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روایت شناساس معتقدندنمهرگسهمعقای،معقایمدیگرمرامفرایسدمآورد،معیس مآ هس مرابطه ایمبیاسعقایم
(یسمتراعقای)مبرقرارمشنننهمااننتخمبر یمدیزمعتقدندنمعیس معقو مهموارهمچاینمرابطه ایموجودم
دارد؛مدرمهمینمعسنننیرمبودمکنهممژدت،مدظریۀمطبده بانیمادواعمروابطمعیس معقو مرامطرحمکردخم
عنه ایمدیگرماز مروایت شناسماس معسدانمپراپمومتودوروفمروشیم سصمبرایمتحلیلمروایستم
عرضنننهمکرددنجمت زیۀمروایتمبهمکوچک ترینماجزایمانننسزدنهاشم(واحنهسیمکمیاه)مبرایم
بررایمومتحلیلمعلمیترخ م
درماینمتحدیق،مانننسزه ایمبسانننقسدیمکهمعالوهمبرمشنننسهاسعه،مدرمدیگرمادواعمعقو مآعنه،معوردم
بررایمقرارمگرفقهمااتخمروشمتحدیقمترکیبیمازمروشمژدتمومتودوروفماات؛ماسزۀمعوردم
بحثمبهماجزایماسزدنه اشمت زیهمشنهمومپسمازمتحلیل،مدوعمرابطۀمعیس مروایستمبیس م واهنم
شنخمتسمآد سمکهمدگسردنهمعیدادن،ماینمروشمترکیبیمتسکاو مدرمتحلیلمشسهاسعهموماسزه هسیمآ م
بهمکسرمدرفقهماانتخمدقمسیجمتحدیقمدشنسدگرمآ ماانتمکهماوً ممعمیس مشسهاسعهمومدیگرمعقو معوردم
بحث،مدرماینمانننسزهمدوعیمگفقگویمبیاسعقایم(تراعقای)موجودمداردخمدودیگر ماینمکهمدرماینم
انسزمۀم سص،مشنسهاسعهم،مپیش عقنمیسمزیرعقنمااتمومبدیۀمعقو ،مپس عقنمیسمزبرعقنخماه دیگرم
اینمکهمویژگی هسییمذهایموماجقمسعیمدزدمعردعس مقنیمموجودمداشنننقهمکهمچاینمگفقگوهسییم
رامبهموجودمعی آوردهمومتسهیلمعی کردهمااتخ م
کلیدواژهها:متراعقایت،ماسزه،مشسهاسعه،مپیش عقن،مپس عقنخ م
مقدمه
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چکیده

07ممممممممممممممممممممممممممممممممجسقسرهسیمادبیم(ادبیستمومعلوممادسسدیماسبق)ممممممممممممممممممممممممممممممشمسرۀممچهسرم م

تتبیرمبنس قینم ،م«هرماثرمادبیمدرمگرومعكسلمهمبسمآثسرمدیگرمعتاس معییسبنمومهیچماثریمبه تاهسییموجودمدنارد»م
(رضنمسییمدشنتمارژده،م1930ج م)93خمبیاسعقایتمعبقایمبرماینمادنیشهمااتمکهم«عقنمدظسعیمبسانهمومعسقدلم
دیسنت؛مبلكهمپیودنیمدومانویهمومتاگستا مبسمانسیرمعقو مداردخمحقیمعیمتوا مگفتمدرمیکمعقنمعشخصم
دیزمعكنسلمنهمایمعسنننقمرمعینس مآ معقنمومعقودیمکهمبیرو مازمآ معقنموجودمداردن،مجریس مداردخمماینمعقو م
عمكنماانمتمادبیمیسمغیرمادبیمبسشان،مهم عصرمهمس معقنمبسشانمیسمبهمانههسیمپیشینمتتلقمداشقهمبسشان»م
(عكنسرینک،م1933جم)07خمشنننكنلمافراطیمترماینمدظریهمرامبسرتمچاینمعطرحمکردمکهمدویسنننانگس مفدطم
عی توادانمدوشنننقههسیمپیشنننینمرامبسمیكنیگرمعخلوطمیسمترکیبمکاانمومیسمآ مرامدوبسرهمگسنننقرشمدهانم
(النو ،م1907جم)99خ م
ژولینسمکریسنننقوام1مدخسنننقینمبنسرمدرمدهۀم،1997ماصنننطالحمبیاسعقایت7مرامبرایمهرمدوعمارتبسطمعیس م
عقن هنسیمگودنسگو معطرحمکردمخمبرماینماانننس مدرمواقرمهرگسهمعطسلتۀمعقای،معكقوامیسمشنننفسهی،معقنم
دیگریمرامبهمیسدمآورد،مدوعیمعكسلمهمومگفقگویمبیاسعقایمصننورتمگرفقهمااننتخماومعتقدنمبودمکهمهرمعقنم
ددطۀمتالقیمعقو مدیگرماانتمومهیچمعللفیمبهمیسریمذهنماصنیلم ودمبهمآفریاشمهاریمداتمدمیمیسبن؛م
ازماینمرو،م«هرمعقنمبرمااس معقودیمکهمپیشترم وادنهایم،معتاسمعیدهن»م(احمنی،م1907جم)970خ م
مپسمازمآ مژرارمژدت9مبسماانقفسدهمازمدینگسهمهسیمپیشمازم ودمومبسمگسنقرشمداعاۀمعطسلتستمکریسقوام
افقمجننیننیمازمبیاسعقایتمرامفرامرویم وادانهمقرارمدادمکهمبهمعراتبمازمآرایمدظریهمپردازا مقبلمکسعلترموم
دقیقترمبنهمدظرمعیمراننننخمویمهرمدوعمرابطهمعیس معقنمبسمعقنهسیمدیگرمیسمغیرم ودمرامتراعقایت1مدسعینموم
آ مرامبهمپاجمداننقهمتدسننیممکردمکهمبیاسعقایتماتاهسیمیكیمازماقسننسممآ معحسننوامعیشننودخماقس نسممدیگرم
تراعقایتمعبسرتماانننتمازجمانننرعقایت،3مپیراعقایت،9مفراعقایت0مومبیشعقایتم(یسمباسمبرمترجمۀمیزداد و،م
زبرعقایت)3مکهمهرمیکمتدسننیمبانیهسیمدیگریمرامشننسعلمعیشننودخمازماینمعیس ،مبیاسعقایتمومبیشعقایتم
بهمرابطۀمعیس مدومعقنمهاریمیسمادبیمعیپردازدمومانننسیرماقسنننسممتراعقایتمبهمرابطۀمعیس میکمعقنمومشنننبهم
1- Julia Kristeva
2- Intertextuality
3- Gerard Genette
4- Transtextuality
5- Architextuality
6- Paratextuality
7- Metatextuality
8- Hypertextuality
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عقنهنسیمعرتبطمبسمآ متوجهمداردم(برایماطالعستمبیشنننقر،مراجمدسعورمعطلق،م)1939خمژرارمژدتمبسمعطرحم
کرد مبحنثمتراعقاینتم(ددبنسلمکرد مروابطمعیس معقو مومترثیرمومترثرمآ هسمبرمیكنیگر)،مپویسییمدویایمرام
درمبحثم وادشمعقو مای سدمکردخم م
ازمعینس مادواعمروابطیمکنهمدرمتراعقاینتمعطرحماانننت،مآدانهمدرماینممتحدیقمبنهمکسرمعیمآینمومح مم
گسقردهایمازمتحدیدستمژدتمرامدیزمبهم ودما قصسصمداده،مبیشعقایتم(زبرعقایت)مااتخم«بیشعقایتمدیزم
همنسدانمبیاسعقایتمرامبطۀمدومعقنمادبیمیسمهاریمرامبررانننیمعیکان،ماعًسماینمرابطهمدرمبیشعقایتمبر الفم
بیاسعقایتمدهمبرماانس مهممحضوری،مکهمبرمااس مبرگرفقگیمباسمشنهماات»م(دسعورمعطلق،م1939جم)91خمدرم
بیشعقایت،محضورمعیایمومبیمکممومکساتمبخشیمازمعقنمالفمدرمعقنمامعنمدظرمدیست،مبلكهمترثیرمعقنم
الفمدرمعقنمامبررایمعیگرددخمبهمبیس مدیگر،مدرمبیاسعقایتمحضورمعقایمدرمعقنمدیگرمرخمعیدهن،ماعًسمدرم
بیشعقاینتمترثیرمومالهسمم بخشننیمعقنمالفمدرمآفریاشمعقنمامتتیین کاانهماانننتمومانننراد سمماینمکهم
بیش عقایتمبُتنمجهسدیمادبیستمبهمشننمسرمعیمرودمومهیچماثرمادبیمدیسننتمکهماثرمدیگرمرامبردیاگیزدم(برایم
اطالعستمبیشقر،مراجمآلن،م1933جم139مبهمجلو؛مدیزم)Genette, 1982: 11م()1خم م
ازمدیگرمانننو،مبرایماینمکنهمعدسیسنننهمومتحلیلمبینمیکمعقنمومعقنمیسمعقو مدیگرمبمهمطورمدقیقترموم
علمیترماد سممشنود،مضنرورتمداردمهرمروایتمبهماجمزایمکوچکتریمتدسنمیممشنودمخمروایت شناساس مبسم
الهسممگرفقنمازماننواننورممدرمپیمآ مهسننقانمکهمروایتمرامبهمکوچکترینمجزءم(قضننیهمیسمواحنمکمیاه)م
تدسننممکاانمومان سمقوادینمحسکممبرمترکیبمآ هسمرامکشننفمکاانمومبهمدوعیمبهمداننقورمروایتمداننتم
یسبانم(راجمانلن ،م1903ج م93مبهمجلو)خماینمکسریمااتمکهمپراپ1م(درمتحلیلمقصههسیمروایمپریس )موم
تودوروف7م(درمدکسعرو مبوکسچیو)مبهمشننیوهایمعلمیماد سممدادهادنخماننراعی،مشننسهاسعه شنناس مایرادی،مبسم
تتریفیم سصمازماننسزهم(شننكل)،مازمروش نیمعشننسبهمروشمپراپمومتودوروفمدرمتحلیلمشننسهاسعهمبهرهم
جسنقهمااتم؛مغیرمازماینهسمتحدیقمچانادیمدرمعوردماسزههسیمشسهاسعهمبسمچاینمروشیماد سممدشنهمااتخم
درمبسامبتضنیمازمروایتمهسیمعطرحمشننهمدرماینمعدسله،مبهمصورتمعافرد،مدظرهسییمکلیماههسرمشنهمکهم
بهمهمینمدومدلیلمومبهم سطرمتفسوتماانننسانننیمدرمرویكرد،مبهمبر یمدرمذیلمهمس مروایتمدرمعقنمومبهم
بر یمدرمبخشمیسدداشننتهسماشننسرهمشنننهمااننتمعسدانمدظرمدولنکهم(م1930/7390جم)10مومزرینکوام

1- Vladimir Propp
2- Tzvetan Todorov
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(1900جم119موم)337مومآعوزگسرم(1909جم)13مدرمبسامروایتمهرودوت،مدظرمعلکمالشننترامبهسرم(ع ملم
القواریخ،م1913جم،139مپسورقیمشم)3مدرمبسامروایتمشننمرعیشمومدظرمفروزادفرم(1931جم77مبهمجلو)موم
زرینکوام(1933جم)971مدرمبسامحكسیتمشسهمجهودمومدصسرامدرمعثاویخ م
روش تحقیق

بهمدظرمعیراننننمدظریۀمبیاسعقایتمیسمتراعقایتمژدتم(راجمGenette, 1982مومآلن،م1933جم199مبهم
جلو)مهرگسهمبسمشنیوۀمتودوروفم(راجمتودوروف،م1909جم39مبهمجلو)مجمرمشود،مبهمروشیمکسرآعنمبرایم
تحلیلمآثسرمحمسانیمفسرایمبنلمگرددخمدرماینمتحدیقمبسمچاینمرویكردی،مبهمبررایماسزهایمپردا قهایمم
کهمعالوهمبرمشنسهاسعهم،مدرمعقو معخقلفم(تسریخی،معرفسدی،مدااقسدی-متمثیلی)مآعنهمومگفقگویمعیس مآ هسم
رامبسعثمشننهماانتخمتالشمکردهمایممضنمنمبررایمشكلمهسیمعخقلفماینماسزهمومتغییراتمومتحو تم
تنری یمآ مومااننقفسدههسیمعقتندیمکهمبرایمعدسصنننمعقتندمازمآ مشنننه،مبسمتوجهمبهمدگردیسننیهسیمراهم
یسفقهمدرمپیكرۀماینماننسزه،مدرمعوردمپیشعقن()7میسمزیرعقنماینماننسزهمحن هسییمعطرحماننسزیمم(گرچهم
چاس مکهمبتنترم واهیممدین،مدرماینمعوردم سص،مکسرمبه انسدگیمعیسنرمدیسنت)خممان سمدگردیسیمهسیم
اینماننسزهمرامازمپیشعقنمبهمپسعقنهسمبرراننیم واهیممکردموماننراد سممعلتمآعن ماینماننسزهمدرمعقو م
عخقلفمومدرمدقی همپیناییمگفقگویمبیاسعقایم(یسمتراعقای)مرامواکسویم واهیممدمودخ م
طرح مسأله

انسزۀمعوردمدظرمدرماینمتحدیقمانسزهمایماانتمکهمدرمآ مشخصیمبسمفریبمدشمنمبهماردویماومدفوذم
عیکان،مان سمدشنمنمرامگمراهمعیمانسزمدمومبسماینمدیرد معیکوشننمماومرامشكستمدهنخمطرفماوًلماینم
انسزهمطبتسممقسدرمبهمعدسبلۀمرومدرمرومبسمدشمنمدیست،مپسمتاهسمچسرهمرامدرمتوالمبهمدیرد معیمدادنخمگرچهم
قصننننماحصنننسیمتنسممدرمعیس مدبوده،ماعًسماینمانننسزهمرامحنودمیسزدهمبسرمدرمآثسرمعخقلفمیسفقهمایمخمدرماینم
شنننمنسرشم،ماگرمیکمروایتمواحنمدرمدوماثرمعسدانمبلتمیمومطبریمآعنه،متاهسمیکمبسرمآ مرامبهمحسنننسام
آوردهایمج م
1م-مداانقس مشغسدمومدعوایماس قگیماشمبسمشسهمکسبلمبرایمبهمداممکشسدن مراقمم(=دشمن)مومکشقنم
او؛محسکممکسبلمکهمد قرم ودمرامبهمشنغسدمپسرمزالممداده،مبرماینمگمس مااتمکهمبهمدلیلماینم ویشسودنی،م
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رانقممازماومعسلیستمعرانوممومعدررمرامدخواهنمطلبین،ماعًسمبسژ واهس مانیسقسدیمآعندنمومهمۀمکسولسقس مبهم
هممبرمزددن؛مشغسدمکهماومدیزمازماینمکسرماختمدسراحتمشنهج م
م

چنانمین مگفننتمبننسمشننننسهمکننسبننلمشنننغننسدم م

کننهممگنرمزمینمن مانننخننمدادم نواهنمیم مداد م

ینكنی مانننورمکننم ،معننهننقننرا مرامبننخننوا م

ع نی مو مرود مو مراعشننننگننرا مرا مبننخننوا م م

بننه معنی م ننورد مادنننرمعننرامانننردمگنومی م

ع نیننس ماننننخ نن مدننسجننوادننمننرد مگننومی م

ز م ننواری مشننننومماننننوی مزابننلسننننقننس م

بنناننسلننمم مز ماننننس ر مکننسمولسننننقننس م م

چننه مپننیننش مبننرادر ،مچننه مپننیننش مپنننر م

تننو مرا مدننساننننزا م ننوادننم مو مبنننگننهننرم م

بننرآشننننوبننن ماو مرا ماننننر ماز مبننهننر مع ننم م

بننیننسبننن مبنننیننن مدننسعننور مشننننهننر معنننم م

تننو مدننخننا نی نرگننسه نی مدننگننه مکننن مبننه مراه م

بننكننن مچننسهمچننانننی مبننهمدننخننا نی نرگننسه م

بننرادنننازمۀ مراننننقننم مو مر ننش ماننننسزم م

بننه مبننن مدردشننننس متننمیننغهننسی مدراز م

هننمننس م مدننیننزه مو محننربننمۀ مآبننگننو م م

اننناننس مازمبننرمومدانننقنهم مزینر مادنننرو م

اگننر مصنننننمکننا نی مچننسه ،مبننهننقننرمزمپنناننج م

چنوم م نواهنمی مکننهمآانننودهمگردی مزمردج م

بنهمجننسی مآرمصنننننمعنردمدنمیردن اننننسز م

بننكننن مچننسه مو مبننر مبننسد معننگشننننسمی مراز م

انننر مچننسهمرامانننخننتمکننمزمآ مان ن س م

عنگنومی ماینمن مانننخننمدنمیز مبننسمهیچ م کس م
م

(فردوای،م1991جم )31-07/113/3م
بسماینمددشنهمدرمفریفقنمومکشنقنمرانقممتوفیقمعیمیسبان؛مالبقهمشنغسدمبالفسصننلهمبهمداتمرامقممکشقهم
عیشودمومشسهمکسبلمپسمازمچانیمبهمداتمفراعرزخ
اینمانننسزهمبسمادنکیمدگردیسنننیمبهمصنننورتیمدیگرمدرمعیآینجمشنننخصن نیم(=مپیرعردی/وزیری)م
ازجس گذشننقهمبرایمد ستمقوعیمیسمگرفقنمادقدسممآدس ،مدشننمنمرامبهمدسبودیمعیکشننسدن؛مرهامودیمازمعلقیم
شنكس نت وردهمیسمدرمعترضمشننكسننتمکهمبسمدیرد /متنبیر،مراهامسییما ن سهمفسترمرامبرمعهنهمعیگیرد،م
آ هنسممرامبهمبیسبسدیمبیمآامومعلفمعیکشنننسدنمومگرچهم ودمابقنامبهمققلمعیرانننن ،ماعًسمبسمازمعیس مبرد م
بخشماعظممان سهمدشنمنمفستر/معهسجم،مبرماثرمتشاگی،مگرعسیماوزا مومگرااگی،مادقدسممعیگیردمیسمعسدرم
شنكسنتمعیمشنودمخماینمداانقس مبهمعاوا میکمبنعسیهموماسزه،مبهمبر یمازمشسهس مجاگسورمعاسوامشنهم
ااتخم م

01ممممممممممممممممممممممممممممممممجسقسرهسیمادبیم(ادبیستمومعلوممادسسدیماسبق)ممممممممممممممممممممممممممممممشمسرۀممچهسرم م

7م-مهرودوتمروایقیمازمدورا مداریوشمددلمعیکانجم«هاگسعیمکهمداریوشمازمفقرمبسبلمدساعینمشننننهم
بود،میكیمازمدربسریسدشمبهمدسممزوپیرو مداوطلبسدهمگوشمومبیایم ودمرامبرینمومعویم ودمرامتراشنننینموم
تنم ودمرامبسمتسزیسدهمع روحمکرد؛مگوییمکهمعكسفستمجاسیقكسرا مرامدینهمااننتخمان سمبهمان سهمدشننمنم
گریختموموادمودمکردمکهمازمهلممداریوشمبهمپاسهانگیمآعنهماانننتمومپسمازمجلبماعقمسدمآدس ،مبرمطبقم
ددشننهایمپیش بیایمشنننهماومدرمددبسلمجاگیمدروغینم(زرینکوا،م1900جم)337ی،مدروازههسیمبسبلمرامبرم
داریوشمگشنودم»م(تفضّلی،م1909جم91؛مدیزمراجمهرودوت،م1997جم791مبهمجلو)()9خمآعوزگسرمگمس معی بردم
کهماحقمس ممبنعسیۀماینمدااننقس مبسینمکهنترمازمدورۀمهخسعاشننیمبسشنننمومعیمافزاینمکهم«شننسینمدااننقس م
گوشهسیمبرینۀمبردیسیمدروغینمیسمگئوعستسیمعغ()1مچاینمبنعسیهایمدرم ودمداشنننقهمبسشنننن»م(آعوزگسر،م
1909جم)13خ م
9م-معوردمدیگرمدااننقس مااننفانیسرمااننتمدرم سدیمکهمراهامس،مگرگسننسر،مگمراهشمعیکانخمبر یمازم
جلودارا مان سهشمازمداننتمعیرودن،ماعًسماومپسمازمرازمومدیسزمبسم ناماننراد سممراهمدراننتمرامعییسبنموم
راهبرمرامعیکشنم(فردوای،م1991جم711/3مبهمبتن)()3خ م
 1م– معوردمدیگرمدااننقس مفیروزموم وشنناواز،معلکمهیسطلهمدرمتسریخمبلتمیم(بلتمی،م1939جم937مبهم
جلو)( )9ماانتجمفیروزمبنمیزدگرد،مشنسهمانسانسدی،مبسما سهیمکهمعلکمهیسطلهمدرما قیسرشمدهسده،مبرمهرعزم
هفرمعییسبنمومبهمشنسهیمعیمدشنیان،ماعًسمبهمددبسلمافزایشمهلممعلکمهیسطلهمومشكسیتمعردعس ماومبهمفیروز،م
بهماننرزعینمهیسطهمیورشمعیبردخم وشنناوازمدرمحسلیمکهمازمضننتفم ودمدرمعدسبلمفیروزمآگسهمااننت،مبسم
انرهاگسدشمبهمعشنورتمعیمدشنیانخمیكیمازمایشنس ممکهمپیرعردیمبزرگوارماات،مبهمشرطیمکهمپسمازماوم
فرزدنادشمرامدیكومبناردن،محسضنرمبهمفناکسریمعیمشنودمومعیم واهنمکهم«دانتمومپسیماومببردنمومبرمارم
بیسبس مبیفكاانمبناد سمکهمراهگذرمفیروزمااننت»م(همس جم)931متسمفیروزمومانن سهشمرامدرمبیسبس مگمراهمکانخم
علکمهیسطلهمعتقدنماانتماینممکسرمبرایمپیرعردمفسینهایمدخواهنمداشتمزیرامپسمازمگمراهمکرد مفیروزموم
ان سهشمکشنقهم واهنمشنن؛مپیرعردمپسانخمعیمدهنمکهجم«عنمعردیمپیرممومجهس مبسیسرمدینم،م واهممکهم
چو مازماینمجهس مبیرو مشننوم،معرامبنینمجهس مادنرماثریمعسدن»م(همس جم)933؛مپیرعردمبیمداننتمومپسی،م
پسمازمآ مکنهممان ن نسهمفیروزمرامبیسنننتمروزمدرمبینسبس مبهمبیمراهههسمعیبرد،م ودمعیعیرد،ماعًسمفیروزمکهم
بسنیسریمازما سهشمرامازمداتمداده،مع بورمعیمشودمشرایطم وشاوازمرامبرایمصلرمومتتیینمحنمب ذیردم

ماسلمچهلمومهشقممممممممممم مممممم

مممممم مممدرمبسامراهبرمکیاهدارخخخممم مممممممم مممممممم مممممممممممممممم03

ومقولمعیدهننمازمآ محننمهرگزمت نسوزمدكاننخمدرمحدیدتمبسمتنبیرمپیرعرد،معلکمهیسطلهمومقومماوممپیروزم
عیشودن()0خ م
 3م-مدرمداانننقس محملۀمعحمودمغزدویمبهمانننوعاستمهانمومبسزگشنننتمازمآد سمدیزمچاینماتفسقیمرخم
عی دهنخمفر یمدرمقصینهایمبسمعطلرِمم م
م

یمینمدولتمشسهمزعسدهمبسمدلمشسدمممممممممممبهمفسلمدیکمکاو ماویم سدهمرویمدهسد م
م

بهمگممشن معحمودموما سهشمدرمبیسبسدیمبهم سطرمتسریكیمشبمپردا قهماات؛ماومتصریرمعیکانمکهج م
دهمعازلیمبودمآد سمبهمعازلیمعتروفمممممممممممممدهمرهبریمبودمآد سمبهمرهبریمااقسد م
م

اعًسماننراد سممبهمشننكلیمعت زآاننسمروشنناسییمایمپنینمعیآینمومراهمپینامعیشننودموما ن سمآامومآبسدیم
عیافزاینمومهمگس مد ستمعییسبانموجم م
م

کراعقیمدبودمبیشمازماینمومالطس مرامممممممچاینمکراعتمبسشنمدهمهفت،م ودمهفقسد م
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(فر ی،م1937جم91مبهمجلو) م
م

دااقس مفوقمبسمافزود مواحنیمدیگرمکسعلمشنهمومبهمصورتمزیرمدرآعنهمااتج م
«وققیمانلطس مازمانفرمانوعاستمبسزگشنتمبهمانرزعینماانموم وااتمکهملشكرمااالممرامبهمغزدینمبسزم
گردادن،مدانقورمدادمرهامسییمرامپینامکاینمکهملشنكرمرامبهمعدصننمبراسدنمخمهانوییمپیشمآعنمومگفتجمعنمدرماینم
کسرمعهسرتمکسعلیمدارممومراهمدومعسهمرامبهمیکمعسهمعیراننسدمخملشننكرمحرکتمکردمیکمشننبسدهمروزمگذشننتخمبهم
عینادیمرانیندنمکهم شننکمومبیمآامبودموملشنكرمتدسضننسیمآامکردم؛ماننلطس مفرعودجمرهامسمرامبیسورینخموققیم
حسضننرشمکرددن،ماننلطس معحمودمپراننینمچرامچاینمکردی مآ معلحنمگفتجمعنم ودممرامفنایمعاستم(بتم
بزرگمازمبتهسیمهانوهس)مکردممتسمتوموملشنكریسدتمرامبهمایا سمبیسورممتسمهالامشنوینمخمشنسهمداقورمدادمتسمامومرام
بكشنانمومبتنمفرعودماعشنبمهمینمجسم یمهمزدینمومبهمدرگسهم ناودنمتضنرّمعمکاینموم ودمبهمگوشهایمرفتموم
شنروعمبهمدعسمومدیسیشمکردمکهمدسگهس مروشناسییمازمطرفمشنمسلمهوینامشنمومبهمددبسلمآ مفراقسدمومبتنمازمدوم
عسیلمرود سدهمیسفقانموملشكرمااالممازماینمعهلكهمد ستمیسفت»()3خم م
9م-مدرمتسریخمبلتمی م«درمحنیثمعمرومبنمعنیمومهفرمیسفقاشمبرمزبس»م(بلتمی،م1939جم)310-379م
دمودۀمدیگریمازمهمینماننسزهمآعنهمااننت()9خمعمرومبنمعنیمدرمطلبم و مجذیمه،مداییاش،مازمزبسمبود،م
اعًسمبنا مکسرمتوفیقمدمییسفتخمعوضنوعمرامبسمقصیر،مازمیسرادش،مدرمعیس مدهسدمومقصیرمپیشاهسدمدادمکهجم«بیایم

09ممممممممممممممممممممممممممممممممجسقسرهسیمادبیم(ادبیستمومعلوممادسسدیماسبق)ممممممممممممممممممممممممممممممشمسرۀممچهسرم م

عنمببرمومپشنتمعرامتسزیسدهمبز مومعرامبسمویمداتمبسزمدارم»م(همس جم)313مومچو معمرومبهماینمکسرمراضیم
دشنن،مقصیرم ودمبیایم ودمبرینمومپشتم ویشمتسزیسدهمزدمومبهمدزدمزبسمرفتخمچهسرماسلمطولمکشینمتسم
اینمکهمقصنننیرماعقمسدمزبسمرامبهمدانننتمآوردخمقصنننیرمعمرومومدومهزارمتنمازمعردادشمرامدرمغراره هسیم
ت سریمپاهس مکردمومآ هسمرامواردمشننهرمزبسمدمود؛ماننراد سممزبسمدرمراهمگریز،مبسمعمرومروبرومشنننمومبرایم
اینمکهمبهمدانتمعمرومکشنقهمدشود،م ودمرامبسمزهریمکهمزیرمدگینمادگشقریماشمداشتمکشتمومگفتم
«بینیم مبینا»م(همس جم)379خم م
چاس مکهمپیناانت،ماینماسزهمبسماسزۀمآشاسیمپاهس مشن مدرمعیس مبسرهسیمکسروا مت سریمترکیبمشنهم
اات؛ماسزۀمپاهس مشن مدرمعیس مبسرهسمیسمدرم مرهمیسمخخخمدرمشسهاسعه،مدااقس هسیماانبسدمومخخخمدیزمبهمکسرمرفقهم
اات؛ماسزۀماابمترویمدرمایلیسدمدیزمازمهمینمگودهمااتخ م
0م-مدرمع ملمالقواریخمدرمدااننقس مشننمرعیشم(علکمشننمریرعش)مآعنهمااننتمکهمشننمرعیشمدرم
عشنننرقمفقوحستمبسنننیسرمکرد؛م«ومازمآ مجسیگسهمانننويمچینمرفت،معلکمچینمادنرمعسدنمبهمکسرمويمکهم
انن سهعمعظیممداشننتمخمپسموزیريمبودشمعرديمپیر،مگفتماینمحیلتمپیشمعنمااننت،مومعنمازمعمرم
دصنننینبمبرداشنننقم،مبنسزعنسدنگس معرامدیكودارمتسمعنمجس مفنامکامموماینمکسرمبرآورمم .معلکمگفتمهرچهم
واهعمچاس مکام،مپسمبفرعودمتسمدانتمومگوشمومبیاعمببریندنش،مومبنا م مراهمبیرو مرفتمومبرمارحنم
بیسبس مبیفقسدمتسمان سهمدشنمنمفرازمرانین،ماومرامپیشمتبرمما یمبرددن،مپراینمکهمچهمعرديمبنینمحسل مگفقسم
وزیرمعلکمچینمبودممومعمرمدرم نعتماومان ن ريمکردم؛مچو مدرمکسرمشنننمسماومرامدصنننیحتمکردممبهم
طسعتمداشنقن،معرامبنینمزارمکرد،مواجبمدینممادنرمآعن مکهماومهیچمدیانیشنینمازمشنمسمومعنما سهمرامبمهم
راهعمدزدیکمبهماننرمایشننس مبرممکهمدرمبیسبس مبهمهفقهایمآد سمبقوا مراننینمتسمکیاۀمعنمازمويمبسزم واهین.م
شنمرمشنسدمگشتمومگفقسرمآ مپیرمرااتمپاناشت،مگفتمچهمبسینمکرد ماکاو مچیاعمگفقسمیکمهفقهمآام
ومزادمومعلفمبرمبسینمگرفقن،مشنمرمبفرعودمتسمدهمروزهمبرگرفقانمومبسمگزینگس ما سهمرويمدرمبیسبس مدهسددنم
کهمآ مرامهرگزمکرادهمکسنعمدنینممومپیرعردمچیاعمرامدرمپیشمداشقانخمچو مهفقهمبگذشت،مشمرمگفقسمچانم
عنسدننمهماانننت مگفتمعنمشنننمسمرامبهمحیلتمآوردمموماینمبیسبس مهرگزمان ن ريمدگردد؛مهرچهم واهینم
همعکاین؛موماینمچیاعمهممآ مانسعتمبمردمومشنمرمفروعسدنمومعردعسدشمازمتشنناگعمومضتیفعمکهمشنهم
بوددن،معرد مگرفقان؛مومعا مس مشنمرمرامگفقهمبوددنمکهمعرگشمدرمعیس مدومکوهمآهنمبسشننمخمپسمشمرمازم
تفمانوزشمزعینمزرهمبیفكانمومبرمانرشمدشستموما ريمآهاینمداشت،مآ م مراماسیهمکردمبرابرمآفقساخم

ماسلمچهلمومهشقممممممممممم مممممم

مممممم مممدرمبسامراهبرمکیاهدارخخخممم مممممممم مممممممم مممممممممممممممم00

پسماننخنمعا ممیسدمآعنش،مگفقسجمشننمسمتنبیرم ویشمکاینمکهمکسرمعنمببود؛مومهمس ماننسعتمبمردموم
دیگرا مهمااین،معگرمکسننعمکهمبهماننرحنًمبیسبس مبوددنمکهمبتنمازمروزگسريمبهمجسدبمایمنیمبسزرفقان،موم
اگرمدهمهمهمتبسهمشندنخموماهللماعلم»م(ع ملمالقواریخ،م1913جم )17()139-133م
3م-مدرمدااننقس متیمورمومتوققمشم س معذکورمدرمحبیبمالسننیرمدیزمهمینماننسزهمبسمدگردیسننیهسییم
چانمبهمکسرمرفقهمااننت؛متوققمش س مازبک،مانن سهمتیمورمرامبسمعدبمرفقنهسیمعكررمبهمدشننتمواننیمرم
قباسقمکشنسدنمومبسمگرفقنماطرافمبیسبس ،مقصننمداشتما سهمتیمورمرامبرماثرمغلبۀمگرااگیمازمپسیمدرآورد؛م
اعنًسمتیممورمبسمتنبیریم(برپسمکرد مآتشمومپخقنمآش) مآ هس مرا ماز مدسبودی محقمی مرهسدین م(راجم وادنعیر،م
،1997مجم9جم-119م)139خ م
 9م -مدرمداانقس مرانقممومانهراام،مه یرمکهمدرمدانتمدشمنم م(اهراا)ماایرمشنه،متصمیممداردمبسم
داد ماطالعستمدسدراننت،معسدرمکشننقهمشننن مراننقممشننودمومبسماینمکسرمبهمقومموماننرزعینم ودم نعتم
کان()11خمهمینمانسزهمدرمزیرانس تماینمداانقس مدیزمیسفتممعیشودم(فردوای،م1991ج م379/191-197/7م
بهمجلو)؛مگرچهمه یرمبرایمرفقنمبهمدزدماننهراامدیردگیمبهمکسرمدبرده،ماعًسمازمزعسدیمکهماننهراامدشننس م
راقممرامعیپران،ماومبهمدیرد مآغسزمعیکانخ م
17م-معو دسمدرمعثاوی،مبرایمدشننس مداد مچگودگیمپنینمآعن ما قالفمدرمعیس مدصننسرامازماینماننسزهم
بهرهمعیگیردج م

03ممممممممممممممممممممممممممممممممجسقسرهسیمادبیم(ادبیستمومعلوممادسسدیماسبق)ممممممممممممممممممممممممممممممشمسرۀممچهسرم م

بنودمشننننسهنمی مدرمجنهودا مهلمم اننننسزم م م

دشننننمننن معنیسن نی مومدصننننرادنی مگنننازخخخم م

صنننننمهنزارا معنلعننمعظلوممکشننننتم م

کننهمپناننسهنممدمین معوان نی مرامومپشننننتخخخم م

اوموزینمری مداشننننتمگنبرمومعشنننوهمدهم م

کننو مبننر مآا ماز معننكننر مب نرمبسننننق نی مگننرهم م

گننفننت متننراننننسی نس مپنناننسهمجننس مکاانننم م

دینن م ننودمرامازمعننلننکمپنناننهننس مکنناننانننخخخم م

ان نرّ مپاهننس ماانننتمادنننرمصننننمغالفم م

هننسهنرشم مبننسمتواننننتمومبننسطنمبرم الفم م

شننننسه مگفقشمپسمبگومتنننبیر مچیسننننتم م

چننسرۀ مآ معننكننرمو مآ متننزوی نر مچ نیسننننتم م

تننس مدننمننسدننن مدر مجننهننس مدصننننراد نمیایم م

دننی مهننوینننا مدیننن مو مدننه مپنناننهننسدننمیایم م

گفننت مای مشننننهمگوشمومدانننقممرامببرم م

بنینانیام مبشنننكننسفموملننبمدرمحننكننم معرم م

بننتنننم ماز مآ مدر مزیننر مدار مآور معننرام م

تننس مبننخننواهننن می نک مشننننفننسعننق نمگننر معننرام م

بننر معنناننسدیگننسه مکننن مایننن مکننسر متننوم م

بننر مانننرمراهنمی مکننهمبننسشنننننمچننسرانننوم م

آ مگنهنمم مازم نودمبنرا متننسمشنننهرمدورم م

تننس مدرادنننازممدر مایشننننس مشننننرمومشننننورم م

پنسمبننگننویم معنمب نهمانننرمدصنننرادیامم م

ای م نننننای مرازدا

معننننیدادننننیامم م

جننس مدریغم مدیسنننت مازمعیسن نی مولینکم م

واقننفننم مبننر معننلننم مدی ناننش مد نی نک د نی نکم م

ح نی نف مع نیآعننن معننرا مکننس مدی نن مپننسام م

در معننیننس مجننسهننال مگننردد مهننالامم م

م

مممممممممممممممممم(عولوی،م1999جم971/1مبهمجلو) م
ومهنفماومآ مبودمکهمبهمشسهمگفتج م
م

گننفننتمایاننک مادنننرمآ مکننسرممشنننهننس

کنهمافنكنانمم مدرمدینمن معیسن نی مفقاننه هننسم م

م

ممممممممممممممممممممممممممممممممم(همس جم)130/1

م

وزیرمبرایم ودمچانینمجسدشننینمتتیینمکردمومانن سم ودمرامکشننتمومبسماینمکسر،مدرمعیس مدصننسرام
آتشما قالفمومدشمایموم ودریزیمافكانخ م
 11م–مدرمبنسامبوممومغراامدرمکلیلنهمومدعانهم،معلنکمزاغنس مکهمعوردمه وممبوعس مواقرمشننننه،مازم
وزیرادشمعشنورتمعیمطلبن؛میكیمازموزیرا مپساخمعیدهنج م«چاس مصواامعیبیاممکهمعلکمدرمعالمبرمعنم
شننمیمکانمومبفرعسینمتسمعرامبزدانمومبهم و مبیس یانمومدرمزیرمدر تمبیفگاان،مومعلکمبسمتمسعیملشننكرم
برودمومبهمفال معوضننرمعدسممفرعسینمومعاقظرمآعن معنمبسشنننمتسمعنمازمعكرمومحیلتم ویشننقنمب ردازمموم
بینمسیممو معلکمرامبیسگسهسدم»م(دصنننراهللمعاشنننی،م1997جم)711خمعلکمبسماومعوافدتمعیکانخموزیرمبهمعحلم
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زدنگیمبوعس مراهمعییسبن،معحلماعقمسدمعیگرددمومبرمااننرارشننس مآگسهمعیشننودخمعلکمزاغس مبسماطالعستیم
کنهموزیرشمبنینمگودهمبهمدانننتمعیمآورد،مبهمغسرمعحلمزدنگیمبوعس محملهمعیکانمومپیروزمعیشنننودم
(دصراهللمعاشی،م1997جم717مبهمجلو)()17خ م
دگسردنهمدرمعترضماینموانومانهماانتمکهمدااقس مااقرمعذکورمدرمعهنمعقیقمکقسامعدن مرامکهمبهم
دظرمعیرانننمدرمآ مبسمشننكلمدیگریمازماینماننسزهمعواجهمهسننقیم،مدرمزعرۀماینمروایستمبیسوردخمدرمآ م
قضنیه،مماانقرمبرایمد ستمقومم ودمبسما شنمورشم(اردشنیر)،مشسهاشسهمایرا ،ممازدواجمعیکانمومبسمدفوذمدرم
دلمشنننسهمانننراد نسممعیمتوادنمبهمقومم ودم نعتمکانمومآدس مرامازمدسبودیمد ستمدهن م(کقسامعدن ،م
7770جمکقسامااننقر)خمدیزمدرمتسریخمعخقصننرمالنولمآعنهمااننتجم«اردشننیرمدوم جماینمپسدشننسهمبهمعنبًرمایسم
بسحسفظهیمعتروفمااننت.میودسدیس ماومرامآزتسگسننرکسننیسمععدسعانخمچهلماننسلمپسدشننسهعمکردمومبسمااننقرم
د قرمپسکناعنمعبريمازدواجمکردمومهسعس معملیدعمرامکهمقصنننمدسبوديمآوارگس مباعااننرالیلمرامداشننتم،م
بردارمکردموماینمبهمدعسيمااقرمومدواقش،معرد سيمصنًیق،مبود»م(ابنمالتبری،م1900جم)19()93خم م
بسماینمهمه،مآداهمعسدرمازمآورد ماینمروایتمدرمزعرۀمروایستمفوقمعیشنود،مدخسنتمآ مااتمکهمدرمم
روایتماانقرمدهتاهسمدشسدیمازمفریبمبهمچشممدمی ورد،مبلكهمبرمعكس،مابنمالتبریمآ مرامدسشیمازمدعسیم
اومومعرد سیمعیدادن؛معضنمو ماینمروایتمتاهسمفناکسری،ماز ودگذشقگیمومدیزموقتمشاسایمیکمبسدویم
بسمایمس مدرمد ستمهمکیشنس مومهممدژادا م ویشماات؛مومحسلمآ مکهمدرماسیرمروایست،ماینماسزهمعالوهم
برمفنناکنسری،مبسمدروغ،مفریبمومدیرد مدیزمهمراهماانننتخمدودیگرماینمکهماینمروایتمدرمعهنمعقیقمآعنهم
کهمکقسبیماانتمدیایمومبحثمدرمکقبمدیایمحوزهمایمدیگرمااتمومتخصصیمدیگرمعیطلبن مکهمدگسردنهم
فسقنمآ مااتخ م
بحث و بررسی

درمرویكردمبیاسعقایمپسمازمعشنخصمشن مپیشمعقنمومپسعقن،معیتوا مدگردیسیهسیمیکماسزهمرام
بررایمکردخمدرمعوردمعقو معكقوا،متشخیصمپیشعقنمومپسعقنموما سمااقخراجمدگردیسیهسمچانا م
دشنوارمدیسنت،ماعًسمدرمعوردمروایستیمکهمدرماانس مصورتیمشفسهیمداشقهمومعنتمهسیمعنینمبهمصورتم
شفسهیمادقدسلمیسفقهادن،متشخیصمپیشعقنمومپسعقنمدشوارمبلكهمدسعمكنمااتخ م

37ممممممممممممممممممممممممممممممممجسقسرهسیمادبیم(ادبیستمومعلوممادسسدیماسبق)ممممممممممممممممممممممممممممممشمسرۀممچهسرم م

درمتواریخمانناقیمومتسریخ دگسریمقنیممدومویژگیمدینهمعیشننود؛میكیمدااننقس گراییمدرمریشننهیسبی،م
تتلیلمومتحلیلمحوادثمومدوممددلمومادقدسلمانسزهمیسمانسزهمهسمازمداانقسدیمبهمداانقس مدیگرمومگسهیمدیزمازم
هرمدومدرمیکمجسمبهرهمعیجسننقانخمبهمدظرمعیرانننمدرمعوردماینماننسزه،معردعس مبساننقسدیموققیمازمتتلیلم
حسدثهمدرعیعسدندنمیسمبرایمآ مکهمدا مشننكسننقیمشننگفتمرامبزدایانمومیسمخخخ،ماننسزۀمعوردمبحثمرامبهمکسرم
گرفقهادن؛مزرینکوامدیزمدرمعوردمروایتمهرودوتمعیدویسنننجم«عر ذمهرودوتمشننسیتستمرایجمدرمدزدم
بسبلیهسیمعغلوامبودهمکهمبسمددلمچاینمقصنهمایمعی واانقهمادنمعغلوامشن م ودمرامبهمعواعلموماابسبیم
غیرمعسدیمعاسننوامکردهمبسشننانم»م(زرینکوا،م1933جم)779مومآ مرامعحلمتردینمومدمودهایمجسلبمدرم
اعقزاجمبینمتسریخمومقصننهمعیدادنمکهمویژگیمروایستمپنرمتسریخ،مهردوتمااننتم(همس ج م)771-779خمازم
دیگرمانو،مهرمودوتمدرمآایسیمصغیرمبهمددیسمآعن،مدرمبخشمعمنۀمعمرم ویشمدیزمشهرودنمومتسبرمایرا م
عحسنوامعیمشننمومدرمزیًممبسزرگسدس مدانتمبهمانفرهسیمبسیسرمزدم(همس جم م107مبهمجلو)موماینهسمبرایم
آشناسییماومبسماینمانسزۀمکهنمشنرقیمکسفیمبودهمااتخمدواقناریمآتایمهسمومتخلیطمبینمافسسدهمومواقتیتم
(همس ج م109مبهمجلو)مدیزمعیتوادسنقهمادگیزۀمددلماینماسزهمبسشنمکهمبهمهرمحسلمبهمدفرمایرادیس مدبودهمااتخم م
درمعوردماینمانسزه،ماگرمقرارمبسشننمبرمااس مزعس مدوشقهمشن مهرماثر،مپیشمعقنمومپسعقنمعشخصم
شنود،مروایتمهرمودوتمیتایمفقرمبسبلمازمانویمداریوشمپیشمعقنماینماسزهماات،مچاس مکهمزرینکوام
آ مرام«قنیمترینمالگویمآداهمدرمقصنۀموزیرمجهودمومپسدشسهمجهودمدرمعثاویمآعنه»معیدادنم(زرین کوا،م
1933جم)779مومرواینتمعیر وادننمدرمعوردمتیمورمپسمعقنماانننت؛ماعنًسمچانس مکنهمگفقهمآعن،مدرمکسرمبسم
انسزهمهسییمکهمریشنۀمشنفسهیمداردنمومعنتمهسمبهمصنورتمشنفسهیمااقمرارمومادقدسلممیسفقهادن،متشخیصم
پیشعقنمومپسعقنمبه آانسدیمعیسورمدیست؛مضمنماینمکهمدرمایا سماخنمازم«زودترمدوشقهمشن »مدیستم
بلكهمعسننرلهم«زودترمشنناینهموم وادنهمشننن »مااننتم(درماینمزعیاهمراجماحمنی،م1907جم)970خمباسبراینم
بسینمددبسلمعالاهسییمدیگرمگشتج م
اگرمحرکتمومدگردیسنیمانسزهمازماسدگمیمبهمپیاینگیمرامعالامقرارمدهیم-مبسماینمعاطقمومااقن لم
کهمذهنمومادنیشنۀمبشنرمدرمطولمتسریخمدیزمچاینمرودنیمرامطیمکردهم،-مدرمآ مصنورتمروایتمراقمموم
شنغسدمرامبسینمپیشمعقنمدادسنتمومروایتمشنسهمجهودموموزیرشمرامپسمعقن؛مچاس مکهمعشننسهنهمعیشود،م
حیلهایمکهمدرمداانقس مشنغسدمبرایمکشنقنمرانقمماانقفسدهمعیمشنود،ماسدهمترینمشكلماینماسزهمااتمبسم
هنفیمزعیایموماننسدهمومبهمدلیلمهمینماننسدگیهسمبیشننقرمعوردمپذیرشمعدلمقرارمعیگیردخمروایتمعثاویم
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ازمجهتمدومانویمروایتم(شنسهمجهودمومدصسرا)مومدیزمهنفمازمکسربردماسزهم(تخلیطمدرماحكسمماد یلموم
گمراهمکرد مدصسرامکهمهنفیمغیرزعیایماات)مپیاینهترمااتمومازمپذیرشمعدلمدورترخ م
ازمجهتمانسدگیمدرمانس تمروایت،مبسزمهممروایتمرانقممومشغسدماسدهمترینماس تمرامداراات؛م
ینکمتنمبسمدیردگیم یسدتمآعیزمبرایمفرودشنننسدن معدنۀمحدسرت/مد ردا قنم راج،میکمتنمدیگرمرامکهمازم
قضننسمبرادرمدستایماواننت،مبهمداممعیآوردمومعیکشنننخماینمروایتمازمهرگودهمحشننومومزوالنمومتنا لموم
تزاحممانسزهمهسیمدیگرمعسریماانت؛مازماینمرومعیمتوادنمپیشعقنمبسشنخمدرمعدسبلمروایتمعمرومبنمعنیم
ومزبسمازمآد سمکهمدرمآ ،ماینماننسزهمبسماننسزۀمعشننهورمومپرکسربردم«عخفیمشننن معردا مدرمغرارهم( مرهمیسم
کیسنهمیسمخخخ)مومراهمیسمفقنمبهمدژم(=مشنهریمدارایمحصسرمعحكم)م»مترکیبمشنه،مدارایمدوعیمپیاینگیمدرم

انس تم(ترکیبمدوماسزه)ماات؛مروایتمعربوطمبهمتیمورمبسمآ مکهمدرمیکمکقسامتسریخیمعقر ر،محبیبم
السنیرم،معذکورمافقسده،ماعًسمهممدرمشیوۀمکشسدن متیمورمبهمبیسبس مازماویمتوققمش س مومهممدرمدوعمرهسییم
تیمورمازماینمدامم(روشنمکرد مآتشمومپخقنمآش)،مادنکیمابهسم،مپیاینگیمومعدلگریزیمداردخم م
درماینمروایستمدرم صوصمهنفمااقفسدهمازماینماسزهمدیزمدگردیسیهسییمراهمیسفقهمااتجم م
درمروایتمشنغسدمومراقم،مهنفمدناد مبسجمازماویمحسکممکسبلمومگشسد معدنۀمفرو فقۀمحدسرتمازم
انویمشنغسدمااتمبسمکشقنمراقمخمدرمدیگرمعوارد،مگسهیمهنفمجلوگیریمازمه وممدشمنمومراهمیسفقنم
شننكسننتمبهمان سهم ودیمااننتمعسدانمروایتمگرگسننسرمومااننفانیسر،مپیروزموم وشنناواز،معلکمچینموم
شننمرعیش،مومتیمورمومتوققمشم س ؛مگسهیمبرایمجبرا مشننكسننتمومگرفقنمادقدسممعثلمعوردمعحمودم
غزدویمومزاغس مومبوعس ؛میسمبرایمگشود مدژمیسمشهرمعسقحكممدشمنمومداتمیسفقنمبرماومومکشقاشمعسدانم
رواینتمداریوشمومعمرومبنمعنیمومیسمبرایمای سدمادحرافمومگمراهیمدرمپیروا میکمآیینمعسدانمروایتم
عثاویمازمپسدشسهمجهودموموزیرمگبرشخ م
درمهرمحسلمآ مکهمضتیفترماات،مازمارمدسچسری،م ودمرامدرمعترضم طرمومآایبمقرارمعیدهنموم
بسمفناکسریمبهمفریبمدشنمنم(طرفمعدسبل)ماقناممعیمکانمومآ مکهمقویترماات،مچشمسدشمرامقضسمومقنرم
عیباندمومحزممومدورادنیشیمرامازمداتمعیدهنخمازمدیگرماو،مروایتمگرگسسرموماافانیسرمبسمدیگرمروایستم
تفسوتیم سصمدارد؛مگرگسنسرمگرچهمازماویمارجسا مبرایمجلوگیریمازمه ومماافانیسرمفراقسدهمشنه،م
اعًسمآ مهاگسممکهمتصننمیممعیگیردمبسمراهامسییمدروغین،مااننفانیسرمومانن سهشمرامدسبودمکان،مبسمهیچمکسم
عشنورتمدكردهمومهیچمدانقورموموعنۀمپسمداشیمدگرفقهمااتم(تسمایا سمبسمه یرمومپیرعردمهانومدرمروایتم

37ممممممممممممممممممممممممممممممممجسقسرهسیمادبیم(ادبیستمومعلوممادسسدیماسبق)ممممممممممممممممممممممممممممممشمسرۀممچهسرم م

عحمودمشنبسهتمدارد)؛مضمنماینمکهمازمعیسدهمهسیمدااقس -ماگرمدگوییممازمهمس مآغسز-ماافانیسرماعقمسدشم
رامبهمگرگسنسرمازمداتمعیمدهنمومعیدادنمکهمگرگسسرمدشمنماات؛مچاس مکهمقبلمازمآغسزم س مششممکهم
اسزۀمعوردمبحثمعسمدرمآ مرخمعیدهن،ماافانیسرماومرامچاینمعوردم طسامقرارمعیدهنج
بنننومگننفننتمکننسی مبنننتنننمبننندننهننس م م

دننگننه مکننن مبنننیننن مکننسر مگننردا مجننهننس خخخم م

بننهمعازلمکننهمادگیزدماینمبننسرمشنننور م

بننود مآا مو مجننسی مگننیننس مو ماننننقننور م م
(فردوای،م1991جم733/711/3موم)730م م

م
وما سج

یننكننی مراهننبننر ماننننس ننقننم مکننینناننهمدار م

چاینمگفننتمانننس رمکزمگرگسنننسرم م م

(همس جم )937/737/3م

م

انراد سممددشهمومدیرد مگرگسسرمبسمعوفدیتمقرینمدمیمشود؛موققیمگرگسسرمعیبیانمتالشمومتنبیرشم
راهمبهمجسییمدبرده،مدرمدهسیتموفسداریمبهمارجسانن مومعلقش،مدرمپساننخمااننفانیسر،مبهمدفرینمومدشنناسمم
عیپردازدموماراد سمج
زمگننفننقننسرماومتننیزمشنننننمشنننهریننسر

م

بننرآشننننفننت مبننس متننانن مدل مگننرگسننننسر م

ینكنیمتنینغمهنانننیمبزدمبرمانننرشم

ز متننسرا مبننه مدو مدننیننم مشننننن متننس مبننرشم م

بننهمدریننسمفنگنانننشمهممادنننرمزعننس م

ننور معننسهننیننس مشننننن متننن مبنننگننمننس م م
(همس جم )170-179/733/3م

م

بهماینمترتیب،مدرمدگسهیمکلّیمبهمدظرمعیراننمروایتمرانقممومشننغسدمدرمکسربردماینماسزهمپیشمعقنم
بدیۀمروایستمومروایتمعثاویمومحبیبمالسیرم بنمپسعقنمااتخم م
اگرماینمگمس میتایمپیشعقنمبود مروایتمشننسهاسعهمدراننتمبسشننن،مدرمآ مصننورت،مچاس مکهمگفقهم
آعن،مدگردیسنیماینمانسزهمازمانسدگیمبهماویمپیاینگی،مهممدرماس تمومهممدرمهنفمدمسمیس معیشودم
ومچاینمتحولیمطبیتیماانت؛معیمتوا معراحلمدگردیسیماینماسزهمرامازماسدگیمبهمدشواریمومپیاینگیم
درمروایستمعخقلفمچاینمدرمدظرمآوردج م

ماسلمچهلمومهشقممممممممممم مممممم
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متنبیرمومدیرد م( یسدت)میکمتنمبنو مرانسدن مآایبمجسمیمبهم ودمبرایمکشقنمیکمتنم(روایتمراقممومشغسدمدرمشسهاسعه)خم م
متننبیرمومدیردن م( ینسدت/مفناکسری)میکمتنمبسمقرارمداد م ودمدرمعترضمآانننیبمومعرگمبرایمد ستمیکمقوممیسمگرفقنمادقدسمم(روایتماانفانیسرمومگرگسننسر،مروایتمپیروزموم وشنناواز،مروایتمپیرعردم
هانومومعحمودمغزدوی،مدااقس مبوعس مومزاغس )خم م
متنبیرمومدیرد م( یسدت/مفناکسری)میکمتنمبسمآانیبمرانسدن مبهم ودمبرایمتصنرفمعوضننرمدشمنم(روایتمداریوشمدرمتسریخمهرودوت)خم م
متنبیرمومدیرد م( یسدت/مفناکسری)میکمتنمبسمآانیبمراسدن مبهم ودمبرایمتصرفمعوضرمدشمنمبسمترکیبمبسماسزهایمدیگرم(روایتمعمرومبنمعنیمدرمتسریخمطبری/مبلتمی)خم م
متننبیرمومدیردن م( یسدت/مفناکسری)میکممتنمبسمآان نیبمرانننسدن مبهم ودمبرایمای سدمادحرافموما قالفمدرمپیروا میکمآیینم(روایتمشسهمجهودموموزیرش)خ م
درماینمروایست،مدرمبیشقرمعوارد،مااقفسدهمازماسزۀمفریبآعیزمعوردمبحثمبسمتوفیقمهمراهمااتج م
روایستمشنغسدمومراقم،مداریوشمومشهرمبسبل،معمرومبنمعنیمومزبس،م وشاوازمومپیروزم،معلکمچینموم
شننمرعیش،مومزاغس مومبوعس مبسمتوفیقمهمراهمااننتمومدرمعدسبل،مروایستمگرگسننسرمومااننفانیسر،متیمورموم
توققمش،معحمودمومپیرعردمهانو،مومه یرموماننهراامبهمشننكسننتمعیماد سعنخمروایتمپسدشننسهمجهودموم
دصنسرامدرمعثاویموضتیقیم سصمدارد؛معو دسم«ا قالفستمومتتصبستمدیایمرامدرمعثاویمچانمدوبتمادقدسدم
کردهموماصننولمادیس مرامواحنمشننمردهمومهمۀمآ هسمرامعاقهیمبهمحقمومحدیدتمدادسننقهمااننتم»م(راجم
فروزادفر،م1909ج م)191خماومبسمآورد ماینمروایتمدرمپیمآ ماانتمتسمعرضیمبود ما قالفستمعیس مادیس مرام
بیس مکانمومدرمدظرش،ماینمانسزهمبسمتوفیقمهمراهمبودهماانتخمعاسبرمتسریخیمومعسیحیمچاینمروایقیمرامازم
اانس مردمعیمکاانخمدرمحسلیمکهمفروزادفرمانرچشنمهمهسمومعآ ذیمرامبرایماینمروایتمدرمعاسبرمااالعیم
برعیشننمسردم(فروزادفر،م1931جم77مبهمجلو)خمزرینکوامدرماینمعوردمعیدویسنننجم«قصننۀمعثاویمدرمبسام
حیلۀمجهودا موماقناممآ هسمدرمای سدمتفرقهمبینمدصننسریمبسمآداهماهلمتفسننیرمدرمبسامبولسمراننولموم
ددشماومدرمای سدما قالفمبینمطوایفمدصنسریمددلمکردهمادن،مشنبسهتمداردمومشکمدیستمکهمآ مروایستم
درمبنسامبولسماانننس مدناردموما قالفمدسنننطوریمومیتدوبیمومعلكسییمومجزمآ هسمبسمحكسیتمبولسم
ارتبسطیمدنارد»م(زرینکوا،م1933ج )971خمدسگفقهمدبسینمگذشننتمکهمروایتمعو دسمبسمهمس معاسبرمااننالعیم

31ممممممممممممممممممممممممممممممممجسقسرهسیمادبیم(ادبیستمومعلوممادسسدیماسبق)ممممممممممممممممممممممممممممممشمسرۀممچهسرم م

دیزمعقفسوتماانت،ممضنمنماینمکهمبهمدظرمعیمراننماانساسمممددلمچاینمروایقیمبرما قالفهسیمعیس مپیروا م
ادیس معیافزاینخ م
دوعمآانننیبیمکنهمشنننخصمفناکسر/م سلنمبرایمفریفقنمطرفمعدسبلمبهم ودمواردمعیمکانمدیزمدر ورم
ترعلماات؛مدوعمآایبهسمبهمترتیبماخقیمومشنت،مازمکممبهمزیسد،معبسرتمااتمازجم م
مبنو مرانسدن مآانیبمبهم ودم(شغسد،مگرگسسر،مه یرمومپیرعردمهانومدرمروایتمعحمودمغزدوی)؛مولیمالبقهم طرمعرگمهموارهمبرمفرازمانرمعسعلمفریبمدرمپروازماانتمچاس مکهمشنغسد،مگرگسسرمومپیرعردم
هانومانراد سممعیمعیردن؛مه یرمهممپسمازمعرگماهراامدزدیکمااتمبهمداتمراقممکشقهمشودمومتاهسم
بسمپوزشمومپسیمردیمبزرگس مازمعرگمرهسییمعییسبنم(فردوای،م1991جم/197/7پسورقیم)11()9خ م
مزد مومبهم و مآلود م(زاغمدرمروایتمزاغس مومبوعس ) ممبرین م(برینهمشن )مبیایمومشالقم ورد مبرمپشتم(قصیرمدرمروایتمعمرومبنمعنی) ممبرین مگوشمومبیایمعسدانمع سزاتمعحكوعس م(زوپیرو مدرمروایتمداریوش) ممبرین مداتمومگوشمومبیایم(وزیرمپیرمدرمروایتمشمرعیش) ممبرین مداتمومپسم(پیرعردمارها مدرمروایتم وشاواز) ممبرین مگوش،مدات،ملبمومبیایموماراد سمم ودکشیم(وزیرمدرمروایتمپسدشسهمجهود) ممدرمروایتمتیمورمومتوققمش س مگرچهمآانیبمجسنمیمبهمشخصیمدرمعیس مدیست،متوققمش س مدرمواقرم ودمومتمسممان سهشمرامدرمعترضم طرمشننكسننتمومعرگمقرارمعیدهنمومدرمدهسیتمدیزمچاینم
عیشودخ م
چاس مکهمعشننسهنهمعیشننود،مبسزمهممدرمدوعمآاننیبهسمرودنیمازماننسدگیمبهمپیاینگیموجودمداردجم
روایستمشنسهاسعهمم(شنغسد،مگرگسسر،مه یر)مومروایتمعسعیسدۀمعحمودمغزدویماسدهمترینمصورتمآایبمرام
داردنخمدرمعدسبل،مآانننیبمعطرحمشننننهمدرمروایتمپسدشنننسهمجهودموموزیرمدرمعثاویمازمهمهمپیاینهترموم
اختترمااتخ م
ادسننس مبساننقسدیمذهایمچانا مپیاینهمدناردمومبهمدظرمعیرانننمبرایمفریفقنماومدیسزمچانادیمبهمدشننس م
داد مآانیبمهسیمجسنمیمدبودهماانت،ماعًسمبسمگذرمزعس مذهنمادسس مهسمتیزترمومورزینهترمعیشودمومبرایم
فریفقنماومعسنسعیمبیشنقریم زمماانت،مچاس مکهمدرمروایتم«پسدشنسهمجهودموموزیرشمومدصسرام»،مشسهنم
برین مگوش،مدانتم،ملبمومبیایموزیرمومانراد سمم ودکشیماومهسقیمخمدرمروایتمتیمورمبهمدظرمآایبم
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جسننمیمبهمیکمتنمدمیتوادنمبسعثمفریفقنمگردد،ملذامتوققمش س م ودمومهمۀمانن سهشمرامدرمعترضم
آانننینبمقرارمعیمدهنمتسمدشنننمنمرامبفریبنمومحقیمبسماینمهمهمدیزمدرمفریفقنمومدسبودیمدشنننمنمتوفیقم
دمییسبنخ م
جدول  -1طرف و هدف از کاربرد این سازه در روایات مختلف
طرف اوّل

طرف میانی

طرف دوم

شاه/حاکم/پهلوان/قوم

فداکار /خائن

شاه/حاکم/پهلوان/قوم

فریبدهنده

عامل فریب

فریبخورنده

شسهاسعه م

شغسد/مشسهمکسبل م

شغسد م

راقم م

شسهاسعه م

-م

گرگسسر م

اافانیسر م

د ستمتورا م

شسهاسعه م

-م

ه یر م

اهراا م

د ستمراقم/ایرا م

تسریخمهرودوت م

داریوش م

شهرمبسبل م

پیروزی م

زبس م

پیروزی/کین واهی م

منبع

تسریخم
بلتمی/طبری م
تسریخم
بلتمی/طبری م

عمرومبنمعنی م
وشاواز م

ع ملمالقواریخ م

علکمچین م

حبیبمالسیر م

توققمش س م

زوپیرو

م

قصیر م
پیرعردم
ارها

م

وزیرمپیر م
توققمش س م

پیروزموما سهمایرا م
علکمشمرعیش م

هدف

پیروزی م
کشقنمطرفمدوم م

جلوگیریماز م
شكستمقوم م
جلوگیریماز م
شكستمقوم م

تیمور م

پیروزیمبرمدشمن م

کلیلهمومدعاه م

زاغس /معلکمزاغس م

وزیر م

بوعس م

پیروزی/کین واهی م

عسعیسده م

-م

پیرعرد م

عحمودموما سهش م

کین واهی م

عثاویمعولوی م

شسهمجهودا م

وزیر م

عسیحیس م

وما سهش م

ای سدما قالفمدرم
دشمن ،م
گمراهماس قنمدصسرا م
م

درمتوضننیرمعللمومعواعلیمکهمبسعثمگفقگومعیس معقو مفوقمشنننه،مچانمدكقهمگفقایمااننتجمیكیمازم
عواعلمعهممدرمتحوًلماانسطیرمومحمساهمهس،مااّقیمااتمشگفتمکهمدرمعصرمتسریخیمهممتسمعنتهسمعوردم

39ممممممممممممممممممممممممممممممممجسقسرهسیمادبیم(ادبیستمومعلوممادسسدیماسبق)ممممممممممممممممممممممممممممممشمسرۀممچهسرم م

ااننقفسدهمقرارمعیگرفتخمازمدینگسهمجواعرمانناّقی،مهمۀمکسرهسیمعهممزدنگیمدرمآغسزمبهمواننیلۀمایزدا موم
یال ماد نسممشننننهممومعردعنس مدرمروزگسرا مبتنیمفدطماینمکردارهسیمعثسلیمومدمودگسریمرامتسمبیمدهسیتم
تكرارمعیکاانخمبرماینمپسیه،میکمچیزمیسمیکمکردارمیسمیکمشننخصننیتمفدطمتسمآ مغسیتمرااننقینمومواقتیم
عیگرددمکنهمدمودنهمایمازلیمرامتكرارمینسمتدلیننمعیمکانخمبنینمترتیبمتاهسمازمراهمتكرارمومیسمعشنننسرکتموم
هابسزیمااننتمکهم«واقتیت»مبهمداننتمعیآینخمهرمچیزیمکهمفسقنمالگویمعثسلیمیسمادگسرهایمکهنمبسشننن،م
«بیعتای» ماانتمیتایمواقتیتمدناردخمادگسرمگرایشنیمدرمادسس مدهفقهمااتمکهماومرامبهمپیرویمازمالگوهسموم
دمودههسیمآغسزینموادارمعیکانخمتسریخمازمدظرمادسننس مبساننقسدیمدرمحدیدتمعبسرتمبودمازماحیسیمع ندموم
تحدقمدوبسرۀمیکمعسجرایمحمساننیمکهنموماینمیتایمجریس متبنیلمتسریخمبهمااننطورهمومحمساننهم(بهسر،م
1901جم779مبنهمجلوم)خماینمجریس ماانننطورهایمکرد متسریخمومافرادمتسریخی،معطسبقمبسمالگومومدمودهایمازم
پیشمپردا قنهماد نسممعیمپذیردخمروینادمتسریخیمبهم ودیم ود،مهرمچانمهممکهمعهممبسشنننن،مدرم سطرۀم
عسعًهمدمیعسدنمزیرامحسفظۀمجمتی،مدهسدیمدستسریخیمااننتمبسمعحنودیتمبسننیسرخمیسدمیکمواقتۀمتسریخیموم
یسمیکمشننخصمحدیدی،محناکثرمبیشمازمدومیسماننهمقر ممدرمحسفظۀمعردعس مبسقیمدمیعسدنخمدحوۀمکسرکردم
حسفظۀمجمتیمبهمگودۀمدیگریماانتمومبسمعسسیلمومعبسدیمارمومکسرمداردجمعدو تمکلّیمبهمجسیمحوادثم
جزلی،مدمودههسیمازلیمبهمجسیماشنخسصمتسریخیخممباسبراینماننرشننتمتسریخاننقیزمحسفظۀمجمتی،م سطرۀم
حوادثمومعلنلمآ مرامبنسمگنذشنننتمعننتیمتغییرمعیمدهننمومدگرگو معیمدمنسینمبهمترتیبیمکهمبقوادنمدرم
چنسرچوامذهاینستمومدمودگنسرهنسیمبنسانننقنسدیمکهنمدرآینن؛ماینمدگرگمودیمومتحوًلمعطنسبقمبسمعبسدیم
هسنقیم شناسایمکهنماد سممعیمپذیردمومعردممجواعرمااّقیمازماینمفرایانمآگسهمبودهادنمومهموارهمازمآ مبهرهم
عیگرفقهادنخمدرمجسعتۀمبساقسدیمشرقماینمااّتمبهمطورمکسعلمجسریموماسریمبودهمااتخم م
اناّتمقصنًهمگوییمومداانقس مپردازیمشفسهیمتواطمدااقس پردازا مومقصًهگویس معردعی،مدزدمایرادیس ،م
اناّقیمآشاسمومعشهور،مغای،معردعیمومپرمعخسطبمبودهمااتخمدرماینمااّت،مافسسدهمهسمومااسطیرمبساقسدیموم
دیزمبسننیسریمازمحوادثمتسریخی،مصننورتمقصنًهمپذیرفقه،متواننطمقصنًهگویس محفظمومحرااننتمشنننه،م
قر هسیمعقمسدیمزدنهمعسدنهمومهسهراممازمانویمعخسطبس مهماو متسریخمتلدیمعیمشنهمااتم(راجمبویس،م
1999جم90مبهمجلو)خمدرماینمانناّت،مددلمومادقدسلمومجسب سییماننسزههسمومبنعسیههسماعریمعسدیمومرایجمبهم
شنمسرمعیمآعنهماات؛مبهماینمعتایمکهمراویمومدااقس گو،مبرایمآ مکهمدااقس هسیش ،مجسذبۀمبیشقریمداشقهم
بسشننم،مهرجسمانمسزۀمعاسانبمومجسلبیمرامعیمیسفقه،مآ مرامبهمدااقس هسیم ویشمواردمعیکردهمیسماسزههسمرام
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ازمشنخصنیمبهمشخصممدیگر مومازمزعسدیمبهمزعس مدیگرمادقدسلمعیدادهمومالبقهمشاودنگس مهممهیچگسهمازماوم
عنراموماانمدمیطلبینهادنخم م
عالوهمبرماین،متنسریخمدگنسریمعردممبسمانننقس مومدگسهمآدس مبهمتسریخمبسمآداهماعروزهمتسریخمومددنمتسریخیم
شننمردهمعیشننود،متفسوتهسییمااننساننیمداشننتخمعهمترینمتفسوت،مغیبتمدسننبیمکا كسویمادقدسدیمدرم
تسریخدگسریمایرادیماانننتخمعور س مقنیم،مالبقهمبسمبر یماانننقثاسهسمکهمهموارهمهسنننت،معموعسممتسریخمرام
انرچشمهمومقسعنهمایمبرایمایراامکرد متشاگس محدیدتمدمیدادسقانمبلكهمتسریخمدرواقر،مابزارمآعوزشم
بودمومبرایماینمکهمبقوادنموهیفۀم ودمراماد سممدهن،معیبسیسنتم وادندیمومرغبتمادگیزمبسشنننخمازماینمرو،م
تسریخدگسرا معیس محدیدت،مااننطورهمومافسننسدهمتمسیزیمدمیمدهسددنمومهرمیکمازماینهسمرامبهمیكسننس مدرم
نعتمهنفیمواحنمعیدادسننقانخمبسماینمحسننسا،مدااننقس هسیمعسعیسدهمبرایمدرآعن مبهمقلمرومتسریخمومبهم
داننتمآورد مارزشمحدسیقمتسریخیمدشننواریمچانادیمدناشننقانم(میسرشننسطر،م،1939م1/9جم)137-137خم
شننسینمبهمهمۀماینمد یلمبسشنننمکهمگسهیمحوادثیمعشننسبهمومیكس نس مدرمکقساهسیمعخقلفمبهماشننخسصم
عخقلفمدسبتمدادهمشنهمااتخ م
وماننراد سمماینمکهمذهنمادسننس مبساننقسدیمبهمجسیمدگسهمعلمیمومتسریخی،مبسمبیاشمااننسطیریم وگیرم
اانننت؛مازمجملهمتفسوتهسیمفراوا معیس ماینمدومیكیمدرمبسامعلیتماانننت؛مدرمبیاشمعلمیمومذهایتم
تسریخی،محوادثمبهمشننكلیمعلمیمتتلیلمومریشننهیسبیمعیشننودنم(اننلالم«چرا»)؛مدرمحسلیمکهمدرمبیاشم
ااننسطیری،معللیمعسفوقمعللمواقتیمدرگیرمعیشننودنم(اننلالم«ازمک س»)جمعللمعسوراییمومعواعلمعرعوزموم
گسهمجسدوییخمتصنسدفموماتفسقمهممگسهمبهمعسورامومعللمعرعوزمعاسوامعیشودنم(برایمدین مبحثمبیشقرم
درمعوردمبیاشمااسطیری،مراجمشسیگس ،م1933جم19مبهمجلو) م
نتیجه

دظریۀمبیاسعقایتمومتراعقایت،مکهمازمانویمروایتمشناسانس ماس قگرامهماو مکریسقوامومژدتمعطرحمم
شننهمومبسمتحدیدستمتودوروفمجابۀمعیایمتریمیسفقه،مدرمبررایمعقو مکهنمازمجملهمشسهاسعهموماسزههسیم
آ معتاسهسمومشیوههسیمدویایمرامپیشمپسیمعحدقمعیگذاردخ م
انننسزۀمراهامنسیمدیرد مکسرمکیاهدارمدرمعقو مکهنمبهمکسرمرفقهمومگفقگوییمبیاسعقایمیسمتراعقایمعیس م
آ هسمپنینمآوردهماانتخمدرمپینامآعن مگفقگومعیس مروایستیمکهمگذشنت،مچانمعسعلمد یلمبودهمااتجم

33ممممممممممممممممممممممممممممممممجسقسرهسیمادبیم(ادبیستمومعلوممادسسدیماسبق)ممممممممممممممممممممممممممممممشمسرۀممچهسرم م

دخسننت،مغلبۀمبیاشمااننسطیریمبرمذهایتمادسننس مبساننقسدیمکهمبرمااننس مآ ،مبهمجسیمتتلیلمعلمیم
حوادث،مترجیرمعیدهنمآ هسمرامبهمعللیمعسورایی،معرعوزمومشننگفت،مغیرطبیتیمومدااننقسدیمعاسننوام
کانخمدودیگر،ماناّتمرایجمدرمجواعرمبسانقسدیمکهمبرماانس مآ مهرمچیزمزعسدیمواقتیمااتمکهمبسمیکم
سطرۀمازلیمتطبیقمپینامکانخمانمهدیگر،مشننكلمشننفسهیمادقدسلمروایست،مبهمراویس ماجسزۀمبرقراریمارتبسطم
ومتطبیقمحوادثمبسمدمودههسیمازلیمرامعیدادخمبهواقر،مددلمومادقدسلمشنفسهیمانسزهمهسماخنمگفقنمعقو م
بسمیكنیگرمومبهمبیسدیمدیگر،ما ذموماققبس معقو مازمیكنیگرمرامتسنننهیلمعیکانخمچهسرم،متفسوتمدگسهموم
ذهنمعورخمبسانقسدیمبسمتسریخم دگسرمومتسریخ دا ماعروزی؛معور س مبساقسدی،مایرادیمومغیرمایرادی،م ودمبهم
لزوممتطبیقمینکمرواینتمبسم سطرهمایمازلیمعتقدنمبوددنخمدرمدظرمآ هسمتسریخمومافسنننسدهمبهمیکمادنازهم
عهممبودمومعیشننننمبنسمهممآعیزشمیسبانمومجمرمشنننودنخمهرودوت،مپنرمعلممتسریخ،ممدیزمازماینمقسعنهم
عسنقثاسممدبودخمبهمهرمحسل،ماینمهمهمعیتوادستمگفقگویمعیس معقو مرامبسمیكنیگرمتسهیلمبلكهمحقمیموم
قطتیماسزدخ م
درمعوردماننسزۀمعوردمبحثمدرمعقو مکهن،مدكقۀمدخسننتماینمکهمگفقگویماینمعقو مبسمیكنیگرمدرم
اینماننسزهمچاس مآشننكسرمااننتمکهمبسم وادن میكی،مبیمدرد مدیگریمبهمیسدمعیآینخمدومدیگرماینمکهم
ت زیۀماینماننسزهمبهمواحنهسیمکمیاهمومان سمتحلیلمآ هسمدشننس معیدهنمکهمرابطۀمعقو مفوقمدرماینم
انسزهمگسهمازمحنمبیاسمعقایتم(همحضنوری)مگذشنقهمومبهمحنمبیشمعقایتم(اققبس مومبرگرفقگی)مراینهم
ااننتخماننه دیگرماینمکهمرابطۀماینمعقو مبسمیكنیگر،ماگرمبخواهیممازماصننطالحستمژدتمبهرهمبگیریم،م
رابطۀمبیشعقایمازمدوعمدیگرگودگیمبسنطیماانت؛مبهماینمعتایمکهماینماسزهمدرمروایستمعوردمبحث،م
ازمجهتمعاسصنرمانسزدنه،مازمانسدگیمبهمپیاینگیمتحولمیسفقهمومحقیمگسهیمبسماسزهمایمدیگرمترکیبم
شننهماانتخمگرچهمازمدظرمتسریخیم،مروایتمهرودوتمقنیمیترینماات،مبسمتوجهمبهمواحنهسیمکمیاۀم
انسزه،مروایتمشغسدمدشسدهمهسیمدیریاگیمومقنعتمبیشقریمرامعیدمسیسدنخمبهمدظرمعیرانمعلتمآ مااتم
کهمبر یمعوادمشنسهاسعهم،متسمپیشمازمعكقوامشنن ،معنتمهسیمعنینمبهمصننورتمشننفسهیمرواجمداشقهم
اانتخمبرماینماانس مروایتمشنغسدمدرمشسهاسعۀمفردوایمپیش عقنمومروایتمعولویمتحولمیسفقه ترینم
اانتمومروایتمحبیبمالسنیرم،مگرچهمدرمزیرانس تمهمینماسزهمرامداراات،ماعًسمچاس متحولمیسفقهمکهم
درمرواس تمشبسهتمکمقریمبسمدیگرمروایستمداردخ م
م
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یادداشتها

*مبرگرفقهمازماینمبیتمفردوایمدرمدااقس مهفت س ماافانیسرجم

چاینمگفننتماننننس رمکزمگرگسننننسر م م یننكننی مراهننبننر ماننننس ننقننم مکننیننا نهمدار م
(فردوای،م1991جم )937/737/3م
م

1خمرابطنمۀمبیشعقاینمتمبنهمدومگودنمۀمتدلینمنیمومدیگرگودگیمتدسن نیممعیگرددخمدرمبیشعقاینمتمتدلینی،معللفم
بیش عقنمدرمتالشماانننتمتننسمپیشعقنمحفظمشنننودماعننسمدرمدیگرگودگی،مپیشعقنمدچننسرمتغییر،مدگردیسن نیموم
دیگرگودگیمعیشنننود م(دنسعورمعطلق،م)1939خمرابطۀمپیشعقنمومبیشعقنمبهمدومدانننقۀمکلیمتدسنننیممعیشنننودجم
«همسدگودگی»میسمتدلینمکهمدرمآ مهنفمعللف،محفظمعقنماوًلمدرموضنننتیقیمجنینماانننتمکهمالبقهمدرماینمتدلین،م
دگرگودیماعریمااننتمبنیهیخمتدلینمعتمو ممبهمطورمغیرعسننقدیممشننكلمعیگیرد،ماعًسمهمیشننهمجوهرۀمعقنماوًلمدرم
عقنمدومموجودمداردخم«تراگودگی»مینسمجسبهمجسییجماینمبخشمکهمارتبسطمعسنننقدیممبسماینمجسنننقسرمدارد،مازمعهمترینم
بخشهسیمدظریۀمتراعقایتمژدتماانتخمبرماینمااس م«گسهیمیکمعقنمعیتوادنمبسمتراگودگیمعقنمدیگرمای سدمشودخم
درمتراگودگی،مبیشعقایتمبسمتغییرمومدگرگودیمپیشعقایتمای سدمعیشنودم» م(همس ج م)99خمدرماینماطرمعمكنمااتم
دومفرآیانمقبضننیمومبسننطیمدرمپیشعقنمای سدمشننودخم«بیاسعقایتمهاگسعیمکهمدرمعقنمقرارمگرفقهمبسشنننمومغیرمقسبلم
حذفمیسمادكسرمبسشننن،مبیاسعقایتمحقمیمیسماجبسریمعحسننوامعیگردد؛ماعسمبسلتكسمهاگسعیمکهمبرمااننس مت ربیستم
شننخصننیمیکمفردموم وادانهمای سدمگردد،مبیاسعقایقیماحقمسلیمومتصننسدفیمتلدیمعیمشننود»م(دسعور معطلق،م1997جم
)700خمدرمبیاسعقایتماحقمسلی،مدادشمشنخصنیمعخسطبمومت ربیستمفرهاگیماومدرمپیودنمداد مدوماثرمد یلمااتخم
اینمدریسفتمبرایم وادانگس معخقلف،معقفسوتماانتمومعهممترینمعشخصۀمآ مرام«بیرو مبود مآ مازمعقنموموابسقهم
بود مآ مبهمشرایطم سصم وادانه»معیدادانم(همس جم)709خ م
7خمپیشعقنمیسمزیرعقنمرامعقنمعقدنممومپسعقنمیسمزبرعقنمرامعقنمعقر رمدادسنقهمایمخماینمعتاسمبسمایسقمزبس مفسرایم
ومدرامفسرانیمزبسدس معقاسانبمترمبهمدظرمعیرانن،مگرچهماحمنیمعتاسییمدمراتمعكسِماینمعتاسمرامبرایمهرمیکم
آوردهمااتم(احمنی،م1907جم)971خ م
9خمدولنکهمدرمبساماینمدااننقس معیدویسنننجم«عسرکوارتمخخخمتصننورمعیکانمکهمااینمقضننیهیمبرایمزوبیرو مومیسم
عگسبیزو مدرمزعس مداریوشمومیسم شنسیسرشنسماتفسقمافقسدهمبسشن،ماعسمازماینملحسبمبتینمبهمدظرمعیمآینمازیرایمکهماینم
قصنننۀمعرغوامدرمعواردمدیگرمدیزمبهمعحلهسمومزعس هسیمعخقلفمعربوطمعیشنننودم(دولنکه،م1930/7390جم)10خم
عرحوممزرینکوامعتقدنماانتماینمداانقس م«صحتمدناردمچرامکهمعحسصرۀمبسبلمومدفرمطغیس مآ متسمآ مادنازهمکهم

97ممممممممممممممممممممممممممممممممجسقسرهسیمادبیم(ادبیستمومعلوممادسسدیماسبق)ممممممممممممممممممممممممممممممشمسرۀممچهسرم م
هرودوتمددلمعیکانمومبسمآ مطولمومتفصنیلیمکهموقوعمچاینمفناکسرمیمافسسدهایمرامالزاممکان،معمكنمدیستمطولم
کشینهمبسشنم(زرینکوا،م1900جم119موم)337خ م
1خمدرمعوردمگئوعستسیمعغ،مراجمعشكور،م1937جم103-111خ م
3خمدیرد اسزیمگرگسسرمازمعیسدۀم س مپا ممآغسزمعیگرددمومفرجسممآ مدرم س مششممآشكسرمعیشودخ م
9خماینمداانقس مدرمتسریخمطبریمبهمصنورتیمعخقصنرترمآعنه،ماعسمقضیهمتغییریمدكردهمااتم(طبری،م،1933مج7جم
973مبهمجلو)؛مدیزمدرمت سراما عمم(عسكویه،م،1939مج1جم130مبهمجلو)خ م
0خمدر مشنسهاسعهمدرمداانقس مپیروزمپسنرمیزدگردم،مبهمشنكستمایرادیس مازم وشاوازمتورادیمکهمدرمعسورایمجیحو م
حكوعتمعیکردمومکشنقهمشنن مپیروزممبرماثرمافقسد مدرمکانهماشنسرهمشنهم،ماعًسمبهمعسرلۀمفریبم ورد مایرادیس م یرخم
شنننسیننمهمینمافقنسد مدرمچسلهم ودمدوعیمفریبمبودهموخخخمیسماینمکهمتسریخمرامبرایمزدود مآثسرمدا مبرماثرمفریبموم
کشقهمشن معوضمکردهمبسشانم(فردوای،م1991جم17/13/0مبهمجلو)خم م
3خمدرماینمعوردمباگرینمبهجم http://www.fghan.com/soltanmahmood%20gaznawi.htmم
درمعوردمفقرماوعاست،مراجمفلسفی،م1997جم1مبهمجلوخ م
9خماینمدااننقس مدرمتسریخمطبریمبسمادنامتفسوتیمدرمجزلیستمآعنه،ماعسماننسزۀمعوردمبحثمدرمآ مددلمشنننهماا نتم
(طبری،م،1933مج7ج م399مبهمجلو)؛مدیزمدرمت سراما عممابوعلیمعسنكویهمبمها قصنسرمبرگزارمشنهمااتم(عسكویه،م
،1939مج1جم179مبهمجلو)خ م
17خمعلکمالشننترامبهسر،معصننحرمع ملمالقواریخ،مدرم ستمۀمدااننقس مدرمپسورقیمدوشننقهمااننتجم«اهلمتحدیقماینم
داانقس متبتس م سصنهمداانقس مشنمریرعشمم(شمرعیش)مومبرادرشمرامگزافهمدادان،مومبسماااسدمتسریخعمعقداعمکهمازم
روممومایرا مدرمدانتمماانتم،معتدولمدیسنتمکهمتبسبتهماینمدومکشنورمایرا مومروممرامب یمسیانمومعسلمگیرمشودنموم
اثريمدرمتواریخمهمسسیگس مازمآ مدبسشن !»م(ع ملمالقواریخ،م1913جم،139مپسورقیمشم)3خ م
11خماینمانسزهم ودمماسزۀمدیگریمرامفرایسدمعیآوردمومآ مقضیۀمفرودمومراهامسیش،متخوار،مبرمبس یمکوهماات مکهم
ودمعشسبهمهلنمدرمایلیسدمااتخ م
17خمفراعوشمدبسینمکردمکهمکلیلهمومدعاهمازمپهلویمبهمعربیمرفقهموما سمبهمفسرایمترجمهمشنهمااتخ م
19خمدرمت سراما عممابوعلیمعسننكویهمروایقیمشننبیهمبهمروایتمااننقرمدرمعوردم واهرمکواتمبرایمآزادمکرد ماوم
ازمزدنا مبسمفریفقنمزدنادبس مآعنهماانتم(عسنكویه،م،1939مج1ج م)199؛مدرمشسهاسعه،مقبسدمزدنادی،مبسمزرعهر،مزدنادبس م
ود،مبهمگفقگومعیپردازدمومبهماوموعنهمعیدهنمکهجم

ننمممممممم تنمومرامبننسشنننممازمهرمبنننیمانننودعانننخخخ م
م
گرماینننودننکمیننسبممرهننسییمزمبان
اگننر مبنناننن مبننرداری ماز مپننسی مع ننم م

چنناننس مدا مکننه مبننر ننوردی مازمرای معننن م
م

ماسلمچهلمومهشقممممممممممم مممممم
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ومزدنادبس میزدا پرانننتمچو ماینمانننخاس مرامشننناین،م«انننبکمبانمرامبرگشنننسدشمزمپسی»م(راجمفردوانننی،م
179/97/0/1991مبهمجلو)؛مومچاس مکهمپینااننتمدهمااننمیمازم واهرمقبسدمدرمعیس مهسننتمومدهماثریمازمدفوذماوموم
فریبمزدنادبس مومخخخخمخ م
11خمدویسننانهمدرمعدسلهایمآعسدۀمچسپمدرمعوردملزوممبهرهگیریمازمآداهمعلحدستمشننسهاسعهمدسعینهمشنننه،مبهمطورم
عفصلمبحثمکردهمومد یلم ویشمرامبرشمردهمااتخ م
کتابنامه
آلن،مگراهسمخم()1933خمبیاسعقایتخمترجمۀمپیسممیزداد وخمچسپماوًلخمویرااتمدومخمتهرا جمعرکز .م
آعوزگسر،مژالهخم()1909خم«تسریخمواقتیمومتسریخمروایی»خمبخسراخمشم19خمصصم77-0خم م
ابنمالتبريخم()1900خمتسریخمعخقصرمالنولخمترجمۀمعبنالمحمًنمآیقعخمچسپماوًلخمتهرا جمعلمعمومفرهاگعخ م
احمنی،مبسبکخم()1907خماس قسرمومترویلمعقنم(دشسدهشاسایموماس قسرگرایی)خمتهرا جمعرکز .م
بلتمی،مابوعلیمعحمًنمبنمعحمًنخ م()1939خ متسریخمبلتمیخمتصننحیرمعلک الشننترامبهسرخمبهمکوشننشمعحمًنمپروینم
گاسبسدیخمچسپمدومخمدومجلنخمتهرا جمکقسبفروشیمزوارخ م
بویس،معریخم()1999خم«گوانس مپسرتیموماناّتمدوازدنگیمدرمایرا م»خمبررایمومتحدیقم(ع موعهمعدس ت)خمچسپماوًلخم
تهرا جمتو خمصصم91-70خم م
بهسر،معهردادخم()1901خمجسقسریمچانمدرمفرها مایرا خمچسپمدومخمتهرا جمفكرمروزخ م
پراپ،مو دیمیرخم()1993خمریختشاسایمقصًههسیمپریس خمترجمۀمفرینو مبنرهایخمچسپماوًلخمتهرا جمتو خ م
تفضّلی،ماحمنخم()1909خمتسریخمادبیستمایرا مپیشمازمااالمخمبهمکوششمژالهمآعوزگسرخمتهرا جماخنخ م
تودوروف،متزوتس خم()1909خمبوطیدسیماس قسرگراخمترجمۀمعحمًنمدبویخمچسپماوًلخمتهرا جمآگه .م
وادنعیرخم()1997خمتسریخمحبیبمالسیرخمزیرمدظرمعحمنمدبیرایسقیخمجلنماومخمتهرا جم یسمخ م
رضسییمدشتمارژده،معحمودخم()1930خم«ددنمومتحلیلمقصهایمازمعرزبس مدسعهمبرمااس مرویكردمبیاسعقایت»خمددنمادبیخمشم
1خمصصم37-91خم م
زرینکوا،معبنالحسینخ م()1900خمتسریخمعردممایرا مقبلمازمااالمخمچسپمپا مخمتهرا جماعیرکبیرخ م
__________________ خم()1933خمددشمبرمآاخمچسپمششمخمتهرا جماخنخ م
الن ،مراعس خم()1903خمدظریۀمادبیمومددنمعملیخمترجمۀمجاللماخاورمومایمسمزعسدیخمتهرا جمپویانگس مدور .م
شسیگس ،مداریوشخم()1933خم«بیاشمااسطیری»خمکقسامالفبسم()3خمبهمکوششمغالعحسینماسعنیخمتهرا جماعیرکبیرخ م
طبری،معحمًنمبنمجریرخم()1933خمتسریخمطبریخمترجمۀمابوالدساممپسیانهخمچسپمششمخم19مجلنخمتهرا جمااسطیرخ م

97ممممممممممممممممممممممممممممممممجسقسرهسیمادبیم(ادبیستمومعلوممادسسدیماسبق)ممممممممممممممممممممممممممممممشمسرۀممچهسرم م
فر یماننیسننقسدی،معلیمبنمجولوغخم()1937خمدیوا محكیممفر یماننیسننقسدیخمتصننحیرمعحمًنمدبیراننیسقیخمچسپم
ششمخمتهرا جمزوارخ م
فروزادفر،مبنیرمالزعس خم()1909خمشرحمعثاویمشریفخمچسپمششمخمجلنماوًلخمتهرا جمزوًارخ م
________________ خم()1931خماحسدیثمومقصننصمعثاویخمترجمۀمکسعلمومتاظیممع ندمازمحسننینمداودیخمتهرا جم
اعیرکبیرخ م
کقنسامعدنن مخ م(7770ممخ)خمترجمنۀمویلینسممگلنمخمفنسضنننلم س مهمنادیمومهاریمعسرتینمخمبسمت نینمدظرمکسراپتم
اوهسدسخمادگلسقس جمایالمخ م
ع ملمالقواریخمومالدصصخم()1913خمتصحیرمعلکمالشترامبهسرخمتهرا جمکاللۀم سورخ م
عسنكویۀممرازی،مابوعلیخ م()1939خ مت سراما عمم(آزعو هسیمعردعس )خمترجمهمومتحشنیۀمابوالدسامماعسعیمخمدومجلنخم
تهرا جماروشخ م
عشكور،معحمًنمجوادخم()1937خم«گئوعستسیمعغ»خمبررایهسیمتسریخیخمشم99خمصصم103-111خم م
عكسریک،مایردسریمسخم()1933خمدادشنناسعۀمدظریههسیمادبیمعتسصننرخمترجمۀمعهرا معهسجرمومعحمًنمدبویخمچسپماننومخم
تهرا جمآگه .م
عولوی،مجاللالنینمعحمًنخم()1999خمعثاویمعتاویخمچسپماوًلخمتهرا جماعیرکبیرخ م
دسعورمعطلق،مبهمنخ م()1939خ م«تراعقایتجمعطسلتۀمروابطمیکمعقنمبسمدیگرمعقنهس»خ مپژوهشناسعۀممعلوممادسسدیخمشم39خم
صصم93-39خم م
_____________ خم()1997خمدرآعنیمبرمبیاسعقایتخ متهرا جماخنخ م
دصراهللمعاشی،مابوالمتسلیخم()1997خمکلیلهمومدعاهخمتصحیرمع قبیمعیاویخمچسپمهفقمخمتهرا جمدادشگسهمتهرا خ م
دولنکه،متئودورخم()1930/7390خمحمساۀمعلیمایرا خمترجمۀمبزرگمعلویخمچسپماومخمتهرا جما هرخ م
هرودوتخ م()1997خ متنسریخمهرودوتمخمتلخیصمومتاظیمماخ مجخ ماوادسخمترجمنۀمغخموحینمعسزدنرادیمخمچسپمانننومخم
تهرا جمعلمیمومفرهاگیخ م
یسرشننسطر،ماحسننس خم()1939خمتسریخمایرا مکمبریجخمترجمۀمحسنننمادوشننهخمجلنماننومخمقسننمتماولخمچسپمچهسرمخم
تهرا جماعیرکبیرخ
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