی

(؛ ب دترین 447: 1366)تمیمی آمدی، « شراالوطان ما لم یامن فیه القطان»سخنی ارزشمند فرمود:
 برای سکونت جایی است که ساکنانش امنیت ندارندها سرزمین

آید. رش د ی ک جامع ه می بشر به شمارهای یم، آزادی از مهم ترین نعمتآزادی: در فرهنو قران کر
اقتصادی، فکری، فرهنگی و سیاسی اس ت. از ای ن های متمدن در گرو رهایی آن از بردگی و اسارت

و برداشتن رسوم جاهلی ت از دوش ها رو قران مجید نخستین رسالت انبیای الهی را مبارزه با طاغوت
ه ای ( همچن ین س ل  آزادی157دان د.)اعراف/م ی ن ان از زنجیره ای اس ارتو ازادی اه ا انسان

زمان جه ت بردگ ی و اس ارت های خدادادی برقراری خفقان در جامعه را شگرد طاغوتیان و فرعون
 (22مردم میداند.)شعراء/

 اکید و همیشگی قران است که منش اهای تعقل و اندیشه ورزی: دعوت به تعقل و تفکر نیز از توصیه
تفکر فلسفی و عق نی اس می گردیده است. اهمیت ای ن ام ر در ق ران ت ا آنجاس ت ک ه در آی ات 

گیرند؛ برای نمونه ما ب ا تع ابیری می به دلیل عدم تعقل مورد عتاب حق تعالی قرارها متعددی انسان
م)ر.ک؛ نظیر )اف  تعقلون(، )اف  تتفک رون(، )اف   یت دبرون الق ران( و نظ ایر آنه ا مواج ه هس تی

 (. 22و زخرف/ 21، لقمان/74، الشعرا/53، االنبیا/28، اعراف/104مائده/

علم و دانش اندوزی: در ق ران ک ریم ب رای عل م ام وزی و علم ا و دانش مندان، ب ه عن وان یک ی از 
(. در تم دن 11تمدن اس می جایگاهی بس رفیع و ارزشمند ذکر ش ده اس ت )مجادل ه/های ویژگی

 َه ْل …»لم و دانش با افراد بی بهره از علم قاب ل مقایس ه و براب ر نیس تند. اس می، اشخاص اهل ع
ذیَن ی َیْسَتوِ  ذیَن  َو  َیْعَلُموَن  الَّ  و دارن د دان ش و معرف ت ک ه کسانی آیا«»…(9)زمر/« َیْعَلُموَن... ال الَّ

 «یکسانند؟ اند،دانش و معرفت از بهرهبی که کسانی
ه ای ود حاکمی ت شایس ته و حکم ران ص الح از مولف همدیریت صالح: در نگرش قران ک ریم وج 

مطلوب و برخوردار از رشد و تحقق تمدن اس می است. ای ن موض وع ای ضروری در ایجاد جامعه
ایمانی و مومنان را به ص راحت ی و شرایط رهبر جامعهها آن سان دارای اهمیت است که قران ویژگی

ما»نماید: می چنین بیان ُكُم  ِإ َّ ذیَن  َو  َرُسلُل ُ  َو  اللَّ ُ  َوِلیُّ ذیَن  آَمُنلا الَّ نالةَ  ُیقیُملَت  الَّ کناةَ  ُیْوُدنلَت  َو  ال َّ  َو  الزَّ
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 مامن انی و اوس ت رس ول و خ دا فق ط ش ما دوس ت و ( سرپرست56 55)مائده/ « ...راِکُعلَت  ُهْم 
[ تهیدستان به] وعندرک در که حالی در و دارندمی برپا را نماز همواره که[ اندطال ابی بن علی مانند]

ستاید که هنگام رسیدن به ق درت، نم از و زک ات و ام ر ب ه می قرآن پیشوایانی را« دهند...می زکات
(.و در مقابل کسانی ک ه در زم ان اقت دار ب ه 47معروف و نهی از منکر را در جامعه احیا کنند)ح /

(ودر نب ود رهب ران ب ا 205/کن د)بقرهم ی آورند، به شدت نک وهشمی نابودی زمین و زمینیان روی
 (116دهد.)هود/می لیاقت در جامعه هشدار

نق ش عظیم ی را ایف ا ک رده اس ت. ه ا تعاون و همکاری)وحدت(: عنصر تعاون در پیشرفت تمدن
آی د و در مقاب ل می اتحاد و انسجام افراد آن جامعه بدستی در سایهای اقتدار و پیشرفت هر جامعه

شود. قران ب ه ص راحت می عق  ماندگی و در نهایت نابودی جامعه اخت ف و چند دستگی، باعث
خوان د و در س ایه آن م ردم را از م ی را به وحدت و یکدلی و اطاعت از حاکمان اله ی ف راها انسان

ن ِ  ِبَحْبنِل  اْعَتِ ُملا َو »کند تا به پیشرفت و تعالی برسند پراکندگی نهی می ُمنلا ال َو  َجمیعنا   اللَّ ال «)َدَفرَّ
خواند که باید در ص لح و دوس تی می ( خداوند در بعضی ایات مومنان را برادر یکدیگر103عمران/

( و ایاتی دیگر اخت ف را مایه زوال جامعه اس می برش مرده و از ان 10میان خود بکوشند)حجرات/
 (46حذر میدارد)انفال/

همه چیز داشتند و سرزمین آن ان را  نام میبرد که متمکن بودند وهایی اقتدار اقتصادی: قران از جامعه
جامعه مطلوب و اس می ی ( بر این اساس دارایی و شکوفایی اقتصادی الزمه15خواند)سبا/می پاک

است. بنابراین قران اساس بزرگی و اس تق ل مومن ان و ع دم وابس تگی ب ه بیگانگ ان و به ره من دی 
 (61، هود/77ایات مشابه: )قص /(. همچنین در 10داند.)اعراف/می اقتصادی را امری الهی

اقتدار نظامی: قران به قدرت دفاعی و نیروی نظامی یک جامعه در برابر حمله بیگانگان توجه خ اص 
کن د و م ی دارد. قران برای در امان بودن جامعه اس می مسلمانان را از تنبلی و سستی نهیای و ویژه

َها یا»کند می را تشویق به آمادگی در بعد نظامی و دفاعیها آن ذیَن  َأیُّ  َفناْ ِفُروا ِحنْذَرُکْم  ُخنُذوا آَمُنلا الَّ
 و ه اس  ح[ و باش ید آماده و مهیا دشمْن  برابر در! ]ایمان اهل ( ای71)نساء/« َجمیعا اْ ِفُروا َأوِ  ُثباٍت 
 ک وچ[ دش من ب ا جن و سوی به] جمعیدسته یا گروه گروه پس برگیرید، را خود جنگی بری و ساز
رفتار کنند که اس م س تیزان، ص  بت و اس تواری و ای خواهد تا به گونهمی . و از امت اس میکنید

 (.123)توبه/.پایداری انان را دریابند

اقتدار صنعتی: اقتدار صنعتی عاملی است برای برتری اقتصادی، سیاس ی فرهنگ ی و نظ امی. ق رآن 
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والقرنین، به توانمندی ب االی او در زم ین مصلح و خدا جو مانند ذهای هنگام بیان داستان شخصیت
ا» کند:می به سب  بهره مندی از ابزارهای طبیعت در صنعت سد سازی اشاره ا ِإ َّ نَّ ْرِض  ِفني َلن ُ  َمكَّ

َ
 اأْل

 ک ه] چی زی ه ر از و دادیم تمّکن و قدرت زمین، در او به ( ما84)کهف/« َسَببا ءٍ َشْي  ُکل   ِمْن  آَدْیناهُ  َو 
نیز بی ان ص نعت زره ب افی  .کردیم عطا او به ایوسیله[ بود آن به نیازمند هایشهدف هب رسیدن برای

ْمناهُ  َو : »حضرت داود ( 80)انبی ا/« شاِکُروت َأْ ُتْم  َفَهْل  َبْأِسُكْم  ِمْن  ِلُتْحِ َنُكْم  َلُكْم  َلُبلٍس  َمْنَع َ  َعلَّ
 ت انجن و[ آس ی ] از را ش ما ت ا آموختیم او به را دفاعی هایپوشش ساختِن  صنعِت  شما سود به و

در هم ین  و فن کشتی س ازی جن اب ن وح .هستید؟ حق شکرگزار شما آیا پس نماید، محافظت
آشکار و پنهان های جهان هستی و نعمتهای راستا در خور بررسی است. در نگرش قران همه پدیده

ک ار بس تن عق ل و اندیش ه ب ه  الهی در تسخیر انسان قرار گرفته است تا به کاوش علمی در آنها و به
َر  اللَّ َ  َأتَّ  َدَرْوا َلْم  أَ »صنعت و فناوری دست یابد و بتواند از این منابع خدادادی بهره برد:   منا َلُكنْم  َسخَّ

ماواِت  ِفي ْرِض  ِفي ما َو  السَّ
َ
 ک ه ایندیده ( آیا20)لقمان/« …َو  باِطَن    َو  ظاِهَرة   ِ َعَم ُ  َعَلْیُكْم  َأْسَبَغ  َو  اأْل

 ه اینعم ت و س اخت مس ّخر شما برای است، زمین در چه آن و هاآسمان در چه آن خداوند واقعا
 داشت؟ ارزانی شما بر را باطنش و ظاهر

توان گفت: تمدن اس می بر توانمندی و قدرت در ابع اد مختل ف زن دگی اجتم اعی تاکی د پس می
ان خ ود را ب ه نیرومن د ب ودن و توانمن دی در گوید: هیچ دینی به اندازه اس م، پی رومی دارد. رامیار

: 1362دعوت نکرده است و مانند اس م در ای ن زمین ه موف ق نب وده اس ت )رامی ار،ها زمینهی همه
235.) 

 تمدن و عوامل پیشرفت آن: 
بق ره مط رح ی س وره 213ی اغل  مفس ران اس  می، مباح ث پیرام ون تم دن بش ری را ذی ل آی ه

؛ جعفری، بی 98، ص2،ج1374؛ مکارم شیرازی، 116و117، ص 2تا، ج )طباطبایی،بیاند.کرده
برای رسیدن به تمدن واقع ی، ب ه ک ار بس تن ها (. با توجه به این آیه مهم ترین ابزار506، ص1تا، ج

دستورهای الهی توسط افراد الیق و برگزیده است. به این منظور خداوند با ن زول ق ران، کام ل ت رین 
ده د. م ی فرستد و پیامبر را بنیان گذار تمدن اس  می ق رارمی ت و اص ح بشرقانون را برای پیشرف

  تعقل 2  علم و توسعه دانش. 1را اینگونه بازگفت:ها میتوان عوامل ماثر در پیشرفت تمدن»بنابراین 
   توس عه رف اه عم ومی و 5  سازمان فعال اقتصادی. 4  ساختار مناس  اجتماعی. 3و خرد ورزی. 

   7  تبعیت از سنن اخ قی منبعث از م تن جامع ه و مواف ق ب ا فط رت آدم ی. 6لت. گسترش عدا



 ینیحس یرضاعل ...  ی متمدن اس یشرفتقرآن در پ یهانقش آموزه

295 

   تبعی ت جمع ی از 9  توسعه نظ م اجتم اعی. 8پایبندی به اصل وحدت و یکپارچگی اجتماعی. 
   پرداخ ت حق ود متقاب ل دول ت و 11  رعایت حقود دیگران و احترام به آن. 10قوانین اجتماعی. 

   نگاهب انی از ح دود 13امگی دولتم ردان و خ ودداری از س تم پیش گی.   پرهیز از خوک12مردم. 
( بدین ترتی  تمدن اس می 32 30: 1386جان احمدی،«)سرزمین و تقویت بنیاد نیروی انتظامی.

 قرآنی ومتکی ب ر س نت پی امبر اک رم های تمدن الهی در چارچوب آموزههای دارای همه ویژگی
، عدالت، قوانین، مقررات، اصول دینی و...است. چنانچ ه مدین ه آن دین، اخ دهای است. و مولفه

النبی، شهر نوبنیاد پیامبر بر اساس همین ارکان استوار شد و تمدنی را ایجاد کرد که مبانی آن قرآنی و 
 نبوی بود. 

قرآن کریم به بشر ارزانی شد تا چراغ راه گشته از می زان و سرگش تگی نج اتش ده د و ب ه »همچنین 
لهی بخواندش. در این تکاپوی مستمر، انسان بی واسطه م ورد خط اب ق رار میگی رد، گ اه محضر ا

خوان د. در م ی مومنین، مسلمین، کافرون و... و گاه نیز با مفاهیمی عام ت ر چ ون ن اس آنه ا را ف را
گاهی کوشد، بشر می علمی است که از این طریقهای بسیاری از مواقع اشارات قرآن کریم مبنی بر آ

به تفکر وا دارد و طبیعت و ماوراءالطبیعه و ماهیت نمایی اشیا را توض یح ده د و از دیگ ر س و ب ا را 
عالی ترین سبک، از برخی علوم چهره بگشاید و خرد آدمی را بجنباند. بر این اساس بسیار ب ر تفک ر 

( ، 191 ،65( ، )ال عم ران/243، 76، 73، 45و تعقل اشاره شده است. برای نمونه بنگرید: )بق ره/
توان می قرآنهای ( با کاربرد آموزه61: 1386جان احمدی، ...«)و...( و  176( ، )اعراف /11)انعام/

که تاریخ عبرت آموزشان در قرآن هایی رشد و کمال جامعه تمدنی را تضمین نمود. آن دسته از تمدن
وش نمودن د، از ای ن رو الهی توجهی نکردند و تع الیم دین ی را فرام های کریم آمده است به رهنمود

همه رذایل اخ قی بر حیات اجتماعی آنها مستولی شد و به انحط اط و س ردرگمی دچ ار ش دند ت ا 
ت وان م ی جایی که قرآن کریم تنها نام و نقشی از تاریخ آنها را برای عبرت دیگران ثبت نمود. بنابراین

برای نیل به سعادت دنیوی و اخ روی  هاالزم انسانهای گفت: قران تنها کتابی است که کلیات آموزه
ناِت »ذیل گفته شده: ی در آن بیان شده است، چنانکه در آیه ُبرِ  َو  و ِباْلَبی  ْکَر  ِإَلْیَك  َأْ َزْلنا َو  الزُّ َن  النذ   ِلُتَبنی 

اِس  َل  ما ِللنَّ ُهْم  َو  ِإَلْیِهْم  ُ ز  ُروَت  َلَعلَّ  ه ایکت اب و روش ن لدالی  با[ را پیامبران همه] (44)نحل/ «َیَتَفكَّ
 برای که را آنچه مردم برای اینکه خاطر به کردیم نازل تو سوی به[ هم] را قرآن و ،[فرستادیم] آسمانی

[ ش ده ن ازل حق به را آنچه و تو پیامبری در] اینکه برای و کنی بیان شده نازل سویشان به[ هدایتشان]
و راهکاره ای ه ا ه کت اب ج امع اله ی ش امل آم وزهکند که قران به مثاب می این ایه بیان« .بیندیشند
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ضروری حیات و رستگاری مادی و معنوی بشر است، چرا که مسائل کلی چگونگی زن دگی انس ان 
 در ان توضیح داده شده است.

یم   تمدن اسالمی و ارکان آن با استناد به آیات قرآن کر

ی ای ن الگ و، یعن ی جامع ه و انس ان برای یافتن الگوی توسعه و تمدن اس می، باید به دو رکن اصل
توجه کرد و رابطه تحوالت فردی و اجتماعی با یکدیگر و منشا تحوالت اجتماعی را بررس ی نم ود. 

قرآنی و سیره نبوی، اس اس تغیی رات و تح والت اجتم اعی در جوام ع بش ری، های بر اساس آموزه
 (. 96: 1359درونی و روانی انسان است.)صدر، ی شالوده

بات   َل ُ »ی س آموزهبر اسا نُر  ال اللَّ َ  ِإتَّ  اللَّ ِ  َأْمرِ  ِمْن  َیْحَفُظلَ  ُ  َخْلِف ِ  ِمْن  َو  َیَ ْی ِ  َبْیِن  ِمْن  ُمَعق   ِبَقنْلٍ   منا ُیَغی 
ى ُروا َحتَّ ( 11)رع د/ «واٍل  ِمنْن   ِ ُ وِ ن ِمنْن  َلُهنْم  ما َو  َل ُ  َمَر َّ  َفال ُسْلءا   ِبَقْلٍ   اللَّ ُ  َأرا َ  ِإذا َو  ِبَأْ ُفِسِهْم  ما ُیَغی 

 و ه اآس ی  از] خ دا فرم ان ب ه را او همواره که است مأمورانی سر، پشت و رو پیش از انسان برای»
[ ش قاوت و شکس ت نکبت، ب ، سوی به] را ملتی هیچ سرنوشت خدا یقینا  . کنندمی حفظ[ گزندها

 ق رار وجودش ان در[ پس ندیده و ستهشای رفتار و خوب صفات از] را آنچه آنان آنکه تا دهدنمی تغییر
 آن ب رای] بخواهد گزند و آسی  ملتی به نسبت خدا که هنگامی و. دهند تغییر گناه و هازشتی به دارد

قران چن ین « .بود نخواهد یاوری هیچ خدا جز آنان برای زیرا نیست بازگشتی راه هیچ[ گزند و آسی 
عی دارد، زیرا با توجه به این آی ه ک ام  مش خ  نگرشی به توسعه و تمدن انسانی و تحوالت اجتما

دیگر ه دایت ای است که تحول اجتماعی و توسعه، مبنی بر تحول روانی و درونی افراد است. در آیه
( و در 105یافتگی انسان توجه به ضمیر باطنی خود را مانع اثرپذیری از گمراهان دانسته است)مائده/

(، 154سان را مورد سوال و مواخذه دانسته اس ت.)ال عم ران/آیات دیگر محتویات و ضمیر باطنی ان
 (. 255)بقره/

همچنین اصل تساهل و تسامح ویژگی مهم تمدنی بود ک ه اس  م آن را بنی ان نه اد و آن را ب ه ج ای 
(، 143دینی و قومی آن روز، در جهان مطرح ساخت. اس م با اعتدال و حد وس ط)بقره/های تعص 

(. اس  م ب ه ج ای 105(، )یونس/30ش و فنون و صنایع بشری شد.)روم/موج  گسترش علم و دان
(. 64(، )ال عم ران/46دینی، تساهل و تسامح با اهل کت اب را توص یه کرد.)عنکب وت/های تعص 

مادی را برای مسلمین میسر س اخت های آنچه مایه ترقیات علمی و پیشرفت»گوید: می زرین کوب
تشویق مسلمین به علم و تروی  نش اط حی اتی، روح معاض دت و در حقیقت همان اس م بود که با 

 تساهل را جانشین تعصبات دنیای باستانی کرد و در مقابل رهبانیت کلیسا که ت رک و ان زوا را توص یه
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توسعه و تکامل صنعت و علم انسانی را تسهیل کرد. آنچنان « راه وسط»کرد با توصیه مسلمین به می
اگر اعتقاد مذهبی را از ضرورت سیاسی جدا کنند ه یچ دی انتی تس امح کنت دوگوبینو میگوید:  که

جوتر و شاید بی تعص  تر از اس م وجود ندارد در واقع همین تسامح و بی تعصبی بود که در قلمرو 
پیشرفت تمدن واقعی است به وجود آورد و ی اس م بین اقوام گوناگون تعاون و معاضدتی را که الزمه

 ( 22-25، 1348)زرین کوب، آمیز عناصر نامتجانس را ممکن ساخت.همزیستی مسالمت 

یخی قرآن  نقش تار

قرآن عمیق ترین تاثیر را در توجه مسلمانان به تاریخ گذاشته است. مهم ت رین اب زار رس ول خ دا در 
برابر مشرکان آیات قرآن بوده است. قرآن نه تنها خود بخشی از م واد ت اریخی را عرض ه ک رده بلک ه 

نان را تشویق به فراگیری تاریخ نموده. بدون شک در تمام دوران بعثت مهم ترین اب زار رس ول مسلما
در برابر مشرکان آیات قرآن بوده است. ب ه عن وان نمون ه در س وره اس راء فص لی از قواع د   خدا

اخ قی زندگی به ویژه حرمت پدر و مادر و رسیدگی به مساکین و اس راف ک اری اش راف ق ریش را 
(در مورد نتیجه جنو میان ایران و روم پیش بین ی 3تا1روم)آیه ی کند و همچنین در سورهمی تم م

آید. وجود چنین آیاتی برای تاریخ نگاری بی اهمیت نبود، زیرا روی دادهای ت اریخی پ ر می به عمل
 اهمیت شد و پژوهش تاریخی را برانگیخت.

نگارش تاریخی ی یک کل، آنچه را در زمینهی زلهتاریخ نگاری نوین به من»همچنین به گفته روزنتال 
از اس م به دست آورد پشت سر نهاد. طی قرون متمادی تاریخ نگاری در اس م بر آثار غیر اس می 

یادگ ار عظ یم و ج اودانی و تحس ین ی هم عصرش برتری داشت. تاریخ نگاری در اس م ب ه منزل ه
از ای میان ه ب اقی میمان د. همچن ین گنجین هه ای ی اس می در سدهبرانگیز جست و جوی اندیشه

اط ع  ات واقع  ی و پیش  نهادی ت  اریخی اس  ت ک  ه ت  ا ب  ه ام  روز تنه  ا بخش  ی از آن آش  کار ش  ده 
 (223 222: 1366روزنتال،«)است.

 داعیه جهانی اسالم

بی شک دعوت قران به اس م دعوتی جهانی بود و فقط برای اعراب نبوده است همانطور که در سوره 
نیست این مگر یک تذکر و بی دارباش ب رای تم ام « ان هو اال ذکر للعالمین»کویر نازل شده است: ت

توان گف ت دع وت می نازل شد جهانیان. پس با اصول و قرائنی که از آیات اولیه قران که بر پیامبر
ئی ان برخ ی از اروپا»گوی د: م ی مردم بوده است. شهید مطهریی اس م دعوتی جهانی و برای همه
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خواست مردم قریش را هدایت کند ول ی می ادعا میکنند که پیغمبر اس م در ابتدا که ظهور کرد فقط
مل ل ی پس از آنکه پیشرفتی در کار خود احساس کرد تصمیم گرفت که دعوت خ ویش را ب ه هم ه

چ عرب و غیر عرب تعمیم دهد. این سخن یک تهمت ناجوانمردانه بیش نیست و ع وه بر اینکه ه ی
 دلیل تاریخی ندارد با اصول و قرائنی که از آیات اولیه قرآن که ب ر پیغمب ر اس  م ن ازل ش د اس تفاده

شود مباینت دارد. در قرآن مجید آیاتی هست که نزول آنها در مکه و در هم ان اوای ل ک ار بعث ت می
ی سباء است در سورهای جهانی دارد. یکی از این آیات، آیهی پیغمبر اس م بوده و در عین حال جنبه

اِس  َکافَّ    ِإالَّ  َأْرَسْلناَ   ما َو »فرماید: که می ْکَ َر  لِكنَّ  َو  َ ذیرا   َو  َبشیرا   ِللنَّ اِس  َأ  (28)س با/« َیْعَلُملت ال النَّ

[ واقعی ت ای ن ب ه] م ردم بیشتر ولی نفرستادیم، دهنده بیم و رسانمژده جز مردم همه برای را تو ما و
گاهی و معرفت  (105و همچنین)انبیاء/« .ندارند آ

کنی د. گ اهی در نمی پیدا« یا ایها القریشیون»یا « یا ایها العرب»در قرآن هی  جا خطابی به صورت 
هست که مطل  مربوط به خصوص مومنین است که به « یا أیها الذین امنوا» برخی از جاها خطاب 

آمده است. « یا أیها الناس»درمیان بوده عنوان  پیغمبر گرویده اند و گرنه در موارد دیگر که پای عموم
یک مطل  دیگر در اینجا هست که موید جهانی بودن تعلیمات اس  می و وس عت نظ ر ای ن دی ن 

و اظهار ب ی اعتن ایی ب ه « تعزز»است و آن اینکه آیات دیگری در قرآن است که از مفاد آنها یک نوع 
ود. مفاد آن آیات این است که اس م نی ازی ب ه ش ما مردم عرب از نظر قبول دین اس م استنباط میش

ندارد، به فرض شما اس م را نپذیرد اقوام دیگری در جهان هس تند ک ه آنه ا، از دل و ج ان اس  م را 
ی آن اق وام دیگ ر را از ق وم شود که قرآن کریم روحی همی خواهند پذیرفت. از مجموع آیات استنباط

ه تر میداند. این آیات به خ وبی جه انی ب ودن اس  م را میرس اند تر و آمادعرب برای اس م مناس 
 هنُوالءِ  َأْ نُتْم  هنا»( و نیز در س وره محم د میفرمای د: 133، )نساء/ (89)انعام/های چنانکه در سوره

ما َیْبَخْل  َمْن  َو  َیْبَخُل  َمْن  َفِمْنُكْم  اللَّ ِ  َسبیِل  في ِلُتْنِفُقلا ُدْ َعْلَت  ن ُ  َو  َ ْفِس ِ  ْن َع  َیْبَخُل  َفِ  َّ  َأْ نُتُم  َو  اْلَغِننيُّ  اللَّ
ْلا ِإْت  َو  اْلُفَقراءُ  گ اه38)محمد/« َأْم اَلُكم َیُكلُ لا ال ُثمَّ  َغْیَرُکْم  َمْلما   َیْسَتْبِ ْل  َدَتَللَّ  هم ان ش ما! باش ید ( آ
 ه ر و ورزن د،م ی بخل شما از برخی پس شوید،می دعوت خدا راه در انفاد برای که هستید مردمی

 و انف اد از] خ دا و اس ت، بخی ل خ ود[ خوش بختی و س عادت] به نسبت فقط کند، پیشه بخل که
 ب ه بگردانی د روی[ او ه افرم ان از] اگ ر و هستید نیازمند که شمایید و است، نیازبی[ شما صدقات

 .ودب  نخواهن د[ بخیل و عقیده سست گردان، روی] شما مانند که آوردمی را دیگری گروه شما جای
فرمای  د: منظ  ور از ق  وم دیگ  ر م  والی )ایرانی  ان( م  ی در ذی  ل ای  ن آی  ه حض  رت ام  ام ب  اقر 
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( از نظر آقای زرین کوب، اس م به دنیایی پا گذاشت ک ه در 64 63 62: 1390مطهری،«)هستند.
حال رکود و جمود بود. اس م با تعلیمات مبنی ب ر جس ت و ج وی عل م و ت رک تعص بات ق ومی و 

و زنجیرهایی که به تعبیر خود قران ب ه دس ت و ها م امکان همزیستی با اهل کتاب، غلمذهبی و اع 
ی رشد یک تمدن عظیم و وسیع را فراهم پا و گردن مردم جهان ان روز بسته شده بود پاره کرد و زمینه

علمی اروپا های (. در حقیقت یکی از علل تاثیر فرهنو اس می در پیشرفت135)همان،« ساخت.
دانستند بلکه آن را رک ن نمی بود که مسلمانان جست و جو کردن حقیقت را منافی با دین و ایمان این

شمردند. قران کریم مردم را به تفکر و تدبر در عجای  صنع و اصول طبیع ت دع وت می اساسی دین
تفک ر نمود، بنابراین آموزش در اس م آزاد بود و حال آنکه پیشوایان مس یحی م ردم را از تجس س و 

ایم انی را نفهمی ده و نس نجیده از های کردند و اعتقاد به موضوعمی کردن در مبادی وجود عالم منع
های رشتهی خواستند. به همین م حظه مسلمانان کم کم به کس  علوم پرداختند و در همهمی مردم

 علمی و ادبی وفلسفی پیشرفت حاصل کردند.

 تاثیر تمدن اسالمی بر تمدن ایرانی

ها ایرانیان به اس م خدمت نکردند بلکه اس م هم در عزت دادن و پیشرفت ایرانیان نق ش بس زایی تن
گوناگون زیر یک پرچم های داشت. با ظهور اس م و تشکیل حکومت اس می و گرد هم آمدن ملت

 س  میبه نام پرچم اس م تمدنی عظیم و بسیار کم نظیر به وجود آمد که تاریخ آن را به ن ام تم دن ا
شناسد. تعاملی که دین اس م با تمدن ایران داشت یک تعام ل دو طرف ه و مفی د و س ازنده ب ود. می

اس م ایرانیان را از خرافات مذهبی ک ه آن زم ان داش تند نج ات داد و از تعص بات و نظ ام طبق اتی 
 گرفت. ساسانی رهایی بخشید و تمدن در حال انحطاط ایران به واسطه دین اس م حیاتی تازه 

همچنین اس م به زن شخصیت حقوقی داد، تعدد زوجات ب ه ش کل حرمس را داری و ب دون قی د و 
شرط و حد را منسوخ ساخت، آن را تحت شرایطی بر اساس تساوی حقود زنان و امکانات مرد و در 
حدود معینی که ناشی از ی ک ض رورت، اجتم اعی اس ت مج از دانس ت. عاری ه دادن زن، فرزن د 

ازدواج نیابی، ازدواج با محارم، والیت شوهر بر زن را منسوخ کرد. اس م ن ه تنه ا ب رای  استلحاقی،
ایرانیان که مسلمان شدند خیر و برکت بود، در آیین زرتشتی نیز اثر گذاشت و به ط ور غی ر مس تقیم 
موج  اص حات عمیقی در آن گشت. خ دمات اس  م ب ه ای ران و ایران ی منحص ر ب ه ق رون اول 

نیست از زمانی که سایه اس م بر این مملکت گسترده شده است هر خطری ک ه ب رای ای ن اس می 
مملکت پیش آمده به وسیله اس م دفع شده است. اس م بود که مغول را در خود هضم س اخت و از 
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آدمکشانی آدمخوار انسانهایی دانش دوست و دانش پرور س اخت. ام روز نی ز اس  م اس ت ک ه در 
احساس شرف و عزت و استق ل این م ردم ی مخرب بیگانه ایستادگی کرده و مایهی هامقابل فلسفه

تواند به آن افتخار کند و به رخ دیگران بکش د ق رآن و نه   الب غ ه می است. آنچه امروز ملت ایران
 است نه اوستا و زند.

فکر و ابتک ار خدمت یک قوم به یک دین اینست که نیروهای مادی و معنوی خود، ذود و استعداد و 
اس  م »خود را در اختیار آن قرار دهد و در این کار خلوص نیت داشته باشد و به گفته شهید مطهری 

از ایران ثنویت و آتش پرستی و هوا پرستی را گرفت و به جای آن توحی د و خداپرس تی داد. خ دمت 
جاهلیت عرب تنها دچار  اس م به ایران از این لحاظ بیش از خدمت این دین به عربستان است، زیرا

شرک در عبادت بود اما جاهلیت ایران ع وه بر این، گرفتار ش رک در خالقی ت ب ود. اس  م اندیش ه 
خدای شاخدار و بالدار، ریش و سبیل دار، عصا به دست، ردا بر دوش را تبدیل کرد به اندیشه خدای 

ومی اْلَح  ُهَو »،  قیوم ا چه ذاتی و چه صفاتی و چ ه افع الی در پ ر (. اس م توحید ر255)بقره/ « اْلَقیُّ
ی اص لی ق رار داد ک ه اوج ترین شکلش به ایرانی و غیر ایرانی آموخت. اس م اص ل توحی د را پای ه

ع وه بر اینکه مبنای فلسفی دارد، خود محرک فکر واندیشه است. اس م خرافاتی از قبیل مصاف ن ه 
ی زروان ب رای فرزن د دار ش دن و زایی ده ش دن زار س الهاهورا مزدا و اهریمن، قربانی هی هزار ساله

شک در قبولی قربانی و به جا افتادن نذر، تشریفات عجی  آت ش پرس تی، من ع ی اهریمن به واسطه
دفن مردگان، منع استحمام در آب گرم و صدها امثال اینها را از زندگی فکری و عملی ایران ی خ ارج 

 (318 315: 1390)مطهری،« ساخت.

 گ و تمدن انسانی و جهانی اسالم فرهن

مطابق تعالیم اس م همه مسلمانان به عنوان امتی واحد شناخته میشوند. این امر بس تر مناس بی را از 
و تفاس یر ه ا کن د. هرچن د ک ه برداش تم ی لحاظ فکری برای همگرایی کشورهای اس می فراهم

بنی ادین اس  م ک ه های کند، اما آموزهگوناگون از اس م ممکن است به عنوان یک عامل واگرا عمل 
نماید. در حقیق ت می بر وحدت مسلمانانای مسلمانان جهان به آن اعتقاد دارند، تاکید ویژهی همه

نژادها و اق وام ی اس م به عنوان یک دین جهانشمول سعی در ایجاد همگرایی و همبستگی میان همه
د یا زبان به صورت یک مل ت واح د درآورد. بس یاری از دارد تا تمامی مسلمانان را بدون توجه به نژا

تکالیف اس م همانند وجوب رو به کعبه ایستادن در هنگام نماز، مراس م ح  ، روزه گ رفتن در م اه 
ه ای ده د. ع  وه ب ر ای ن، ارزشم ی رمضان و ... نقش وحدت بخش اس م را مورد تاکی د ق رار
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کما بیش مش ترک مس لمانان و م واردی از ای ن  مشترک، تمدن گذشته و تجارب تاریخی، سرنوشت
دس  ت میتوان  د از جمل  ه م  وارد ایج  اد وح  دت و همبس  تگی در ک  ل جه  ان اس   م محس  وب 

ترین دع اوی را ب ه ( هچنین در همان دوره که فقه اس می مشکل310 309: 1374شود)درایسدل، 
وت اله ی را ب ه کرد دنیای مس یحی ق رون وس طی قض امی وسیله احکام الهی خویش حل و فصل

نمود. قانون شریعت که در اس م حاکی از امر و اراده الهی اس ت. از می وسیله جنو تن به تن اجرا
جهت اخ قی مخصوصا قابل م حظه اس ت و رعای ت انس انیت و پ اس حق ود دیگ ران، مبن ای 

می ( پس میتوان گفت: تمدن اس  141 140، 1348اساسی بسیاری از احکام آنست. )زرین کوب،
که از لحاظ نظم و انضباط اخ قی، برتری سطح زندگی، اجتناب نسبی از تعص  و توس عه و ترق ی 

عالم انسانیت ق رار دارد، ب ی ش ک ی ک  علم و ادب، طی قرنهای دراز پیشاهنو تمام دنیای متمدن
درخشان از تمدن انسانی است و آنچه فرهنو و تمدن جهان ام روز ب دان مدیونس ت اگ ر از ی دوره

ینی که به یونان دارد بیشتر نباید کمتر نیست، با ای ن تف اوت ک ه فرهن و اس  می هن وز در دنی ای د
 حاضر تاثیر معنوی دارد، و به جذبه و معنویت آن نقصان راه ندارد. 

یم  فرهنگ و قرآن کر

و اجزای وجودی خلقت فرهنو از دیگاه قرآن باید گفت آنگاه ک ه خ الق هس تی ب ه ها در بحث پاره
حدی د  67و7و یاد فکر )اندیش یدن( را عط ا میکن د، یعن ی فرهن و، )« فکر»ه مخلود خویش بند
ده د و ب ه ن ور عق ل مح ب م ی را« تامل در فکر»(. آنگاه که به انسان نیروی 242و 146بقره 27

نح ل ی و نیز س وره 65ی بقره آیهی کند، یعنی فرهنو)سورهمی خویش، روح تعقل را به آدم عنایت
از فرهن و اس ت. ای گیرد، نماد و نشانهمی . حال این تعقل به هر مقدار و نحوی که شکل(67و  12

کند، یعن ی فرهن و. و آن دم ک ه خ الق ک ریم ت وان می را عطا« نور علم»خویش ی آنگاه که به بنده
 (. پ س نتیج ه آنک ه31ی بقره آی هی بخشد، یعنی فرهنو)سورهمی را به آدمها نامگذاری تمام پدیده

فرهنو اس می پایه اساسی اش فرهنو قرآنی است. در ج ای ج ای ادبی ات اس  م وای ران، ای ن »
آنچ ه ک ردم هم ه از دول ت ق ران »فرمای د: می فرهنو قرآن نفوذ دارد. حافظ قله شعر فارسی است

 (70: 1378)والیتی، « و او بارها در اشعارش به این تاثیر اشاره کرده است.« کردم

 چیست؟ها نسبت به تمدن چشم انداز قرآن

شود که بشر ب ه منظ ور می از دستاوردهای مادی و معنوی انسانی اط دای تمدن اصوال به مجموعه
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شکوفا سازی و ساماندهی به زندگی خویش ایجاد کرده است.   پس اگر بخواهیم چشم ان داز کل ی 
این نکته بپردازیم که ق ران ب ه عل م  قران را نسبت به تمدن مورد ارزیابی دقیق قرار دهیم، ابتدا باید به

تفص یل »چگونه نگریسته است. من بدون اینکه وارد جزئیات بشوم شمارا ب ه ب اب پ انزدهم کت اب 
 دهم و به هم ین می زان بس ندهمی که توسط نول البوم گردآوری شده است ارجاع« آیات قران حکیم

ارج نه ادن ب ه عل وم و فن ون مختل ف از  یکنم که در این باب آیات بسیاری از قرآن کریم دربارهمی
جمله علم نجوم، تقویم، آسمانها، بهداشت، دریا نوردی، فنون، ب غت، شعر و ... نقل شده اس ت. 

از تمدن را تولیدات هم ین عل وم و فن ون تش کیل داده اس ت. ای مگر غیر از اینست که بخش عمده
ی، هس تی ش ناختی و طبع ا نبای د انتظ ار البته دیدگاه قرآن نسبت به علم، نوعی نگرش روش شناخت

 (11: 1379داشت که قرآن به جزئیات علوم که کار دانشمندان است پرداخته باشد.)قراگزلو، 

 تعالیم قرآن

ارائه داده هایی به ما رسیده است آیاتی است که راه حل در قران کریم و احادیثی که از معصومین 
استه تا با ش ناخت و درک آی ات ق ران مشک تش ان را برای حل مشک ت مسلمین و از مسلمین خو

ْرِض  ُظُلماِت  في َحبَّ ٍ  ال َو  ... »اداره نمایند. همانطور که در قران کریم آمده است:
َ
 ال َو  َرْطنٍ   ال َو  اأْل

در زیر تاریکیهای زمین و هیچ تر و خش کی ای ( )...و هیچ دانه59)انعام/ «ُمبیٍن  ِکتاٍب  في ِإالَّ  یاِبٍ  
یست، جز آنکه در کتاب مبین و قران عظیم مسطور است( برخی از روایات مذکور عبارتند از: ام ام ن

در ق ران اس ت خب ر آنچ ه پ یش از شماس ت و خب ر آنچ ه بع د از »فرماین د:م ی علی بن ابیطال 
خ دای »میفرماید: (. امام صادد315، کلمات قصار1235، ص1351نه  الب غه،«)شماست.

قران بیان هر چیز را فرو فرستاده تا آنجا که به خ دا س وگند چی زی را از احتیاج ات  بارک و تعالی در
کاش، این در ق ران ام ده ب ود، ای نتواند بگویدای بندگان فروگذار نفرموده است تا آنجا که هیچ بنده

 .( 78، ص1، ج1348)کلینی، « جز آنکه خدا ان را در قران فرو فرستاده است.
مانند: نور، باد، آب را ذکر کرده و از نقش آنها در حیات م ادی و معن وی انس ان قران عناصر طبیعی 

س  خن گفت  ه اس  ت: عناص  ر طبیع  ی مث  ل ن  ور: در تع  الیم قران  ی نم  اد زیب  ایی معرف  ی گردی  ده 
(، 22ب اد هس تند عبارتن د از)حج ر/ه ای (، باد: برخی از آیاتی که بیان کننده ویژگی35است.)نور/

...« ی َح  ء  َشْي  ُکلَّ  اْلماءِ  ِمَن  َجَعْلنا َو  »...(، آب: در قران کریم آمده است: 41(، )ذاریات/48)فرقان/
از دیگر تعالیمی که خداوند به آن تاکی د ورزی ده « آفریدیم؟ آب از را ایزنده چیز هر و(»30)انبیاء/

در صراط (، سیر 105باشد مانند امر به معروف و نهی از منکر)ال عمران/می وحدت جامعه اس می
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(. و از دیگر م واردی ک ه ب ه تنظ یم 103(، تمسک به ریسمان الهی)عمران/153مستقیم الهی)انعام/
دهد حق ود همس ایگان می روابط صحیح اجتماعی تاثیر دارد و روحیه همکاری و احترام را افزایش

رها و (. ش ه33(، )نس اء/30(، )ن ور/12است، آیاتی که به تنظیم این رواب ط اش اره دارد)حج رات/
و جوامع بشری است، ایاتی از ق ران ها مهم هویت تمدن ها، فرهنوهای یکی از شاخصهها عمارت

(، 46باش  د.)اعراف/م  ی ده  د س  یمای ظ  اهری بی  انگر هوی  ت ص  اح  آن س  یمام  ی ک  ه نش  ان
باشد، مانند عب رت گ رفتن از دیگ ر می ( و یکی دیگر از تعلیمات مورد توجه قران عبرت41)رحمن/

(. طبق تعالیم اس می مسلمین بایس تی از لغ و و بطال ت اجتن اب 9و اعمال پیشینیان)روم/ هاتمدن
(. فخر فروشی از صفاتی است که مسلمین به شدت از آن نهی ش ده ان د و اول ین 3 1کنند)مومنون/

( و آیاتی که قران انسان را نهی ک رده، فس اد در 34گناهی بود که توسط شیطان به وقوع پیوست)بقره/
( زم  ین را محل  ی ب  رای 56و10کن  د)اعراف/م  ی ین اس  ت ک  ه ام  ری زش  ت و ناپس  ند معرف  یزم  

داند. بنابراین اس  م ج امع ت رین دی ن اس ت و می (22( و آسایشگاه عمومی)بقره/6استراحت)نبا/
باش د و ن ه تنه ا م ی ظرفیت سرپرستی و هدایت همه شئون و جهات فردی و اجتماعی انسان را دارا

وسعه اجتماعی را معین میکند بلکه نظامات و الگوهای جدیدی را جه ت رش د و تهای جهت گیری
پیشرفت فرد و جامعه عرضه کرده است. قران به دلیل جامعیت معارف الهی درباره توسعه متع ادل و 

از »متعالی بشر و زندگی دنیوی و اخروی او، الگوی بسیار مناسبی است. بنا به گفته ش هید مطه ری:
 ن بالطبع و به حس  خلقت و فطرت اجتماعی است. نظر قرآن انسا

َها یا»  آیه سوره حجرات: 1 اُس  َأیُّ ا النَّ  ِإتَّ  ِلَتعاَرُفلا َمباِجَل  َو  ُشُعلبا   َجَعْلناُکْم  َو  ُأْ  ى َو  َذَکرٍ  ِمْن  َخَلْقناُکْم  ِإ َّ
ْکَرَمُكْم   زن و م رد ی ك از را ش ما م ا! م ردم ( ای13ت/)حج را« َخبیر َعلیم   اللَّ َ  ِإتَّ  َأْدقاُکْم  اللَّ ِ  ِعْنَ   َأ
 خ دا ن زد ش ما ت رینگرام ی تردی دبی. بشناسید را یکدیگر تا دادیم قرارها قبیله وها ملت و آفریدیم

گ اه و دانا خدا یقینا  . شماست پرهیزکارترین ه ایی یک دیگر را ب ا ع ئ م و نش انهه ا انس ان .اس ت آ
کن یم. م ی گ ذاریهمدیگر را ع م ت هازبانشناسیم، با رنگها و یها مشناسند. ما افراد را با ناممی

 ذک ره ا ها. قرآن در جاهای دیگر اینها را جزو آی ات و نش انههای سکونت و ملیتهمچنین با منطقه
ماواِت  َخْلُق  آیاِد ِ  ِمْن  َو »کند. می ْرِض  َو  السَّ

َ
  َیناٍت  ذِلنَك  فني ِإتَّ  َأْلنلاِ ُكْم  َو  َأْلِسنَنِتُكْم  اْخنِتالُ   َو  اأْل

 و اخ ت ف و وزم ین ه اآس مان آف رینش او[ ربوبیت و قدرت] هاینشانه از ( و22روم/«)ِلْلعاِلمیَن 
 .دانای ان ب رای اس ت ه ایینش انه[ واقعیات] این در تردیدبی شماست هایرنو و هازبان گوناگونی

را به خاطر یک حکمت ی ها ت فجزو آیات الهی است یعنی خداوند این اخ هازباناخت ف رنگها و 
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 به وجود آورده، اینها بدون حکمت نیست. 

َل  ال َلْل  ماُللا َو »  آیه سوره زخرف: 2  َیْقِسنُملَت  ُهنْم  ،أَ  َعظنیٍم  اْلَقنْرَیَتْیِن  ِمنَن  َرُجنٍل  َعلى اْلُقْرآُت  هَذا ُ ز 
َك  َرْحَمَف  ْ یا اةِ اْلَحی ِفي َمعیَشَتُهْم  َبْیَنُهْم  َمَسْمنا َ ْحُن  َرب  ِخنَذ  َ َرجاٍت  َبْعٍض  َفْلَق  َبْعَضُهْم  َرَفْعنا َو  ال ُّ  ِلَیتَّ
ا َبْعضا   َبْعُضُهْم  َك  َرْحَمُف  َو  ُسْخِریًّ ا َخْیر   َرب   ب ر چرا قرآن این: گفتند (و32 31)زخرف/ «َیْ َمُعلَت  ِممَّ
 رحم ت ک ه هس تند آن ان آی ا !نش د؟ نازل[ طایف و مکه] شهر دو این از یکی میان از بزری مردمی

 را برخ ی و ایم،کرده تقسیم میانشان را آنان معیشت دنیا زندگی در ما کنند؟می تقسیم را پروردگارت
 ام ر در] را دیگ ر برخ ی آن ان از برخی تا ایمداده برتری برخی بر[ مادی و فکری] درجات جهت از

. است بهتر کنند،می جمع انآن آنچه از پروردگارت رحمت و گیرند خدمت به[ امور سایر و معیشت
کن د. در زم ین م ی ی خ ود رحم ت خ ودش را تقس یمخدا بر طبق مشیت بالغه و حکم ت بالغ ه

قرار دادیم مثل اینکه به زمین امکان زراعت، امک ان محص ول زراع ی دادن. در داخ ل هایی استعداد
را ب رای خودت ان ه ا ن آبتوانید با ناخن زدن ب ه ای ن زم ین ای می هایی قرار دادیم که شمازمین آب

 (33 32: 1383مطهری،«)جاری کنید.
از دیگر تعالیم قران میتوان به انسان شناسی اشاره نم ود: آی ات متع ددی در ق رآن وج ود دارن د ک ه 

کنند ک ه ای ن می الهی جهان شمول والیت غیر زندگی انسان را به اوگوشزدهای ها و سنتقانونمندی
چون سیاس ت، هایی و جهان بینی فلسفی و دینی انسان را در آموزهها شدر واقع، مبانی نگرها سنت

توان ب ه م وارد زی ر ها میاین سنتهای کنند. از نمونهمی اخ د، علوم اجتماعی و روانشناسی بیان
(، سنت امداد به مومن و ک افر در زن دگی 36اشاره کرد: سنت هدایت رسوالن و هدایت مردم)نحل/

(، سنت اجل معین داشتن 79انسان به خود او)نساء/های (، سنت برگشت بدی20 18دنیوی)اسراء/
و ب   ه ا)ال ه ا (، س نت اب ت ی م ردم ب ه ان واع آزم ون61و النحل/ 4و تمدن ها)الحجر/ها امت

(، س نت پی روزی ح ق ب ر 26و بقره/ 39، انعام/50(، سنت هدایت و اض ل الهی)طه/140عمران/
(، س  نت 15   13ت و داش  ت زم  ین ب  رای مومن  ان)ابراهیم/(، س  ن81و اس  را/ 49باطل)س  با/

( و س نت مهل ت دادن ب ه 182(، س نت اس تدراج)اعراف/45و ح   11، انبی ا/17مجازات)االسراء/
اله ی در ق ران ب ود ک ه ه ای (. در واقع وجود چنین قانونمندی59 58کافران و گناهکاران)الکهف/

سینا، ابن خلدون، ابن مسکویه و خواجه نص یر ذهنیات فلسفی فیلسوفان اس می، چون فارابی، ابن 
الهی و مدینه اس می ی کنونی و فاضلههای را در ارائه فلسفه سیاسی   اجتماعی و نیز تصویر جامعه

 آماده کرد تا آنها ابعاد گوناگون آن را تبیین کنند. 
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ده اس ت از ای ن همچنین در قران مفاهیم و مقوالت مورد نظر انسان مربوط به زندگی بشری بیان ش 
جهت میتوان گفت قران بهترین و کاملترین منبع فکری انسان در شکل دهی جهان بینی الهی اس ت. 

  خداشناسی؛ شامل وج ود 1مختلف دارد، همچون های اساسی درباره موضوعهای ایات قران آموزه
   نب وت؛ 2 توحید ذات ی ص فاتی و افع الی.های و صفات خدا، ابعاد توحید نظری و عملی، ویژگی

  معاد و مس ائل مه م آن 3شامل ضرورت، فلسفه و فوائد بعثت انبیاء، خصوصیات انبیا و خاتمیت. 
   رابط ه افع ال 4مری و رستاخیزی، ماهیت بهش ت و جه نم. های شامل اثبات وجود معاد، ویژگی

(   2خ  دا و انس  ان و مس  ائل مرب  وط ب  ه اختی  ار، قض  ا و ق  در اس  ت. ب  رای مث  ال)ال عم  ران/
 (.24 23شر/)ح

 قرآن در پیشرفت تمدن اسالمی های آموزه تاثیر

ویل دورانت درباره تاثیر قران در فرد و اجتماع و اینکه مس لمانان در پرت و تع الیم ق ران توانس تند ب ه 
اخ د و فرهنو مسلمانها به برک ت ق ران ترق ی ک رد. »نویسد: می پیشرفت چشم گیری نائل شوند،

رافات و از ظلم و خشونت رهایی داده، مردم زبون را حرمت و ع زت نف س عقولشان را از اوهام و خ
مسلمانان عدالت و تقوایی به وجود اورده که در ه یچ ی ک از من اطق جه ان ی بخشیده و در جامعه

نظیر و شبیهی نداشته است. در عین حال انها را به توسعه و ترقیی برانگیخت ک ه از عجای   ت اریخ 
قرائ ت »گوید: می ( همچنین جرجی زیدان در کتاب تاریخ تمدن خود322: 1343دورانت،«)بود.

و حفظ قران بخصوص در اول اس م از نخستین فرایب مسلمانان محسوب میش د از آن رو اوام ر و 
نواحی قرآن در دل آنان جایگیر شد و عبارات قرآن زبان زد ادبای اس می گشت و این کتاب مبین در 

و ه ا ء و هرچی ز مرج ع کل ی اس  م گردی د. اس لوب ق ران را در خطب هشرع و دین و لغت و انش ا
خود سرمشق قرار دادند و به آیات قران در تالیفات خویش تمثل جس تند و آداب و تعل یم های کتاب

مس لمانان پدی د آم د. در ص ورتی ک ه بس یاری از مل ل ی قران در اخ د واطوار و زندگانی روزان ه
زیستند که از قران دور بود. مسلمانان گذشته داشتند و در کشورهایی می اس می زبانی جز زبان قران

از عل وم ش  رعی، در عل  وم لس  انی )ص  رف و نح  و( ب ه آی  ات و مع  انی ق  ران استش  هاد و اس  تدالل 
(. شایان ذکر است که دین و هنر هم ارتباط تنگ اتنگی 465: 3،ج1373)جرجی زیدان،« کردند.می

ز ادیان سب  پیدایش شکل خاصی از هنر شدند و هنر در تجلی، ظه ور با هم دارند چرا که هر یک ا
و کاربرد انطباد کامل با دین دارد. در میان کتابهای آسمانی، قران در ظهور و تحقق کام  و تماما ب ه 
وجه هنری نمایان شده است اعجاز آن وجه هنری آن است و بدون شک آنچه پس از پیدایش اس  م 
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 می تجلی یافته اند مستقیما تحت تاثیر تفکر اس می و ب ه وی ژه تح ت ت اثیر به عنوان هنرهای اس
 (5 3: 1378)نعیمایی، اند.کلمات ساختار و فحوای قرآنی شکل گرفته

در اس م هنر الزمه حیات بشری و تجلی بخش وجود زنده انسان است. ع قه به زیبایی و عشق ک ه 
س خداون د اس ت. هرآنچ ه ک ه در عرص ه هن ر اس  می جریان دارد از ذات اقدها در وجود انسان

گ ردد و ب ه وس یله انس ان در م ی میدرخشد نشانی از کل نظام هستی است که ب ر م دار وح دانیت
شود. به عبارت دیگر ابداعات زیبایی که در قران آم ده اس ت ب رای انس ان می ظاهری مادی متجلی

خواهد که در آی اتش اندیش ه کن د، ب ه اس رار می گردد. خداوند ازانسانمی است که به دنبال دانستن
کن د ب رای نم ی ( اما قران به یک نمونه بس نده99جهان هستی واقف گردد و از آن لذت ببرد.)انعام/

نا»آن و آنچه باالی سراوست اشاره ک رده میفرمای د:های جل  نظر انسانها به اسمان و زینت نا ِإ َّ نَّ  َایَّ
ماءَ  ْ یا السَّ  آراستیم.  ستارگان زیور به را دنیا آسمان ما ( همانا6) الصافات/ «اْلَكلاِکِ   ِبزیَن ٍ  ال ُّ

 راهکارهای قران برای احیاء تمدن اسالمی

قران کریم راهکارهایی را برای احیاء تمدن اس می ذک ر نم وده اس ت ک ه ایم ان و تق وا اول ین گ ام 
َقنْلا َو  آَمُنلا ْلُقرىا َأْهَل  َأتَّ  َلْل  َو »باشد: می اساسی احیاء تمدن اس می  ِمنَن  َبَرکناٍت  َعَلنْیِهْم  َلَفَتْحننا ادَّ

ماءِ  ْرِض  َو  السَّ
َ
 پیش ه پرهیزک اری و آوردندمی ایمان هاآبادی و شهرها اهل اگر و( »96اعراف/...«)اأْل

 برک ات اس مان، هم ان« گشودیم،...می آنان بر را زمین و آسمان از برکاتی[ درهاِی ] یقینا   کردند،می
اع راف ای ن  96پیام آی ه « فتوح معنوی است، همان رحمت الهی است، همان تقرب الی اهلل است.

است که خیر دنیا و آخرت در ایمان و تقواست. این آیه تجلی و مبدا پیشرفت انسان و تنها راه رش د و 
نظم است ک ه  داند. گام بعدمی تعالی او را عمل صالح قرآنی و توجه به اوامر و نواهی خداوند متعال

کند و سپس امر به نظم میفرماید. از همین)اوصیکم به تق وا می ابتدا به تقوا دعوت امیرالمومنین 
اهلل و نظم امرکم( میتوان پی برد که دین تا چه اندازه همراه و پشتیبان زندگی اجتماعی است. و پاس خ 

د. اگ ر ب ه سرگذش ت است برای کسانی ک ه ب ه حض ور دی ن در جامع ه مخ الف هس تنای کوبنده
بینید که رمز موفقی ت و توس عه آنه ا نظ م اس ت. روای ت )ونظ م می کشورهای پیشرفته توجه کنیم

امرکم( )نه  الب غه( برای مسلمانان است اما کشورهای پیشرفته بیشتر از مسلمین ب ه ای ن روای ت 
اس تان احت رام و عمل میکنند. رعایت حقود مردم نشانه اهمیت به نظم اس ت، نظ م هم راه و ه م د

تکریم حقود مردم است. بنابراین کسی که تق وا، ایم ان و نظ م را در خ ود تقوی ت کن د از ام ر ب ه 
معروف و نهی از منکر دیگران لذت میبرد و الگوی کمال و جمال دیگران میشود. واقعیت اینست که 
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با ش رع مق دس و عق ل ی اباید اس م را مدار و مبدا سنجش اعمال و رفتار دانست، اگر فکر و عقیده
کامل بشری همخوانی ندارد باید بدون تعص  و پنهان کاری از آن دوری کنیم. اس م از طریق آیات 
و روایات تقلیدهای کورکورانه از آباء و اجدادی را رد میکند زیرا اس م با قوانین اله ی خ ود مراق   

آید که ایجاد رابط ه ب ا بیگانگ ان می روح و روان بشر است. همچنین از بررسی آیات قرانی چنین بر
توانند از آن به ره گیرن د. م ذاکره ب ا مخالف ان می امری است که مسلمانان در روابط بین الملل خود

از این شیوه در دعوت  قرانی است. همان گونه که پیامبر های عقیدتی و سیاسی مورد تاکید آموزه
برای رساندن پی ام خ ود ب ه مخ الفین اس تفاده ای لهخویش استفاده میکرد و از مذاکره به عنوان وسی

 میکرد. یک مذاکره سودمند مستلزم مراعات کردن موارد ذیل است: 

 اعتمادسازی: قران ک ریم یک ی از عوام ل مه م م ذاکره س ودمند را کس   اعتم اد مخاطب ان الف(
ند و س ازنده، هود( متوجه میشویم که پیش شرط مذاکرات س ودمی سوره 76و69داند.از )آیات می

 ایجاد فضایی امن همراه با اعتمادی متقابل است.
ب(قاطعیت: قران میگوید در برخورد با مخالفان هیچ گاه اصول خود را زیر پا نگذارید، زیرا اص ول 
ثابت هستند. همانطور که پیامبر و یارانش بیشترین آزارها را متحمل میشدند اما از اصول خود دست 

« مق وقس»قیص ر روم « هرق ل»به پادشاهان مقتدر آن زم ان  پیامبر های امهداشتند. در ننمی بر
پادشاه ایران، نوشته این جمله مشترک است: اس لم تس لم، مس لمان ش و ت ا « خسرو»پادشاه مصر، 

 (. 111، 110، 84، 108: 1365و حمیدهلل،  105و97و90: 1363س مت مانی)احمدی،

موثر در مذاکره انعطاف پذیری است. روایت ش ده اس ت ی هاج(انعطاف پذیری: یکی دیگر از شیوه
مشرکان ناسزا میگفتند قران هم ص ریحا های بعضی از مومنان به خاطر ناراحتی از بت پرستی به بت

توان کس ی نمی (. زیرا با دشنام و ناسزا108رعایت ادب را حتی برای بت پرستان الزم شمرد. )انعام/
که هر گروه و ملتی نس بت ب ه عقای د خ ود تعص   دارن د. )مک ارم را از مسیر غلط باز داشت چرا 

 (. 394: 5، ج1366شیرازی، 
اه داف ب ا ش ما همک اری ی آموزد اگر کسانی در هم همی د(تاکید به نقاط مشترک: قران کریم به ما

ای نکردند سعی کنید حداقل در اهداف مهم مشترک با آنها همکاری کنید و ای ن همک اری را وس یله
َو ال ُد ناِ ُللا َأْهنَل اْلِكتناِب ِإالَّ »ی پیشبرد اهداف خود قرار دهید. قران کریم دراین باره میفرماید: برا

تي ذي ُأْ ِزَل ِإَلْیننا َو ُأْ نِزَل ِإَلنْیُكْم َو ِإلهُ  ِبالَّ ا ِبالَّ ذیَن َظَلُملا ِمْنُهْم َو ُملُللا آَمنَّ ننا َو ِإلُهُكنْم ِهَي َأْحَسُن ِإالَّ الَّ
 گفتگ و و مجادل ه ش یوه نیک وترین ب ا جز کتاب اهل با ( و46)عنکبوت/ «ِح   َو َ ْحُن َلُ  ُمْسِلُملَت وا
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 ب ه آنچ ه ب ه: بگویی د و آین د، میدان به ظالمانه[ شما با مجادله در] که آنان از کسانی با مگر مکنید،
 تس لیم ما و است یکی شما معبود و ما معبود و داریم ایمان است، شده نازل شما سوی به و ما سوی

نم ود. ان م ی پیامبر نیز در دعوت خود از ای ن ش یوه م اثر اس تفاده« .هستیم او[ احکام و هافرمان]
اص حی خود را چنان تدوین کند که با سرشت جامع ه های کوشید نقطه نظرات و طرحمی حضرت

مختل ف ب ه ه ای کش ور ب ا س ران سازگار باشد. همچنین استفاده از مشترکات در تعامل پیامبر 
فرستاده شده به س ران مس یحی کش ورها، مث ل های خوبی مشهود است. آن حضرت در تمامی نامه

ال عم  ران آورده ی س  وره 64هرق  ل قیص  ر روم، و مق  وقس پادش  اه مص  ر و دیگ  ر مس  یحیان، ای  ه 
 (.10: 1365؛ حمیدهلل، 121: 1363است.)احمدی، 

 تفاوت تمدن غرب و اسالم

توان در یک چیز خ صه نمود و آن ه م جه ان بین ی اله ی و غی ر می س م و غرب راتفاوت تمدن ا
الهی. نگاه اس م به انسان و جهان با نگاه غربی کام  متفاوت است، در مبانی اس  می م ا توحی د، 

باشد، اما در تمدن غربی چن ین چی زی می معاد، نبوت به عنوان پایه و اساس شکل گیری تفکرات ما
ارد همچنین نگاه اس م به مفاهیم اقتصاد، عدالت و آزادی ب ا نگ اه غ رب ب ه ای ن مف اهیم وجود ند

متفاوت است. در تمدن غربی که تفکرات اندیشمندان غربی شکل گرفت ه اس ت مب انی آن خ ص ه 
قران و نیز با کمک عق نی ت و های میشود در تجربه گرایی و مادی گرایی ولی اس م با توجه به آموزه

گرایی به جهان نگاه میکند. اس م به عنوان بهترین منبع حقیقت نقشه را برای بشر ترسیم کرده و  علم
این وظیفه انسان است که از این نعمت الهی کمال استفاده را ببرد. اس م در مدت زمان بسیار کوت اه 

 .توانست مبانی عقیدتی خود را نه تنها در جامعه عرب بلکه در بخش وسیعی بگستراند
علم آموزی و پیشرو بودن در یاد گیری علم از عوامل اصلی تمدن سازی اس می است که در م دت 

مادی را برای مسلمان میس ر س اخت، در های زمان بسیار کم بوده است آنچه رشد علمی و پیشرفت
ه حقیقت همان اس م بود که با تشویق مسلمین به علم و تروی  نشاط در زندگی، راه اعت دال، توس ع

و تکامل صنعت و علم انسانی را تسهیل کرد. اس م با تعلیمات مبتنی بر جست و جوی علم و ت رک 
و زنجیره ایی را ه ا تعصبات قومی و مذهبی و اع م مکان همزیستی با اهل کتاب، به تعبیر قران غل

ع را ف راهم که به دست و پا و گردن مردم بسته شده بود پاره کرد و زمینه رشد یک تمدن عظیم و وس ی
 (. 13: 1348ساخت.)زرین کوب،

کند و آنان را از سطحی نگری در آیات می دعوتها قران مکرا انسان را به تفکر و تدبر در مورد آفریده
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نگرید که چگونه آفریده ش ده و نمی آیا به شتر»دارد، می قرآنی که در مورد طبیعت نازل شده بر حذر
و به کوهها که چگونه قرار داده شده و به زمین ک ه چگون ه ص اف  به آسمان که چگونه برافراشته شده

( و 101ی ونس/«)و بگو به آنچه در اسمان و زم ین اس ت بنگری د...»( و 17 20غاشیه/«)شده است
 (. 105)یوسف/

تاکید قران و سنت بر تکریم از دانشمندان تاثیر زی ادی در ش کوفایی تم دن اس  می در آن بره ه از 
که حتی اهل کتاب هم مورد احترام و اکرام بودند. بسیاری از رهبران و بزرگان ای نهزمان داشت به گو

کردن د و در م ی مختل ف ج ذب نظ ام اس  میهای جهان اس م در آن زمان دانشمندان را به شیوه
از ای کردند. ابوریحان بیرونی در دربار قابوس بن وش مگیر ب ه درج هنمی تکریم آنان هرگز کوتاهی

 از درب ار رف ت و آم دای احترام رسیده بود که بدون اینکه از کسی اجازه بگیرد در ه ر نقط هعزت و 
 (256: 1361کرد.)حلبی، می

 توان به طرحی بنیادی از تمدن)اسالمی( رسید؟می آیا در قرآن

بزری و سرنوشت ساز مولود این بوده اند و ل ذا ق رآن ب ه عن وان های من بسیاری از تمدنی به عقیده
توان د هم واره تئ وریزه می کن اساسی و اصول دین اس م )در کنارسنت نبوی و عق نیت اجتهادی(ر

رس د ب ر کلی ه مباح ث و می کننده یک تمدن اس می بالنده و نوین باشد. آنچه که در اینجا به نظرم
اس ت. « خط رورزی اس  م»مقاالت پیشین خود اضافه کنم اشاره به این نظر هدگس تون در کت اب 
که مسلمانان ایجاد کرده هایی نامبرده خط ظریفی میان تمدن آرمانی اس می مورد نظر قرآن و تمدن

شخص ی ام، ه ای کنید و من از فشرده مباحث هدگستون، ض من دخال ت دادن دی دگاهمی اند رسم
که مایلم این موضوع را مطرح کنم که تمدن اس می یکسره متعلق به قرآن و دین اس م است. حال آن

اجتماعی خ اص ک ه تح ت حاکمی ت های تمدن مسلمانان معموال دستاوردهایی است که در نظام
مسلمانان بوده، به وجود آمده است. طبعا تمدنی که در قرآن بشارت داده شده اس ت و میت وان از آن 

حت ی  وه ا توان تف اوتمی به تمدن اس می یاد کرد، با آنچه که مسلمانان از خود برجای گزارده اند
 (12 11: 1379داشته باشد.)قراگزلو، هایی تعارض

قران در طول قرنها عامل بسیار موثری در باال بردن فکر و اندیشه مسلمانان بوده است و ایش ان را ب ه 
دهد. در قران کلمات بس یاری از م اده عل م و حکم ت، معرف ت، بص یرت، می تفکر و تعمق سود

ط، با اسلوبی موثر و موکد، ام ده اس ت. ای ن بیان ات موج   شعور، فکر، فهم، عقل، تدبر و استنبا
افزایش ارزش علم و تفکر در نزد عموم و در نتیجه جامعه نیز در دراز مدت به سوی دان ش و اندیش ه 
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یابد. اهمیتی که دین اس م به عالمان و دانشمندان داده است بسیار روشن است قران برتری می سود
دان د. در نگ اهی اجم الی ب ه ق ران، م ی در بهره گیری انسان از علم و دانشانسانها را ع وه بر تقوا 

دعوت به فراگیری دانش و تشویق انسانها به عمران و ابادانی زمین در آیات آن آشکار است. در ق رآن 
خواند. هر جا مناسبتی می خداوندهای کریم دستوراتی آمده که افراد بشر را به تفکر و تدبر در آفریده

آمده، آدمی به اندیشیدن و بهره جستن از خرد خویش برای پی بردن به اسرار جهان دعوت شده  پیش
است و این خود آغازی بر فراگیری علم و دانش است. جهان وطنی ق ران در مقاب ل تعص بات دین ی 
نصارا و مجوس تسامح و تعامل با اهل کتاب را توصیه کرد. باید دانست که تاکی د ق رآن ب ه ت دبر در 
احواالت کاینات و اسرار آیات و همچنین تشویق قران به آموختن علم، ذود معرفت ج ویی و ح س 

انگیخت. از طرفی اشاراتی که ق رآن ب ه اخب ار و ح وادث ام م و اق وام می کنجکاوی اهل علم را بر
گذشته چون: یهود، نصارا و عرب داشت روح تامل در احوال گذشتگان و روایت ش رح ح ال آنه ا را 

اثر ارزشمند تاریخی از آنها بر ج ای ها تاریخ نگاران اس می زنده و بالنده نمود که در پرتو آن دهدر 
ماند. با اینکه علوم مسلمانان در آغاز منحصر به علوم دینی بود، اما پس از طی مراحلی، در قرن دوم 

یر مل ل رفتن د و علمی ساهای هجری، قدم در نهضت علمی جدید نهاد. مسلمانان به سراغ اندوخته
ه ا ظرف دو قرن)از نیه قرن دوم تا اواخر قرن چهارم( قسمت عمده علوم زمان خود را از بعضی ملت

فرا گرفتند. پس از آن در پرتو منطق قرآنی و تجربه علمی خود دست به ابتکار زدند و مطالبی نی ز ب ر 
را در وج ود انس ان بی دار نم ود، آنها افزودند. قران کریم از همان مسیری که اندیشه وحدانیت الهی 

بشر را در خط سیر علمی و کشف حقایق جهان هستی سود داد. برای شکل گیری ی ک تم دن پوی ا 
عناصر متعددی مانند: علم، نظم، امنیت و وحدت تاثیر گذار خواهد بود. که ق رآن ب ه ص راحت ب ر 

ماعی، قوانین ف ردی و اجتم اعی توجه بر این عناصر تمدن ساز تاکید دارد. قرآن برای ایجاد نظم اجت
را در قبال خود، خانواده، جامع ه، همنوع ان، ها زیادی را بیان نموده است، قوانینی که وظایف انسان

محیط زندگی و حاکمان و... بیان کرده است. فرهنو شکرگذاری، جدا شدن از غی ر خ دا، دوری از 
اص ول و مب انی دین ی، فرهنگ ی و اجتم اعی فحشا و منکر، ارتباط با افراد مختلف و هزاران مورد از 

پیش رفت تم دنی حاص ل ه ا تمدن ساز در ارتباط با عقل و دانش که با بکارگیری صحیح این آم وزه
خواهد شد. همچنین قرآن آی ات متع ددی درب اره امنی ت اقتص ادی و م الی و ج انی، نظی ر آی ات 

و... دارد که ق وانین محکم ی  قصاص، سرقت و آیات مربوط به حفظ عرض و آبرو و ناموس مومنان
بینیم که قرآن به طور کامل عناصر مهم برای ش کل گی ری، می هستند برای تضمین امنیت اجتماعی

باشد. الزمه پیشرفت تمدنی بکارگیری صحیح این اص ول می دوام و پیشرفت اس می را در خود دارا
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 یشرفت تمدنی حاصل شده است.و آموزه هاست که هر گاه درست به کار گرفته شده است همانجا پ

 گیرینتیجه
اس م دینی جامع و کامل است با راهکارهایی که برای توسعه و پیشرفت تمدن اس می بر اساس  -1

دهد عمل به ق رآن و دی ن اس  م س ب  رش د و تکام ل جوام ع و می قران ارائه شده نشانهای آموزه
 خواهد بود. ها شکوفایی تمدن

منظم از تمدن اس می است. هر چه بدست آم ده هم ه از ق رآن نش ات ای قرآن کریم مجموعه -2
ی از قوانین دینی که از قران و سنت اخذ ک رده اس ت، هم های گرفته است. چنین تمدنی با مجموعه

 ابعاد زندگی و دقایق حیات فردی و اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه اس می را ش امل
 شود.می

آن، انس ان و جامع ه بش ری را ب ه پیش رفت و ه ای دهد عمل به قران و آموزهمی نشانآیات قرآن  -3
 رساند.می سعادت

در قران کلمات بسیاری از ماده علم و حکمت، معرفت، فه م، ش عور، بص یرت، عق ل، ت دبر و  -4
 استنباط با اسلوبی موثر و موکد آمده است. این بیانات موج   اف زایش ارزش عل م و تفک ر در ن زد

باشد. هر جا مناسبتی پیش ام ده، آدم ی ب ه اندیش یدن و به ره می عموم افراد و جامعه در دراز مدت
جستن از خرد خویش برای پی بردن به اسرار جهان دعوت شده اس ت ک ه ای ن خ ود آغ ازی ب رای 

 فراگیری علم و دانش است. 

و توسعه دان ش، نظ م و  برای شکل گیری و پیشرفت یک تمدن پویا، عناصر متعددی مانند: علم -5
برنامه ریزی، امنیت، تعقل و خرد ورزی و... تاثیر گذار خواهد بود، قران به این عناص ر تم دن س از 

 تاکید دارد و آیات متعددی را بیان نموده است. 

دستیابی به اینده مطلوب تمدن اس می مستلزم استخدام و بکارگیری عوامل مختل ف اس ت. از  -6
م کتاب هدایت و تربیت بشر است؛ انتظاری کام  معقول است که بتوان از جمی ع آنجا که قران کری

متناس  ب رای پ رورش و رش د اس تعدادهای خ ود و جامع ه در هایی آن نکات و آموزههای قسمت
 تمامی ابعاد اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی استنباط نمود. 

به هر یک از موارد مذکور در پیشرفت تمدن بدین روی، پیشنهاد این پژوهش نیز مبتنی بر لزوم توجه 
قران در پیشرفت تمدن اس می نایل های اس می است، تا بهتر و بیشتر بتوان به اهداف اساسی آموزه
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 دور تعالیم القرآن ف  تطور الحضارة اإلسالمیة

 الملّخص
الحضارة اإلسالمی  هي م  ر الع ی  من التغییرات في مختلو م االت العلل  والتطلرات األخرى 
في الم تم  البشري، والخ م  التي م متها للم تم  البشري دحظنى باهتمنا  کبینر عنن  العلمناء. 

لخالق الحكیم وجمی  خطنب الَخلنق وملا ینن  مبنین  علنى العلنم أس  القرآت الكلت على حكم  ا
والمعرف  والحكم  وال شيء في الخلق باطل. یوک  القرآت الكریم أ   إذا استطاعف جمین  األمنم أت 
یلتزملا أ فسهم بالشراج  اإللهی  ویت رفلا بأمر القرآت، ف  هم سیهیئلت األرضنی  لتكنلین حضناردهم 

ک ر. في هذا البحنث ُذکنرت الحضنارة وأي أم  دن ح بهذه الط ک را  فأ ریق ، سیكلت دق مها ودمیزها أ
اإلسالمی  وخ اج ها في الب ای  باسنتخ ا  المننهج اللمنفي التحلیلني واالمتبناس منن الم نا ر 
التاریخی  و دم دحلیل دق   الحضارة اإلسالمی  باستخ ا  آیات القرآت والنتی   هي أت الم تمن  لنن 

ا ما  لم یطبق دعالیم القرآت بمعناه الحقیقي بین األفرا . یز هر أب  

 : الحضارة اإلسالمی  ، التق   والتطلر ، القرآت الكریم.مفردات الرئیسةال
 



 

 

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

 ربی در تفسیر آیات االحکام حقوق قراردادهانقش پویایی زبان ع
 1محمدتقی رفیعی

 عضو هیات علمی دانشکده حقود پردیس فارابی دانشگاه تهران

 چکیده
از قواعد ع ام منس جم و نی ز ای نظام حقوقی اس م، وجود مجموعههای یکی از ویژگی

حک ام در مبتنی بودِن مجموعه قوانین آن بر این قواعد کل ی اس ت. ب ی ش ک، آی ات اال
ساختار نظام حقوقی اس م نقش بسزایی دارند. در این راستا، زبان عربی به عن وان زب ان 

فقه ی ناش ی از آی ات ه ای برخوردار است. بدیهی اس ت گ زارهای قرآن از اهمیت ویژه
االحکام نیز در موضوعات مختلف کیفری، قضایی و حقوقی از جمله حقود قراردادها به 

ه یکی از س اختارمندترین قواع د را داراس ت، تبی ین گردی ده اس ت. زبان عربی قرآنی ک
جستار حاضر بر آن است تا تأثیر پویایی زبان عربی بر تفسیر آیات االحک ام و پوی ایی و 
ظرفیت قواعد حقود قراردادها را بررسی نماید. در این مقاله، سه قاعده از قواع د مبتن ی 

 ها به روش توصیفی   تحلیلی مورد بررسی ق راربر آیات االحکام در زمینه حقود قرارداد
گیرد: قاعده لزوم که با استفاده از آیات مربوط ه، دالل ت ب ر وج وب وف ای ب ه تم ام می

و « ض رر»نماید. همچنین، در برخ ی آی ات االحک ام ب ا تص ریح ب ه وانه می قراردادها
قابل استنباط  مشتقات آن، از باب تعلیق حکم بر وصف، قاعده الضرر مبنی بر نفی ضرر

شود، دالل ت ب ر می است. قاعده نفی عسر و حرج که از آیات االحکام مربوطه استنباط
این امر دارد که اگر الزامات شرعی برای مکّلف موج  عسر و حرج شود، آن تکالیف از 

شود و هر دو قاعده اخیر، ناظر به تمام ق وانین از جمل ه حق ود قرارداده ا می او برداشته
تمام آیات مورد بحث، بررسی مفردات آیات به ویژه کلماتی که مح ور اص لی است. در 

شوند، نقش قابل توجهی در اس تنباطات فقه ی از مفاد فقهی آیات االحکام محسوب می
 آیات دارد.

 زبان عربی، زبان قرآن ، آیات االحکام، حقود قراردادها. واژگان کلیدی:

                                                                                 
1. rafiei@ut.ac.ir 
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 بخش اول: مقدمه

ث، به عنوان مقدمه، پس از طرح مسأله، س ه موض وع مق دماتی و ب ه جهت رعایت سیر منطقی بح
زبان عربی به عن وان زب ان علم ی، آی ات االحک ام و های تعبیری مباحث تمهیدی که شامل: ویژگی

 گردد.می حقود قراردادها است به اختصار مطرح

 مبحث اول: طرح مسأله

های فرهنگ ی، سیاس ی،  وه بر نظامبعثت نبوی )ص( شکل گرفت، عی تمدن اس می که در نتیجه
به طور کل ی « نظام حقوقی اس م»باشد.می این تمدنی نیز تشکیل دهنده« نظام حقوقی»اقتصادی،

از ای است؛ از جمله این ویژگی ها، وجود مجموعه« نظام حقوقی»ها و ارکان الزم یک واجد ویژگی
ه قوانین آن بر این اصول و قواعد کلی است قواعد عام و اصول کلی منسجم و نیز مبتنی بودن مجموع

(. در نظام حقوقی اس م، یکی از منابع مهم و متقن اصول و قواعد کل ی ۶ش، ۱۳۹۵)محقق داماد، 
باشد. افزون بر این، منابع فقهی از صدراس م تاکنون حقوقی، آیات قرآنی است که به زبان عربی می

 به زبان عربی بوده است. 
زبان اهمیتی در خور توجه یافته است چرا که ب رای حم ل مف اهیم و دس تاوردهای در دنیای مدرن، 

ی علم ی و نی ز ش ناخت ه ازبانشود. علم به چگونگی پدیدار ش دِن می عظیم بشری از آن استفاده
های زبان علمی، ما را به مستقل بودن زبان علمی از زبان همگانی رهنمون ساخته و با س از و ویژگی

 نماید. در حقیقت، زبان علم عین علم است و علم در زب ان خ ود ب ه وج ودر آشنا میکار علم بیشت
(. پ س، ۱۲ش، ۱۳۶۴شناس د )آش وری، م ی شناس د، عل م رام ی آید و آن کس که زبان علم رامی

شناخت زبان علمی آشنایی با علم را در پی دارد. علم حق ود نی ز از س ایر عل وم مس تثنا نیس ت، و 
توان چنین تعبیری را پذیرفت ک ه نردب ان می آن همین اصل جاری است. بنابراین، درباره زبان علمِی 

فهم مسائل حقوقی، داش تن ادراک ی ص حیح از اص ط حات حق وقی اس ت )جعف ری لنگ رودی، 
 (.۳۶ش، ۱۳۸۷

بی شک، آیات فقهی قرآن یا آیات االحکام در ساختار نظام حقوقی اس  م نق ش بس زایی دارن د. از 
ر نتیجه ظهور تمدن اس می و در پی آن تکامل روح علمی، زمینه پیدایش زبان علم ی سوی دیگر، د

فراهم آمد. زبان عربی به عنوان زبان قرآن، زبان علمِی تمدن اس می به شمار آم د. بن ابراین، گ زاره
های عب ادی و غیرعب ادی مانن د موض وعات کیف ری، های فقهی ناشی از آیات االحکام نیز در حوزه
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 ی و حقوقی از جمله حقود قراردادها به زبان عربی، به عنوان زبان علمی، تبیین گردید.قضای

مسأله و ساال اصلی مقاله حاضر این است که آیا پویایی و ظرفیت قواعد و اصول حق ود قرارداده ا 
 توان از پویایی، ظرفیت و غنای زبان عربی در تفسیر آیات فقهی قرآن که ب ا متقض یات زم ان ومی را

مکان تناس  دارد، متأثر دانست؟ جه ت بررس ی مس أله اص لی، نخس ت ض روری اس ت برخ ی 
 زبان عربی به عنوان زبان علمی مطرح گردد.های ویژگی

 های زبان عربی به عنوان زبان علمیمبحث دوم: برخی ویژگی

. در ه ای مس لمانان ب وده اس تچنان که آشکار است زبان عربی، زبان بسیاری از نخستین نوش تار
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. 
زبان علم در دنیای اس م زبان عربی بوده است و دانشمندان اس می در سراسر نقاط اس می، علوم 

نوشتند. حتی اگر اندیشمندان اس می در ایران کتابهای فقهی خود را ب ه می به زبان عربی اس می را
نوشتند، از وانگان و اصط حات تخصصی عربی به عنوان زبان علمی اس تفاده م یزبان فارسی می

 نمودند.
 های زبان عربی اشاره شود: در اینجا، مناس  است به برخی ویژگی

شوند: کلمات واحد که شامل کلم ات ص ناعی م یی به سه دسته تقسیم میوانگان در زبان عرب (۱
ه ای فراوان ی شوند، کلمات مزجی یا ترکیبی و کلمات متصرفه. کلمات متص رفه، کلم ات و ص یغه

شوند. در ای ن م ورد، ویژگ ی ک ام   است که برای ساخت معانی گوناگون از لغت اصلی مشتق می
ن دیگری تشابه ندارد، این است که وانگان گون اگون ب ه دو جه ت از ممتاز زبان عربی که با هیچ زبا

کنند: یکی به دلیل مشتق بودن و دیگری از جهت اعراب. در واقع، م اده لغ ت یکدیگرامتیاز پیدا می
ه ای متع دد جزی ی( ب ه ص ورتهای اصلی متناس  با معانی مختلف )و در برخی موارد با تفاوت

شود. اما از جهت تفاوت اع راب وانگ ان اس ت ک ه رف از آن بحث مینماید که در علم صتغییر می
شود و آن موضوع بحث عل م نح و نقش هر وانه اعم از فاعل، مفعول، مبتدا و مانند آن، مشخ  می

 (.۱۹ش، ۱۳۹۰است )أحمد عثمان، 
ای ک ه ش خ  شگفت انگیز زبان عرب ی اس ت. ب ه گون ههای تناس  لفظ و معنا نیز از ویژگی (۲

تواند وانگان مورد نی از را بس ازد، وانگ ان گون اگونی ک ه ط به این زبان، براساس دستور زبان میمسل
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ه ای بیانگر حاالت مختلف انسانی از جمله مکنونات درونی است، و یا حکایتگر مفاهیم و اندیش ه
 (.۱۹ش، ۱۳۹۰نماید )أحمد عثمان، گوناگون است که به ذهن انسان خطور می

ت و غنای زبان عربی از خصوصیات مورد توجه این زبان است. فراوان ی تع داد گستردگی، وسع (۳
وانگان، خود نشان دهنده قوت و غنای این زبان است. زبان عربی یکی از س اختارمندترین قواع د را 

از  ه ازبانی جهان داراست، و همین موضوع سب  شده زبان عربی نسبت ب ه دیگ ر هازباندر میان 
صدرهای زیادتری برخوردار بوده و به تعبیر دیگر، وانه زای ی در ای ن زب ان س هل و تعداد کلمات و م

ها وانه وجود دارد. برای آسان باشد. این گستردگی دامنه لغات تا آنجاست که گاهی برای یک معنا ده
 معنا وجود دارد.یازده وانه هم« عشق»هفتاد معنا دارد، یا برای « عین»نمونه، کلمه 

 یات االحکاممبحث سوم: آ

ای از آیات قرآن کریم به احکام و قوانین شرعی مورد نیاز بشر در موض وعات مختل ف، بخش عمده
اعم از موضوعات عبادی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، قضایی، فقهی، اختصاص یافته اس ت ک ه در 

داد چن ین آی اتی در تع اند.را به کار برده« آیات االحکام»مورد این آیات، مفسران و فقیهان اصط ح 
در مجموع قرآن، اخت ف نظر وجود دارد و این اخت ف ناشی از برداشت متفاوت از تعری ف آی ات 

 االحکام در میان فقیهان بوده است.
ت رین گ ام در اس تنباط بی گمان، تجزیه و تحلیل و تفسیر صحیح آی ات االحک ام، نخس تین و مه م

ه ای اجته ادی، از استداللی فقه ی در آغ از بخ ش احکام است، چنان که فقیهان در کت  معتبر و
آورند، زیرا وجود و داللت آیات مربوط به مسأله مورد بحث ن زد آن ان داللت آیات سخن به میان می

شود. به ویژه آن که این آیات معموال  با اط د و عموم همراه هستند که برای فقیه بسیار مهم تلقی می
 (.۱۰ ۹ش، ۱۳۸۸)عمید زنجانی، در توسعه مسأله بسیار مهم است 

یکی از مواردی که در تفسیر آیات االحکام باید مورد توجه قرار گیرد، بررسی مفردات آیات ب ه وی ژه 
ه ا در ش وند. ش رح ای ن کلی د وانهکلماتی که محور اصلی مفاد فقهی آیات االحکام محسوب م ی

وجهی در اس تنباطات فقه ی از ترین قسمت درس آیات االحکام بوده و نق ش قاب ل ت حقیقت عمده
 (.28ش، 1388)عمید زنجانی،  آیات دارد

 مبحث چهارم: حقوق قراردادها

ای از قواعد که بر اش خاص ب ه ای ن در نظام حقوقی، یکی از معانی حقود عبارت است از مجموعه
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انن د اعتبار که در اجتماع هستند ناظر و حاکم است. حقود به این معنا، دارای موضوعات مختلفی م
اشخاص، اموال و قراردادها است که در هم ه ای ن موض وعات، آی ات االحک ام نق ش مهم ی دارد. 

ای از قواعد، اص ول و مق ررات اس ت، ش امل مب احثی مانن د ش رایط حقود قراردادها که مجموعه
اده ا صّحت و اعتبار قراردادها، آثار قراردادها از جمله اصل لزوم قراردادها و قدرت اجبارکننده قرارد

 (. حق ود قرارداده ا را ب ه اعتب اری۲۸۱ش، ۱۳۸۲شود )کاتوزی ان، می و نیز اجرا و انح ل قرارداد
توان در دو دسته کلی تقسیم نمود: دسته نخست، قواعد، اص ول و ش رایط عم ومی ک ه در کّلی ه می

یط و ام وری گردد. دسته دوم، ش رامی قراردادها و عقود، خواه عقود معین و یا عقود غیرمعین رعایت
که به طور خاص و صرفا  در یک رابطه حقوقی قراردادی ویژه و ب ه تعبی ری در ی ک عق د و ق رارداد، 
مانند عقد بیع و عقد اجاره کاربرد دارند. قانون مدنی ایران، که به طور اساسی و عمده ناش ی از فق ه 

« و تعه دات ب ه ط ور کل یعق ود »امامیه است، مباحثی از حقود قراردادها را در باب اول با عن وان
 .2، و بخشی از این حقود را در ذیل عقود معین در باب سوم تبیین کرده است1مطرح کرده است

 بخش دوم: قواعد عمومی قراردادها مبتنی بر آیات االحکام

در این بخش، برخی از قواعد عمومی که مبتنی بر آیات االحکام در زمینه حق ود قراردادهاس ت ب ا 
کید بر نقش  گیرد. در این راستا، نخست قاعده ل زوم تبی ین پویایی زبان عربی مورد بررسی قرار میتأ

 گیرد.می خواهد شد. سپس، قاعده الضرر و در نهایت، قاعده نفی عسر و حرج مورد تحلیل قرار

 مبحث اول: قاعده لزوم

َها یا»مفسران و فقیهان قاعده لزوم را از آیه  ِذیَن  َأیُّ کنن د. وانه م ی اس تنباط« 3ِب اْلُعُقوِد ... واَأْوفُ  آَمُنوا الَّ
 ب ه بس تن دیگ ر، چی ز به چیزی بستن و زدن گره معنای به عقد در لغت و است، عقد جمع «عقود»

 ب وده و الم و ال ف ب ه مع رف جمع «العقود»وانه  .نشوند جدا یکدیگر از خود خودی به کهای گونه
در کن د، حم ل کن یم. م ی چیزی که عنوان عقد صدد بنابراین، مناس  است آن را بر عموم و بر هر

نتیجه، معنای آیه این است که وفای به تمام قراردادها بر مسلمانان واج  اس ت و در ه ر زم ان و از 
 (.158  157، 5)طباطبایی، ج  ابتدای انعقاد هر عقدی باید به آن پایبند بود

رسانیدن و طبق وعده عم ل ک ردن اس ت. وف ا در و عمل را به اتمام « ایفا»به معنی « وفا»از « َاوفوا»
                                                                                 

 .قانون مدنی ایران 300تا  183. از ماده 1
 .قانون مدنی ایران 807تا  338. از ماده 2
 ...«.هان ای کسانی که ایمان آوردید به قراردادها و تعهدات وفا کنید، : »1. مائده/ 3
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اشیای قابل اندازه گیری، به معنای پر کردن پیمانه بوده و تأکیدی در انجام تعهدات اس ت مانن د آی ه 
لا» ِدِهم ِإلى َعْهَ ُهْم  ِإَلْیِهْم  َفَأِدمُّ ک ه ب ه اتم ام رس اندن پیم ان ب ه لح اظ زم ان و خصوص یات « 1ُمن َّ

(. ب دین ۱۵۳ش، ۱۳۸۸ه در عمل ب ه تعه دات اس ت )عمی د زنج انی، تعهدات، حکایت از مبالغ
ترتی ، انتخاب دقیق وانگان عقود و وفا در این آیه از یک س و، و اض افه ش دن ال ف و الم ب ه کلم ه 
عقود، این پویایی و توسعه معنا و مفهوم را در حوزه قراردادها به ارمغان آورده است که کّلیه قراردادها 

 الزم الوفاست.ها و مکانها ی در همه زمانو روابط قرارداد

 ب ه ک ردن وف ا ب ه اکید دستور بر داللت «ِباْلُعُقل ِ  َأْوُفلا»جمله  ظاهر برخی مفسران بر این باورند که
 وف ا ب ا تناس بی ک ه پیم ان و عرفی عقد مصادیق همه است و عمومی دستور این ظاهر و عقود دارد،

 محق ق را لغ وی عق د معن ای ک ه قولی و فعل هر از است عبارت عقد گیرد.می بر در را باشد داشته
 ب ه بس ته که بطوری میان دو چیز، ارتباط نوعی کردن برقرار از است عبارت لغوی معنای آن و سازد،

 و ک اال ب ین ملک ی رب ط نوعی از است عبارت که بیع، عقد مانند گردد، جداناپذیر آن از و شده، آن
نی ز  و نمای د، تص رف بخواه د گون ه ه ر ک اال آن در بتواند عقد از بعد مشتری که بطوری مشتری،

 کن د تص رف و دخ ل ک اال آن در نتواند دیگر و شود، قطع داشته کاال آن با فروشنده قب  که ایرابطه
 (.158، 5نیست )طباطبایی، ج  مالك آن دیگر چون

نموده اند که الزم ه مش روعیت  بسیاری از مفسران و فقیهان از آیه مورد بحث، اصل لزوم را استنباط
دادن به همه عقود است. برای نمونه، شیخ انصاری معتقد است حکم کّلی به وجوب وفای ب ه عق د 
در حقیقت لزوم عقد است و با توجه به این اصل قرآنی، جواز برخی عقود باید با دلیل خاص اثب ات 

آی ه قرآن ی م ورد نظ ر چن ین (. محقق کرکی اص ل ل زوم را از 333د، 1418گردد )شیخ انصاری، 
کند: امر به وفای به عقد، بدان معناست که عقد الزم اس ت و قاب ل تخل ف نیس ت مگ ر می استفاده

(. ع مه حّلی نیز اصل ل زوم را 326د، 1411آنکه بتوان لزوم را شرعا  به صورتی رفع کرد )الکرکی، 
د به حال خود باقی است لزوم وفای به عقد کند: مفاد آیه آن است که تا عقمی این گونه استفاده از آیه

(. براساس ای ن تفس یر، وج وب وف ا از آث ار و احک ام عق د ۴۸۴د، ۱۴۱۲باید ادامه یابد )الحلی، 
تواند انواع مختلف باشد و مادام که عقد باقی است این حکم کلی یعنی شود و عقد میمحسوب می
 (.۱۵۷ش، ۱۳۸۸خواهد شد )عمید زنجانی،  مترّت  لزوم نیز بر آن

 ک ه مص ادیقی هم ه و آن مع انی همه در را عهد رعایت و فرموده، تاکید عهد به وفای در کریم قرآن

                                                                                 
 «.شته اید نگاه دارید...که مقّرر دا پس با آنها عهد را تا مدتی: »... 4. توبه/ 1
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 پیم ان و عه د ک ه کس انی را و ش ود،نم ی آن از ش دیدتر که تاکیدی نموده است، شدید تاکید دارد
 کس انی ن ین،نموده است. همچ تهدید خشن لحنی با و فرموده، مذمت بیان شدیدترین به شکنندمی

 و تع داد ای ن ق رار داده اس ت، ثن ا و مدح بسیاری مورد آیات در کنندمی خویش عهد به وفای که را
 .(159، 5نیست )طباطبایی، ج  آنها به بیان حاجتی که است زیاد قدر آن آیات

که بر فط ری ب ودن ای ن ام ر  است طوری عهدشکنی زشتی و عهد به وفای حسن مبنی بر آیات لحن
 اکی د ه ایس فارش آن ب ه وف ای و عهد حفظ باره در خداوند که است جهت همین دارد. بهداللت 
 اکث ر مانند شریفه آیه این و ،«1َمْسُاال   کاَن  اْلَعْهَد  ِإنَّ  ِباْلَعْهدِ  َأْوُفوا َو »: فرموده است جمله آن از نموده،

 اس ت، نف ری دو و فردی عهدهای شامل هم کرده مذمت را آن نقب و مدح را عهد به وفای که آیاتی
 ب ه وف ای اس  م نظ ر از بلک ه اس ت، امتی و قومی و ایقبیله بین و اجتماعی عهدهای شامل هم و

 و ت رمه م اجتم اعی ع دالت اینکه برای است، فردی عهدهای به وفای از ترمهم اجتماعی عهدهای
 .(159، 5است )طباطبایی، ج  ترعمومی ب ئی آن نقب

دانن د و م ی و یا جواز( عقود را از احکام تأسیسی ندانسته بلکه از احکام امض اییاکثر فقیهان لزوم )
(. ص حت و ۵۸۸ش، ۱۳۸۷جعف ری لنگ رودی، کنن د )م ی دلیل امضایی بودن را بدیهیات قلمداد

حکم امضایی عقود که با امر به وفای به عهد بیان شده اگر چه به ظاهر وجوب تکلیف ی اس ت ول ی 
شود، حکم وضعی یا امض ای حق وقی اس ت. می وع قانونی که با باید و نباید بیانمفاد آن مانند هر ن

بنابراین ترک این واج  تنها به آن معنا نیست که گناه یا جرمی به وق وع پیوس ته، ک ه دارای مج ازات 
ناش ی از ه ای اخروی یا دنیوی است، بلکه معنای آن چنین است که متخلف بای د کلی ه مس ئولیت

رود م ی م وفای به عهد خود را بر عهده بگیرد و عمل او از موجبات ضمان به ش مارنق  عهد و عد
 (.156ش، 1388)عمید زنجانی، 

نماید می چنین جمع بندی آن به وفای وجوب و عهد تفسیر المیزان نظر اس م را در ارتباط با حرمت
 او باش د. ض رر ب ه ی ا و عهد، صاح  نفع به آن رعایت است خواه مطلق که دستور خداوند به طور

 بای د اس  م نظر از که بداند باید بندد،می پیمان مشرك، چند هر دیگری شخ  با که کسی بنابراین،
 اجتم اعی ع دالت جان   رعای ت زی را نبن دد، پیم ان اول از آنک ه ی ا و نمای د عمل خود پیمان به

 ک ه بشکند، را خود عهد مقابل طرف آنکه مگر است؛ فرد یك نشدن متضرر یا و از منافع ترضروری
 هم ان ب ه و کن د نق ب ک رده نقب او که مقداری همان به تواندمی نیز مسلمان فرد صورت این در

                                                                                 
 «.و همه به عهد خود باید وفا کنید، که البته از عهد و پیمان سوال خواهد شد: »34. سوره اسری/ 1
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 (.160، 5نماید و نه بیشتر )طباطبایی، ج  تجاوز او به نیز وی نموده تجاوز وی به او که مقدار

، قاعده ل زوم 2191ه است و از ماده به همین اعتبار، اصل لزوم قراردادها در قانون مدنی ایران نیز آمد
شود؛ به این معنا که هرگاه در لزوم و جواز قراردادی تردی د ش ود بای د آن ق رارداد را الزم می استنباط

قانون مدنی به این دلیل  219دانست، مگر آن که جایز بودن آن تصریح شود. چنین استنباطی از ماده 
مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی »گوید: می است که بخش دوم ماده در مقام استثنا

دهد بخش نخسِت ماده از لزوم عقد سخن گفته اس ت همچن ین، وانه می که خود نشان« فسخ شود
(. ب دین ترتی  ، 255و  253، 3ش، ج1376ماید همین قرین ه اس ت )کاتوزی ان، « الزم االتباع»

در مورد تمامی عقود، هیچ ک دام از ط رفین نتوانن د ب ا  معنای اصل لزوم یا اصالة اللزوم آن است که
ق انون  185(. چن ان ک ه م اده 588 ش،۱۳۸۷قصد یکطرفی آن را فسخ نمایند )جعفری لنگرودی، 

عقد الزم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگ ر »گوید: می مدنی
 «.در موارد معینه

 مبحث دوم: قاعده الضرر

 یکی از مشهورترین قواعد فقهی که در بیش تر اب واب فق ه از جمل ه حق ود قرارداده ا ب ه آن اس تناد
 شود، قاعده الضرر است.می

در قرآن مجید آیاتی وجود دارد که با تصریح به وانه ضرر و مشتقات آن در موارد خاص، احک امی را 
امی است که الضرر را ب ه ص ورت ارائه کرده است که از باب تعلیق حکم بر وصف، دارای معنای ع

(. با توجه به ظرفیت وانگان عربی ۱۳۴ش،  ۱۳۷۰نماید )محقق داماد،می یک قاعده و اصل معرفی
دانشمندان اهل لغت در معنای ضرر، معانی مختلفی بیان کرده اند از جمله: صحاح اللغ ة ض رر را 

غة ضرر را ضد نف ع، و نی ز (. صاح  قاموس الل۷۱۹، ۲د، ج ۱۴۰۷داند )جوهری، می خ ف نفع
م، ۲۰۰۵الّضیق و الّضّیق نیز معنا کرده، همچنین، به معنی سوء حال نیز آورده اس ت )فیروزآب ادی، 

، ۳د، ج ۱۴۲۱(. نهایه ضرر را ضد نفع و همچنین، نق  در حق دانسته است )ابن اثیر، ۴۲۸، ۱ج 
(. مصباح المنی ر ۱۶، ۳ج  ش،۱۳۷۵داند )طریحی، می (. مجمع البحرین ضرر را نق  در حق۸۱

د، ج ۱۴۱۸داند )الفیومي، می ضرر را به معنای عمل مکروه نسبت به یک شخ  یا نق  در اعیان
کند اعم از اینک ه س وء ح ال نف س ب ه می (. همچنین، مفردات ضرر را به سوء حال تفسیر۳۶۰، ۲

                                                                                 
عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها الزم االتباع است مگر اینکه به رضای طرفین »قانون مدنی:  219. ماده 1

 «.به علت قانونی فسخ شوداقاله یا 
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ی ا ب ه خ اطر حال ت خاطر قّلت علم و فضل یا سوء حال بدن به خاطر فق دان عض وی از اعض ا، و 
ش ود در م ورد م ی (. البته گفته۳۸۲د، ۱۴۱۲ظاهری مانند قَلت مال و آبرو باشد )راغ  اصفهانی، 

شود اما در مورد فقدان احت رام، تجلی ل و آب رو، وانه ض رر کمت ر می نفس و مال کلمه ضرر استفاده
 (.۱۴۳ش، ۱۳۷۰شود )محقق داماد، می استعمال

است که در قرآن هم آمده است. برخی از اهل لغت، ضرر را با ض رار  از جمله مشتقات ضرر، ضرار
؛ و فیروزآب ادی، ۷۱۹، ۲د، ج ۱۴۰۷؛ جوهری، ۳۸۲د، ۱۴۱۲دانند )راغ  اصفهانی، می هم معنا
ال ضرر و ال ضرار فی »مندرج در گزاره های (، اما صاح  نهایه در توضیح وانه۴۲۸، ۱م، ج ۲۰۰۵

ر از ضّر است و به این معناست که اضرار به شخ  به س ب  ایج اد ، لغت ضرانویسدمی «االس م
؛ همچنین او در تفاوت میان ضرر و ضرار قائل است، ضرر فع ل ی ک طرف ه 1ضرر بر او جایز نیست

نسبت به یکدیگر است؛ و نیز هنگام ابتدا ب ه ض رر رساندن متقابل دو نفر  است اما ضرار، فعِل ضرر
بر ضرری که از جان   دیگ ری ب ه انس ان  شود، اما هنگام مجازاتمی رساندن از وانه ضرر استفاده

(. مجمع البحرین نیز ضمن ۸۱، ۳د، ج ۱۴۲۱ابن اثیر، شود )می وانه ضرار به کار برده شودمی وارد
تأیید تفاوت میان معنای ضرر و ضرار بیان شده در نهایه، ی ک تف اوت دیگ ر می ان ض رر و ض رار را 

رر به معنای ضرر رساندن به دیگری است تا خود انتقاع ببرد اما ضرار، ضرر کند که ضمی چنین نقل
 (.۱۶، ۳ش، ج ۱۳۷۵طریحی، ) رساندن به دیگری است اگر چه خود نفعی نبرد

صدمه جانی زدن به خود و دیگری چ ه ب ه  -تواند باشد: الفمی معانی ضرر در فقه نیز از این جمله
تج اوز ب ه حیثی ت دیگ ران و لطم ه زدن ب ه  -اش د. بصورت ضرب و جرح و چه به صورت قتل ب

ات ف و ناق  کردن اموال خود و دیگران و تجاوز ب ه م ال غی ر، مانن د غص   و  -حیثیت خود. ج
 (.۴۱۵ش، ۱۳۸۷خیانت در امانت و اخت ل )جعفری لنگرودی، 

مش تقات آن در اکثر استعماالت ضرر و اضرار و مشتقات آنها مالی یا نفسی است اما کاربرد ضرار و 
تضییق، اهمال، حرج و سختی شایع و رای  است. در ق رآن نی ز هرج ا وانه ض رر اس تفاده ش ده ب ه 

 ح رج ج ادمعنای ضرر مالی و جانی آمده است. ولی هر جا کلمه ضرار آمده به معن ای تض ییق و ای
َخُذوا َمْسنِ  ا  » یفهو آیه شر «2ال ُدَضارَّ واِلَ ة  ِبَلَلِ ها»مانند: آیه شریفه  ،است برای دیگری ِذیَن ادَّ َو الَّ

                                                                                 
َرر َعَلْیهِ . 1 ّر: َأْي اَل ُیَجاِزیِه َعَلی ِإْضَراره ِبِنْدَخاِل الضَّ َرار: ِفعال، ِمَن الضَّ  .والضِّ
 «....هیچ مادری به سب  طفلش زیان نبیند و...: »233. بقره/ 2
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 به بعد(. ۲۸، ۱، جد۱۳۸۵)امام خمینی،  نازل شده است در خصوص مسجد ضرار که «1ِضرارا  

شود که هرگونه ض رر رس اندن ب ه می درباره قاعده الضرر این نتیجه حاصل 2با مراجعه به آیات قرآن
ست. به این معن ا ک ه اوام ر خداون د مبتن ی دیگران به طور مطلق از سوی خداوند نفی و نهی شده ا

 است بر اینکه مبادا ضرری متوجه مکّلف شود. بنابراین، ضرر در اس م مشروعیت ندارد.
قاعده یا قانون الضرر در شرع در موردی وضع شد که شخصی از حق مالکیت خود ب ا س وءنیت ب ه 

موارد دیگ ر س رایت  ورد ننموده و بهکرد ولی فقیهان آن را محدود به همین مضرر دیگری استفاده می
 شود:می در دو مورد از این قاعده در فقه استفاده اند.داده
 در قوانین ناظر به روابط انسان و خداوند مانند قوانین مربوط به پرستش خداوند. -اول

مث ال در قوانین ناظر به روابط افراد با یکدیگر و روابط افراد ب ا مراج ع ق درت عم ومی. ب رای  -دوم
استخراج شده است و قانون مخصوص ندارد. فقیهان « الضرر»خیارغبن از دید اکثر فقیهان از قاعده 
کنند بوسیله الضرر حدود و شرایط یک ق انون را ت ا ج ایی ک ه در استنباط کلی که از قوانین شرع می

اط جدید کرد، ام ا ای عقیده دارند که از الضرر نباید استنبکنند. هر چند عدهمقدور است، معین می
 (.۵۸۷ش، ۱۳۸۷کنند )جعفری لنگرودی، فقیهان به کمک الضرر سوء استفاده از حق را منع می

می توان گفت در حقود اس م لزوم جبران ضرر به دیگری یا قاعده الضرر، ق دیمی ت رین مفه ومی 
ض مان قه ری بجا مانده و منشأ تمام قواعد دیگر است. ه ر زم ان ک ه  3است که از مسئولیت مدنی

 مطرح شود، هرچند قاعده الضرر به عنوان مدرک اصلی ضمان نباشد، اما پایه و اساس آن را تش کیل
دهد. البته باید دانست که در حقود اس م قلمرو قاعده الضرر وسیع ت ر از مس ئولیت م دنی ب ه می

ح دود کنن ده معنای مرسوم آن است. در حقیقت، فقیهان از این قاع ده ب ه عن وان حک م ث انوی و م
استفاده کرده اند، تا هر جا که ضرر نامشروع یا نامتناسبی از احک ام ناش ی ش ود از آن پرهی ز کنن د. 
برای مثال، اگر حکم لزوم قراردادها در موردی موج  ایجاد ضرر شود، قاعده الضرر ای ن حک م را 

 (.۷۶ ۷۵، ۱۳۷۰اتوزیان، کند )کمی تعدیل نموده و برای زیان دیده حق بر هم زدن قرارداد را ایجاد
تواند به واسطه از بین رفتن مالی باشد، یا ب ه واس طه ف وت ش دن می مصادیق ضرر در حقود مدنی

                                                                                 
 «.و کسانی که مسجدی برای ضرر زدن و... ساخته اند: »107. توبه/ 1
، بقره/ 12، نساء/ 107در تفسیر آیات توبه/  317، 19؛ و ج 437و  241، 236، 2؛ ج 212، 4؛ ج 390 389، 9ن فی تفسیرالقرآن: ج . المیزا2

 .6، و ط د/ 282، 233، 231
« در هر مورد که شخ  ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد». تعریف مسئولیت مدنی: 3

 (.10، 1370)کاتوزیان، 
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شده است. همچنین، ضرر منفی در فقه اشاره به م دلول قاع ده می منفعتی که از انجام تعهد حاصل
ری لنگ رودی، الضرر است، و مقصود ای ن اس ت ک ه ش ارع، ض رر را منتف ی ک رده اس ت )جعف 

 (.۴۱۵ش، ۱۳۸۷

منتقل شده است و ب ه موج    1قانون مدنی ایران ۱۳۲بدین ترتی ، مفاد قاعده الضرر از فقه به ماده 
 این ماده تصرفات مالک در ملک )و به طور کلی در مال( خود در شرایط ذیل ممنوع است:

 مال خود تصرف کرده باشد. ای نداشته و او عمدا  به ضرر غیر درتصرفی که برای مالک بهره -الف

برد ولی عمدا  برای بردن آن بهره، راه ی را انتخ اب کن د تصرفی که مالک از آن تصرف بهره می -ب
توانست همان نفع را از راه دیگری که ض رری ه م ب ه دیگ ران که موج  ضرر غیر شود، با اینکه می

 نرساند به دست آورد.
هرگاه موج   اض رار  ،اینکه به  قصد اضرار به غیر نباشد و لو ،در ملک خود نیازتصرف زائد بر  -ج

 .(۵۸۷ش، ۱۳۸۷)جعفری لنگرودی،  غیر گردد نیز ممنوع است
توان چند ماده دیگر در ارتباط با قاع ده الض رر ارائ ه ک رد، می افزون بر ماده نامبرده از قانون مدنی،

مشترک راضی باشند تقس یم ب ه نح وی هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال »د.م.:  ۵۹۱برای نمونه: ماده 
 آید و در صورت عدم تواف ق ب ین ش رکا ح اکم اجب ار ب ه تقس یممی که شرکا تراضی نمایند به عمل

کند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقس یم می
تواند دیگری را اجبار ب ر بن ا و تعمی ر نمی هیچ یک از شرکا»د.م.:  ۱۱۴؛ ماده «باید به تراضی باشد

ص حت »د.م.:  ۶۵؛ و م اده «دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگ ر ممک ن نباش د
 «.وقفی که به علت اضرار ُدّیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه ُدّیان است

و ظرفی ت مع انی آن در هم ه  توان نتیجه گرفت که بار ادبی گسترده وانه ضرر و وس عتمی بنابراین،
ابعاد روابط فردی و جمعی از جمله، روابط قراردادی در بستر حقود قراردادها ت أثیر بس زایی دارد و 

 نفی شده است.ها بر اساس قاعده الضرر هر نوع ضرر و زیان و اضرار افراد به یکدیگر در همه زمینه

                                                                                 
کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع »قانون مدنی:  132. ماده 1

 «.حاجت یا رفع ضرر از خود باشد
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 مبحث سوم: قاعده نفی عسر و حرج

یِن ِمْن َحَرج  »آیه استنباط المیزان از  و نیز سایر آیات مربوطه، این اس ت ک ه « 1ما َجَعَل َعَلْیُکْم ِفي الدِّ
بن ابراین، حک م آی ه  (412، 14ج  د،1417 شریعت اس م شریعتی سهل و آسان است )طباطب ایی،

آی ه  به ای ن جمل ه از  نهایفقناظر به کلیه قوانین اس م است و اختصاص به برخی احکام ویژه ندارد. 
اس ت ک ه از قاع ده ای ن منظور  اند.استشهاد کرده یا قاعده نفی عسر و حرج برای رفع حکم حرجی

هرگاه در اثر عمل به احکام و الزامات ش رعی، مکَل ف در عس ر و ح رج ق رار گی رد، ای ن احک ام و 
 .شودمی الزامات از عهده او برداشته

حرام است. گفت ه ان د ح رج در اص ل ب ه معن ی َحَرج در لغت به معنای ضیق، تنگی، تنگنا، گناه و 
که موج  حص ول تص ور ض یق و تنگ ی می ان آن اش یا ش ود ای اجتماع و انبوه شئ است، به گونه

 .(۱۸۳م، ۲۰۰۵؛ و فیروزآبادي، ۳۶۱، ۱د، ج ۱۴۲۱؛ ابن اثیر، ۱۴۷د، ۱۴۱۲)راغ  اصفهانی، 
س خت و س خت ش دن  شکل،نیز متضاد یسر است و در معنی صع ، تنو، دشوار، م« عسر»وانه 

رود. این وانه در قرآن کریم به همین معناست؛ چن ان ک ه خداون د فرم وده اس ت: روزگار به کار می
ُ ِبُکُم اْلُیْسَر َو ال ُیِریُد ِبُکُم اْلُعْسَر » س یجعل اهلل بع د عس ر »ی ا « 3فان م ع العس ر یس را» ،«2ُیِریُد اهللَّ

صعوبت، مشقت و شدت است که در فارس ی از آن ب ه  بدین ترتی ، معنای عسر عبارت از«. 4یسرا
 (.ش۱۳۷۷ شود )دهخدا،دشواری و سختی تعبیر می

پس از روشن شدن معنای لغوی حرج و عسر؛ از جهت مفهومی، برخی رابطه میان عس ر و ح رج را 
ض یقی  رسر اعم و مطلق از حرج و ضیق است، زیرا ه ع»اند: عموم و خصوص مطلق دانسته و گفته

 (.۶۱د، ۱۳۲۱راقی، ن)« ولی هر عسری ضیق نیست ،ستعسر ا

زی را ه ر عمل ی ک ه  ؛ر و حرج، تساوی است نه عموم و خصوص مطل قسمصادیق ع میان ما رابطها
 آن هست و برعکس، ه ر ک اری ک ه انج ام دادن نیزانسان را به تنگنا و ضیق اندازد، دشوار و سخت 

، ض ابطه همچن ینش ود. م ی فشار بر او نی ز سخت و شاد باشد، موج  تنگی و اعمال انسانبرای 
تعیین مصداد عسر و حرج، عرف است که مطابق آن، هر کاری که موج   مض یقه و تنگن ا باش د، 

                                                                                 
 ...«و در این دین برای شما دشواری ننهاده : »... 78. الح / 1
 ...«.خداوند برای شما حکم را آسان خواسته و تکلیف را مشکل نگرفته : »... 185. بقره/ 2
 «.( با هر سختی البته آسانی هستکهپس )بدان : »5. الشرح/ 3
 «.و خدا به زودی بعد هر سختی آسانی قرار دهد: »7. ط د/ 4
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تکلیف ی اس ت  شودمی موج  عسر و حرجکه  یور از تکلیفظشود. منمی حرج و دشواری نیز تلقی
)محق ق  برای مکلف قاب ل تحم ل نیس ت تا  قدرت انجام آن را دارد ولی این امر عاد ف عق   که مکلَ 
 (.۸۳، ش۱۳۹۵داماد، 

بیان ش ده  مانند روزه نفی عسر به صورت علت کلی یک حکم جزئی، 1سوره بقره ۱۸۵در آیه اگر چه 
هم ه احک ام  عام است و از لحاظ ثبوتی، «یرید اهلل بکم الیسر و الیرید بکم العسر»جمله اما است، 

 ش ودم ی ش امل ارو رابطه حقوقی اش خاص ب ا یک دیگر  اردادهااز جمله احکام مربوط به حقود قر
بنابراین، حکِم نفی عسر و حرج به صورت یک قاع ده و اص ل  (.۸۵ش، ص  ۱۳۹۵)محقق داماد، 

 شود. می به کار برده

ای ن اس ت ک ه هرگ اه تکلیف ی دش وار و نفی عسر و ح رج منظور از قاعده اس می ر فقه و حقود د
دش واری و »ح د و ان دازه  نه ایش ود. برخ ی از فقس اقط م ی از مکّلفین ، تکلیفمشقت بار باشد

ص اح  ج واهر پ س از  ،مقید کرده اند «تحمل نشود عادتا  »یا  «فاحش»یا  «شدید»را به  «مشقت
نویسد: اقوا ای ن اس ت می ل تیمم در این موردئاز مساای لهأنقل گفتار تعدادی از بزرگان فقها در مس

 دشوار باشد و سخت ا  از عسر و حرج شدید اقتصار نمود که تحمل آن عادتای ندازهو ا که باید بر حَد 
. با توجه به این معنا و این فتاوا برخی در بی ان ح َد و ان دازه و تعری ف (۲۰۰ش،  ۱۳۸۳)محمدی، 

عسر و حرج نوشته اند: عسر و حرج آن است که مستلزم مشقت شدیدی باشد ک ه م ردم عادت ا  آن را 
(. در حقیقت، بر مبنای ع رف تش خی  داده ۱۹۴، ۱د، ج۱۳۸۲کنند )مکارم شیرازی، تحمل نمی

 شود که مشّقت شدید و غیرقابل تحمل است.

« نظری ه ح وادث پ یش بین ی نش ده»در حقود بین الملل و نیز حقود داخلی بسیاری از کش ورها، 
ی دارد. ب ه موج   مطرح است که شباهت زیادی با قاعده نفی عسر و حرج در فقه و حقود اس  م

این نظریه هرگاه در اثر بروز حوادث غیرمترقبه و غیرقابل اجتناب، تع ادل عوض ین معامل ه ب ه ط ور 
آشکاری به هم بخورد و درنتیجه، اجرای مفاد قرارداد دشوار ش ود، ای ن ق رارداد در ص ورت امک ان 

. در توض یح (۱۰۹ش، ۱۳۹۵ش ود )محق ق دام اد، می توسط قاضی تعدیل و یا حس  مورد منحل

                                                                                 
ِذي َرَمضاَن  َشْهُر . »1 اِس  ُهدی   اْلُقْرآُن  ِفیهِ  ُأْنِزَل  الَّ نا َو  ِللنَّ ْهَر  ِمْنُکُم  َشِهَد  َفَمْن  اْلُفْرقاِن  َو  اْلُهدی ِمَن  ت  َبیِّ  َسَفر   َعلی َأْو  َمِریضا   کاَن  َمْن  َو  َفْلَیُصْمهُ  الشَّ

ةِ  ام   ِمْن  َفِعدَّ ُ  ُیِریُد  ُأَخَر  َأیَّ ةَ  ِلُتْکِمُلوا َو  اْلُعْسَر  ِبُکُم  ُیِریُد  ال َو  اْلُیْسَر  ِبُکُم  اهللَّ ُروا َو  اْلِعدَّ َ  ِلُتَکبِّ ُکْم  َو  َهداُکْم  ما َعلی اهللَّ َتْشُکُروَن: ماه رمضان اّیامی  َلَعلَّ
که است که قرآن در آن نازل شده برای هدایت بشر و برای راهنمایی و امتیاز حق از باطل، پس هر کسی دریابد ماه رمضان را روزه بدارد و هر 

های دیگر روزه دارد که خداوند برای شما حکم را آسان خواسته و تکلیف را ناخوش یا در سفر باشد به شماره آنچه روزه خورده است از ماه
 «.مشکل نگرفته و برای این، عدد روزه را تکمیل کرده و خدا را به عظمت یاد کنید که از این نعمت بزری سپاسگزار گردید
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وجه شبه نظریه نام برده با قاعده نفی عسر و حرج، نمونه مناسبی در اینجا قاب ل ط رح اس ت: ب رهم 
پیش بینی نشده و غیرمترقبه که منجر به عس ر و ای خوردن تعادل اقتصادی قرارداد است یعنی حادثه

وض ع، نتیج ه تقص یر و زند. حال اگر پدیدار شدن ای ن می شود و تعادل قراردادی را به هممی حرج
آید و در اینج ا قاع ده نف ی عس ر و ح رج قاب ل می تخلف متعهد نباشد، درنتیجه، غبِن حادث پدید

 (.۹۹ش، ۱۳۷۶اعمال است )کاتوزیان، 

بینیم که در برخی موارد مفاد قاعده نف ی عس ر و ح رج م ورد می ا استقرا در قوانین و مقررات ایرانب
جر در أتوان مورد ط د و یا رابطه استیجاری مال ک و مس تمی است که استفاده قانونگذار قرار گرفته

 شرایطی خاص را از جمله مصادیق بارز آن ذکر کرد.
در صورتی که دوام زوجیت موج  عس ر و ح رج »دارد: می قانون مدنی اص حی مقرر ۱۱۳۰ماده 

ه عسر و ح رج م ذکور تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای ط د کند. چنانچزوجه باشد، وی می
تواند زوج را اجبار به ط د نمای د و در ص ورتی ک ه اجب ار میس ر در محکمه ثابت شود، دادگاه می

به این ترتی  ، مف اد قاع ده عس ر و ح رج ب ه «. شودنباشد، زوجه به اذن حاکم شرع ط د داده می
الط  د » اولیه  قانون مدنی اعمال شده است و به موج  آن، حکم ۱۱۳۰صورت منصوص در ماده 

که بر پایه آن اختیار گسستن پیوند ازدواج فقط به دست زوج داده ش ده اس ت، « بید من اخذ بالساد
در صورت تحقق و اثبات موجبات عسر و حرج زوجه، به حکم ثانوی نفی عسر و حرج از میان رفته 

 است.

ده است، مربوط به رواب ط همچنین، مورد دیگری که مفاد قاعده نفی عسر و حرج در قانون اعمال ش
ق انون مال ک و مس تأجر  ۹استیجاری میان موجر و مستأجر است که در مورد آن قانونگذار در م اده 

در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را ب ه لح اظ »، مقرر داشته است: ۱۳/۲/۱۳۶۲مصوب 
توان د جر نباش د، م یکمبود مسکن موج  عسر و حرج مستأجر بداند و معارض با عسر و حرج مو

 «.مهلتی برای مستأجر قرار بدهد
با توجه به توضیحات پیش گفته درباره دو قاعده الضرر و نفی عسر و حرج، تفاوتی که میان ضرر ب ا 

ش ود. تواند قابل تصور باشد این اس ت ک ه ض رِر زی اد موج   عس ر و ح رج م یمی عسر و حرج
مکن است مورد پرس ش ق رار گی رد، و آن ای ن ک ه در همچنین، رابطه این دو قاعده از جهت دیگر م

برخی موارد ممکن است میان این دو قاعده به ظاهر تعارضی بروز نماید. ب رای مث ال، اگ ر تص رف 
مالکانه مالکی در ملک خود سب  ایجاد ضرر به همسایه اش شود، و از جهت دیگر، منع تص رفات 
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قاعده الضرر، منجر به ایجاد عسر و حرج ب رای مال ک مالکانه او از سوی این همسایه نیز با توجه به 
گردد. در چنین مواردی دو نظریه وجود دارد: برخی قائل به تقدم قاعده نفی عس ر وح رج ب ر قاع ده 

دانند. اما در مقابل، بعضی از فقیهان معتقدند دلیلی وج ود می الضرر بوده، و آن را حاکم بر الضرر
گری مقدم بدانیم در نتیجه، در فرض وجود تعارض، ب ه واس طه ع دم ندارد یکی از دو قاعده را بر دی

ش ود )محق ق م ی شوند و برای حل مشکل به احک ام اولی ه رج وعمی رجحان، هر دو قاعده ساقط
 (.۱۰۴ ۱۰۳ش، ۱۳۹۵داماد، 

توان ارائه داد ک ه انتخ اب وانگ ان می رسد در خصوص قاعده یاد شده، این جمع بندی رامی به نظر
سوره ح ، ظهور در همه احکام و تکالیف دارد. یعن ی در م ورد ه ر حک م و  ۷۸حرج در آیه دین و 

قانونی از دین که متضمن حرج باشد قابل اعمال نیست. بنابراین، در روابط قراردادی نیز حکم ل زوم 
گردد. افزون ب ر ای ن، از س یاد آی ه و می که ناشی از حکم دین است اگر منجر به حرج شود، منتفی

اللت آن بر نفی حرج به طور صریح، قاعده کلی نفی حرج در همه موض وعات، از جمل ه حق ود د
 قراردادها ارائه شده است.

 نتیجه
در نظام حقوقی اس م، یکی از منابع مهم و متقن اصول و قواعد کلی حقوقی، آیات فقه ی ق رآن ی ا 

سعت و غنای آن از خصوصیات آیات االحکام است. در چنین زمینه ای، زبان عربی که گستردگی، و
 مورد توجه است، به عنوان زبان علمی محسوب گردید.

بی گمان، تجزیه، تحلیل و تفسیر صحیح آیات االحکام، به ویژه بررسی مفردات آیات و کلماتی ک ه 
ت رین گ ام در اس تنباط ش وند، نخس تین و مه ممحور اصلی مفاد فقهی آیات االحکام محسوب می

رس ی برخ ی از قواع د عم ومی ک ه مبتن ی ب ر آی ات االحک ام در زمین ه حق ود احکام است. با بر
 شود. می قراردادهاست، نقش پویایی زبان عربی آشکار

َها یا»مفسران و فقیهان قاعده لزوم را از آیه  ِذیَن  َأیُّ در ای ن  ان د.اس تنباط کرده« ِب اْلُعُقودِ  َأْوُف وا آَمُن وا الَّ
ید که انتخاب دقیق وانگان عقود و وفا در این آیه از یک س و، و اض افه آمی راستا، این نتیجه به دست

شدن الف و الم به کلمه عقود، تأثیر ظرفیت و پویایی زبان عربی وحیاتی در بستر تفسیر آیات فقه ی 
قرآن را بر ظرفیت اصول حقوقی از جمله، قاعده لزوم نمایان ساخته است. بدین ترتی  ، ب ر اس اس 

ب ه هم ین  الزم الوفاس ت.ه ا و مک انها یه قراردادها و روابط قراردادی در همه زمانقاعده لزوم، کلّ 
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 اعتبار، اصل لزوم قراردادها در قانون مدنی ایران نیز آمده است.

ش ود ک ه هرگون ه ض رر م ی همچنین، با مراجعه به آیات قرآن درباره قاعده الضرر این نتیجه حاصل
سوی خداوند نفی و نهی شده است. به این معنا که اوامر خداوند رساندن به دیگران به طور مطلق از 

مبتنی است بر اینکه مبادا ضرری متوجه مکّلف شود. بنابراین، ضرر در اس م مشروعیت ن دارد. در 
در هم ه ابع اد ه ا این راستا، بار ادبی گسترده وانه ضرر و مشتقات آن و وسعت و ظرفیت مع انی آن

مله، روابط قراردادی تأثیر بسزایی دارد. بر اساس قاعده الض رر ه ر ن وع روابط فردی و جمعی از ج
نفی شده است. مفاد قاعده الضرر نیز از فقه به ها ضرر و زیان و اضرار افراد به یکدیگر در همه زمینه

 قانون مدنی ایران منتقل شده است.

یِن ِمْن َحَرج  » جمله به نهایفق یا قاع ده  برای رفع حکم حرجی شریفه، از آیه« ما َجَعَل َعَلْیُکْم ِفي الدِّ
آنان در تعریف عسر و حرج معتقدند، به ضرر و مش قت ش دید  اند.استشهاد کرده نفی عسر و حرج

مفاد قاعده نفی گردد. افزون بر فقه، می که برای عموم مردم غیرقابل تحمل باشد، عسر وحرج اط د
ب دین ترتی  ،  مالک و مستأجر اعم ال ش ده اس ت.عسر و حرج در قانون موضوعه از جمله، قانون 

ظرافت و غنای وانگان و دستور زبان عربی قرآنی، در خصوص عسر و حرج، نقش مهمی بر پوی ایی 
 و توسعه تفسیری در این بخش از حقود قراردادها داشته است.
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 دور اللغة العربیة الفاعل ف  تفسیر آیات الحکام لقوانین العقود

 الملخص
هي وجل  م ملع  من ملاع  عام  منتظمن  مبتنین  علنى  النظا  القا ل ي اإلسالميإت إح ى سمات 

ما الری  فی  أت آینات األحكنا  لهنا  ور أساسني فني بنین  النظنا  القنا ل ي هذه القلاع  العام . وم
اإلسالمي. و لهذا دحظى اللغ  العربی  ب نفتها لغن  القنرآت بأهمین  بالغن . فمنن البن یهي أت دتبنین 
القضایا الفقهی  النابع  عن آیات األحكا  في ملضلعات جناجی  و مضاجی  و ما ل ی  مختلف  منها ملا ین 

ک ر القلاع  بنی . یبحث هذا المقال فى دبینین دنأثیر حیلین  اللغن  العق ل  باللغ  العربی  التي دتمت  بأ
یتطرق هذا المقال  إلى ثالث  العربی  في دفسیر آیات األحكا  و حیلی  ملاع  ملا ین العقل  و سعتها.

ا للمننهج اللمنفى ملاع  من القلاع  التى دعتم  على آیات األحكا  في م نال منلا ین العقنل  وفقن
التحلیلي: ماع ة اللزو  التي دستفی  من ا یات المعنی  لل الل  علنى وجنلب النلفي بنالعقل  کلهنا. 

و مشتقادها، من باب دعلیق الحكنم علنى « ضرر»کذل  في بعض آیات األحكا  التي د رح بكلم  
في العسر و الحر  منن اللمو دستنبب ماع ة ال ضرر مبنی  على  في الضرر. و دستنبب أیضا ماع ة  

آیات األحكا  المعنی  التي د ل على هذا األمنر أت اإللزامنات الشنرعی  إذا سنببف العسنر و الحنر  
للمكلو درف  عن  دل  اللاجبات، إذ أت القاع دین األخیردین دن الت علنى القنلا ین کلهنا ال سنیما 

یات خام  المفنر ات التني دكنلت ملا ین العقل . ف ت کل ا یات الم روس  دعتبر  راس  مفر ات ا 
المحلر األساسي لمضامین فقهی   یات األحكا ، و لها  ور أساسني فني االسنتباطات الفقهین  منن 

 ا یات.

 : اللغ  العربی ، لغ  القرآت، آیات األحكا ، ملا ین العقل .المفردات الرئیسة
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 3نجمی فاطمه
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 چکیده

از  تصوف که طریقتی زاهدانه و روشی برای سلوک باطنی و مبتنی بر آداب خاصی اس ت
بایس ت رم ز و راز زب ان فت. برای ورود به دنیای تص وف، م یقرن دوم هجری شکل گر

های صوفیانه آنان قابل درک شود. کاربرد ر اندیشهرا شناخت تا از این رهگذهنری بیدالن 
گسترده اصط حات صوفی در شعر عربی معاصر در راستای بیان عواطف، به خلق آث ار 

ک ه از  را ادبی ماندگاری انجامید. این جستار رمزهای صوفیانه محمود حس ن اس ماعیل
 –روش توص یفی  جمله شاعران بنام و تأثیرگذار مصری در عصر حاضر است، با تکیه ب ر

های پ ژوهش نش ان . یافتهمورد بررسی قرار داده است« صوت من اهلل»دیوان  درتحلیلی 
ش اعر دارد. رمزه ای ش اعرانه غالب ا برگرفت ه از ه ای از نهادینه بودن تصوف در س روده

ادبیات صوفی است. گاه شاعر هنجارشکنی نموده و از این رمزه ا در تصاویر متداول در 
توان به کار برد نور و آت ش در معن ای می ن در تصوف استفاده کرده است کهغیر معنای آ

ش اعر ه ای نمادین گمراهی اشاره کرد. کاربرد کوخ و نیل به عنوان نماد صوفیانه از ابداع
 نمایاند. می جهان بینی او را به خوانندهای رود. رمزهای کاربردی شاعر به گونهمی بشمار

 زبان تصوف، رمز، محمود حسن اسماعیل. شعر صوفی، واژگان:کلید
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 مقدمه 
 معنویت بود، در ادبیات عربی که قالبی تهی از عارفانه، بر پایه تعالیم اس می،های راهیابی اندیشه

مسلمانان صوفی میراث بزرگی را ک ه  تحوالت چشم گیری را درآن به وجود آورد و بدان غنا بخشید.
ادبی ات  .وردن دپدی د آ یآثار ادبی مان دگار ه وشد، بر جای گذاشتبامی در غنای خیال و رمز متمایز

و شکوفا گردید و همچون سایر فنون ادبی با انحطاط  بستر تاریخ به حیات خود ادامه دادصوفیانه، در
در عرص ه تص وف  ی ش رد شناس انه اپژوهشادبیات عربی، رو ب ه اف ول نه اد. در دوره معاص ر 

بیشتر شاعران ب ا تص وف گردی د. الزم ب ه ذک ر اس ت ک ه ش اعر  اس می، باعث آشنا شدن شاعران
ش اعرانه خ ویش های معاصر، گرایش صوفیانه ندارد و تنها از آن در راستای بیان احساسات و تجربه

ب دین ترتی   ش اعران ب ه . کن دمی برد و با تعابیر صوفیانه عواطف و دردهای خود را واگویهمی بهره
صوفیان بدان پرداختند، از جمله رمز، اس طوره و کنای ه روی آوردن د. که  ادبی یعصنا اصط حات و

صوفیانه شاعر پرآوازه مصری، محم ود حس ن اس ماعیل ک ه از های مقاله پیش رو به بررسی گرایش
گاهی می است دیواناعران مکت  ادبی ش پردازد. شاعر نامبرده، با برخورداری از فرهنو اس می و آ

تکام ل ش عر شعری نوآوری نمود و در های شعری، در بسیاری از عرصه نسبت به رویکردهای نوین
کوش د م ی تص وف بهاز این رو این جستار با توجه به گرایش شاعر  ،نقش مهمی داشتعربی مدرن 

بپ ردازد و مظ اهر « صوت من اهلل»صوفیانه کاربردی در دیوان های تحلیلی به رمز-با روش توصیفی
 23انتشار یافت مشتمل ب ر  1400اعر بیان نماید. این دیوان که در سال این گرایش را در شعر این ش

خ ورد ک ه نمای انگر م ی ب ه چش م« اهلل»باشد. در عنوان تمامی این قصائد لف ظ ج ل ه می قصیده
محوریت خداوند در دیوان مورد نظر است. تمام اشعار این دیوان ب ا س وز وگ دازی عاش قانه هم راه 

 ر بیشتر نمایانگر گرایش روحی شاعر است، جهت بررسی انتخاب گردید. است و ابیاتی که به نظ

 سؤاالت پژوهش

 پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سااالت است: 
کدام است؟ داللتهای معن ایی ای ن رمزه ا چیس ت؟ « صوت من اهلّل »رمزهای به کار رفته در دیوان 

 رویکرد صوفیانه شاعر چگونه بوده است؟
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 پژوهشپیشینه 

از آنه ا ب ه ه ایی ی بسیاری در زبان عربی درباره شعر صوفی نگاشته ش ده ک ه ب ه نمون ههاشپژوه
 شود: می اختصار اشاره

کت اب فلس فه  نی . انیم، داراالم  1996 م،ینوشته محم د منص ور اب راه« الشعر والتصوف»کتاب 
( م ورد م1995-م 1945)یمعاصر در فاص له س الها یآن را در مکات  شعر ینظر یتصوف و مبان

 قرار داده است. یبررس

د، دانش گاه اب ی بک ر 1427، ه دی فاطم ه الزه راء، «جمالیه الرمز فی الشعر الصوفی»پایان نامه 
بلقاید تلمسان، استاد راهنما محمد مرتاض. این پژوهش به رمز در شعر صوفی ب زری مح ی ال دین 

کند. این پایان می ان پیشین را تبیینبارز رمز صوفیانه در شعر شاعرهای پردازد و ویژگیمی ابن عربی
نامه به مفهوم تصوف و احوال و مقامات و نظریه محی الدین ابن عربی درباره تصوف پرداخت ه و ب ه 
زیبایی شناسی رمز در شعر رابعه العدویه، ابن فارض و ابن رومی در بیان ح  اله ی گری ز زده و ب ه 

 شعر صوفی در اختیار خواننده قرارهای ویژگی طور کلی اط عات مفیدی پیرامون تصوف اس می و
 دهد.می

عب د الغن ی نابلس ی، نی   « دیوان الحق ائق و مجم وع الرق ائق»پایان نامه رمز گرایی در خمریات 
ش، دانشگاه کردستان، به راهنمایی محسن پیشوایی علوی. ای ن پ ژوهش ب ه زن دگی 1392فیضی، 

مری ه س رایی و بازت اب رم ز در خمری ات دی وان وی نامه، آثار و تصوف نابلسی، معانی ش عری، خ
اختصاص یافته است. مطالعه این پایان نامه به خواننده اط عات مفیدی پیرام ون رم ز وتص وف در 

 کند.می دهد و نیز او را با فلسفه تصوف تا حدودی آشنامی ادبیات عربی به ویژه نماد خمر ارائه
یی و اهمی ت محم د حس ن اس ماعیل در عرص ه ش عر شود علیرغم توان امی همانطور که م حظه

معاصر مصر، شعر صوفی وی از قلم پژوهشگران دور مان ده اس ت. از ای ن رو پ ژوهش حاض ر ب ه 
 واکاوی رمز در اشعار صوفیانه وی اختصاص یافت.

 تصوف اسالمی

ب ه دو  توان ای ن نظ رات رامی .وجود دارد ات گوناگوننظرآن  پیرامون ریشهاست که ای تصوف کلمه
نخست دیدگاه کسانی مانند ابوریحان بیرونی و ابوالقاسم قشیری ک ه ب رای  دسته عمده تقسیم نمود:

نظریه بیشتر صوفیان و نویسندگان غی ر ص وفی ک ه اص ل آن را  در مقابل آن اصل عربی قائل نیستند،
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صوف به معنی پشم تصوف اشتقاد یافته از  ،در مشهورترین و پر طرفدارترین نظریه اند.عربی دانسته
است. بر این مبنا، وانه تصوف، مصدر باب تفعل از ریشه صوف، به معنی پشمینه پوشیدن، و صوفی 

معنای معرفت کشفی و ش هودی و عل م  بهاس می،  تصوفاست. دراصط ح  به معنی پشمینه پوش
قرب و فن ا و  حضوری به حق تعالی و اتصاف به صفات خداوند، تخلق به اخ د الهی و نیل به مقام

 ( 15/403،404، ش1387بقا ریشه در کتاب و سنت دارد.)بجنوردی،

 ان. ص وفیستدوست داشتن پیامبر و پیروی از سبک قانونی و اعتقادی و اخ قی او تصوف اس می
نیایشگران و عبادت کنندگان بودند و زهد قدیمی ت رین ن وع از ان واع  ،در قرن دوم هجری پرهیزکاران

باش د. م ی اتاست، که حرکتی درجهت بازگشت به سنت پیامبر و مبارزه با انحراف تصوف اس می 
و از باش د م ی مبنای اول ظهور زهد آنچه در قرآن و سنت آمده پیرامون بیان حقارت دنیا و زین ت آن

دی  دگاه پی  امبر اک  رم اعت  دال و میان  ه روی در برخ  ورداری از دنی  ا و ل  ذتهایش اس  ت.)فاطمه 
 ک های رس ید، ب ه گون ه خ ود کم ال به مرحله تکام ل و سوم( تصوف در قرن 2-9، د1427الزهرا،

توان گفت تصوف حقیقی از این قرن آغاز شد و مفهوم آن در ابتدا نزد صوفیه بسیار ساده ب ود و از می
حدود قرآن و سنت خارج نبود. این مفهوم به تدری  گسترش یافت تا اینکه ب ه ح د مبالغ ه و اف راط 

به ایجاد آشتی کامل می ان ش ریعت و  پنجم( ابو حامد غزالی در قرن 71-72م، 1970رسید.)غنی، 
تصوف نظری به شکل نظام یافته توسط ابن عربی و پیروان او ش کل  .طریقت در عالم تسنن پرداخت

بعدی غالبا توض یح و تبی ین  متصوفهاین عقائد از آغاز در میان صوفیان موجود بوده و بیانات  گرفت.
راه یاف ت و ب ه ادبی ات  د، 2در ق رن تص وف  (397، ش1387ن باورها است.)بجنوردی، نظری ای

مض امین در تص ویر پ ردازی ماند. این مسلمانان صوفی بر جای از  یبدین ترتی  آثار ادبی ماندگار
ت رین  باش د. ق دیمیم ی متنوع ،بیان ح  الهی و شرح بر فلسفه صوفی عامه ،صوفیهای تجربه راه

های ( در سده27 ،م1996 .)محمد منصور،گرددمی باز (رابعه عدویهد، ) 135به سال ادبی میراث 
شرد شناسان و انتشار کتابهای عربی از سوی ایش ان اهمی ت بس یاری در جل   های پژوهش اخیر

شاعران عرب  .به برخی منابع فراموش شده میراث عربی از جمله کتابهای تصوف داشتادیبان توجه 
مورد مطالع ه آن را  ز منظر میراث و نه از دیدگاه عملی و دینی که بدان معتقد باشنددر عصر معاصر ا
 گوی د:م ی بلک ه هم انطور ک ه بی اتیانه ن دارد، ص وفیمسلک شاعر معاصر  (9: قرار دادند.)همان

 (15:.)هم ان«س ازدمی یاؤاشتیاد و ر ،حدس ،پروراند و آن را قادر به نگریستنمی تصوف جانم را»
ش اعرانه ه ای گفت شاعر معاصر از تصوف چون ابزاری در راستای بیان احساسات و تجربه توانمی
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 برد.می خود بهره

 محمود حسن اسماعیلنگاهی بر سیره 

، کودکی خود را در زادگ اهش نخیل ه ( شاعر بزری مصریم1997-م1910)محمود حسن اسماعیل
فظ قرآن کریم وگذراندن مراح ل مق دماتی با کار در مزرعه و فراگیری دانش سپری نمود و موفق به ح

تحص  ی ت خ  ود گردی  د. س  پس در دارالعل  وم و در پ  ی آن، در دانش  گاه ق  اهره ادام  ه تحص  یل 
پول و آ و پیرو مکت  ادبیرومانتیک  اعرانشاعری بی نظیر در میان ش ( او241م، 2015داد.)حمدی،

 رمزه ا به ک ار ب رد ک ه غال   ای نرا  یشگفت انگیزهای و در شعرش رمزها و استعاره بود دیوان و
فرهنگی شاعر ب ه طبیع ت فض ای فک ری های ریشه (120، م1996صوفیانه است.)محمد منصور،

اس می باز میگردد، پیرامون ماهیت موضوعاتی که در آن صوفیانی مانند ابن فارض، سهروردی، ابن 
ام ا غالب ا ش کار نیس ت، ابن عربی، و... غوطه ور شدند و گر چه ای ن طبیع ت در ش عر او آ طفیل،

 .ب ی وصول به حقیقت الهام بخش است.)السعدنی،المتعدد های با تصاویر متناقب میان راه یروح
دارد و در زی ادی به رمز گ رایش محمود حسن اسماعیل  اشعارحمدی بر این باور است که ( 64تا، 

ت رین ابتکاره ای م. از مهرودمی به شمارکه در این عرصه از پیشتازان جایی کاربرد آن موفق است تا 
 با آن پیش از او خو نگرفتن د. منتقدان،دور است که خوانندگان و های کاربرد استعاره ،محمود حسن

 ن ودر سوی ش وقی آغ ازگر ش عر  برخی از تاریخ ادبیات نویسان بر این باورند که او با انتشار قصیده
 خلیل یه ای وزن ای ن ش اعر در اس تفاده از همچنین این بهره ابتکاری را ادامه نداد.، هر چند است

در س ال  پیشی گرف ت. نیز و در ابداع خماسیات استعرصه ابتکار او  ،موشحاتوقال   موفق بوده
شوش ه پیرام ون تجرب ه  (241، م1964به جائزه تشویقی شعر دولتی دست یافت.)حمدی، م 1964

کند، او شاعر می رش ما را شگفت زدهدیدگاه کلی درباره انسان و زندگی در شع» گوید:می شعری او
محم د «.)بزری، شاعر دیدگاه وجودی فراگیر، و شاعر فراسوی جزئیات و غرل سرا استهای تجربه

محمود حسن اسماعیل در اشعار خود مشک ت انسان معاصر و روی دادهای  (190،م2012الهبیل،
ت مش ک ت انس ان معاص ر و حقیق  مهم اجتماعی و سیاسی را به تصویر کشید. او به دنبال کشف

از جامعه گرایی یا عدالت اجتماعی و آم وزش این شاعر  بود.در هم تنیده درون عالم ماده های پدیده
پ س او ش اعری  (3:)هم ان انق بی وانق بیون را در هر مکان ستود.های و علم سخن گفت و ت ش

ه انسانی جهت تحقق ارزشها توج ه نو گرا در عرصه ادبی، اجتماعی وسیاسی بوده وبه نیازهای جامع
نمود و ب ه برپ ایی جه انی می داشت و راهکارهای خروج از مشک ت حاضر را در اشعار خود بیان
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اندیشید و خواهان عدالت، آزادی، آموزش جهت تربیت انس ان ب ود و جامع ه جه انی را می متعالی
 ینی است.توان گفت او شاعری فرا سرزممی خواند بدین ترتی می بدان فرا

 رمز 

 مشارکت دو چیز در یک جریان و ادغام آنها در هم گرفت ه ش دهاز یونانی، و به معنای  وانه رمزاصل 
در ه ا در لسان العرب یک صدای پنهان در زبان مانند زمزمه اس ت و حرک ت ل   رمزکلمه  است.

، اس ت. رم زه ا ل   ب رای شود و تنها اش ارهنمی کلمات با این کلمه نامفهوم است، با صدا آشکار
گی رد. م ی کن د،م ی ارزش خ ود را از آنچ ه ب دان دالل ت ،دارد زی را رم ز اارتباط عمیقی ب ا معن 

( رمز یا نماد یا مظهر، یکی از عناصر زیب ایی س خن و از جمل ه ص ور خی ال 9م، 2011)لوحیشی،
ن، و ه م از نظ ر ب ه دلی ل تن وع ک اربرد آان د، ام ا  است، وگر چه آن را معادل سمبول فرنگی دانسته

انواع ادبی به ویژه ادبیات عرفانی و حماسی ای ن اصالت و هم از نظر تقدم زمانی و بکار گیری آن در 
که این دو یکی نیست، رمز یکی از صور خیال یا یک صنعت ادبی مس تقل  کندمی آشکاررا حقیقت 

ق ت مجه ول اس ت رمز بهترین وسیله ممکن برای بیان حقی (18، ش1388)نصر اصفهانی،  است.
توان گفت می پس (55تا،  .که امکان ندارد بیشتر از آن به هر وسیله دیگر توضیح داد.)السعدنی، بی

 کهن است که مفاهیم وغی ر محسوس ات را مجس م و ملم وسای رمز صنعت ادبی مستقل باپیشینه
م ادین معم وال نماد گرایی در کنار هم قرار دادن نماد ب ا ش ئ نم ادین اس ت و ه ر چی ز ن سازد.می

و مع انی وض ع م ذکور را ه ا نماد نیز خود چی ز خاص ی اس ت ک ه ویژگ ی وضعیتی مجرد دارد، و
و احساسات غیر قابل تعریف در دنیای درونی انس ان ها سازد. آن گاه که اندیشهمی مشخ  و عینی

ویر کوشد آن را به کم ک ارک ان حس ی م أنوس خ ود تعری ف ک رده و ب ه تص می یابد، فردمی بروز
از واقعیت  ی ن  ا پی  دا اس  ت.)پورنامداریان،  پی  داای رم  ز نش  انه (99، ش1388بکش  د.)مذکور، 

غی ر ع ادی  غی ر حقیق ی، ع ادی و طبیعت رمز در یک زم ان جم ع ب ین حقیق ی و( 27ش،1391
کارآیی رمز در بیان احساسات و تجربیات، صوفیان را بر آن داشت  (76، ش1374است.)عز الدین،

سراج طوسی در نزد صوفیه عبارت است از معنی س ری آورند. چنانکه رمز از دیدگاه روی  رمزکه به 
یابند، طبیعت تجربه ص وفی می و پنهان شده تحت کلمات ظاهری که به آن)معنا( تنها اهلش دست

تص وف  (55، م1996طلبد.)محمد منصور، می بر کشف و ذود بنا شده است که این زبان رمزی را
شود، پس خواننده به تحلیل برای فهم سخنانشان و درک هدف آنان می ان شناختهبا بیان رمزی صوفی

نیاز دارد، تصوف حالتهای احساسی است که بیان از آن با کلمات زبان ع ادی دش وار اس ت، و ای ن 
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 رمزهای ب ه ک ار رفت ه در آن نمای ان ازدهد و زیبایی در اشعار صوفیان می تصوف را نزدیک هنر قرار
جزئی جدایی ناپذیر  ،رمز با خیال ارتباط محکم دارد و خیال (27د، 1427اطمه الزهرا،گردد.)فمی

کوش د م ی باشد که صوفیمی برای درک و شناختای از آن است و آن نیروی انسانی خ د و وسیله
در تأیید روش نمادین و رم زی م واردی  ( ابن عربی معروف به شیخ اکبر93:بر آن دست یابد.)همان

 ص وفی ش امل زن،ه ای رم ز (64، ش1388 .)مذکور،آورده استیات قرآن کریم واحادیث را در آ
شراب، طبیعت، حروف و انسان الهی است. مکت  رمزی ت شی جهت گذر از فراسوی واقعی ت در 

در درون)نفس( شاعر پویا و فعال باشد ی ا ها است، چه این اندیشهها راستای رسیدن به عالم اندیشه
باشد که شامل عالم مثالی است که انسان بدان اش تیاد دارد. در  دارا به معنی اف طونی اینکه افکاری

رمز در دو سطح فن ی خ ال  و ص وفیه  ،با تأثیری پذیری برخی شاعران عرب از غرب 20آغاز قرن 
در سطح هنری و رمز صوفی ک ه دین ی  یکاربرد برخی ابزارهای هنری مکت  رمز گردد.می مشاهده
ش عری رم ز  (92،م1996باشد، تطابق کامل با رمز ش عری ندارد.)محم د منص ور، می ایهاسطور

( بدین ترتی   130گیرد.)السعدنی، بی. تا،نمی است حسی به چیزی که تحت حواس قرارای اشاره
نمای د می را شکسته و احساسات نرف خود را در قال  کلمه بیانها شاعر با استفاده رمز محدودیت

 کند.می را به خواننده القاءای گسترهو طیف معنایی 

 انواع رمزهای صوفیانه شاعر

ص وفیانه های گرایشبا نوآور و تأثیر گذار  ،شاعری توانا ،بنا بر آنچه بیان شد محمود حسن اسماعیل
در موارد متعدد اصط حات عرفانی را، به شکل رمزی در تعبیرات شاعرانه ت که اسای قابل م حظه

 دراز آن ه ایی ده است. در راستای درک بهتر کاربرد رم زی ای ن اص ط حات، نمون هخود به کار بر
 .شودمی بررسی شاعرمنتخ   قصائد

 نور

ته انوی  .مطل ق اس ت بنیاد عرفان وحکمت مشرد زمین اس ت و ح ق تع الی ن ور حقیق ی و نور،
 (771،ش1375س جادی، «.)نور نزد صوفیان به اعتبار ظهور حق فی نفسه، وجود حق است»گوید:

و زم ین اس ت: ﴿ اهلل ن ور الس موات ه ا چنانکه در ق رآن ک ریم آم ده اس ت، خداون د ن ور آس مان
توان می د، که در تمام کانئات تجلی یافته ورومی ذات الهی به شمار، رمز نور. ( 35نور:)واالرض .

 نور خداون د تحق ق محبت با شود.می نور الهی، روح انسان نورانی . باهستی یافت سرتاسر آن را در
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ای در اینجا ب ه نمون ه برای شناخت خداوند و دست یابی به حقیقت است.ای وسیله ،ح  یابد ومی
 پردازیم:می از کاربرد نور در دیوان شاعر

ف ی األجن ة،  ق/فی الح ، فی األمل المخل / فنوره غمر الدهور ل/زعموا لقاء اهلل وحدهم .......و ج
فی الطی ف تلمح ه ظ  ل ظ ل ه ف ود / فی العشایا و البکور/ النسم المرنحفی الریح، فی  /والبذور
 ف ی ک ل راف ب لقم ة،/ فی کل راقئ دمعة من جفن مظلوم فقیر/فی السفح فی ضجر المغاور/الغدیر

، د1400)اس ماعیل،.المنیر هتک البراقع عن دجی القم ر/ فی خطوة القدم الذی/ للیل جالبها أجیر
13) 

نور خدا روزگاران را، به مهر و آرزوی دی رین ف را ند متعال تنها از آِن آنهاست.../ پنداشتند لقای خداو
در / ن و س پیده دم انهادر ش امگا/ س رگردانه ای در باد، در نسیم/و بذرهاها در جنین/ گرفته است

 در ه ر /در دامن ه ک وه، در تنگن ای غاره ا/ کن د.می طیفی که سایه سایه اش بر فراز برکه بدان اشاره
گرفت/ آن را  یورد، برای ش  که مزای در هر رد کننده لقمه/ ستمدیده نیازمند زداینده اشک از پلک

 .دردمی در حرکت گامی که نقاب را از ظلمت ماه تابان

ن زد ری ح، ب ه معن ی ب اد اس ت ک ه . به کار برده است یعرفان یرسد شاعر نور را در معنامی به نظر
توان گفت منظور می (439، ش1375)سجادی،.نفس رحمانی استعارفان کنایه از نسمات الهی و

ظ ل، س ایه رحم ت اله ی اس ت. « النسم المرنح»شاعر از ریح، روح است که مبدأ خدایی دارد و 
احک ام آنه ا  اعیان ممکن ه و شود که در اصط ح صوفیه، وجود اضافی است که به تعیناتمی معنی

 ی اس ت(خط وة، گ ام561:اتی که ظاهر شده.)هماناز معدوم است آن احکام عبارت ظاهر است و
( ش اعر ب ه 354:از ش یطان پی روی نکن د.)همانتا باید مراقبت کند  و برمی داردکه سالک حقیقت 
 دبه خداون  صوفیانه ویکار برده است، که بیانگر نگرش برا  تصوفاصط حات  ،شکل چشم گیری

ع وه ب ر ک اربرد نم ادین قم ر و  او بدان.عالمی غرد در وجود حق و زنده  باشد.می جهان هستی و
آن ت اریکی دارد و ب ر روی  افزاید، ماه تابان دراوج ظهور،می بر زیبایی بیان شعر براقع، در کنار تضاد

نم اد براق ع،  ب ی آالی ش انس ان ، و رسد ماه نم اد روح پ اک ومی به نظرگرفته است. نقابهایی قرار 
 انجامد.می فطرترفتن نور نفسانی است که به از دست های حجاب

 نی و نار

رم زی از توان د م ی ک ه نی، رمزی از جان عارف و روح گوینده اس توانة  در قصیده اهلل.. و النای،
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 .اتصال یافته اس ت به حق باقی و شده که از خود و خلق فانی باشد کامل نسانوجود شاعر یا وجود ا
کند جز انعک اس می ارد و اگر شکایت و حکایتیمثل نی زبان گفتار ند ،خلق رسته رف از خود واع»

ب ه قل   او  گوی د وم ی یک القا کننده غیبی از زبان او سخن دمد نیست ومی نغمه آن کس که در او
سر، در معنی راز، امر پوشیده و نهفته و جم ع آن ( 65-64،ش1368.)زرین کوب، «نمایدمی الهام
ت که در دل به ودیعه نهاده شده اس ت مث ل روح در اسای باشد. در اصط ح تصوف لطیفهمی اسرار

 ب  دن و آن مح  ل مش  اهدت اس  ت. هم  انطور ک  ه روح مح  ل محب  ت اس  ت، دل مح  ل معرف  ت
 شود.می دراین مجال بدان پرداخته( که 427ش، 1387باشد.)سعیدی، می

ینلٍ  اى وال/ وال شرَبف حیردنى منن  لحننا/ وشب من اللحى ...ما ارد / الهى!... وما اال فى الناى سر
، اذا منا / عمینق  ...ولكنن  سنابح  / عُت ُ ومن غفلِة القلِ  و ّ / ربیَ  الحیاة واحرمُف فی / بها،جئُت  مرین  

ودنهینُ   نایى کمنا / ...دبسم فینناره کنُل شن /وفى کل ش  دعشقُت  /وذکراه فى کل ما اشتهى /دذکرُد ُ 
 (19ق، 1400جئُت )اسماعیل،

اله ام س ردر گم ی ام از آن آنچه دری افتم/ از وحی .....ای کرانه و/ است! همواره در نی رازی بار الها
و در / نیام دم شن زده یچ روزی  سرگردانیسب  آن به  ننوشید و محتوای آن را درنیافت/ از این روی

 / نرفخ  واب )غفل  ت( قل    وداع ک  ردمب  ه خ  اطر به  ار / و ب  ا آن روزبه  ار زن  دگی را آت  ش زدم
و ش تم/ یادآوریش در هر آنچه دوست دا/ است، هر گاه آن را به یاد آوردمنزدیک / است....لیکن گذرا

 ش.آوردمهمانطور بود که  و آه نی ام/ لبخند زد در آتشش همه چیز/.../ ورزیدم بدان عشق

عش ق ب ه خداون د باش د. ، رمز نارو  نی را در معنای نمادین به کار برده استشاعر،  رسدمی به نظر
 س خنگ داز عاش قانه  از س وز و از نوای نی که بیانگر حقیق ت وج ود اس ت، هصوفیانبیان  اشاعر ب

ه سرگردانی و غفلت قل ، محتوای الهام را درنیافته از توفی ق حض ور به سب  ابت  ب. او که گویدمی
ب ه در ای ن روزه ای از دس ت رفت ه را را بدرود گفته و آن  بهار زندگیبی بهره مانده آنچنان که گویی 

 : است نزدیکتریناو  سرگردانند ومحبوب)خداوند( همگان در عشق  .استکشیده آتش 
، او غای   نیس ت ع الم امک ان، و هرگ ز از موج ودات(16  )د: ینِمْن َحْبنِل اْلَلر  ِ یْ َ ْحُن َأْمَرُب ِإلَ ﴿

ش ود. ای ن می درک عاشقانه نواخته این تجربه و ،پس از نی وجود شاعر است. ازلی سرچشمه عشق
 سراسر هستی در آتشش به وجد آمده و ،رسد عشق خداوند و شود وصال او استمی نظرکه به  ،سّر 

ن ور اس ت ک ه  ۀسرچش م رایآتش رمز محبت است، ز. »گیردمی آه جان گداز شاعر از آن سرچشمه
رس  د، لبخن  د در آت  ش ن  وعی م  ی ب  ه نظ  ر (316 د،1365 ،)اب  ن عرب  ی« محب  وِب ب  ذات اس  ت
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 به عنوان انس ان کام ل باش د و یحی به داستان حضرت ابراهیم هنجارگریزی است و یا شاید تلم
( 6  )انش راح:إّت من  العسنر یسنراتوان گفت: درون سوز و گداز عاشقانه، وصال نهفت ه اس ت. ﴿می

 همچنین نور و آتش در شعر او در معنای غیر عرفانی به کار رفته است.

../خمرة الح  من ین ى إبلی /..../أیهنا سّر حبی / فى لظا  رآه أهل الم لس/...اى وب  یا  ار،
ال ابىء الشری  ال الة/ ضعف ما بین هذه اللفتات/ دعب  النلر وهل عب  الحیاة/ عب  من ب ن  بتلن  

 (٦2 ، 1400الفالة/ ثم ألقاه فى ی  الظلمات )اسماعیل، 
...../ش راب شود، چه رازی نهفته است/ در شعله ات که آن را زرتش تیان دیدند/می ای آتش تو را چه

گم شدی/ ن ور ها عشق از دستان ابلیس است/.../ای ستاره پرست غافل از یاد خدا/ در میان دو راهی
پرستی حال آنکه او بنده و دربند زندگی است/ بندة کسی ک ه او را در گس تره ص حرا پراکن د/ و می را

 سپس به دست تاریکی افکندش.

آن و نور، نم اد گمراه ی و فاق د معن ی های ش و شرارهشود آتمی در این ابیات همانطور که مشاهده
کند و فنا پ ذیر اس ت. می صوفیانه هستند. نور مظهری از مظاهر طبیعت است که ظلمت بر آن غلبه

گ اهی از حق ائق هس تی باش د. می به نظر  گ اه انس ان نق   را کم ال»رسد شراب رمز جه ل و ناآ
ج  وادی «.)ش  ودم  ی ال دروغ  ین ع قمن  دپن  دارد و براس  اس ای  ن پن  دار باط  ل ب  ه آن کم  م  ی

گ اهی اس ت ب ه کف ر2/329ش، 1377آملی، انجام د. م ی ( و این محبت دروغین ک ه حاص ل ناآ
ابلیس، مظهر سرکشی است؛ چون خداوند ابلیس را از آتش آفری د و خاص یت آن سرکش ی وطل   

س وه  م رود. ش  یطان طبیع  ت و ابل  یم  ی باش  د. ابل  یس گ  اه م  رادف ش  یطان ب  ه ک  ارم  ی بزرگ  ی
( در اینجا ابلیس در معنای رمزی وهم به کار رفته است. بنابر این انسان 48م، 1394است.)زینلی، 

گ ردد. ش اعر می تواند کمال را درک کند و از عشق الهی محروم گشته و دچار کفرنمی گرفتار اوهام،
حقیقت وجود آنها یعن ی  دست یابد و از درکها تواند به ظاهر پدیدهمی کند که انسان، تنهامی تأکید

 درمانده است و هر چه در آن خدا نباشد گمراهی است.« خداوند»نور مطلق 

 بلبل

عندلی ، ن ام مرغ ی از تی ره گنجش کها  ،، مرغ چمن، مرغ خوشخوان، مرغ سحردستان بلبل یا هزار
ق امی واال این پرنده از گذشته در ادبیات، ب ه وی ژه ادبی ات ش رقی م .است که نغمه دل انگیزی دارد

در ادبیات عرفانی، برعارف  خوش نوایی شهره است. سخنوری و شیدایی، داشته است و به عاشقی و
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 از بند نفس اماره آزاد گشته و به ی اد ح ق اس ت، اط  د فانی که مدام به ذکر حق و در فکر اوست و
ش ده  همچن ین روح و نف س در عرف ان تعبی ر ب ه بلب ل روح (143د، 1439)خرمشاهی، .شودمی

شاعر در قصیده سجدة هلل، بلبل را در معنای نمادین ب ه ک ار ب رده  (202ش، 1375است.)سجادی،
 است.

 !!واسن  ى للن  /رّ  ى شكلاه/ بلبل  یشكل هلاه/ وعلى الربلة ماح/ وهفا کلُّ جناح /ّل مباحما َه کلّ 
 (84د، 1400)اسماعیل،

 فری اد عش قرن   و بر بلندای تپه بلبلی که از / یدآمی به پرواز درای و پرنده دمدمی سپیدهکه هر بار 
 برای خدا سجده کن. و گ یه اش را تکرار کن/ زندمی

عارف شیدای مبت  به عشق الهی و آزرده از درد ف راد  رمزی، بلبل را در معنای رسد شاعرمی به نظر
 ک ه کن دم ی توصیهپس شاعر به نفس  .دهدمی نوای عشق الهی را سر ،عشق به کار برده است. بلبل

و همچ ون بلب ل  نمای د س جده تواضعبا کمال این نوای عاشقانه را تکرار و در برابر خداوند سبحان 
که از خود و غیر بریده و به ح ق  کندمی را ایفای در اینجا بلبل نقش هدایتگر .)مرشد(، خدایی گردد

در این ابیات دو تص ویر زن ده شاعر ضمن به کارگیری رمز و کاربرد عناصر طبیعی  .انس گرفته است
 سازد.می و پویا را ترسیم نموده و حرکت هستی به سوی حقیقت را نمایان

 شب

 ب ه معن ای ع الم غی   و صوفیانهدر اصط ح  ،ش  رمزهای عارفانه شاعراست.از  دیگر یکی ش 
فیانه، در تعبی ر ص و اند.جبروت است و تاریکی ش  به معنای ظلمت ممکنات است، زیرا آنها سایه

باشد و عبارت از زدودن کراهت و تحمل مرارت احکام قضا و ق در و می رضا، مقامی باالتر از توکل
( ص فا، در اص ط ح 416ش، 1375خروج از رضای نفس و آمدن در رضای حق است. )سبحانی،

ص    وفیه، پ    اکی در براب    ر ک    دورت و دوری از م    ذمومات و از ص    فات نی    ک انس    انی 
 (249 ش،1395است.)الفرغانی،

نذا .. / ف  ری ال  دمع فنادی  ُت اله  ی وج  / اءِ        ضی نذا الک  وُن ../ ف  ی    م اللی  ُل، فنادی  ُت اله خّی  
س بحانک ف ی  ربِّ / اءُ         السمی ن اجینوتُ / ر قلبی وِشفاهی  ا یغم ضالّر / واءِ       الدنیا.....صف

لقل    / کلم   ا تش  رد ش  مس أوتغی   /یمأل ام  ا ن  دعوک تعطین  ا ی  داککلّ /  کع    ُع  أ
 (126د، 1400،اسماعیل)ضی    اک
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پس  گشت ریسراز کو اش/ ......نور شد یناگهان هستی من/ زد، پس بانو زدم .....خدا مهیش  خ
آسمان با من  و/ را فرا گرفت لبانم قل  و یو خشنود/ ......پاک شد ایناگهان دن/ پروردگارم را خواندم

 دستانت را به ما میخوانمی هر بار تو رار أعلی عّلیین/ ی دمنزه خداوندا پاک وبه راز و نیاز پرداخت/ 
 شود.می از نور تو زیقل  لبر/ دیغروب خورش ایبا هر طلوع دهی/ می

ُل  َهایُّ أَ  ایَ ش ، خلوتگاه عاشق و معشود است:  ِمّ  ِمْنن ُ  ِ ْ نَفُهَأِواْ ُقْ   *الیِإال َمِلن َل ْیناللَّ  ُمنِم  *اْلُمزَّ

ِل اْلُقْرآَت َدْردِ   ِ یْ َعلَ  ِا ْ  * َأْو الَمِلی ل  الیَوَرِدّ مِّ پ ردازد و م ی ( آنگاه که بنده با معبود به راز و نیاز4-1)ُمزَّ
و این رضایتمندی بر زب انش  گیردمی گردد رضا سراسر وجودش را در برمی قلبش لبریز از نور الهی

ی خش نود ش ده س الکی ک ه از بن د نف س رس ته و ب ه مق درات اله  شود و بدین ترتی  می جاری
کند و ب ا ه ر می جوید و دست الهی را در زندگیش مشاهدهمی خواند و از او مددمی پروردگارش را

 گردد.می طلوع و غروبی دلش ماالمال از صفا و معنویت الهی

 رحیق 

باش د. )دهخ دا، م ی ب ی درد خ ال  و ص اف وم ی خوش ت رین و بهت رین ن وع ش راب، رحیق،
ق، داروی ی ج انبخش ب رای بس یاری از درده ای اخ ق ی، روان ی و ش، ماده رحی ق( رحی 1377

اجتماعی، از جمله: خود پرستی، غم، دشواریهای عشق، غرور، اندیشه مری،....است. در اصط ح 
ده د و م راد ص وفیان از م ی، می عبارت از خوشی و شادکامی است که به انسان دستمی تصوف،

کن د و غالب ا م ی شود و او را از دنیای مادی آزادمی یداتجلی الهی و آن خوشی است که در سالک پ
فرماید ب ه می ( خداوند در قرآن کریم80-81ش،1393شادکامی معنوی مورد نظر است. )فروزانفر،

( در ابی ات زی ر ش اعر ب ا 25شود: ﴿یسقون من رحیق محتوم  )مطففین:می بهشتیان رحیق نوشانده
 نوازد:می ن، نوای عاشقانه در شود وصال حضرت حقنگاهی صوفیانه ضمن کاربرد رمزی وانگا

إلهنننى سعینا م  الملک / هیامننننا إلى البلن  الطی / ظمئنا وفز ا بحع اللملل/ ومن غینر  نلر  
 (130د،1400،)اسماعیل لم  شرب/ ظئمنا فقّرب إلینا الرحیق/ وج  بالمتاب على المذ  

 دن،یما را به اقبال رس  وشدیم  تشنه/ میسبز به راه افتاد نیسرزم یخداوندا! با کاروان، عاشقانه به سو
با  /نما کیپس دوباره باده ناب را به ما نزد شدیمتشنه / مینور تو ننوش ریحال آنکه از غدی/ نائل گردان

 او را مرهون لطفت قرارده.توبه گناهکار  رشیپذ
ی ز کنای ه از غلب ه ول ع ب ه تش نگی ن به کار رفته است.ی تصوف رمز یمعنادر  قیتوان گفت رح یم
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 ( شاعر در سوز و گداز عاشقانه به سر584ش، 1375آرزوی خود و لقای محبوب است. )سبحانی،
نماید تا سرمست از جمال ح ق گ ردد و از بن د دنی ا بره د و ای میبرد از محبوب تقاضای جلوهمی

 نماید.می همچنین او پس از تشنگی و نوشیدن شراب در خواست بخشش از گناهکاران

 نبی

در تصوف، نبی آن است که از ذات و صفات و اسماء الهی و احکام خبر دهد و اخبار حقیق ی از آن 
 عق   ل ک   ل اس   ت و ه   ر نب   ی مظه   ری از مظ   اهر نب   وت ن   ور اعظ   م )عق   ل ک   ل(

( حضرت ختمی مرتب ت مظه ر انس ان کام ل اس ت و بن ا ب ر 337ش، 1395باشد.)الفرغانی،می
باشد و نیز خداوند در آیه می و علت غایی جمیع خلقت« االفال للال  ما خلقف »حدیث قدسی 

را الگوی  ..   پیامبر اکرملق  کات لكم في رسلل الل  أسلة حسن  لمن کات یرجل الل احزاب: ﴿ 21
کند. ش اعر خ ود پیوس ته مرات   س تایش واحت رام خ ود را نس بت ب ه حض رت می انسانها معرفی

از آن مدح پی امبر در ای پردازد که نمونهمی فضائل و منزلت ایشاننماید و به بیان می بیان محمد
 این ابیات است: 

الشنفاع   ىحنا / ورسلل السال  ىاله  ى بى/ فقرب خطا نا ألرض النب /السماء رّب   ی...لب یولب
 ( 130ق،1400،اسماعیلوف رت بالنلر مل  الظال  )/ نیللحاجر  یاله ا حملف/ الزحا  ل ی

 امبری برس ان/ پ امبری پ نیما را ب ه س رزم ی....فرمان بردار پروردگار آسمانم/ پس گامهافرمان بردارم
/ و یسرگشتگان حمل نم ود یرا برا تی/ )پرچم( هداامتیو صلح/ ندا دهنده شفاعت روز ق تیهدا

 .یرا شکافت یکیبا نور قل  تار

نماید که پی امبر می مهم اشارهشاعر شود خود را برای دیدار محبوب بیان کرده و بدین ها در این بیت
گی رد. ش عر م ی هدایت کننده بشر به سوی نور الهی است و تنها با رسیدن به آن است که آرام و قرار

، از روحانی ت ص وفیه برخ وردار و ب ر روی حقیق ت محمدی ه ک ه عب ارت از مدیح پیامبر اکرم
شود، به اعتبار اینکه او س ید می دهسروری و برتری ونورانیت است تمرکز دارد. در مدیح، پیامبر ستو

در خلقت است. عشق به پیامبر در قصیده نبوی ابعادی ها هستی مخلوقات است، زیرا برترین انسان
را نم اد  ( در اینجا ش اعر، پی امبر اک رم21م، 2016روحانی، وجدانی و صوفی دارد.)حمداوی،

ان است بلکه با نور عصمت پلی دیها را از انسان کامل برشمرده زیرا نه تنها هدایتگر و ناجی سرگشتگ
ده د. بن ابراین ش اعر ب ا آرزوی زی ارت می میان برداشته و در قیامت به ندای شفاعت بندگان پاسخ
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رسد نور رمز دین مب ین می نماید. به نظرمی بارگاه حضرت حق، از خداوند طل  بخشش و رحمت
 اس م و ظلمت نماد کفر است.

 کوخ

 ی به رهرم ز راس تای اه داف خ ود از آن در معن ای دروانگانی است که ش اعر کلمه کوخ از جمله 
 برد.می

 یي...بكِو الطغاِة/ أساها بنناق  م اَح رِ أ/ وُت ُ یمن البوس .....غنّ  الیب  الكل  دحف الظال / عل سمعُف 
 (20د/1400ل،ی)اسماع/ الل  طاغلَدها ُ  یف َشلَّ و....د رعُتُ / 

ه ای ... س ر دادم/ و ج امیچ ارگیبس ِر از  یونیاس ت/ ش  یکیتسلط تارکه کلبه تحت  دمیاو شن از
دس ت  /دمشیآزرده ساخت... جرع ه جرع ه نوش  ش سرکشان رانازک...در دست ستمگران/ ساختن

 را ناکار ساخت/  دادگرانیخدا ب
 (151کوخ رمز فقر، الغری مفرط، زردی، پژمردگی و اهمال است. )السعدنی، بی تا، 

و  عینش انگر فج ا و ب ه ک ار رفت ه یرم ز یدر معن ا که همان کلبه محق ر اس ت خکو اتیاب نیا در
ی و درد و رن  و تب اه تیمحروم به وجود آمده و به فقر و یکیتار طرهیس یاست که در پ ییهایناگوار

نوازد. به می را زیانگ نیغگم ینوا نیشاعر ا دهد ومی سر یدرماندگ یکوخ نوا منجر شده است، لذا
اسیر خود س اخته  استی ی نفس بر جان باشد که انسان راظ م رمز  ، وانهاتیاب نید در ارسمی نظر

و نی ز  ستین زیشراب آن طرب انگ البته را همچون شوکران جرعه جرعه سر کشد، که یجام بندگ تا و
وخ توان گفت کمی نیبنابراگیرد. می طغاة در اینجا رمز هر مانعی است که بین خداوند و سالک قرار

کند، شاعر با توج ه می یینوحه سرا تیانسان و یکه فطرت او در فراد آزاد است یانسان اسارت نماد
ی ا  تواند خود شاعر،می انسان نیاو  استوانه استفاده نمادین کرده  نیا از در روستا یبه تجربه زندگ

باش د جه ان  ای  هنیم ایممکن است مقصود شاعر از کوخ، خانه  نیانسان باشد. همچنبه طور کلی 
نه اد  نیاز کوچکترتواند می اسارت دیخواهد بگومی فرو رفته است و او ی جهل و ظلمکیکه در تار

 .ابدیآغاز شود و در سراسر عالم گسترش  انسان و در واقع از خود

 فجر

 اط  دبن ده در س حر  ازی مق ام راز و ن زیتأللا انوار حق، و ن فانی برفجر)سحر( در اصط حات عر
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از ک اربرد فج ر در معن ای رم زی ای در این مج ال ب ه نمون ه (460،ش1375، یاد.)سجشودمی
 شود.می پرداخته

 طنلَّ أا حُف لّمنبَّ مُتنُ / وَسنلِه أُ ن اللنِ  / بسنحٍر ِمناةینا تفاَض الح  یسُتُ / فناغمُف فّ  مَ  ِل یالن ىبف ٍر عل
 (20د/1400ل،ی)اسماع. شُت ُ عِ  ىالظالَ  الذ  َّ  َ / َو اءُ یالض

زمزم ه ک ردم/ ب ه  یآرامبه را  یزندگیی ایکه آن را مقدس شمردم/ پس در آن پو لیبر ن یدم دهیسپ در
یی/آن روش ناو خداوند را س تودم ب ه هنگ ام نمای ان ش دن / شدالهام  به من ازجان  خدای که افسون

 ی زندگیم را بیرون راند.کیارتنوری که 
فج ر رم ز در ه م  نی رهان د. امی ظلمت طرهیسرا از  لیخداوند ن .است یینور و روشنا یفجر تجل

گاه ت وان م ی رو نی باش د، از امی درونیانق ب یا نو و اتینشاط، ح ،یزندگ ،یشکستن ظلمت، آ
رم ز تش نگی و  لی. ندانجاممی ظلمت انیمعرفت و شناخت وجود دارد که به پا یگفت در فجر نوع

ب ات و اعت دال، و همچن ین ب ه معن ی عاب د و سیرابی، و نیز به معنی دوری و گم گشتگی، در برابر ث
کن د م ی معبود، آسمان و زمین، ش  و روز است. نیل در همه کائنات جریان دارد، پس مرده را زنده

 کند. پس نیل وجود است همانطور وجود هستی اش را از نی لمی اما آنکه غرد زندگی است را غرد
و  داری انس ان ب نینم اد یمعن ادر اعر آن را رس د ش م ی ب ه نظ ر (156گیرد.)السعدنی، بی تا، می

قداس ت قائ ل  یآن ن وع یکن د، و ب رام ی اءیرا اح یزندگ کهبه کار برده است  )عارف سالک(مبارز
 سرشار را که بزری یتمدن و دبخشمی اتیخود را ح رامونیپ ایپوو خروشان  یرود نواو همچ.است

رود و در م ی به سوی دریای عشق الهی پ یش و نهدمی بنا ی و حضور خدا است،و بالندگ اتیحاز 
نف س س رکش را رام و دارد، و اوست ک ه  یخداوند نقش محور میتحول عظ نیا . درگیردمی آن آرام

گوید که او را از ظلم ت بن دگی می و در پایان شاعر خداوند را شکر دکنمی بر طرفرا موانع وصول 
پردازد و به می صوفیانه خودهای و نیل به بیان دیدگاهی نمادهای کوخ ری. شاعر با به کارگنفس رهانید

ه ا شاعرانه او باشد که متاثر از تجربه کودکی شاعردر این مک انهای رسد این رمزها از ابداعمی نظر
 .دینمامی ابراز شیدهایو امها رن شاعر  لهیوس نیبداست و 

 گیری نتیجه
ش اعر نام دار مص ری، نمای انگر گ رایش بررسی انج ام ش ده در دی وان محم ود حس ن اس ماعیل 

 ش اعراست که در وجود این شاعر به مانند یک دین و آیین نهادینه شده است، از دی دگاه ای صوفیانه
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ش عری محم ود ه ای است. از جمل ه ش اخ  جهان هستی عالمی غرد در وجود حق و زنده بدان
او اس ت. ش اعر ض من ه ای دازیحسن اسماعیل بسامد باالی استفاده از عناصر طبیعی در نماد پر

استفاده از عناصر طبیعی در شعر خود جهان طبیع ت را بازت ابی از ع الم معن وی ب ه ش مار آورده و 
 دهد و انس ان را ب ه س وی حقیق ت رهنم ونمی مخاط  را در فضای پاک و بی آالیش طبیعت قرار

بی ات ص وفیانه اس ت. رمزه ا و سازد. رمزهای شاعرانه او غالبا برگرفته از تص اویر مت داول در ادمی
کشند، در ی ک س و ن ور و در س وی دیگ ر می وانگان کاربردی، دو قط  مثبت و منفی را به تصویر

ظلمت قرار دارد و در بیشتر موارد شاعرآنها را در معنی رمزی مطابق با دیدگاه اه ل تص وف ب ه ک ار 
خ ورد و نی ز می ذات الهی به چشم نور غالبا در معنای نمادین« صوت من اهلل»برده است. در دیوان 

گ اهالهی و  محبت نمادآتش نور رمزی از دین مبین اس م و   ،یفجر رمز در هم شکستن ظلم ت، آ
را  بلب لرود. ش اعر می و پیامبر اکرم نماد انسان کامل به شمار باشدمی درونیانق ب یا  نو و اتیح

ی الهی و شادکامی معنوی و نیز رم ز جه ل را نماد تجلمی هدایتگر و عارف شیدای رمزی در معنای
ه دایتگر و ظ  ل، نم اد  ع ارف ش یدای نم ادبلب ل و نی، رمزی از جان ع ارف به کار برده است و 

باش د. در س وی دیگ ر م ی بی آالیش انسان، رم زی از ج ان ع ارف نماد روح پاک وکائنات، ماه، 
باش د. ب ه م ی نفسانیهای حجابماد نبراقع، استی ی نفس بر جان و ظ م رمز ظلمت نماد کفر و 

رسد در مواردی ش اعر هنجارش کنی نم وده و از ای ن رمزه ا در غی ر معن ای آن در تص وف می نظر
استفاده کرده است. چنانکه در بیان شرک به خداوند متعال، ن ور و آت ش نم اد گمراه ی ان د و فاق د 

کند و فن ا پ ذیر می ت بر آن غلبهمعنای صوفیانه هستند. نور مظهری از مظاهر طبیعت است که ظلم
خواند، زیرا بدون درک آن هرگ ز می است، و بدین ترتی  شاعر مخاط  را به درک حقیقت وجود فرا

که فطرت او در  یانسان توان رسید. کاربرد کلمه کوخ در معنای صوفیانه، رمز اسارتنمی به خداوند
 ش اعر ب ه ش ماره ای عارف سالک از نوآوریو نیل رمز  کندمی یینوحه سرا تیانسان و یفراد آزاد

 و امیدهای شاعر است.ها رود که بیشتر متاثر از محیط زندگی او است و نمایانگر دردمی

 منابع
 قرآن کریم .1

 دار: روتی ب ،یفیفصوص الحکم، به کوشش ابوالع ء عف د(.1365)نیالدییمح ،یعرب ابن .2
 ی.الکتاب العرب
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 الملخص

لب في السلل  الباطني والتي دقل  على عا ات معین ، في القرت  شأت ال لفی ، کطریق  اه ی  وأسل
ال ا ي اله ري. ولل خلل إلى عالم الت ل ، ومن منطلق عرفات رملا وأسرار لغ  اللّل  الفنی  یمكنن 
فهم أفكارهم ال لفّی . إّت االستخ ا  اللاس  للم نطلحات ال نلفی  فني الشنعر العربني المعامنر 

و، أّ ي إلى إ شاء أعمال أ بین  خالن ة. یبحنث هنذا المقنال عنن الرمنلا به   التعبیر عن العلاط
ال لفی  لشعرمحمل  حسن إسماعیل، الذي ُیعّ  من أشهر الشعراء الم ریین فني ع نر ا الحنالي، 

على المنهج اللمفي التحلیلي في  یلا   "ملت من اللن ". دظهنر  تناجج البحنث أّت الرمنلا  معتم ا  
شعار الشاعر ال لفی . وک یرا ما، دوخذ الرملا الشعری  من ال لر الشاجع  في ال لفی  لها جذور فى أ

ا م  کسر الشاعر القاع ة واسنتخ   هنذه الرمنلا بطریقن  ال معننى لهنا فني  األ ب ال لفي. وأحیا  
ال لفی ،  ذکر منها على سبیل الم ال النلر والنار الذات یرمزات إلنى الضنالل. کمنا یعتبنر اسنتخ ا  

النیل کرمز ملفي من اب اعات الشاعر. والرملا المستخ م  فى أشعاره ُدري للقارئ، طریق  الكل  و
 ر یت  إلى العالم.

 ، محمل  حسن إسماعیل.ز: الشعر ال لفي، لغ  ملفی ، الرمالمفردات الرئیسة
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