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مال عبدالمطلب خواجه متخلص به فهمی (فوت پس از  6821ق) تذکرهنویس ماوراءالنهری است.
ً
دربارۀ این شخصیت ،اطالعات بسیار اندک و بعضا نادرست در منابع کشورهای تاجیکستان و ایران دیده
میشود .مسأ لۀ اصلی این پژوهش معرفی تذکره و تذکرهنویس ،طبقهبندی معیارهای تذکرهنویسی و
تحلیل دیدگاههای انتقادی وی در تذکره است .نگارنده برای تبیین این مسأله با استفاده از روش تحلیل
محتوا و استناد به دستاوردهای رویکرد ژانری به متن به دنبال یافتن پاسخ برای پرسشهای زیر است:
فهمی کیست ،تذکرۀ وی دارای چه ویژگیهایی است و مؤلف چه دیدگاههای انتقادی دارد؟ این تذکره
چه نقشی در جریان تذکرهنویسی و تاریخ ادب فارسی در ماوراءالنهر ایفا کرده است؟ نتایج تحقیق نشان
داد تذکرۀ فهمی تذکرۀ مستقل منثور عمومی ناتمام به فارسی است که در سدۀ سیزدهم قمری به فرمان
ِ
حاجی مال محمد توقسابه ،از سپاهیان وقت بخارا ،تألیف شده است .دیدگاههای انتقادی مؤلف را
میتوان در ذیل چهار عنوان «تاریخی ـ تحلیلی ،اخالقی ،سیاسی ـ اجتماعی ،و بالغی ـ جمالشناسانه»
تحلیل کرد .این تذکره بهرغم ناتمام بودن ،اطالعات ذیقیمتی از ادب فارسی و جریانهای فکری و
عرفانی دورۀ خود را ثبت کرده است که در روند نگارش تاریخ ادییات فارسی در ماوراءالنهر حائز اهیمت
است.
کلیدواژهها :تذکرهنویسی فارسی ،تذکرۀ فهمی ،خواجه عبدالمطلب فهمی ،ماوراءالنهر.

hesam_kh1@modares.ac.ir
 .1دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
 .مقاله مستخرج از طرح پژوهشی نگارنده با نام «هفتصد سال تذکرهنویسی در آسیای مرکزی (پژوهشی تاریخی ـ تحلیلی دربارۀ ژانر
تذکره نویسی ادبی فارسی در آسیای مرکزی از ابتدای سدۀ سیزدهم تا آغاز سدۀ بیستم میالدی)» است که به سفارش صندوق حمایت از
پژوهشگران و فناوران کشور در حال اجراست.

تاريخ دريافت0911/10/42 :

تاريخ پذيرش0911/10/49 :

مقاله پژوهشی

چکیده

نشریۀ علمی جستارهای نوین ادبی ،شمارة  ،902تابستان 9922

فهمی :تذکرهنویسی گمنام از ماوراءالنهر و نقش وی در تاریخ ادب فارسی
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شمارة دوم

مقدمه

پس از ملیحا سمرقندی (فوت پس از  6668ق) که تذکرۀ مذکراالصحاب ( 6611ق 6168 /م) را تألیف کرد،
جریان تذکرهنو یسی ادبی فارسی در ماوراءالنهر که با لبابااللباب ( 162ق) عوفی بخارایی آغاز شده بود ،دورۀ توقف
نزدیک به دو سدهای را تجربه کرد .در این فترت بهنسبت طوالنی که محصول پریشانروزگاری ماوراءالنهر و
درگیریهای دائمی خاننشینهای این منطقه با یکدیگر در داخل منطقه و با ایران در بیرون از مرزهای آن بود ،جز
آشوب و اوضاع بد اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی هیچ چیز نصیب منطقه نشده بود (بچکا،17-11 :6738 ،
غفوروف ،636-618 ،661-266 /8 :6733 ،باسورث .)551-556 :6726 ،در نتیجۀ این نابهسامانیها ،مراکز و
نبود ثبات سیاسی و دربارهای حمایتکننده از ادیبان و شاعران ،از رونق افتاده
محیطهای فرهنگی و ادبی نیز به دلیل ِ
بود .در این دوره ،هیچ تذکرۀ ادبی مستقل فارسی در ماوراءالنهر تألیف نشد تا اینکه در  6822ق 6236 /م واضح

بخارایی از ایرانیتباران بخارا با نگارش تذکرۀ تحفةاالحباب فی تذکرةاالصحاب این ژانر ادبی را پس از  636سال در
دورۀ منغیتیان بخارا ( 6681-6611م 6681-6357 /م) احیا کرد .در فاصلۀ میان مذکراالصحاب ملیحا سمرقندی
در سمرقند در  6611ق 6168 /م تا تحفةاالحباب واضح دو اثر در ماوراءالنهر تألیف شده است :یکی
منظوم دوزبانۀ فارسی
مجموعةالشعرای فضلی نمنگانی ،تألیفشده در  6873ق 6286/م را میتوان نام برد که تذکرۀ ِ
و ترکی (ازبکی) است .این کتاب به محیط ادبی خاننشین خوقند اختصاص دارد و شاعران دیگر مناطق ماوراءالنهر

ازجمله بخارا ،سمرقند و خوارزم بهندرت در آن مجال بروز یافتهاند (عبداللهیف )681/8 :6613 ،و دیگری تذکرۀ
فهمی ( 6821ق 6212 /یا  6216م) که عالوهبر ناتمام بودن ،مختص شرح حال شاعران نیست و در آن به نمونۀ
اشعار عالمان ،عارفان ،امیران و پادشاهان جغرافیای امروز ایران ،افغانستان ،هندوستان و ماوراءالنهر نیز پرداخته شده
است.
بیان مسأله

مال عبدالمطلب خواجه متخلص به فهمی (فوت پس از  6821ق 6216/6212 /م) تذکرهنویس ماوراءالنهری
است که اصلیتی سمرقندی داشته و مدتی در بخارا زیسته است .مسئلۀ این پژوهش تبیین جایگاه فهمی و تذکرۀ وی
درمقام یکی از اسناد تاریخ ادبیات فارسی در ماوراءالنهر در دورۀ فترت فرهنگی و ادبی در این منطقه است .نگارنده
در این جستار به دنبال یافتن پاسخ برای پرسشهای زیر است :فهمی کیست ،تذکرۀ وی دارای چه ویژگیهایی است
و مؤلف چه دیدگاههای انتقادی دارد؟ این تذکره چه نقشی در جریان تذکرهنویسی و تاریخ ادب فارسی در ماوراءالنهر
داشته است؟ فرض نویسنده این است که فهمی یکی از تذکرهنویسان گمنام محیط ادبی بخارا در دورۀ امیران منغیتی
ً
بخارا است که به دستور یکی از سپاهیان امیر نصرالله (حک 6211-6283.م) و احتماال امیر مظفر منغیتی
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(حک 6221-6211.م) مأموریت یافت تا تذکرهای عمومی در ذکر علما ،فضال و شعرای متأخر و معاصر این
خاننشین تألیف کند؛ اما به دالیل مختلف ازجمله گرفتاریهای شخصی و حوادث تلخ روزگار که با ورود ارتش تزار
به منطقه همزمان بود و درنهایت به اشغال بخشهای وسیعی از آن و سرانجام پذیرش تحتالحمایگی بخارا در 6825
ق 6212 /م خاتمه یافت ،نتوانست تذکرۀ خود را به اتمام برساند .این موضوع باعث شده است نامی از فهمی و اثر
ناتمامش در تذکرههای تألیفشده در آغازین دهههای سدۀ سیزدهم ثبت نشود و حتی زادگاه ،تحصیالت ،محل نشو
و نما ،و درگذشت وی نامکشوف باقی بماند .گمنامی مؤلف و نسخۀ ناتمام تذکرۀ فهمی باعث شده است حتی از اثر
وی بهندرت نسخهبرداری شود .از این اثر دو نسخۀ خطی سراغ داریم :نسخۀ  8776/8که در جلد یازدهم فهرست
نسخ خطی شرقی فرهنگستان علوم ازبکستان توصیف شده و فاقد تاریخ کتابت است (اورنبایف و جلیلاوا:6631 ،
 )77-78/66و نسخۀ شمارۀ  259فهرست دستنویسهای شرقی در فرهنگستان علوم تاجیکستان که در سال 6671
م کتابت شده است (میرزایف و بالدیروف.)83/8 :6612 ،
پیشینۀ پژوهش و جنبۀ نوآوری آن

دربارۀ فهمی و اثرش هیچیک از منابع تذکرهای دورۀ احیای تذکره نویســی در ماوراءالنهر ( 6822م 6236/م تا
ً
 6781م 6611/م به بعد) سخنی به میان نیاورده اند .نخستین منبعی که دربارۀ وی اطالعات بسیار مختصر و بعضا
نادرست در اختیار مخاطب قرار داده ،صدرالدین عینی در نمونۀ ادبیات تاجیک است .این محقق نام وی را نه در ذیل
شـاعران بلکه به هنگام نوشتن شرح حال بابا رحیم مشرب نمنگانی (ف  6633ق) و صوفیالله یار کته قورغانی (ف
 6671ق) به «مجموعۀ عبدالمطلب خواجه فهمی» اسـتناد کرده و در ذیل مشـرب از آن نمونۀ شعر نقل کرده است
(عینی .)631-636 ،616 :6681 ،سال تألیف تذکره در اثر عینی  6633ق نوشته شده که بدون تردید نادرست است
(همان .)616 ،این اشتباه در هیچ اثر تکرار نشده است .پس از ص .عینی در فهرستنویسی نسخ خطی کشورهای
تاجیکســتان و ازبکســتان دو دســتنویس از تذکرۀ فهمی توصــیف شــده اســت که اطالعات آنها براســاس متن
دســت نویس تذکرۀ فهمی اســت و مخاطب از جزئیات زندگی وی اطالع دقیقی به دســت نمی آورد (اورنبایف و
جلیلاوا ،77-78/66 :6623 ،نسخۀ شمارۀ 8776/8؛ میرزایف و بالدیروف ،83/8 :6612 ،نسخۀ شمارۀ .)658
ً
در منابع جدیدتر با اسـتفاده از مخخذ یادشـده و بعضا مطالب مقدمه و متن تذکرۀ فهمی ،شرح حال کوتاهی از این
تـذکره نویس تـدوین شــده اســت .زهیر ( ،)21 :6758موجانی و علی مردان ( ،)668/6 :6731کوتی (:6721
 ،)823/6مسلمانیان قبادیانی ( )825/6 :6721و افصحزاد ( )652/7 :8111از این گروهاند .در این آثار که مجموع
ً
اطالعات آنها از چند ده کلمه تجاور نمیکند نیز بعضـا اشتباهات جدیدی دیده میشود که در جای خود به آنها
اشـاره خواهد شـد .در ایران ،تاجیکستان و ازبکستان جز منابع یادشده ،نگارنده به منبع دیگری که دربارۀ این تذکره
اطالعات مفصلی در اختیار مخاطب قرار دهد ،دست نیافت؛ بنابراین آنچه در ادامه دربارۀ فهمی و تذکرۀ وی میآید

جستارهای نوین ادبی (ادبيات و علوم انسانی سابق)
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با نگاه انتقادی به همۀ منابع یادشـده تألیف شـده و با دارا بودن بخش تحلیل متن ،دارای تازگی خاص خود است و
میتواند در اصالح و تکمیل اطالعات اندک موجود دربارۀ این تذکرهنویس مفید واقع بشود.
بحث و بررسی
دربارۀ تذکرهنویس

مال عبدالمطلب خواجه متخلص به فهمی (فوت پس از  6821ق 6216/6212 /م) تذکرهنویس ماوراءالنهری
است .از جزئیات سوانح زندگی ،تحصیالت و استادان وی اطالعات دقیقی در دست نیست .همین قدر میدانیم که
وی در ســدۀ ســیزدهم هجری /نوزدهم میالدی در بخارا میزیســته و تا ســال تدوین تذکره در  6821ق 6212 /یا
 6216م زنده بوده است .از مطالب تذکره چنین دانسته میشود که وی از نوادگان ایشان پیر دهبیدی است که در سه
مورد از مجموعۀ خود با نام «حضرت قطباالقطاب جدی و موالیی ایشان پیر دهبیدی (قدس سره)» (نسخۀ شمارۀ
 658دوشنبه ،صص  )33 ،56 ،51یاد کرده است .دهبید ( 6)Dahbidروستایی است که در حدود یازده کیلومتری

سمرقند واقع شد است .نخستین شیخ دهبیدی ،مخدوم اعظم (ف  616ق 6518 /م) از نوادگان امام رضا(ع) است.
ِ
خواجه محمداســالم جویباری (ف  636ق 6517 /م) ،ســرســلســلۀ خواجگان جویباری در بخارا از خلیفه های

مخدوم اعظم بود (الگار .)161 :6762 ،این طریقت شاخهای از نقشبندیه در ماوراءالنهر بود 8.از دیگر نکاتی که از
زندگی وی دانسته می شود همکاری با دربار امیر نصرالله است .گویا وی برای امری حکومتی از طرف امیر یادشده
به نزد قاضـی القضات بخارا ،میرزا عنایت الله خواجه بخاری (ف  6837ق) ،مأمور شده بوده است« :راقم ذریعه به
امر پادشاه مرحوم برای خدمتی از کارهای شاهانه مأمور گشته ،مقدار چهارده روز به همان خانۀ ایشان [عنایت الله]
بودم» (نسخۀ شمارۀ  658دوشنبه ،ص .)32
یگانه اثر فهمی موســوم به تذکرۀ فهمی اســت که تألیف آن را در تاریخ یادشــده به فرمان حاجی مال میرمحمد
توقسـابه  7نوشته است .عینی این مجموعه را در اختیار داشته و در ذیل شرح حال مشرب نمنگانی (ف  6633ق) و
ِ
صـوفیاللهیار کتهقورغانی (ف  6671ق) به «مجموعۀ عبدالمطلب خواجه فهمی» اسـتناد کرده و ضمن ثبت نمونۀ
شـعر مشـرب از آن (عینی )631-636 ،616 :6685 ،نام مجموعه را نیز در فهرسـت مخخذ قسم دوم نمونۀ ادبیات
ً
تاجیک ذیل شمارۀ  62آورده است (همان .)188 ،وی احتماال به دلیل در اختیار نداشتن اطالعات کافی از فهمی،
زندگینامه و نمونۀ شعر ،نام وی را در فهرست شاعران نمونۀ ادبیات تاجیک ذکر نکرده است.
دربارۀ تذکره

تذکرۀ فهمی تذکرۀ عمومی منثور ناتمامی است به زبان بسیار ساده و خالی از هر نوع تکلف که در آن شرح حال
ً
و بعضــا نمونۀ اشــعار  81تن از شــاعران ( 2تن) ،عالمان و عارفان ( 61تن) ،و پادشــاهان ( 7تن) و امیران ( 6تن)
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جغرافیای امروز ایران ،افغانستان ،هندوستان و ماوراءالنهر دیده میشود 1.هیچکدام از پادشاهان تذکره شاعر نبودهاند؛
اما امیر انتخابشـده (صـوفی الله یار کته قورغانی ،صص  )83-81شاعر بوده است و دست کم دو تن از عارفان و
عالمان منتخب نیز شـاعر بوده اند (محمدهاشم کشمی ،صص 66-61؛ محمدشریف بخاری 5.)18-86 ،دربارۀ

سـال آغاز تدوین و پایان مجموعه اختالف نظر وجود دارد .نخستین بار عینی در نمونۀ ادبیات تاجیک تاریخ تألیف
ً
کتاب را  6633ق نوشـته است ( .)188 ،616 :6681این تاریخ با توجه به متن صریح تذکرۀ فهمی قطعا نادرست
است و بهنظر میرسد اشتباه تایپی باشد .تاریخ درست  6833ق [برابر با  6211یا  6216م] است که در برخی منابع
سـال تدوین تذکره دانسته شده است (افصحزاد652/7 :8111 ،؛ موجانی و علیمردان .)668 :6731 ،فهمی جز
در مورد محمدهاشم کشمی ،عارف ،نویسنده و شاعر پارسیگوی ماوراءالنهری شبهقاره (سدۀ یازدهم هجری) سال
ً
وفات و احیانا سـن صاحبان تراجم را در زمان درگذشت ذکر کرده است .قدیم ترین تاریخ مربوط به حافظ شیرازی
( 368ق) و جدیدترین آن مربوط به عبدالمؤمن خواجه آخوند اعلم بخاری ( 6821ق) است؛ بنابراین تاریخ تألیف
به هیچ وجه نمی تواند صـد و نه سال قبل از جدیدترین تاریخ مورد اشاره در متن باشد (نسخۀ شمارۀ  658دوشنبه،
ورق  16ب) .برخی آغاز تدوین و تألیف کتاب را در  6833ق 6211 /یا  6216م و پایان آن را  6821ق 6212 /یا
 6216م دانستهاند (ارونبایف و جلیلاوا ،77-78 /66 :6632 ،کوتی823/6 :6721 ،؛ مسلمانیان قبادیانی:6721 ،
 .)825/6فهمی خود در ذیل شرح احوال خواجه محمداسالم جویباری به این تاریخ اشاره کرده است:
امام ابوبکر احمدبن سـعد در تاریخ چهارصد و هفتاد وفات کردند ...از آن وقت اوالد و احفاد ایشان تا حضرت خواجه
محمداسالم جویباری و از ایشان تا این زمان که هزار و صد و هفتاد و هفت رسیده ،مسند خواجه کالنی و شیخ االسالمی از
وجود این طایفه شرف افتخار دارد (نسخۀ شمارۀ  658دوشنبه ،ص .)78

با توجه به آخرین تاریخ درگذشت موجود در تذکره ،باید تاریخ اتمام تذکره را  6821ق دانست؛ هرچند بهدرستی
ً
پیدا نیسـت چرا تدوین و تألیف شـرح حال و بعضا نمونۀ اشعار  81نفر ،آن هم به صورت مختصر ،چگونه نه سال
زمان برده است؟! فهمی در مقدمۀ اثر خود به برخی از موانع تدوین و تکمیل این کتاب به صورت کلی اشاره کرده که
«موانع وافره و حوادث کثیره» بخشـی از آن هاسـت (نسـخۀ شمارۀ  658دوشنبه ،ص  .)77مخاطب امروزی با توجه به
فضـای سـیاسی و اجتماعی آن دوره می تواند به برخی از این موانع آشکارتر اشاره کند .عالوه بر میزان قدرت علمی
نویسـنده و مشـکالت فراوان دسترسی وی به منابع ،بی توجهی صاحبان قدرت به شخصیت های ادبی و فرهنگی و
درنتیجه شکل نگرفتن جریانهای ادبی را باید در رأس این موانع قرار داد .اینگونه بود که تذکرهنویس به رغم نه سال
تالش به نتیجۀ دلخواه نرسـید و تنها به بخشی کوچکی از آرزوی خود در تألیف اثری جامع دست یافت .در نسخۀ
شمارۀ  658دوشنبه ( )83/8 :6612ذیل تذکرۀ نسخۀ شمارۀ  658شرح حال  81تن درج شده است .این نسخه که
با خط بسیار خوش نستعلیق عبدالله عادلاف و در دفترهای خطدار جدید روسی در سال  6671م کتابت شده16 ،
ورق دارد که به صـورت امروزی در  28صـفحه شـماره گذاری شده است .این در حالی است که در نسخۀ شمارۀ
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 8776/8فهرست دستنویسهای شرقی در فرهنگستان علوم ازبکستان ذیل تذکرۀ فهمی از ورق  71ب تا  18ب
شرح حال  85تن دیده میشود و در صفحات پایانی نسخه و حاشیۀ آن شرح حال پنج تن از شاعران متأخر که غالب
آنها نیز در زمان تألیف تذکره زنده بودهاند ،دیده میشـود :محمدپارسـا خواجه اسالم اقاسی صدر ( 17آ) ،سیرت
( 11آ) ،سودا ( 15آ) ،واضح ( 15ب) و مجنون جهانگیر ( 15ب در حاشیه)؛ بنابراین با توجه به نسخۀ شمارۀ 658
دوشـنبه و روزگار زندگی این پنج شـاعر و عالم ،این بخش را باید الحاقی به متن دانسـت .نفر بیسـت وششم که در
نسخۀ تاجیکستان دیده می شود؛ اما در نسخۀ ازبکستان حذف شده است ،شیخ محمدی متخلص به امال بخارایی
(ف  6618ق) است که شرح حال وی در صفحات  ،76-82پس از مشرب نمنگانی (ف  6687ق) و پیش از امیر
شاهمراد منغیتی (ف  6865ق) جای گرفته است (ارونبایف و جلیلاوا.)77-78/66 :6632 ،
تذکرۀ فهمی تذکره ای در شرح حال چهار طایفۀ شاعران ،عارفان و عالمان ،و پادشاهان است؛ بنابراین مختص
شاعران نیست و حتی نویسنده نامی نیز برای آن انتخاب نکرده است .عینی از آن با نام مجموعۀ عبدالمطلب خواجه
فهمی یاد کرده اسـت ( .)631-616 :6681گویا اختصاص نام تذکرۀ فهمی به این اثر به بعد از روزگار عینی و در
دورۀ فهرسـتنویسـی دستنویسهای ازبکستان و تاجیکستان مربوط میشود .زهیر با استناد به جلد دوم فهرست
انستیتوت خاورشناسی شهر دوشنبه (تاجیکستان) از واژۀ «تذکره» برای اثر خواجه فهمی استفاده کرده است (:6758
 .)21این مجموعه درمقابل دیگر تذکرههای فارســی تألیفشــده در ماوراءالنهر اهمیت کمتری دارد؛ با اینهمه ،به
دلیل ایجاد بسـتری برای ردیابی تأثیر شـاعران بزر کالسیک جهان فارسی زبان در ماوراءالنهر ،بررسی نفوذ عظیم
طریقتهای عرفانی در منطقه ،احتوای اطالعات ســیاســی و اجتماعی در ذیل شــرح حالهای تذکره ،و س ـرانجام
مطالب آن دربارۀ شـاعران و عالمان سـدۀ دوازدهم و سـیزدهم ماوراءالنهر در جای خود بسیار مهم است؛ بنابراین
تصحیح انتقادی و چاپ آن ضروری بهنظر میرسد .اطالعات تذکره را میتوان در جدول ذیل دید:
حجم
(ازنظر حجم)

استقالل
(ازنظر شکل)

وجه
ادبی

صورت
(مصور /ساده)

شمول

لحن

ابداع و اصالت

محل
نگارش

ناقص

مستقل

نثر ساده

ساده

عمومی

جدی

توصیفی

بخارا؟

منابع تذکرۀ فهمی
الف) تذکرهها

فهمی براسـاس سـنت موجود در بین تذکره نوسـان کمتر خود را موفف دانسته است تا نام منابع خو یش را ذکر
کند؛ اما بی تردید در شرح حال شاعران سده های هشتم به بعد تا روزگار خود ،تا آنجا که مقدور بوده ،به اسناد ادبی
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ً
تألیفشده دربارۀ زندگی شاعران ،البته غالبا بدون ذکر منبع ،اشاره و کموبیش نقل قول کرده است .وی در ذیل شرح
حال مشـرب نمنگانی از تذکرۀ مذکراالصححاب ملیحا سـمرقندی نقل قول کرده است« :بیشتر شعرهای وی ترکی
اســت و اشــعار فارســی هم دارد .از جملۀ اشــعار فارســی وی که موالنا بدیع [ملیحای ســمرقندی] در تذکرۀ خود
[مذکراالصحاب] آورده است ،این است» (نسخۀ شمارۀ  658دوشنبه ،ص .)83
ب) دیوانها و منابع مکتوب دیگر

ذکر نام آثار شاعران بسیار بیشتر از تذکره ها در اثر فهمی نمود دارد .رد پای برخی آثار تاریخی را نیز می توان در
این تذکره دید .وی در ذیل شرح حال شاعران و عالمان سدۀ هشتم تا یازدهم هجری ازجمله در ذیل شرح حال بیدل
دهلوی ،حافظ شـیرازی ،عصـمت بخاری ،جامی و نوایی از آثار شـاعران یادشده یاد کرده و به نام آنها ارجاع داده
اسـت (نسـخۀ شـمارۀ  658دوشنبه ،صص )81-62 ،63-66 ،61-2 ،2-1 ،7-8؛ هرچند صرف ارجاع به آثار
ً
ً
شـاعران ،لزوما به معنی اسـتفاده از آنها در متن تذکره نیست .اساسا این ارجاعات نیز در تاریخ ادبیات ارزشهای
ویژۀ خود را دارد .فهمی در شـرح حال حافظ شیرازی داستان معروف وی را با شاه شجاع بدون ذکر منبع و با اندکی
تغییر در واژهها نقل کرده است که ما آن را در تاریخ حبیبالسیر  6تألیف خواندمیر ( 616-221ق) خواندهایم:
گویند شاه شجاع به زبان اعتراض [در متن :اعراض] خواجه را مخاطب ساخته گفت که هیچ یک از عزلیات شما از مطلع
تا به مقطع بر یک منوال نی ،بلکه هر غزلی سـه چهار بیت در تعریف شراب و دو سه بیت در تصوف و یک دو بیت در وصف
محبوب ،و تلون در یک غزل خالف طریقۀ بلغاست (نسخۀ شمارۀ  658دوشنبه ،ص .)3

فهمی در ذکر داسـتانی از امیر شـاهمراد منغیتی به تحفۀ شحاهی نوشـتۀ میرزا عبدالعظیم بوستانی بخارایی (ف
 6613م) ،اشـاره میکند (ص  )73و در ذیل شـرح حال امیر علیشـیر نوایی (ف  611ق) ضمن اشاره به آثار وی،
آن ها را ارزیابی کرده اسـت« :در برابر خمسحۀ شیخ نظامی خمسۀ ترکی وی است و در آن بسیار از حقایق و معارف
بیان کرده اســت و در نثر کتاب محبوب القلوب وی مطبوع و مرغوب اهل عالم اســت» (ص  .)62در جایی هم از
کتاب رشحات عین الحیات از موالنا فخرالدین علی صفی مطلبی را نقل قول کرده است (ص .)61
ج) شفاهی

بخشی از منابع مربوط به معاصران فهمی را باید گزارشهای شفاهی وی از زندگی صاحبان تراجم تذکرۀ خویش
نمود این نوع منابع در شکل ارائۀ اثر جالب توجه نیست ،به همین دلیل ما نمیتوانیم معیارهای خاصی
بهشمار آوردِ .

برای چگونگی معاصرگرایی فهمی و دالیل انتخاب های وی برشماریم .از آنجا که تذکره ازنظر حجم ناقص است،
پاسـخ قطعی برای این نوع پرسـشها نمیتوان یافت ،هرچند کمتر نسـبتی بین انتخابهای شــاعر در بین متقدمان
(حافظ و بیدل) و متأخران و معاصـران (که اغلب گمنامتر هســتند) دیده میشــود .همین قدر دربارۀ معاص ـران وی
میتوان افهارنظر کرد که گویا فهمی حضور نمایان و فعالی در محیط علمی و ادبی بخارا و دیگر مناطق ماوراءالنهر
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نداشــته و با جریان های متنوع ادبی این مناطق آشــنا نبوده اســت ،به همین دلیل ما نام وی و اثرش را در تذکره های
تألیفشده در بخارا نمیبینیم .در برابر حضور کمرنگ تذکرهنویس در میان معاصران ،فهمی بهخوبی از جریانها و
شخصیتهای تأثیرگذاری متقدم در محیط ادبی ماوراءالنهر و دیگر اقالیم فارسیزبان آگاه بوده است ،به همین دلیل
وی برای مثال از مشاهیر ادب قدیم به حافظ ،جامی و بیدل پرداخته؛ اما هیچ اشاره ای به فردوسی ،مولوی و سعدی
نکرده اسـت .آشنایان به محیط ادبی ماوراءالنهر می دانند میزان حضور و شهرت سه شاعر متأخر در منطقه نسبت به
حافظ ،جامی و بیدل بسـیار کمتر بوده اسـت؛ بنابراین طبیعی است تذکره نویس به آن ها عطف توجه بیشتری نشان
دهد ،هرچند این حکم مطلق نیست؛ زیرا تذکره ازنظر حجم ناقص است ،شاید اگر تذکرهنویس فرصت مییافت به
این شاعران بزر نیز میپرداخت.
دیدگاههای انتقادی ،جامعهشناسی ،فرهنگی و مسئلۀ زبان در تذکرۀ فهمی
محیط ادبی بخارا و نقش دربار در شکلگیری تذکره

همانگونه که پیشتر ذکر کردیم تذکرۀ فهمی یکی از کارگزاران نظامی دربار امیران منغیتی بخارا نوشته شده است.
مخاطب با نام این طبقۀ شغلی در تذکرههای سدۀ نوزدهم و اوایل سدۀ بیستم مواجه میشود .در رأس این افراد شاعر
ً
صـاحب دیوان ،میرزا حیت توقسابه متخلص به صهبا وابکندی بخارایی (مقتول  6771ق 6663/م) است که تقریبا
تمام تذکره نویسـان نام او را در ردیف شـاعران بزر نیمۀ دوم سـدۀ نوزدهم و آغاز سـدۀ بیستم یاد کرده اند (عینی،
 .)761-768 :6681آگاهیهای ما از مال میر محمد توقسابه بیش از این نیست و در تذکرۀ فهمی نیز هیچ سخنی
دربارۀ زندگی شـخصـی وی ثبت نشـده است؛ اما اینکه این تذکره با جهان بینی درباری تألیف شده تردیدی در آن
وجود ندارد .ذکر تاریخ مختصـر زندگی سـه تن از پادشـاهان منغیتی (امیر حیدر ،صص 13-76؛ امیر شاهمراد،
صـص 76-71؛ امیر نصرالله ،صص  )57-13بدون اینکه ذوق شعری داشته یا نقشی در شکل گیری جریان های
ادبی ایفا کرده باشند ،نشان از گرایش درباری فهمی است .از فحوای گزارش فهمی این گونه برمیآید که وی از بابت
تألیف و تدوین این مجموعه از این کارگزار دولتی نصـیبی نیافته و روزگار را به سـختی گذرانده اســت .ناتمام ماندن
تذکره و به درازا کشیدن زمان تألیف آن نیز دلیلی بر صحت این گمان است.
تحلیل و طبقهبندی معیارهای تذکرهنویسی فهمی

تذکرۀ فهمی پیش از آنکه تذکرۀ شـعرا باشـد ،به تأکید خود نویسـنده در «مناقب شعرا و امرا و صلحاء» تدوین
شـده اسـت .از این منظر ما معیار مشـخصـی را در تذکرۀ فهمی ازنظر انتخاب جغرافیا و زمان نمیتوانیم مشخص
کنیم .حتی نویسنده شاخص زمان را که در آغاز تذکره برای گزینش شعرا و صلحا ذکر نموده ،رعایت نکرده و قید «به
تاریخ قریب گذشتهاند» (همان )8 ،را فراموش کرده است؛ چراکه تذکره را با بیدل از سدۀ دهم و یازدهم هجری آغاز
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کرده و بعد بهناگاه با عقبگرد به گذشته ،شرح حال و نمونۀ شعر حافظ شیرازی را از سدۀ هشتم ،عصمت بخاری را از
ســدۀ نهم و جامی و نوایی را از ســدۀ نهم و دهم برگزیده اســت .این نوع انتخاب در میان عالمان و عارفان نیز دیده
میشود .خواجه محمد اسالم جویباری از سدۀ دهم و باقیماندۀ عالمان از سدۀ یازدهم ،دوازدهم و سیزدهم هستند.
بیشــتر تذکرۀ عارفان و امیران اســت تا شــاعران .اینکه در عنوان بحث از تحلیل و طبقهبندی معیارهای تذکرهنویس
ســخن رفتـه ،پیش از آنکـه مبین روش خـاص تـذکره نویس در پیشــبرد رونـد تدوین کتاب براســاس اصــول و
چهارچوبهای مرسوم تذکرهنویسی یا هدف نگارنده بیان ممیزۀ خاص تذکره باشد ،توصیف روش تذکرهنویس در
صورتبندی روند ذهنی خویش برای تدوین شرح حالهای منتخب است .روش او این است که بخشی از زندگی
شخصیت مورد نظر خود را بهتفصیل یا اختصار بیان و گاهی نمونه شعرهایی از آنها یادداشت میکند .یکی دیگر از
شاخصههای تذکرۀ فهمی آوردن داستان در ضمن تذکرۀ خود است؛ غالب داستانهایی که در حاشیۀ زندگی عارفان،
عالمان و شاعران آمده ،مرتبط با همان شخصیت هاست که در برخی موارد نیز جنبۀ تاریخی دارد و ارزشمند است؛
در مجموع سـیزده داسـتان کوتاه و بلند در این تذکره آمده که مرتبط با زندگی همان شخصیت هایی است که از آنان
سخن گفته میشود .این داستانها از چند سطر تا نهایت یکی یا دو صفحه را شامل میشود (صص ،81 ،36 ،2-1
 17 ،18 ،52 ،55 ،17-11 ،72 ،71 ،75 ،71و .)31
تخلص و سوگیری تذکرهنویس نسبت به آن در تذکره

تذکرۀ فهمی به شـرح حال و نمونۀ اشـعار شـاعران اختصـاص ندارد؛ بنابراین تنظیم تذکره نه براساس تخلص
صــاحبـان تراجم ،بلکه با نام و القاب آن ها ســامان یافته اســت« :جناب ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل ،خواجه
شـمسالدین محمد حافظ شـیرازی ،حضرت موالنا خواجه عصمت بخاری و( »...همان .)2-6 ،تذکرهنویس در
معرفی خود به تخلص «فهمی» اسـتناد کرده (همان)6 ،؛ اما با کمال تعجب حتی یک بیت شـعر هم از خویش در
تذکره نیاورده است؛ بنابراین شگفت نیست که در هیچیک از تذکرهها و بیاضهای تألیف شده تا امروز هیچ شعری
ً
مانند دیگر
از وی سـراغ نداریم .این دسـت پرسـش ها که آیا تذکره نویس اساسا شاعر نبوده ،یا اینکه این بخش هم ِ

بخشهای تذکره ناتمام مانده ،تاکنون پاسخ روشنی برای خود نیافته است.

هرچند تذکره نویس در ذیل شـرح حال دوازده تن از شـاعران و عالمان تذکرۀ خود به شاعری آنان اشاره کرده و
برای یازده تن نمونۀ شعر نیز آورده است؛ وی مانند سنت مرسوم در نزد برخی از تذکره نویسان ،از دریچۀ این واژه به
ً
دنیای شـاعر ورود نکرده و غالبا از فرفیت آن برای توصـیف شـخصیت شاعر منتخب بهره نبرده است .با اینهمه،
فهمی نتواسـته اسـت در ذیل شرح حال شاعران تذکره ،خود را به کلی از دغدغه های تخلص خالص کند؛ بنابراین
هرجا که امکان یافته ،آگاهیهای خود را در این باره در اختیار مخاطب گذاشته (بیدل ،جامی ،نوایی ،صص ،67 ،7
ـیف خود را گرفتار پیوند تخلص با شــخصــیت شــاعر کرده اســت ،آنجا که در شــرح حال
 )63و یک بار هم توصـ ِ
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«حضــرت شــیخ الســالم احراری المتخلص فی جرید االشــعار به ادا» از تخلص این عالم شــاعر برای معرفی
شخصیت وی بهره برده است .ادا احرای ،شیخاالسالم دربار خانهای خوقند و بخارا تا پایان عمر عاشق مهرویان و
شـیفتۀ حرکات موزونان از هر جنس و طایفه ای بود .به این جنبه از شخصیت شاعر در بیشتر تذکره های ماوراءالنهر
اشـاره شده و داستان هایی نیز در این باره به نثر و شعر آمده است .فهمی با اطالع از این جنبه از شخصیت شاعر در
معرفی وی نوشــته اســت« :در اشــعار ادا تخلص دارد .فیالواقع از آوان خردســالی تا آخر عمر ادای مهرویان بود»
(همان .)12 ،ادای مهرویان بودن شــیخاالســالم بخارا و خوقند از شــیفتگی وی به ناز و ادای آنان حکایتها دارد.
گویی تذکرهنویس میخواهد بگوید چون تخلص شــیخ ادا بود ،انگار ادایی بود که به مهرویان تعلق داشــت و مال
ایشان بود و چون مال ایشان بود به آنها عالقه داشت.
وابستگیهای نژادی و نسبی

تذکرۀ فهمی به همان اندازه که تخلص را از دایرۀ تمرکز خود دور کرده ،برای وابستگیهای نژادی و نسبی اهمیت
قائل شده است .گویا تذکرهنویس در این زمینه به سنت مرسوم تذکرهنویسی در دورههای نخستین فرهنگ اسالمی و
تأثیرپذیری تذکرهنویسـان این دوره از طبقات و انسـاب وابسـتگی بیشـتری داشـته تا تذکره های ادبی نوشته شده در
دورههای بعدی ،به همین دلیل برای موضــوع نسـبشـناســی اهمیت بیشــتری قائل شــده اســت تا دیگر معیارها و
شاخصهای تذکرهنویسی ادبی .از همین جاست که یکی از مهمترین اطالعاتی که در تذکرۀ فهمی نصیب خواننده
می شـود ،آ گاهی های مربوط به حوزۀ نسـب شـناسی از سوی پدر و مادر صاحب ترجمه است .این موضوع دربارۀ
امیران و عالمان تذکره بسیار پررنگ میشود ،بهگونهای که مخاطب گاهی در یک صفحۀ کامل با سلسلهای از نامها
روبهرو میشود ،چنانکه در ذیل زندگی خواجه محمداسالم جویباری رخ داده است (همان .)76-81 ،فهمی نسب
عصـمت بخاری را به امام جعفر صـادق(ع) و نسب امیر حیدر منغیتی را از جانب پدر به چنگیز و از وی به یافث بن

نوح و از طرف مادر به امام رضا(ع) رسانده است (همان.)11 ،2 ،
وابستگیهای فکری و ادبی

تذکرۀ فهمی دربارۀ شـاعران سـدۀ هشـتم تا دهم آگاهی های دقیقی از حیات ادبی ایران و فرهنگ آن در گسترۀ
جغرافیایی جهان فارسی زبان در ماوراءالنهر و شبه قاره پیش روی خواننده می نهد که البته این نوع آگاهی ها در منابع
ایران با شـرح و تفصـیل بیشتری دیده می شود .این تذکره در بخش شاعران معاصر خود فاقد زمینه ای برای پیگیری
ً
وابسـتگی های فکری و ادبی آنان اسـت؛ چراکه اصوال غالب شاعران تذکره پیش از وی درگذشته بودند .با اینهمه،
فهمی در بخش زندگی نامۀ عالمان و امیران به طریقت های شـایع عرفانی نقشـبندیه ،کبرویه ،عشقیه و خاندان های
بانفوذ دهبیدی در سـمرقند و جویباری در بخارا پیوسته ارجاع می دهد و از این طریق اطالعات مهمی را در اختیار
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خواننده قرار می دهد .از این منظر ،اطالعات این تذکره درخور توجه و برای پژوهش دربارۀ میزان نفوذ طریقت های
عرفانی در این منطقه بسیار بااهمیت است.
زادگاه ،تاریخ تولد و فوت

جغرافیای تذکرۀ فهمی همانند تذکره های عمومی ،فضـایی گسـترده را در چهار منطقۀ کنونی ایران ،افغانستان،
شبهقاره و ماوراءالنهر دربرگرفته است؛ اما تذکرهنویس به دلیل ماوراءالنهری بودی ـ همانند بسیاری دیگر از تذکرههای
عمومی و محلی ـ به زادگاه خود بیشتر تمرکز کرده است؛ بهویژه هرچه به زمان نویسنده نزدیکتر میشویم ،مکان از
بخارا دورتر نمی رود .ذکر تاریخ تولد همانند سنت تذکره نویسی ادبی فارسی در این تذکره جز در مورد جامی ،امیر
شـاهمراد ،امیر حیدر و بیدل دهلوی بهطور کامل غایب است؛ اما درگذشت شاعران با دقت بسیار باالیی ثبت شده
است؛ حتی روز و ماه و ساعت .نویسنده جز در مورد محمدهاشم کمشی ،زمان درگذشت دیگر صاحبان تراجم را
ضـبط کرده و در برخی موارد با بیان طول عمر شاعر یا عالم مورد اشاره ،می توان سال تولد وی را نیز مشخص کرد:
«وفات ایشـان پانزدهم ماه صـفر یوم شنبه به تاریخ یک هزار و دو صدوهشتاد و پنج ...و عمر ایشان به هشتاد و سه
رسیده بود» (همان.)26 ،
یکی از نکات سزاوار دقت در این تذکره ،اشاره به محل دفن صاحب ترجمه با ذکر نام گورستان محل دفن است.
مخاطب پیشتر به این موضوع در تذکرههای مجالسالنفایس نوایی و مذکر احباب نثاری بخارایی مواجه شده است.
اطالعاتی که اگر در بســیاری از متون و تذکره های کهن دیگر وجود می داشــت ،ای بســا محل دقیق بســیاری از
مقبره های بزرگان ،امروزه مشـخص بود .از همین گونه است محل دفن بیدل دهلوی بیرون دروازۀ شهر دهلی (ص
 ،)1عصمت بخارایی در حجرۀ خود در بخارا (ص  ،)61محمدشریف در گذر طشتگران بخارا (ص  ،)81مشرب
نمنگانی در گورسـتان آلتمیش در قندوز افغانســتان کنونی (ص  ،)82امال در قبرســتان حبیبالله بخارا (ص ،)71
خواجه محمداسـالم جویباری در سـیمتن چاریکر (ص  ،)71اعلم یساری در قبرستان شیخ حبیبالله بخارا (ص
 )51و محل دفن دیگر شاعران و عالمان تذکره (صص .)28 ،36 ،33 ،31 ،35 ،17 ،52 ،55
شغل ،تحصیالت ،استادان ،شاگردان و معاصران

تذکرۀ فهمی به دلیل تمرکز بر نسـبشـناسـی ،گزارش های کاملی از شـغل ،تحصـیالت ،استادان ،شاگردان و
ً
معاصران صاحبان تراجم را پیش روی مخاطب قرار داده است .اصوال بین موضوع نسبشناسی و سلسلۀ شاگردی و
ً
اسـتادی و معاصــرت پیوند مسـتقیمی برقرار اســت .از این منظر در تذکره تقریبا برای همۀ صــاحبان تراجم ،دربارۀ
اسـتادان و سلسله ای که بدان وابسته بودند و معاصرانشان اطالعاتی ثبت شده است که دسترسی پژوهشگران رجال
علمی و ادبی به این اطالعات بسـیار مغتنم و ضروری است و در تکمیل تاریخ فرهنگی ،اجتماعی و ادبی منطقه و
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وابســتگی آن با دیگر مناطق فارســی زبان اهمیت فراوانی دارد ،به همین دلیل تذکرۀ فهمی در این زمینه نســبت به
تذکرههای دیگر بسیار غنی است .دربارۀ جامی در این زمینه میخوانیم:
از علوم عربی نزد موالنا العظام مولوی جنیدالله اصـولی که در تمامی علوم سـرآمد اهل فضل و کمال بوده میرسیدهاند و
بعضـی از مطول و حاشـیۀ آن را در صـحبت موالنا خواجه علی سـمرقندی که از اعافم محققان روزگار خود بوده و از اکمل
شـاگردان حضـرت میر سیدشریف جرجانی(قدس سره) خوانده ،برخی از علوم متداوله را در خدمت موالنا شهابالدین محمد
جاجرمی که از ساللۀ عالمۀ جهان ،موالنا سعدالدین تفتازانی علیه الرحمه والرضوان بوده است ،خوانده (ص .)67

دربارۀ محمدشریف بخاری و استادانش نوشته است« :از شاگردان استادالمحققین آخوند مولوی کوسه و ایشان
از تالمذه استاد زمان مولوی میرزاجان شیرازیاند( ».ص  .)86وی دربارۀ امیر شاهمراد و اجازۀ درس و فتوی برای او
چنین نوشـته است« :اجازت درس و فتوی از علماء وقت خود گرفته بودند و دست ارادت در راه طریقت به ...شیخ
محمد صـفر(قدس الله سـره) که نسـبت ارادت ایشـان به سه واسطه به حضرت حاجی الحرمین الشریفین ...حبیب الله

خیابانی(قدسالله سره) میرسد ،آورده بودند» (ص .)72
آثار شاعران

تذکرۀ فهمی دربارۀ آثار شـاعران مشهور مانند جامی ،امیر علیشیر نوایی و بیدل به تفصیل سخن گفته است؛ اما
ً
غالبا دربارۀ عالمان نزدیک به زمان خود و نیز کسانی که شهرت کمتری نسبت به شخصیتهای یادشده دارند ،فاقد
اطالعات الزم در این زمینه اسـت .مهمترین دلیلی که میتوان برای این موضوع اقامه کرد حضور کمرنگ شاعر در
میان معاصران ،دوری شاعر از مرکز قدرت در بخارا ،دربار امیران منغیتی بخارا ،و درنتیجه کماطالعی یا ناآگاهی وی
از جریانهای ادبی حاکم در منطقه است ،هرچند دورهای که فهمی در آن میزیست ،دورۀ بهسامانی از این منظر نبود
و ما کمتر با محیطهای ادبی و حامیان درباری آنها مواجه میشویم.
بوطیقای ذوق تذکرهنویس (نوع انتخابها ،عالیق شاعران و ذوق شاعرانۀ تذکرهنویس)

تذکرۀ فهمی را باید تذکرۀ عالمان ،امیران و شـاعران دانست که با جهانبینی یکی از تذکرهنویسان متمایل به این
نوع جهان بینی ـــ عرفانی ،درباری ـــ تدوین شده است .آنچه بیش از همه دقت مخاطب را در این نوع آثار به خود
جلب می کند ،شـبکۀ درهم تنیده ای از روابط نخبگان جامعه با نهاد قدرت است؛ بنابراین اهمیت این نهاد باالتر از
هر چیزی در آن جلوه کرده اسـت .دوره ای که فهمی در آن می زیست آغاز شکست قدرت حاکمان بخارا در مقابل
امپراتوری تزار روســیـه بود؛ امـا هنوز نیم جـانی در آن هـا بـاقی مـانده بود ،هم از این رو بود که نام آن ها در جهان
تذکرهنویس هنوز ســایۀ خدا را در زمین تداعی میکرد و به قول تذکرهنویس «کالم الملوک ملوک الکالم» (همان،
 .)71بیستودو صفحه (برابر با  )%81/28از تذکره به شرح حال سه تن از امیر بخارا اختصاص یافته است (همان،
 .)57-71توصـیف و تعریفهایی که تذکرهنویس در مورد این ســه امیر کرده ،آنها را تا ولی خدا باال برده اســت.
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طبیعی اسـت مخاطب در چنین فضـایی با چه مطالبی در تذکره روبه رو خواهد شد .از حق نباید گذشت که همین
تذکرهنویس از زندگی صوفیان پاکنهادی که با مردم میزیستند و برای آنها شعر میسرودند ،و از دگردیسی زندگی
برخی از شاعران و عالمان تذکره چشمپوشی نکرده و به گریز آن ها از دربار نیز پرداخته است .بیدل دهلوی در پایان
عمر به انزوا رفت و به قول تذکرهنویس از پیشنهاد اورنگ زیب «طلب استعفا نموده و عمر گرانمایه خود را مصروف
اشـعار آبدار چه از نظم و چه از نثر گردانیده ،مظهر به نظر کیمیااثر اولیاءالله میشده است» (همان .)5-1 ،صوفی
الله یار حاکم سـمرقند بود؛ اما در پایان عمر از امارت دسـت کشـید و «بعد از انابت و ارادت و توجه پرسـوز شیخ
نوروز ،ابواب فتوحات علم فاهری و باطنی پیدا شد ،مقبول خاص و عام گردید» (همان.)83 ،
در چنین فضایی نوع انتخابهای تذکرهنویس نیز از شاعران مجموعه همسو با پسند دربار خواهد بود :شعرهایی
عارفانه یا دربارۀ امیران و حاکمان زمان .اینکه ادعا میکنیم شـعرهای عارفانه با پسند دربار هموست ،به دلیل روابط
نزدیک طریقتهای عرفانی این منطقه بهویژه مهمترین و مشهورترین طریقت آن ،یعنی نقشبندیه با حکومتهای آن
اسـت که پیوسـته در طول تاریخ تکرار شده است (الگار .)61-67 :6762 ،طبیعی است جریانهای ادبی و فکری
همسـو با حامیان درباری شـان از بخت و فرصـت بیشتری برای رشد و گسترش برخوردار بودند .مجموع شعرهای
ً
منتخب تذکره چیزی در حدود صــدوســیویک ( )676بیت اســت .برخی از این ابیات نیز عمدتا ماده تاریخ های
هسـتند که سرایندۀ آن ها مشخص نیست .تذکرهنویس تمایلی به انتخاب اشعار نداشته است ،حتی برای بزر ترین
شاعران تذکره به دو بیت و گاهی بیشتر و کم تر اکتفا کرده است؛ بنابراین شعرهای بلند در این تذکره دیده نمی شود.
انتخابها ،همانند بسیاری دیگر از تذکرههای فارسی ،به مطلع و مقطع غزل ،قصیده ،قطعه ،مثنوی کوتاه و منتخب
ً
و فرد محدود شـده است .نزدیک به چهارده تن از امیران و عالمان نیز اساسا شاعر نبودهاند ،با اینهمه ،تذکرهنویس
در زندگی آنها نیز مادهتاریخهایی را که از سوی شاعران گمنام سروده شده ،ثبت کرده است.
یکی از ویژگی هـای این تذکره ثبت رســالۀ منثور کوتاه از میرک خواجه بخاری (ف  6811ق) در تفســیر بیتی
بیت
مشـهور اسـت که در برخی منابع به مولوی منسوب شده .وی در سال  6871ق به خواهش امیر حیدر منغیتی ِ
«منم معلول بی علت که علت هسححت پیوندما ازل فرزند من باشححدد ابد فرزند فرزندم» را براســاس مشــرب پیروان
ابن عربی و با اسـتفاده از اصـطالحات این طریقه ازجمله اعیان ثابته و نیز با استناد به جواهر االسرار و زواهر االنوار
تالیف کمالالدین حسینبن حسن خوارزمی شاعر و عرفانپژوه و ادیب سدۀ نهم هجری در حدود  576کلمه تفسیر
3

کرده است (همان.)13-17 ،
زبان

ً
زبان تذکرهنویس فارسی است .در میان نمونۀ شعرهای انتخاب شده در تذکره که جمعا  676بیت است،
جهان ِ
ً
تنها دو بیت شــعر به زبان ترکی (ازبکی) [ ،]%6/58دو نیم بیت شــعر به زبان عربی (جمعا یک بیت) [ ]%/31و
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باقیماندۀ اشعار به زبان فارسی [ ]62/13است .در میان بیستوشش شاعر تذکرۀ فهمی ،دوازده تن شاعر و چهارده
تن امیر ،وزیر ،عالم ،قاضی ،مفتی ،مدرس و محتسب هستند .برای یازده تن از دوازده شاعر تذکره نمونه شعر آورده
شـده اسـت .از این میان ،جامی به زبان فارسـی و عربی ،نوایی به فارسـی و ترکی ،ادا و مشــرب نمنگانی به ترکی و
فارسی تسلط داشته و شعر سروده اند؛ اما فقط از زبان ادا سمرقندی شعر ترکی نقل شده است ،برای مشرب و نوایی
شعرهای فارسی نمونه آورده شده است .علیشیر نوایی در ترکی همان مقام را دارد که جامی در فارسی« :در میان عرفا
و شعرا هر کدام از دیوان معارفنشان وی مقبول و مرغوب است و اشعار ترکی وی سه دیوان است .در شهرت همان
حکم دارد که در فارسی اشعار آبدار موالنا جامی» (ص  .)62مشرب شاعر دوزبانه است؛ اما« :بیشتر شعرهای وی
ترکی اسـت و اشـعار فارسـی هم دارد ...و اشعارهای ترکی وی بسیار است .اکثر آن دستورالعمل قواالن اهل سؤال
اسـت که در کوچه و اسـواق به ترانۀ صـوت خوانده از مردم طلب میکنند و سامعان را اثر تمام دارد» (همان-83 ،
.)82
رویکردهای نقد ادبی در تذکرۀ فهمی
رویکردهای تاریخی و تحلیلی

اگر پژوهشگر نقد ادبی بخواهد تذکرۀ فهمی را با ترازوی نقد تاریخی و تحلیلی بسنجد و به سه موضوع مفاخرات
شاعرانه ،ارزیابیهای مقایسهای بین شاعران و نقدهای اصالحی تمرکز کند ،به معیارهای پذیرفتهشدۀ جهان پسند
ً
تذکرهنویس و احتماال زمانهای که وی در آن میزیسته ،نزدیک میشود ،هرچند این سه موضوع فصلالخطاب
رویکردهای تاریخی به موضوع نیست؛ نگارنده آنها را در این تذکره بیشتر محل عطف توجه تذکرهنویس یافته است.
فهمی اهل مفاخره نیست؛ بنابراین بیدلیل پا در این میدان پرخطر نمینهد .در این تذکره کمترین خبری از مفاخرات
تهی معمول در تذکرههای پایان سدۀ نوزدهم و اوایل سدۀ بیستم همین منطقه نیست ،جایی که هر شاعری
پوک و میان ِ

جهان فارسیزبان بسنجد و
به خود جرئت میدهد خود را با فردوسی ،فرخی ،خاقانی ،مولوی و دیگر شاعران بزر ِ
ِ
ً
احیانا خود را باالتر از آنها بنهد .در بخش مقایسه ،حافظ ،بیدل و جامی در شعر فارسی ،و نوایی در شعر ترکی مثل
ِ
هنر شاعری بهشمار میروند .هم از اینرو هر شاعری اگر بخواهد ارزیابی شود ،با اینان سنجیده خواهد شد.
اعالی ِ

حافظ «لسانالغیب و ترجماناالسرار» است و آوازهاش شهرۀ آفاق (صص  .)2-1تذکرهنویس آنگاه که بخواهد

شاعری را بزر بدارد ،او را با حافظ مقایسه می کند .وی دربارۀ امال بخارایی (ف  6618ق) نوشته است« :به غایت
بزر و خداوند خوارق و کرامت و صــاحب تصــرف و نظر نافذ و صــحبت وافیاثر داشــته اســت و اشــعار آبدار

پرمضـامین وی مقارن اشـعار حضرت لسانالغیب حافظ شیرازی است(قدس سره)» (ص  .)86صد البته این موضوع

ارتباطی به برابر نهادن این شاعر با نمونۀ اعالی خود ،حافظ ،نیست ،بلکه بیشتر جنبۀ احترام آمیز به خود گرفته است

سال پنجاه و سوم

فهمی :تذکرهنویسی گمنام از ماوراءالنهر ...

95

تا مقام برتر وی را در مقایسـه با معاصـران خود نشان دهد ،وگرنه تذکره نویس قصدی در برابر دانستن وی با بزرگان
ادب فارسـی نداشته است .جامی آن قدر شخصیت جالبی دارد که فهمی از قول صالحالدین موسی پاشا ،معروف
به قاضیزاده رومی ( 6171-6711م) نوشته است« :تا بنای سمرقند است در جودت طبع و قوت تصرف ،مثل این
جوان جامی کسـی از دریای جیحون به ماوراءالنهر عبور نکرده است» (ص  .)65ازنظر تذکره نویس نوایی در شعر
ترکی عدیل جامی در شعر فارسی است و کسی در این زبان یارای برابری کردن با نوایی را در نظم و نثر ترکی و فارسی
ندارد (همان .)66-62 ،بیدل شخصیت آسمانی و دست نیافتنی دارد و کسی را یارای فهم و درک میراث وی نیست:
«شعرای جهان سالهای سال سر را به جیب تفکر فرو برند و غواصمنش غوطه در قعر بحر عرفانش زنند ،نتوانند که
مثل قطرهای از درر جواهرش به رشتۀ افکار پیچند» (ص .)1
رویکرد اخالقی

منابع تاریخی متأخر اطالعات بسیار ذیقیمتی را دربارۀ تاریخ اجتماعی و فرهنگی زمانۀ فهمی در دل خود ثبت
کردهاند .احمد دانش دورۀ امیر مظفر منغیتی را اینگونه توصیف کرده است« :ساحت بالد ماوراءالنهر که دارالسلطنهاش
بخارای شـریف است ،عرصۀ شهرستان لوط شد و به نهجی بازار فسق و فجور باال گرفت که نزدیک است که چون
مصر فراعنه به خطاب هذا دارالفاسقین مشهور شود» (دانش .)611 :6611 ،فهمی بهرغم زندگی در کنار درباریان،
گویا آلودۀ اخالق درباری نشـده اسـت .تذکرۀ وی جایی برای بروز و فهور بدی ها نیست .هرچند میزان شعرهای
منتخب تذکره کم است ،مخاطب هرگز با هجو و هزل معمول تذکره های درباری تألیف شده در این منطقه در سدۀ
نوزدهم و اوایل سدۀ بیستم مواجه نمیشود .از ارزیابی های وی دربارۀ سه امیر منغیتی موجود در تذکره که بگذریم،
کمتر نشــانی از نابه ســامانی های اخالقی در آن می توانیم ببینیم .با این همه ،وی با زیرکی تمام تالش کرده اســت
تذکره اش از نمایش اخالق درون دربار بی نشان نباشد تا آیندگان بدانند درون دربار چه ماجراهایی واقع شده است.
روایت زندگی شیخاالسالم دربار ،ایشان سلطان خان ،ادا سمرقندی (ف  6858ق) از همین نوع است .دربار امیران
بخارا بنابر گزارش مورخان بیرون از دربار مملو از پریشاناخالقی شخص امیر و کارگزاران وی بوده است .امردبازی
امری معمول بهشـمار میرفته تا جایی که تذکرههای درباری هم نتوانستهاند از ثبت آن چشم بپوشند .فهمی در ذیل
داستانی از زندگی ادا به این موضوع انگشت گذاشته است (همان.)38 ،
رویکردهای سیاسی-اجتماعی

تذکرۀ فهمی بخش هایی کوچک و مینیاتوری از تاریخ شـشـصـد سالۀ جهان فارسیزبان را در سینۀ خود حفظ
کرده اسـت؛ بنابراین مخاطب می تواند سـوانح احوال زمان حافظ از سدۀ هشتم هجری /چهاردهم میالدی تا سدۀ
سیزدهم هجری /نوزدهم میالدی را در آن به تماشا بنشید .موضوع قومگرایی و دخالت تمایالت مذهبی در ماوراءالنهر
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و ارتبـاط آن با ایران به ســدۀ دهم هجری /شــانزدهم میالدی برمی گردد ،زمانی که صــفویه و شــیبانیه در ایران و
ماوراءالنهر برپایۀ مذهب حکومت های شـیعی و اهل سـنت را بنیان گذاشـتند .رویکرد فهمی به این موضوع بسیار
وفیفه شـناسـانه و حاکی از آگاهی کامل وی به حسـاسـیت آن در بین مردم دو منطقه است .وی در زندگی شاعران
منتخب تذکرۀ خود در ســده های پیش از دهم نه تنها موضــع گیری مذهبی و قوم گرایانه ندارد ،بلکه در ذیل زندگی
محمدهاشم کشمی برهانپوری وی را «از ساللۀ طاهر سید ناصر خسرو که از شعرای نامدار و از سادات عالیمقدار
[اسـت]» دانسـته و یک غزل مدحی هشت بیتی از وی را در حق دوازده امام و چهارده معصوم به مطلع «چیدهام از
بوسحتان احمد متتار گ/ا ماندهام بر سحر ز با حیدر ا
کرار گ »/ثبت کرده اسـت (همان .)66-61 ،همچنین است
نسب خواجه عصمت بخاری در پیوند با امام ششم(ص)« :حضرت موالنا خواجه عصمتالله بخاری ،نسب شریف

او به حضرت امام جعفر صادق میرسد» (همان.)2 ،
اما پس از سدۀ دهم و شروع منازعات مردمان دو سوی جیحون با یکدیگر ،تعامالت دو جانب رنگ مذهبی به
خود میگیرد .فهمی در این میان گویا چارهای جز قرار گرفتن در سـوی ماوراءالنهریان ندارد .وی در ذیل شرح حال
سه تن امیران بخارا گزارش مورخان درباری را دربارۀ سوانح ایام این دوره تکرار کرده و قتل و غارت خراسان و ویرانی
مرو را ستوده است .از نظر وی امیر شاهمراد (حک 6865-6666.ق 6211-6325 /م) از اولیای خداست .این ولی
هفده بار به قزلباشها حمله آورده و سرانجام در یکی از یورشهایش «مرو شاه جهان را به زور بازو و دیانت تسخیر

نموده و به نور ســنت نبوی و به اجماع امت مصــطفوی(صــلیالله علیه و ســلم) آراســته» کرده اســت (صــص .)72-73
سـوگیری های فهمی تنها وقتی که ذیل شـرح زندگی و حکومت این سـه امیر خالصـه می شـود ،محل تأمل است.
دوره ای کـه فهمی می زیســت ،این گونـه نزاع های مذهبی در منطقه امری طبیعی می نمود و ما آن را در تاریخ های
مکتوب منطقه بهکرات دیدهایم .هرچه هســت وی تالش کرده اســت این موضــوعات را به دنیای شــعر و عرفان راه
ندهد؛ بنابراین مخاطب هیچ رد پایی از این مسائل را در بخش زندگی و نمونۀ شعر شاعران و عارفان تذکره نمیبیند و
این برای صــاحب تذکره امتیاز کمی نیســت .چرایی این موضــوع را باید در مســلک عرفانی و ســلوک آزاداندیشــانۀ
تذکره نویس جسـتجو کرد که به خود اجازه نداده است تعصبات مذهبی و خصومتهای دینی در تذکره اش راه پیدا
ً
ً
کند .اصـوال نگاه فهمی به تشـیع حتی پس از سـدۀ دهم نیز کامال از روی احترام است و از اشخاص عبور کرده به
جغرافیا پیوند میخورد .طوس و مشهد به واسطۀ حضور مرقد اما هشتم شیعیان حتی در زمان غارت اوزبکیه حرمت
دارد« :افواج اوزبکیه داخل مشـهد رضــوی(ســالمالله و برکاته علیه) گردیدند .آتش تاراج و یغما اشــتعال یافته بود ...یکی از

متولیان روضـۀ رضـوی مسمی به بدیعالزمان و ابوطالب پسران میرزا محمدامین رضوی به خانزادۀ توران دینمحمد
خان دوچار آمده» (همان .)16 ،وی در شــرح حال امیر حیدر منغیتی (حک 6818-6865 .ق 6281-6211 /م)

نسـب وی را از طریق ساللۀ اشترخانیان به حضرت امام رضا(ص) رسانده ،دربارۀ نام گذاری وی نوشته است« :والد
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ایشـان بعد والدت فرزند ارجمند ،حضـرت مخدوم العلما ...شیخ االسالم فاخرۀ بخارا را به ارک عالی خود آورده،
التماس نام کردند و ایشان از روی تفأل نام بلندمقام اسدالله الغالب را به امیر حیدر پادشاه موسوم گردانیدند» (صص
.)18-11
در تحذکرۀ فهمی اقوام ایرانی و ترکی (ازبکی) حضــور دارند و نام زبان های فارســی ،عربی و ترکی در آن دیده
میشود .نامهای عربی دو ،فارسی هفت و ترکی ده بار در آن بهکار رفته است .با اینهمه ،هیچ نشانهای از تخاصم یا
ً
سوگیری نژادی در کاربرد آنها دیده نمیشود .موضوع انعکاس زنان در تذکرۀ فهمی عینا مطابق با شرایط اجتماعی،
فرهنگی و کمتر سیاسی آن دوره است؛ یعنی زنان تنها در بستر نام «مادر» و به هنگام نشان دادن نسب امیری یا عارفی
بزر در تذکره نمایش داده میش ـدند .این تذکره از این منظر با دیگر تذکرههای فارســی تألیفشــده در این منطقه
تفاوتی ندارد.
رویکرد بالغی و جمالشناسانه

میراث فهمی در نقد ادبی در بستر رویکرد بالغی و جمالشناسانه از دیگر رویکردها پربارتر نباشد ،آن قدر هست
که بتوان آن را در قاب افهارنظرهای ذوقی جستجو کرد .تذکره مقدمه ندارد؛ بنابراین ما ناگزیریم این میراث را تنها در
ذیل چهارده شاعر مجموعه بکاویم .فهمی شعر را از مقولۀ الهام میداند که خداوند آن را به دل شاعر بخشیده است.
ما این موضوع را در ذیل زندگی بیدل و حافظ مشاهده میکنیم .تذکرهنویس دربارۀ بیدل نوشته است« :حاصل که
کماالت ابوالمعالی در حقایق و معارف بخشش الهی است نه کسبی ،بلکه از آوان طفولیت ویسی و داد یزدانی بوده
است» (همان .)1 ،این موضوع را میتوان در ذیل شعر حافظ هم به نوعی دیگر دید« :گویند که بسا اسرار غیبیه و
معانی حقیقه را در کسوت صورت و لباس مجاز در اشعار آبدار مندرجه ساخته» (همان .)1 ،فهمی در مورد مولوی
محمدشریف بخارایی آگاهی بسیار مهمی در اختیار خواننده قرار میدهد ،جایی که اشعار وی را «دستور العمل
قواالن طائفۀ اهل سماع» دانسته است (همان .)86 ،افهارنظر فهمی در مورد تقلیدناپذیری بیدل و دستنیافتنی بودن
وی ،عقیدهای عمومی در ماوراءالنهر بود .ص .عینی از زبان احمد دانش در نمونۀ ادبیات تاجیک در این باره آورده
است« :بیدل پیغمبر است ،معجزه را در اختیار پیغمبر گذاشتن درکار است ،شما ولی شده ،کرامت نشان دهید هم
میشود» (عینی.)661/66 :6611 ،
یکی دیگر از نکاتی که تذکرهنویس در ارزیابی شــعر شــاعران بهکار برده اســت میزان رواج شــعر در میان عامۀ
مخاطبان و اثرگذاری این اشعار بر آنهاست .فهمی در چند مورد از ارزیابیهای خود از این موضوع با نام «تأثیر در
ذوق و شـوق سـامعان» یا «اثر تمام در سامعان» یاد کرده است (همان .)82 ،86 ،در هر صورت رویکردهای نقد
ً
ادبی در بستر بالغی در تذکرۀ فهمی به دلیل نوع خاص تذکره گسترده نیست و عموما از دایرۀ ذوق شخصی و نمایش
پسند حاکم در دورۀ وی فراتر نمیرود.

98

جستارهای نوین ادبی (ادبيات و علوم انسانی سابق)

شمارة دوم

نتیجهگیری

در پاسخ به پرسشهای پژوهش مبنیبر «فهمی ،تذکرۀ وی ،ویژگیها ،دیدگاههای انتقادی و اهمیت آن در تاریخ
ادب فارسـی» باید گفت نتایج پژوهش نشـان داد خواجه عبدالمطلب فهمی تذکره نویسـی گمنام در سدۀ سیزدهم
ً
هجری /نوزدهم میالدی و از احفاد خواجگان دهبیدی ،وابسته به طریقت نقشبنیدیۀ ماوراءالنهر است که احتماال در
بخارا زیســته و به فرمان حاجی مال محمد توقســابه ،مأموریت یافته تذکرهای منثور و عمومی در مناقب امرا ،علما و
شــعرای متأخر و معاصــر خود در جهان فارســی زبان تألیف کند؛ اما حوادث روزگار و گرفتاری های شــخصــی
تذکرهنویس مانع از ادامۀ کار و اتمام تذکره شده است؛ بهگونهای که وی در طی نه سال ( 6216-6211م) تنها موفق
ً
شـده اسـت شـرح حال و بعضـا نمونۀ اشـعار تنها بیست وشش تن از شاعران ،عالمان ،عارفان ،امیران و پادشاهان
جغرافیای امروز ایران ،افغانسـتان ،هندوســتان و ماوراءالنهر را بهطور خالصــه برای درج در تذکرۀ خود تدوین کند.
تذکرۀ فهمی به دلیل نابهسامانیهای روزگار ،حجم ناقص و فشرده ،و حضور کمرنگ تذکرهنویس در مراکز قدرت و
ً
محیطهای ادبی تا زمان ص .عینی کامال ناشـناخته بود؛ اما پس از عینی آهسـتهآهسته در برخی از تاریخ های ادبی
حضـور یافت و نقش خود را در تاریخ ادبیات فارسی منطقه ،هرچند کم رنگ ،ایفا کرد .اگرچه تذکرۀ فهمی به دلیل
ایجاد بســتری برای ردیابی تأثیر شــاعران بزر کالســیک جهان فارســی زبان در ماوراءالنهر ،بررســی نفوذ عظیم
طریقتهای عرفانی در منطقه ،احتوای اطالعات ســیاســی و اجتماعی در ذیل شــرح حالهای تذکره ،و س ـرانجام
مطالب آن دربارۀ شـاعران و عالمان سـدۀ دوازدهم و سیزدهم ماوراءالنهر در جای خود بسیار مهم است؛ نسبت به
َّ
سایر تذکرههای مؤلف در این منطقه اهمیت کمتری دارد .ممیزۀ خاص این تذکره را عالوهبر آنچه در باال به آن اشاره
کردیم ،باید در ثبت آگاهیهای نسبشناسانه در منطقه دانست.
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یادداشتها
 .6مترجم کتاب نقشبندیه این روستا را به صورت ِدهبید ( )Dehbidضبط کرده که نادرست است .این کلمه از ترکیب عدد ده
و واژۀ بید ساخته شده است.

 .8برای اطالع از سرگذشت این طریقت و برخی از اصول آن ر.ک :الگار161-161 :6762 ،؛ همو.521-525 :6667 ،
 .7توقسابه کلمهای ترکی (ازبکی) است و به منصب هفتم از مناصب پانزدهگانۀ سپاهیان امارت بخارا در دورۀ امیران منغیتی
اختصاص داشته است (شمس بخارایی.)12 :6733 ،
 .1شاعران ،عالمان ،امیران و پادشاهان تذکره به ترتیب الفبا :ادا ،سلطان خواجه سمرقندی (ف  6858ق) ،صص 37-13؛
اعلم بخاری ،عبدالمؤمن خواجه (ف  6821ق) ،صـص 28-26؛ اعلم بخاری ،محمد سلطان خواجه (ف  6825ق،
 27ســال زندگی) ،صــص 26-36؛ اعلم بخاری ،میرزا عبدالرحمان (ف  6881ق) ،صــص 55-51؛ اعلم یســاری
بخاری ،محمدیوسف (ف  6885ق) ،صص 51-57؛ امال ،شیخ محمدی بلخی ،فوت در بخارا (ف  6618ق) ،صص
76-82؛ امیر حیدر منغیتی معروف به امیر سـعید ،بخارا ( 6667ـــ  6818ق) ،صص 13-76؛ امیر شاهمراد منغیتی
معروف به امیر معصوم غازی ،بخارا ( 6657ـ  6865ق) ،صص 76-71؛ امیر نصرالله محمد بهادر منغیتی ،بخارا (ف
 6833ق) ،صــص 57-13؛ بیدل دهلوی ،ابوالمعانی میرزا عبدالقادر ( 6151ـــــ  6611ق) ،صــص 1-8؛ جامی،
عبدالرحمان ( 263ـــ  262ق) ،صص 63-66؛ جویباری ،خواجه محمداسالم ،بخارا (ف  636ق) ،صص 81-76؛
حافظ ،خواجه شــمسالدین محمد حافظ شــیرازی (ف  368ق) ،صــص 2-1؛ حســن بخاری ( 6837ق 21 ،ســال
زندگی) ،صـص 33-31؛ شـریف ،محمدشـریف بخاری (ف  6616ق) ،صـص 81-86؛ صوفی الله یار سمرقندی،
کتـه قورغـانی (ف  6671ق) ،صــص 83-81؛ عارف قلی مفتی ،بخارا (ف  6811ق) ،صــص 31-35؛ عصــمت،
عصـمت الله بخاری (ف  211ق) ،صص 61-2؛ عنایت الله خواجه بخاری (ف  6837ق) ،صص 36-33؛ کشمی،
محمدهاشم ،برهانپور هندوستان (نامشخص در تذکره) ،صص 66-61؛ محمدحسین ،شیخ االسالم ،بخارا (ف 6816
ق) ،صـص 17-52؛ محمدی /لسـانی خجندی (ف  ،)6812صـص 35-37؛  .87مشــرب نمنگانی ،بابارحیم (ف
 6687ق) ،ص 82-83؛ میرک بخاری (ف  6811ق) ،صص 13-17؛ نوایی ،نظامالدین امیر علیشیر ،هرات افغانستان،
(ف  611ق) ،صص 81-62؛ نیازقلی ،ایشان خلیفه ،بخارا( ،ف  6871ق) ،صص .52-55
برحسب خواهش خواجه مال
 .5زهیر دربارۀ محتوای تذکرۀ فهمی مطالبی آورده است که خالی از مسامحه نیست« :تذکرهای
ِ
میر محمد توخسـب در شرح حال شعرای معروف و امرای بخارا که شاعر بوده اند و شعرای متأخر و معاصر خود تدیون

کرده است» ( .)21 :6758همانگونه که دیده میشود عالوهبر ضبط نادرست واژۀ «توخسب» اطالعات زهیر در مورد
گسترۀ شاعران و امیران شاعر نیز نادرست است.
 .1این روایت با اندکی تغییر در واژههای آن در تاریخ حبیبالسیر آمده است ( .)765/7 :6718نیز رک :غنی-51 /6 :6727 ،
.)55
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 .3بر این بیت منسـوب به مولوی شرحهایی نوشته شده است که نگارنده از دو نسخۀ آن آگاهی دارد .6 :نسخۀ خطی شمارۀ
 IR63316نوشـتۀ محمدرضا نائینی (ف  6671ق) ،محفوظ در کتابخانۀ موزه و مرکز اسناد مجلس با نام «شرح بیتي از
مولوي (منم معلول بي علت »)...؛  .8نسخۀ خطی بدون شماره ،محفوظ در گنجینۀ نسخههای خطی دانشگاه تهران .این
رسـاله را داوود اسـپرهم به همراه یک رسالۀ دیگر یکجا با نام «رسالۀ وحدتیه و رسالۀ تنبیهیه» چاپ کرده است .نویسندۀ
مقاله ،رسالۀ وحدتیه را به پس از رد انتساب به سه جاللالدین ،ازجمله مولوی ،به جاللالدین دوانی (ف  682-618ق)
منسوب دانسته است (اسپرهم.)638-616 :6727 ،
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نشان های پیش اندیشی و آگاهانه سُرودن در مثنوی معنوی

برخی از سرردد ثنووی د الت جبب د الخودگالیی سننافت د گ ا ثتوی گشفت توصیفکردهااد.
زثیور یلی برخی پیشررداد ییل عبل تود از؛ پیشگالیی از شررو گدای ثواالآ گثینتن تداعی ثعلای د
تداعی گزادآ گثینتن تداعی گزاد د شیوۀ جرگل سیلل ذینآ گثینتن تکاوگی د دای د شیوۀ جرگل سیلل
ذینآ الدگد شرسترتن ثرز داقعی د خیلل د ثنوویآ الخودگاله د دگژاییلی سو ئلتیتم د ثنوویآ
ال سررلگیآ د دگرگلبی زبل د ینیوین دگرگشررولگی ثنووی .اشررل یلی پیشاادگشرری اید د سرر دسررت
جرلیثیایراد :دسررتن انترر ؛ ثلیی د شرریوۀ سررنن د ثنووی؛ از جنل  :تعلینی بود آ سررو
ثجلساو گیآ خلوت پیش از ثجلس دعظآ کلی ثوضروعلت ثوو ی د اادگشرن صرونیلا آ داستل -
ثقلت بود ثنوویآ شیوۀ استدال تننیلیآ پردازش افتگویلی برد داستلایآ تقتیم گک اادگش کلی ب
اجدای کوچکترآ تسرا آ ا جلعلت د د ثتویآ اترتر د بلزاشر ب شتن سننآ یداگ یشیل اان
جرگل سرننآ اد گوش داسرتل یل .دستن ددم؛ پردازش عولصر داگی :بلزگنرگوی داستل یلآ عووا بودیآ
انشررلی پیرا آ تعلیقگنرگویآ پردازش افتگویلی داسررتلایآ اسررتقال داسررتل یلآ پیوسررتگی د دای
پیرا یلآ تأخیر داگیآ تولسر ثوضو د د دانلگ آ بیل اتیج ایریآ پلگل بودی داستل یل .دستن سوم؛
پیواردیرلی د دای چو  :داژارل کلیردیآ جنات کلیردیآ ابیرلت کلیردیآ چهل چوب بودی ثتنآ د
پیوادیلی داسررتل د ثتن .ینگی اگن اشررلا یل ایلزثود پیشاادگشرری یتررتود د بر گالیلا آ اادگشرریدهآ
یشیل اا د یدننود سردد ثنووی اواییثیدیود.
کلیدد واژها :گالیلا سررردد آ پیشاادگشرریآ جرگل سرریلل ذینآ جالاتدگن ثوند بلنیآ ثنووی
ثعووی.
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 .1مقدمه

یور دسررتلد د گالیی اسر گل الخودگالیی؟ اگن ثوضررو بوث د ازداثن یورثودا آ پژدیشررگرا آ ناسررف د
دا شولسل بودهآ یت د خوایدبود .د یرالل؛ یور پدگدۀ پیییدهای اس ک یم ثوصول گالیی د یم ثوصول
الخودگالیی اس د اشل یر دد ا د خود دا د.
شرعر برجترت ترگن یور جهل کهن اسر د از دگد ابشرتگل اادگشرنودا آ صونیل د شلعرا د جلگگله
گثوزال ا جلثع قرا داشتود .بولبراگن؛ بنش عظیم ادبیلت کهنآ ادبیلت تعلینی بوده ک د گ برخو دا ی سنن از
ثعورلگی دشررن اشررل بامر بشررنرل ثیگثده د برای گثوزااد بلد یل د اادگشرر یلی شررلعر ب ثنلابل ب کل
ارنت ثیشدهاس  .بدگهی اس ک گثوزشآ ایلز ب از پیشاادگشید د ارح گالیلا گثوزال د بل ۀ گ چیدیلگی دا د
ک گثوخت ثیشود.
ثنووی ثعووی از برجتررتر ترگن گثرل تعلینی صررونیلا اسرر  .شررگفتل ک برخی ثنووی تعلینی ا گنرگدۀ
ترداعییلی گزاد الخودگاله د شرریوۀ جرگل سرریلل ذین ثیدااود د ب تبع گ آ ثنووی ا ثتوی بیاظمآ گشررفت د ثبهم
توصیف ثیکوود.
*«اد بی ییچ اظنی ثهرهیلی ثعلای د عوااف خود ا ب شتن قص ای علدی ثیکشد» (عبداتوسیمآ :6352
 .)5الیی یم پژدیودال دچل تردگد د تولقضاوگی ثیشررواد؛ « ...ثوتوي خود ا ب دس اتهلم سﭙرده تل ﻛجل
ببر رردش .اتبتر ر اﻳر رن بر ردا ثعول اﻴت ﻛ د ﻛل ثوتوي گالیﻲ د اادﻳشﻴداﻲ ثلووظ اﻴت آ بلﻜر ر گ جر رل
نﻴعًاتد جلت ثرات اوا ارو ا توأثرل د االار دا د د «اﻳرشﻐل شرأ ثرن شأ » .شلید قضی اگن ﻛ یر توظ
خواس بل سر سنن بلزثﻲاردد» (ذکلدتی قرهاوزتوآ .)33 :6532
 .1 .1پرسش پژوهش

اکوو ک د پبگرش ادعلی اسررراگش الخودگالیلا د د بینودی د شررو گدای ثنووی تردگد دا گمآ برای اثبلت
شررترلبددهبود گ آ انترر بلگد ب زثیو یلی پیداگش د شررس ایری اگناوا داد ییل پرداخ د سررﭙس ثیتوا
پرسیدک « :چ اشلا یلگی د ثتنآ اشل دیودۀ پیشاادگشی د اسراگش گالیلان ثنووی اس ؟»
 .2 .1چارچوب نظری

ثوضرو اگن پژدیشآ دگداله دگگری دا د د ب بر سری السرلزال ی د ال داگی ادعلی پژدیشگرا ثبوی بر؛ ملب
الخودگالیی بر ثواال یوگلم سردد ثنووی د ب دابلل گ اتب داد بیاظنی د گشفتگی ب اگن ثتن ثیپردازد .بدگن
سرب د جترتجوی اشرلا یلگی بوده ک ثیتوااود بر گالیی د یشریل ی اسراگوده ثنووی د داد خلق ثتن د ارح
پیییرده د از پیش ااردگشرریرده شرردۀ ثواال د گنرگوش ثنووی اواییدیود .د ابتدا برخی زثیو یلی پیداگش چوین
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داد ییلی شررتلبددهای بر سرری خوایودشررد .از جنل ب ؛ پیشگالیی از شررو گدای ثواالآ تداخ ثعولگی ثیل
اصرالاالتآ شستتن ثرز داقعی د خیلل د دگرگشولگی ثنووی خواییمپرداخ  .سﭙس از اشل یلگی ک اواه ارح
گالیلا د از پیشاادگشیدۀ ثواال برای اسردد ثنووی بودهآ سنن خواییماف .
 .3 .1روش پژوهش

دش اگن پژدیش شرریوۀ تولی ثوتوی اسرر  .ابتدا ب تولی ثوتوی پژدیشیلگی پرداخت شررده ک ب او
صرررگو د گل ضررنویآ ثنووی ا ثتوی گشررفت دگدهااد د سررب گ ا اسررردد ثنووی د الت جبب آ بینوگشرری د
الخودگالیی افت ااد .د اداث برای گلنتن اشرلا یلی پیشاادگشی د گالیلا سردد ب تولی ثوتوی ثتن ثنووی از
س جوب پرداخت شد .انت ؛ دگژاییل د شیوۀ سنن د ثنوویآ ددم؛ پردازش عولصر داگی د داستل یلی ثنوویآ
سوم؛ بر سی پیوادیلی د دای سلختل د ثوتوی د ثتن ثنووی.
 .4 .1پیشینۀ پژوهش

د بل ۀ ثوضو سراگش گالیلا گل الخودگالیلا ثنووی ب پژدیش ثتتقلی دس ایلنتیمآ اثل د ابای بتیل ی
از ثقلات اشرل اتی ب اگن ثوضرو دگده ثیشرود .پژدیشرگری ب ذکر داستل د الت خودبنودی د تلبع ضنیر
الخودگاله ثوتوی اشرل هکرده د گ ا شربی شیوۀ جرگل سیلل ذین ثیدااد. ( .ک :ثظفریآ  .)35 :6536د ثقلتن
دگگری بل یل د بل یل اترب پراکودهاوگی ب ثواال د ثنووی دادهشدهاس . ( .ک :شویلایآ  .)6536د پژدیش
دگگری گثده ک ؛ دﻳژاﻲیلي تداعﻲ د ثنووي ب صو ت مﻴرا اديآ مﻴرگالیلا اس  .د ضنن بﻴل داستل یل ا ب
شریوۀ تداعﻲ گزاد دگده د از ظهو شریوۀ جرﻳل سﻴلل ذین د ثنووی سنن ثیاوگد. ( .ک :ثونودی د خواجوی
اژادآ  .)6531د ثقلتن دگگری گثدهک ؛ ثنووی ارح د تبوگ ازپیشتعیینشدهای ادا د د اگن ثوضو خوااودال ا از
د ک ثقلصد ثتن التوا کردهاس . ( .ک :جوکل د جلبریآ  .)36 :6531پژدیشگر دگگری ب ؛ بﻲخوﻳشﻲ شرلعر
د یوگررررلم سردد ثنوویآ اشررل ه کردهاس . ( .ک :جعفریآ  .)671 :6513ز گنکوب اید از؛ التی شرربی ب
الخودگاله د جرگل ّ
سیلل ذین سنن ثیاوگد( .ز گنکوبآ  .)663 :6532د نص ددم پلگل الث «بررسی نقش
اندیشه در پیوسهگ ی ه
قصه های مثنوی» ،بر بویلد ادعلی اسراگش الخودگالیلان ثنوویآ جرﻳل سﻴلل ذین د ثنووی
بر سی شدهاس . ( .ک :جلبری ا دکلایآ  .)6533د اگوجل از گد د شواید نرادا دگگر ثیاب گم.
گسی از ثعددد پژدیشیل د بل ۀ برخو دا ی ثنووی از سررلختل ک اگر کتلب سههااگار معنایی مثنوی معنوی
( .ک :صرفویآ  )6517اسر  .سلنل صفوی د اگن کتلب ثیاوگتد« :ینن ثوققل مربی د شرقی ...ثنووی ا
ثتوی گشرفت د بیاظم ثیدااود .جد گووتد ایسلتو د جالاتدگن ینلگی؛ ...اارچ ثاللبی د اگن ثو د ب اگل ش
د ایلد داد» ( .ک :صفویآ  .)55 :6517صفوی د اگن پژدیش ک سلتن دکتری اگشل د دااشگله کنبرگج بودهآ
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بل دگدالیی دگژه ب سرلختل د تولی سلختل ثعولگی دنتر ادل ثنووی پرداخت اس  .اد ثیخواید بر بویلد د گسردی
ک اگر بل اتهلم از اظرگن ثری داااس (.6166 -6117م) ک از جنل ااترل شولسل آ اوزه ااتل شولسی انلدگن
اس آ اثبلت کود ک ثواال برای سلزثلادیی سالوح ثتن از سالو پل اارافیلآ بعد بنشیل (ثجنو پل اارافیل) تل
سرالو ثیلای د سالو افتنل (ثجنو بنشیل) د سﭙس سالو نص (یر دنتر گک نص ) د ک دنلتر ثنووی شیوۀ
ک اگرآ پل اتلیتمآ ااعسلس ثتقلاع د سنبلیتم عددی ا ب کل ارنت د بدگن ارگق اظم دگرگلب د بتیل پیییدهای د
ثنووی گنرگدهاس . ( .ک :صفویآ .)53-53 6517
 .2بحث و بررسی

ثوضرو اگن پژدیشآ دگداله دگگری دا د د ب بر سری السرلزال ی د ال داگی ادعلی پژدیشگرا ثبوی بر؛ ملب
الخودگالیی بر ثواال یوگلم سردد ثنووی د ب دابلل گ اتب داد بیاظنی د گشفتگی ب اگن ثتن ثیپردازد .بدگن
سرب د جترتجوی اشرلا یلگی بوده ک ثیتوااود بر گالیی د یشریل ی اسراگوده ثنووی د داد خلق ثتن د ارح
پیییده د از پیش اادگشیده شدۀ ثواال د گنرگوش ثنووی اواییدیود.
 .1 .2برخی زمینههای پیدایش پیشداوری

د ابتدا برخی زثیو یلی پیداگش چوین داد ییلی شرتلبددهای بر سری خوایودشد .از جنل ب ؛ پیشگالیی از
شررو گدای ثواالآ تداخ ثعولگی ثیل اصررالاالتآ شررستررتن ثرز داقعی د خیلل د دگرگشررولگی ثنووی خواییم
پرداخ  .سﭙس از اشل یلی ارح گالیلا د از پیشاادگشیدۀ ثواال برای اسردد ثنووی خواییماف .
 .1 .1 .2پیشآ گاهی از شوریدگی موالنا

گسی از زثیو یلی پیشداد یآ گشولگی پیشیوی بل داستل زادای شو گدۀ بلخ د د پس ذین داشتن مدتیلت شنس
اس  .ثواال ثلاود ینن انراد بشر یم زادای د دای خود ا دا د د یم زادای بیردای .زادای د دای اد د مدتیلت
شنس بلزتلب گلنت ؛ جلگی ک خود ثنلا خود اس د زادای بیردایاش د ثنووی بلزتلب گلنت آ جلگی ک ثنلابل
ثنووی د ثجلتس دعظ اد اضو دا اد .تعنیم نراایر دگژاییلی مدتیلت شنس چو ؛ شو گدایآ از خودبینودیآ
ملب الخودگالییآ تداعی گزادآ شیوۀ جرگل سیلل ذین د سو ئلتیتم د ...بر ثنووی د امل پژدیشیل دگدهثیشود.
اوگیل ک بلگد ب ملبن شو گدای د از خود بیخودی بر ثواال د ینن ااوال د توظلت زادای اد بلد داشت بلشیم.
 .2 .1 .2آمیختن تداعی معانی و تداعی آزاد

استن ثهم دگگر توج ب ااوا تداعی اس  .ثل د ثنووی بل تداعی ثعلای دبرد یتتیم د ا تداعی گزاد.
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*« ...از اه د ج اسلگ یلی ثیل پیوادی ک اضو گ یل د ثیلان قص ب ییچدج از پیش سوجیده ابوده اس
ً
د صرررنل ب داسررالن تداعییلی گزاد د ب ثوظو اگجلد شررگفتی د توو د تﻐییر ذائقن خوااوده د ثیلان قص رن اص رلی اه
گلنت ااد» ( .ک :مامآ  .)13 -76 :6536برای دگد اشرل ات ثشلب ب ( .ک :ثونودی د خواجوی اژادآ :6531
)311-332آ ( .ک :داادي د دگگرا آ )6516آ ( .ک :توکلیآ )57-1 :6533آ ( .ک :اثلثینرآ -62 :6533
)56آ (جوکل د جلبریآ  )75-36 :6531د ( .ک :شریریآ ( .)53 :6532داادیآ  )6516د بتیل ی دگگر اگله
کوید.
تداخ ثعولگی ثیل ااوا تداعیآ ثوج اترب داد تداعی گزاد ب ثنووی شرده اسر  .تداعی ثعلای جدئی از
ابیع سررننافتن ینگل د ب دگژه داعظل آ ای ثوبر د شررلعرا اس ر « .تداعﻲ ثعلای ثﻲتوااد ﻳش د سو
ثجتسارروﻳﻲ د بامر ثوبري داشت بلشد» (بهولم د دگگرا آ  .)32 :6536تداعی ثعلای کوشی گالیلا اس  .از
دگداله زگبلگیشولسی شعر «تداعی ثعلای ثبول د اسلس شعر اس » (دینداآ تﻐ الث  :ذگ تداعی) د از ثوالق ثجلز
ب عاق شبلی آ ثجلد ت د تضلد پیردی ثیکود .د ثنووی اید تداعی ثعلای شت سنن ا ب پیش ثیبرد .بتیل ی
بر اگن بلد اد ک «سرددهیلی ثواال تسی بر تداعی ثعلای دا د» (ابرایینیآ  .)651 :6573تداعی ثعلای د ثنووی
کل کردیلی دگگری یم دا د «تداعییلی تفظی د ثعولگی از ثهمترگن ترنودیلگی یتررتود ک د اگن داسررتل یل برای
ارکر ثیرل زثل یل د اوادث اوالاو ب کل ارنت ثیشررواد» (بیلتآ  .)666 :6513بولبراگن تداعی ثعلای از
شگردیلی بامی پرکل برد اس د ثوج نراخواای ثعلای عنیق د پیییده د خلق اگجلز ثیشود.
از سروگی دگگر ثواال ثلاود یر نرد دگگری تداعییلی دگژه خود ا دا د« :تداعی ثعلای د ثفلییم ادد اشنلص
ّ
تجربیلت خلارات د اد اکلت الینگو آ ثتفلدت اس . ( »...ک :داد :6523 :نریو اصالاالت
ثنتلف ب دتی
ادبیآ ذگ تداعی) .د جنعبودی کلی د بل ۀ تفلدت تداعی ثعلای بل تداعی گزاد بلگد اف :
* -چگواگی تداعی ثعلای بترتگی ب ثوضو سننآ شنصی نردی د تجربیلت اوگوده دا د د نراخوا یلی
ذیوی یر نرد د چهل چوب ثوضو اصلی قرا ثیایرد.
*-اوگوده تداعی ثعلای خود ثنلا

ا ب ثوضو ثو د بوث بلزثیاردااد د بدگناوا گالیلا ثال د ازاوگی

ا ثیزداگد.
* -تداعی گزاد بر بویلد الخودگالیی د تداعی ثعلای بر بویلد گالیی پدگد ثیگگود.
* -تداعی گزاد قلاوانودی ثوضوعی سنن ا انیپبگرد د تداعی ثعلای د چهل چوب ثوضو سنن خ ثیدید.
* -د تداعی ثعلای پیواد ثاللت بر اسلس ثوالق د بر بویلد شبلی آ ثجلد ت د تضلد قرا دا د .اثل تداعی گزاد
قلاوانودی خلصی ادا د د نلقد ابالن ثوالقی د کام اس .
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الافت انلاد ک برخی دگگر از پژدیشرگرا یم ب اگن ثوضو توج کردهااد د تداعی د ثنووی ا از او تداعی
ثعلای ثیدااود:
ً
*«تداعییلی ثنووی ملتبل ثوالقی د گالیلا یتتود گعوی جه د یدنشل ا ینل ایداف بویلدگن ثواال از سردد
ثنووی تعیینثیکود. ( ».ک :جوکل آ جلبریآ .)51 :6533
ّ
*«اگن تداعییل از سر ّ
تعند د خود گالیی ااجلمثیشواد د خوااوده اید از ارگق توضیولت اوگتوده عل تﻐییر
ً
گک ثوضو د ارح ثوضوعی دگگر ا ب او ثتتقیم د خود داستل یل ثیخواادآ ...سلختل ثنووی صرنل بر اسلس
تداعی ثعلای تسوگن گلنت اس » (شیریآ .)53 :6532
*«استن ثهم گ اسر ک تداعییلی ذیوی د ثنووی از او گالیلا د ثوالقی اسر » ( .ک :جوکل د جلبریآ
.)6533

*د پلگل الث ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺄﺛﻴر ﺗداﻋﻲ معانﻲ در سااگارﮔرﻳﺰي روایتهای مثنوي ،تداعی ثعلای گالیلا د بر اسلس

شبلی

ا علث اتتتن سلختل قص یل د ثنووی ثیدااود. ( .ک :داادیآ  .)6516د اتیج بلگداف

از گ جل

ک تداعی د ثنووی از او تداعی ثعلای د گالیلا اس آ دجود تداعی ثعلای انیتوااد دتی ملب الخودگالیی بر
اسراگودۀ ثنووی بلشد.
 .3 .1 .2تداعی آزاد و شیوۀ جریان سیال ذهن
استن ثهم دگگر گ اس ک ؛ تداعی گزاد د شیوۀ جرگل سیلل ذین یم دد ثقوت ثتنلگد یتتود .تداعی گزاد د شیوۀ
ً
جرگل سیلل ذین کل برد دا د؛ «تداعی ب دد او ثوالقی د گزاد تقتیم شدهاس د او گزاد گ ثعنوا د جرگل سیلل
ذین کل برد دا د» (ثیرصلدقیآ  .)31 :6577دبرت یلثفری اید ثیاوگد« :تﻜوﻴﻚ جرﻳل سﻴلل ذین دشﻲ د
داﻳ داستل اس ﻛ سﻴا ثدادم د الثوظم اﻳ یلي پﻴش از افتل ذین شنصﻴ یل ا ا ائ ثﻲﻛود .اﻳﺔ پﻴش-
ازافتل د الخودگاله شلث تأثﻴرات الشﻲ از د ﻳلن یلي اتﻲآ تداعﻲ گزاد اادﻳش یلآ خلارات ابشت آ تنﻴات د
تصلدﻳر خواباوا اس » (ب اق از. :ک :بهولم د دگگرا آ .)33 :6516
ثدعلی برخی گ اس ک ؛ ثنووی بر ثبولی تداعی گزاد سردده شده اس د بر اسلس د ب تبع اگن داد یآ داگ
ب شیوۀ جرگل سیلل ذین ا ب ثنووی اتب دادهااد .ثلاود. ( :ک :قبلدی د ارجیآ  .)6532الل بلگد پرسید ک ؛ گگل
بدد دجود تداعی گزادآ شیوۀ جرگل سیلل ذین ا ثیتوا ب ثنووی اتب داد؟ بولبراگن؛ گگل شیوۀ جرگل سیلل ذین ا
ثیتوا د ثنووی دگد؟ د ثقلتن «خاللیلی اگج د شولخ شیوۀ جرگل سیلل ذین» دگژاییلی اگن شیوه ب او
ثفص برشنرده شدهاس . ( .ک :بیلتآ .)6513
* -د شیوۀ جرگل سیلل ذین؛ « داگ داستل از او میرخالی اس د دگدادیل بدد ترتی زثلای د اظم
ظلیری عرض ثیشواد» (بیلتآ  .)661 :6513اثل د ثنووی ترتی زثلای خدادیل د اظم ظلیری د داگ
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شتن خدایلآ

اثری ادا د.
* -د شیوۀ جرگل سیلل ذین؛ «ذیوی یلی شنصی یل ب صو ت اتتت د بدد ااتجلم عرض ثیشود.
بتیل ی از اشل ات د ثوتوگلت ذین شنصی یل برای خوااوده ثبهمااد د اوگتوده برای نع ابهلم گشسل ا د سیر
داگ دخلت انیکود» (بیلتآ  .)661 :6513اثل ثوتوگلت ذین شنصی یل د ثنووی گشسل د قلب نهم اس آ
پس اگناوا از ابهلم د ثنووی دگدهانیشود.
* -د داستل جرگل سیلل ذین؛ «داستل یل ثنلابی خل ج از ذین شنصی ادا اد د گ یل توهل اد اک بیداسالﺔ
شنصی از جهل ثوعسسثیشود؛ بیگاس گالیلا یدنی ذیوی گل ثعولگی ظلیری ثد اظر بلشد» (بیلتآ :6513
 .)666اثل ثنووی اثری تعلینی د ثنلا ثوو اس د ثواال بل یدف د گالیلا دعظ ثیکود.
ً
* -د شیوۀ جرگل سیلل ذین؛ «اوادث خداده د اگن داستل یل ثعنوا ب صو ت برگدهبرگده د الثوظم از
د گیﺔ ذیوی یلی شنصی یل داگ ثیشود د خوااوده بلگد بل دق زگلد د اله از ارگق بلزخواای داستل اگن
دگدادیلی پراکوده ا کول یم قرا بدید تل ب دگدی کلی د ثوتجم از گ یل دس گلبد» (بیلتآ  .)666 :6513اثل د
ً
ثنووی پیرا داستل یل(اپیدددیل)کلثا ثتتق د پیوست اس آ بل گاس بل یل شتن داگ اتتت ثیشود؛ د اداثن
سنن ثواال ب داستل یلی التنلمثلاده بلزثیاردد د داستل ا ب پلگل ثیبرد.
ً
*« -زبل داستل یلی پدگدگثده ب شیوۀ جرگل سیلل ذین ب تبع د گژاییلی زبل د ثرالﺔ پیش از افتل ثعنوا
بل عددل از قواعد دستو ی د د یم گنتگییلی اووی ینراه اس » (بیلتآ  .)666 :6513اثل د یم گنتگییلی
اووی د ثتن ثنووی د داستل یلی گ صدقانیکود .بل گاس گشولگی زداگییل د یوجل ارگدییلی زبلایآ زگبلگی سنن
ا صدچودا کردهآ اثل زبل ا د ثرالﺔ پیش از افتل ک زبل افتل ی اس د تلبع قواعد دستو ی د ثعولدا د دشن.
بل اگن ین ؛ بتیل ی از پژدیشگرا اوشت ااد ک ثنووی ب شیوۀ جرگل سیلل ذین سردده شدهاس  .از جنل ؛
( .ک :جوکل د جلبریآ )31-66 :6533آ ( .ک :توکلیآ . ( .)61 :6535ک :پل سی اژادآ .)15-16 :6531
( .ک :مامآ  )76 :6536د ( .ک :گوسفپو آ . ( .)676 :6532ک :قبلدی د ارجیآ )677 :6532آ (شویلایآ
)16 :6536آ (مامآ )76 :6536آ (گوسفپو آ )613-676 :6532آ ( ثونودیآ صلدقیآ  )6533د بتیل ی
دگگر .گلنت یل اشل ثیدیود ک ؛ اتب داد تداعی گزاد د شیوۀ جرگل سیلل ذین ب ثنووی ثدعلگی پبگرنتوی ایت د
ب تبع گ اتب اسراگش الخودگالیلا د ثنووی ثصداق ادا د.
 .4 .1 .2تکگویی درونی و شیوۀ جریان سیال ذهن

د د یراوا داگتی؛ چ کهن د چ ثد آ از زبل شرنصی یل انسل د ااتلسلتشل بیل ثیشود .ینن اگن
تکاوگییل ثنلا دا د د بل تکاوگی د دای بیثنلا د شریوۀ جرگل سریلل ذین گسی ایت  .تداخ ثیل
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ً
دداوا از تکاوگی د دای ثوج شرده تل صررنل ب سرب دجود تکاوگی د دایآ شریوۀ جرگل سیلل ذین اید ب
ثنووی اتب دادهشود.
ً
ثواال بل یل د ثیلان سنن ب خود خاللب ثیکودآ د التی ک کلثا ب اضو ثنلا خود گاله اس  .اد د
ضررنن تکاوگی د اله پس از اتنلم تکاوگیآ ثنلا

ا از بلزاش ر ب ثوضررو سررنن ثیگالیلاد د خود اید ب

ثالل اصلی بلزثیاردد .تصو اگن ینلای دد ثقوتﺔ تکاوگی د دای بلثنلا د بیثنلا ؛ « ...ازگ دی اگج
ً
شردهاسر ک تکاوگی د دای ثهمترگن شریوۀ داگ جرگل سریلل ذین اسر د اسرلسل بدد دجود اوا ای از
تکاوگی د دای داستل جرگل سیلل ذین شس انیایرد» (بیلتآ .)666 :6513
انوا ای از تکاوگی د دای ثنووی ک ب اضو ثنلا گاله اس ؛
«...اگن افس جل داثوم بر تلنتت

بوی پیرایل گوسف گلنتت ...

خاللب بل خود د اضو ثنلا :
نتو د گشوب د خو گدی ثجوی

بیش ازگن از شنس تبرگدی ثگوی

اگن ادا د گخر از گملز اوی

د تنلم اگن اسلگ بلزاوی »
(ثوتویآ .)61 :6513

 .5 .1 .2نادیدن شکستن مرز واقعیت و خیال

صرونیل د ثواال از جهلای نراتر از د ک عق د ثوالق سرننثیاوگود ک جهل خیلل افت ثیشرود .اگن جهل
خیرلل د ادد عل فآ داقعیتر د قلب د کتر از جهل داقعی بیردای اسرر  .زگرا؛ «د تفسر ثوتوی ثیل داقعی د
خیرلل ثرزی ایترر ؛ زگرا گایر خیرلتی ثیپوردا گمآ خود ثیتواارد داقعی برلشررد ...ثرز ثیرل داقعیر د خیلل
د یمثیشسود» (بلثشسیآ  .)65 :6516دستلد د ثواال از شستتن ثرز جهل بیردایآ اشود ایی ب جهل بلان
د د د یتتی اس ؛ د ثنووی «ثعنوًا بتتر داستل ثلد د جهل داقع شس ثیایرد د شنصی یلي داقعانل د
نضلگی ثلنوس بل چلتشیلي قلب نهنی ثواج ااد؛ اثل گاگله ک داستل ب سالوح دگگر ثیتﻐددآ نلاتدي د تنیّ
ثجلل بردز ثیگلبد .اررررله اگن اثو شررگفتیسلز د میرداقعی تل قلنرد داستل اصلی اید پرررریش نترررر د بررررراي
شنصی یلي ثعنوتیآ نرجلمیلگی مرگ

قمثیزاود» (بلثشسیآ  .)63 :6515بل ی؛ اگن د ک دگگراو ثواال

از داقعی ک از جهل بیوی صونیلا سرچشن ثیایردآ ثوج اتب داد بیخوگشی ب سراگوده ثنووی بوده اس .
 .6 .1 .2سرودن ناخودآ گاه و سور رئالیسم
د ک صونیلا از داقعی د گثینتن گالیلان ثرزیلی خیلل د داقعی آ برخی پژدیودال ا داداشت تل از دگژاییلی
سرو ئلتیتتی د ب د پی گ آ از سردد بیاختیل ثنوویآ سنن بگوگود .د ثقلتن «سوﺭﺭئلتیتم ﺩﺭ ثنووﯼ ثعووﯼ»
گثده« :ثواال ینیو سو ئلتیت یل ب شﻴوۀ اگل ش خودﻛل ﻳل بدای اوﻳتﻲ امل اشعل خود به وﻳژه مدتﻴلت ا
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سردده اس د د ثنووي اﻴد الیﻲ ملبن دجد د ذدق دالاﻲ شتۀ ﻛام ا از دس اد بوده د الخواست سنولاﻲ برزبل
گد ده ﻛ از ثقوتۀ شالو ب شنل ثﻲ دد د خود اقرا ﻛرده ﻛ اﻳن سنن ا بیاختﻴل بر زبل اادهآ اوﻳﻲ ﻛ ثعشوق اﻳن
سنول ا بر دیل اد اهلدهاس » (جعفریآ .)636 :6513
الیی گثینتن گالیلان خیلل د داقعی آ شولخ ثرز ثیل سو ئلتیتم د شیوۀ جرگل سیلل ذین ا ب یم ثی گدد.
تفلدت اگن دد گ اس ک « :د داستل یلی پدگدگثده ب شیوۀ جرگل سیلل ذینآ ثوتوگلت اگ یلی الخودگاله ذین
داگ انیشررواد د اگن اوا داسررتل یل بل گثل او سررو ئلتترریتی ک د گ یل اوگترروده ثیکوشررد بل بهرهایری از
دشیلی ثنتلف ثوتوگلت میرثوالقی د الثوظم سالو الخودگاله ذین ا بر کلمب بیلد دآ تفلدت دا اد؛ بولبراگن ب
کل برد عبل تیلگی چو «دجدا الگاله» د «اوزۀ الخودگاله ذین» د بل ۀ اگن داستل یل الد س اس » (بیلتآ
 .)666 :6513از گ جرل کر ثوتوگرلت ارلخودگاله ذین ثواال د ثنووی بیل انیشررود د ثواال گالیلا خلثوش
ثیشررود د ازدا ی ثیکوردآ اتررب اسررردد الخودگالیلا چ بل عووا ؛ شرریوۀ جرگل سرریلل ذینآ چ سرربک
سو ئلتیتتی د بل ۀ ثنووی پبگرنتوی ایت .
 .7 .1 .2نارسایی و دیریابی زبان

پیییدای د اله دگرگلبی ثنوویآ الشری از پیییدای د عنق ثوضروعلت ثالرح شدهاس  .گ یم ثوضوعلتی ک
زبل د بیل گ یل د ثلاده ثیشررود .د داقع ثنلا شررلید د ایربود ثواال بل ال سررلگی زبل د برابر پیییدای
اادگشر د دشروا ی بیل اس  .د بتیل ی ثوا د ینین تﻐییر زبل ثتن ب یلشد ثواال د الخودگالیی د جبب د
بینودی تعبیر شدهاس .
 .8 .1 .2دیرآشنایی مثنوی

د دگل دگی گملزگن بل ثنووی؛ «ثنلا بیاختیل د اگن اادگش نردثی دد ک گگل ب استی ادی بی ییچ ارح
د چهل چوب پیشاادگشیدهایآ سراپلی اگن داگ عظیم ا پیش بردهاس ؟» (توکلیآ  .)61 :6535د ک ثنووی
ینیو یر ثتن دگگری پیشایلزیلگی دا د .از جنل ؛ گشولگی بل شراگط تل گنیآ نریوگیآ سیلسی د اجتنلعی زثلان
ثواالآ شولخ پیشیون نریوگی قر یفتمآ گشولگی بل ثتو پلگل قر ششم د اداگ قر یفتمآ گالیی از پیشیون اگرش
ا
صونیلا د ثهمتر از ین ااس د ازثدت بل ثتن ثنووی .بولبراگن؛ د اگن دزال تو اوصل آ پژدیودال ب زثل بیش-
ا
تری برای ااس بل ثنووی د گشولگی بل پیییداییلی سلختل ی د ثعولگی گ ایلز دا اد د بدگهی اس ک د برخو د کوتله
ثدت بل ثتن دگرگشولگی چو ثنوویآ دچل پیشداد ی ثیشواد.
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 .2 .2نشانهای پیشاندیشی و ُسرودن آ گاهانۀ مثنوی

سرنن از اسرردد د بیخوگشی د الخودگالیی بتیل اس آ اکوو د تقلب بل چوین داد ییلگی از اشلا یلی
پیشاادگشری ثواال د اسرردد گالیلان ثنووی د س ابعد؛ ثلیی د شیوۀ سننآ پردازش عولصر داگی د پیوادیلی
د دای سلختل د ثوتویآ سننخواییماف .
 .1 .2 .2ماهیت و شیوۀ سخن در مثنوی

برخی دگژاییلی بویلدی ثتن ثنووی ب اوا ای اس ک ایلز ب گالیی اسراگوده از تولس ثوضو سنن د شولخ

عنیق از ثنلابل سنن دا د.
 .1 .1 .2 .2تعلیمی بودن

ثنووی ب د خواس اتلماتدگن چلبی د د بلزۀ زثلای چهل ده سلت ( 226تل  276ه .ق) شس ارن  .ثنووی

ثلیی ثنلا ثوو د تعلینی دا د د بلگد ب اقتضلی الل ثنلابل سننبگوگدآ بولبراگن؛ سن ایلزثود پیش-
اادگشی د گالیلا اسردد اس .
 .2 .1 .2 .2سنت مجلسگویی

ثنووی خاللب شررعری ثجلتس ثواال اسرر « .ب یر الل اگن ثهل ت د قصرر پردازی از اوگودهای ک خود د
ً
اجدادش ای ثوبر بودهاادآ ثجلتس گ یل ملتبل جوش د ازدالم علث ا سررب ثیشرردهاسرر آ اتبت خاف ااتظل
ایت ر » (ز گن کوبآ  .)636 :6536پیداس ر ک دعظ بل ثوتواگی از پیشاادگشرریده د ثتولس ر ثنلابل آ اگراد
ثیشود .ثواال یم بلگد ب ثوضوعلتی چو ؛ «ختتگی د ثات ثنلابل آ اضو ثوسرا د خردهایرا د ثجلسآ
کژنهنی ثنلابل آ ترس از انشلی از د ب دجودگثد نتو د گشوبآ دمدم پیشیرد د اتنلم قص آ سالو ثتفلدت نهم
د د ک ثتتعنل ثجلسآ التواای زبل از بیل آ پلگل الپبگری سنن د شرح برخی ثوضوعلتآ دچل شد ب توگولی
عبل ت د( » ...براثسیآ دبیرا آ )1 :6511آ گالیلا ثیاادگشرریده د دعظ خود ا بل یوشرریل ی از پیش سررلثلادیی
ثیکردهاس .
 .3 .1 .2 .2خلوت پیش از مجلس وعظ

ثوضرو ثهم دگگری گ ک ؛ «ثواال پیش از یر اشرتر سلع یلی بتیل اواای بل خود خلوتثیکرده د ب
تعنق د ثوضرو د ثقلل د بلن د بیل ثیپرداخت اسر » (شیریآ  .)53 :6532خلوت پیش از ثجلس دعظ بر
پیشاادگشیی گالیلا دات دا د.
 .4 .1 .2 .2کلیت موضوعات محوری در اندیشۀ صوفیانه

کلی ثنووی شررح د تفتریر جهل بیوی صرونیلان ثواال اسر ک خود دا ای دادت ثوضوعی اس  ...« :بل
ثقلگتر ده قصر ثهم د شرولخ اجدای ثشلب د ثشترک گ یل د ابق بودی ثوضوعی قص یل تاششده تل دادت
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اتبی ثوضوعی ثنووی اثبلت شود. ( ».ک :جلبری ا دکلایآ  .)6533د داقع گ چ ثوج بتط گالیلا د ثوتجم
ثنووی شردهآ ینین پیواد ثوضروعی اسر « .عولصر د اادگش یلی ثشلب آ ثنووی ا اثری دا ای بونلگ یلی ثشترکآ
یدنی گگلا د ااتجلثی ثتفلدت د از اوان دگگر د گد دهاس » (جوکل د جلبریآ  .)66 :6533بتلثد داستل یلگی بل
د دانلگ یلی ثشرترک د ثشرلبه ثوضوعی ثوج گسﭙل چگی د دای د بیلاگر امراض گالیلا د یدننود سراگوده
ثنووی اس .
 .5 .1 .2 .2داستان-مقاله بودن مثنوی

مدتیلت ثواال دلاوشت یلی خلوت اد بوده د ثنووی نرص بیل اادگش یلگش د جنع شووادال  .ثنووییلی
عرنلای امل ب دد بنش اادگش د تننی تقتیمثیشواد« .د اقیق ثواال ب ثرزبودی خلصی ثیل قص د تننی
بل سنن د امراض خوگشتن قلئ ایت » (توکلیآ  .)61 :6535گنرگد پیوادیلی پیییده ثیل داستل د ثقلت د
ثنوویآ ایلزثود تأث گالیلا بر ابالن اادگش د تننی دتولس گ یل بل قد ت نهم ثنلا بودهاس .
 .6 .1 .2 .2شیوۀ استدالل تمثیلی

داسررتل یلی تود توی ثنوویآ تننی یتررتود د کل کردی اسررتداتی دا اد« :د اگوجل داگ برای اثبلت اظر د
ثتقلعد کرد ثنلا ب کل ثی دد» (اخوتآ  .)635 :6576کل کرد دگگر تننی گ اس ک ؛ «بل برقرا ي قیلس ب
گالیی شس ثیدید» (نتروایآ  .)671 :6533د تننی یلی داگی ادتوگ بیل اادگش د پس از گ دشوگری د
تأثیرابا ی پرقد ت بر ثنلا اس  .بهرهایری یوشنوداا از توا استداتی د اقولعی تننی ایلز ب تأثلی گالیلا
دا د.
 .7 .1 .2 .2پردازش گفتگوهای برون داستانی

د ثنوویآ توظن اترتر یدننود شرتن داگ داسرتل نرایمکوودۀ نرص افتگوی برد داستلای ثواال بل
ثنلابلای اس ک اکوو گثلدۀ شوید شدهااد .د توظن ااگی اتت د پیداگش تعلیقآ ادی گعوی ثواال بیرد
داگ قرا ثیایرد د ثیتوااد د افتگوگی دد دی بل ثنلا از اادگش یلگش سنن ثیاوگد .جلگگله قرا ارنتن
اگن افتگویلی برد داستلای د شتن سنن د داگ د پردازش افتگویل بل توج ب ثقالع اتت

داگ آ ثوضو

بوثآ ااوال ثنلا د د اظر داشررتن بترریل ی اسلت دگگر ب اوا ای اس ر ک بلگد از پیش د بل ۀ چگواگی گ
اادگشیده شدهبلشد.
 .8 .1 .2 .2تقسیم یک اندیشه کلی به اجزای کوچکتر

بر سی پیواد ثیل اپیدددیلی ثنووی ک از پیوادیلی سلختل ی د ثعولگی برخو دا ادآ اشل از تقتیم یوشنوداا
د ثوالقی گک ثوضو کلی ب ثوضوعلت جدگی دا د .او ی ک یر اسلگ گل داستلاک گل کا داستل بیل جدگی
از اجدای ثفهوثی کلیتر ا ب عهده دا اد. ( .ک :ثهرگبی بیابریآ  .)6515دشن اس ک د بل ۀ یر جدء جداالا
سننافتن د ینیول کلی ثوضو ا یوشیل اا پیگیریکرد آ ایلزثود اراای چهل چوب ثوالقی برای ثتن اس .
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 .9 .1 .2 .2تکرار

تسرا ثوضرو د ثنووی د قلت اسلگلت ثتفلدت د بل نلصرلن زثلای ثنتلفآ دتوشین اس د بر قد ت تأثیر
ثوتوای تسرا شده ثیانداگد .اوگل بل تسرا گک اادگش آ ثنلا ب پیشیون ذیوی خود از گ بلزثیاردد د خودب خود
د ایر گلنتن شرربلی یل د تفلدتیل د ب عبل تی بل دا تولی یلی تلزۀ خودگلنت ثیشررود .اگن کشررف د بلزگلبی ب
ا بیشتر د عنیقتر د ایر گ اادگشن تسرا شده ثیکود .ب عووا

شرس ایری اادگشر یلی اوی ثیااجلثد د ثنلا
انوا د دنتر ّ
سوم؛ «اسلگ استر پیش شتر کی ثن بتیل د د ثیانتم د تو انیانتی اا ب الد » (ثوتویآ :6513
 )363د د دنتر چهل م یم گثدهاس « :قصن شسلگ استر بل شتر کی ثن بتیل د د ثیانتم د اه نتن تو کم د
دی ثیگگی اگن چراس د جواب افتن شتر اد ا» (ثوتویآ  .)212 :6513د دنتر ّددم اسلگ «گلنتن شله بلز ا ب
خلان کنﭙیرز » (ثوتویآ )613 :6513آ د دنتر چهل م یم گثدهاس ر « :قص رن بلز پلدشررله د کنﭙیرز » (ثوتویآ
 )223 :6513د استرن ثهم د تسرا یرل گ ک ثواال بل اشررراف تنلم بر داد خلق ثتن ثیدااد ک د یر تننی چ
ثاللبی ا افت د د تسرا تننی چ جدگی از گ ا تﻐییر دادهاسرر  .بل توج ب اگنک ثنووی د ثدت چهل ده سررلل
سرددهشدهآ االان عنیق ثواال ب جدئیلت ثاللت افت شده د یر تسرا آ اینی بتیل ی دا د.
 .11 .1 .2 .2ارجاعات درون متنی

ثواال الیگله د ثیلان سرنن ب ثوا دی از داسرتل یلی پیشافتن خود اشرل ه ثیکود .ازگ دی ک اگن اشل ات
گشول یتتودآ ثنلابلاش از کشف ثعولی گ یل تبت ثیبراد .ب عووا انوا د دنترددم؛ د داستل ؛ «یال پوداشتن
گ شنص خیلل ا د عهد عنر ضیاتل عو » تلنیو ب ثوی ابرد گثده اس :
«چواک اد تر کرد ابرد ث ادگد

اف ای ش ایت ث شد الپدگد

اف گ ی ثوی ابرد شد کنل

سوی تو انسود تیری از انل

چو گسی ثو کژ شد اد ا اه زد

تل ب دعوی اف دگد ثله زد»
(ثوتویآ .)633 :6513

د دنتر سوم زگر عووا ؛ «پیش نتن دقوقی انﺔ اتل علی ب اثلث » گثده اس :
«خود خیلتش ا کجل گلبد اتود
گ خیلل اد بود از ااتیلل
ثدح تو او گم برد از پوج د یف

د دثلق ثوش اوای کی موود
ثوی ابردی دی اس گ ا یال
بر او گس اکوو دقوقی پیش ن »
(ثوتویآ .)356 :6513

د دنتر پوجم زگر عووا «جوابافتن دب خر ا» اشل ه دگگری گثدهاس .
«زگن خیلل هز اه گقین

اش یفتلد د دد ثل ای دگن
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(ثوتویآ .)351 :6513
انوا یلی اگناوا ا جلعلت د د ثتوی نرادا اس  .از جنل  :داستل یل دت د ثل دتآ داستل اضرت داددآ
داستل پیرچوگیآ ثالرب خلاق آ شیر د خراوشآ اثردد ابنآ قبالی د سبوی گبآ  ...اسلگ خلی د جبرئی  .کل برد
چوین اشل اتی عاده بر خلق اگجلز د سهیمکرد ثنلا د بیل اادگش آ تبت کشف ثقصود اوگوده ا یم د خود
دا د د ایلزثود اگجلد ینلیوگی ثیل ثاللت ثجلتس پیشینآ گالیی د توظ از ثوضو ثو د بوث د دز اظر داشتن
پیشدااتت یلی ثنلابل اس .
 .11 .1 .2 .2گسست و بازگشت به رشتۀ سخن

تداعی ثعلاییل د اترتتنیلی ثدادم شتن سنن د گد د داستل د داستل د بلزاش ب اداثن سنن د سﭙس
اداث داسرتل د ینیول بلزاشرتن ب ثوضرو اصرلی ایلزثود یشیل ی نراداای اس  .بل اتت

شت داگ آ ادی

بیرد داگ قرا ثیایردآ بلزاشرر گالیلا ب اداثن ثالل د د یر بلزاشرر ینیول یدنی د بیل اادگشرر ای ا
دابللکرد آ االان کلث بر داد سردد ا ثیالبد :د اسلگ « نرگفتن دستلگی شهری ا د بدعوت خوااد باب
د اتولح بتریل » ثواال د داد داگ داستل بل یل خاللب ب خود یشدا ثیدید ک از اد ثعنول نراتر نت د ب
خود ثیاوگد ک بلزارد.
دستلگی خواج ا بین خلا برد»

«شد ز اد یین بلزارد ای گل ارد

(ثوتویآ .)537 :6513
د اداسط داستل پیر چوگیآ دقتی ک داستل ب د ازا کشیده ثیشودآ چوین ثیسراگد:
سوی ّ
قصن ثرد ثالرب بلز د»
«اد ادا د سوی گملز د
(ثوتویآ .)13 :6513
« بل دگگر ثل ب قص گثدگم

ثل از گ قص برد خود کی شدگم»
(ثوتویآ .)71 :6513

 .12 .1 .2 .2هدایت هشیارانۀ جریان سخن

ثواال بل یل د بل یل ب خود یشدا ثیدید ک اضو ثنلا

ا د گلب د خنش کن د از اگلیدا د بیش سنن

ثگو تل ثقتضلی ااوال ثنلابل د توا اد اکی گال آ شراگط زثلا د ثوا د دگگر ا علگ کردهبلشد ...« :ثواال اتی
د زثلای ک دچل شو د الل اس آ بر زبل خود تتلط دا د د اله اید از ااسل ثنلا گل د کاشد ثاللتبش گل د
بیل اگوجید گ یل ثیترسد د د زثل اسسر یم ثقتضلی ثنلا ا د اظر دا د» (جلبریآ  .)31 :6513اد پس

92

شمارة دوم

جستارهای نوین ادبی (ادبيات و علوم انسانی سابق)

از اگناوا خاللبیل جرگل سرنن ا یداگ د ب ثوضرو ثو د بوث بلزثیاردد .الل گل سرردد قص ای ا گملز
ثیکودآ گل قصن این تنلثی ا اداث ثیدید.
 .13 .1 .2 .2گزینش داستانها

ادگوش تننی یل اشررل از اادگش رید ب ظرنی یلی سررلختل ی د ثوتواگی داگ یل د د اظرارنتن ینلیوگی
ً
تننی یل بل ثوضو سنن دا د د سوجش د پیشادگوی قص یل ا اشل ثیدید« .د ثنووي ...سلختل داگ عنوثل
بر ثبولي ا تبلط ثوضوعی شﻜ ثیاﻴرد .د اﻳن شﻴوهآ زثلم اختیل شلعر د دس ضنﻴرگاله دي اس د اد بل توج
ب ضنیرگاله ثاللتبی ا ک از اظر ثوضوعی شبی یم یتتودآ د کول گسدگگر قرا ثیدید» (داادیآ .)6516
 .2 .2 .2پردازش عناصر روایی

جوبن دگگری ک ایلز ب گالیی د پیشاادگشی اوگوده دا د؛ پردازش عولصر داگی داستل یلس  .ثواال ب خوبی
از پردازش داگ د عولصر داگی برای بیل اادگش یلی پیییدۀ صونیلا خود بهره برده اس .
 .1 .2 .2 .2بازآفرینی داستانها

داسرتل یلی ثنووی قصر یلگی بل گشر یلی کهن د بلزثلاده از دزال ا پیشرین یتتود ک د بتیل ی از ثولبع
اگراایآ گوالایآ عربی د یودی بل تفلدتیلگی ذکرشردهااد د ثوضرو بیشتر گ یل ثاللت اجتنلعیآ اخاقیآ دگوی د
میره بودهاس . ( .ک :نردزاافرآ  )6531د ( .ک :دزگنپو آ  .)35 :6533ثواال ثتولس بل ثقصود خود داستل یل
ا بلزگنرگوی ثیکود .چو ؛ «خود ب صو د سقم داستل یلی استشهلدی د ثنووی چودا اعتقلدی ادا د د خود ا
ثلدم ب علگ افظ اثلالت تل گنی انیبیود .داستل برای اد ظرنی اس ک ثظردف خو گش ا چول ک ثیخواید
ا چول ک یت د گ نردثی گدد د. ( »...ک :سجلدیآ  .)51 :6531بولبراگن؛ ب ضرد ت دشوگری د سنن
دسر ب داراوای د اص داستل یل د بلزگنرگوی ثیزاد .ثواال بل عولصر داگ چوال ابدا بیلای برخو دثیکود د
یدنش ا داسررتل پردازی بلس بیل اادگشرر اسرر  .بولبراگن؛ یر عوصررری از عولصررر داگی از :پیرا د الدث د
شرنصی  ...د صوو د بلزگنرگوی اد ثنسن اس دچل تﻐییر شود .ازاگن دی؛ اار جدئی از گک داستل بل اادگشن
ثو د اظرش سلزال ابلشدآ ب ااتی گ ا تﻐییرثیدید.
«ثتود اقشی ادا د اگن سرا

تل ک ثنلی دا انلگم ثر ترا

یم ثنلل القصی دس گد م

تل ز ایراای خرد ا دا خرم»
(ثوتویآ .)371 :6513

انوا یلی تصرف د بلزگنرگوی د ثنووی بتیل زگلد اس  .از جنل « :اسلگ پلدشله جهود د افلق انسوی اد د
ثیل ترسرلگل » د دنتر ادل ک السرلزال ییلی صرونیل ثالرحثیشرود .ب اظر ثی سرد ک ارح اگن داستل ا از
اسلگ بوثل د زامل کلیل ددثو ثیایرد د گ ا بل جلگگدگوی شنصی یلی ااتلای بلزگنرگویثیکود.
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ً
داستل «ثوسی د شبل » د دنتر ددم اید د ثأخب اصلی خود ب صو تی دگگر اس  .ظلیرا ثأخب گ اسلگتی
اس ک د عقداتفرگد اق شدهاس » ( .ک :نردزاافرآ « .)613 :6531داستل شیر د انجیرا » د دنتر ادل ثنووی
اید بل «داسرتل شیر د انجیرا » د کلیل ددثو گسی ایت « .ثلجرای ثرد دبلغ ک د بلزا عالل ا بیهوش ثیشود»
د...
 .2 .2 .2 .2عنوانبندی

از اشلا یلی ثهم اراای ازپیشاادگشیدۀ ثنوویآ ینین عووا بودی داستل یلس  .ب عووا انوا عووا بنشی
د دنتر پوجم چوین اس « :اشل ت گثد از می ب شیخ کی؛ اگن دد سلل ب نرثل ثل بتتدی د بدادی بعد ازگن بده
د ثتتل  .دس د زگر اصیر ثیکن کی گ ا چو اابل بویرگره کردگم .د اق تو یر چ خوایی بیلبی تل گقین شود
علتنیل ا کی د ای اگن علتنی اسر کی خلک ب کف ایری ز شررود .ثرده د د گگدآ زاده ش رود ...د اتعلق تسفی
ااشرل » (ثوتویآ  .)333 :6513عووا بودی یر بنش د ثتن ثنووی ب او ی اترلبشده خاص ثوتوای گ
بنش ا د خود دا د د ب اجدای ثعولگی ثتنآ سرلثلای ثوالقی دادهاس  .صفوی اید ثیاوگتد :ثواال خود از پیش
عولدگن یر بنش ا اراای ثیکردهاس . ( .ک :صفویآ .)566 :6517
 .3 .2 .2 .2افشای پیرنگ داستان

عووا بودی داگ آ عوصررری ضررد داگ د انشررلار پیرا آ البودکووده تعلیق داگی د ثوج کلیش کشررش
خوااوده ب شوید داگ اس  .از سوگی اشل از ادتوگ بیل اادگش بر داگ پردازی دا د .اله عولدگن خود داستل
ثیوینلتی یتتود« :د بیل گاک علشق دایل بر ثنلل علشق دگوا ی اس کی بر د تلب گنتلب زاد د جهد د جهلد اسرد تل
نهمکود کی گ تلب د داق از دگوا ایت از قرص گنتلب اس د گسنل چهل مآ اجرم کلی دل بر دگوا اهلد چو
پرتو گنتلب ب نتلب پیوس اد ثوردم ثلاد ابدا د ای بیوهم د بین ثل گشتهو » (ثوتویآ  .)662 :6513از اگن دس
عولدگن بتیل اس .
 .4 .2 .2 .2تعلیقآفرینی

از دگربلز سررنوو ا اقش تعلیقگنرگن اتررتررتن شررتن داگ د اپیدددیل ا ثیشررولختود .کلیل ددثو اواه اگن
ثوضو اس  .اتی؛ «خلق تعلیق د انلگش سوتی ثل ب صو ت انلگش د انلگش چهره ثیانلگد. ( ».ک :گل یآ
 .)53-56 :6573ادجایری تعلیق د ااتظل ایلزثود گالیی از اگن است اس ک ؛ د کجل شتن داگ اتتت شود د
داگ کدام داسرتل د ثو اترتتگی شتن داگ گملز شود د گل کدام داستل التنلم اداث گلبد .بولبراگن؛ ایلزثود
ارای از پیشاادگشیده اس  .اقلط تعلیقآ د د بیش از چهل صد اپیدددآ شهرزاددا ثنلابل ثنووی ا تل سللیلی
اواای د ااتظل شیرگن شوید از زبل ثواال اگلیداشت اس .
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 .5 .2 .2 .2پردازش گفتگوهای درون داستانی

افتگو از ثهمترگن عولصرر داگی اسر  .الیی تنلم داگ زثیو سلز انلگش افتگو یتتود .اراای افتگویل
کل ی ازپیشاادگشیده اس  .افتگویل د ثنووی زگرکلا د ثوالقی د ثتولس بل شنصی یلی داستل اراای شدهااد
د اادگشر اصرلی د د دانلگن ا د خود دا اد .د افتگویل ب یر دد ارف نرصر دادهشرده تل ارفشل ا ب زبل
خودشرل بداودآ تل ثنلا آ شرووادۀ داگ یر دد سو بلشد د خود داد یکود .ب عووا انوا ؛ «خوااد ثوتت
ثت خرابانتلده ا ب زادا » ب دشوی بیهودای پرسشیلی ثوتت د یوشیل ی ثت

ا اشل ثیدید. ( ».ک:

ثوتویآ  .)672 :6513از ثوا د دگگر ثیتوا از :افتگوی شرریر د انجیرا آ افتگوی سررول قیصررر دم د عنرآ
افتسوی ابلیس د ثعلد گ د افتگوی سلزادال ثتجد ضرا د ...ا الم برد.
 .6 .2 .2 .2استقالل داستانها

ینن اسلگلتآ داسرتل یلی کوتله د داسررتل یلی بلود ثنووی ثتررتق د دا ای پیرا کلث د پیوسررت یتررتود د
ییچگک اقشی د شس ایری پیرا دگگری ادا د .چ اسلگ یلی کوتله (داستل د دا ای)آ چ داستل یلی بلود
(داستل د دا ایر) ک سلختل ی اتتت دا ادآ ینگی از پیراگی ثتتق د خودبتوده برخو دا اد.
 .7 .2 .2 .2پیوستگی درونی پیرنگ

اتتتن خط داستلای د اتی ابف داستل یلی د دا ای ب پیوادیلی ثوتواگی د ثعولگی د د سلختل ی داگ
گسیبی انی سلاود .زگرا اپیدددیل د ثتن ب ثوازات یم قرا ارنت د از پیوستگی د دای پیرا خود برخو دا اد د اگن
اشل از اشراف ثواال بر اددد چهل صدد بیت داستل کوتله د بلود د ای سلتیل د از سراگش ثنووی دا د.
 .8 .2 .2 .2تأخیر روایی

از دگداله داگ شرولسرل آ اپیدددیلی ثنووی از پیرا استوا ی برخو دا اد .زگرا؛ «ارح د داقع اقض ترتی
سرنی اوادث ب گ صو تی ک ااتظل ثی دد» (سلد آ دگددسو آ  .)35 :6577بولبراگن؛ ارگدیلآ اتتتن شت
داگ آ گد د داسرتل د داسرتل آ بلزاش د اداث داگ داستل د ...ین شگردیلگی یتتود ک ثوج تأخیر د
داگ ثیشوادآ اثل پیرا

داگ ینیول پیوست ثیثلاد د زگبلگیگنرگوی د گشولزداگی ثیکود د داستل یل ا خاف

ااتظل خوااوده ب پیش ثیبرد .تأثیرابا ی اگن شرریوۀ داسررتلاگوگی بر ثنلا بیشررتر د ثوج تأث اد بر د دانلگن
خوایدشد.
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 .9 .2 .2 .2تناسب موضوع سخن و درونمایه

ثنووی اابلشت از داستل اس  .ینلیو بود پیوادیلی د دای دداگن؛ داگی(اگن داستلای) د د دای(د دانلگ )
بل اادگشررن ثو د اظر ثواالآ چو شررت ای تل دپود ثنووی ا ب یم بلنت اسر  .تولس ر ثوضررو سررنن د د دانلگن
داستل یل د ب عبل تی پیواد اادگش د عولصر داگ د ثتن ب سوجشی ثوتقداا ایلز داشت اس .
 .11 .2 .2 .2بیان نتیجهگیری از داستان

گد د اتیج ایری از زبل ادی گل شرنصری یلی داسرتل یل د بلزاشر ددبل ۀ ب شرتن اصرلی سنن د اداثن
ثوضرو بوثآ شریوۀ ثعنول داسرتل سرراگی تعلینیآ یدننود د گالیلا اس  .اتیج ایری از زبل شنصی یلی
داستل آ ب االا بر ین جواا ثوضو بوث د ثهل ت د داگ پردازی ایلز دا د.
 .11 .2 .2 .2پایانبندی داستانها

برخی داستل یلی ثنووی ا القص ثیدااود. ( .ک :توکلیآ  .)71 :6533انت بلگد اف ک داستل القص؛
داسرتلای اس ک پلگل گ برای ثنلابلاش ثبهم بلشد .ازگ جل ک ثنلابل ثواال کنلبیش بل اگن داستل یل از پیش
گشرولگی دا ادآ گل گ یل ا د ثجلس ثواال شررویده د گل د زثرۀ قصرص قرگای د داگلت تل گنی اگج زثلا بودهااد؛
بولبراگن انیتوا اف ک داستل یلی ثنووی القص یتتود .اثل از ثیل از ثیل چهل صددبیت دچهل داستل ثنووی
توهل پوج داستل ؛ «ایالث آ پلدشله د کویدکآ گثد سول دم ادد عنرآ قصن دقوقیآ ثتلنل د ثغ د ثجلدبلت گ یلآ
پلگل بودی ثبهم دا اد. ( ».ک :ثوندیآ بهل دادآ  .)671-62 :6516بنش پلگلای شلیداده سوم د دنتر ششم؛ ا
یم ثواال خود علثداا التنلماباشت اس  .ااتنلب زثل ثولس پلگل داد ب داستل یلی تود توی ثنووی اشل از
گالیی د خبرای ثواال د قص پردازی دا د.
 .3 .2 .2پیوندهای درونی محتوای و ساختاری

د بر سری پیوادیلی د دای اپیدددیلی (داسررتل د داسررتل ) ثنوویآ بل اظنی ثوالقی د اراای یدننودی د
چیوش اپیدددیل دبرد ثیشوگد ک ا تبلط توگلتوگی بل ثوضوعلت ثو د بوث ثواال دا د. ( .ک :ثهرگبی بیابریآ
 .)1131پیوادیلی د دای د بیردای د ثتن د سرلختل د عولصر داگی داستل یلآ سب ب یمپیوستن اجدای ارای
پیییده اس ک ثواال برای بیل ثوضو ثو د اظرش گنرگده اس  .داژال د جنات د ابیلت کلیدی د تسرا شوادهآ
ثتن داستلای د میرداستلای (تننی د اادگش ) ا ب یم ثیپیوادد .اگن پیوادیلی سلختل ی د ثوتواگی پیییده د ثتن
اوگی اشلا یلگی برای اماشد سر شتن سنن یتتود ( .ک :ثهرگبی بیابریآ  .)1131جلگگله قرا ارنتن داژال
د جنات د ابیلت کلیدی د بردا ادۀ اادگشر آ ثوضو آ ثوتوا د د اپیدددیلی خالی د تود توی (داگرهای) ثنووی
بدگناوا اس :
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 .1 .3 .2 .2واژگان کلیدی

ً
ثواال قب از شرد اپیدددی تلزه د گک بی ک ثعنوا د پلگل داستل پیشین گل گملز داستل تلزه د گل اله د د د
داستل پیشین گثدهاس آ بل گد د داژال کلیدی پیواد ثوضوعی د ثوتواگی اپیدددیل ا استوا ثیسلزد .ب عووا ثنلل
د گملز داستل « اوای د بقلل» گثده:
«تو قیلس از خوگش ثیایری دتیک

دد دد انتلدهای بوگر تو ایک»
(ثوتویآ .)63 :6513

د اگوجل داژۀ «قیلس» ثتولس بل ثوضو داستل «اوای د بقلل»آ شتن سنن د تننی ا ب یم پیواد دادهاس .
د ایالث دنتر ادل داژال ؛ عشق د علشق د ثعشوقآ ثتن ا ب سوی گد د داستل «علشق شد پلدشله بر کویدک
اجو د تدبیر کرد د صو اد» ب پیش ثیبرد:
«جنل ثعشوق اس د علشق پردهای

زاده ثعشوق اس د علشق ثردهای»
(ثوتویآ)66 :1131
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 .2 .3 .2 .2جمالت کلیدی

د داقع پیواد ددسروگ ای از ثوتوی اادگشر د جنات کلیدی اشل هکووده ب ثوتوی د گملز د پلگل داستل یل
گثده ک ب سب اقش تننیلی داستل یل د جلگگله قرا ارنتن اگن جناتآ از اه ثوتواآ شتن اتتتن سنن د ثتن ا
ب یم ثیپیوادد.
 .3 .3 .2 .2ابیات کلیدی

بل اگلیی اب ا ب ثنووی ثیتوا ب دشوی دگد ک اپیدددیل بل گثد ابیلتی پیش از داستل د ابیلتی پس از داستل
ب شرتن اصرلی سرنن پیواد زدهشردهااد .اگن ابیلت چو الق یلی زاجیر داسرتل یل ا ب گسدگگر ّ
ثتص ثیکود.
بی یلی نشرردۀ ثلقب اپیدددیل از اتتتگی د گشفتگی سلختل ثعولگی اید جلوایریثیکوود« .بنشیلی ثنتلف
ثنووی ثعووی اارچ ب ظلیر جدای از گسدگگر ثیانلگدآ ّاثل زاجیردا ب یم پیوست ااد د ابیلت تواگی عهدهدا اگن
ّ
اتصرللااد». ( .ک :سرجلدیآ  .)51 :6531شیری اید از اگن ابیلت کلیدی پیواد دیودۀ اجدای سنن بل عووا «اخ
الثرئی» گلدثیکود. ( .ک :شیریآ  .)53 :6532اگن اخ الثرگی توهل د دنتر ّ
سوم؛ داستل «اجتنل اجدای خر عدگر
علی اتترام بعد از پوسرید بلذ اتل د د یم ثرک شد پیش چشم عدگر علی اتتام» (ثوتویآ  )363 :6513د
دگگر د دنتر پوجم؛ داسرتل «قصر ای ضرردا د ایل کرد اگشل تل بیزان د د گشل بلغیل ا قاللفکوود»
(ثوتویآ  .)521 :6513دگدهانیشرود .ازاگن دی ثیتوا اف ؛ شریوۀ پیوادزد اجدای ثتن د ثراقب از پیوستگی
شتن سننآ اواه سلختل از پیش اراایشدۀ ثنووی اس .
 .4 .3 .2 .2چهارچوب بندی متن

د ثنووی عورلدگن بنشیل از ابتدا چهل چوب ثوضررو ا ثشررنصثیکودآ ثیل دد بنش پیش د پس پیواد
ثوتواگی ثیگنرگود د ثتریر پیش دی سنن ا د ذین ثنلابل ا شس ثیدید .از سوی دگگری چوال گلدداش
شرنصرری سرنورا عن ثیکود د ب ثاللتبی ک بلگد افت شررودآ سررلثل ثیدید د از پراکودای سرنن ک جدگی از
ابیع دعظ اسر آ ثیکلید .ینیوین ثلاع از تأدگ د تفلسریر ثتفلدت از د دانلگن داسرتل شده د یداگ ذیوی
خوااوردارل ا بر سرروی ااردگشررن ثو د اظر اوگوده ب عهده دا د .اراای عولدگنآ اشررل از ارح از پیشگثلده د
اتلبشدۀ ثنووی دا د.
 .5 .3 .2 .2پیوندهای داستان و متن

اپیدددیلی ثنووی س او یتتود :اسلگ آ داستلاک د داستل بلود .اسلگ یل د یر کجلی داستلاک گل داستل
بلورد ک گملزشرروادآ پس از اق کلث پلگل ثیگلبود د از گ یل اتیج ایری ثیشررود .داسررتلاکیل یم ب صررو ت
اپیدددیلی خالی د یم تود تو (داگرهای) دگده ثیشرواد .داستلاکیل د د داستل بلود گملز شده د گ اله ک ب پلگل
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برسود؛ داستلاک دگگری دا د شتن داگ داستل بلود ثیشود .ثواال پس از پلگل یر داستلاک ب داگ داستل بلود
اصررلی بلزثیاردد .بولبراگن گشررسل اس ر ک د یوگلم سررردد ثنووی از چگواگی داد پیشرررن

داگ د اق

اسلگ یلآ داستلاکیل د داستل یلی بلود د پیوادیلی ثعولگی د ثوتواگی گ یل بل اادگش د ثوضو ثو د بوث گالیی
کلث دا د د اگن یشیل ی شگف ااگید اس .
ثوا د الد ی از شستتن داد ینیشگی پیواد داستل د ثتن دگدهثیشود .گک ثو د د دنتر چهل م د د داستل
بلود بلقیس د سرلینل «بنش-66قصرن یدگ نرسرتلد بلقیس از شرهر سبل سوی سلینل علی اتتام» (ثوتویآ
 )372 :6513گثده ک داستل بلود «ابراییم ادیم» د بنش« :سب یجرت ابراییم ادیم قدس اتل سره د ترک ثلک
خراسل » (ثوتویآ  )335 :6513ا یم د خود دا د .ثواال د د اگن داستل اسلگ « :بنش-56اسلگ گ ثرد
تشرو کی از سر جوز بن جوز ثی گن (( »...ثوتویآ  )333 :6513ا از گملز تل پلگل ثیگد د د بعد از خلتن اگن
اسلگ ب داد ثعنول بلگد ب اداثن داسررتلاک «ابراییم ادیم» ثیپرداخ ک اگناوا ایترر آ بلس ابتدا ب اداثن
بنشی از داستل بلود بلقیس د سلینل  « :بنش-56تهدگد نرستلد سلینل علی اتتام پیش بلقیس( »...ثوتویآ
 )332 :6513بلزثیاردد د گ ا اداث ثیدید« :بنش  -55پیداکرد سلینل علی اتتام کی ثرا خلتصل اثر اتل
جهدس ر ( »...ثوتویآ  .)337 :6513پس از گ ب داسررتل ابراییم ادیم« :بنش- 53بلقی قص ر ابراییم ادیم
قدساتل سره» (ثوتویآ  )333 :6513بلزثیاردد د گ ا ب پلگل ثیبرد.
 .4 .2 .2نشانهای دیگر

تل اگن جل ب اشل یلگی پرداختیم ک بر سننسراگی یشیوا آ اادگشیده د گالیلان ثواال د ثنووی اوایی ثیدیود.
اثل ینیول اشرل یلی دگگری ا یم ثیتوا د اگن ثوضرو برشرنرد .از جنل ؛ االان ثواال بر ااتنلب ثوضررو
سننآ ارح گالیلان بیل اادگش آ پیشاادگشی د بل ۀ چیوش اجدا د سلختل ثتنآ پیشاادگشی د بل ۀ ثاللت ثو د
ایلز بوث د سوجش اوجلگش ثوتواگی تننی یل د بتیل ی ثوا د دگگر ک برای خلق گالیلان گک ثتن ضرد ت دا د.
 .3نتیجهگیری

بل کول اباشتن پیشداد ییلگی د جتتجو د ثتنآ اشلا یلگی گلن شد ک ؛ اواه بر گالیلا د یشیوا اسردد د
پیشاادگشییلی ثواال د اسردد ثنووی اس  .اگن اشلا یل ا ثیتوا د س دست جلی داد:
دستن انت ؛ دگژاییل د شیوۀ سنن ثنووی چو  :تعلینی بود آ سو ثجلساو گیآ خلوت پیش از ثجلس
دعظآ کلی ثوضروعلت ثوو ی د اادگشرن صرونیلا آ داستل -ثقلت بود ثنوویآ شیوۀ استدال تننیلیآ پردازش
افتگویلی برد داسرتلایآ تقتریم گک اادگشر کلی ب اجدای کوچکترآ تسرا آ ا جلعلت د د ثتویآ اتررت د
بلزاش ب شتن سننآ یداگ یشیل اان جرگل سنن د ادگوش داستل یل.
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دستن ددم؛ پردازش عولصر داگی چو  :بلزگنرگوی داستل یلآ عووا بودیآ انشلی پیرا داستل یلآ تعلیقگنرگویآ
پردازش افتگویلی د د داسرتلایآ اسرتقال داسرتل یلآ پیوستگی د دای پیرا یلآ تأخیر داگیآ تولس ثوضو
سنن د د دانلگ آ بیل اتیج ایری از داستل د پلگل بودی داستل یل.
دستن سوم؛ پیوادیلی د دای سلختل ی د ثوتواگی :داژال کلیدیآ جنات کلیدیآ ابیلت کلیدیآ چهل چوب
بودی ثتنآ پیوادیلی داستل د ثتن.
اتلگج جنعبودی پلگلای گلنت یلی اگن پژدیشآ ب گالیلا سردد د ارح از پیشاادگشیده د ثوالقی سنن د
ثنووی اواییثیدیود .اندد بر اگن؛ چگواگی چیوش اجدای سنن د ثنووی اشل ثیدید ک ؛ سلثلادیی سنن از
گکسرو تلبع جهل بیوی ثواال د از گک سرو تلبع ادتوگ یلی اد د اظلم اادگش اش د از گک سو تلبع ثقتضلی الل
ثنلابلاش بودهاس  .بولبراگن ثواال ثنووی ا بل پیشاادگشی یشیل اا د ارای یدننود د گالیلا د بل توج عنیق ب
جوب یلی اوالاو ثتن د ثنلابلاش سرددهاس د ثیتوا اف ؛ ثواال ینوا ه د د ای چهل ده سلل دد ا خلق
ثنوویآ یم ب جرگل خلق ثتن د یم ب کوچکترگن جدگیلت افت یلگش گالیی د االان زگرکلا ای داشت د ینوا ه
ااوال ثنلابل د داد پیشبرد ارح سنن ا یوشیل اا صد ثیکرده د پیوست پیش چشم داشت اس .
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پینوشتها
 .6اصالاح اپیددد د ثفهوم کلیآ اتترده د علم خود ثعلدل «داستل د داستل » الدث گل دگدادی ثتتق اس ک
د ثتن گک داگ بلود جلی دا د؛ اله اگن الدثن ثترتق ب داد پیرا داستل ثربوط ثیشود د اله بالی بل پیرا
داسررتل ادا د» (دادآ  .)666: 6523از داگ بلودتر بل اصررالاح داسررتل بردا ای گل د دا ایر (قصدده مادر گل قصددۀ
چهارچوب) د از داستل د داستل گل الدث ثتتق بل اصالاح داستل د دا ای ( قصۀ فرعی) اید گلد ثیشود.
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چکیده
یکی از وجوه اشتراک بسیاری از آثار ادبی هنری ،به ویژه شعر فارسی و خط نستعلیق ،آهنگین بودن
آنهاست .گذشته از ساختار زبان فارسی و فرم خط نستعلیق که موزون و لطیف است ،شاعران و
خوشنویسان از روشهایی برای آهنگینتر کردن آثارشان استفاده میکنند که در ادبیات ،موضوع بدیع
لفظی است .هدف این پژوهش که به شیوه تحلیلی ،تطبیقی انجام شده ،نشان دادن شباهتهای این
روشها در ادبیات فارسی و خوشنویسی خط نستعلیق با وجود شیوه بیانی متفاوت است .مسئله این
است که معادلهای بصری آرایههای لفظی به چه صورت در خط نستعلیق تجلی مییابند؟ بدین منظو ر
آثار خوشنویسی استاد غالمحسین امیرخانی به دلیل سهولت دسترسی به آثار و همچنین توانایی ایشان
در ارائۀ آثار با کیفیت در قالبهای مختلف ،مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است .نتایج تحقیق مبین
آن است که خالقان آثار در دو حوزۀ متفاوت ادبیات فارسی و خط نستعلیق از روشهای مشابهی برای
آهنگینتر کردن اثرشان استفاده میکنند و این شباهت در حدی است که میتوان برای بسیاری از
ترفندهای لفظی در ادبیات ،معادلی بصری در خط نستعلیق پیدا کرد.
کلیدواژهها :بدیع لفظی ،خط نستعلیق ،غالمحسین امیرخانی.
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مقدمه

هنر خوشنویسی در سراسر تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی ،نقش مهمی در اعتالی هنر بر عهده داشته است؛
چراکه به مدد حروف عربی -میراث جوامع اسالمی -کالم الهی میتواند حفظ شود .با اینحال ،در میان تنوعی از
خطوط و قلمهای خوشنویسی ،کتابت قرآن به خط نستعلیق بسیار غیرمعمولی بوده است .اگرچه جمالت عربی
دارای بار دینی ،نیایشهای حضرت علی (ع) و دعاهای کوتاه به خط نستعلیق بر صفحهها یافت میشود ،اما بخش
عمده دستاوردهای خوشنویسان نسخهبرداری از آثار ادبی فارسی ،خاصه شعر است و اینجاست که آمیزش یگانۀ متن
و خوشنویسی ایرانی فراچنگ میآید (شیمل .)59 :2831،رابطۀ بین ادبیات و خوشنویسی همواره مورد توجه محققین
بوده و تا کنون پژوهشهایی در زمینۀ تأثیر خوشنویسی بر ادبیات بهویژه کاربرد اصطالحات خوشنویسی در شعر
انجام شده است .پژوهشهایی نیز در رابطه با همگامی و هماهنگی ادبیات و خوشنویسی صورت گرفته اما کمتر
پژوهشی به بیان شباهتهای بین ادبیات فارسی بهویژه شعر و خط نستعلیق پرداخته است .این در حالی است که با
توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش به نظر میآید شباهت این دو در سطحی است که میتوان حتی برای آرایهها
یا ترفندهای ادبی ،معادلهایی تصویری در خط نستعلیق پیدا کرد .آرایهها یا صنایع ادبی در دو دسته لفظی و معنوی
جای میگیرند که در این مقاله به بخش آرایههای لفظی نظیر سجع ،جناس ،واجآرایی ،طرد و عکس و  ...که موجب
افزونی موسیقی لفظی در کالم میشوند پرداخته میشود .بدین منظور ،پایهی این پژوهش بهطور عام بر «اصول
مشترک زیباییشناسی در هنرها» و بهطور خاص بر «اصول مشترک آفرینش ضرباهنگ و موسیقی در کالم و خط»
استوار است .هدف از این پژوهش ،بررسی نمود بصری آرایههای لفظی زبان فارسی در آثار خوشنویسی به خط
فارسی نستعلیق است؛ به این منظور تعدادی از آثار خوشنویسی نستعلیق با تأکید بر آثار استاد غالمحسین امیرخانی
بررسی میگردد.
پیشینۀ تحقیق

پژوهشها در رابطه با همگامی ادبیات و خوشنویسی فراواناند؛ از آنجمله میتوان به تحقیقات شیمل ()2835
در کتاب« :خوشنویسی و فرهنگ اسالمی» اشاره کرد که در آن به مسئله رابطۀ خوشنویسی و شعر البته از منظر تأثیر
و کاربرد اصطالحات خوشنویسی در شعر پرداخته است .در این زمینه کارهای پژوهشی زیادی انجام شده و به غیر
از مقاالتی که در این زمینه وجود دارد ،میتوان به کتاب «اصطالحات خوشنویسی در شعر شاعران بزرگ ایران» نوشته
آزاد محمودی ( )2831اشاره کرد .همچنین قلیچخانی ( )2851در کتاب« :درآمدی بر خوشنویسی ایرانی» به مسئله
همگامی و هماهنگی بین ادبیات و خوشنویسی پرداخته است .وجود ریتم یا موسیقی در خوشنویسی که در این
پژوهش مطرح شده نیز مبحث مورد عالقۀ برخی از پژوهشگران است که بهطور مثال میتوان به پایاننامۀ دورۀ
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کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی وجوه اشتراکی خوشنویسی و موسیقی ایرانی» (زهرا فرهنگی )2852 ،اشاره کرد.
همچنین در بحث وجود ترفندهایی شبیه آرایههای ادبی در هنرهای تجسمی میتوان به مقالۀ «جناس آرایه ادبی ،آرایه
بصری مقایسه تطبیقی جناسهای لفظی و بصری» نوشتۀ فرید یاحقی ( )2833اشاره کرد که در آن نگارنده با نگاهی
نو و جالب به کاربرد آرایه جناس در انیمیشن پرداخته است .در کتاب «اصول و مبانی خط نستعلیق» ،نگارنده،
رویکردی گرافیکی به ویژگیهای تجسمی خط نستعلیق شیوه داشته است (اسحاقزاده .)2851 ،کتاب «نگاهی
علمی به زاویه قلم نستعلیق» ،تأثیر زاویه قلم بر ساختار خط نستعلیق بررسی شده است (طاهریان .)2831 ،امیراحمد
فلسفی نیز در کتاب خود با عنوان «نگاهی به ترکیب در نستعلیق» ( ،)2816به شرح مختصری از چگونگی ساختار
خط نستعلیق پرداخته است .مقالۀ «مبانی زیباشناســی در شیوه میرعماد» ،توضیحاتی را در خصوص ساختار خط
نستعلیق و نوع تراش قلم و حرکات دست را ارائه میگردد (قطاع .)2838 ،میترا معنویراد در مقاله خود با عنوان
«تعامل ساختار و سبک در شکستهنو یسی» ( ،)2851به بررسی ارزشهای زیباشناسانه و اصول ساختاری خط
میپردازد .همچنین در مقالۀ گروهی روحا ...اسحاقزاده و همکاران ( )2851با عنوان «مقایسۀ ارتباطات بصری در
خط نستعلیق بین دو شیوه صفوی و معاصر (میرعماد و امیرخانی)» به وجوه افتراق و شباهت در دو سبک مذکور در
خط نستعلیق پرداخته و با تطبیق نمونههایی از آثار میرعماد و امیرخانی ،روابط میان عناصر تجسمی و کیفیتهای
بصری موجود در آنها را بررسی میکند .آنچه از مطالعه منابع موجود برمیآید این است که کمتر پژوهشی مستقیما
در رابطه با بحث مورد نظر این مقاله یعنی نمود بصری آرایههای لفظی زبان فارسی در خط نستعلیق صورت گرفته و
شاید بتوان گفت این مقاله از معدود پژوهشهای بینارشتهای ادبیات و هنر است که به واکاوی اشتراکات زیباییآفرین
در دو حوزه بدیع ادبی و خط نستعلیق میپردازد.
روش تحقیق و جامعۀ بررسی

این پژوهش از لحاظ هدف :بنیادی ،کاربردی ،از حیث روش :تحلیلی ،تطبیقی و گردآوری اطالعات براساس
منابع کتابخانهای ،اسنادی استوار است .با توجه به هدف این پژوهش ،بررسی نمود بصری آرایههای ادبی لفظی در
قطعات خط نستعلیق با تأکید بر آثار استاد غالمحسین امیرخانی انجام میشود و تعدادی از آثار خوشنویسی این
هنرمند مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد .دلیل انتخاب آثار استاد غالمحسین امیرخانی عالوه بر کیفیت،
دسترسی آسانتر به آثار ایشان نسبت به آثار قدما و همچنین تنوع آثار این هنرمند از لحاظ انتخاب قالب و اندازۀ قلم
است .در رابطه با بحث آرایههای ادبی منابع فراوانی وجود دارد مانند کتاب «ابدع البدایع» اثر حاج محمدحسین
شمس العلمای گرگانی به اهتمام حسین جعفری« ،فنون بالغت و صناعات ادبی» اثر جاللالدین همایی و  ...ولی
بیشتر اطالعات این پژوهش برگرفته از کتاب «بدیع» دکتر سیروس شمیسا است و دلیل آن ،بیان ساده و شیوا و قابل
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فهم بودن حتی برای افراد غیرمتخصص در زمینۀ ادبیات است .همچنین از کتاب «بدیع از دیدگاه زیباییشناسی» دکتر
وحیدیان کامیار به دلیل نوع نگاه متفاوت و زیباییشناسانه به مقولۀ بدیع کمک گرفته شده است.
 .1زیباییشناسی

ُ
زیباییشناسی میدان وسیعی دارد که نهتنها به ماهیت و ارزش هنرها ،بلکه به واکنشها آنها در برابر ابژههای

طبیعی ارتباط دارد که با زبان زیبایی و زشتی بیان میشوند (هاسپرز و اسکراتن .)11: 2815 ،زیباییشناسی به پژوهش
مفهومی و نظری در زمینۀ هنر و تجربۀ زیباشناختی حاصل از آن اختصاص دارد و به بحث در باب مسائلی میپردازد
که از تأمل در خصوص موضوعات ادراک زیباییشناختی برمیخیزد .بر اساس گفتۀ الکساندر بائوم گارتن،2

زیباییشناسی «علم چگونگی شناخته شدن اشیاء و امور از راه حواس است» ( .)Levinson, 2005: 9به عقیدۀ
او «هدف زیباییشناسی ،تکامل شناخت و دانش احساس است» ( .)Baumgarten, 2012: Vol.1, 1پس از
بائومگارتن میان هنر ،ادراک اثر هنری و بهرهگیری از قوای حسی ارتباطی ناگسستنی برقرار شد .بعدها این معنا تحت
تأثیر فالسفه دیگر معنایی اختصاصیتر یافت .در مجموع میتوان گفت زیباییشناسی« ،علم امر محسوس است که
به تجربۀ زیباییشناسی ،فاصلۀ زیباییشناسی و مسائل آن میپردازد و تالش دارد هنر را بهعنوان امر ویژه که تولید
شخص هنرمند است مورد بررسی و خوانش قرار دهد» (رمضانماهی و دیگران .)58 :2851 ،بر این اساس ،تبیین
شگردهای زیباییآفرین در حوزههای مختلف هنر به مقوله زیباییشناسی ارتباط دارد که زبان ،کالم و خوشنویسی از
آن جملهاند .عالیم و سمبلهایی که ما به آن زبان و کالم میگوییم ،در روزگارهای پیشین به صورت رشتهای از تصاویر
ساده ترسیم میشدند و این تصاویر ساده ،نتیجۀ محسوسات بشر بودند .در واقع تکامل زبان از تصاویر آغاز شد و به
صورت تصویرنگاری درآمد که در آن شکلهای ساده با معانی روشن و واضح به کار رفت ،سپس به واحدهای آوایی
تبدیل شد و سرانجام شکل الفبا به خود گرفت (داندیس .)11 :2839 ،به همین لحاظ سبک معنایی و لحن کلمات
میتواند بر نوشته تأثیر گذارده و نمادها و کدهای جدیدی را برای موضوع تعریف کند (ورامینی .)11 :2851 ،این دو،
هر یک بر دیگری تاثیرگذار بوده ،به مدد کیفیتهای بصری در نگارش خط ،عالئم قراردادی ،بار معنایی کلمات را
تقویت نمودهاند .از آن جمله ،خط نستعلیق است که بخشی از مهمترین فرمهای الفبایی را در بردارد و با ادب فارسی
همگام است.
 .2خط نستعلیق

پس از حاکمیت اسالم و رواج رسمالخط عربی ،انقالب عظیم فرهنگی در ایران به وجود آمد .استادان و
دانشمندان پس از مدتی دریافتند که فارسی و عربی دو زبان جدا از هم هستند و با یک رسمالخط که عربی باشد نوشته
میشوند؛ در حالیکه قواعد دستوری (صرف و نحو) آنها از یکدیگر جدا و متمایز است و گذشتۀ تاریخی هر دو
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جداست .به همین سبب باید در شیوۀ نوشتن هر دو خط ،تا اندازهای فرقی موجود باشد .تا آخر سدۀ هفتم هجری،
خط نسخ و تعلیق در ایران موقعیت خاص و مستقلی پیدا کرد .بنا به مدارک موجود ،مبدع خط نستعلیق را میرعلی
تبریزی میدانند (عقیقی بخشایشی .)69 :2819 ،اگرچه نستعلیق از دو خط نسخ و تعلیق گرفته شده ،اما اغلب
ویژگی این خطها را ندارد .مشابهت نستعلیق با خط نسخ بیشتر در شکل حروف و حرکات است و از نظم و تعادل و
روشنی آن خط نیز بهره برده ولی لطافت و حرکات دوایر و دور و زیبایی نستعلیق بیشتر از نسخ است .نستعلیق بهترین
و زیباترین شکل خوشنویسی است که از آن میتوان برای نوشتن انواع متون فارسی چه بصورت ریز (کتابت) و چه به
صورت درشت برای قطعات و تابلوها ،پوسترها و دیگر آثار گرافیک استفاده کرد (مشتاق .)92 :2836 ،خط نستعلیق
از نظر مرتبۀ پیدایش ،بعد از خط تعلیق جای میگیرد و در ردیف هشتم خطوط اسالمی قرار دارد ،اما از جهت رسایی
و بیان مقصود (سهولت خواندن) در درجۀ دوم و بعد از خط نسخ واقع است و از نظر آساننویسی و سرعت در درجه
سوم و پس از خط شکسته قرار دارد .از نظر زیبایی نیز چنانچه گفته شد در درجۀ اول و زیباترین خط است از همین
رو به آن لقب عروس خطوط اسالمی را دادهاند .امروزه خط نستعلیق به عنوان خط فارسی ،خط ملی ایرانی شناخته
شده است؛ آن چنانکه در اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به آن اشاره شده و کلیۀ مکاتبات و اسناد
رسمی و کتابهای درسی ،باید با این خط نوشته شود (همان.)15 :
 .3بدیع لفظی

بدیع لفظی آن است که «زینت و زیبایی کالم وابسته به الفاظ باشد ،چنان که اگر الفاظ را با حفظ معنی تغییر
بدهیم ،آن حسن زایل گردد» (همایی .)81: 2862 ،بدیع ،مطالعه در ابزار و شگردها و فنونی است که باعث ایجاد
موسیقی در کالم میشوند (در نثر) و یا موسیقی را افزونتر میکنند (در شعر)؛ به عبارت دیگر بدیع ،بررسی و شناخت
ابزار و شیوههایی است که بهوسیله آنها در بین اجزای کالم تناسبات و روابط خاصی به وجود میآید .اجزاء کالم
بهوسیله رشتهای از تناسبات و روابط لفظی یا معنایی به یکدیگر گره میخورند و شبکهای منسجم از ارتباطات آوایی
یا معنایی پدید میآید که بدان کالم ادبی میگویند .به ابزاری که موسیقی کالم را بهوجود آورده و یا افزون میکند و بین
اجزاء کالم ،روابط هنری بهوجود میآورد ،اصطالحا صنعت بدیعی میگویند .این ابزار گاهی جنبۀ لفظی دارند و
موسیقی کالم را از نظر روابط آوایی افزون میکنند و گاهی جنبۀ معنایی دارند و از طریق تناسبات و روابط معنایی کالم
را منسجمتر میکنند .بحث در ابزاری (صنایعی) که موسیقی لفظی را افزون میکنند یا به وجود میآورند ،موضوع
بدیع لفظی و مطالعه در ابزاری که موسیقی معنوی کالم را به وجود میآورند ،موضوع بدیع معنوی است (شمیسا،
 :2835هشت).
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جدول  .1انواع آرایههای لفظی در شعر فارسی (شمیسا2831302 ،؛ وحیدیان کامیار)33-08 31328،
انواع آرایه
واجآرایی
سجع
ترصیع

تعریف آرایه

به تکرار یک واج صامت یا مصوت در یک بیت یا عبارت گفته میشود به گونهای که طنین آن در گوش بر جای بماند و
باعث پیدایش موسیقی آوایی در آن بخش از سخن شود.
سجع همان قافیه است که در آخر جملهها و قرینههای سخن منثور میآید ،ویژگیهای سجع تقریبا با قافیه یکسان است.
البته رعایت آن در همۀ جملهها و قرینهها ضروری نیست .به عالوه پس از هر دو یا چند قرینه قافیه تغییر میکند.
ترصیع آن است که هر واژه در قرینه یا مصراع اول با معادلهای خود در قرینه یا مصرع دوم هم قافیه باشد و هم وزن.
جناس یا همجنسسازی ،نزدیکی هرچه بیشتر واژهها از نظر لفظی است .آرایه جناس به دو نوع اصلی تقسیم میشود:

جناس

جناس تام و جناس ناقص .در جناس تام ،تمام صامتها و مصوتهای دو کلمه یکسان هستند اما معنی آنها با یکدیگر
متفاوت است .جناس ناقص نیز زمانی اتفاق میافتد که دو واژه در یکی از موارد آوایی با هم اختالف جزئی داشته باشند
و در یک بیت و عبارت بهکار روند.

تکرار

هرگاه کلمهای دوبار یا بیشتر در کالم بیاید به گونهای که بر موسیقی درونی بیفزاید و تأثیر سخن را بیشتر کند ،تکرار نامیده
میشود.

از آنجا که موسیقی ،هنری بدون ُبعد با تجسمی قوی است ،اگر بخواهد در قالب تصویر قرار گیرد ،خود را بسیار
زیبا و در نظمی خاص تجلی خواهد داد .پس اصول و ساختار هنر موسیقی میتواند مبنای کار هنری دیگر قرار بگیرد
و در جنبههای کاربردی در هنرهای دیگر به ظهور برسد (پایدارفرد و سلیمانیفر .)211 :2858 ،از آن جمله ،صنایع
لفظی است که کنش آنها ایجاد یا افزودن موسیقی کالم در سطح لفظ است و در سه طبقه میتوان جا داد؛ به عبارت
دیگر موسیقی کالم با سه روش تسجیع (افزونی موسیقی بهوسیله هماهنگ کردن کلمات یا جمالت) ،تجنیس
(افزونی موسیقی بهوسیله هر چه بیشتر همجنس کردن کلمات یا جمالت) و تکرار (افزونی موسیقی به وسیله تکرار
واکها یا هجاها یا کلمات یا جمالت) به وجود میآید.
روش تسجیع

روش تسجیع به وجود آوردن یا افزون کردن موسیقی کالم بهوسیله هماهنگ کردن کامل یا نسبی کلمات و
جمالت است (شمیسا.)1 :2835 ،
الف) سجع :سجع یکی از ترفندهای زیبا و گوشنواز است و در گذشته آثار ارزندهای به نثر مسجع فارسی نوشته
شده است؛ مانند مناجاتهای خواجه عبدالله انصاری و به ویژه گلستان سعدی .سجع همان قافیه است که در آخر
جملهها و قرینههای سخن منثور میآید .ویژگیهای سجع تقریبا با قافیه یکسان است .البته رعایت آن در همه جملهها
و قرینهها ضروری نیست ،به عالوه پس از هر دو یا چند قرینه قافیه تغییر میکند؛ مثل:
حالی که من این سخن بگفتم دامن گل بریخت و در دامنم آویخت (وحیدیان کامیار)93 :0931 ،
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ب) ترصیع :ترصیع آن است که هر واژه در قرینه یا مصرع اول با معادلهای خود در قرینه یا مصرع دوم هم قافیه
و هم وزن باشد (همان.)91 :
زبانش توان ستایش نداشت

روانش گمان نیایش نداشت

روش تجنیس

روش تجنیس مبتنی بر نزدیکی هرچه بیشتر واکهای کلمات است .بهطوریکه کلمات همجنس به نظر آیند و
شباهت آنها به ذهن متبادر شود .به مصادیق روش تجنیس ،جناس گویند .جناس بر چند نوع است:
الف) جناس تام :و آن اتحاد در واک و اختالف در معنی است یعنی الفاظ یکی باشند اما معنی آنها متفاوت
باشد؛ مثل:
بهرام که گور میگرفتی همه عمر

دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

گور نخست به معنی گورخر و گور دوم به معنی قبر و مجازا مرگ است.
ب) جناس ناقص :جناسی است که در آن دو کلمه در یکی از حروف یا حرکات یا ترتیب و نه بیشتر با هم اختالف
داشته باشند مانند قالب و غالب ،آسوده و آلوده ،کوه و شکوه و ( ...شمیسا)23-22 :2835 ،
روش تکرار

سومین روشی که در نظام بدیع لفظی ،موسیقی کالم را بوجود میآورد و یا افزون میکند تکرار است :تکرار واک،
هجا ،واژه ،عبارت.
الف) تکرار واک :یعنی تکرار صامت یا مصوت در چندین کلمۀ جمله .مثل:
سرو چمان من چرا میل چمن نمیکند
ب) تکرار هجا :یعنی تکرار یک هجا در متن کالم ،معمولترین آن تکرار ادات جمع است؛ مثل:
من از جهان بیتفاوتی فکرها و حرفها و صداها میآیم.
ج) تکرار واژه :تکرار واژه در کالم انواعی دارد که یکی از آنها طرد و عکس یا تبدیل و عکس است؛ مثل:
دلبر جانان من ،برده دل و جان من
روضۀ رضوان من ،خاک سر کوی دوست

برده دل و جان من ،دلبر جانان من
خا سر کوی دوست ،روضۀ رضوان من

د) تکرار عبارت یا جمله؛ مثل:
ای هوسهای دلم بیا بیا بیا بیا
مشکل و شوریدهام چون زلف تو چون زلف تو
از ره و منزل مگو دیگر مگو دیگر مگو

ای مراد و حاصلم بیا بیا بیا بیا
ای گشاد مشکلم بیا بیا بیا بیا
ای تو راه و منزلم بیا بیا بیا بیا
(شمیسا)11-11 :2835 ،
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 -4نمود بصری بدیع لفظی در خط نستعلیق
جامعۀ بررسی

در این بخش ضمن معرفی استاد امیرخانی ،نتایج حاصل از بررسی تعداد زیادی از آثار ایشان از منظر بهکارگیری
روشهای تسجیع ،تجنیس و تکرار به صورت نمایش قطعاتی به عنوان نمونه برای هر روش همراه با تحلیل و توضیح
ارائه شده است .در بخش تطبیق آرایههای ادبی با خط نستعلیق ،نمونههای منتخب خوشنویسی نستعلیق را قطعاتی از
آثار استادغالمحسین امیرخانی تشکیل میدهند .انتخاب استاد امیرخانی ،از آن جهت است که ایشان از یک سنت
هنری اصیل برآمده که با دو واسطه شاگرد میرزای کلهر است که همگی بر اصول دوازدهگانۀ میرعماد تأکید دارند.
همچنین به دلیل دسترسی آسان به آثار و همچنین تنوع قطعات از لحاظ انتخاب قالب خوشنویسی و توانایی ایشان
در نوشتن با اندازۀ قلمهای مختلف از خفی تا جلی با کیفیت باالست .قطعات منتخب این پژوهش از بین آثار بیشمار
استاد غالمحسین امیرخانی به دلیل ارتباطشان با موضوع انتخاب شدهاند که بیشتر مربوط به کتاب صحیفه هستی
(امیرخانی ،)2831 ،آداب الخط (امیرخانی ،)2833،کتاب اشعار محتشم کاشانی (امیرخانی ،)2816،کتاب آفتابی
در سایه (امیرخانی )2852،و کتاب مناجات منظوم منسوب به حضرت علی علیه السالم (امیرخانی )2836،به خط
استاد هستند.
استاد غالمحسین امیرخانی 3غالمحسین امیرخانی فرزند رستم ،از هنرمندان و خوشنویسان معاصر ایران
است .او در نگارش خط نستعلیق از ریز و درشت دستی قوی و مهارتی مثالزدنی دارد .بسیاری او را برترین
نستعلیقنویس حال حاضر میدانند .غالمحسین امیرخانی در نستعلیق شاگرد استادانی چون سیدحسین میرخانی و
سیدحسن میرخانی بود ،افزون بر آن وی از خط استادان قدیمی مانند میرعماد حسنی ،میرزارضای کلهر،
عمادالکتاب ،علیاکبر کاوه و چند تن دیگر مشق کرد .امیرخانی در نستعلیقنویسی شیوۀ ویژه خود را دارد .بسیاری از
خوشنویسان صاحب نام معاصر از جمله کرمعلی شیرازی ،امیر احمد فلسفی شاگرد غالمحسین امیرخانی هستند و
بیشتر خوشنویسان معاصر بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از خط او مشق کردهاند .امیرخانی دهها نمایشگاه فردی و
گروهی در داخل و خارج از ایران برگزار کرده است و آثار وی به غیر از کتابت آثار منظوم و منثور ادب فارسی که به
چاپ رسیدهاند ،به صورت مجموعه در کتابهای بهار در پاییز ،صحیفه هستی ،مشق لیلی ،اشعار محتشم کاشانی،
آفتابی در سایه و  ...ارائه شدهاند .همچنین دو کتاب آداب الخط و رسم الخط از آثار ایشان در زمینه تعلیم خط نستعلیق
است.
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مبانی تحلیل

ابزارهای بدیع لفظی به وسیله یکی از روشهای تسجیع ،تجنیس و تکرار در اجزای کالم ارتباطات و مناسبات
آوایی و صوتی ایجاد میکنند .معادل بصری این صنایع را میتوان در هنر خوشنویسی نیز مشاهده کرد؛ به عبارت
دیگر همانطور که استفاده از کلمات هماهنگ در شعر ایجاد ریتم یا موسیقی کالمی میکند ،استفاده از حرکات
هماهنگ از نظر تصویری در یک قطعه خوشنویسی نیز ایجاد ریتم یا به عبارتی موسیقی بصری میکند .به همین
منظور ،این سه روش در تبیین ارتباط آرایههای لفظی ادبیات فارسی در خط نستعلیق مورد بررسی قرار میگیرد.
مطالعه تطبیقی

روش تسجیع 3در قطعات خوشنویسی قلم نستعلیق انتخاب نوع کشیدهها و یا محل کشیدهها ،منجر به ایجاد
نوعی هماهنگی و ریتم بصری در اثر میشود که میتوان آن را معادل با ریتم موسیقیایی آرایۀ سجع در کالم دانست.
این شاخصه بیشتر در قالبی از خوشنویسی به نام کتابت و همچنین قالب چلیپا قابل بحث است .در قطعۀ کتابت
شماره  2بهکارگیری حرکات کشیدۀ نسبتا مشابه در تمامی سطرها باعث شده که چشم مخاطب بهطور مداوم پس از
دیدن و خواندن قسمتی از متن با حرکتی آشنا که همان کشیده است روبرو شود ،از این رو میتوان گفت بهکارگیری
این حرکات نوعی از ریتم بصری را در قطعه ایجاد کرده که یادآور ریتمی است که توسط آرایۀ سجع به صورت آوایی
ایجاد میشود (تصویر– 2الف).
در چلیپای شماره  2انتخاب نوع کشیدهها به صورتی است که با وجود اینکه کلمات متفاوت هستند ولی از لحاظ
بصری شکلهای هماهنگ دارند (برای هرکدام از کلمات امکان این وجود دارد که به صورتی دیگر (نکشیده) نوشته
شوند یا حتی به شکل دیگری کشیده شوند) و از طرف دیگر قرار گرفتن این حرکات زیر هم باعث برقراری ارتباط بهتر
بین آنها شده است (تصویر -2ب).
در چلیپای شماره 1استفاده از ی معکوس در آخر تمام سطرها نوعی هماهنگی را در چلیپا بهوجود آورده و عالوه
بر آن استفاده از کشیدۀ دو قوته در سطر اول و آخر و کشیدۀ تک قوته در سطر دوم و سوم نیز به این زیبایی افزوده است
(هنرمند میتوانست در سطر سوم هم کلمه علی را به صورت دو قوته بنویسد اما برای حفظ هماهنگی بیشتر با کلمه
زکی که این امکان را ندارد ،این کار را انجام نداده است) (تصویر -2ج).
در قطعه چلیپای شماره  8استفاده از کشیدههای همشکل و حرکت رای بلند در آخر و همچنین حرکت دایرهای
در ابتدا هماهنگی را به سطحی رسانده که میتوان آن را معادل ترصیع در نظر گرفت؛ که البته این زیبایی به دلیل استفاده
از فرم موربنویسی و زیر هم قرار گرفتن این حرکات دو چندان شده است (تصویر  -2د).
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الف ) معادل بصری آرایه سجع

ج) معادل بصری آرایه سجع
ب) معادل بصری آرایه سجع
تصویر  .1تجلی روش تسجیع در خوشنویسی نستعلیق

شمارة دوم

د) معادل بصری آرایه ترصیع

به غیر از کتابت و چلیپا ،سجع را میتوان در نوعی از قطعات خوشنویسی به نام قطعات با ترکیبات مغلوبه نیز
جستجو کرد؛ جایی که ریتم و هماهنگی بصری در قطعه آنقدر اهمیت پیدا میکند که هنرمند میتواند با وجود احتمال
ایجاد اشکال در خوانایی قطعۀ نوشته شده ،کلمات و حروف را جابهجا کند تا بتواند ریتم و هماهنگی زیبایی را از
لحاظ بصری در قطعه به نمایش بگذارد.
روش تجنیس

در هنر خوشنویسی نیز حرکات و اتصاالتی وجود دارند که کامال شبیه به هم هستند ولی معنی متفاوتی دارند،
یعنی بعضی از کلمات متفاوت با یک شکل نوشته میشوند؛ مثل کلمۀ جم و جسم وقتی به حالت کشیده نوشته
میشوند اما اینکه آیا از این ویژگی در آثار هنری هم استفاده شده (با توجه به اهمیت معنا در جناس تام) در آثار مورد
مطالعۀ استاد امیرخانی مصداقی یافت نشده است .در مورد جناس ناقص به مواردی میتوان اشاره کرد که از آن جمله
هستند:
 استفاده از رای دامن نونی برای ایجاد تصویر یا حالتی شبیه دوایر در خط نستعلیق :هنرمندان خوشنویسخصوصا قدما از این حرکت برای ایجاد هماهنگی و در جایی که نیاز به وجود حرکت دایرهای شکل است بسیار
استفاده کردهاند .در قطعه چلیپای تصویر شماره -1الف که از آثار استاد امیرخانی نیست اما به شیوۀ ایشان نوشته شده
است ،استفاده از رای دامن نونی در سطر آخر به هماهنگی و موزونتر شدن اثر کمک کرده است .چراکه استفاده از
این حرکت باعث شده که در انتهای سطرهای اول ،دوم و چهارم فضاهای نسبتا مشابه با دو حرکت دایره مانند به وجود
آید.
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 جدا کردن حرکت دایره از داخل یک کلمه و نوشتن تمام یا قسمتی از کلمه در داخل دایرۀ ایجاد شده :این حرکتیا به عبارتی آرایۀ هنری بسیار مورد عالقه هنرمندان خوشنویس است و ترکیبات فراوان و زیبایی با این شیوه خلق
شدهاند ،استفاده از این حرکت نهتنها به ایجاد تصویری جدید و خالقانه از یک کلمه میانجامد ،بلکه از طریق ایجاد
یک حرکت دایرهای شکل ،در ترکیب کلی اثر نیز منجر به نوعی از هماهنگی و ریتم میشود .در قطعه تصویر شماره
-1ب حرف خ در کلمه خدا به صورت دایره جدا شده تا در کنار دیگر دوایر ترکیب موزونی را ایجاد کند چه اگر این
حرکت انجام نمیشد تصویر زیبا و زنجیرهوار دوایر که به نوعی حالتی از وصل را نیز نمایش میدهند و از لحاظ
معنایی نیز بین تصویر و متن ارتباط برقرار میکنند ،به وجود نمیآمد.
 اتصال یا جدا کردن کلمات به منظور ایجاد حرکت مورد نظر (ایجاد یک حرکت کشیده یا دایره یا از بین بردناین حرکتها) :در قطعه چلیپای تصویر شماره -1ج وصل کردن کلمه شورش و ،باعث حذف یک حرکت دایرهای
شکل در ابتدای سطر اول شده که در نهایت منجر به هماهنگی بیشتر بین سطر اول و دوم چلیپا شده است .به این
صورت که در ابتدای هر دو سطر فقط یک حرکت دایرهای به وجود آمده و فضاهای یکسانی ایجاد شده است.
همچنین ،در چلیپای تصویر شماره -1د وصل کردن کلمه بادی و در سطر دوم و جدا نوشتن کلمات پادشاهی و در
سطر چهارم چلیپا باعث شده در ابتدای تمامی سطرها یک حرکت دایرهای وجود داشته باشد.
 حذف نقطۀ حرف ن یا گذاشتن حرکتی شبیه نقطه (مثال واو) داخل دایرههایی که نقطه ندارند :مانند ل برایهماهنگی بصری بیشتر و مانند آنچه در قطعات تصویر 1ـو اتفاق افتاده است.

الف) استفاده از ر دامن نونی

ب) جدا کردن حرکت دایره معکوس

ج ) وصل کردن دو کلمه به هم
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د) جدا کردن و وصل کردن کلمات

شمارة دوم

و) استفاده از حرکات شبیه نقطه برای ایجاد شباهت بیاض دایرهها
تصویر  .3تجلی روش تجنیس در خوشنویسی

روش تکرار

روش تکرار روشی پرکاربرد در خوشنویسی است که در گونههای محتلف تجلی مییابد:
تکرار واک 3معادل تکرار در سطح واج یا واجآرایی را میتوان در قطعات بسیاری مشاهده کرد در این قطعات
هنرمند حرکات یک شکل را طوری استفاده میکند که مخاطب درگیر تکرار تصاویر شود ،این تکرار به خودی خود
جالب است اما گاهی هنرمند میتواند ارتباط معناداری از طریق این حرکات تکراری با مفهوم کالمی که نوشته است
نیز ایجاد کند؛ مانند مطالبی که در قطعه تصویر شماره -8الف گفته شد.
تصویر -8ب میتواند مصداق تصویری زیبایی از واجآرایی باشد ،تکرار حرکت دایره معکوس در این قطعه
میتواند به نوعی تداعی کننده تکرار حرف ج در شعر باشد؛ حال آنکه این حرف در شعر دو بار و در قطعه سه بار
تکرار شده است .همچنین درگیری حرکات و کلمات در پایین قطعه با مفهوم شعر نیز ارتباط برقرار کرده است.
در چلیپای شماره-8ب تکرار پشت سر هم حرکت دایره و حرف و در سطر اول را میتوان معادل واجآرایی در نظر
گرفت.
در قطعه شماره -8ج تکرار حرکت دایره ن و ی میتواند مصداق واجآرایی باشد .هنرمند خوشنویس در این اثر
به غیر از ایجاد هماهنگی بصری بین حرکتهای دایرهای که در نظر اول بیننده را به خود جذب میکند ،با زیرکی تمام
بین مفهوم شعر و شکل حروف نون و ی و شباهت سفیدی (بیاض) آنها با انبان ارتباط زیبایی برقرار کرده است
(بیاض حرف نون با نقطه پر میشود و بیاض حرفی خالی است و هنرمند فضای خالی حرفی یا به عبارت دیگر انبان
خالی حرفی را پر از گوهرهای اجاللی کرده است) .به نظر میرسد هنرمند در این اثر از مرز زیبا نوشتن کالم شاعرانه
عبور کرده و خود شعری جدید سروده است.
تکرار هجا 3معادل این آرایه را در خوشنویسی میتوان در چلیپاها یا در کتابت اشعار مشاهده کرد ،هنرمند در
کتابت این آثار سعی میکند کلمات قافیه و ردیف در پایان هر بیت را شبیه دیگر ابیات بنویسد .در قطعۀ کتابت شماره
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- 8د ترکیب به گونهای است که انتهای تمام سطرها با حرفی به پایان برسد و همچنین نوشتن این حرف به صورت
معکوس این هماهنگی و تکرار را برجستهتر میکند.
تکرار واژه 3تکرار واژه ،انواعی دارد که در این مجال به نوع طرد و عکس و نوع تکریر بسنده شده است .معادل این
آرایهها را نیز میتوان در خوشنویسی پیدا کرد بهطوریکه حتی تکنیکی به نام مثنینویسی وجود دارد که شباهت زیادی
به آرایۀ طرد و عکس دارد .در این تکنیک هنرمند خوشنویس یک سمت اثر را مینویسد و سمت دیگر را به صورت
آینهای تکرار میکند .آثار زیبایی به خط ثلث با این تکنیک خلق شده است اما نستعلیقنویسان نیز آثاری دارند که
میتواند نمایندۀ تصویری این آرایه باشد (قطعه شماره -8ه).
معادل تکرار یا تکریر را میتوان در یکی از قالبهای خوشنویسی به نام سیاهمشق نیز جستجو کرد ،این آرایه به
ویژه در سیاهمشقهای تمرینی مشهود است (قطعه شماره -8و).

الف) معادل بصری واجآرایی

ب) معادل بصری واجآرایی

د) معادل بصری تکرار هجا

ه) معادل بصری طرد و عکس

ج) معادل بصری واجآرایی

تصویر  .4تجلی روش تکرار در خوشنویسی نستعلیق

و) معادل بصری تکریر
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شمارة دوم

 .5تحلیل یافتهها

با مطالعۀ آرایههای ادبی و تحلیل و توصیف آثار خوشنویسی از منظر بهکارگیری این آرایهها و تطبیق این دو با هم
میتوان چنین نتیجه گرفت که هنرمندان خوشنویس از همان روشهایی برای ایجاد ریتم و هماهنگی در اثرشان
استفاده میکنند که شاعران برای ایجاد موسیقی بیشتر در کالمشان بهکار میگیرند و این را میتوان ناشی از ماهیت
مشترک این دو که همان هنر است دانست .الزم به ذکر است عامل اصلی زیبایی آفرین در این ترفندها ،تکرار است؛
چراکه تکرار یک چیز ،یادآور آن و دریافت آن ،شادیآفرین است .جدول شمارۀ  ،1قیاس آرایههای ادبی لفظی و معادل
بصری آن را در خط نستعلیق نمایش میدهد .به این صورت که ابتدا تعریف آرایه یا ترفند مورد نظر در ادبیات مطرح
شده و سپس نمونهای از بهکارگیری آن ترفند در ادبیات (به صورت شنیداری) و در خط نستعلیق (به صورت تصویری)
ارائه شده و در انتها به تبیین شباهتهای دو ترفند زبانی و تصویری پرداخته شده است.
جدول  .2تطبیق آرایههای لفظی در ادبیات و خط نستعلیق
آرایه
ادبی

تعریف آرایه ادبی

نمونه در ادبیات

معادل بصری آرایه در خط نستعلیق

تبیین شباهتهای دو
ترفند زبانی و تصویری

سجع همان قافیه است
که در آخر جملهها و
قرینههای سخن منثور
میآید ،ویژگیهای
سجع

سجع تقریبا با قافیه
یکسان است .البته
رعایت آن در همه
جملهها و قرینهها

حالی که من این

در ترفند زبانی سجع،
تکرار کلمات هماهنگ

سخن بگفتم دامن

ایجاد موسیقی شنیداری

گل بریخت و در

میکنند و در ترفند

دامنم آویخت

تصویری معادل آن تکرار
حرکات هماهنگ ایجاد

ضروری نیست .به
عالوه پس از هر دو یا

موسیقی بصری میکنند

چند قرینه قافیه تغییر
میکند.

ترصیع

ترصیع آن است که هر
واژه در قرینه یا مصراع
اول یا معادلهای خود

زبانش توان ستایش
نداشت

در این قطعه هماهنگی
حرکات از لحاظ
تصویری در سطحی

در قرینه یا مصرع دوم
هم قافیه باشد و هم

روانش گمان نیایش
نداشت

است که میتوان آنرا از
این لحاظ معادل ترفند

وزن

شنیداری ترصیع دانست.
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تبیین شباهتهای دو

تعریف آرایه ادبی

نمونه در ادبیات

جناس یا

نه من ز بی عملی در

هم نوعی تکرار یا ریتم

همجنسسازی،
نزدیکی هرچه بیشتر

جهان ملولم و بس
مالمت علما هم ز

بصری در اثر
خوشنویسی مشابه آنچه

واژهها از نظر لفظی
است

علم بی عمل است.

در جناس و بهخصوص
جناس اشتقاق اتفاق

ترفند زبانی و تصویری
استفاده از حرکات
همجنس (دوایر) در کنار

جناس

میافتد ،بهوجود آورده
است.
به تکرار یک واج
صامت یا مصوت در
تکرار
واک
(واج
آرایی)

یک بیت یا عبارت گفته
میشود به گونهای که
طنین آن در گوش بر
جای بماند و باعث

سرو چمان من چرا
میل چمن نمیکند

پیدایش موسیقی آوایی
در آن بخش از سخن

تکرار یک حرکت یکسان
(دایره معکوس) از لحاظ
بصری احساسی شبیه به
تکرار یک واج از لحاظ
شنیداری ایجاد میکند.

شود.
یعنی تکرار یک هجا در
تکرار
هجا

متن کالم ،معمولترین
آن تکرار ادات جمع
است.

من از جهان بی
تفاوتی فکرها و
حرفها و صداها
میآیم

تکرار حرکات یکسان در
انتهای سطرها شبیه تکرار
هجاهای یکسان (ادات
جمع) در آخر کلمات
است.
تکرار جمله و حرکات آن

تکرار

تکرار واژه در کالم

دلبر جانان من ،برده

به صورت معکوس در
قطعه خوشنویسی از

واژه

انواعی دارد که یکی از

دل و جان من

لحاظ تصویری شبیه به

(طرد و

آنها طرد و عکس یا

برده دل و جان من،

تکرار کالم به صورت

عکس)

تبدیل و عکس است.

دلبر جانان من

معکوس از لحاظ
شنیداری در آرایه طرد و
عکس است.
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شمارة دوم
تبیین شباهتهای دو
ترفند زبانی و تصویری

ای هوسهای دلم بیا
بیا بیا بیا
تکرار
واژه
(تکریر)

یکی دیگر از انواع تکرار
در سطح واژه است

ای مراد و حاصلم بیا

تکرار واژههای یکسان

بیا بیا بیا
مشکل و شوریدهام

پشت سر هم شبیه به
تکرار حرکات یکسان

چون زلف تو چون
زلف تو

پشت سر هم در قطعه
سیاه مشق است.

ای گشاد مشکلم بیا
بیا بیا بیا

نتیجه

این پژوهش از منظر مطالعات بینارشتهای ادبیات و هنر ،به شگردهای مشترک زیباییآفرین در بدیع ادبی و خط
نستعلیق اشاره میکند .هدف از این پژوهش اثبات شباهت بین ترفندهایی است که شاعران فارسی زبان و خوشنویسان
نستعلیقنویس برای ایجاد موسیقی بیشتر در اثرشان بهکار میگیرند که در ادبیات به این ترفندها آرایههای لفظی
میگویند .در این راستا پس از آشنایی مختصر با خط نستعلیق ،به توضیح بدیع لفظی و بخشبندی آرایههای لفظی
بر اساس روشهای تسجیع ،تجنیس و تکرار پرداخته شد و سپس آثار منتخب خوشنویسی ،مورد تحلیل و تطبیق قرار
گرفت .در نهایت با جمعبندی مطالب این بخشها میتوان چنین نتیجه گرفت که :هنرمندان خوشنویس برای ایجاد
ریتم یا به عبارت دیگر موسیقی بصری در آثارشان روشهایی را به کار میگیرند که تا حدود بسیار زیادی مشابه با
روشهایی است که شاعران برای افزون کردن موسیقی کالمشان استفاده میکنند و ما آنها را با عنوان روشهای
تسجیع ،تجنیس و تکرار میشناسیم .از بررسی و تحلیل دقیقتر آثار خوشنویسی این نکته مطرح میگردد که این
مشابهت حتی در سطحی است که میتوان معادلی تصویری برای آرایههایی نظیر واجآرایی ،طرد و عکس ،جناس و
...که تحت این روشها مطرح شدهاند ،پیدا کرد .این مشابهت احتماال به دلیل ماهیت هنری ،فرهنگ مشترک و
هماهنگی و وابستگی ادبیات و خوشنویسی ایرانی با یکدیگر است .هدف و دستاورد این پژوهش نمایان کردن بخش
کوچکی از مشابهت ادبیات و خوشنویسی (بدیع لفظی در شعر فارسی و خط نستعلیق) است و این در حالی است
که این شباهتها را میتوان در بخش بدیع معنوی ،قالبهای شعر فارسی و قالبهای خط نستعلیق و همچنین در
دیگر خطوط اسالمی مانند خطوط نسخ و ثلث که بیشتر برای نوشتن کالم مسجع قرآن کریم استفاده میشوند پیگیری
کرد و از این منظر این پژوهش قابلیت گسترش و مطالعات عمیقتر را دارد.
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پینوشت
 .2فیلسوف قرن هجدهم آلمانی که واژه استتیک (زیبایی) از زمان او مفهومی جدید یافت که کمابیش تا به امروز
برقرار مانده است.
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شمارة دوم

سخن آغاز ین
-1
ِ

ات گرانبویای ریا
مرزبن ننم  ،هم از نظر صورت و هم محتوا ،از شاهکارهای ادب پارسی و یکی از جیواهر ِ
ِ
کالم پارسی
ادبیات پارسی است؛ بلکه میروان گفت ای کتاب و کلیل و من دو گوهر هستند که همراه با هم بر را ِ ِ
قرار دارند (بوار .)31 :1 ،3131 ،مرزبن ننم مشتم بر حکایات ،رمثیالت و افسانههای حکمتآمیز است که به
ات
آثیار
ِ
ارزشیمند ادبیی ِ
زبان انسان و وحوش و طیور و دیو و پری فراهم آمده است .ای کتاب از ِ
شیوۀ کلیل و من از ِ
َ
َ َ
زبان ربرستانی ،نگارش یافت و در نیمۀ
قلم اسپوبد مرزبان ب رستم ب شرو ی  ،به ِ
پارسی است که در ِ
قرن چوارم به ِ
ّ
نثر فنی برگرداند (ر.ک:
ِ
قرن هفتم ،می ِان سالهای  ،233 – 266سعدالدی وراوینی آن را به ِ
اول ِ
زبان پارسی دری و به ِ
صفا3001 – 3001 :6 ،3121 ،؛ بوار .)31 - 60 :1 ،3131 ،ای کتاب عالوه بر اینکه از نمونههای میوفقی
ّ
ادب فارسی دارد؛ دارای محتوایی ارجمند و داستانهایی با رسیالتهای
ارزش ادبی باال و قاب ِ روجوی در ِ
است که ِ
طیور هنرمندانیه در
واال نیز هست .مرزبان ب رستم با آشنایی بر فرهنیگ ،داسیتانها و اسیاطی ِر ایرانیی از آنویا بیه ِ
ُ
ُ
کالم خود بوره برده
مضمونسازی ،شخصیتپردازی و نمادسازی سود جسته و با پرداخت به آنوا برای حس ِ رأثی ِر ِ
ّ
ساخت بسیاری از داستانهای آن و درونمایۀ ای
است .با یک نگاه کلی بر مت ای اثر متوجه خواهیم شد که ژرف
ِ
ِ
ً
خصوصا فرهنگ مزدیسنا سرچشمه گرفته است .در ای رابطه ّ
محمد معی بسیاری
کتاب از جوانبینی ایر ِان باستان
ِ
از منظومههای ایر ِان پس از اسالم و کتابهای نثر ازجمله مرزبن ننم را با روایات و افسیانههای پییش از اسیالم در
ات پیش از اسالم
پیوند میداند و بر ای باور است که ریشۀ بسیاری از
مطالب مرزبن ننم را میروان در فرهنگ و ادبی ِ
ِ
عوید ساسیانی مییداننید (ریپکیا:3113 ،
پیدا کرد (معی ؛  2 :3161و )3؛ همچنی برخی آن را یادگاری از ایر ِان ِ
نقد اسطورهشناسی ،پرمناقشهرری و مشووررری
 112-113و رضایی .)13-21 :3111 ،از ای دیدگاه و از نگاه ِ
مورد آن بیان شده است.
داستان ای کتاب،
ات مختلفی در ِ
دیو گاوپای و دانای دینی» است که نظر ِ
ِ
ِ
داستان « ِ
 -1 -1پیشینۀ پژوهش

اخور موضوع و دامنۀ پژوهشِ ،گ ِرهی از
آثار پرمایهای منتشر شده است که هر یک به فر ِ
دربارۀ مرزبن ننم راکنون ِ

دیو گاوپای و دانای دینیی» نییز ریاکنون سیه
ابوامات ای مت گشودهاند .در رابطه با
برخی فروبستگیها و
ِ
ِ
داستان « ِ
دیدگاه خاصی به آن پرداخته و ُب مایهای بیرای آن
نقد کوراه صورت گرفته است که هر یک از
ِ
پژوهش مستق و یک ِ
ِ
معرفی کردهاند .به ای دلی که در ادامۀ مقاله ،پژوهشهای مربوط به ای مبح را نقد و بررسی خیواهیم کیرد ،در
دیو گاوپای و دانای دینی» روجه نشان دادهانید و بیه
کر آنوا بسنده میکنیم :از نخستی کسانی که به « ِ
اینجا فقط به ذ ِ
طور علمی به ژرفساخت آن پرداختهاند ّ
محمد معی در یوشت فرین و مرزبان ننما ( )3161اسیت .پیس از آن
ِ
ِ
کتاب صوفی ین سوفی:
سیروس شمیسا در مقالۀ «مرزباننامه و خاطرۀ
ِ
شکست دیوان» ( )3123و محس ِ فرزانه در ِ
ّ
ّ
مننوی ِت گرگو شده ( )3123را باید نام برد .آثار متأخری که در آن به ای داستان پرداخته شده است :احمد رفضلی
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دینی مرزباننامیه»
در
تنریخ ا ِ
بینت ایرا ِ پیش از اسالم ( ،)3111مقالۀ «نقد اسطورهگرای ِ
باب دیو گاوپای و دانای ِ
ِ
دیو گاوپای و
مانوی
( )3110اثر شیری رزمجو بختیاری و الوام
ِ
خلیلی جورمی و مقالۀ «رحلی ِ جنبههای ِ
داستان ِ
ِ
دینی مرزباننامه» از معصومه حسینی ( )63-13 :3112میباشند.
ِ
دانای ِ
آثار معرفی شده در ای است که :به طور اجمالی رمام پژوهشها و نقدهای پیشی را
وجه رمای ِز ای پژوهش با ِ
ساختار ای داستان بیان کردهایم.
مورد ژرفساخت و
نظر خود را در ِ
ِ
بررسی و پس از ارائۀ چند فرضیۀ احتمالیِ ،
دیو گاوپای و دانای دینی»
 -2خالصۀ
ِ
داستان « ِ

پیوستگی بساینر اشاتند و مار م را
ر روزگنرا ِ کهن ک یوا آشکنرا میگر یدند ،بن آ مین آمیزش میکر ند و
ِ
مهتار خاویش،
گمراه میکر ند؛ مر ی ینی ر سرزمین ِبنبل پدید میآید و مر من را ب خویش میخواند .یوا ب
ِ

وزیر مهتر میگوید :بنید صبر کنیم تن بخت
وزیر خو مشورت میکندِ .
ِیو گنوپنی ،شکنیت میبرند .گنوپنی بن س ِ
وزیر وم میگوید :اگر هیچ کوششی بر ضد او نکنیم ،او هر لحظ قویتار و مان هار لحظا
از او رویگر ا شو ِ .
کشتن مر ِ ینی بدو ِ سبب صالح نیست؛ بهتر است او را فریب هی و ب
وزیر سوم میگویدِ :
ضعیفتر میشویمِ .
امور نیوی مشغول سنزی تن مر م از او برگر ند .گنوپنی این رأی را پذیرفت و گفت :بهتر است بن او ر مجمعی عنم
ِ

نظر
مبنحث کنم تن
وزیر مهتر مشورت کر  .وزیر ِ
جهل او بر مر م آشکنر شو و آنگنه او را بکشمِ .یو گنوپنی وبنره بن ِ
ِ
خو را چنین ابراز کر ک بنید ر این کنر احتینط کر و من میترسم ک ب خینل برتری جستن قدم پیش گذاریم؛ ّامن
کنر من از این ک هست فروتر شو  .گنوپنی گفتّ :امن بن خر و انش میتوا بر خصم چیره شد .وزیر گفت :ولی تو
ِ
ر مننظره شکست خواهی خور ؛ زیرا این مر ِ ینی بسینر سخنور و اهل علم است .بنید صبر کنیم تان بخات از او
ِ
ً
ترس شمن شده است .من بنید حتمن
بنعث
برگر  .گنوپنی گفت :هنوز این مر ِ ینی بالیی بر سر من نینور ه ،این هم
ِ ِ

آب رفت را ب جوی بنزآورم .آنگنه هزار ِیو انن را انتخنب کر و نز یک کوهی ک صومعۀ مر ِ ینی
چنرهای بیندیشم و ِ
حضور جمع حنضر شو  .یاو
ر آنجن بو  ،رفت و یوی را مأمور سنخت تن ب مر ِ ینی پیغنم بر ک برای مننظره ر
ِ

یک کوه رفت و همۀ یوا و پریان و آ میان
پیغنم خو را گزار  .مر ِ ینی پذیرفت.
صبح فر ا گنوپنی بن یوا ب نز ِ
ِ
ِ
جمع شدند و قرار بر این نهن ه شد ک اگر مر ِ ینی برنده شو  ،یوا آبن یهنی زمین را رهن کنند و ب نشیب و گو هن
روند و ر غنرهنی زمینهنی پست سنکن شوند و یگر بن آ مین رفت و آمد نداشت بنشند و اگر مر ِ ینی شکسات

ینفت ،کشت شو  .سپس یو شروع ب سؤاالتی کر ک مر ِ ینی هم را بن موفقیت جواب ا  .صبح فر ا گنوپانی با
ِ
شگفت مر ِ ینی
معلومنت
سؤاالت یگری پرسید .سرانجنم ِیو گنوپنی و یوا ِ یگر چو
شیوۀ یگری آغنز کر و
ِ
ِ
ِ
زیر زمین و زماین-
را یدند ،از آ مبنحث پشیمن شدند و نز ِ مر م شرمسنر گشتند و بر ِ
طبق قرار از آنجن رفتند و ر ِ
هنی پست خنن سنختند و یگر بن آ میزا ه نینمیختند (مرزبن ِبن رستم.)97 – 301 :3131 ،
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 -3بحث و بررسی

نظیر خیود را بیر
ررریب
در زیر نخست پژوهشهای پیشی را به ِ
نشر آنوا نقد و بررسی میکنیم؛ سیپس ِ
راریخ ِ
ِ
اساس
اساس رحلی ِ راریخی-اسطورهای بیان میکنیم و در پایان ،بخشهایی از ای داستان را با مت ِ احتمالی که بر ِ
ِ
آن ساخته و پرداخته شده است ،رطبیق خواهیم داد.
 -1 -3نقد و نظر ّ
محمد معین
ِ

َ
دیو گاوپای و دانای دینی»
معی
منبع ای داستان را منتیکن ِ یوشت فرین و اخت میداند و قائ به ای است که « ِ
ِ
برگرفته از ای رساله است (معی  .)3161 :منتیکن ِ یوشت فرین داستانی اساطیری (سکایی؟) اسیت کیه در زمیرۀ

داسیتان ایی
ادبیات شفاهی به خیوبی مشیوود اسیت .هسیتۀ
ادبیات اندرزی به شمار میآید و در آن
خصوصیات ِ
ِ
ِ
ِ

صورت شفاهی حفظ و به فارسی برگردانییده شیده و
جزئیات آن که در اوستن نیامده ،به
چیستان قدیمی است؛ ولی
ِ
ِ
ً
اواخر دور ِان ساسانی
نثر نوایی ای رساله احتماال در ِ
سپس به کتابت درآمده است (ن.ک :رفضلیِ .)610 :3111 ،
ّ
نفوذ فارسی را در آن میبینیم (پیشی  .)611 :در اوساتن
بوده؛ اما بعدها در آن دستکاری صورت گرفته است ،زیرا ِ
طور بسیار مختصر از آن گفته شده است:
به ِ
ْ
َ ْ
َ
َ
ُ
شکن رنگهن ،صد اسب و هازار گانو و ههازار گوسافند ،او را
آبخوست خیز
«یوایشت از خنندا فرین ر
ِ
اب ِ
َْ َ َ
پیشکش آور و از وی خواستنر شد :ای ا ِر ویسور اننهیتن! ای نیک! ای تواننترین! مرا این کنمینبی ارزانی ار ک من بر
َ َْ
َ َْ
بنز خیرهسر،
بنز خیرهسر چیره شوم؛ ک من بر پرسشهنی او -نو و ن
پرسش شواری ک «اختیۀ نیرنگ ِ
اختیۀ نیرنگ ِ
ِ
ویسور اَننهیتن -ک همیش خواساتنر َزور نینزکنناده و با ْ
ب شمنی از من کند -پنسخ توانم گفت .اَر ْ َ
آیاین پیشاکش
ِ
ِ
آورنده را کنمروا کند -او را کنمینبی بخشید» (اوستن ،آبن یشت ،کر ۀ بیستم :بند  11 ،13و .)11
داستان یوشت فریان:
خالصۀ
ِ
َ
خت جن و بن هفتن هزار سپنه ب سوی شهری میرو و میخواهد آنجن را ننبو کند .میگوید کسی ک از پننز ه
ا ِ
آیین ایز ا آگنه بنشد ،بینید تن از او سؤاالتی کنم و اگر نتواند جواب هاد ،او را خاواهم
سنل کمتر نداشت بنشد و از ِ
َ
ربنر من آی تن از تو سی
کشت .سرانجنم کسی ب ننم یوشت فرین پیدا میشو  .اخت جن و ب او پیغنم می هد ک ب
ِ

و س چیستن بپرسم و اگر از عهدۀ جواب برنینمدی ،کشت خواهی شد .یوشت فرین هر سی و س معمان را جاواب
َ
َ
می هد و سپس از اخت جن و س سؤال میکند و میگوید اگر جواب ندا ی ،من تو را میکشم .اخت جن و کا از
جواب بنزمننده است ،برای استمدا ب نز ِ اهریمن میرو  .اهریمن نیز از جواب عنجز است .پس یوشت فرین بان
َ
نیرنگ ینی ،اخت جن و را کشت و روج را ک اندر ِتن او بو ننکنر کر ( استن ِ یوشات فریان ،
کنر ِ برسمچین ،بن ِ
.)31 - 55 :3173
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ُ
دییو گاوپیای و دانیای دینیی» دانسیته اسیت؛
معی که با یک مقایسۀ عالمانه منتیکن ِ یوشت فرین را ب ماییۀ « ِ
چویارم
بیاب
شباهتها و رفاوتهای ای دو داستان را ای گونه بیان میکند« :از مقایسۀ
ِ
ِ
مندرجات رسالۀ پولیوی و ِ
ً
وجود شباهتهیا -3 :طیرِ هیر دو
اساس داستان در هر دو کامال مشوود میگردد .اینک
مرزبن ننم ،
ِ
ِ
شباهت رام ِ
ِ
مبتنی بر مناظره است؛  -6ای مناظره در هر دو کتاب بی یک دیو و یک آدمی صورت میگیرد؛  -1دیو در هر دو،
ِ
(طرف مخالف) ،در هر دو مردی دیندار و پرهیزگار شناسانده شده؛
سر و پیشوای دیوان معرفی شده است؛  -1آدمی ِ
لشکر خود (منتوی در مرزبن ننم با هزار و در یوشتفریان با هفتادهزار ر ) ،به معارضه شتافته؛
 -1در هر دو ،دیو با ِ

میرد
 -2در هر دو داستان ،دیو را زیرک و آگاه ولی دیندار را آگاهرر معرفی میکند؛  -1در هر دو ،دیو از پاسخهیای ِ
ّ
مرد دیندار بر دیو پایان مییابد .اختالفاری که در دو داستان بیه نظیر
پارسا متعجب میگردد و  -1دو داستان با غلبۀ ِ
ّ
اسیم
ر
م
و
آییی
اعات
ر
م
و
نگارش
محیط
مقتضای
به
بلکه
آورد؛
نمی
وارد
خللی
قصه
ارکان
و
ی
کل
میرسد در طرِ
ِ
ِ
ِ
ِ
معمول بعضی اختالفات در آن دو دیده میشود» (معی .)31 :3161 ،
 -2 -3نقد و نظر سیروس شمیسا
ِ

نظر ایشان ،شیباهت-
باب
سیروس شمیسا در مقالۀ «مرزباننامه و خاطرۀ
ِ
شکست دیوان» در ِ
پژوهش معی و ِ
ِ
ّ
دیو
نظر ایشان موافق نیستند؛ بلکه وی ای احتمال را دادهاند که «منشأ
با
و
دانند
می
ی
کل
های ای دو داستان را
ِ
داستان ِ
ِ
صورت
مردمان بومی مازندران و گیالن از آریاییها باشد که به
شکست
روایت قدیمی از
ِ
ِ
گاوپای و دانای دینی یک ِ
ِ
شکست نظامی بنا به طرِهای اساطیری
عصر مرزبانب رستم رسیده است .در اینجا
ِ
سینه به سینه روایت شده و به ِ
ِ
دیانت زررشتی به وسیلۀ بومیهای شمال نیز مطرِ است و
ربدی به
قبول ِ
شکست معنوی شده است .البته در اینجا ِ
ِ
نظر معی
اساطیر چند دوره با هم درآمیخته است» (شمیسا .)3613 :3123 ،شمیسا در ادامه در
فیالواقع
ِ
خصوص ِ
ِ
ا
اختالفات مومی وجود
نظر خود ،میگو ید :در اینجا دو نکته قاب ذکر است :اول چنی نیست که بی دو داستان
ِ
و ِ
ِ
ا
ً
داستان اخیر را هم میروان درست در ادامیۀ
نداشته باشد و اصوال حال و هوای ای دو قصه متفاوت است .ثانیا ای
ِ
آمدن ای داستانها با چنی طرِهای مشیابوی چیه بیوده
فرض ما مطالعه کرد؛ زیرا باید پرسید :غرض از به وجود ِ
ِ
است؟ آیا فقط ذکر ای نکته مطرِ بوده است که مرد دینی بر غیر دینی فائق میآید؟ و یا طرِ چند چیستان و بیان ف ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مجادله و کالم و از ای قبی مطرِ بوده است و یا خیر ای گونه داستانها نشانههایی از ماجراهای راریخی هستند که
صورت اساطیر در خاطرۀ مردم جایی ُجستهاند (ر.ک :پیشی .)3611 :
از زمانهای دور به
ِ
ّ
چوارم مرزبن ننم متفاوت
نظر محمد معی در ِ
باب ِ
مورد ِ
نظر سیروس شمیسا با ِ
همانگونه که در باال گذشتِ ،
َ
نظیر شمیسیا
است .معی قائ به ای هستند که ای داستان برگرفته از منتیکن یوشت فریان و اخات اسیت؛ ولیی ِ
آمدن آریایییان بیه
ردمان بومی مازندران و گیالن را «دیو» میگفتهاند ،پس از مدتها با ِ
ای چنی است که آریاییان م ِ
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جنگ بی بومیان (دیوها) و آریاییان –که خود را بودی /دیندار میگفتند-؛ بومیان شکست میخورند و ای
ربرستان و
ِ ِ
مردم شمال به جا مانده است.
خاطره به نحوی در بی ِ ِ
ّ
 -3 -3نقد و نظر احمد تفضلی
ِ

نظر ّ
محمد معی  ،نظری بسیار جالب و عالمانه است که در جایگاه خود –و در آن زمان– کشفی ارزنده و علمی
ِ
َ
اررباط آن با منتیکن ِ یوشت فرین و اخت ،آرایی دیگری
دیو گاوپای و دانای دینی» و همچنی
است .در
ِ
خصوص « ِ
ِ
ّ
میان
نیز از دیگر پژوهشگران میبینیم .احمد رفضلی در
تنریخ ا ِ
بینت ایرا ِ پیش از اسالم میگویند« :شباهتهایی ِ
ِ
َ
بیاب چویارم ِ
دیو گاوپیای و دانیای دینیی کیه در ِ
بخشهایی از ای رسالۀ پولوی (یوشت فریان و اخت) و مناظرۀ ِ
ّ
مؤلف مرزبن ننم
مرزبن ننم آمده است ،دیده میشود .اما احتمال نمیرود که عی ِ رسالۀ یوشت فریان مورد استفادۀ ِ
داسیتان میذکور در
یا کسی که اثرش مأخذ وی بوده ،قرار گرفته باشد؛ بلکه باید گفت که ای گونه ادبیات در ردوی
ِ
ِ
مرزبن ننم نیز رأثیر داشته است» (رفضلی.)611 – 611 :3111 ،
 -4 -3نقد و نظر رزمجو بختیاری و خلیلی جهرمی
ِ
ِ

دینیی
شیری رزمجو بختیاری و الوام
خلیلی جورمی نیز در مقالۀ « ِ
نقد اسطورهگرای ِ
باب دیو گاوپای و دانیای ِ
ِ
اساطیر ایران بررسی
دانای دینی را در
مرزباننامه» ،پس از پرداخت به نکاری چون «مکان» و « ِ
زمان» داستان ،دیو و ِ
ِ
نظر خود را ای گونه ارائه کرده-
بیان آر ِای پژوهشگر ِان پیشی در
کردهاند و درنوایت با ِ
ِ
خصوص ای داستان ،سرانجام ِ
حضرت سلیمان» دانست .به ای صورت که «گاه میریوان رصیور
قابلیت آن را دارد که آن را «
اند که« :دانای دینی»
ِ
ِ
داستان پیامبر ِان شور ِباب دارد؛ گویی پارسیای دینیی یکیی از پییامبران
کرد که با روجه به اشتراکاری که ای داستان با
ِ
شخصیت سلیمان از شخصییتهیایی اسیت کیه بیا دانیای دینیی
است .با روجه به قرائ موجود ،ما گمان میکنیم
ِ
ِ
خلیلی جورمی)10 :3110 ،؛ امیا در میورد «گاوپیای» بیه نظیری
و
بختیاری
(رزمجو
»
دارد
شباهتهای زیادی
ِ
نرسیدهاند و آن را از مسائ بح برانگیزی دانستهاند که در کتابهای اسطورهای دادههیای مشخصیی در میوردش
ِ
یافت نشده است.
محسن فرزانه و معصومه حسینی
 -5 -3نقد و نظر
ِ
ِ

محس فرزانه در کتاب صوفی ین سوفیّ :
مننوی ِت گرگو شده بر آن است که ای داستان صحنۀ مناظرۀ میانی بیا
ِ
ِ
دانیای دینیی» و
بزرگ
ِ
کیش متعصبی بیوده ،میانی را « ِ
موبدان دورۀ ساسانی است و چون دارندۀ مرزباننامه ،مانوی ِ
دیو گاوپای» و موبد را «دیو» و زررشتیان را «دیوان» معرفی کرده است (فرزانه 11 :3123 ،به نقی
بزرگموبدان را « ِ

سیند ریاریخی ارائیه نکیرده اسیت و
اثبات ای ادعا هیچگونه استدالل ییا ِ
از حسینی .)16 :3112 ،چون فرزانه در ِ
مشخص نمیکند که چنی مناظرهای کی و کجا صورت گرفته است؛ معصومه حسینی در مقالۀ «رحلی جنبههیای
ِ
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دینی مرزباننامه» (حسینی ،)63-13 :3112 ،ای مسئله را پی گرفته است و بیه
مانوی
ِ
دیو گاوپای و ِ
ِ
داستان ِ
دانای ِ
ُ
زعم خود به صحت و س ِقم ای فرضیه پرداخته است.
ِ
ّ
دیو گاوپای و دانای دینی» میپردازد و جنبههایی از
رأیید مانویت در
حسینی در ای راستا به مواردی در ِ
ِ
داستان « ِ
ّ
دیو گاوپای» با کرریر ای
اثبات
مشابوت « ِ
داستان را با مؤلفههای مانویت نشان میدهد و برای ِ
ِ
مرد دینی» با مانی و « ِ
مرگ مانی داشتهاند بیا دسیتکاری و رییییر
ایط خفقانآوری که پس از ِ
فرضیه را مطرِ میکند که مانویان به دلی ِ شر ِ
زررشتی مننظرۀ اخت و یوشت فریان ،صحنۀ مانی و کرریر را (که به قت مانی میانجامد) در آن مخفیی
دادن افسانۀ
ِ
ِ
ِ
کرده باشند (پیشی  11-11 :و .)11-11
 -6 -3نقد و نظر ما
ِ
 -1 -6 -3بررسی نقد و نظرها و چند سرچشمۀ احتمالی
ِ

حضرت سلیمان
دیو گاوپای و دانای دینی» ،نظری که دانای دینی را
میان نقد و نظرهای باال در مورد
ِ
ِ
از ِ
داستان « ِ
ُ
گرفته است بالک مردود است .ای نظر سسترری نظر را در رابطه با ب مایۀ ای داستان عرضیه کیرده اسیت .ایی
ّ
صاحبان ای نظر در مقاله خود ،موضوع
فرض بسیار کلی و جوانب و جزئیات را در آن در نظر نگرفتهاند .هر چند که
ِ
را نپروردهاند و به سراغ رجزیه و رحلیلش نرفتهاند؛ ولی همی نکته که قائ به ای هستند کیه سیلیمان دانیای دینیی
ِ
ً
بودن ای فرض کافی است .عالوه بر ای  ،سلیمان هیچ ربطی به دانای دینی نیدارد؛ اصیال ایی
است؛ برای سست ِ
داستان هیچ ّ
اررباط او بیا
کارکرد ای داستان با
سنخیتی با داستانهای سامی ندارد و مومرر از همه
داستان سلیمان و ِ
ِ
ِ

دیوان ،هیچ نوع پیوند و اررباطی نمیرواند داشته باشد.
َ
نظر ّ
محمد معی که منبع ای داستان را منتیکن یوشت فرین و اخت میداند و سیروس شمیسا که احتمال داده-
ِ
ِ
شکست بومی ِان مازندران و گیالن از آریاییها باشد؛ هر دو جامع و عالمانه
از
قدیمی
روایت
یک
داستان
ای
منشأ
اند
ِ
ِ
آبشخور ای داستان باشند.
نظر نگارندگان سرچشمههای مذکور نمیروانند
ِ
هستند؛ ولی به ِ

پیی
در ِ
مورد مانوی ِ
بودن ای داستان که نخست محس فرزانه به آن پرداخته است و سپس معصومه حسینی در ِ
اثبات آن به رحلی جنبههای مانوی داستان برآمده است؛ باید گفته فارغ از مسائ و بح های راریخی و فرهنگی که
ِ
ِ
ً
دیو گاوپای و دانای دینی» با کرریر و مانی ،کیال رطبیقیی
انطباق
آنوا در پژوهشهای خود مطرِ کردهاند؛
ِ
ِ
داستان « ِ
ّ
شخصی ِت دینی هستند در صورری که در مرزباننامه
وارونه است؛ زیرا -3 :در مسئلۀ کرریر و مانی ،هر دو روحانی و
پیروز ای رقابت کرریر است و  -1مانی و یارانش کشته میشوند و پیروانش
غیر دینی استِ -6 ،
یکی دینی و دیگری ِ

دینی پیروز را مانی -کیه کشیته
از ایران میگریزند .در صورری که ای دو پژوهشگر
گاوپای میلوب را کرریر و ِ
ِ
دانای ِ
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صاحبان ای فرضیه داشت کیه
مانوی ای داستان ،میروان ای نقد را بر
نگاه رحلی
میشود -دانستهاند .همچنی از ِ
ِ
ِ
ِ
9
دیو گاوپای دانست؟
آیا نمیروان کرریر را دانای دینی و مانی را ِ

فرضیات دیگری نیز به ذهی مییرسید .ازجملیه :در
دیو گاوپای و دانای دینی»
ِ
در رابطه با سرچشمه و ریشۀ « ِ

سلطنت هوشنگ» ای چنی آمده است که« :سپس ب قلع و قمع ابلیس و من تبعش اقدام و پس
شنهننمۀ ثعالبی در «
ِ
ِ
شینطین ننبکنر بقنینی آنن را از مراو ه و اختالط بن بنی نوع بشر ممنوع و مجبورشن سنخت ک یگر صدم -
از افننی
ِ
َ
ّ
نقنط ور ست پننهنده شادند» (ثعانلبی،
ای ب آنن نرسننند؛ بننبراین شینطین گریخت ِبصحنری و جبنل و رههن و ِ
 .)1 :3115ای داستان ذه را متمای به ای نکته میکند که دانای دینی و هوشنگ را باید یکی دانست.
قوم یأجو و مأجو و رقاب اسکندر /کوروش با آنوا که در اساطیر و داستانهای قیدیم آمیده اسیت
یا
داستان ِ
ِ
ِ
(ر.ک :آزاد )630-611 :3112 ،را به ذه رداعی میکند .همچنی « ّ
ثنوی ِت ایرانی»؛ یعنی باور به دو اص خیر و
ِ
َ
ّ
نسان ایرانی
شر که باورهای بنیادی آریاییان است و به ِ
نبرد هزارهای میان اورمزد و اهریم برمیگردد .جوهرۀ فکری ا ِ
ازلی نخسیتی را
با روجه به ِ
رضاد نیکی و بدی و پیروزی نیکی شک گرفته است و سعی در رقلید و رکر ِار ای نمونۀ ِ
ُ
اساس ای نمونۀ
دارد .بر ای بنیاد میروان گفت ب مایۀ فکری و ژرف
ِ
ساخت بنیادی ِ «دیوگاو پای و دانای دینی» نیز بر ِ
طیرف دیگیر گاوپیای بیا دییوان و
دانای دینی بیا مؤمنیان و پییروانش و از ِ
ازلی پی ریخته شده است .از یک طرف ِ
ابر اهریم و دیوان و خرفستران .پیروزی دانیای
رهروانش ،همچون جبوۀ اورمزد و امشاسپندان و ایزدان است در بر ِ
شکست
شکست گاوپای و متواری شدن دیوها در غارها و راریکی ،همچون پیروزی اورمزد و نیروی نیکی و
دینی و
ِ
ِ
جوان راریکی است.
اهریم و جبوۀ بدی و رفت ِ آنوا به ِ
ُ َ
اورمزد و اهریم به طور ّ
َ
نبرد َ
مفص در بند ِهش آمده است (دادگی :3111 ،بخیش  3ریا )1؛ عیالوه بیر ایی
ِ
ِ
دیو گاوپای از دانای دینی را به ذه رداعی میکند.
متون پولوی میبینیم که
ِ
جزئیاری از ای نبرد نیز در دیگر ِ
شکست ِ
ُ
َ
ُ
در «ماه فروردی روز خرداد» آمده است« :اهریمن بن یوا و روجن و خنوشکن و سنستنرا و کربن بشوند .آز یو
یوا و روجن را هم بخورند و سروش اشو آز یو را ننکنر بکندَ .
اورمز خدای اهریمن را بزند و بیهوش و ننکنر
َ
بکند ،طوری ک پس از آ ن گننمینو و ن از آ ام و هش او بر زمین پن شنه بوند .اهریمن ب همن سوراخی ک از آ
هجوم آور آنجن شو و سرش را ببرند ،و وزخ را ب هفت فلز بینبنرند» (منه فارور ین روز خار ا  :بناد .)15 – 17
اورمز بن سروش اهال برخیز و سروش اهال آز را بکشدَ .
همی مورد در روایت پهلوی نیز آمده استَ « :
اورمز گننگ
ِ
مینو را – بن تنریکی و بدی گندهبویی ک نخست ک ب رو هجوم آور  ،ب رو آور هم را از سوراخی ک با رو

نظر خود را
 .1در رابطه با مناظره بودن و
ِ
وجود مسائ ِ کالمی و فلسفی در ای داستان که فرزانه و حسینی آن را مؤلفههای مانوی دانستهاند؛ ِ
ریتر «مینوی خرد ،الگویی مناسب برای ساختار و محتوا» بیان کردهایم.
مبنی بر مانوی ِ
زیر ِ
نبودن ای مؤلفهها ِ
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(روایات
تنخت – از آسمن بیرو کند و آ سوراخ او را چنن گیج و بیهوش کند ک پس از آ  ،گیجیاش بنز منند»
ِ
پهلوی ،فصل چهل و هشتم :بند .)73 – 75
ِ
ّ
نبرد هزاره ِای نیک و بد و همچنی اشارات و روایتی کیه در
آنگونه که در باال گذشت ،با روجه به ثنوی ِت ایرانی و ِ
ّ
دیو گاوپای و دانای دینی است ،ای ذهنیت را به وجود میآورد کیه بنییاد و
متون پولوی از
ِ
ِ
جزئیات ای نبرد که شبیه ِ
َ
داستان هوشینگ
داستان نیکی و بدی است؛ یا اینکه با روجه به
نبرد اورمزد و اهریم و
ریشۀ ای باب از مرزبن ننم ِ
ِ
ِ
داستان اسکندر /کوروش و ییأجو و
آبشخور آن
در شنهننمۀ ثعنلبی ،دانای دینی و هوشنگ را یکی بدانیم و یا اینکه
ِ
ِ
متون پولوی ،میروان ای فرضیهها را کنار گذاشت و ریشۀ ای باب را
مأجو باشد؛ ّاما با رأم بیشتر و
بیشتر ِ
بررسی ِ
ِ
ِ
در جای دیگری ُجست و دانست.
 -2 -6 -3تقابل زرتشت با دیوان
ِ

داستان «دیو گاوپای و دانای دینی» ،شواهد و قراینی در کتیابهیای پولیوی مییییابیم کیه
مورد سرچشمۀ
در ِ
ِ
ُ
شدن آنویا
شدن دیوان ِ
روسط زررشت و پنوان ِ
اساس آنوا «دانای دینی» را «زررشت» میگیرد .میلوب ِ
نگارندگان بر ِ
متون پولوی نیز به میان آمده است .در زامیان
زیر زمی  ،از موضوعاری است که در
اساطیر ایر ِان باستان ،اوستن و ِ
ِ
در ِ
ُ
َیشت ای موضوع را ای گونه میبینیمّ « :فری ک از آ ِ زرتشت بو ک ینی اندیشید؛ ک ینی سخن گفت؛ کا ینای
ََ ََ
رفتنر کر ؛ کا ر سراسار جهان ا َ َ
ساتومند ر اشا  ،اش َاو تارین ،ر شاهرینری بهتارین شاهرینر ،ر رایومنادی،
ِ
ّ
رایومندترین ،ر ّفرهمندی ،فرهمندترین و ر پیروزی ،پیروزمندترین .پیش از او ،یوا آشکنرا بر این زمین ر گر ش
بو ند؛ آشکنرا کنمروا میشدند؛ آشکنرا زنن را از مر ا میربو ند و زاریکنندگن را میآزر ند .آنگنه از یاک اَهاو َ
ََ
ُ
َ َْ
شت اش َو چهنر بنر بن رنگی رخور و ر ومین نیم ب آوازی بلندتر بسرو  ،هماۀ یاوا با هاراس
و یری ک زرت ِ
زیر زمین پنهن شادند» (اوساتن،
افتن ند؛ بدا گون ک آ ننبکنرا ننشنیست برای ستنیش و ننسزاوار برای نینیش ،ر ِ
هزیمت دییوان از
مورد بح سرودی کو است که
بند ِ
زامین یشت ،کر ۀ واز هم :بند  .)97 – 13آنگونه که آمدِ ،
ِ

پانزدهم یسنۀ نوم نیز با ای گفته همداستان است:
بند
درون زمی بازگو میکند.
مضمون ِ
ِ
زررشت و گریخت ِ آنان را به ِ
ِ
ُ
ُ
«ای َزرتشت! ای آ ک نیرومندترین ،لیرترین ،تخشنترین ،چنالکترین و پیروزترین آفریدگنر و مینو شادی! تاو
همۀ یوا را –ک از پیش ،همچو مر من  ،روی زمین میگشتند -ر زمین پنهن کر ی» (اوستنَ ،ی ْسن  ،هنت  :7بند
مورد ای مضمون و بندهای اوستن ،کریستنس چنی عقیدهای دارد :ای قطعه دورنمایی از پندارهای عامیانه
 .)35در ِ
َ
اصالحات زررشت اذه ِان ایرانیان را به خود مشیول میداشت ،ررسییم مییکنید و بنید  13مهریشات
را که پیش از
ِ
صورت مرئی بر روی زمیی ظیاهر
دخالت زررشت دیوان دیگر به ندرت به
حکایت از ای اعتقاد میکند که پس از
ِ
ِ
میشوند (کریستنس .)31 :6111 ،
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ُ
ُ
وی خر داستانی از زررشت و اهریم آمده است شبیه به همی داستان« :اهرمن ب زر شت گفت ک اگر
در مین ِ
از این بهدین مز یسنن بنز ایستی ،آ گنه تو را هزار سنل سلطنت گیتی هم ،همچنن ک ب َو َذغن فرمننرواّ ،
ضحنک،
ا م .زر شت ب سبب پرخر ی و خیم و رفتنر نیکو ب آ سخن گوش فراندا و با آ فریاب ّ
انمینوی (راهارمن)
گن
ِ
ملعو فریفت و گمراه نشد؛ و ب اهرمن گفت ک میشکنم ،ننبو میکنم و سرنگو میکنم تو را و کنلبد شمن یوا و
ُ روجن و پرین را بن هوم و َب َ
رسم و بن ین راستی ِب ْ (ربهدین) ک آفریدگنر اورمز ب من آموخت .اهارمن چاو آ
ُ
پرساش
اوی خار ،
سخن شنید مبهوت و مغلوب شد و ب وزخ وید و ر زمن رازی مبهوت بر جنی منند» (مین ِ
ِ
 :53بند .)13 - 17
ً
مورد زررشت آمده است:
در
باب چوارم مرزبن ننم آمده ،در ِ
ِ
اب هرمزینر دقیقا همان داستانی که در ِ
روایت ار ِ
َ
مننند زنن  ،و یاوا از مر مان زنان
«پیش از آمد ِ زراتشت ،یوا ِبجهن آشکنرا رفتندی بر عن ِت آ مین و پرین
ِ
َ
قنلب یوا ِب ِیکبنره بشکست
بستندی و بن وی فسن کر ندی و چو زراتشت اسفنتمن ین ِبجهن آور و آشکنر کر ِ
اب هرمزینر ،ج  ،303 :1ب نقل از غیبی.)91 :3173 ،
زیر زمین شدند»
و ر
ِ
(روایت ار ِ
ِ
ُ
ُ
در زراتشتننم وقتی زررشت اوستن را به شاه عرضه میکند ،میگوید:
دیو لعی
نبینی از ای بس ِز ِ

ازی نامه کاوردهام در جوان

یکیی آشکیارا ِبروی زمی

شود دیو و جادو سراسر نوان

(پژدو ،بیرا)11 :
ً
ُ
شکست آنویا آمید ،دقیقیا همیان
مورد رقاب زررشت و دیوان و
متون زررشتی در
ِ
شواهدی که در باال از اوستن و ِ
ِ ِ
دیو گاوپای و دانای دینی میبینیم .با روجه به ای هیمخیوانیهیا،
مضمونی است که در مرزبن ننم به شک ِ مباحثۀ ِ
ُ
متیون
چوام مرزبن ننم همان
باب ِ
داستان زررشت و دیوان است که در آییی ِ مزدیسینا و ِ
ِ
آشکارا میروان دریافت که ِ
ً
ُ
پولوی از آن مکررا صحبت شدهاست و از داستانهای موم زررشتی است .ای موضوع در اینجا با شیکلی نمیادی
ُ
ظاهر شده است؛ ّاما نشانههایی در داستان است که ما را به سوی زررشت رهنمون میکنید )1 :در هیر دو داسیتان
صیفت
خردمند دانا و یک بیخرد است که درنوایت به پیروزی دانا منجر میشود؛  )2در اوستن
شخص
ِ
ِ
رقاب ِ یک ُ ِ
متون
«دینی» به زررشت داده شده است ،در مرزبن ننم هم دینی ِ
صفت دانا است؛  )3در هر دو روایت –هم اوستن و ِ
ُ
اعمیال
شخص مقاب زررشت و دانای دینی« ،دییو» و «اهیریم » هسیتند؛  )4افعیال و
پولوی و هم مرزبن ننم -
ِ
ِ
ِ
مانند اذیت و آز ِار مردمان ،ازدوا با زنان و ...یکی است؛  )5در هر دو روایت ،دیوان پس از میلوب شدن به
دیوانِ ،
ُ
زیر زمی است) و
وی خر به دوزخ میروند که باید گفت در ِ
زیر زمی نوان میشوند (در مین ِ
باور زررشتیان دوزخ در ِ
ِ
ُ
داستان زردشت و اهریم )،
وی خر (یکی از منابع
 )6در مرزبن ننم ای رقاب به
ِ
ِ
صورت مناظره دیده میشود؛ مین ِ
ِ
بیابلی
هم به شک ِ سؤال و جواب بی خرد و دانا است .نکتهای که باید افزود ،ای است که مرزبن ننم ِ
مرد دینیی را ِ
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ّ
نفوذ اسالم در ایران بیشتر میشد
خوانده است .در
آمیزی شخصیتها اشپیگ میگوید« :هرچه ِ
روضیح ای درهم ِ
ِ
ّ
روایات سامی که
روایات ملیشان از
امکان استفاده از منابع کو برای ایرانیان کمتر میگردید ،پس آنان برای رکمی
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
درآمیختگی روایات ،شخصیتهایی همچون کیومرث و آدم،
اثر ای
ِ
اسالم با خود همراه آورده بود کمک گرفتند ،بر ِ
ُ
زررشت و ابراهیم و دیگران بر هم منطبق شدند» (غیبی .)611 – 611 :3112 ،به همی دلی در مرزبن ننم دانای
ُ
دینی (زررشت) را از ِباب دانسته است.
ُ
وی خرد ،الگویی مناسب برای ساختار و محتوا
 -3 -6 -3مین ِ
ُ
داسیتان زررشیت و دییوان /اهیریم
دیو گاوپای و دانای دینی» برگرفتیه از
از مواردی که نشان میدهد
ِ
ِ
داستان « ِ
ً
ُ
شباهت ساختاری و محتیوایی ایی داسیتان بیا
وی خر است؛
ِ
متون مزدیسنان ،خصوصا ِ
موجود در ِ
رأثیر مین ِ
رحت ِ
ُ
وی خر است .ای شباهت را در چوار وجه با ای کتاب میبینیم :وجه نخست ای است که هر دو مت به شک
مین ِ
ِ
میناوی خار  ،ییک گونیهانید .در
مفاهیم پرسشها و شیوۀ آنوا در مرزبن ننم و
مناظره سامان یافتهاند 9.وجه دوم،
ِ
ِ
آفرینش
فرینش جوان ،خرد،
دیو گاوپای ده سؤال از دانای دینی میپرسد که مفاهیمی چون جوانبینی ،آ
مرزبن ننم ِ
ِ
ِ
مینوی خر را نیز به خود اختصاص دادهاند .وجه
مردم و دیوان را در بر دارد؛ در عی حال ای موارد مومرری
مفاهیم ِ
ِ
ِ
متون
دیگر
و
اوستن
در
آن
های
سرچشمه
خالف
بر
ننم
مرزبن
»
دینی
دانای
و
گاوپای
داستان «دیو
سوم ای است که
ِ
ِ
ِ
ُ
وی خر نیز که هستۀ ّاولیۀ ایی داسیتان را دارد ،دارای مفیاهیمی
پولوی ،رنگ و بوی فلسفی به خود گرفته است .مین ِ

9
مینوی خر و ای قسمت از مزربن ننم نظر میافکنیم که چگونه تقدیر -یک
فلسفی است .برای نمونه به بخشی از ِ
مینوی خر در
اندیشۀ فلسفی -در هر دو کتاب به یک شک و برای
رساندن پیام و ِ
ِ
هدف واحدی بیان شده است .در ِ
مینوی خر ک بن کوشش ،چیز و خواستۀ گیتی
ِ
مورد روزی و خواسته ،ای پرسش و پاسخ را میبینیم« :پرسید انن از ِ
ّ
مینوی خر پنسخ ا ک بن کوشش آ نیکیی را ک مقدر نشده است ،نمیتوا ب ست
را میتوا ب ست آور ین ن ؟ ِ
ّ
آور  ،ولی آنچ مقدر شده است بن کوشش زو تر میرسد .ولی کوشش هنگنمی ک زمن بن آ نبنشد ر گیتی بیثمر
ً
(مینوی خر  ،پرسش  :13بند )3 – 3؛ دقیقا ایی
است ،ولی پس از این ر مینو ب فرین رسد و ر ترازو افزو ه شو »
ِ
دیو گاوپای از دانای دینی میپرسد و از او همی پاسخ را میشنویم « :یو گفت ... :چیست از هم چیزهان
مسئله را ِ

کتیاب الحارب و
فرهنگ ایرانیان است .مبارکشاه در
قدیمی
آداب بسیار
 .1در
ِ
ایی مناظره ِ
ِ
بودن ای متون باید گفت :مناظره از ِ
ِ
ِ
خصوص چر ِ
افزونی انش و حکمت بو » (مبارکشاه به نق از غیبی .)3 :311 ،بر
روزگنر پیشین کنرهن ب مننظره و پیغنم و
الشجنع میگوید« :بدانک ب
ِ
ِ

صورت مناظره و سؤال و جواب هسیتند؛ ماننید:
دست ما رسیدهاند ،به
ِ
ه می پایه و اساس است که بسیاری از متونی که از دورۀ پولوی به ِ
ُ
وی خر  ،یوشت فرین و. ...
منتیکن ِ گجستگ ابنلیش ،مین ِ
ّ
ُ
آبشخور ایی کتیاب از سرچشیمههیای
مفاهیم کالمی و فلسفی است؛ باید گفت به ای دلی است که
وی خر آغشته به
ِ
ِ
 .2عل ِت اینکه مین ِ
ُزروانی است .ن.کّ :
محمدی مالیری :ص .212
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ّ
مقادور بشار
کساب آ
روزی ننمقدرسات کا
ب تو ورتر؟ ینی گفت... :و
ِ
آنچ از هم چیزهن از من ورترساتِ :
ِ
ِ
ً
بینی واحد؛ ولی در دو مت .
نیست» (مرزبن ِبن رستم .)71 :3131 ،دقیقا هر دو مورد ،یک مضمون هستند با جوان ِ

طور مستقیم از
مفاهیم ای باب است که به
وجه چهارم که بسیار وجه موم و بنیادی است،
ِ
احتمال قریب به یقی به ِ
ِ
ً
ُ
دیو گاوپای و دانای دینی ،سؤال و جوابهایی هستند که دقیقا آنوا را در
مین ِ
وی خر برداشت شدهاند؛ زیرا در مناظرۀ ِ
ُ
وی خر میبینیم؛ مانند:
مین ِ
اساس آز و خرد انسانها و دیوها رقسیمبندی و از هم مجزی شدهاند؛ همی رقسیمبندی را در
در مرزبن ننم بر ِ
ُ
ُ
ُ
وی خر ک مر م
وی خر نظر میافکنیم« :پرسید انن از مین ِ
وی خر نیز -با رفاوری اندک -میبینیم .نخست به مین ِ
مین ِ
ُ
وی خر پنسخ ا ک مر م س نوعاند :یکی مردم و یکی نیممردم و یکی نیمدیو .مردم آ بنشد ک
چند نوعاند؟ مین ِ
ب آفریدگنری اورمز و ننبو کنندگی اهرمن و بو ِ رستنخیز و ِتن پسین و نیز ب هر نیکی و بدی یگری ک ر گیتی و
مینو است بیگمن (بنشد) ،ک بن (راصل) یکی از آ و اورمز و یگری اهرمن است؛ و گروشاش با ایان تنهان
بهدین پنک مز یسنن است و ب هیچ فرقۀ ضنل نگرو و گوش فراندهد .نیممردم آ بنشد ک چیز گیتی و مینو را با

کنم اهرمن از او سار زناد.
کنم اورمز و گنهی ب ِ
کنر نیک ب ِ
پسند خو کند و بننبر خو خویش و خو رأینن  ،گنهی ِ
نیمدیو آ بنشد ک ب جز این ک ِننم مر می و مر مزا گی ار  ،ب هر کنر و کر ار ب یو وپن شابی اسات .نا گیتای

کنر نیک شننسد و ن گننه ن بهشت شننسد و ن وزخ و حتی ب آمنر (رحسنب) روا نیندیشاد»
شننسد و ن مینو ن ِ
ً
ُ
معیار عق و خرد ،دقیقا همی رقسیمبندی با
اساس ِ
(مین ِ
وی خر  ،پرسش  .)3 – 35 :33در مرزبن ننم دانای دینی بر ِ
گوهر دیوان کدام؟ ینی گفت:
گوهر مردم کدامست و ِ
گوهر فرشتگان چیست و ِ
همی رعاریف را دارد « :یو گفتِ :

گوهر دیوان آز و خشم کا جاز بادی و زشاتی
گوهر فرشتگان
عقل پنکست ک بدی را بدا هیچ آشننیی نیست و ِ
ِ
ِ
َ َ ّ ُ َْ
بلبنس ملکیت مکتسی شو
او
ذات
آید،
بجنبش
رو
عقل
گوهر
ک
گ
هر
ک
مرکب
و
هر
ازین
مردم
گوهر
و
نفرمنید
ِ
ِ
ِ
ِ
بصفت یوا بیارو
کند،
استیال
رو
خشم
و
آز
گوهر
ک
گ
هر
و
شنو
رحمننی
تلقین
هم
خو
افعنل
و نفس او ر
ِ
ِ
آید و ر امر و نهی بنلقنء شیطننی گراید» (مرزبن ِبن رستم .)77 - 300 :3131 ،هر دو رقسیمبندی یکی هسیتند،
رنوا با ای رفاوت که در مرزبن ننم به جای «مردم»« ،فرشته» است؛ به جای «نیمدیو»« ،دیو» و به جای «نیممردم»،

«مردم».
ُ
اوی خار
یا در ای دو مورد که پرسش و پاسخهای مرزبن ننم  ،هم در محتوی و هم کالم ،شبیه مطالبی از مین ِ
است :در فایده و چیستی خرد در مرزبن ننم  « :یو گفت :فنیدۀ خر چیست؟ ینی گفت :آنک چاو راه ّ
حاق گام
ِ
َ
َ
ّ
لیس حقگزارت او بنشاد و
نیس اندهگسنر و ج ِ
کنی ،او ِز ِمنم ننقۀ طلبت را بجن ۀ راستی کشد و چو غمگین شوی ،ا ِ
ُ
منت وقنیع پنیت بلغز  ،ستگیرت او بنشد و چو روزگنرت بروز رویشی افکند ،سرمنیۀ توانگری
چو ر مصن ِ
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َ
نف حفظ او ایمن بنشی ،جن را از خطن و خطل و ل را از ِنسین
از کیسۀ کیمین سعن ت او بخشد و چو بترسی ر ک ِ
ََ
سخنان خود ،ای دو بیت از فردوسی را میآورد:
رأیید
ای
ر
ب
سپس
و
؛
)
300
پیشین:
»(
ار
مصو
او
ل
و زل
ِ
ِ
َ
اار منیاۀ کنرهان بنگاار
هرآنکس ک ار روانش خر
س ِ
خر ست گیر بهر و سرای

خر رهنمنی و خر رهگشنی
ُ
ُ
وی خر ک چرا بند انش و کنر انی مینو و گیتی هر و
وی خر در مورد فایدۀ خرد« :پرسید انن از مین ِ
پاسخ مین ِ
مینوی خر [ پیوست است؟ ُ
ب تو ] ُِ
وی خر پنسخ ا ک ب این علت ک از نخست من ک خر غریازی هساتم از
مین
ِ
ِ
9

مینوهن و گیتیهن بن اورمز بو م؛ و آفریدگنر اورمز ایز ا ِ آفریده ر مینو و گیتی و یگر آفریدگن را ب نیرو و قدرت و
اننیی و کنر انی ْآسن خر (رخر غریزی) آفرید و خلق کر و نگنه می ار و ا اره میکند؛ و ر سر فرشگر  ،اهرمن
و فرزندانش را ب نیروی خر بیشتر میتوا ننبو کر و از مین بر ؛ و سوشیننس بن کیخسرو و آنن ک رستنخیز و ِتن
ُ
وی خر  ،پرسش  :53بند  .)3 – 9هر
سبب نیرو و ینری خر (این کنر را) بهتر میتوانند انجنم ا » (مین ِ
پسین کنند ب ِ
خصوص چیستی و فایدۀ خرد ،در یک راستا هستند و فواید و ویژگیهای خرد را در یک سو و یک گونیه
دو مت در
ِ

برمیشمرند.

مورد خردمند است « :یو گفت :خر مند مین ِ مر م کیسات؟ ینای گفات:
دیگر دیوگاوپای از دینی در ِ
پرسش ِ
ِ
بوقت قدرت واجب شننسد و
مقنم احتمنی بشننسد و تواضع بن فرو ستن از کرم اند ،عفو ِ
آنک چو برو ستم کنندِ ،
کنر جهن فننی آسن فراگیر و از اندیشۀ جهن ِ بنقی خنلی نبنشد ،چو احسننی بیند ،بنندازۀ آ ساپنس ار  ،چاو
ِ
اسنءتی ینبد ،بر آ ُمصنبرت را کنر فرمنید و اگر او را بستنیند ،ر َ
حنمد اوصنف فزونی جوید و اگرش بنکوهند ،از
م
ِ
ُ
َم ّ
گوینیی او فتحالبنب منفعتبینای ،تان میان ِ مار م بنشاد،
هر سالمتینبی،
ذام سیرت محترز بنشد،
ِ
خنموشی او م ِ
ِ
ِ

بنور وجو ِ خویش چشمهن را روشننیی هد ،چو بکننر نشیند ،بچراغ طلبند ،از بهار
صاالح خاو فسان ِ
شمعوار ِ
ِ
یگری نخواهد و خواست را بر خرسندی نگزیند و ر تحصیل ننآمده سخت نکوشد و ر ا راک و تالقی فنیت رنج
ِ
ننینفت مرا اندوهگن نگر و ر نیل آ شن ی نیفزاید» (مرزبن ِبن رساتم.)300 - 303 :3131 ،
بر ل ننهد ،و ر ِ
ِ
ُ
انسان شایسته ،خردمند و خوبرر داده میشود ،به مبح ِ مرزبن ننما
وی خر نیز پاسخی که به دانا در ِ
مورد ِ
در مین ِ
ُ
وی خر پنسخ ا ک ب نیرو کسی شنیست تر است ک او را خشم گیر  ،بتواند خشام را بنشانند و
نزدیک است« :مین ِ
نظار
گننه نکند و خویشتن را آرام گر اند؛ و ب خر کسی کنملتر است ک بتواند روا ِ خویش را نجنت بدهاد؛ و از ِ

بییت دوم از دیباچی
بیت نخست مربوط به
دفتیر پینجم )727 :و ِ
ِ .1
ِ
داستان «رستم و اسفندیار» است( :ن.ک :فردوسییِ ،1711 /1991 ،

ستایش خرد» که مصراع اولش در رصحیح خالقیمطلق به ای شک ضبط شیده اسیت« :خیرد رهنمیای و خیرد
شاهنامه در «گفتار اندر
ِ
ِ
ِ
دفتر یکم.)4 :
دلگشای» (ن.ک :فردوسیِ ،1722 ،
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گفتنر کسای خاوبتار اسات کا
خیم (رخوی) کسی استوارتر است ک هیچگون فریب و بهنن ای ر او نیست؛ و ِ
ُ
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دکتر احمد رضایی
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در شروح متون ،بسیاری از اوقات با توضیحاتی مواجه میشویم که پیوند چندانی با متن ندارد و به نظر
میرسد چنین گسستی نتیجۀ بیتوجهی به ساختار کالم است؛ به عبارت دیگر ،این گسست ممکن است
از تمرکز بر یکی از عناصر متن مانند واژگان ،اصطالحات ،صور بالغی یا اشارات و وانهادن سایر مؤلفهها
ناشی شده باشد که نتیجۀ آن غفلت از ساختار متن به عنوان یک کل منسجم است؛ ازجمله آثاری که
شاید به دلیل اهمیت و تأثیر آن بر متون مختلف ،همواره مورد نظر شارحان بوده ،حدیقۀ سنایی است.
لکن در شروح مختلف حدیقه نیز ابیاتی دیده میشود که یا شرح آنها بدون توجه به ساختار کلی متن
است یا تقریر و تکرار شرح و دریافت دیگران بدون تأمل در جوانب آن .پژوهش حاضر به بررسی شرح
یکی از ابیات حدیقه پرداخته که در آن شارحان بدون توجه به صدر و ذیل متن یا به تعبیری بدون عنایت
به بافت کالم ،به تبعیت از شرح و گفتۀ دیگری ،گرانیگاه بیت را اشارت به داستانی دانستهاند و بر همین
اساس مطالبی را عرضه کردهاند که چندان پذیرفتی نمینماید؛ درحالیکه به نظر میرسد اشارت بیت به
نام شخصی خاص است که ازجمله راویان حدیث به شمار میرود.
کلیدواژه ها :نقد ،شرح ،حدیقۀ سنایی ،حدیث بطی.
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مقدمه

شروح متون به منظور تبیین و روشن کردن جوانب گوناگون متن مورد نظر برای خوانندگان است؛ به سخنی دیگر
از نظر شارح ،متن دارای پیچیدگیهایی است که ممکن است خواننده ،حتی خوانندۀ متخصص ،نتواند آن را برطرف
کند؛ ازاینرو شارح کوشش میکند چنین غوامضی را مرتفع کند و خواننده را از جریان کالم مطلع نماید .میتوان
گفت پیچیدگیهایی که شارح در پی تبیین آنهاست ،ناشی از دو مؤلفه است:
الف) دستگاههای مختلف متن :این بخش تمام عناصر متنی یعنی دستگاههای زبانی ،بهویژه واژگان (ازجمله
معانی لغات و اصطالحات خاص) ،دستگاه نحوی و دستگاه بالغی را دربرمیگیرد .شارح متن با توجه به پیچیدگیای
که ممکن است از یکی از موارد مذکور نشأت گرفته باشد ،به توضیح و تبیین متن میپردازد.
ب) فرامتنها :گاهی غموض متن حاصل ساختارهای متنی (بهگونهای که اشاره شد) نیست بلکه از عناصر یا
مؤلفههای خارج از متن است که در اینجا با عنوان فرامتن از آن یاد میشود؛ پر واضح است پیوند میان متن و فرامتن
بر مبنای نشانه و داللتی خاص است ،یعنی در خود متن نشانهای از پیوند آن با فرامتن دیده میشود و شارح نمیتواند
از نزد خویش فرامتنی را در متن جای دهد ،حاصل اینکه دریافت معنای متن در گرو دانستن فرامتن مورد نظر است.
اشارات یا زمینههای تاریخی را میتوان از این دست به شمار آورد.
مؤلفههای یاد شده نمیتوانند مستقل و جدا باشند ،بلکه باید آنها را در تعامل با یکدیگر در نظر آورد؛ این موضوع
همان توجه به «شکل اثر ادبی» است که فرمالیستها نیز بر آن بسیار تأکید میکردند ،بر اساس آن هر نکتۀ ادبی ،از
واژه تا سخن ،باید در پیوندی که با سایر نکتهها دارد ،بررسی شود (احمدی  .)05 :۲۷۳۱در این صورت متن کل
ساختارمندی را تشکیل میدهد که دستگاههای گوناگون آن در پیوند با یکدیگرند و هر عنصر باید در ارتباط با عناصر
دیگر ،چه متنی و چه فرامتنی ،بررسی شود.
با توجه به آنچه آمد ،به نظر میرسد در بسیاری از شروح متون فارسی دو ویژگی به چشم میخورد :الف)
بیتوجهی به ساختار یا جزوی نگری :یعنی بدون توجه به ساختار کلی متن تنها یکی از اجزای آن را بررسی یا شرح
مینمایند .ب) نقل بدون تفحص دریافت دیگران :عالوه بر جزونگری مسألۀ دیگر در شرح متون ،نقل گفتههای
دیگران بدون جستجو در کرانههای آن است .نقل و تکرار نظر دیگران در این شروح سه ویژگی دارد :الف) تکرار صرف
و بدون تحلیل و نقد ب) بررسی نکردن درستی یا نادرستی مطلب که ممکن است از اعتماد شارح ناشی شده باشد
ج) بیتوجهی به ارتباط یا عدم ارتباط مطالب منقول با متن مورد نظر .این عوامل موجب گسست شرح با متن میشود.
حدیقۀ سنایی ازجمله متونی است که به دلیل تأثیر بر اندیشۀ نویسندگان و شاعران پس از خود و درنتیجه بر متون
دیگر ،میتوان آن را از آثار اصیل ( )Canonدر زبان فارسی به شمار آورد؛ همین امر موجب پژوهشهای بسیاری در
جوانب این متن و به خصوص در حوزۀ شرح آن شده است ،لکن علیرغم کوشش شارحان ،میتوان گفت شروح
حدیقه از آسیبهایی که اشاره شد بر کنار نمانده است .در این پژوهش به بررسی یکی از ابیات حدیقه یعنی:

سال پنجاه و سوم

حدیث بطی بررسی و نقد بيتی از ...

تووو در ایوون راه مووعوورفووت غوولووطووی

68

سوووال و مووه مووانووده در حوودیووث بووطووی
(سنایی)96 :۲۷۳۱ ،

در شروح مختلف خواهیم پرداخت و نشان میدهیم این شرحها گرفتار جزوی نگری و تکرار مطالب دیگران
شدهاند و چگونگی پیوند توضیحات خویش را با سایر اجزای متن تبیین نکردهاند و همین امر موجب دگرگونی عمیقی
در معنای متن شده است.
پیشینۀ پژوهش

بیت مورد بحث اگرچه از ابیات درخور توجه و نسبتا آغازین حدیقۀ سنایی است ،بسیاری از آثاری که به شرح
حدیقه یا توضیح مشکالت آن پرداختهاند یا گزیدهای از این اثر عرضه نمودهاند ،از شرح و تبیین این بیت خودداری
کرده ،توضیحی دربارۀ آن ارائه نکردهاند؛ از آن جمله میتوان به تعلیقات حدیقهالحقیقه مرحوم مدرس رضوی
(بیتا) ،آب آتش فروز ( )۲۷۳۱از دکتر رضا اشرف زاده ،گزیدۀ حدیقهالحقیقه ( )۲۷۳۲از دکتر علیاصغر حلبی،
گزینش و گزارش از حدیقۀ سنایی ( )۲۷۱۱از سید محمد راستگو و در باغ روشنایی گزیدۀ حدیقهالحقیقه
( )۲۷۱۱از دکتر احمد مهدوی دامغانی اشاره کرد .در پنج متن دیگر شارحان به توضیح متن پرداختهاند که بررسی و
نقد شرح آنان موضوع پژوهش حاضر است.
بررسی بیت سنایی در شروح پنجگانه

در اینجا نخست توضیحات شارحان به ترتیب تاریخی دربارۀ بیت مورد نظر ارائه میشود ،آنگاه به بررسی و نقد
آنها میپردازیم:
 -۱لطایف الحدایق عبداللطیف

میتوان از شرح عبداللطیف به عنوان نخستین شرح کامل حدیقه یاد کرد ،این شرح بر سایر شروح حدیقه ،به
خصوص شروح کامل این متن ،سایه افکنده است .عباسی در توضیح این بیت سنایی چنین آورده« :میفرمایند تو در
راه حق معرفت را غلط کردهای و سال و ماه در قیل و قال این راه درنگ و دیر ماندهای در این صورت راه و حدیث را
موقوف باید خواند و اگر اضافت خوانده شود غلطی به معنی غلط کننده باید اعتبار نمود و اگر بط را جدا قرار داد یا را
یای خطابی گفته شود به آن حدیث مناسبتی دارد که گویند روباه کنار آبی که بطان در آن میباشند آمده ،بوته گیاهی
کنده ،در آب میاندازد و آن بوته چون به پیش قراول بطان که پاسبان و چوکبدار آنهاست میرسد ،قراول تصور جانوری
کرده به طریق معهود فریاد میزند ،بطان همه آگاه شده ،فریاد برمیآورند ،دو سه مرتبه که روباه این عمل کرد و قراول
فریاد زد ،بطان زبان طعن بر او دراز میکنند که هیچ قضیه در میان نیست و تو ناله بیوجه میکنی و ما را بیذوق
میسازی ،تا قراول هم فریب خورده همه غافل میشوند و تصور مینمایند بوتههای گیاه است که از کنار آب کنده
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شده و میآید ،آخر روباه بوته در دهن گرفته ،خود به آب درآمده بطی را ناگه به چنگ درمیآورد ،آن وقت ناله و فریاد
بطان فایده نمیبخشد»(عباسی .)05 :۲۷۱۳ ،سپس عباسی بر اساس این حکایت بیت مذکور را چنین معنا کرده:
«مانند حدیث حیلۀ روباه با بط ،سال و ماه در حرف و حکایت ،زرق و سالوس و طاماتی و به مکر و حیله میل داری
که راه معرفت را به دست آوری و به حیله خلق را صید کنی و در این معنی بهغلط افتادهای»(همان.)۷۳ ،
 -۲طریقه بر حدیقه

شرح دیگر طریقه بر حدیقه است؛ عالیی در توضیح این بیت گفته است« :در بطی ،یای خطاب است .میفرماید
که قیل و قال که ورای حال است ،سال و مه غلط رفته و از معرفت و راه حق خبری نگفته .حدیث ،فریاد بط عموما.
گویند که در قرارگاه بطان روبهی درافتد مستور و بوتهای از برگ و گیاه برکند و در برکه اندازد تا قافلهساالر بطان که قراول
و یتاقی ایشان باشد فریاد برآورد و ایشان بر آن فریاد بیهنگام روی در هم کشند و روبه یکی را از ایشان برباید تا پندارند
که فریاد ایشان بی سود نبود .و ،ای ،بیحاصلی.
ای خوشووا حوالوت آن نفس کوه در پوای حریف

سووور و دسوووتووار نودانود کووه کودام انوودازد

و این حکایت صید روبه است که بر کنار غدیری که مسکن بطهاست آمده چند دفعه بوتۀ خار در آب اندازد،
بطان فریاد برآورند چون ببینند که خار است آسوده گردند و این ّ
حیاله چند ّکرت چنین نماید تا به کلی آنها غافل شوند
و صدای آب و بوته را محض وهم خود پندارند و دیگر به صدا و آنچه در آب است متوجه نشوند؛ آنگاه روباه بوته در
دهان گرفته خود در آب درآید و اینها را صید بکند»(بهادر.)۷۳-69 :۲۷۱۳ ،
مالحظه میشود عالیی تقریبا همان مطالب عباسی را آورده است ،به خصوص داستان بط را که البته عباسی نیز
مأخذی برای آن ذکر نکرده است .عالیی نیز «حدیث بط یا بطی» را چیزی جز همان داستان روباه و بط ندانسته است
و هیچ توضیح یا شرحی دربارۀ پیوند داستانی که نقل کرده ،با بیت مذکور نداده است .نکتۀ حائز اهمیت اینکه ایشان
حدیث را به معنای «فریاد بط عموما» دانسته است ،به سخنی دیگر از نظر ایشان یکی از معانی حدیث ،فریاد بط
است .با این اوصاف میتوان معانی فراوانی برای حدیث در نظر گرفت؛ یعنی هنگامیکه با صدای هر موجودی همراه
شود ،به معنای صدای آن موجود است!
 -۳شرح مشکالت حدیقه سنایی

در کتاب شرح مشکالت حدیقه سنایی ،شارح در توضیح این بیت نخست حکایت کلیلهودمنه را آورده «گویند
بطی در آب روشنایی ستاره میدید میپنداشت که ماهی است قصد میکرد تا بگیرد و هیچ نمییافت؛ چون بارها
بیازمود و حاصلی ندید فروگذاشت .دیگر روز هرگاه که ماهی بدیدی گمان بردی که همان روشنایی است ،قصد
نپیوستی و ثمرات این تجربت آن بود که همه روز گرسنه بماندی ».سپس حکایت و توضیحات عبداللطیف عباسی را
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نقل کرده است؛ آنگاه اظهار داشته« :واضح است که حکایت اول بر این حکایت ترجیح دارد چون حکایت دوم در
حقیقت بیان حیلۀ روباه است نه ماجرای گمان بط آنچنان که در کلیله آمده است(».طغیانی.)55_96 :۲۷۱۱ ،
 -۴شرح دشواریهایی از حدیقهالحقیقه سنایی

مؤلف شرح دشواریهایی از حدیقهالحقیقه سنایی در تبیین این بیت آورده است« :حدیث بط :عالمه دهخدا در
امثال و حکم بعد از آنکه شواهدی از عبارت را نقل میکند ،میگوید« :جمله تعبیر مثلی است لیکن معنی آن چنانکه
باید بر من روشن نیست» و در لغتنامه آورده است« :ظاهرا ممارست به خطا و تجربت غلط است» .داستانی که در
کلیله آمده و عالمه دهخدا نیز آن را نقل کرده با مفهوم فوق مطابقت دارد؛ زیرا دریافت بط نیز در داستان بر مبنای وهم
و گمان است« .گویند بطی در آب روشنایی ستاره میدید میپنداشت که ماهی است قصد میکرد تا بگیرد و هیچ
نمییافت؛ چون بارها بیازمود و حاصلی ندید فروگذاشت .دیگر روز هرگاه که ماهی بدیدی گمان بردی که همان
روشنایی است ،قصد نپیوستی و ثمرات این تجربت آن بود که همه روز گرسنه بماندی( ».کلیلهودمنه ،مینوی،۲۰۱ ،
نیز ر.ک کلیلهودمنه عربی .)۷۵ ،که بدین ترتیب «در حدیث بط بودن» کنایه از اشتباه کاری و درک درستی از حقیقت
نداشتن استّ (».دری.)44 :۲۷۳۱ ،
آنچه از عالمه دهخدا نقل شده همراه با تردید و شک است؛ چنانکه در امثال و حکم گفتهاند که معنای حدیث
بط بر ایشان روشن نیست و در عبارت منقول از لغتنامه هم آمده است که معنای حدیث بط ظاهرا ممارست به خطا
و تجربت غلط است ،در مجموع عالمه دهخدا نظر قاطعی در این مورد ابراز نفرمودهاند .ترکیب «در حدیث بط
بودن» نیز منطبق نیست؟ اگر بخواهیم ترکیبی را در این بیت به عنوان کنایه مفروض بدانیم ،به نظر میرسد باید
ا
ترکیب «در حدیث بط \ چیزی ماندن» باشد که تفصیال بدان خواهیم پرداخت.
 -۵حدیقهالحقیقه و شریعهالطریقه

در تعلیقات این اثر آمده« :در لغتنامه برای توضیح حدیث بط به داستانی از کلیلهودمنه استناد شده
است»(سنایی ،)۳۱۰ :۲۷۳۳ ،سپس همان داستان کلیلهودمنه نقل گردیده است و در ادامه آمده« :مفهوم بیت ظاهرا
ناظر به ممارست به خطا در یک تجربه است .سنایی در جایی دیگر گفته است:
هووور زموووان توووازهتووور بوووود نوووموووطوووش

خصوووم خوووانوود هوومووی حوودیووث بووطووش

و در جای دیگر:
کوایون سووخون بواز هوم از آن نومط اسوووت

توا چوو دیوگور سووخون صووفویور بوط اسوووت

که ربطی به حدیث بط کلیله ندارد و باید اشاره به چیز دیگری داشته باشد .در حیاهالحیوان الکبری (:۲۱۵۱
 )۲۳۳\1ذیل امثال مربوط به بط ،مثل «للبط تهددین بالشط» آمده ،به معنای بط در ساحل با خطرات زیادی مواجه
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میشود .در عجایبالمخلوقات که در حدود قرن ششم تألیف شده ،هم حکایتی آمده که بیانگر سادهلوحی این پرنده
است« :بط مرغی است ثقیل ،عاجز ،صیاد آن را بهآسانی گیرد…صیادی حکایت کرد و گفت :صد مرغآبی بگرفتم.
و کدویی بزرگ در آب افکندم تا بر سر آب میرفت و مرغآبی آن را میدید و با وی الف میگرفت .آنگه کدو را برگرفتم
و زیر وی سوالخ کردم و سر را در کدو کردم و جای دو چشم را سوالخ کردم و از آن سوالخ نگه میکردم و در آب
میرفتم و مرغی را میگرفتم و بالهای وی میشکستم و بر آب میافکندم .پس جمله برداشتم»(سنایی:1665 ،
.)۳۱۲-625
بررسی و نقد بیت

مالحظه میشود آنچه در شروح مذکور محل بحث بوده ،نقل داستان بط است؛ البته عبداللطیف به برخی
مفردات ازجمله «یا» در «غلطی» و «بطی» پرداخته و آن را «یا» ی خطاب دانسته است که منظورش معنای «هستی»
یا همان دوم شخص مفرد است که این مطلب را عالیی نیز تکرار کرده است؛ لکن دربارۀ موضوع اصلی یعنی «حدیث
بطی» که اساس ابهام بیت است ،عبداللطیف داستانی را مطرح نموده که صرف نظر از مشخص نبودن مأخذ آن،
کوشش کرده بر مبنای آن معنایی برای این بیت ارائه کند.
مطالب عباسی بعدها اساس دیگر شروح قرار گرفته است و اغلب شارحان معنای بیت را به همین داستان گره
زدهاند .از میان پنج شرح مورد بحث ،دو شرح (طریقه بر حدیقه و شرح مشکالت حدیقۀ سنایی) کامال همان داستان
و توضیحات را نقل کردهاند (البته شرح مشکالت حدیقۀ سنایی عالوه بر آن به داستان کلیله هم اشاره و آن را نقد کرده
است) ،یک شرح (شرح دشواریهایی از حدیقهالحقیقه سنایی) با اشاره به تقریرات عالمه دهخدا در امثال و حکم و
لغتنامه ،حدیث بط را به داستانی از کلیلهودمنه پیوند زده است .در متن پنجم یعنی تصحیح و تحقیق حدیقهالحقیقه
و شریعهالطریقه نیز در تبیین حدیث بط ،ضمن نقل داستان کلیله و تکرار سخن منقول از مرحوم دهخدا« :ممارست
به خطا در یک تجربه» ،معنای بیت را ناظر به مثلی منقول در حیاهالحیوان الکبری و داستانی از عجایبالمخلوقات
دانستهاند؛ به سخنی دیگر ،به جای مثل امثال و حکم دهخدا و داستان کلیلهودمنه ،مثل و داستانی دیگر آمده ،اما اصل
موضوع چندان تفاوت نکرده است.
نقطۀ اتصال همۀ این شروح این است که همه آنها حدیث بط را دال بر داستانی دانستهاند که دربارۀ بط یا به
عبارتی جهالت بط بوده است ،لیکن برخی به کلیله استناد کردهاند و برخی به عجایبالمخلوقات.
پرسش اصلی این است کدام نشانه متنی شارحان را قانع کرده است که این بیت به داستانی اشاره میکند و حاصل
آن مثال «ناظر به ممارست به خطا در یک تجربه» مانند تجربۀ مرغابی یا بط است؟
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کم توجهی به ساختار متن
تووو در ایوون راه مووعوورفووت غوولووطووی

سووووال و مووه مووانووده در حوودیووث بووطووی
(سنایی)۵۳ :۲۷۳۱ ،

به نظر میرسد روشن شدن معنای بیت مورد نظر در گرو سه مرحله است :در مرحلۀ نخست باید ساختار
دستوری بیت ،بویژه مصراع دوم را بررسی کنیم .در شرح متون عمدتا به ساخت دستوری متن توجه نمیشود،
درحالیکه تبیین چگونگی نحو متن ،گام اول ِدریافت معنای آن است .بیت مذکور نیز از این قاعده مستثنا نیست و
در شروح مورد بحث چیزی دراینباره نیامده و اغلب به بیان کلی موضوع بسنده کردهاند؛ فقط در شرح دشواریهایی
از حدیقه سنایی ،پس از نقل سخنان عالمه دهخدا و بیان داستانی از کلیله ،آمده"« :در حدیث بط بودن" کنایه از اشتباه
کاری و درک درستی از حقیقت نداشتن است(».دری .)44 :۲۷۳۱ ،اگر به ساخت دستوری متن توجه کنیم ،چنین
کنایهای از آن برنمیآید ،زیرا ساخت نحوی متن بدین صورت است :تو سال و مه در حدیث بط ماندهای؛ به سخنی
دیگر شارح محترم مانده را از متن حذف کرده و حتما متن را چنین فرض کرده :تو سال و ماه در حدیث بط هستی!
که توانسته کنایۀ «در حدیث بط بودن» را از آن استخراج کند .پیداست که بر اساس نحو متن چنین کنایهای از آن به
دست نمیآید.
در مرحلۀ دوم باید به مفردات متن و ترکیبات پرداخت؛ چنانکه اشاره شد ،مناط بحث در اینجا مصراع دوم
است .در این مصراع ماندن از نظر قاموسی و حدیث بط از جهت اشارات! درخور تأملاند.
ماندن :ازجمله معانی «ماندن» که به نظر میرسد با متن حاضر سازگارتر است عبارت است از :درنگ کردن،
مشغول شدن؛ با این وصف میتوان گفت معنای مصراع بدین صورت است :تو سال و مه مشغول حدیث بط هستی.
حدیث بط :نکتۀ دوم و گرانیگاه بحث که شروح مختلف بر آن متمرکز شدهاند ،حدیث بط است که در شروح
مذکور اجماال بدین صورت آمده است:
گویا نخست عبداللطیف عباسی گفته است که حدیث بط به داستان بط و روباه اشارت دارد و بر این مبنا داستانی
را ،چنانکه آمد ،آورده است؛ اما داستان مذکور در معنایی که عباسی ارائه کرده دخالتی ندارد« :میفرمایند تو در راه
حق معرفت را غلط کردهای و سال و ماه در قیل و قال این راه درنگ و دیر ماندهای (عباسی .)۷۳ :۲۷۱۳ ،عالیی در
توضیح این بیت چیزی بر گفتههای عبداللطیف نیفزوده است (بهادر .)۷۳-۷۵ :۲۷۱۳ ،در شرح مشکالت حدیقه
سنایی (طغیانی )۳۰-۵۳ :۲۷۱۱ ،ضمن اشاره به داستانی از کلیله ،همان مطالب عباسی آمده است .در شرح
دشواریهایی از حدیقه سنایی ،تنها همان داستان کلیله جایگزین داستان عباسی شده و همانطور که پیشتر اشاره شد،
کنایه"« :در حدیث بط بودن" به معنای اشتباه کاری و درک درستی از حقیقت نداشتن» (دری )۱۱ :۲۷۳۱ ،را از بیت
به دست داده که با ساختار نحوی متن متناسب نیست .در تحقیق و تصحیح حدیقه هم با اشاره به داستان کلیله و اینکه
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«مفهوم بیت ظاهرا ناظر به ممارست به خطا در یک تجربه است»(سنایی ،)۳۱۰ :۲۷۳۳ ،داستان مذکور را با این
َ
بیت بیمناسبت دانسته و َمثل و داستان دیگری آمده است! منتها باز چگونگی پیوند آن با بیت سنایی مشخص نشده
است.
مرحله یا گام سوم ،تبیین معنای بیت با توجه به جایگاه آن در ساختار متن و پیوند آن با دیگر ابیات است .سنایی
بیت مورد بحث را در فصلی با عنوان «اندر صفا و اخالص» آورده است .حاصل ابیات مختلف این فصل مبتنی بر
این موضوع است که :باید آیینۀ دل از نفاق و نیرنگ زدوده شود و در آن شک و تردید نباشد؛ اگر نوری در آیینۀ دل
نمیتابد ،عیب از نور نیست ،از آیینۀ دل است… سپس سنایی میگوید :تو در راه معرفت در اشتباهی ،سال و ماه در
حدیث بط (ی) ماندهای (سنایی .)۵۳-۵۱ :۲۷۳۱ ،به عبارتی در اینجا سخن از توجه به دل و حال است و به نظر
میرسد سنایی در این بیت معتقد است کسانی که مشغول حدیث بط (ی) هستند ،نمیتوانند به معرفت دست یابند،
فارغان از معرفت کسانی هستند که به جای پرداختن به دل ،به حدیث بط روی آوردهاند؛ به سخنی دیگر ،حدیث بط
نقطۀ مقابل معرفت قلبی است .با توجه به این موضوع ،باید حدیث بط (ی) به چیزی فراتر از مرغابی و روباه داللت
کند برای روشنتر شدن موضوع باید به دیگر کاربردهای ترکیب حدیث بط (ی) در حدیقۀ سنایی توجه کرد؛ به قول
وینوگرادوف باید زبان هر اثر را بهگونهای جداگانه بررسی کرده ،سپس زبان آن را با زبان مجموعۀ آثار مؤلف در نظر
گرفت؛ پس از این دو پلۀ پژوهش ،باید زبان آثار دیگری را که در دوران اثر مورد بحث نوشته شدهاند ،بررسی کرد
(احمدی.)۷۱ :۲۷۳۱ ،
جستجو دراینباره نشان میدهد سنایی در دو موضع دیگر حدیقه ،از حدیث بط سخن به میان آورده است:
 -۲در حکایتی محمود غزنوی بوبکر قهستانی را به روم میفرستد و به او میگوید که اگر رومیان با تو جدل کردند
باید جوابی از سر لطف به آنان بدهی… پس از آنکه پیغام به روم رسید:
چوون شووونوویوود ایوون سوووخوون عووظوویووم الووروم

کوورد دسووووتووور خووویووش را مووعوولوووم

کوایون سوووخوون بوواز هوم از آن نومووط اسوووت

نوه چوو دیگر سووخن حودیوث بط اسوووت
(سنایی)090 :1654،

 -۱در فصلی دیگر با عنوان «افتخار نفسه علی اهل عصره» به رجحان سخن خویش بر همگان میپردازد ،در
ابیاتی از این فصل ،میگوید:
کوس نوگوفوت ایون چونویون سووخوون بووه جهووان

ور کسوووی گووفووت گووو بوویووار و بووخوووان

هووور زموووان توووازهتووور بوووود نوووموووطوووش

خصوووم خوووانوود هوومووه حوودیووث بووطووش
(همان)۳۲۱ ،
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به نظر نمیرسد این ابیات با داستان مرغابی و روباه در پیوند باشند و با این داستان بتوان مشکل آنها را برطرف
نمود؛ چنانکه مالحظه میشود در این ابیات ،بحث اصلی اصالت سخن است و اینکه مدعیان برای عیبگیری به
سنایی ،سخنان بیمانند و اصیل او را (طبق گفته خودش) مانند حدیث بط میدانند .روشن است در این موارد عبارت
«ممارست به خطا در یک تجربه» یا معانیای از این دست ،نمیتواند به روشن شدن موضوع کمک کند.
آنچه در این ابیات و بیت مورد بحث مکرر است ،ترکیب حدیث بط است که سنایی در همهجا آن را با سخنان
بیهوده یا سخن غیر اصیل مرتبط کرده است .در این ترکیب با دو واژه «حدیث» و «بط» روبهرو هستیم .با توجه به
آنچه در شروح آمده ،اغلب شارحان حدیث را در یکی از معانی واژگانی یعنی «سخن و کالم» به کار بردهاند و جالب
اینکه از دیگر معانی آن ازجمله معنای اصطالحی این واژه چشمپوشی کردهاند؛ به نظر میرسد واژۀ حدیث ،بو یژه
اینکه این واژه با خصم نیز همراه شده ،در معنای اصطالحی بهکار رفته است؛ یعنی سخنی که از پیامبر (ص) رسیده
است .این واژه به بط اضافه شده ،با این وصف حدیث بط میتواند به معنای حدیثی باشد که مرتبط با بط است ،به
عبارتی این حدیث یا دربارۀ بط است یا مرتبط با شخصی با نام یا کنیۀ بط .با این وصف باید میان حدیث و بط (ی)
بتوان رابطهای یافت؛ پیوندی که بتوان آن را با بیت سنایی نیز درخور دانست.
در میان محدثان قرن چهارم به یکی از پیشوایان علم حدیث و فقهای حنبلی به نام ابن بط ،ابن بطه و ابن بطی
ْ
برمیخوریم .عبیدالله بن محمد معروف به ابن بطه محدث ،فقیه ،متکلم در سال  ۴۰۳هجری قمری در ُعک َبرا متولد
شد و در  ۴۸۳هجری قمری در همانجا درگذشت (کحاله .)۴۵۳ :۴۳۴۳ ،در جلد سوم دانشنامۀ بزرگ اسالمی ذیل
مقالۀ «ابنبطه عکبری» ،ضمن اشاره به زندگی ابن بطه به چند نکته دربارۀ او اشاره کرده که به نظر میرسد در خور
اهمیت باشد :نخستین موضوع اینکه سند روایات ابنبطه از زمان خود او مورد طعن مخالفان بوده و علمای غیر حنبلی
پس از ابنبطه ،در عین احترام به شخصیت او ،وی را در حدیث ضعیف دانستهاند .عالوه بر این او را دارای تألیفات
فراوان دانستهاند بهگونهای که تعداد آثار وی را تا یک صد اثر ذکر کردهاند (دانشنامه بزرگ اسالمی :۷۳۳ ،ج .)۴
همچنین در کتاب إبطال التأویالت ألخبار الصفات اثر محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن الفراء (المتوفی:
ا
 854هـ)  ۴هنگامیکه از ابن بطه یاد میکند به سستی و ضعف روایات او اشاره میکند؛ مثال درباره صفات خداوند
از افراد متعددی نام میبرد ولی هنگامیکه به کتاب االبانه و ابن بطه میرسد تأکید میکند که این افراد (کسانی را که
پیشتر نام برده) اجازه نمیدهند که سخن باطل یا ضعیفی نقل شود (الفراء ،۱۰۲۰ ،ج  )۲ :۳۲به عبارتی الفراء میداند
سخنی که به ابن بطی منتسب باشد ،ضعیف است و دیگران از پذیرش آن ابا دارند .همچنین رضا نعسان در مقدمه
کتاب الشرح و االبانه علی اصول الدیانه ابن بطه ،ضمن رد نظر ابن اثیر و ابن جوزی مبنی بر اینکه بطه از اجداد وی
بود تأکید میکند که بطه به عنوان کنیتی برای وی به کار میرفته است (ابن بطه )16 :1426 ،عالوه بر این ،اشاره
میکند ابن حجر و ذهبی احادیث این بطه را ضعیف میشمردهاند (همان .)۲۳ ،چنین پیشینهای نشان میدهد احادیثی
که از طریق ابن بط (ه) روایت شده ،احادیثی ضعیف و غیرقابل اعتنا بودهاند .اکنون با توجه به نکتههایی از این دست،
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میتوان گفت میان حدیث و بط رابطهای معنادار است؛ به دیگر سخن ،حدیث در اینجا در معنای اصطالحی خود
بهکار رفته است و مضافالیه آن یعنی بط یا بطی فیالواقع اسم خاص است؛ بدین ترتیب با توجه به اینکه احادیثی که

ابنبطی روایت میکرده ،از زمرۀ احادیث سست بوده ،میتوان گفت حدیث بط (ی) یعنی سخنان سست و
ضعیف.
ابیات دیگری هم که از حدیقۀ سنایی نقل شد ،مؤید همین معنا هستند .بر این اساس ،به نظر میرسد معنای
بیت ِمورد بحث بدینگونه است:
تمام اوقات ،مشغول
تو در راه معرفت (خدا که از راه دل است ،با توجه به ابیات پیشین این بیت) در اشتباهی و ِ

سخنان بیهوده و سست هستی.
ِ

بویژه اینکه در بیت بعد از سخنان بیهوده و بیهودهگویان سخن به میان میآید:

گووویوود آن کووس در ایوون مووقووال فضووووول

کوووه توووجووولوووی نووودانووود او ز حووولوووول
(سنایی)96 :۲۷۳۱ ،

نتیجهگیری

چنانکه اشاره شد در تحلیل متن ،باید عالوه بر توجه به ساختار متن و فرامتنها ،از جزئینگری و نقل بدون بررسی
سخنان دیگران پرهیز کرد .در شروح متون فارسی ازجمله حدیقۀ سنایی ،در مواضع متعدد ،عواملی از این دست
موجب از دست رفتن معنای متن شده است؛ ازجمله در بیت:
تووو در ایوون راه مووعوورفوووت غوولووطوووی

سوووال و مووه مووانووده در حوودیووث بووطووی

عبداللطیف عباسی حدیث بط را متضمن داستانی دانسته و شارحان پس از وی نیز بدون توجه به ساختار متن،
بویژه ساختار نحوی آن ،سخنان وی را تکرار کردهاند؛ درحالیکه نمیتوان میان داستان منقول در شروح و بیت مذکور،
پیوندی برقرار کرد .برخی دیگر اشارۀ داستانی را تغییر دادهاند و داستانی دیگر را جایگزین آن کردهاند ،لیکن مشکل
متن به حال خود باقی مانده است؛ حالآنکه اگر عبارت مذکور را با توجه به ساختار متن و فرامتن در نظر آوریم،
اشارت و معنا دیگرگون میشود.
به نظر میرسد این عبارت به شیوۀ یکی از محدثان به نام ابن بطی یا ابن بطه اشارت دارد که در میان محققان
دانش حدیث ،احادیث وی به سستی شهره بوده و گویا به منقوالت وی وقعی نمینهادهاند؛ بر این مبنا ،حدیث بط،
میتواند در معنای عام ،شامل هر سخن سست و بیپایهای شود و همانطور که اشاره کردیم ،ابیات دیگر سنایی نیز
این معنا را تأیید میکند.
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ترهنگها ،ترهنگ لتتی تارسی به تارسی به نام عجایباللغه (تألیف در حدود نیمۀ قرن دهم) از تیردی
به نام ادیبی اس  .از ای اثر تا کنون تنها یک دس نویس در کتابیانۀ مجلس به شمارۀ  2912به دس
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بهاحتمالزیاد منابع مورد استفادۀ مؤلف بود اند ،دید نمیشوند .ازآنجاکه مدبری مصی ای ترهنیگ
پی از ای به بررسی مفصل ای ابیات در تصیی خود یا مقالهای ّ
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ای اثر تاکنون در هیچیک از چاپهای دیوان رودکی ازجمله نفیسی ،میرزایف ،شعار ،امامی ،هیادی-
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موازی سبکشناسی و ضبط سایر منابع به ای نتیجه رسیدیم که هیچیک صیححی معرتیی بیهعنیوان
بیتی تاز از رودکی را ندارند و همگی ابیاتی برساختۀ ادیبیی ییا مؤلفیان منیابع میورد اسیتفادۀ وی بیود
اس .
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 .1مقدمه

ترهنگهای لت ازجمله منابعی هستند که پس از نابودی دیوانهای شیاعران پیشیگام ازجملیه دییوان هیزار و
صدسالۀ رودکی سمرقندی ،به ما در بازیابی پار ای از اشعار و سرمایههای گرانبها کمک شیایانی کیرد انید .عمیر
قدیمیتری ترهنگ موجود که امروز به دس ما رسید  ،به بی از نهصد سال میرسد .ای ترهنگ ،لغت فرس نام
دارد که اسدی آن را بنا نهاد و برای برخی از واژ های سرۀ پارسی دری ،شواهدی از سرود های شاعران پیشگام نظیر
شهید بلیی ،رودکی ،دقیقی ،بوشیور ،منجیک ترمذی و  ...آورد اس .
ً
پس از اسدی ظاهرا برخی از شاگردان وی ،روش استاد خود را ادامه داد و برخی نسیههایی متفاوت با لغحت
ّ
فرس اسدی همرا با پار ای شواهد و لتاتی تاز  ،ارائه دادند .به همی دلییل در نسییههیای خایی موجیود از ایی
ّ
ترهنگ ،اختحتات تاحشی ازجمله تعداد واژ ها و شواهد دید میشود .بهعنوانمثال در خانوادۀ نسیۀ خای مورخ
( 129ق) ،بسیاری از لتات بدون شاهد ضبطشد اند؛ حال آنیه در نسیۀ میورخ ( 188ق) کتابیانیۀ واتیییان و
ّ
نسیۀ مورخ ( 177ق) کتابیانۀ ملی تبریز ،غالب واژ ها با یک یا دو شاهد آورد شد اند ( برای بررسی نسیههای
ّ
خای موجود از لغت فرس ر.ک :اسدی طوسی ،)97-4 :9871،اما دامنۀ اختحتیات نسییههیا بیهمرورزمان بیه
ضبطها و انتسابها رسید و ای خود تنها ییی از مشیحت پرشمار در روند بازیابی و بازشناسیی نیام شیاعران و
اشعار ایشان از بی نسیهها و خانواد های نسخ خای ای ترهنگ اس .
پس از اسدی ترهنگنویسی در ایران و هندوستان به را خود ادامه داد و کار ای شاعر و دانشمند ایرانی سرمشب
ترهنگنویسان دیگر در قرون بعد شد .بهعنوانمثال تیر قواس ترهنگ تارسییای در هنید ترتییب داد و پیس از آن
نیجوانی با استفاد از نسیههای خای لغت فرس و مراجعۀ مجدد خود به دییوانهیای شیاعران همزمیان خیود و
شاعران پیشگام ،ترهنگ لتتی حجیمتر از لغت فرس ترتیب داد.

ای سه ترهنگ به همرا ترهنگ منسوب به ابوحفص ستدی (موجود تا قرن  99ق) و ترهنگ قاران تبریزی به-

صورت مستقیم یا غیر مستقیم ،منبع و منشأ ایجاد ترهنگهای دیگر ازجمله فرهن حلیمی ،تافةاالحباب ،فرهن
وفایی ،جهانگیری ،رشیدی ،مجمعالفرس و ،...بود اس .
ترهنگ عجایباللغه نیز ازجمله ترهنگهایی اس که در قرن دهم .ق به قلم تیردی بیه نیام ادیبیی در خیاک
عثمانی تألیف شد و از قرای معلوم ،وی به شیوۀ اسدی در تدوی ترهنگ خود ،بی تری ّ
توجه را نشان داد اس ؛
ییی از ای قرای ترتیب لتات اس که همانند لغت فرس ،برحسب حرف آخر آنها تنظیم شد اس  .قرینۀ دیگیر
نیز ییسانی بسیاری از شواهد شعری با شواهد نسخ لغت فرس اس  .برای اساس میتوان گفی مؤلیف ترهنیگ
عجایباللغه ،بی از همۀ ترهنگها را اسدی را در پی گرتته اس (ر.ک :ادیبی :9831،پانزد ).
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ً
احتماال به جز لغت فرس از ترهنگ صاا الفرس نیز استفاد کرد و همچنی با ّ
توجیه بیه تعیداد زییاد
ادیبی
ً
شواهد از شاهنامۀ تردوسی در ای ترهنگ ،احتماال از برخی ترهنگهای شاهنامه پیی از خیود نییز سیود جسیته
اس  .بنابرای اثر حاضر را میتوان ییی از ترهنگهای قابل اعتنا از نظر ضبط شواهد شعری و لتات دانس  .زییرا
ممی اس ادیبی به نسیه یا نسیههایی از ترهنگ اسدی یا سایر ترهنگها هنگام تألیف اثر خود دسترسی داشته
ً
که به زمانۀ ما نرسید ؛ ازآنجاکه شواهد ابیات در آنها بعضا متفاوت اس  ،میتمل اس بی یا ابیاتی از شیاعران
پیشگام یا گمنام بهواساۀ ای ترهنگ به دس ما برسد.
مدبری ای ترهنگ را در سال  9831با استفاد از یگانه نسیۀ خای موجود آن در کتابیانۀ مجلس بیه شیمارۀ
 ،2912تصیی و منتشر کرد اس  .وی در مقدمۀ ترهنگ ،شماری از نقاط ضعف و قوت آن را برای خوانندگان و
پژوهشگران برشمرد که ازجملۀ آن میتوان به اشتباهات میرر مؤلف در ضبط لتات ،ابیات و انتسابها اشار کرد
(ر.ک :همان ،پانزد – بیس و یک).
هرچند تصیی و تیقیب مدبری بر روی ای اثر برای ما بسیار ارزشمند اس  ،اما به دلیل برخی مححظات وی
در امر تصیی  ،همۀ جوانب ای اثر بررسی و معرتی نشد و ایرادات پرشمار مؤلف در ثب و ضبط لتات کماکان
بر جای خود ماند و چنانچه ای اغحط اصحح نشوند ،میتواند به پژوه های وابسته به ای ترهنگ آسییبهیای
ّ
جدی وارد کند.
وی دربارۀ روش تصیی خود در مقدمۀ کتاب چنی نوشته اس :
«لتات مدخل به همان گونه که ثب شد بود ،درس یا نادرس در مت قرار گرت و اختحتات آن با ترهنگها
باالخص اشار به صیی یا ناصیی بودن آنها در حاشیه ذکر شد .در معنی نیز تا جیایی کیه امییان داشی عیی
عبارت آورد شد و مقابله با ترهنگها در پاورقی آمد؛ مگر آنیه به ضرورت الزم بود شیل درس تر در مت آیید و
صورت مضبوط نویسند در حاشیه نقل شود .نام شاعران و گویندگان اشعار نیز به همان صورت مضبوط ذکر شد و
شیل صیی نامها و یا اختحف ترهنگها در حاشیه آمد .در ابیات شاهد نیز کمتر دخال شد و اختحف احتمالی
با سایر ترهنگهای لت در حاشیه قرار گرت » (همان ،بیس و دو).
روش مصی در عدم دستیاری مت مؤلف (یا نسیه) و پایبندی به آن ،روشی مناقی در تصیی متون تک-
ً
نسیهای اس ؛ زیرا ما اساسا اطح دقیقی دربارۀ منابع مورد استفادۀ ادیبی نداریم و ممی اس وی اشتباهاتی را با
توجه به منبع یا منابع نامعتبر وارد مت کرد باشد .با وجود ای بنابه هر دلیلی ،مصی برخی ایرادات شواهد را به -

خصوص در زمینۀ ابیات تاز  ،رها کرد و در حاشیه بدان نپرداخته یا یادداشتی میتصر برای خوانندگان آورد اس .
حال آنیه بسط ای موارد در حاشیه برای روش شدن برخی ابهامات در ذه خوانندگان امری ضروری اس .
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همچنان که بیان کردیم ،ییی از میاس ترهنگ حاضر ضبط ابیاتی اس که نشانی از آنهیا در ترهنیگهیای
ً
دیگر نیس ؛ اما گا در البهالی ای ابیات ،مواردی یات میشوند که ظاهرا ابیاتی تاز و منیصربهترد هستند؛ ّاما در
حقیق ای ابیات برساختۀ خود مؤلف ترهنگ یا مؤلفان منابع مورد استفادۀ وی اس .
ما در میان  12سرودۀ منسوب به رودکی در ای اثر ،تعداد چهار بی را که از نظر ترمی تاز به نظر میرسیدند،
ً
پس از تصیی مدبری ،مجددا بررسی کردیم و قصد داشتیم که پس از تأیید اصیال  ،آنهیا را بیه صیورت ابییاتی
نویاتته به جامعۀ ادبی معرتی کنیمّ .اما با بررسی بیشتر ای اثر و سایر منابعّ ،
متوجه شدیم که هیچکدام از ای ابییات
صححی معرتی به عنوان ابیات تازۀ رودکی را ندارند ،بلیه همگیی مصیر ییا ابییاتی برسیاخته هسیتند .هرچنید
اختحف در ضبط ابیات و انتسابها ،امری عادی در برخورد با ترهنگهای لت میسوب میشود ،اما بییگمیان
اهمی پژوه حاضر عحو بر نشان دادن روند ای قسم ابییات در ضیبط اشیعار رودکیی ،موجیب مییشیود تیا
مصییان آیند برخحف نفیسی و برخی از مصییان که خواسته یا ناخواسته موجب ورود برخی ابیات برسیاخته
در دیوان شد اند ،تیلیفشان با آنها روش شود و گرد ای گونه ابیات برای وارد کردن آنها بیهعنیوان ابییاتی تیاز در
دیوانهای چاپی آیند نگردند.
 .2پیشینۀ پژوهش

به جز مدبری که ای ترهنگ را تصیی کرد و در مقدمۀ خود برخی از مزایا و معایب آن را برشمرد  ،تیا کنیون
برخی پژوهشگران از ای ترهنگ در بازیات و تصیی اشعار شاعران سود جستهاند .مدبری در کتاب شر احسال
شاعران بیدیسان (ر.ک :مدبری :9811،حواشی غالب صفیات) و شواربیمقدم در تصیی دیوان منجیک ترمذی
ُ
(ر.ک :منجیک ترمذی :9819،سی و نه چهل) ،آییدنلو در مقالیۀ «تیشیان؛ تصییی واژ ای تصیییف شید در
شاهنامه»( ،ر.ک :آیدنلو .)948:9812،همچنی امامی و همیاران در مقالۀ «بررسی ابیاتی نویاتتیه از رودکیی در
ترهنگی ناشناخته»( ،ر.ک :امامی و همیاران )87:9811،و نصیری شیراز و همیاران نییز در پژوهشیی بیا عنیوان
«بررسی ابیات تاز و منسوب به رودکی سمرقندی در ترهنگ لغت حلیمی (شر بار الغرائحب)» (ر.ک :نصییری
شیراز و همیاران ،)97-91-98-99-91 :9811،شواهد و ضبطهایی تاز از ابیات را ارائه داد اند که در هییچ ییک
اشار ای به ابیات بررسیشد در پژوه حاضر نشد اس .
جز ای تاکنون پژوهشگران به بررسی ابیات برساخته و مجعول منسوب به رودکی در البهالی ترهنگهای لت
نپرداختهاند؛ ّاما گا مصییان برخی ترهنگها به ساختگی بودن شواهد نسیههای متلوط اشار کیرد انید (ر.ک:
نیجوانی28:9849،؛ ادیبی :9831،هجد ) و پژوه حاضر را میتوان ییی از نیستی پژوه های مسیتقل در
ای زمینه دانس که به بررسی ای قسم ابیات در یک ترهنگ لت میپردازد.
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 .3بحث و بررسی

جعل بی یا روای های متفاوت و برساخته از ابیات شاعران استاد ،پی از ای بیا معرتیی ابییاتی برسیاخته و
جعلی از چند شاعر بزرگ نظیر تردوسی ،خیام ،حاتظ و  ...در آثار پژوهشگران و مصییان به جامعۀ ادبی معرتی
ً
ً
شد اس  .در ای میان گا آثاری کامح ساختگی بود  ،گا بیشی از آنها و بعضا بی یا مصرعی از یک شیعر بیا
تبیر کاتبان خوشذوق در نسیههای خای ثب شد اس  .شناسایی و بررسی ای قسم ابیات نیازمند کندوکاو در
آثار گذشتگان و آگاهی به مسائل سبکشناسی اس تا سر از ناسرۀ ّ
ضرابان قلبساز مشیص شود.
در میان  12بی مضبوط به نام رودکی در ترهنگ عجایباللغه ،چهار بی دید شد که دارای دو ویژگیی بیارز
هستند :ویژگی نیس تاز بودن ای ابیات اس و ویژگی دوم ،برساخته بودن بی ییا مصیرعی از آنهیا .ویژگیی
نیس با یک بررسی میتصر در دیوان و سایر ترهنگها مشیص میشود؛ ّاما برای رسیدن به ویژگی دوم ،نیازمند

بررسی همهجانبۀ منابع موجود هستیم .ما در ادامه پس از بررسی منابع موجود ،ای ابیات را نیسی معرتیی میی-
کنیم ،سپس به بررسی چگونگی و دالیل دستیاری و برساخته بودن آنها میپردازیم.
کییان تبنگییو کانییدرو دینییار بییود

1

جامییه دان بییا صییندق پرگییار بییود
(ادیبی)122:1321،

ادیبی ای بی را در ذیل واژۀ «تبنگو  »2به معنی «صندوق و جامهدان» ،به نام رودکی ضبط کرد اس :

(همان ،بیتا)121:
ای بی بر وزن کلیله و دمنۀ منظسم رودکی و مربوط به «حیای دو شریک دانا و نادان» در باب «اسد و ثیور»
اس  .اما در دیگر ترهنگهای لت  ،نظیر لغت فحرس (ر.ک :اسیدی طوسیی111:1211،؛ همیان112:1311،؛
همان112:1331،؛ همان )223:1312،دو بی زیر از ای داستان ،به شاهد واژۀ «تبنگو» آمد اس :
از درخ ی انییدر گییوایی  3خواهیید او

تیییو بناگیییه از درخییی انیییدر بگیییو

آن تبنگییییو کانییییدرو دینییییار بییییود

آن سییتد زایییدکر کییه ناهشیییار بییود
(اسدی طوسی)223:1312،

در ترهنگهای دیگر نظیر فرهن وساس (قواس غزنوی ،)132:1323،فرهن وفایی (وتیایی 1001،ق :بیرگ
 ،)113فرهن جهانگیری (جمالالدی انجو ،121:1321،ج  )1و فرهن شعسری (شعوری 1122،ق :برگ ،210
ج  )1و  ،...تنها بی دوم آمد که در برخی از آنها با اختحتاتی همرا اس ؛ ّاما ضبط مصر دوم در عجایباللغه،
ً
تاکنون در ترهنگ دیگری دید نشد و از ای حیث مصر دوم بی مورد بیث ،کامح تاز اس .
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در داستانهای بیدپای ،موضع بی رودکی در داستان بدی صورت اس « :باید که امشب برخیزی و به زیر آن
درخ روی و در میانۀ او پنهان گردی .تردا که م قاضی را آن جایگا آورم قاضی از درخ باز پرسد ،تیو از میانیۀ
درخ آواز دهی که زر انباز ابله برداش » (بیاری.)121:1311،
در کلیله و دمنه ترجمه نصرالله منشی ،سینان شیص دزد با پدرش که مصر دوم بی « :آن ستد زاییدر کیه
ناهشیار بود» اس  ،نیامد و روای وی به صورتی دیگر اس (ر.ک :منشی .)112:1321،اما ادامۀ حیای در ای
ترجمه ،ما را به پذیرش ضبط لغت فرس و سایر ترهنگهای لت نزدیک میکند« :قاضی روی به درخ آورد و از
حال زر بپرسید .آوازی شنود که :متفل برد اس » (همان.)120،
ِ
ُ
پرواض اس که مصر «آن ستد زایدر که ناهشیار بود» ،ادامۀ مناقی داستان اس و مصر تازۀ عجایباللغه
جایگاهی در سیر داستان ندارد؛ بلیه توضی مصر نیس اس ؛ در حالیکه بیه آن نییازی نیسی و از ضیعف
تألیف نیز برخوردار اس .
با وجود ای به نظر میرسد مؤلف (یا شیصی دیگر) قصد داشته مصر دوم بی را به هر نیوی بازیابی کند و
خود مصرعی برای تیمیل مصر نیس بسازد .آنچه ما را به صی ای ترضیه نزدیک میکند ،ضیبط همیرا بیا
تصییف و تیریف برخی ترهنگهای لت نظیر ترهنگ جهانگیری و شعسری از مصر دوم اس :
آن تپنگیییو کانیییدرو دینیییار بیییود

بسییییتدوراندو کییییه تاهشییییتاد بییییود
(جمالالدی انجو ،121:1321،ج )1

در فرهن شعسری نیز مصر دوم بدی صورت ضبط شد اس « :بستد وراند اوکه تا هشتاد».

(شعوری 1122،ق :برگ  ،210ج )1
پس ممی اس ادیبی (یا مؤلف منبع مورد استفادۀ وی) از منبعی متلوط همانند جمالالدی انجو یا شعوری
یا  ،...بهر برد که مصر دوم در آن متلوط ضبط شد یا در کل نیامد اس و به ای ترتیب خود مؤلف تصمیم به -
بازسازی مصر دوم با وزن مصر نیس کرد باشد؛ نشانۀ دیگر ساختگی بیودن مصیر دوم ،تییرار معنیی واژۀ
تبنگو« :صندوق و جامهدان» در ای مصر (جامهدان با صندق پرگار بود) اس  .همچنیی در لغحت فحرس نسییۀ
ّ
خای کتابیانۀ ایندیا آتیس نیز بی به گونهای متشوش به صورت زیر ضبط شد اس :
وز درخییی انیییدر گیییواهی خواهییید او

تییییییو بدانگییییییه از تبنگییییییوی بییییییازجو
(ر.ک :اسدی طوسی ،218:9871،ح )1،8،2
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ً
کامح مشیص اس که در ای نسیه از لغت فرس نیز با توجه به بی بعد از آن ،مصر دوم دسیتیاری شید
اس  .بنابرای نمیتوان مصر موجود در ترهنگ عجایباللغه را مصرعی تاز از بیتی دیگر متعلب به رودکی دانس
و آن را نویاتته تلقی کرد؛ بلیه میبایس آن را در زمرۀ جعلیات یا دستیاریهای ناموتب به شمار آورد.
بییدان مییرن مییانم کییه دوشییینه شییب

از آن شییاخ بییر شییاخ دیگییر قنییوذ
(ادیبی)81:9831،

ادیبی ای بی را ذیل واژۀ «قنوذ» به معنی «کسی باشد که اندر گفتار و کردار و رتتار همرهیی کنید و ناگیه بیاز
ایستد» ،به نام رودکی آورد اس :

(همان ،بیتا)81:
مدبری نیز در حاشیه دربارۀ ای بی مالبی نیاورد و تنها به مصیف بودن واژۀ «قنود» به صورت «تنود» ،اشار

کرد اس ( 4ر.ک :همان ،84:9831،ح .)1

ای بی نیز همانند بی پیشی  ،دارای ساختاری متمایز با ضبط سایر منابع اس و در بادی امر ممیی اسی
ً
ای گونه به نظربرسد که بیتی تاز از رودکی اس  .ما برای ای که ای برداش غلط و احیانا ضبط نادرسی ترهنیگ
ً
حاضر وارد دیوانهای چاپی و پژوه های آیند نشود ،مجددا به واکاوی منابع میپردازیم تا برساخته بودن بی بر
خوانندگان ای ساور آشیار شود.
در میان منابع ،نسیۀ لغت فرس نیجوانی بی منسوب به رودکی را با ضبای دیگر ذیل واژۀ «تنود» ،آورد و
نوشته اس « :تنوذ آرام گرتت بوذ بر چیزی و غاتل بوذن» رودکی گویذ:
بییذان مرغییک مییانم کییه همییی دوش

ب یران شییلنک 2گلییب همییی تنییوذ
(اسدی طوسی)32:1312،

(نسیۀ لغت فرس نیجوانی کتابیانۀ مجلس ص )32
اقبال (مصی لغت فرس) نیز بی رودکی را با استفاد از همی منبع در تصیی خود آورد و مقابل مصر دوم
عحم سؤال گذاشته اس .

جستارهای نوین ادبی (ادبيات و علوم انسانی سابق)

901

شمارة دوم

در نسیۀ دیگری از لغت فرس (نسیۀ کتابیانۀ ملک) ،مصر دوم بی با ضبای دیگر ،ذیل واژۀ «تنوذ » ،بیه
معنی «کسی بوذ کی اندر کاری خیر بماند بتوقف کردن بران ترو ایستد گویند بفنوذس » و به صیورت زییر آمید
اس :
بذان مرغیک میانم کیه همیی دوش

بیییزار از بیییر شیییاخک همیییی تنیییوذ
(اسدی طوسی122 ،ق :برگ )22

(لغت فرس نسیۀ کتابیانه ملک برگ )13
در صاا الفرس نیز ضبای متشوش همانند ضبط نسیۀ کتابیانۀ ملک ذیل واژۀ «تنود» به معنیی «کسیی را
گویند که در رتتار یا گفتار توقف کند و سبک سی نتواند گف گویند بفنود» ،آمد اس :
بییدان مرغییک مییانم م ی کییه دوش ب یزار

از بییییر شییییاخک همییییی تنییییود
(نیجوانی)12:1311،

چنانکه مححظه میشود ،کاتب (یا مصی ) ،واژۀ «بزار» را از مصر دوم به مصر نیس بیرد و ایی گونیه
ضبای متشوش از نظر وزنی به دس آمد اس  .همی ضبط موجب شد اس تا تروزانفر ضبط زیر را برای بیی
توق پیشنهاد دهد:
بییدان مرغییک مییانم کییه دوش بییراز

بییزار از بییر شییاخک همییی تنییود
(همانجا ،ح )21

اما تصیی درس بی بر اساس نسیۀ متعلب به دهیدا (ییی از نسخ موجود از صاا الفرس) که ای بی
در آن ضبط شد  ،به ای صورت اس :
بییدان مرغییک مییانم م ی کییه دوش

بییزار از بییر شییاخک همییی تنییود

شایان ذکر اس که در لغت حلیمی از شاعری به نام لایفی 7بیتی به صورت زیر نقل شد که به تقلید از بیی
منسوب به رودکی سرود شد اس :
ّ
می همچییو زلییه زار و نیزارم کییه دوش وی

میکرد نالیه بیر سیر شیاخ و همیی تنیود
(حلیمی ،بیتا ،برگ )132

(لغت حلیمی نسیۀ خای کتابیانۀ مجلس برگ )132
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با وجود ای  ،بهاحتمال زیاد ای ضبط که براساس نسیۀ مذکور اس  ،میباید در اصل همانند ضبط لغت فرس
نسیۀ کتابیانۀ ملک باشد که ذکر کردیم .با ای توضی در میان ضبطهای معرتی شد  ،کیدام ضیبط را باتوجیه بیه
روای های میتلف آن در ترهنگهای خای باید ضبط اصیلتر بدانیم؟
ً
به نظر میرسد که از سه صورت مذکور ،ضبط عجایباللغه ،کامح متلوط باشد؛ زیرا اگر «تنود» را در مصر
دوم به معنی «آرام گرتت » بدانیم ،ما با دو تصویر درهمآمییته روبهرو خواهیم شد؛ نه یک تصویر در ِآن واحد .بدی

صورت که ما برای درک مصر دوم باید مرغی را متصور شویم که بر یک شاخه آرام گرتته (تصویر نیس ) سپس بر
شاخ دیگر آرام میگیرد (تصویر دوم) و با ادغام ای دو تصویر مراد شاعر حاصل میشود .یعنی مرغی که از شاخهای
دل میکند و به شاخهای دیگر پنا میبرد و آرام میگیرد .ای برداش از شعر مضبوط در عجایباللغحه ،بیرخحف
ضبط مصر دوم در دو نسیۀ لغت فرس اسدی اس  .هرچند ما در ای دو نسیه ،دو روای متفاوت از مصر دوم

را داریم ،اما در هر دو یک تصویر واحد در ذه خوانندگان بهوجود میآید« :بر آن شلنک (شاخک) گلیب همیی-

تنود» (تصویر مرغیی که بر شاخهای آرمید اس )؛ «بزار از بر شاخک همی تنود» (تصویر مرغی کیه بیا حالی
زاری (نابهسامان و شورید ) بر شاخۀ درختی آرمید اس ).

با مقایسۀ دو تصویر عجایباللغه و لغت فرس خوانند ّ
متوجه خواهد شد که «آرام گرتت مرن بیر روی شیاخۀ
درخ » ،در تصویر ّدوم ملموستر اس تا تصویر نیس ؛ بهگونهای که آن را میتوان بهصورت تصیویری واحید

ترسیم کرد .همچنی «آرام گرتت مرن» در ضبط عجایباللغه به ای دلیل که مرن از شاخهای به شاخهای دیگر می-
رود ،تصاویری متضاد از حرک و سیون را در ذه بهوجود میآورد که قابلی ترسیم در یک تصویر واحد را ندارد.
شفیعی کدکنی دربارۀ وضعی صور خیال در شعر دورۀ رودکی مینویسد:
«در ای دور به عل نبودن شعرهای مفصل –جز در شاهنامه دربارۀ مسألۀ هماهنگی تصویرها با ییدیگر نمی-
توان سی گف ولی تزاحم تصویرها که بی و کم از دورۀ بعد شرو میشود و در شعر اواخیر قیرن پینجم بیید
ً
نهایی میرسد ،در شعر ای دور مالقا وجود ندارد و چنانیه پی از ای یاد کردیم تصیاویر همیه متنیو انید و بیا
دیدهای تاز  ،از ای روی جنبۀ تلفیقی در تصویرهای ای دور وجود ندارد» (شفیعی کدکنی.)101:1312،
در ضبط عجایباللغه نیز تزاحم تصاویر وجود دارد و وجود دو تصویر همزمان و ادغیام آن در ییک تصیویر،
ً
برخحف سبک شاعری شاعران خراسان اس که یک تصویر واحد را عینا روای میکنند .بهعنوانمثال بی زیر از
ربنجنی که با مضمونی مشابه با بی رودکی سرود شد  ،مصر نیس آن یک تصویر واحد را به ذهی خواننید
وارد میکند:
بنجشییگ چگونییه لییرزد از بییاران

چییون یییاد کیینم ت یرا چنییان لییرزم
(همان)102،
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با وجود ای مشیص اس که ضبط عجایباللغه در میان منابع ،ضبای منیصربهترد به شمار میرود؛ اما به-
ً
ضبط یگانه ،نمیتواند بهعنوان بیتی مستقل از رودکی وارد دیوان وی شود؛ زیرا اوال ساختار بی حاکی از
نظر ما ای
ِ
دستیاری و جعلی بودن آن اس و چنی بهنظر میرسد که مؤلف (یا کاتب نسیه یا منبع مورد استفادۀ مؤلف) بیه

دلیل غراب های سبیی یا سیتههای وزنی ،مضمون بی رودکی را برداشته و بیتی دیگر را بیا توجیه بیه معنیی واژۀ
«تنود» ،ساخته اس .
ً
شابان ذکر اس که ترکیب کمکاربرد «دوشینه شب» ،اگرچه تعح نمیتواند دلیلی قاعی بر ساختگی بیودن آن
باشد؛ ّاما ازآنجاکه برخحف موازی سبکشناسی سد های آغازی شعر تارسی اسی  ،بسییار قابیل ّ
توجیه اسی .
نزدیکتری شاعر به رودکی که ای ترکیب را به کار برد  ،عنصری بلیی اس در یک رباعی منسوب به وی:
ای شییب نینییی اینهمییه پرخییاش کییه دوش

راز دل میی مییی چنییان تییاش کییه دوش

دییییدی چیییه دراز بیییود دوشیییینه شیییبم

هان ای شب وصل آنچنیان بیاش کیه دوش
(عنصری بلیی)891:9878،

دربارۀ انتیاب صورت درس تر از میان دو ضبط مذکور ،به دلیل نبودن ابیات مقدم و مؤخر بر بی  ،نمیتیوان
در جستار حاضر نظری قاعی داد .بیث بر سر اینیه شیل واژۀ «تنوذ» اصال زبیانی دارد ییا خییر ،بمانید بیرای
ترهنگنو یسان و پژوهشگران در حوزۀ لت  .تعریف ای واژ چنانکه از شواهد دیگر ترهنگها برمییآیید ،همیان
معنای «آرام گرتت » و  ...اس ّ .اما شیل واژ و یا تعاریف دیگر آن ،همچنی همسانی «غنوذ» با آن ،تأثیر چندانی
بر روند بررسی برساخته بودن بی ندارد.
ّ
ّاما از نظر ما ضبط درس تر بی  ،همان اس که در نسیۀ خای کتابیانۀ ملیک آمید اسی  .بیه بیی زییر
منسوب به رابعه بن کعب توجه کنید:
دوش بییر شییاخک درخ ی آن مییرن

نوحه میکرد و مییگریسی بیه زاری
(مدبری)11:1310،

ً
تصویر بی کامح با ضبط نسیۀ ملک ماابق دارد .ای بی میتواند یک نشانۀ خوب برای تأیید ضبط بی و
تصویر آن باشد.
حاال با یک مقایسۀ اجمالی میتوانیم به ای نتیجه برسیم که بی مضبوط در عجایباللغه ،ییک بیی مسیتقل
نیس  .بلیه دخل و تصرتی در بی نسیۀ ملک اس  .به احتمال زیاد ،ادیبی با نسییهای متلیوط روبیهرو بیود و
ناچار بی را چنی تتییر داد اس ؛ به عنوان مثال مصر «برآن شلنک گلب همیتنود» را ببینید .روش اسی کیه
تیریف «شاخک» اس  .در همی مصر « ،بران» تیریف «بزار» اس « .گلب » هم اتزودۀ
«شلنک» در نسیه،
ِ
کاتب پس از ای خوان بد و بروز تیریفات یاد شد اس  .حاال شاید برخی برآن باشیند کیه چیون ایی مصیر
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ً
تفاوت زیادی با ضبطهای دیگر دارد ،شاید بیتی از شاعری دیگر باشد .ما در پاسخ میگیوییم :مصیر اول کیامح
ً
ییسان اس ؛ در مصر دوم هم ّرد تیریف و بدخوانی کاتب ،کامح مشیص اس  .اگر با شیل دیگری از واژ ها

روبهرو بودیم ،آن موقع میتوانستیم ای ترض را هم در نظر داشته باشیم .حاال دربارۀ بی مورد بیث در عجایب-

اللغه نیز باید یادآور شویمّ ،رد تشابه و دستیاری نمایان اس  .در مصر اول« ،بدان مرغک مانم» تبدیل شید بیه
«بدان مرن مانم که»؛ «همی دوش» تبدیل شد به «دوشینه شب» .در مصر دوم نیز« ،بر شیاخ» در هیر دو بیی
ییسان اس  .دلیل ای دستیاری همانطور که گفته شد ،چند چیز اس  :ییی میدوش بودن بی در نسیۀ مورد
استفادۀ مصی اس ؛ دوم ،تصیی بیتی نادرس (مانند آنچه از استاد تروزانفر نقل کردیم)؛ سوم ،روانتر کیردن
وزنهای سنگی  .به نظر ما هرسۀ ای احتماالت در ضبط بی عجایحباللغحه دخییل بیود اسی  .کیاتبی بیی را
بدنوشته ،کاتبی دیگر بدخواند و نتوانسته ضبط صیی بی را درس انتقال بدهد؛ ای بی به دس یک مؤلف یا
مصی در روزگار گذشته اتتاد  ،آن را تصیی کرد و در حی تصیی  ،سعی کرد وزن بی را نیز آسانتر و روانتر
کند .با ای حال نفیسی در مایط زندگی و احسال و اشعار رودکی ای بی (یعنی صورت موجود در لغحت فحرس و
صاا الفرس) را در بی ابیات پراکند از رودکی با استناد به لغت فرس اسدی (تصیی اقبیال و نسییۀ خایی
کتابیانۀ ملک) و صاا الفرس (ضبط مذکور) ،آورد و آن را بر اساس لغت فرس اسدی نسییۀ کتابیانیۀ ملیک
ضبط کرد اس (ر.ک :نفیسی )222:1311،و از میان مصییان ،شعار ،امامی ،هادیزاد  ،کریمییان سردشیتی،
احمدنژاد ،منصور ،جنیدی جعفری نییز بیه تبعیی از وی ،بیی را ضیبط کیرد انید (ر.ک :رودکیی11:9813،؛
همان11:9837،؛ همان938:9831،؛ همان212:9833،؛ همان 9819،ب33:؛ همیان919:9817،؛ جنییدی
جعفری .)214:9814،همچنی میرزایف و به تبعی از وی دان پژو بی را بر اساس لغت فرس اسدی تصیی
اقبال ضبط کرد اند (ر.ک :میرزایف477:9113،؛ رودکی.)23:9814،
قادر رستم بر خحف دیگر مصییان بی را به صورت زیر ضبط کرد اس :
بییدان مرغییک مییانم کییه همییی دوش

بییرآن شییاخک گلییب همییی تنییود
(همان 9819،الف)11:

وی همچنی در بی تعلیقات ،دربارۀ ضبط بی نوشته اس :
«تدوی کنندگان دیسان آدمالشعرا به جای «تنود»« ،غنود» آورد و نوشتهاند« :تنود» تریفته شدن اس که در ای
مصر معنی درس ندارد .اما به گواهی برهان «تنود» را به معنی ناله و زاری هم گفتهاند (لغتنامحه ،ذییل تنیود)»
(همان .)113 ،رواقی نیز در تصیی خود بی را تنها با اختحف «همی که دوش» ،نسب به ضیبط نفیسیی آورد
اس (رواقی .)20:1312،وی همچنی «تنودن» را به مانند قادر رستم به معنی «نالیدن و زاری کردن» آورد اس
(همان .)321 ،در برهان قاطع آمد اس :
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«بفت اول بر وزن کبود ،ماضی تنودن اس یعنی تریفته شد و مترور گردید –و آرام گرت و کسی را نیز گوینید
که در گفتار و تیلم نمودن و رتتار توقف و تأنی نماید؛ و بضم اول هم آمد اس – و بمعنی ناله و زاری هم گفتهاند؛
و بای معنی بجای تا قاف نیز بنظر آمد اس » (تبریزی.)3/1201:1312،
متقدم مذکور ،سابقه ندارد و البته با تعریفی که نیجیوانی از
معنای «ناله و زاری» برای «تنود» ،در ترهنگهای ِ

ای واژ دارد« :کسی را گویند که در رتتار یا گفتار توقف کند و سبک سی نتواند گف گویند بفنیود» ،در تنیاق

اس ؛ زیرا نیجوانی توقف در گفتار و سی معنی کرد و صاحب برهان ناله و زاری .شاید ای تعریف بیر اسیاس
بی منسوب به رودکی وارد ترهنگ یا ترهنگهای مورد استفادۀ صاحب برهان شد باشد (که البته به گفتیۀ وی بیه
صورت «قنود» هم دید اس ).
نروییید چییو روی ی گییل انییدر بهییار

نباشیید بییه حسیین ب ی انییدر بهییار
(ادیبی)81:9831،

ادیبی ای بی را ذیل واژۀ «بهار» بهمعنی «بتیانه» به نام رودکی نقل کرد اس :

(همان ،بیتا)83:

ّ
در برخی نسیههای خای لغت فرس اسدی بیتی با همی مضمونّ ،اما بهصیورتی دیگیر ضیبط شید کیه بیه
فراالوی (شاعر همعصر رودکی) منتسب اس :
نییه همچییون رخ خوبیی گییل بهییار

نییه چییون تییو بنییییوی ب ی بهییار
(اسدی طوسی)924:9891،

ّ
در میان نسیههای خای موجود از لغت فرس ،دو خانواد از نسیههای موجود (نسیۀ مورخ  129ق و هیم-
خانواد های آن و نسیۀ مورخ  311ق و همخانواد های آن) و نسیۀ خای دانشگا پنجاب ،بیی تیوق را بیه نیام
تراالوی ضبط کرد اند که بهصورت ذیل اس :
الف .نسخۀ مورخ  127ق و نسخههای همخانواده با آن

(اسدی طوسی  :9894 ،1برگ )27

(همان )21:9211 ،3

سال پنجاه و سوم
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(همان  129 ،1ق :برگ )27
ب .نسخۀ مورخ  711ق 71و همخانوادههای آن

لغت فرس نسیۀ کتابیانۀ ایاصوتیا (برگ )21

لغت فرس نسیۀ کتابیانۀ ملی (برگ )28

با بررسی تصاویر توق و ضبط سایر نسخ لغت فرس و همچنی مقابلۀ آن با ضبط ادیبی ،چند نیته دربارۀ بی
مورد بیث قابل طرح اس  :نیس ای که مصر دوم بی تراالوی در نسیۀ خای دانشگا پنجاب (الهور) ،بدی
ً
صورت ضبط شد اس « :نه چون تو نییویی ب بهار» و مصییان احتماال براساس تصیی اقبیال« ،ب» را بیه
«نییوئی» اتزود اند (ر.ک :اسدی طوسی.)33:9871،
چنانکه در تصاویر توق از نسیهها قابل مشاهد اس  ،ضبط نسیۀ پنجاب (نسیۀ اساس تصیی مجتبایی و
صادقی) با نسخ همخانوادۀ تیریر ( 129ق) ،ییسان اس  .نیتۀ قابل ّ
توجه دربارۀ ضبط «بنییویی» ای اس کیه
علیرغم ضبط هر سه نسیۀ توق به صورت «نییوئی» ،وی به اختحف ای واژ در نسیۀ اساس خود اشار نیرد و
تنها به اختحف نسیۀ مورخ ( 311ق) ،اشار کرد اس (ر.ک :همان ،924:9891،ح  .)2مدبری نیز همی بی را
براسییاس تصیییی مجتبییایی و صییادقی جییزء اشییعار تیراالوی در کتییاب شححاعران بححیدیححسان آورد اس ی (ر.ک:
مدبری .)41:9811،باوجود ای اگر اقبال (خواسته یا ناخواسته) ،ضبط بی را به صورت «بنییوی» ،و یرای کرد
(یا بدخواند ) ،بر مصییان بعد از وی الزم اس که به ای ویرای و ضبط اصلی نسخ ،اشار کنند نه بیی را بیر
ً
اساس آن ،تصیی قیاسی کنند یا عینا وارد مت کنند.
دودیگر ای که علیرغم ناهمسانی وزن دو بی منسوب به رودکی و تراالوی ،مضمون هر دو بی ییسان اس .
اگربپذیریم منبع اصلی ادیبی یا مؤلفی که ادیبی بی توق را از آن نقلکرد  ،ییی از نسیههای لغحت فحرس باشید،
دس ِ کم میتوان ای گونه برداش کرد که مؤلف وزن بی را که صورت اصیلتر آن در نسیههای مورخ ( 129ق)
مشاهد میشود ،روانتر کرد و برای نیل به مقصود خوی  ،از برخی واژ های همخانواد (ماننید :نیکوئی (نسیخ
مورخ  129ق) > بخوبی (نسخ مورخ  >)311بحسنت (عجایباللغه) و هممضمون سودجسته و ای موضو در
ً
مقابلۀ دو بی کامح مشهود اس  .در ای صورت اصل بی از تراالوی و بی برساخته از مؤلف اس که به رودکی
سمرقندی منسوب کرد اس .
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سهدیگر ای که ،ازآنجاکه دیوانهای شاعران همعصر رودکی اکنون به دس ما نرسید و از همه مهمتر ،دییوان
ً
سترگ رودکی از میان رتتهاس  ،بهصراح نمیتوان گف بی مضبوط در عجایباللغه ،کیامح برسیاختۀ کاتیب
اس  ،زیرا ممی اس هر دو شاعر (تراالوی و رودکی) دربارۀ یک مضمون طبعآزمایی کرد باشند یا دس کم از
یک مضمون رایج برای سرای بهر برد باشند .با وجود ای  ،رسیدن به حقیق ماجرا نیس در گرو وجود دیوان-
های شعر رودکی و تراالوی اس ؛ دوم در صورت نبود ای آثار ،بررسی کیفی منبع مستند مؤلف (ادیبی) اس که
اگر از منابع که و قابل اعتماد باشد ،نشاندهندۀ اصال بی اس ؛ سوم در صورت نبود منابع مذکور ،میبایس
با استناد به شاخصههای سبیی و ویژگیهای شعری رودکی و شاعران همعصر وی ،دربارۀ اصال یا عدم اصال
بی رأی نزدیک به یقی داد.
ّ
چهارم ای که ما با وجود در نظر داشت نیات توق ،با توجه به عدم کیفی برخی منابع ادیبی در ضبط ابییات و
انتسابها ،همچنی سابقۀ بد مؤلف یا مؤلفان منابع مورد استفادۀ وی در ساد کردن برخی ابیات با وزنهای سنگی
به وزنهای روانتر ،همچنی دستیاریهای متعدد ترهنگنو یسان هندی (که ممی اس ادیبی از منابع آنها بهر
ً
برد باشد) تعح میباید ای بی را برساختۀ ادیبی یا جاعحن زمان بدانیم .مگر ای که شواهدی به دستمان برسد که
احتمال دستیاری جاعحن را رد کند.
کییی کییردار بییر اورنییگ بزرگییی بنشییی

کییی نشییی وار بییه سییر تییاج بزرگییی بییر نییه
99

(ادیبی )917:9831 ،
ادیبی ای بی را ذیل واژۀ «کی» به نام رودکی نقل کرد اس :

(همان ،بیتا)911:
در دو نسیه از لغت فرس اسدی طوسی (نسیۀ واتییان و نسیۀ نیجوانی) ،ذیل واژۀ «کی» بی زیر بیه نیام
دقیقی ضبط شد اس :

کیییکییردار  92بییر اورنییگ بزرگییی بنشییی

98

مییی گییردان کییه جهییان یاتییه و گردانسییتا

(اسدی طوسی)911:9892،
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(نسیۀ لغت فرس نیجوانی ص )911
در نسیۀ واتییان ،مصر دوم با اختحف «یاو » ضبط شد  ،که البته اشتبا نیس و سه تصیی از لغت فحرس
نیییز واژ را بییه همییی صییورت ضییبط کییرد انیید (ر.ک :اسییدی طوسییی993:9311،؛ همییان197:9891،؛
همان .)911:9887،همچنی شریع در دیوان دقیقی نیز ای بی را براساس لغت فرس اسیدی چیاپ اقبیال بیا
اختحف :گردان استا ،جزء ابیات پراکندۀ دقیقی ضبط کرد اس (شریع  .)11:9818،با وجود ای ضبط «ییاە »
با «ڤ» سه نقاه (تاء اعجمی) که تلفظ آن مابی دو حرف «واو» و «تاء» میباشد ،ضبای دقیبتر اس .
با ای گزارش مشیص اس که هرچند مصر نیس بی در لغت فرس به نام دقیقی آمد ّ ،امیا مصیر دوم
بی در عجایباللغه ،ماابب بررسی ما در ترهنگهای لت  ،در جایی دیگر دید نشد و میتواند ضبای منیصر
بهترد باشد.
ما از ای جه میگوییم میتوان آن را ضبای تاز به شمار آورد ،چون دلیل و سند قاعی مبنیی بیر سیاختگی
بودن بی نداریم .هرچند دالیلی وجود دارد که نشان میدهد مصر دوم ساختگی اس ؛ اما از طیرف دیگیر نییز
دالیلی هس که ما را در رسیدن به نظر قاعی مردد میکند .به همی دلیل ما نیس دالیل برساخته بودن مصیر
دوم را ذکر میکنیم:
نیستی دلیل ما برای رد اصال مصر دوم ،ساختار غلط ترکیب «کینشی وار» اس که در مصر دوم بیی
خوش ننشسته اس ؛ دوم ،تیرار مضمون مصر اول در مصر دوم اس ؛ با ای توضی کیه در بیی منسیوب بیه
دقیقی ،معنایی برجسته و معروف در متون ادبی حوز خراسان و سایر سبکهای شعری ذکرشد اس ؛ دلییل سیوم
ای اس که اگر معنای «کینشی وار» را همسان با «کی کردار» بدانیم ،میتوان گفی جاعیل بیا دییدن «کیی» و
«بنشی » ،ترکیب «کینشی وار» را ساخته اس  .همچنی «تاج بزرگی» نیز همانند «اورنیگ بزرگیی» ،در مصیر
ً
ً
نیس اس و مجموعا مصر دوم هیچ خبر یا تصویر تاز ای نسب به مصر نیس ندارد و کامح حشو اسی .
ً
دلیل چهارم نیز بدی صورت اس که چون معموال مؤلفان ترهنگهای متأخر (ترهنگنویسان قرن د به بعد کیه از
لغت فرس اسدی و ترهنگ منسوب به ابوحفص ستدی و صاا الفرس بهر برد اند) با مراجعه بیه ایی آثیار و نیه
دیوانهای شعری (به ویژ دیوانهای مفقود شدۀ شاعران عصر سامانی و غزنوی و  ،)...شاهد بی واژ را میآوردند،
اینجاس که احتمال ساختگی بودن مصر دوم با توجه به ضبط اصیل لغت فرس قوت میگیرد .پنجمی و مهیم-
تری دلیل ،سابقۀ بد مؤلف ترهنگ در دستیاری برخی مصر ها یا ابیات منسوب به رودکی اس که برخی از آنها
ً
در پژوه حاضر بررسی شد .در نمونۀ زیر نیز دستیاری مؤلف عجایباللغه کامح مشهود اس :
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از خییر و بالیییک  11آن جییای رسیییدی کییه همییی

شمارة دوم

مییوز بلتییاری 12نپسییندی و اسییب عربییی
(ادیبی ،بیتا)20:

ای بی در نسیه ذیل واژ «بالیک» به نام رودکی نقل شد در حالی کیه سیایر منیابع مصیر دوم بیی را بیا
اختحف نقل کرد اند .در لغت فرس تصیی اقبال بی با اختحف زیر به نام علی قراط ضبط شد اس :
از خییر و پالیییک آن جییای رسیییدم کییه همییی

مییوزۀ چینییی میییخییواهم و اسییب تییازی
(اسدی طوسی)211:1311،

در لغححت فححرس تصیییی هییرن و دبیرسیییاقی (همییان12:1211،؛ همییان )102:1331،و صححاا الفححرس
(نیجوانی ،)111:1311،بی همانند تصیی اقبال ،به نام رودکی ضبط شد اس  .در فرهن رشیدی نیز ضیبط
بی همانند تصیی اقبال اس  ،جز ای که بهجای «بالیک» (=پالیک)« ،پالنگ» آمد اس (تتوی.)232:1331،
(خوانندگان میترم به جز ای مورد میتوانند به شواهد ابیات رودکی ذیل واژ های «پوپیک»« ،کیابوک» و «ژی» و
تفاوت ضبط ای ترهنگ با ترهنگهای دیگر مراجعه کنند).
ّاما ازجمله دالیلی که میتوان با ّ
توجه به آن بر تاز بودن مصر و در کل بی (به نام رودکی) قدری تأمل کیرد،
ضبط «کینشی » اس  .اگر ای ترکیب تصییف «کیپشی » باشد ،ضبای تأملبرانگیز خواهد بیود؛ زییرا «کیی-
پشی » نام ییی از چهار ترزند کیقباد اس :
پسییر ُبیید مییرو را خردمنیید چییار
ُ
نیسیییتی چیییو کیییاوس بیییاآتری

کیییه بودنییید ازو در جهیییان یادگیییار
کییی آرش ُ
دگربیید ،دگییر کییی پشییی

چهییارم کجییا اشیسیی بییود نییام

سیییپردند گیتیییی بیییه آرام و کیییام
(تردوسی)9/811:9837،

ً
در سه جای دیگر از شاهنامۀ تردوسی ،مجددا نام ای شاهزاد آمد اس :
گییر از تیییم کیییآرش و کیییپشییی

بیواهیید ،ز شییادی کننیید آتییری
(همان)2/291 :

کنییون زی ی بزرگییان ییییی برگییزی
ر
هییم اورنیید از گییوهر کیییپشییی

نگییه کیی پییس پییردۀ کیییپشییی
(همان)2/293 :
کییه کییردی پییدر بییر پشییی آتییری
(همان)1/811 :
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ای واژ در اغلب نسیههای خای شاهنامه ،به صورت «کینشیی  »97تصیییف شید اسی ( .بیهعنوانمثال
ر.ک :تردوسی ،9/811:9871،ح  .)1نظامی نیز در اوبالنامه یا خردنامۀ اسکندری نام ای شاهزاد را بیه صیورت
«کیپشی » به کار برد و با آن صنع جناس برقرار کرد اس :
چیییرا پیشییییی خوانییید او را سیییپهر؟

که هس از چنیان خسیروان پیی مهیر

اگیییر «پیشییییی » برنویسیییند راسییی

بود «کیپشی » ،حرف بیر وی گواسی

سیییزد گیییر بیییود نیییام او کییییپشیییی

که هم کینشان اسی و هیم کیینشیی
(نظامی گنجهای)89:9833،

در ای صورت معنی «کیپشی وار» ،میشود همانند «کیپشی » (ترزند قباد که میتوان آن را نماد پادشا ِ بزرگ

دانس یا نام پادشاهی خاص در دور ای از تاریخ که برای ما روش نیس ) .عحو بر ای  ،ازآنجاکه شاعران بزرگی
نظیر ابوشیور بلیی ،عنصری ،معزی ،مسعود سعد و  ...از مضامی رودکی و ابیات و برخی مصرا های برجسیتۀ
پدر شعر تارسی در اشعار خود سودجستهانید (ر.ک :نفیسیی478-443 :9849،؛ قیصیری974-948 :9831،؛
کوپا ،)893-891 :9833،دقیقی نیز در برخی از اشعار خود بیه اسیتقبال شیعر رودکیی رتتیه (بیرای نمونیه ر.ک:
رازی473:9833،؛ شریع  )23-21 :9818،و ممی اس ای شاعر مصر دوم بی مضبوط در عجایباللغه

را (اگر بپذیریم ای بی بیتی مستقل از رودکی اس نه بیتی برساخته) از دیوان رودکی برد یا تضمی  91کرد باشد.
 .4نتیجهگیری

جعل بی و انتساب آن به شاعران بزرگ نظیر تردوسی ،خیام ،حاتظ و هیمچنیی رودکیی سیمرقندی یییی از
مشیحت بزرگ بر سر را بازیابی دقیب و صیی سرود های شیوای پارسی اس  .شعر رودکیی سیمرقندی شیاعر
پرآوازۀ سدۀ سوم و چهارم ( .ق) ،به دلیل از بی رتت آن در طول زمان ،امروز برای هو ی بیشی به زبان و ادبیات
تارسی بسیار حائز اهمی اس  .به همی جه ما در پژوه حاضر به بررسی ییی از ترهنگهای موجود به نام
عجایباللغه ،که دربردارندۀ پار ای از ابیات تاز منتسب به رودکی اس  ،پرداختیم .نتیجۀ بررسی ما بر روی چهیار
بی از ای ترهنگ که به نام رودکی سمرقندی مزی شد بدی قرار اس :
ً
مصر دوم یک بی بر وزن کلیله و دمنه علیرغم تازگی ،کامح برساختۀ کاتب ترهنگ یا منابع مورد استفادۀ وی
اس  .با مراجعه به موضع داستان که بی به آن برمیگردد مشیص اس که کاتب قصد داشته تا مصر دوم را خود
از نو بسازد؛ ما احتمال دادیم که دستیاری مؤلف شاید جه بازسازی مصر میدوش (یا میذوف) در منبع مورد
استفادۀ وی باشد .در دو بی دیگر ،ما مشابه بی را در منابع داریم و با مقایسۀ سایر ترهنگها به ای نتیجه رسیدیم
که مؤلف (یا مؤلفان منابع مورد استفادۀ وی) ،برای ساد تر کردن بی  ،ضبط مصرا ها و وزن بی را دگرگون کرد و
از ای جه بیتی تاز ساخته شد اس  .یک بی نیز معرتی شد که مصر نیس آن در منابع دیگر به نام دقیقیی
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ً
اس ؛ اما مصر دوم کامح متفاوت اس  ،از ای جه با احتیاط کامل بیه بررسیی آن پیرداختیم؛ میا بیرای آن دو
احتمال را در نظر گرتتیم؛ احتمال نیس اینیه کل بی عجایباللغه را پس از تصیی از رودکی بدانیم و دقیقی را
وامگیرندۀ مصر نیس از ای شاعر بدانیم و احتمال دوم ،ساختگی بودن مصر دوم با ّ
توجه بیه تییراری بیودن
مضمون (در صورت حفظ ضبط ترهنگ) دو مصر اس  .البته ای احتمال قویتر اس .
در پایان نگارندگان امید دارند ای جستار میتصر راهگشای پژوهشگران برای رسیدن به سرود های هزار و صد
سالۀ رودکی سمرقندی و اصحح دستیاریهای ابنای زمان در آثار تاخر و اصیل ادبیات پارسیی بیهوییژ شیاعران
پیشگام باشد.
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یادداشتها
« .1پرکار» یا «پرگار» در ای بی معنای میصلی ندارد .شاید «زرکار» درس باشد.
 .2در برخی ترهنگها به صورت «تپنگو» ،ضبط شد اس (ر.ک :دهیدا :9813،ذیل تپنگو).
 .8در دو نسیۀ واتییان و نیجوانی به صورت «گواهی» ،ضبط شد اس .
 .4دهیدا نیز در لت نامه به ای موضو اشار کرد اس (ر.ک :دهیدا :9813،ذیل قنود).
ً
 1دهیدا ای واژ را بهصورت «شنگک» نیز ضبط کرد و دربارۀ آن نوشته اس « :نوک و سر چیزی یا جایی .ظیاهرا
صییورتی از شیینج یییا ِچنییگ اس ی ؛ بییدان مرغییک مییانم کییه همییی دوش /بییر آن شیینگک گلییب همییی تنییود»

(دهیدا :9813،ذیل شنگ) .همچنی وی ذیل واژۀ «شلنگ» ،نوشته اس « :در بی زیر اگر غلیط نقیل نشید

باشد ،معنی کلمه را نمیدانم :بدان مرغک مانم همی که دوش /بیرآن شیلنگ گلیب همییتنیود» (همیان ،ذییل
ً
شلنگ) .به نظر نگارندگان احتماال ای واژ تیریف شدۀ «شاخک» باشد که در نسیۀ لغحت فحرس و صحاا -
الفرس آمد اس .
 .7در ای ترهنگ و ترهنگ شعوری از ای شاعر شواهد شعری متعددی برای لتات آورد شد که گمان مییرود وی
تردی ترک زبان باشد که همانند شمس تیری برای لتات نادر دری اشعاری را به پارسی سرود اس .
 .1نسیۀ کتاب شد از روی نسیۀ مورخ  129ق کتابیانۀ مجلس.
 .3نسیۀ دس نویس نفیسی از روی نسیۀ مورخ  129ق ،مضبوط در کتابیانۀ دانشگا تهران به شمارۀ .1182
 1بی لت ترس از نسیۀ خای سفینۀ تبریز به کتاب ابوالمجد تبرییزی در تیاریخ  129ق اسی  .بیرای بررسیی
بیشتر ای تیریر از لغت فرس اسدی (ر.ک :صادقی.)914-971 :9832،
 .91ای نسیه و نسیۀ دانشگا تهران را متاسفانه جه رؤی خوانندگان در دسترس نداریم .مجتبایی و صادقی در
حاشیۀ ضبط بی  ،اختحف ای دو نسیه را چنی نوشتهاند :س ،یص

و دا :تیو بییوبی .دا ترتییب دو مصیرا

معیوس اس  .دا ب نوبهار.
 . 99مدبری در حاشیه نوشته اس  :مصر اول بی در ترس به ترخی منسوب اس .
 .92شریع دربارۀ ای ترکیب در تعلیقات دیوان دقیقی نوشته« :کی کردار دو توجیه دارد ،ییی ایی کیه حالی نیدا
باشد یعنی (ای کسی که کار و کردار تو همچون کار و کردار شا اس ) و دیگر ای که آن را قید حالی بیسیاب
بیاوریم یعنی (همچون پادشاهان)» (شریع )283:9818،
 .98در نسیۀ نیجوانی بهصورت «گردانس » ،ضبط شد که بهنظر میرسد اشتبا باشد .الف «گردانسیتا»« ،الیف
اطحق» اس که در شعر سبک خراسانی بیشتری کاربرد را دارد و در مییان شیاعران سیبکهیای دیگیر نییز تیا
حدودی رایج اس ؛ در اینجا با ّ
توجه به تعدد ضبط «گردانسیتا» در منیابع ،مییتیوان گفی ایی ضیبط از نظیر
موسیقایی بهتر و درس تر اس .
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 . 94در نسیه به همی صورت ضبط شد اس ؛ اما مدبری آن را بر اساس لت ترس اسدی بیه صیورت «پالییک»،
ضبط کرد اس (ر.ک :ادبیبی.)17:9831،
 .91در نسیه به صورت «بلتازی» ضبط شد که اشتبا اس .
 . 97تبریزی در برهان قاطع دربارۀ ای واژ نوشتهاس « :با بای تارسی و شی نقاه دار بروزن درگیزی  ،نیام یییی از
چهار پسر کیقباد اس ؛ و بجای بای تارسی نون میسور هم بنظر آمد اس » (تبریزی .)8/9112:9842،معی
در حاشیۀ ای واژ نوشته اس « :کیپشی صیی اس که به «کیینشیی » تصیییف شید  ،در اوسیتا Kava
( »pishin aهمانجا:ح  .)1همچنی وی در کتاب مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی ،ایی واژ را بیه صیورت
«کیبشی » ،دانسته و نوشیته «کیینشیی » ،مصییف آن اسی (ر.ک :معیی  )812:9827،هیمچنیی ر.ک:
دهیدا :9813،ذیل واژ های کیپشی و کینشی ؛ خالقیمالب.)831:9831،
 .91چون مقدم و مؤخر ای بی به دس ما نرسید  ،بنابرای اگر دقیقیی مصیر دوم بیی را از رودکیی بیرد باشید
(سرق کرد باشد) از جملۀ سرقات شعری میسوب میشود و اگر تضمی کرد باشد از جملۀ آرایههای ادبی.
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کتابنامه

ُ
آیدنلو ،سجاد« .)9812( .تیشان؛ تصیی واژ ای تصییف شد در شاهنامه» .ترهنگنویسیی .شیمارۀ  .1صیص
.979-983
ّ
ادیبی .)9831( .عجائباللغه (ترهنگ تارسی به تارسی) .به تصیی میمود مدبری .کرمان :مرکز انتشارات علمی
دانشگا آزاد اسحمی واحد کرمان.
ّ
ّ
ادیبی( .بیتا) .عجایباللغه .نسیه خای کتابیانۀ مجلس .شمار .2912

ّ
اسدی طوسی ،ابومنصور علیب احمد .)9211( .فرهن فارسی (لغحت فحرس) .نسییۀ خایی تصییی و تیرییر
سعید نفیسی از روی نسیۀ مورخ  129ق .کتابیانۀ مرکزی دانشگا تهران .شمارۀ .1182

______________________ 9311( .م) .کتاب لغت فحرس .بیه سیعی و اهتمیام پیاول هیرن .بیرلی (شیهر:
ُ ر
گ ِت ْنگ ) :مابع دیتریخ.
ّ
_____________________ .)9892( .نسیۀ خای لت ترس نیجوانی با عنوان «مشیحت در پارسی دری»
ّ
به خط عبرت نائینی .کتاب شد از روی نسیهای به تاریخ  177و کتاب حسامالیدی حیاتظ ملقیب بیه نظیام
تعریفا .کتابیانه مجلس .ش .1171
______________________ .)9894( .فرهن اسدی طسسحی .کتابی اقیلالسیادات عبیدالوهاب حسیینی.
کتاب از روی نسیهای به تاریخ  .129کتابیانه مجلس .شمارۀ بازیابی .91799
______________________ .)9891( .کتاب لغت فرس .تصیی عباس اقبال .تهران :مجلس .چاپ اول.
______________________ .)9887( .لغت فرس .بهکوش میمد دبیرسیاقی .تهران :کتابیانه طهوری.
______________________ .)9871( .لغت فرس «لغت دری» .تصیی تیت اللیه مجتبیایی و علییاشیرف
صادقی .تهران :خوارزمی .چاپ اول.
______________________. 129( .ق) .لغححت فححرس اسححدی طسس حی (بیشییی از سییفینۀ تبریییز) .کتاب ی
ابوالمجدتبریزی .کتابیانۀ مجلس .ش .94111
______________________122( .ق) .لغت فرس .نسیۀ خای کتابیانۀ ملک .شمارۀ .1381
ّ
______________________( .بیتاکالف ) .لغحة الفحرس (کتیاب اللتیب بالفارسییه) .نسییۀ خایی کتابیانیۀ
ایاصوتیه .شمار .4148

ّ
______________________( .بیتاکب ) .فرهن حضرت صدراالفاضل ابسمنصسر ّ
االسحدی
علحیبح احمحد
ّ
ّ
الطسسی( .بیکا) .نسیۀ خای متعلب به جحلالیدی همیایی .کتابیانیۀ ملیی اییران .شیمارۀ  .21833شیمارۀ
کتابشناسی ملی .2733311
امامی ،نصرالله؛ شیرمیمدی ،مژگان؛ دهقیان ،سیجاد« .)9811( .بررسیی ابییاتی نویاتتیه از رودکیی در ترهنگیی
ناشناخته» .شعرپژوهی (بوستان ادب) .سال دهم .شمارۀ دوم .پیاپی  .87صص .44-91

999

شمارة دوم

جستارهای نوین ادبی (ادبيات و علوم انسانی سابق)

بیاری ،میمدب عبدالله .)9871( .داستانهای بیدپای .به تصیی پرویز ناتل خانلری و میمد روش  .چاپ ّدوم.
تهران :خوارزمی.
تبریزی ،میمد حسی ب خلف .)9842( .برهان واطع .به اهتمام میمد معی  .تهران :امیرکبیر.
تتوی ،عبدالرشید ب عبدالتفور .)9881( .فرهن رشیدی .به کوش میمید عباسیی .تهیران :انتشیارات کتابیانیه
بارانی.
ی جمالالدی انجو ،حسی ب حس  .)9811( .فرهن جهحانگیر  .بیهکوشی

رحییم عفیفی  .مشیهد :انتشیارات

دانشگا تردوسی.
ّ
حلیمی ،لافالله( .بیتا) .شرح بیرالترائب .نسیۀ خای کتابیانۀ مجلس( .بیکا) .شمار بازیابی .379
خالقیمالب ،جحل .)9831( .یادداشتهای شاهنامه .بی ییم .نیویورک :بنیاد میراث ایران.
دهیدا ،علیاکبر .)9813( .لغتنامه .تهران :دانشگا تهران.
رازی ،شمسالدی میمد ب قیس .)9894( .المعجم فی معائیر اشعار عجحم .تصییی میمید قزوینیی .تصییی
ثانوی مدرس رضوی .تهران :مابعۀ مجلس.
رواقی ،علی .)9811( .سرودههای رودکی .تهران :ترهنگستان زبان و ادب تارسی.
ّ
رودک  ،جعفرب میمد .)9814( .دیسان رودکی .شرح و توضی منوچهر دان پژو  .چاپ اول تهران :توس.
______________ .)9813( .دیسان شعر رودکی (با شرح و توضی ) .پیژوه

تصییی و شیرح جعفیر شیعار.

چاپ اول .تهران :قار .
______________ .)9837( .دیسان اشعار رودکی .تصیی ویرای و توضی نصراالله امام  .چاپ اول .تهران:
مؤسسیه تیقیقیات و توسعب علوم انسان .
ّ
______________ .)9831( .دیسان اشعار ابسعبدالله جعفر ب مامد رودکی .مت علمی انتقیادی بیا کوشی و
اهتمام رسول هادیزاد  .دوشنبه :پژوهشگا ترهنگ تارسی-تاجییی.
______________ .)9833( .دیسان اشعار رودکحی .تصییی و مقابلیۀ نیادر کریمییان سردشیتی .تهیران :بنییاد
ترهنگی هنری رودکی.
______________ 9819( .الف) .دیوان ابوعبدالله جعفراب میمداب حییم اب عبدالرحمان ابی آدم رودکیی
سمرقندی .تهیه ،تصیی  ،پیشگفتار و حواشی قادر رستم .زیر نظر صفر عبدالله ،برگردان شا منصور شا مییرزا.
تهران :مؤسسه ترهنگی اکو.
ّ
______________ 9819( .ب) .دیسان رودکی (با توضی و نقد و تیلیل اشعار) .کامیل احمیدنژاد .چیاپ اول.
تهران :کتاب آمه.
______________ .)9817( .دیسان رودکی ( 9113بی به دس آمد تا امروز و شرح احوال وآثاراو) .تصییی
جهانگیر منصور .چاپ سوم .تهران :دوستان.
ریاحی ،میمدامی  .)9837( .کسایی مروزی :زندگی ،اندیشه و شعر او .چاپ دوازدهم .تهران :علمی.
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ّ
میمد .)9883( .فرهنح مجمحعالفحرس .تصییی میمید دبیرسییاقی .تهیران:
سروری کاشانی ،میمد قاسم ب
انتشارات کتابفروشی علمی.
شعوری ،حسی ب عبدالله .)9911( .فرهن شعسری (لسانالعجم) .چاپ سنگی .قسانانیه :دارالمابعۀ معمور .
شریع  ،میمدجواد .)9818( .دیوان ابومنصور میمد ب احمد دقیقی طوسی بانضمام ترهنگ بسامدی آن .چیاپ
دوم .تهران :اساطیر.
شفیعی کدکنی ،میمدرضا .)9811( .صسر خیال در شعر فارسی .چاپ ششم .تهران :آگه.
عنصری بلیی ،ابوالقاسم حس ب احمد .)9878( .دیسان استاد عنصری بلخی .به کوش میمد دبیرسیاقی .چاپ
دوم .تهران :انتشارات کتابیانۀ سنائی.
تردوسی ،ابوالقاسم .)9837( .شاهنامه .بهکوش جحل خالقی مالب .دتتر ییم .دوم و پینجم .چیاپ اول .تهیران:
مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسحمی.
ّ
قواس غزنوی ،تیرالدی مبارکشا  .)9818( .فرهن وساس .بهتصیی نذیر احمد .تهران :بنگا ترجمه و نشر کتاب.
قیصری ،ابراهیم« .)9831( .مضمونهای مشترک رودکی و دیگران» .پاژ .شمارۀ  .2صص .974-948
کوپا ،تاطمه« .)9833( .حسان ثانی :مضامی شعری ویژ رودکی» .رودکی پدر شعر تارسی (مجموعه مقاالت به-
مناسب سال رودکی) .بهکوش منوچهر اکبری .چاپ دوم .تهران :خانه کتاب .صص .821-899
مدبري ،میمود .)9811( .شرح احوال شاعران بیدیوان در قرنهاي  1 ،4 ،8هجري قمري .تهران :پانوس.
معی  ،میمد« .)9827( .مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات تارسی» .تهران :انتشارات دانشگا تهران.
ّ
ّ
میمد .)9819( .دیوان منجیک ترمذی .به کوش احسان شواربی مقیدم .تهیران :مییراث
منجیک ترمذی ،علی ب
میتوب.
منشی ،نصرالله .)9831( .ترجمۀ کلیله و دمنه انشای ابسالمعالی نصرالله منشی .تصیی و توضیی مجتبیی مینیوی
طهرانی .تهران :مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
میرزایف ،عبدالتنی .)9113( .ابسعبدالله رودکی و آثار منظسم رودکی (تی نظیر ی .براگینسییی ) .اسیتالی آبیاد:
نشریات دولتی تاجییستان.
نیجوانی ،هندوشا  .)9849( .صاا الفرس .به اهتمام عبدالعلی طاعتی .تهران :بنگا ترجمه و نشر کتاب.
نصیری شیراز ،زهرا؛ نصرالله امامی ،سجاد دهقان« .)9811( .بررسی ابیات تاز و منسوب به رودکی سیمرقندی در
ترهنگ لغت حلیمی (شر بارالغرائب)» .مت شناسی ادب فارسی .شمارۀ چهارم (پیاپی  .)41صص .21-9
نظامی ،یوسفب الیاس .)9833( .اوبالنامه یا خردنامه حکیم نظامی گنجهای .با تصیی و حواشیی حسی وحیید
دستگردی .به کوش سعید حمیدیان .چاپ هفتم .تهران :نشر قار .
ّ
مامحد رودکحی .جلید  .8چیاپ ّاول .تهیران :شیرک
نفیسی ،سعید .)9891( .احسال و اشعار ابسعبدالله جعفر بح
کتابفروشی ادب.

__________ .)9849( .مایط زندگی و احسال و اشعار رودکی .چاپ ّدوم .تهران :انتشارات کتابیانۀ اب سینا.
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جستارهای نوین ادبی (ادبيات و علوم انسانی سابق)

شمارة دوم

ّ
وتایی ،حسی . 9119( .ق) .ترهنگ وتائی .نسیۀ خای کتابیانۀ مجلس شورای اسحمی .شمارۀ .91887
ّ
__________ .)9814( .فرهن فارسی (معروف به ترهنگ وتایی) .براساس نسیههای خای موجود در چی  .بیه
تصیی ِت هوی جو .چاپ اول .تهران :انتشارات دانشگا تهران.
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Extended Abstract

1. Introduction
After Maliha Samarqandi's death (in 1112 AH), the Persian literary biography
writing in Transoxiana came to a halt for about two centuries. In this period,
no Persian literary biography was written in Transoxiana until 1288 Ah/1871
AD, when Vazeh Bukharayi revived such a literary genre after 179 years.
From the publication of Mozakker al-Ashab by Maliha in Samarqand in 1104
AH/1692 AD to Tohfat al-Ahbab by Vazeh in Bukhara, two other works were
published in Transoxiana: first, A Collection of Poets which was a bilingual
book (Persian-Turkish/Uzbek) by Fazli Namangani (written in 1237 AH/
1821 AD) in Kokand, and second, Fahmi's Biography (written in 1286 AH/
1868 or 1869 AD) in Bukhara. This second work was unfinished; however, it
is not a summary of poets’ life but actually it concerns poetry samples of
thinkers, mystics, princes, and kings living the current geographic areas of
Iran, Afghanistan, India, and Transoxiana.
2. Theoretical Framework

Fahmi is a biography writer from Transoxiana, who was originally from
Samarqand and lived in Bukhara for a short time. This study aimed to
investigate Fahmi's Biography and its significance as a historical literary
document in Transoxiana within a period of cultural and literary inactivity in
this area. The study aimed to answer the following questions: who is Fahmi?
What are the features of his biography? What are the critical views of this
author? What role does this biography play in the biography writing and the
Persian anthology of Transoxiana? After analyzing Fahmi's life events and
critically introducing his biography, the study investigated the nine criteria
suggested and categorized by the biography writer, which are: 1. the
penname, 2. the racial and familial affiliations, 3. the literary and intellectual
*. Email: hesam_kh1@modares.ac.ir
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affiliations, 4. the birthplace, and birth and death dates, 5. the occupation,
education, teachers, students, and contemporary figures, 6. the works of poets,
7. the affiliation with the court, 8. the rhetorical interest in biography writing,
9. language. The last section of the study focused on the critical views of the
writer grouped in four parts: historical-analytic, moral, socio-political, and
rhetorical-aesthetic. Despite the fact that this biography is an unfinished work,
it gives rich data on the literary aspects of Farsi as well as the mystic and
intellectual mainstreams of the time which can all contribute to writing about
the Persian anthology in Transoxiana.
3. Method

This study employed a critical-analytic method of data analysis as well as
genre-based analysis in order to introduce Fahmi and his biography. It also
investigated the biography writing criteria and the author's critical views.
4. Results and Discussion

Molla Abdolmotalleb Khajeh, also known as Fahmi, was a biography writer
from Transoxiana. There is not much left about his life, education, and
teachers. We only know that he lived in the 13th AH/ 19th AD century in
Bukhara, and he was alive when he authored his biography in 1286 AH/1868
or 1869 AD. It could be interpreted from the biography that he was one of the
children of Ishan Pir Dahbidi. This sect was a branch of Naqshbandi in
Transoxiana. He is also known to have cooperation with the court in Bukhara.
His only biography is Fahmi's Biography which was authored when Haji
Molla Mirmohammad Toghsabeh ordered it. Fahmi's biography is unfinished
general prose which has simple language without any kind of artificiality and
complexity. There are 26 samples of poetry from poets (8 persons), thinkers
and mystics (14 persons), kings (3 persons), and princes (1 person) who lived
in current Iran, Afghanistan, India, and Transoxiana. There is a debate on the
beginning and end of its writing. Aini, for the first time, indicates the date of
its writing in 1177 AH. This date is certainly wrong considering the explicit
indications in Fahmi's Biography and it seems that it is a typing error. The
correct date is 1277 AH (1860/1861 AD) which is cited in several sources.
Based on the last date mentioned in the biography, it is likely that the
biography was finished in 1286 AH/ 1868 or 1869 AD. Despite the author’s
rich scientific knowledge and his problems to have access to other references,
it seems that the work was unfinished because the authorities neglected this
literary and cultural figure and there was not a literary mainstream in those
times.
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5. Conclusion

Fahmi's Biography was mostly left unrecognized until Aini's era because of
the chaotic conditions of the time, scattered and condensed writings, and the
lack of much biography writing among authorities and literary communities.
However, after Aini, Fahmi was gradually known among literary references
and found its place in the Persian anthology of the region, though not much
highlighted. Fahmi's Biography brought along a context for following the
impact of great classic Persian poets in Transoxiana, analyzed the influence
of significant mystic sects in the region, mentioned political and social
information about biographies, and cited much information about poets and
thinkers of the 12th and 13th centuries in Transoxiana; however, this is less
significant compared to other biographies in this region. Nonetheless, besides
the above-mentioned aspects, its significant could be noted for its genealogy
in the region.
Keywords: Persian Biography Writing, Fahmi's Biography, Khajeh
Abdolmotalleb Fahmi, Transoxiana
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Extended Abstract
1. Introduction

Is art created consciously or unconsciously? This question always sparks
controversies amongst artists, researchers, philosophers, and psychologists.
Nonetheless, as an intricate phenomenon, art demands both consciousness
and unconsciousness to come into existence, and manifest attributes of both
realms.
Poetry is the most prominent artistic form of the ancient world, and to our
predecessors, thinkers, Sufis, and poets were educators. Therefore, the vast
portion of the ancient literature is didactic, and poetry has been used as a
rhetorical devise to effectively convey the poets’ beliefs and instructions to
the audience or the readers. Needless to say, didactics requires forethought
and conscious thoughts of the educators on what they aim to teach.
Masnavi is amongst the greatest Sufist didactic texts. Surprisingly, some
believe that Masnavi comes from a free stream of consciousness and, as a
result, they describe Masnavi as a chaotic, disorganized and opaque work.
Chaotically, he delivers an ordinary tale by means of a chain of semantic and
sentimental blocks (Abdul-Hakim, 1977). And sometimes researchers have
doubts and offer contradictory observations; … Rumi has surrendered himself
to inspiration to see where it gets him. However, this does not imply that Rumi
does not engage his conscious thoughts. As he has mastered several levels of
knowledge simultaneously, ‘no task stops Him from doing other tasks’. The
proof is that he returns to speech whenever he wants (Zekavati Gharehguzlu,
2007).
2. Theoretical Framework

This research adopts a stance opposing the contradictory views of those who
argue that Rumi’s poetry comes from the unconscious and, therefore, find it
chaotic and disorganized. Hence, this research seeks the signs that can
*. Corresponding Author Email: s.jabri@razi.ac.ir
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manifest the author’s total consciousness in the process of composing his
complicated and tatted Masnavi. First, the roots of such hasty evaluations
such as awareness of Rumi’s frenzy, semantic confusion of some terms,
blurring the boundary between reality and illusion, and Masnavi’s
inaccessibility will be reviewed. Then, the signs that signify Rumi’s
conscious and forethought toted process of composing Masnavi will be
discussed.
3. Method

The methodology adopted is content analysis. Firstly, the contents of
researches are analyzed that – implicitly or explicitly –find Masnavi chaotic
and the reason is that, they said Masnavi was composed in a state of
unconsciousnesss. Then, the content is analyzed to find the three types of
signs of meditation and conscious composition: 1) poetics of Masnavi, 2)
narrative elements in the tales of Masnavi, and 3) the internal coherence of
the structure and content of Masnavi.
4. Results and Discussion

In the research conducted on Masnavi, there are some arguments which
appear to be irrelevant such as the claim that the text is disorganized and
chaotic for it was composed in a state of frenzy and unconsciousness. By
analyzing these arguments, we realized the researchers’ prejudice: prior
awareness of researchers of Rumi’s frenzy, semantic confusion between
association of meanings and free association, ignoring the relation between
free association and the stream of consciousness, ignoring the internal
monologue and its relation with the stream of consciousness, ignoring the
breaking of frontier between reality and illusion in Masnavi, attributing
unconscious composing to Masnavi and supposing that Masnavi is surrealist
text, ignoring the inability of language in conveying Rumi’s deep Sufist ideas,
difficult perception of Masnavi's language for today’s readers, difficulty of
understanding Masnavi and the need to be fond of Masnavi, and the necessity
of contemplation to the era that Masnavi was created.
5. Conclusion

After putting aside such hasty evaluations and scrutinizing the text, findings
signify Rumi’s conscious and forethoughtated composition of Masnavi. The
signs found can be divided into three groups:
First; poetics of Masnavi: didactics, reciting in public tradition, spending
some time alone before preaching, the subjects central to Sufist thought,
Masnavi’s narrative-article nature, allegorical discursive method, processing
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extradiegetic dialogues, dividing a massive thought into smaller parts,
repetition, intratextual references, break from and return to the topic,
conducting the flow the talks consciously and selection of the tales.
Second; processing narrative elements such as recreating the tales, titling,
revealing the story plots, creating suspense, processing diegetic dialogues,
autonomy of the tales, internal coherence of the plots, narrative delay,
harmony between the subject and the themes, concluding and closing the
tales.
Third; structure and content’s internal links, keywords, key sentences, key
lines, structuring the text, links between the tale and the text.
The conclusion derived from these findings imply the conscious
forethoughtated, and logical composition of Masnavi. The style of composing
the speech elements in Masnavi show that this style is influenced by, on the
one hand, Rumi’s worldview and his intellectual priorities and, on the other
hand, the mood of his audience. He has composed Masnavi based on a
conscious and forethoughtated plan by paying close attention to the diverse
aspects of the text and his audience. Therefore, we may say that Rumi, during
the fourteen years he spent on composing Masnavi, had been conscious and
fully aware of both the process of composition and the details of his work and
had been keeping a vigilant eye on his audience and the plan of his work.
Keywords: Forethought, Conscious Composition, Stream of Consciousness,
Rumi, Masnavi
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Extended Abstract
1. Introduction
Being melodic is one of the commonalities of many literary works,
particularly in Persian poetry and Nasta'liq calligraphy. Apart from the
structure of the Persian language and the Nasta'liq calligraphy form, which is
elegant and delicate, poets and calligraphers use methods to make their works
more melodic. In literature, these methods are the subject of “verbal
innovative”. The aim of this study, which is conducted in a descriptiveanalytical manner and with a comparative approach, is to show the similarities
of these methods in Persian literature and Nasta'liq calligraphy, despite their
different explanatory methods. The question is how the visual equivalents of
verbal figures of speech are manifested in the Nasta'liq calligraphy. To this
purpose, the calligraphic works of Gholamhossein Amirkhani have been
studied and analyzed from this perspective. The reason for choosing him is
easy accessibility to his works and also his ability to present quality works in
different formats.
There is a lot of research on the synchronicity of literature and calligraphy;
one of them is Annemarie Schimmel's research in the book, Islamic
Calligraphy and Culture (1992), in which she deals with the issue of the
relationship between calligraphy and poetry, of course, from the perspective
of the impact and use of calligraphic terms in poetry. Qilichkhani in his book,
An Introduction to Iranian Calligraphy (2013), has dealt with the issue of
synchronicity and harmony between literature and calligraphy. The existence
of rhythm or music in calligraphy that is discussed in this study is also a
favorite topic of some researchers. For example, we can refer to the master's
thesis entitled Study of the common aspects of Iranian calligraphy and music
*. Corresponding Author Email: somayeh.bazi.051@gmail.com
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(Farhangi, 2012). Also in discussing the existence of tricks similar to literary
arrays in the visual arts, we can refer to the article Literary array puns, visual
array of comparative comparison of verbal and visual puns by Yahaqi (2009)
in which the author takes a new, and an interesting look at the use of puns
array in Animation is addressed. In general, what can be deduced from the
study of available sources is that less research has been done directly in
relation to the discussion of this article, the visual equivalent of Persian word
arrays in Nasta'liq script, and it can be said that this article is one of the few
interdisciplinary studies. It explores the beautiful commonalities in the two
novel fields of literature and calligraphy.
2. Theoretical Framework

Nasta'liq script is the best and most beautiful form of calligraphy in Islamic
word, which is placed after the Ta'liq script in terms of origin and is in the
eighth row of Islamic calligraphy, but in terms of accessibility and ease of
reading, it is in the second place after Naskh script.
Word/speech in Persian literature is adorned with verbal/spiritual figures and
metaphors. The figures of speech is that the ornament and beauty of the word
depends on the words, so that if we change the words while preserving the
meaning that goodness will disappear. Rhetorical novelty is the study of tools
and techniques that create music in speech (in prose) or enhance music (in
poetry). In other words, rhetorical novelty is the study and recognition of tools
and methods by which certain proportions and relations are created between
the components of speech.
Components of speech are intertwined by a series of verbal or semantic
proportions, and cohesive networks emerge from phonetic or semantic
connections called literary words. The instrument that creates or enhances the
music of the word and creates artistic relations between the components of
the word is called figure of speech. These instruments sometimes have a
verbal aspect and increase the music of the word in terms of phonetic
relations, and sometimes they have a semantic aspect and make the speech
more coherent through proportions and semantic relations. Discussion in the
figures of speech that enhance or create verbal music is the subject of the
rhetorical novel, and study in the instrument that produces the spiritual music
of the word is the subject of the innovative spiritual. Figures of speech are
poetic tools that the quality of using them shows that the poet, according to
the subject and content, as well as what he has learned and his literary capital,
has been able to use existing tools or invent tools or even other functions
according to his work. In addition to creating music, these figures of speech
can create coherence as well as various implication.
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3. Method

The research method of this article is analytical, comparative and data
collection is based on library sources and documents. Considering the
objective of the study, the visual representation of figures of speech in
Nasta'liq calligraphy pieces is done with emphasis on the works of
Gholamhossein Amirkhani.
4. Results and Discussion

From the perspective of interdisciplinary studies of literature and art, this
research points to the common aesthetic techniques in literary innovation and
calligraphy. The purpose of this study is to prove the similarity between the
tricks that Persian language poets and calligraphers of Nasta'liq use to create
more music in their work, which in literature are called figures of speech.
In this regard, after a brief acquaintance with Nasta'liq script, a novel
explanation of the word and the segmentation of figures of speech based on
the methods of recitation, transliteration and repetition were performed, and
then the selected works of calligraphy were analyzed and applied.
By studying speech figures and analyzing and describing calligraphy works
from the perspective of using these figures and combining the two, it can be
concluded that calligraphers use the same methods to create rhythm and
harmony in their works that poets use to create more music in their words and
this can be attributed to the common nature of the two, which is art. The main
factor in creating beauty in these tricks is repetition because repeating
something, reminding it and receiving it, is joyful.
5. Conclusion

Calligraphers use methods to create rhythm, or in other words, visual music,
in their works that are very similar to the methods that poets use to enhance
their verbal music, and we know them as methods of rhyme, simile, and
repetition. A closer look at the calligraphy works reveals that this similarity
is even to the extent that a visual equivalent can be found for other speech
figures that have been proposed under these methods. The similarity between
the aesthetic techniques in speech figures and Nasta'liq calligraphy can be due
to the commonalities of ideation and creation of literary-artistic works,
common culture, and the harmony and interdependence of Iranian literature
and calligraphy with each other.
The aim of this research is to show a small part of similarity between literature
and calligraphy (speech figures in Persian poetry and Nasta'liq script).
However, these similarities can be traced in the spiritual figures section,
Persian poetry formats and Nasta'liq calligraphy, and in other Islamic
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calligraphy such as Naskh and Sols calligraphy, which are mostly used to
write the words of the Holy Quran. From this perspective, this research has
the potential to expand and more profound studies can be done.
Keywords: Nasta'liq Script, Figures of Speech, Gholamhossein Amirkhani
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Extended Abstract

1. Introduction
Marzbannameh is one of the masterpieces of Persian literature both in terms
of form and content and one of the precious jewels of the crown of Persian
literature. This book contains the wise anecdotes, allegories, and myths,
which have been prepared in the manner of Kelileh and Demneh from the
language of human beings, beasts, birds, demons, and fairies. Marzbannameh
is one of the valuable works of Persian literature that was written in the fourth
century by Espahbod Marzban Ibn Rostam Ibn Shervin in Tabaristani
language. He converted it into the technical language in 622-617 (Safa, 1990).
In addition, this book is a successful example that has a high and significant
literary value in Persian literature. It also has great content and stories with
precious missions. Being familiar with Iranian culture, stories and myths,
Marzban Ibn Rostam has used them artistically in thematic, characterization
and symbolism, he has used them for the good effect of his words. With a
general look at the text of this work, we will realize that the depth of many of
his stories and the theme of this book originate from the worldview of ancient
Iran, especially the culture of Mazdisna. In this regard, Mohammad Moein
links many post-Islamic Iranian poems and the books of prose, including
Marzbannameh, with pre-Islamic narratives and legends, and he believes that
many of the contents of Marzbannameh can be traced to culture and literature.
Found before Islam (Moein, 1945), some consider it a relic of Sassanid Iran
(Ripka, 2002; Rezaei,2010). From this point of view of the mythological
approach, the most controversial and famous story of this book is the story of
"Gāvpāy Demon and the Religious Wise" (ِ )دیوِ گاوپای و دانای دینیabout which
different opinions have been expressed.
* Corresponding Author Email: barani@lihu.usb.ac.ir
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The story of the "Gāvpāy Demon and the Religious Wise" is one of the
most famous and controversial long story in Marzbannameh that covers
the entire of fourth chapter. The theme of this story has a mythical color
and smell and its narration can be considered in connection with Iranian
narrative-mythological patterns. These cases have attracted the attention
of researchers and they have risen different opinions to be expressed
and presented about this story. In this article, we seek to answer the
question of whether the previously suggested sources could be the
source of this story, or whether this story has another source? and can
we see a specific text in the structure of this story? The result of the
research shows that the theme of the story of "Gāvpāy Demon and the
Religious Wise" of Marzbannameh is the debate of Zarathustra and the
devil, which is taken from Avesta and Pahlavi sources and the structure
of this story is based on the book of Minoan Wisdom.
2. Review of Literature and Theoretical Framework

One of the first people who has paid attention to "Gāvpāy Demon and the
Religious Wise" as well as the deep structure of the story is Mohammad
Moein in Yosht Farian and Marzbannameh (1945). After that, Sirus
Shamisa in the article entitled "Marzbannameh and the Memory of the
Defeat of the Demons" (1982) and Mohsen Farzaneh in the Book of Sufi:
The Transformed Manichaeism (1988) should be mentioned. The recent
works that deal with this story are Ahmad Tafazli’s (2014) the History of
Pre-Islamic Iranian Literature, the article of "Mythological Criticism of
"Gāvpāy Demon and the Religious Wise" of Marzbannameh" (2011) by
Shirin Razmjoo Bakhtiari and Elham Khalili Jahromi and the article of
"Analysis of the Manichaean Aspects of the Story of the "Gāvpāy Demon
and the Religious Wise in Marzbannameh" by Masoumeh Hosseini (2017).
The difference between this research and the introduced works is that we
have briefly reviewed all of the previous studies and criticism, then some
possible hypotheses will be presented; we have expressed our opinion about
the deep structure of this story.
Regarding the origin of the story of the "Gāvpāy Demon and the Religious
Wise", we have found some evidence in Pahlavi books according to which
the authors take the "religious sage" as "Zarathustra". The defeat of the
demons by Zarathustra and their hiding in the underground is one of the
topics that has been mentioned in the myths of ancient Iran, Avesta and
Pahlavi texts. The evidence which was found in Avesta and Pahlavi texts
about the confrontation between Zoroastrianism and the demons and their
defeat is exactly the same theme that we see in Marzbannameh in the form
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of the discussion of "Gāvpāy Demon and the Religious Wise". According to
these concordances, it can be clearly seen that the fourth chapter of
Marzbannameh is the same story of Zoroaster and Demons, which has been
frequently mentioned in Mazdisna religion and Pahlavi texts, and it is one of
the important Zoroastrian stories. This issue has appeared here in a symbolic
way; but there are signs in the story that lead us to Zarathustra: 1) In both
stories, there is a confrontation between a wise person and a fool, which
ultimately leads to the victory of the wise; 2) In Avesta, the adjective
"religious" is assigned to Zoroaster, in Marzbannameh, religion is the
adjective of wise; 3) In both narrations, both Avesta and Pahlavi texts and
Marzbannameh, the person opposite to Zoroaster and religious scholar are
"demons" and "devils"; 4) The actions and deeds of the demons, such as
harassing people, marrying women, etc. are the same; 5) In both narrations,
the demons hide in the underground after they are defeated (they go to hell
in Minoo wisdom, besides, it was believed that Zoroastrians believe that hell
is underground), and 6) in the frontier of this, opposition to the face of the
debate is seen; The menu of wisdom (one of the sources of the story of
Zoroaster and the devil) is also in the form of questions and answers
between wisdom and the wise. The point to be added is that Marzbannameh
is called Babylonian, the religious man. Explaining this fusion of
personalities, SPIEGEL says: "the more influence of Islam in Iran increased,
the less the Iranians were able to use the ancient sources, so they were able
to complete their national narrations from Sami narrations that Islam had
brought it with him. As a result of this fusion of narrations, personalities
such as Kiomars and Adam, Zarathustra and Ibrahim and others matched
each other” (Gheibi, 2017). For this reason, he considers the religious
scholar (Zoroastrian) from Babylon in Marzbannameh.
One of the indications is that the story of "Gāvpāy Demon and the Religious
Wise" is taken from the story of Zoroaster and the demon / devil in the texts
of the Mazdis, especially under the influence of the Minoan wisdom; the
structural and content similarity of this story is with the wisdom Minoo. We
see this similarity in four ways with this book: The first is that both texts are
organized in the form of a debate. Secondly, the concepts of the questions
and their method are the same in the frontier and the Wisdom Minoo.
Thirdly, this story is like Wisdom Minoo of philosophical fiction and the
fourth aspect is the similarity of the questions and answers of both books.
3. Method
In this article, with a look at the criticism and opinions related to the story of
"Gāvpāy Demon and the Religious Wise", we considered these opinions.
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With a historical-mythological analysis in the method of libraries and
documents, we have examined the suggested sources of this story, then we
presented our suggested opinion.
4. Conclusion
Based on what has been said about Avesta and Pahlavi texts, the framework
of the story of "Gāvpāy Demon and the Religious Wise" in Marzbannameh
is the debate of Zoroaster and the defeat of the demon/devil, which is
adapted from Avesta and Pahlavi sources; but in Marzbannameh, this story
is mixed with the philosophical concepts in such a way that philosophical
language is used in the design of questions and answers. In general, the
comparison between the fourth chapter of Marzbannameh and Minoo
wisdom shows a great structural, verbal and conceptual similarity which can
be seen between them. Probably, the author of the story "Gāvpāy Demon
and the Religious Wise" took the original core of the story from Avesta and
Pahlavi sources and made it according to the Minoo wisdom.
Keywords: Gāvpāy Demon and the Religious Wise, Marzbannameh,
Pahlavi Texts, Kelileh and Demneh
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Extended Abstract

1. Introduction
The explanations of the literary texts are intended to explain and clarify the
various aspects of the texts for the readers; in other words, from the exegete's
view, a text has complexities that the reader, even an expert reader, may not
be able to comprehend. Hence the commentator tries to resolve such
difficulties and inform the reader about the process of the text.
Hadith of Sanai is one of the texts that can be considered one of the original
works (Canon) in the Persian language due to its influence on the thought of
subsequent writers and poets, and consequently, on other texts. This has led
to much research on aspects of this text, especially in the field of its
description, but despite the efforts of the commentators, it can be said that the
explanations of the Hadighah have not been left without of the shortcomings
and errors.
In this research, we have studied one of the Hadighah’s verses in different
explanations and we have shown that these explanations are caught up in the
fragmentation and repetition of the opinions of others, and they have not
explained how to link their explanations to other parts of the text, and this has
caused a profound change in the meaning of the text.
2. Theoretical Framework

It can be said that the complexities that the commentators of the texts seek to
explain are due to two components:
A) Different textual systems: This section includes all textual elements (i.e.,
linguistic systems), especially words (including the meanings of words and
special terms), syntactic system and rhetorical system; the exegete explains
the text according to the complexity that may have arisen from one of the
above cases.
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B) Meta-texts: Sometimes the ambiguity of the text is not the result of textual
structures (as mentioned) but of elements or components outside the text,
which is referred to here as meta-text; it is clear that the connection between
the text and the meta-text is based on a specific sign and meaning, that is, in
the text itself, there is a sign of its connection with the hypertext, and the
exegete cannot place the meta-text in the text; the result is that understanding
the meaning of the text depends on knowing the desired context. Such
allusions or historical contexts can be considered as such.
These components cannot be independent and separate, but must be
considered as interacting with each other; this is the same attention to the
"form of the literary work" that the formalists also emphasized. According to
it, every literary point, from word to discourse, should be examined in
connection with other points (Ahmadi 1993); in this case, the text forms the
whole structure whose various devices are interconnected, and each element
must be considered in relation to other elements, whether text or meta-text.
According to what was said, it seems that in many explanations of Persian
texts, two features can be seen: A) Ignorance of structure or partiality: that is,
regardless of the overall structure of the text, only one of its components is
examined or described. B) Quoting without examining the reception of
others: in addition to being an issue, another problem in the description of
texts is quoting the sayings of others without looking at its aspects. Quoting
and repeating the opinions of others in these explanations has three
characteristics: mere repetition without analysis or criticism, failure to check
the correctness or accuracy of the material, which may be due to the narrator's
trust, and ignoring the relevance or non-relevance of quoted content with the
intended text. These factors cause the breaking between the description and
the text.
3. Method

Although the verse in question is one of the most remarkable of the verses of
Sana'i Hadighah and is a relatively early one, and many of the works that
have described Hadighah or explained its problems or have provided
collection from this work have refused to explain this verse, in five popular
and common Hadighah commentaries, the verse is one of the verses that
scholars have discussed in its context.
In this study, we have first quoted what the commentators of Hadith have said
in historical order, then, while explaining their influence on each other, we
have clarified their shortcomings and tried to provide an acceptable analysis
of this verse according to the components of different text and meta-text
systems.
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4. Conclusion

As mentioned in textual analysis, in addition to paying attention to the
structure of the text and meta-texts, we should avoid detailing and quoting
without examining the words of others. In the commentaries of Persian texts,
including Hadighah of Sanai, in various positions, such factors have caused
the loss of the texts’ meaning; one example is in the:
تو در این راه معرفت غلطی
سال و مه مانده در حدیث بطی
Abdul Latif Abbasi considered Hadith of Bat to include a story, and the
commentators after him have repeated his words regardless of the structure
of the text, especially its syntactic structure, while no connection can be made
between the narrated story and the verse; others have changed the meaning of
the story and replaced it with another story, but the problem with the text
remains. However, if we consider the mentioned phrase according to the
structure of the text and meta-text, the reference and meaning will be
different.
It seems that this phrase refers to the style of one of the narrators named Ibn
Bati or Ibn Batta, who among the Hadith scholars has less famous Hadiths,
and it seems that the others did not pay attention to these Hadiths. However,
the Hadith of Bat, in the general sense, can include any weak and baseless
statement and as we have mentioned, other verses of Sana'i also confirm this
meaning.
Keywords: Critique, Interpretation, Sana’i's Hadiqah, Hadith of Bat
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Extended Abstract

1. Introduction
Authentication of the sources of poems from pioneering poets is of utmost
importance due to the partial loss of cultural identity over time. Among
these sources, dictionaries have always played a vital role in retrieving the
scattered poems and verses of these poets, especially Rudaki Samarqandi.
One of these dictionaries is the Persian-to-Persian dictionary of Ajayeb alLoqha (written around the middle of the tenth century) by Adibi. He has
attributed some verses to Rudaki, of which, two verses and two stanzas does
not seem to be in any other dictionaries such as Farsi dictionary, Sehah alFors, Qawas dictionary, etc., which are probably the sources used by the
author. Since the editor of this dictionary has not previously studied these
verses in detail in his correction or a separate article, and also because this
work has not been published in any of the editions of Rudaki's Divan,
including Nafisi, Mirzayev, Sheaar, Emami, Hadizadeh, Qader Rostam and
was not one of the sources of the correctors, it was necessary to study these
verses that are seen with a new appearance in the dictionary. In the present
study, these four verses are explored following the principles of text
correction and stylistic criteria.
2. Review of Literature and Theoretical Framework

Forgery of verses or different narrations has been introduced through forged
verses of some poets such as Ferdowsi, Khayyam, Hafez, etc. by researchers
and correctors. Some works have been found to be completely forged and in
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others, part of a poem or a verse or even a stanza has been recorded in
manuscripts to be forged. Identifying and examining this type of verses requires
an exploration of past works (textual considerations) and stylistic expertise to
determine the authenticity of the verses.
Dictionaries are among the sources that have helped us in recovering some of the
precious poems after the destruction of the divans of pioneer poets, including the
thousand-year-old Divan of Rudaki Samarqandi. The oldest surviving dictionary
is over nine hundred years old. This dictionary is called Loqat Fors, which was
founded by Asadi. He provides evidences from the poems by pioneering poets
such as Shahid Balkhi, Rudaki, Daqiqi, Bushkour, Manjik Termezi, etc. After
Asadi, lexicography continued in Iran and India and the work by this Iranian poet
and scholar became an example for other lexicographers in later centuries. For
example, Fakhr Qawas compiled a Persian dictionary in India, and then
Nakhjavani, using manuscripts of the Loqat Fors and referring again to the
divans of his contemporary and pioneer poets, compiled a more voluminous
dictionary than the Loqat Fors.
These three dictionaries, along with the dictionary attributed to Abu Hafs Sogdi
(existing until the 11th century AH) and the dictionary of Qataran Tabrizi,
directly or indirectly, are the sources of other dictionaries, including the
dictionary of Halimi, Tohfat al-Ahbab, the dictionary of Wafa'i, Jahangiri,
Rashidi, Majma’a al-Fors. Modabberi (1991), Shavarebi Moghaddam (2012),
Aidanlou (2013), Emami (2018) and Nasiri Shiraz (2018) have used the
aforementioned dictionaries to correct, revise texts or discover the authorship.
The dictionary of Ajayeb al-Loqa is also one of the dictionaries that was written
in the Ottoman territory (in the 10th century AH) by a person named Adibi.
Based on the known evidences, he has taken Asadi's method in compiling his
dictionary.
3. Method

The study is descriptive-analytical. Data was collected using library resources. To
do the research, some old manuscripts of various Divans and dictionaries were
explored and their linguistic features and idiosyncrasies were carefully studied
and compared.
4. Results and Discussion

Identifying the forged verses attributed to great poets such as Ferdowsi,
Khayyam, Hafez, and Rudaki Samarqandi is one of the major problems in
determining the authentic Persian poems. In the present study, we examined
one of the existing dictionaries, that is, Ajayeb al-Loqha, which contains
some of the new verses attributed to Rudaki.
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Results showed that the second stanza of one verse, in spite of its novelty,
completely matches Kelileh and Demneh and is allegedly constructed by the
scribe of the dictionary or the sources used by him. By referring to that part
of the story to which the verse refers, it is clear that the scribe intended to
reconstruct the second stanza himself. It is speculated that the author had
intended to reconstruct a distorted (or deleted) stanza in the source he was
using. In other two verses, we have the same verse in the sources, and by
comparing with other dictionaries, we came to the conclusion that the author
(or authors of the sources he used) changed the recording of the stanzas and
the verse meter and forged a new verse in order to simplify it. In addition, a
verse was introduced, the first stanza of which is attributed to Daqhiqhi in
other sources; but the second stanza is completely different, so we studied it
meticulously.
5. Conclusion

Regarding the above findings, there seems to be two possibilities. The first can be
attributing the whole verse of Ajayeb al-Loqha to Rudaki and knowing Daqhiqhi
as the borrower of the first stanza, and the second is that the second stanza has
been forged due to the repetition of the theme of both stanzas. The latter seems
more authentic.
Keywords: Ajayeb al-Loqha, Rudaki, Nafisi, Correction, Criticism, New
Verses, Fictitious Verses
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