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چکیده ه
در مطالعۀ «تمثیل» سههن رش ا لیههجو داد دلردف للر در رش ا «» تو» تمثیل نع یههبع لد»و
لسه هن لرینمهمبیلب » ت

ب رل لنل مجب »یاب » رسهو موهببی هاره د زنبانوشهباسهارن دلردب

در

رش ا «شههبای»و» یینی لی شههبای»و لسه هن رهم مدمو در سههاماریهو مواهیب توا لرفههاب لنوا
موهبی رچن در ز»اب ظاه موشههاد تبدا رماد ب یینیﮤ شههبای»و لسهه ب ر در رش ا «او»مارو»
تمثیل ل»زلر قیرتمبیی لسهه هن هبمهههش لب لد»مامو م»او » »مهههدارهای ت دی لد»مامو » لی
ممه می »دمهو »ن او»ماب یاد ر د او»مابهای رقیب لز ب »د مودانبی .یهاتین در را تارن
تصها همالر هاشهیی لری تا »ن همع تمثیل »ن مبایه معبای تر »نهای م تارو یانم هیأتو مجماس
»بدمهبیب لما ه تمثیل مواهیب م تارو رل »ن شهال یایهو »ازرمانو موهبی .یژ هم حاضه »ا تاین »
چبین رش شو »ن همع مبارو ل»زلرهای ر اشبای»و رظ نۀ او»ماب اله ئا ما »ن » رسو هاره د
او»مهارو تمثیهل ی دلزی یهههاتیهن در »ها موداع «رهامه
او»مهارو در لد لر ردفههه»ین تصههها

مبهادا» در »یهاب یهههاتیهن موی دلزد .لز مبظ

تمثیهلهها مهاهی»و »یبهااو»مهارو دلررهیب نعبو ها نه هها موهاهیب

لتجب حا دل هانو شههال موای ری هن » می لز او»مابهای رلنج ب د ر نا ح»و او»مابهانو »ی ب
لز مییلب او»مارو مجاع شه مو لسه مو لسه ب لما در لد لر م»أی ت یهاتین هاشهییری »ا سهای شهابو
مواهیب هان ها معارو او»مابهای رقیب رل ر د هببی شبانهای تاز لی لز رمارنها » سازری.
کلیدواژهها :تمثیل تحجیل او»ماب اله ئا ما

 .1دلرم مای»ن ده» ی ز»اب لد»یاا تارسو دلرمشا م من رباربائو
تارن درنات ف  22مد 1399

تارن یذن اف  23ی دلد 1400

ز»اب یاتین.

E-mail: Zeinab.akbari@atu.ac.ir

مقالۀ پژوهشی

→ »ا لسان تصان موتالریی لنن مهالن رل در تاررمای مرجن مماهی رمانیی.

(مطالعۀهموردی:هتمثیلپردازیهمفهومه«طاعتهوهعبادت»)

نشریۀ علمی جستارهای نوین ادبی ،شمارۀ  ،212بهار 1400

بررسیهکارکردهگفتمانیه«تمثیل»هدرهبیانهصوفیههه
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جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)

شمارۀ نّست

.۱همقدمه ه

«تمثیل» رل لز سن مبظ لیجو موتالب » رسو ه دف للر در حازﮤ «مطالعاا » تو» تمثیل ل»زلری ز»ارو » لی
تصان سازیهای شام لرن نع شش د » تو محفا موشاد» .ا مطالعۀ ه»ا های » تو رلء » ت رشارلب در
ً
»ا تمثیل درمونا»یب هن در همۀ تعارنر تمثیل »یم» »ن دببۀ زنبانوشبای»و تدییجو ب تادن شی لس ب مث
زمدم ی در»ارۀ قیرا تمثیل در تصان ی دلزی معارو

داب»دمو »ن بها مواانیف « لض

للع

لالمثا لس»حضار للعجماء للمثل للبظائ شأب لیس »الدوو تو ل» لز یبیاا للمعارو رتع لالس»ارمن للحهائق ح»و
ت نك للم»دیل تو یار للم»حهق للم»اهب تو مع ض للم»یهن للغائب هأرن مماهی…» (للزمدم ی »وتاف . ۵۷۶
ی مج

تار هار» د تمثیل رل در ق ب ه ع لربیا لنن مودلری هن تمثیل »ا قیرا تصان سازی ه لم ییالو ماهاع

رل رزد دمو چباب لقعی»و هن »ا چمب دنی موشاد زری قا»ل »ا ر موهبی .ل»نسباب ( 4۶۶ق ریز در تانی »ن هار » دب
تمثیل مواانیف « سبب حفن هذل مع ما نااب تین من لالنراز أب تمثیل للمعبو ناضحن ند دن للو للحس
للمماهی هذ تائی لل»مثیل تو دمیع للعجاع الب للمثا ال»ی من أب نااب أظد من للممثل تالغ ض »ان لد لنضاح
للمعبو »یارن» (یوادو 19۵2ف  . 2۷3لز رظ ل ریز تمثیل معبا رل لز حازۀ لهن »ن حازۀ حس مماهی مو رد
در تماع مجاع هار درنات

معبو رل ساب موهبی .د دارو ریز »ا تأهیی » مبص محاری در تمثیل

نعبو «تصان ی دلزی» مالضع هار» د تمثیل رل د ماضع مودلریف »ازرمانو حفو «معبای »ینع» رامأراس دنش
»ازرمانو حفو مبالغن »یاب میزلب مهیلر «معبای معما م»یل » .ی د مامل رل مادب قیرا » ت ِی تمثیل

در میاب یار ییا مودلریف للر «رسییب لز لم یاشیی رداب [موداع لر»زلمو] »ن لم ر شن شاار [موداع میبو]ب
لرلئۀ معبا »ناارنلی حفو هن »امث موشاد درنات هببی لرس یمیمی »یم» ی »ا تصان یییل هبی تا لنبان ب
رل »ن شال لر»زلمو »یاب هبیبب چ لهن «ردف»ین دلرم رل ر ح ردف لز ر نق حالس ت نز های ربیعو سپس لز

ر نق تأمل توا ِ دقیق »ن دس مو رد» (للر دارو 1991ف  . 122ل در تبیین لنن معبا تمثیجو مو رد مواانیف
َ
َ
« رشا هن شام نا تی شام ی نع معبو رل »ی ب َمثل » لی تا للها هبی یس لز ب َمث ِل م »اط »یلب رل »یا رد حاب
هفو رل دلری هن چیزی لز یم ی د » لنم رماب دلد شاد سپس ی د » دلش»ن او»ن شاد »بین ران او»ب همین
لس ب ب رل بچبابهن یر ه د لع تماشا هن» (هماب .
در حازﮤ «مطالعاا شبای»و» تمثیل نع یینیﮤ شبای»و لس هن در ز»اب رماد مونا»ی .لا شبای

نات»ن

ییاریهای میهاب یینهی هها دهای دلدب بهها در نهع سای»ار مبظب لهبو »اشی تمثیل نع ل»زلر شبای»و لس ب
ً
نعبو »ن ما لنن لمااب رل مودهی هن ماضاع لر»زلمو نا للتا تاقی سای»ار رل » حفب ماضامو میبو سای»مبیت
حفوت در ر»یرن قا»لدرکت هبیب .یس هی تمثیلی دلزی لمااب تدب »د» مواهیمو معین لس رنتهط لتز دب »ن
دببنهای » تو زنبانوشبای»و م»ن .ر نا د شبای»و رظاع لدرلهو لرفاب رل مب»بو » ت نبیهای لس»عاری مودلری
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لهبو دنش » (لیاا
سازی نع قجم لهبو » حفب قجم
مطا»ق تع نر شبای»و لز لس»عار ب نعبو «موداع ِ
ِ

دارفاب مع»هیری «رظاع مودامو ر زم لی هن ما در

1383ف  . 19۷تمثیل ت نبیی لس»عاری لس  .لیاا

چارچا ب هب تا موهبیب هب ممل ماهی»و لس»عاری دلرد» (لیاا
للشای شبای»و ب لس

هن لس»عار رنتبدا نع رلنن

موداعسازی ( Conceptualizationللزلمو لس

زنب

دارفاب 1980ف  . 3ت ض لیجو

لد»و ریف

»جان داد ب » لی ت نبی

لرفاب »ی ب همعا ت»ن لز لس»عار »فیاری لز مواهیب رل

»ندرس»و رموتالری درک هبی» .ن همین سبب لز بها »ا مبالب «لس»عارﮤ مودامو» ناد موشاد« .لس»عارﮤ مودامو
رشاش»و نعسانن ( Unidirectional Mappingلس هن مح»الی مودامو ( Conceptual Materialرل
لز نع حاز »ن راع حازﮤ مبیأ (» Source Domainن حازﮤ دنش »ن راع حازﮤ مهصی ( Target Domainمب»هل
موهبی» (دلرفیری سانی»ف 2014ف  . 14مارک ت ر ( 19۵4معباشباس شبای»و در ه»ا ذهن ادبی (199۶
»ا تحجیل تمثیل »نمبالب نع شیا »یاب لد»و »ا ر نا د شبای»و »ن لنن ر»یرن مورسی هن تمثیل رن نع شال لد»و »جان
هاره د ر زم ﮤ لهن لرفارو لس هن لز ت لتابو مبای دلس»ارو ساد تا لریذن م »اط »ن تر »یاا »یرمبی میبو
» دلس»ابهای لر»زلمو در ت نبی لرینمییب لنراد موشاد .لنن ت نبی هماب ت نبی «رشاش » در رظ نۀ لس»عارﮤ مودامو
لس (ت ر 199۶ف . 12
درحالوهن رظ نۀ لس»عارﮤ مودامو می دامعو لز چشارشو توفی لس»عار ها لز ر نق لت لد لرلئن موهبی تأثی
لد»مامو لنیئالاژی ت هبگ تارن رل هن تبیین قارعهببی لی » لی دلیل لر»دا لس»عار های یاص در »ات های
ِ
او»مارو یاص ت لهب موهبی لز رظ د ر دلش»ن لس  .توفی لس»عار ها لتجب را ااهارن لس ناو لز دالنل لقبامو
»ادب لس»عار را ااهو لرفاب لز چشارشو تأثی روال یاس های ماروو »ن ز»اب لس (چارت نس » -جع 2004ف
 . 243معباشباسو شبای»و ناو لز ل»عاد لس»عار رل هن تاسط تحجیلا لب او»ماب شاار شی نعبو لقباع لس»یال
رل یبداب موسازدب درحالوهن لزدمجن دالنل لقبا یاتین »ن تمثیل هاره د لس»یاللو لقبامو ب لس  .لز لنن مبظ
تمثیل رن نع یبع »یارو »جان رامو لس»یال

حر »ن شمار مو نی هن قیرا زنادی در تأثی اذلری » مدارب

لقباع ل دلرد .ساز هار لقبامو تمثیل » یاس»ن لز سن نژاو لس ف للر هجی یذن ی هن هم ل »ا دنش مبای م»ن
»ن لرفراع لث مولررامیب

مما»نسازی هن رو ب یارا تمثیل »ا تا معبو لز ییم لرینمیی شی مهانفن

موشادب ر د النشو معبانو هن » یانۀ ب معبانو تی لز معبای ظاه ی للها موشاد (شامیاب سار ه نو 1392ف
ً
 43-44ب در حازﮤ «مطالعاا او»مارو» تمثیل ی تا لرعااس رماد ت نبیهای شبای»و ریف  .ت ضیۀ لیجو لنن
ر نا د ب لس

هن در » رسو تمثیل »نمثا»ن نع ت نبی لس»عاری رنتبدا »ن مالمل شبای»و »جان »ن مالمل

هار» دشبای»و ( Pragmaticریز »انی تادن دلش (همابف  . 9هاره د لد»مامو دامعنشبای»و تمثیلها لز ر نق
ر نا دهای شبای»و قا»ل تبیین ریف»بی .ق»و او»مابها ممارهاب تعامل »ین لنماب رل ر لحو موهببی تمثیلها
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شمارۀ نّست

»نمثا»ن مبای هجییی او»ماب »ا ق لردلدب رمارنهای ز»ارو در نع رل»طۀ یاص »ا رمارنهای دنش معبانو رل لنراد
معباهای »الها لی رل ر د موهببی .موصل»بیی رمارنها در ه تمثیل »ن او»ماب نا او»مابهانو م»او لس هن بها رل
»ازتالیی موهبی »ا »ازتع نر » یو لز ل»عاد نع او»ماب ب رل »ن چالم موهمی نا در یید تغیی ب » مو نی .تمثیل
لقعی

لز مبظ تحجیل او»ماب در سای

تدب ب لث اذلر لس ب درحالوهن ر نا د او»مارو »ن چ لنو چشارشو

هار» د نع تمثیل در نع »ات ت هبشو-لد»مامو تادن یایو دلردب ه د ر نا د «» تو» «شبای»و» لز رل»طۀ
د سانۀ او»ماب تمثیل تاتللری (هالفن 2003ف  . 33او»مابها » لی هفب قیرا مم می

حوظ ب

»نمبظار هب» لهن مدارباب لز رلهاارهای زنادی »د مودانبی هن ناو لز مؤث ت نن بها لس»واد تمثیل لس  .لز
مبظ هار» دشباسو در لر»دا لس»عار ها د دس»ن م حظاا تأثی اذلر لس ب م حظاا «شبای»و ماروو»
«هار» دشباسو» «ز»ارو» در قالب «مبا»ع ت دی» م حظاا «لنیئالاژناو» «ت هبشو» «تارندو» در قالب
مبا»ع «لد»مامو» » لر»دا لس»عار در او»ماب تأثی دلرری .لزلننر لا »دالهیب » لساس میلو هن لس»عار یژ هاب
» لی رهم لس»عار در او»ماب ر لحو ه د لری ت نبی لر»دا تمثیل در ه او»ماب رل رماب دهیب »ن میلو دس یییل
موهبیب هن در زن »ازسازی شی لس (چارت نس– »جع 2004ف  248ف
شال 1فت نبی لر»دا تمثیل در او»ماب
«آبشخورهای فردی تمثیل»
زبانی

کاربردشناختی

اقناع

تاریخ

شناختی و عاطفی

انتخاب «تمثیل» در گفتمان

فرهنگ

ایدئولوژی

«آبشخورهای اجتماعی تمثیل»

در ه رظاع تا ی مرمامنلی لز تمثیلها داد دلرری .لنن مرمامن زمارو هن در ییم نع او»ماب ق لر
موای ری »ا ت نبم می تاز لی لز لقعی موتالربی »ن شف شای مغزها »پ دلزری ییامیهای یط راهو دلش»ن
»اشبی (ااتجو 200۷ف  . 401لا »دالهیب هاره دهای تمثیل در ه او»ماب رل لز مبظ ت لرهمهای ز»ارو هجییی
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» شم نب موتالریب »ن سن هاره د لیجو لشار هبیبف للر هاره د لرینمشاروف شامل تبیین می سازی موداعسازی
د »ار لس»یال لز ر ی قیاس هاره د لنیئالاژنعب
یمیمی

هاره د »یبات دیف شامل »یاب مالرر لت لق لنراد

»ازیب ر هاره د م»بوف شامل سای م»بو سای لر مو » دف»نسازی دلس»اباانو (ااتجو

19۷۷ف . 149
.۲هبیانهمسأله ه

ه نع لز مواهیب مر د لر»زلمو م تارو چاب «رام » «م لقب » «تاهل» … هن یاتین تمثیل رل ل»زلری مباسب
» لی تبیین بها نات»بی »ن تعبی سای»ارا لناب رمارنلی در ز»اب م تارو لس هن معبای یاد رل رن لز رل»طن »ا لقعی هن
لز ر ل»ط در رو ماداد در شباۀ رمارنها موای ری .در سب سای»ارا لنو ساساری لنن رمارنها رل»طۀ ثا»»و »ا ناینش
دلرریب درحالوهن هاراب تادن سای»ارا لنو » سای»ار «»بیادنن» «ثا» » لس

لنن لم لنن لمااب رل هن »»الریب

درهو لز تغیی دلش»ن »اشیب لز ما موای دب در یفاسای»ارا لنو سای»ارها »ن یینی لی تغیی یذن »ی موشاری معبای
رمارنها در رل»طن »ا سان رمارنها تغیی موهبی (هارلبی 1388ف  . 190تادن ی

»ن «شیب»ها مفااا اذلردب

یاد «ز»اب» مبر »ن شالای ی لنن »ا ر شی هن هیچ لرتباط
«یاس»شا » لس»عاری دلرف»ن مواهیب ز»اب ریز ِ
مف»هیمو میاب مواهیب ز»ارو «حهیه » قا»ل ّ
تصار ریف  .ریچن ریز مع»هی »اد «حهیه » سپا م»ح هو لز
لس»عار ها مرازهای م سل لرالع لقفاع قیاس »ن روس در نع ه ع مرمامنلی لز ر ل»ط »م ی لس هن »ن
رحای شام لرن سدبارلرن تمینی دا ااب رلنم شی لس (ریچن 1383ف  . 12۶همۀ ر نا دهای تحجیل او»ماب
»ن لنن ییمت ض یفاسای»ارا لناب للماب دلرری هن «ز»اب »ازتا»و لز لقعی لز ییم ماداد ریف » در قالب للشاها
ً
رچن سای»ارا لناب »یلب قائل »ادری ی تا
نا او»مابها سای»ار یییل ه د لس (اله ئا ما 2001ف  » . 33ی
نع سیف»ب ماع معبانو داد ریلرد »جان مرمامنلی لز سیف»بها نا او»مابها داد دلرری هن » لساس بها معباها
لز نع او»ماب »ن او»ماب دنش تغیی موهبی .لز لنن مبظ »انی مرمامۀ تمثیلهای م تارو رل هن » لی تبیین نع موداع
م تارو سای»ن ی دلی»ن شی لری مرمامنلی لز شبانهای رمارنلی نا او»ماب دلرف هن » لساس ب معبای مواهیب
م تارو لز نع او»ماب »ن او»ماب دنش تغیی موهبی .ه تمثیل موتالری شباۀ رمارنهای موداع مهصی رل سای»اری تاز
»بدمی یذن ت»ن نع شباۀ یاص لز رمارنها رایاد اا موتالری »ن یذن ت»ن نع او»ماب مبر ا دد .مرمامۀ ر ل»طو
رل هن ه تمثیل »ین رمارنهای ااراااب » ق لر موهبی «موصل»بیی» مواانبی (همابف  . ۷۵یاتین در را تارن
همالر در یو سای»ن موصل»بییهای دینی نا تغیی ر ز میه دب موصل»بییهای قبجو »ادری .لز همین ر در ثار
لنماب در »ا ه نع لز مواهیب م تارو تمثیلهای اارااارو دنی موشاد هن ه هیلع موصل»بیی یایو لرلئن ه د
لس  .رظ نۀ او»ماب لز ما مویالهی » ظ تی های تمثیل »نمبزلن موصل»بیی م»م هز شانبف ه تمثیل »ا ق لردلدب
مبای در نع رل»طۀ یاص »ا مبای دنش چن معبانو رل لنراد چن معباهای »الها لی رل ر د موهبی؟ موصل»بیی
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ه تمثیل »ن چن او»ماب نا او»مابهانو م»او لس

شمارۀ نّست

چن او»ماب نا او»مابهانو رل »ازتالیی موهبی؟ نا ه تمثیل »ا

او»ماب ماداد ب رل »ن چالم موهمی نا تغیی مودهی نا یی ؟ »ا » رسو ر ننهای
»ازتع نر » یو لز ل»عاد نع
ِ
رقیب رفب دلدب مح»ال »ن دل های سیا موتالریب رت»ن رت»ن رزلعهای ماداد » س معبا رل »مباسیب.
ِ
.۳هپیشیهن هۀهپژوهش ه

» لساس مهالنهای م تبط »ا یژ هم حاض یژ همهای ییمین د دس»نلریف ردف یژ همهانو هن »ن ماضاع
ً
مارد» رسو ما نعبو تمثیل هاره د ب در م»اب موی دلزد .مث ت»احو ( 1384در یژ همو »ا مبالب «تمثیل (ماهی
لقفاع هاره د » موهاشی »ا » رسو ییمیبن تمثیل در لد»یاا دنبو لسطار ها تعارنر » تیاب قینب دینی رل »اا د
»ن »یاب توا اهای تمثیل »ا سان یار » تو مما»ن »پ دلزد لما »ن قیرا » تو تمثیل مج تادداا ااراااب
لی»

رلء در »ا ب لشار لی رموهبیب د دنش ثار م تبط »ا هار»ف رظ نن ر ا تحجیل او»ماب در تحجیل »یاب

ز»اب یاتین .لتجب یژ همهای م تبط هبشاع توحص در ثار م تارو تمثیل رل تبدا نع شش د » تو نات»نلری
هبشاع تحجیل ریز در یارا سای»ار تمثیلها م»اقر شی لریب لز همین ر ه هرا یژ همو »ا هجیی لژﮤ تمثیل م تاب
مونا»یب »ا ناو لز رظ ناا ر لن شباسارن سای»ارا لنارن مالدن موشانب .در میاب یژ همهای تارسو تبدا د مهالن
»ن تمثیل لز مبظ تحجیل او»ماب ی دلی»نلری .ردف مهالنلی »ا مبالب «تحجیل سای»اری او»مارو تمثیل در
م یادللعباد» هن لمظ ( 139۷در ب »ا تحجیل د ُ»عی سای»اری او»مارو تمثیلهای مرصادالعباد رربللینن رلزی
موهاشی رماب دهی هن هاره د سای»ار تمثیل در مرصادالعباد م»وا ا لز هاره د ب در دنش م»اب م تارو لس ب
نعبو لز سطح نع شش د هب ی ی

ت ل رت»ن لس

»ن شش دی سباو در »یاب ماز های مع ت»و تبینل شی لس ب

باارن هن موتالب لز ب در همر او»ماب یبداب م»ن ساد دف  .یژ هما تمثیلها رل لز سن مبظ سای»اری
شبای»و او»مارو » رسو موهبی .لا چن لمظ » لی » رسو تمثیلهای م یادللعباد لز » یو ل»زلرهای تحجیل او»ماب
ساد دف»ن »اد لما »نرار ممدص »ن هیچ رظ نۀ او»مارو یایو تاین را د لس  .در مهالۀ دنش ممییی
ه مو ( 1394رماب مودهبی هن مالای در تمثیل «»ن شاار رت»ن شی ا گ ر »ا » »ا هار»ف لرالع شش دهای
»یارو ر لنو سعو ه د لس درس»و لم»بار ماضع لنیئالاژنع یاد رل مببو » ض را تفجیب در » ل» یی لرفاب
هامل در قالب لس»عار مودامو «سجطب » حاز رشاش های م»باظ »ا ب للها هبی .شش دهانو لز قبیل ازنبم
لغاا تعا»ی یاص (راعدهو مثب رمانو مبوورمانو هار» د یواا مبای شیا»دم لد تعامل … در
ییم ه باو»ماب تفجیب در » ل» قیرا تالب ق لر ا ت»نلری.
یژ هم ییمر سعو ه د لس »ا رش شو یفاسای»ارا لنارن »ن تمثیل »ا لر»دا «رظ نۀ او»ماب» اله ئا
ما »نمبالب ل»زلر ر اشبای»و تمثیلی دلزیهای یاتین یی لماب موداع «رام

مبادا» رل لز ق ب ساع تا هو»ب
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» رسو هبی تا رماب دهی هن »یاب تمثیجو یاتین در ی دلزا لنن موداع م تارو چشارن هاره د او»مارو نات»ن چن
تحاالتو رل لز س اذرلری لس .ه
یهمفهومه«طاعتهوهعبادت»هازهمنظرهتحلیلهگفتمان
لپرداز ه
.4هتمثی ه

ناو لز دل های لیجو در ه او»ماب دنبو «مبادا لرام » لس ب لما تبیین چیف»و ماهی «مبادا» رحاﮤ
» سای هان «مباداهببی » «معباد» در ه او»ماب م»وا ا لس  .لا رام

مبادا رل نع هبم او»مارو

»یلریب حق »بی هبمش لب لیجو ب محفا موشاری ما »نمبالب تحجیلا او»ماب »انی در یو ب »اشیب تا »بیبیب
رانفبیااب تصا در را تارن

»نرار یاص در تمثیلها لقعی لنن هبم هان هبمش لب ب چشارن

» سای»نلری .شالای ی معارو مد»جر »ازرمانو م»وا ا هان ها لز ر نق ییاری دلدب رمارنهای ااراااب »ا رمارۀ
مبادا یارا موای د .در تمثیلهای م تارو در »ا رام سن او»ماب لیجو نات»بو لس ف
للر او»ماب «رام یادلا»ف دل م هزی در لنن او»ماب «مزد ساد» ییمت ض لساسو ب لرینمۀ «لس»حهاق
رام » لس ب او»ماب «رام محب »ف درحالوهن در او»ماب تهدو تبدا دببۀ لنرا»و رام «رتب
شاق »ن »دم » لس ب در سی تحا تمثیلهای م تارو تمثیلی دلزلب »ا ییاری دلدب رمارنهای «محب » «شاق»
«دنیلر» »ن موصل»بیی دینی »ن سای شابو لنن دل لیجو موی دلزریب ر او»ماب «رام تاتیق»ف ییمت ض
لساسو در لنن او»ماب » ی د او»ماب ردف لرینمۀ «تهصی رام » لس ب لذل »ا رزدنع شیب مبای
» سازریﮤ تمثیلها »ن مبای حیا داد »یم» ِ تصان ی دلزیها سعو در »یاب لنن مطجب دلرری هن رام مبادا
رن لز »بی هن لز یاد حق لس  » .لی رماب دلدب چشارشو موصل»بیی رمارنها در تمثیلهای ه او»ماب ر ل»ط
»یبااو»مارو تحجیلا لب او»ماب لز رسب شال »د مو» ری .ه نع لز لدزلی لنن شال چباران در دی »االی
تصان هب ممدص شی لس رمانارش ناو لز مواهیب رظ نۀ او»ماب اله ئا ما لس (مارتی 201۶ف  300ف
دالهمرکزی
مبای او»مارو
زرری ﮤ هب لرزی
هان ردادی/دمعو
موصل»بیی او»مارو
تمانز او»مارو
ییاری او»مارو
مواهیب رظ نن او»ماب اله ئا ما
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بررسی کارکرد گفتمانی «تمثیل» در …

 4ه-ه.۱هگفتمانه«طاعتهوهپاداش ه»ه

در او»ماب ردف دل م هزی «مزد ساد» لس ب در همۀ تمثیلها لز ساد ثم ﮤ معامجنلی سدن »ن میاب مو نی هن
میاب »بی »نمبالب »ازرااب تاد حق »نمبالب ی نیلر مم» ی یارا ا ت»ن لس  .رنمنهای ق رو لنن او»ماب رل
َ َّ
ْ َ ُّ ُ َ َ َ ُ ُ
موتالب در لنن نن دف دا ه د هن در ق ب ه نب می لس ف «نا أ َندا لل ِذ َنن َم ُبال َهل أ ُدلا ْب مجو ِتر َارٍ ت ْب ِریا ْب ِم ْن
ََ َ
مذل ٍ أ ِل ٍیبف لی هفارو هن لنماب رد لنی نا شما رل » ترارتو رل رمانب هن شما رل لز مذل»و دردراک مورهاری؟»(یرف
 . 10-12در ر لناا ریز لمی مؤمباب مجو (ع »ا »یارو تمثیجو موت مانیف «إ َّب َق ْا ًما َم َب ُی ل َّللج َن َر ْت َبن َت» ْج َك م َب َاد ُّلل» َّرار َ
ِ ِ
ِ
َّ َ ْ ً َ َ ُ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ ً َ َ ُ َّ َ ُ ْ ً َ ْ َ ِ َ َ ْ َ
ْ
َ
ِإب قاما مبی ل للجن رهبن ت ِ»جك ِمباد للع ِب ِیی ِإب قاما مبی ل للجن شا ل ت ِ»جك ِمباد لْلح ِلرف ا هو ییل رل لز ر ی میل
رتب »ن »دم موی س»بی لنن مبادا ّترار لس ا هو ییل رل لز ر ی ت س لز ددبب موی س»بی لنن مبادا
ا هو ییل رل » لی شا سپاس »ن درااهم موی س»بی هن لنن مبادا زلدااب لس » (ردجللب تن

» دااب لس

حام  . 23۷لنن لرینمن هن رام رامو «ترارا ی ساد» نا «شغل ی در می» لس در مبظامۀ تا ی حارث
َ ْ َ ُ ُّ ُ َ َ َ َ
ار » »بی رل »ن مبزلۀ «تاد »ی
محاسبو قاا »فیار دلرد .ی در تمثیجو » می لز او»ماب ق ِرو «هل أدلا ْب مجو ِتر ٍ
رماب مودهی هن ق»و »ن ساد ترارتم تا موهبی س ما ا ما یط دزدلب درریااب رل مویذن د رل سو در
ییم موای دف
لا روس لز لدلی حقللجن یاددلری هبی سزد هن »بی یادلاهای ت ل لب ییلی مد »اب راز رعم
تز ب ی ا یمبادی ییلی رلمم سانم ی ا یانیلری دا دلرو رعم های للدو رل
»ن ناد روس رد تا شی نبو شاق ی ا سد»وهای لدلی حق لرراع لدباا راماا رل »
روس همالر ساب هبی… همچباب هن » لی رسییب »ن ساد س شار ررج شابج سو » روس همالر
ساب موشاد… نا » لی درنات مزد س لس ر ز نا شب رل در س ما ا ما »ا همن سد»وها
دشالریها هار موهبی… »ازرااراب لهل دریا ریز چبین »اریب راب »ن لمیی ساد ت ل لب لح»مالو
سد»وهای رل د ر درلز سو رل در س ما ا ما » یاد همالر موسازری یط لا دارو مالو
رل مویذن ری تا »ن ساد لح»مالو » سبی (حارث محاسبو 1420ف . 120

رام لزدمجن مباحثو لس هن در تعالیب زلهیلرن »نمبالب لیجوت نن مببا در رل»طۀ میاب ییل لرفاب شبای»ن
موشاد .در تمثیلهای لنن او»ماب حق در زرری هبلرزی «ی نیلر» «لر»ا یاحب س مانن» نا «د هابدلر» لس
در مها»ل »بی «ت شبی » «»ازرااب» نا «مزد ر»ی لس هن در لزلی هاال نا هار مزد موای د .محاسبو در تمثیلهای
ت ل لرو »ا تأهیی » مبص «مزد» «ساد» ق لردلدب ب در رهطۀ ا ااهو هان »بی رل »ن مبزلۀ «مزد ر»ی »ازرمانو
موهبی هن لا »یلری لر»ا تالرش لس

مزد یا»و »ن ی مودهی سبشیبو هار رل »ن داب موی د .للب»ن محاسبو

» لی تی ن سازی او»ماب ترارا دریانو در تمثیل یانم موهاشی تمانز لنن ترارا رل در رظ لهل ش نع
دریا رماب دهیف

لهل
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شمارۀ نّست

«در میاب لهل دریا هیچ مزد ر نا تاد ی رل رمو»یبو هن سد»و ررج هار ترارا رل » یانم ساب
هبی مش »ن لمیی یادلا ب… یس مزد ر لا مزدا لریک لر»ا»م تالرش
» لنم دشالر موشادب دریارتوهن لا »یلری لر»ا تالرش لس

درس»اار رباشی هار

»ی ه از ظجب ردالهی ه د هار

» لنم ساب یالهی شی… لنن در حالو لس هن هیچ لر»ا»و تالرش ت لز حق مز دل هیچ مزدی
»یم» لز »دم

داد ریلرد .همچبین »ازرااراب دریاف ب زماب هن »ن هفب سادهای ت ل لب لمیی دلرری

ا ما س ما »ارلب ت س دزدلب درریااب هب لنماب رل لز سو »ازرمودلردب لما مزد ر حق مز دل
»ازرااب ل شانف»ن ت لس هن هار رام » لنماب ساب »اشی ق»و ب مزد ر مزدی رل »ن ناد »یا رد
هن هیچاا تماع نا هب رموشاد هیچاا در ب »ی ظجب رموشاد »جان در لزلی ممل لریک مزد
ت ل لب چبی » ل» درنات موهبی (هماب .

چباران مو»یبیب لا چن محاسبو تصان یاد رل لز او»ماب ترارا دریانو » ازنی لو سعو ه د »ا لضاتن ه دب
قیی ی ا در ت هیب «ترار لآلی » در » ل» «ترار للیریا» قیی «للجن» در ت هیب «مما للجن» در » ل» «مما للیریا»
موصل»بیی تمثیل رل تغیی دهی» .ا لس»باد »ن لنن سدن تحجیلا لب او»ماب هن «میاباو»ماری هب رمارن هب ری ی
مح ک تغیی لد»مامو ت هبشو لس » (نارابفن تیجیپس 1389ف  22۷موتالب درنات هن محاسبو قصی دلرد
»ا تجویق مبای ی لز د او»ماب لرد ه دب رمارنهای دینی »ن »ازتع نر موداع رام »پ دلزدب لما »ن دلیل تجبۀ
یارا»بیی او»ماب ترارا دریانو هباز ر»الرف»ن لس هژمارو مارد رظ یانم رل »نرار هامل » ق لر سازد.
ْ
َُ
َّ ْ
ت مذی ریز در تصان ی » می لز او»ماب ق ِرو ِ«إ َّب للج َن لش َ» َ ی ِم َن لل ُم ْؤ ِم ِبی َن أ ْرو َف ُد ْب» (تا»نف  111رل»طنلی
«سادلا لرن» میاب لرفاب ییل تع نر موهبی هن در ب ییل ی نیلر »بی ت شبی لی لس هن لرشیزﮤ ی لز معامجن
س»یب »دای معامجن هفب ساد لس  .مطا»ق لنن تمثیل مبادا در زرری ﮤ هبلرزی هماب «»یع ش ی» لس هن
ُ َّ
َ
او»ماب ق رو ریز در نۀ «ت ْاس َ» ْب ِم ُ ل ِ» َب ْی ِعا ُب لل ِذی َ» َان ْع ُ» ْب ِ» ِن» (هماب مؤنی ب لس ف
مثل ماقجو هن »ن لقع لس ع رد مثل م دی لس هن یارنلی رل هن در ب سابو دلرد موت شی.

چاب »ن ل اانبیف «یارنلی هن رل ت ی»ن لی تفجیب هن» هماب لحظن لز یارن »ی ب نی تماع لسبا
لثاثینلا رل همابدا اذلرد »ن ی نیلر یارن »شانیف «همۀ لنن لثاثین »ا لنن یارن »ی ب هیچ
معامجن لی لز ب تا[ .اذش»ن لز لنن] »دای یارن رل ریز »ن تا »دمییع» مثل ران »ن لقع لس ع ریا رد
مثل م دی لس هن یارنلی رل هن در ب سابو دلرد موت شی .چاب »ن ل اانبیف «یارنلی هن رل
ت ی»نلی تفجیب هن» لز دانم » ییزد همۀ لسبا

لثاثینلا رل در ااشنلی لز یارن دمع هبی

همابدا »بمیبی .چاب د »ار »ن ل »شانبیف «یارنلی رل هن ت ی»نلی تفجیب هن» »ا لثاثینلا »ن
ااشۀ دنش ی لز یارن ر د مادا شیاﮤ ل در تفجیب مارد معامجن لنبچبین »اشیب نعبو لز دانو »ن
دای دنش ی ر د دانو رل یالو دای دنش ی رل لشغا هبی تا ران »دای یارن رل هامل »شی د

بررسی کارکرد گفتمانی «تمثیل» در …
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یارن رل تفجیب ی نیلر هبی لز ب یارر شاد .الزمن مؤمن تفجیب ه دب روس »ن ی رداار »نرار
هامل لس (ت مذی 19۷۷ف . 48

سمعارو لنل هماب تصان دلد س»ی یادلاهای لی ی رعماا »دم»و رل هن ییل ری در لزلی رام
دلد »ن مبزلۀ «ساد رفین» مع ت

می

محب حق رل هن در همین دریا ریز در لزلی »بیاو لقعو رصیب مار موشاد

«ساد رهی» »ازرمانو موهبیف

ّ
ّ
ّ
نیلارك مجو ّ
للربة للك ّ
حق لرا لدلك مجو معبو لا م ض
لس»اد »ا مجو دقاق او»وف للعجماء
ّ
هل ّلرة من ّلرلتدا ّ
شمة مجو ّ
مبن ّ
دبة مالیة .لنماب او»نلریف قالب »ن
للفما لا لالرض لصارا
ّ
رفین تن در دهی لما د دز »ن رهی س»ی دلد رابی» .اللحفن ی قارو او رحمن للجنف م دماب رل »ا

ناینش ی

لس ه ن تا ت دل ل رل »یببی نا رنب لما »اللحفن س»ی دلد »ن رهی موهبی .ایلنو هن راب

شبارشاهو ریلرد دس»ار لز س ت ای د » من نزنی ردی محا »اد هن »ن رفین »و شی (سمعارو
1384ف . 30۵

چباران دنینب سمعارو لا چن رمارنلی تاز لی »ن او»ماب ییاری دلد سای»ار هجو تمثیل رل »ن نابار دا ااب را د
تبدا هاشیی »ا تغیی در موصل»بیی معبای دینیی رل »ن او»ماب »یوزلنیب لما میبیی در کشفاالسرار سعو موهبی
رام »ن لرشیزﮤ ه راع یادلشو رل ح»و »د مبیی لز یادلاهای لی ی رل رامو «داللو» «داللوا ی» »ازرمانو
هبی» .ینن ت تیب درنات یادلا لی ی هن تا ییم لز لنن در قطب مثب او»ماب ق لر دلش »ن قطب مبوو او»ماب
َّ
رلری رمارۀ » دف»ۀ «للجن »انع مؤمن مم» ی» رل »ن نع»ار ر د موهبی »ن حاشین مورلری .در همین رلس»ا ل»جیس
رل «دال دریا» مورامی هن لز ب ساد دریانو چمب دلرری ییامب (ص رل در زرری ﮤ هبلرزی «دال ی ا» مورامی
هن »ن یادلا لی ی »مارا مودهیف

ّ
دریا مهبو د م»اعلری »دانو دنیلر رهیی لس مطائو .دال دریا ل»جیس لس سجع  1یاد در »ازلر
َُ
َ
َّ
یذالب » من نزنی دلش»ن ب رل » یجق مو رلنی .نها للجن تبارك تعالو لیبارل مبنف ْل َز َنب َّن ل ُد ْب ِتو
َْ
ّ
ض» .انع ل»جیس مم» ی هات »دا ت ک دنن محض ش ک» .از مصطوو (ص دال »دم در
لْل ْر
ِ
َّ
َّ
»ازلر مهبو » من نزنی مبان دلش»ن .للجن »انع مؤمن مم» ی »دا هجمن ال للن لال للجن .قا للببو (ص ف
َّ
«ثمن للربة ال للن لال للجن» .یی ر نه او ف قامو »یبب »انن دداب لز ممغا قامو »ن ب دداب لز
ممغا قامو لز ه د دداب »ن ی ممغا (میبیی  13۷1ر2ف . 320 319

سای شابو دل لیجو «»یع ش ی» مهیمۀ یینی میب او»ماب تاز لی لس هن سعو دلرد تصان دنش ی لز
رل»طن لرفاب »ا ییل »ن هبشاع لرام
 . 1سجع ف[ س ِ ع َ ] م»اع لسبا

مبادا ی »ن دس دهی.

م»اع ترارا
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 4ه-ه.۲هگفتمانه«طاعتهوهمحبت ه»ه

درحالوهن در او»ماب ردف

رام »ولرشیز ساد یادلا »ومعباس

در تمثیلهای م تبط »ا لنن او»ماب میلع
لرتبارو لس

» لنن را»ن تأهیی موشاد هن »بیاو تو حی للتن لرزشمبی مبادا »بیاو لز ب دد هن رفب
ً
میاب »بی ییل هاری در یار لرراع دلدب لس  .یس الزع ریف هن للزلما ه مبادتو »ن یار رمعو نا ت سو »اشی.
»ن»یابدنش شانف»شو یاد »بیاو نعبو ش لت حفن للتو »بیاو مدب لس  .ل»نسیبا در تبیین د راع رام
مبادا چبین مواانیف « للعبادة مبی تی للعار معامجة ّما هارن نعمل تو للیریا الد ة نأیذها تو لآلی ة هو لالد
للثال …ب مبادا تی مار رامو معامجن لس

اانو در دریا مزد ری موهبی هن در ی ا مزد یانم رل هن

هماب لد ثال هاس درنات هبی (ل»نسیبا  13۶2ر 9/3ف  . 3۶9ی در مارد مبادا مارتاب مواانیف
ً
شیئا مجو م تارن ّ
تعبی لن تهط الرن مف»حق لجعبادة الردا رفبة
«للعار ن نی للحق لال ال لموء تی النؤث
ش نوة للین ال ل تبة ل رهبةب مار حق رل مویالهی رن » لی چیزی تی حق هیچچیزی رل » مع ت حق ت دیح
ّ
رمودهی مبادتم » لی لنن لس هن حق رل شانف»ۀ مبادا مودلری » لی لنبان مبادا رل»طنلی تو حی للتن ش نر
لس

رن »ن یار میل رمع در چیزی نا ت س لز چیزی» (هماب  .در لنن تمثیلها مزد یادلا ح»و اا مادب

زرداو رارلح»و »بی موشادب چ لهن »بی درنات ه راع یادلشو رل »ن مبزلۀ مارع نا دلتعنلی مودلری هن ل رل لز »بیاو
د ر موهبی .ت مذی » لی سای موصل»بیی یاد لز رام

ل»»یل »ن حاشینرلرو دل های لیجو او»ماب مبادا

سادلا لرن نعبو «ت س رمع» موی دلزدفه
مثل ت مارب دلری روس در هارهای ریع مثل م دی لس هن در شبو سد س د تارنع »ن ی او»ن
شاد هنف لنن »ار رل تا ت ب دا »ب  .یس لنن هار » ی »فیار ا لب نی لز یاد راتالرو سف»و رماب
دهی .سپس »ن ی او»ن شادف لنن رل »ب هزلر درهب نا دنبار »شی …شادی لنن دنبارها ی رل » » دب
»ار تالرمبی موسازدب یس لنن مثل »بی لی لس هن »ن لمیی یادلا مطا »ارمو» د لا »ن ل او»ن
رماد هنف »ن تا دنبار مودهیبب »جان »شانیف لنن »ار رل »ب ا رن تا رل »ا شممی یالهب زد یس ری نو
یییل یالهی ه د هن ب رل » د ا »ب د لز ه لس شممی ب رل ساب »مماردب یس لنن »بی لی لس
هن لز »یب تدینی مرازلا ممل موهبی لا رمع ت سو در هار رباشی »ی او»ن شاد ب رل »ب
یس ی تعجل هبی لز ب هار س »از زری راتالرو لظدار هبی سپس »ی او»ن شادف نا مودلرو لنن
»ار لز ب هیف » .شانیف رن .او»ن شادف لنن »ار لز ت ب هس لس
یجق د س دلش»بوت نن لنماب رزد ی »اشی لز محب

راع م دی رل »ب ری هن ا لموت نن

ی در قجب م د داا ی شو » یا

مو شاد هن »ن سبب ب دنبار شممی رل لز ناد مو» د »ار رل »ن یار ح م

ب م د » موای د…

ب رل »ا ری نو »یم لز د م تبۀ ییم شادی س ری هن اانو »اری » د ا ی ریف

حمل

موهبی .یس لنن »بی لی لس هن »ن یار محب حقتعالو ممل موهبی (ت مذی 19۷۷ف. 142
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ت مذی لنن تصان رل لز هماب او»ماب رام

ساد ا ت»ن لس ب لما دل های دینیی همچاب «محب »

«دلفازی» «د س»و» رل »یلب ییاری مودهی هن در او»ماب »ازراارو »نرارهجو ر د شی »اد» .ا تغیی در موصل»بیی
لضاتن شیب مبای دینی لریک لریک حازﮤ شبای»و تصان ریز تغیی موهبیب نعبو دنش یب ی لز تصان »ازلر
دلد س»ی ریف
»یلن

رانفبیااب لز تصان های دینیی » لی »ازرمانو هبمش لب »د مو» ریف
رف هن رداد ی همن مین ت ماب» دلری ا دد رن » مادا رن » رمع مثا» »جان مف»غ ق
هببی لز سجطاب مار محماد هن در مرجس لرس دز »ا لناز

در مین مماهیا .چبارع حاان

ربمف»و ریما یالص در دریرن میری سجطاب لز ب تی ا »ا یب »اد ت ماد تا همن رینماب
یالص رل در نع مرجس حاض ه دری یس قیحو لز ناقاا س خ هن قیم

ب ی لر نع الن

محماد »اد »ا سبیلرو لز هن ییم محماد ردری زن رل »و ماد هن لنن قیح ناقاا » نن سبیلب
زب تا یار ا دد زن او زنبدار لی سجطاب ه چبی هن ت ماب سجطاب »االت »اد لما زه ریلرع لنن
دلی ی ه دب همچبین رینماب یایاب رل ت ماد همن ه

لز س ت ردادری ل ز » رداد لنماب

یینی می زه ریلش»بی هن ب رل »ماببی یس »ن لناز لشارا ه د او لی ت ع لی قیح » نن سبیلب
زب تا یار ا دد لناز قیح » سبیلب زد تا رنز ام

یس محماد او لز م»ا»ع ت ماب سجطاب تا

یجاا چدار هزلر مبزلف (میبیی  13۷1ر۵ف . 394 393

میبیی »ا ر د دل م هزی او»ماب رام

یادلا نعبو «مثا» » دنش مبای ب نعبو «رمع» «ت س»

موهاشی ب او»ماب رل »ن حاشین » لری »ا ییاری دلدب دل های «لس»غ لق» «مماهیا» «یجاا» «یحب » »ن
» دف»نسازی او»ماب دینی »پ دلزد .میبیی «م»ا»ع ت ماب سجطاب» رل در زرری ﮤ هبلرزی هماب لرام مزد ر لز
لر»ا »ن سبب ت س رمع »ازرمانو موهبی ب رل در زرری ﮤ توا ا ب رل در تدایب تها»ل »ا «یجاا یحب »
مواذلرد هن لز رظ ی راع » ت رام

ت مارب دلری لس  .لناز در لنن م تبن لس هن »ی ب ت س لز یمب ا ت»ن

یادشا »وهیچ دررشو ت ماب ی رل لد ل موهبی.
مینللهضاا همیلرو ریز »ا شال دلدب »ن زرری ۀ هبلرزی دینیی «ماشهاب »دم » رل هماب «ماشهاب راب
حجال» «مارچن یمۀ هبحایجن» »ازرمانو موهبی «ماشهاب ییل» رل «ماشهاب تمزۀ ناسوو» «»از ی حایجن»
مورامیف
دالرم دل ییلی تعالو او ف «سارمال للو مغو ة من ر»اب دبة م ضدا للفما لا لْلرض»
رامعاب ررا هن ت ماد »اد د نیری لیان »فیاری ماشهاب او»بیف «هرا ر نب؟… »ار ییلنا رالباب
تا هرا »بدم قارع شاری؟…«إب أیحا للربة للیاع تو شغل تاهداب» .نعها چاب لز هبعاب
حجال »ا بعاب هب »اد چن در دریا یاردب در

»مص نی »طجب ناسر نیب لا رن راب ااش
ً
ی ا هب یاردب حاشا ه … .مانیۀ ناسوو محاو »اد تا نعها یبع»اب رل ظاه لهبی تا
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یاد هیلعلری .نعها

شمارۀ نّست

لیحا نعها در میری » مانیۀ ناسوو مبادی هن ه دری هن «للص »

ماشهاب راب حجال ررا رت»بی نعها »ماری »ا دمام»و .او»بیف «شمارل چن مو»اد هن ر ت»یی»؟
او»بیف «مارل حالل رزق ل دراا تمزۀ ناسوو لس  .لا هزلر سا »ازی ا سبن »اد ه از حایجۀ
ل رل رز ی قاا مارچن یمن رباشی» (مین للهضاا همیلرو  13۷۷ر 1ف . ۷۶-۷۵

در م یۀ مبازماا او»مارو د موداع «» دف»نسازی» «»ن حاشینرلرو» »ن لشاا مد»جر ظاه موشاری
»ا موداع تی ن لرتباط تبشاتبشو دلرری .اله

ما مع»هیری هن نع او»ماب در ت ا لس تا دل های ماردرظ

یاد رل » دف»ن هبی رظاع معارو دل های او»ماب رقیب رل »ن حاشین »امی » .همین لساس مین للهضاا دل
م هزی او»ماب ردف

نعبو یادلا رل «قاا مارچن یمن» قجمیلد موهبی هن هیچ «»از»ی »یلب رلضو رموشاد.

َّ َّ َ ُ َ ُّ َ َّ
للج ُن ُث َّب ْلس َ» ُ
هامال
یالدن ل»ا مبصار مات نیی اانی لنن ن هن ییلی تعالو او ف ِإب لل ِذنن قالال ر» با
ًُُ ْ َ ُ
ار َر ِح ٍیب .او ف ییلی تعالو »دم رل رز یالری .رز مطای مجااب رباد
للو قالنف رزال ِمن تو ٍ
لان مجا اب » رل نبیااب رز لتشببی تا ماریاو »یوشببی لز ررج سو »یاسانبی تا »از »ا مجع دنیلر
ّ
دل همواانیف َ َس ُ
هاه ْب
ه ببی .لا لز »دم » ت رعم»و ربادی »دم رل رز ردالریی ییلی مز
َ ً َ ً
َر ُّ» ُد ْب ش ل»ا ر ُدارل .او ف ش ل یاد دهب »ن دس هس رو س»ب .لا ش ل »ن دس هفو ت س»ی
رل »یبو یاد دهب تا م ل »یبو (مف»مجو  13۶3ر1ف . 3۷9

مدبت نن دل تاز لی هن در تمثیل مف»مجو »ن موصل»بیی معبای رام ییاری مویارد دل «دنیلر» لس  .ل
«دنیلر مجع» رل در زرری ۀ توا ا مها»ل «رز مجع» ق لر مودهی هن » لساس ب رز ربانی مفات رل لز دنیلر
یحب مجع »ازدلردب چباران لرینمۀ یادلا »دم»و ربانی سالع رل لز لرینمۀ رؤن

دنیلر حق تاتل هبی.

ناد هببیااب ییلی مز دل د قامبیف قامو لری هن یالریب لنماب ییلی رل سبحارن تعالو هب چاب
یالریب ت زری مطمع لس هن مادر رل هن یالری لز »د مصجح یانم مویالری قامولری هن
مادر رل هن یالربی لز »د مادری یالربی هن »و مادر ت زری ریاسانی .رماب ت زریی هن مادر رل »د
مصجح

رعمۀ یانم مویالری ب »اشی هنف چاب مادر ل رل یار نا میا نا چیزی هن مویالهی

»ی دهی ت زری »یلب چیز ممغا ا دد مادر رل یالریب مادر رل در »اقو هبی

ب ت زری هن مادر

رل د س دلرد لا مادر لز د اارن میا ییم ی ردی یالهی هن نع چمب زیب لز ییم ی ت لت
شاد ل دس »ا »ارگ ت ناد » رد »و مادر رلع رشی دب لا یی »ار مادر ل رل » زمین موزری
دوا مو اانی ل دس لز دلمن مادر رها رابی تا رشن هن مادر ل رل » رشی د سیبن در دهاب ی
ربدی رلع رشی د (ژری ییل 138۷ف . 219 218
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 4ه-ه۳ه.هگفتمانه«طاعتهوهتوفیق»ه

در لنن او»ماب دل م هزی «تضل تاتیق» لس
دراا حق تعالو حهی »ولرزا لس

یحب » س ب لس هن راماا »بی »ا ه لرشیز ری»و در

تضل رحم للدو لیل لس هن راماا ما رل در حفا مو رد .لنن

او»ماب درس رهطۀ مها»ل او»ماب «رام

یادلا» لس  .در شرح تعرف » لی تبیین موصل»بیی دینی ل»»یل »ن

»ازرمانو او»ماب م»دایب ی دلی»ن شی تا »ا »ولم»باره دب »ن حاشینرلریب ب تضا » لی ر ح دل های دینی اماد
شاد .لز لنن ر رانفبی ل»»یل »ن ر د دل لیجو ب او»ماب نعبو «ساد مزد» موی دلزد مواانی ه »ازراارو
ترارتو »ن س ماننلی ریاز دلرد یاحب س ماننلی »ا تص

در ما یانم »ن دربا ساد لس ب حا ران لرفاب

چاب ت مو لس هن س ماننلی لز ِب یانم ریلرد لا »ن یالس لر»ا

»ا س مانن ی ترارتو ریز »ابی ه

رچن حایل شاد »ی تعجق ریلرد .یس تاقع ساد یادلا در قبا راماا تاقعو را»نداس ب درحالوهن در او»ماب

دنبو »بی یاحب س ماننلی لس هن »انی »ااشی تا »یم» نن ساد رل »ب د .در او»ماب مع ت شبای»و »بی »نمثا»ن
ً
«موجس» «ایل» نا «هادک »وچیز»ی »ازرمانو موشاد هن لساسا ترارا » لنم دن ر نو ریلرد .همزماب »ا لنن
تی ن سازی شاهی ییاری دل های دینیی هف»یب هن رماب لز شالای ی او»ماب تاز دلرد .در او»ماب تاز رام »ا
دل های «تاتیق» «تأنیی» «تضل» «رظ » ییاری مویاردف

ْ َّ
« قا ف ردا ٌ ال ُت ْجدید ْب ت َ
رار ٌة َ ال َ» ٌیع َم ْن ِله ِ للج ِن» .او م دلرولری هن لنماب رل ممغا رش دلری
ِ ِ ِ
ِ
»ازراارو رن ی نی ت ی لز ناد ییل…  .معبو لنن ب »اشی هن ماع »ازرااربی…ییم رری هن

دلرری ثال دانبی هن ریلرری لنن لس»بیل

»ازراارو »اشی… یو ماع لنن لس

»از یاص

رل لا یو لنن ا دد زناب هبی .لنماب رل »ازراارو ممغا را بی نعبو ییم لز »د رمع ثال
راببی

لا ن ناد ما لنماب رل چباب ممغا هبی هن [لز] ه د یاد یب ریلرری مااتا هو رمع

دلرری… یاد رل موجس دلربی لز موجس »ازراارو هو نی؟ ردف مانن »انی تا »ازراارو هببی ریز
معبو ب لس هن یادع »بی من س مانن تاتیق من »بی لی هن »ن مانن ییل ری تص
حایل ه بی ب ییل ری لس

هبی ه چن

هب لز ب ل »ا ل »ازراارو ه دب محا لس  .چاب ییل ری رل »ینن

یر ناد هببی همن »ازرااروها ت لمم هببی (مف»مجو  13۶3ر1ف . 1۵0 149

میبیی در تمثیجو مبادا رل »نمبزلۀ «دی» دلببی سجطاب» »ازرمانو موهبی هن حق »ن دس یاد ب رل »ن »بیۀ
ضعیر »ومهیلرا هن چاب «دلماد ایل رادلری» لس

تهینب موهبیب لما چاب دلماد رموتالری حق دی» رل چباب

زریاو ل رل ت لهب مو رد.
هن دریار شأب ل یارالدۀ سجطب»و لس »پ دلزد یاد شا »ن دس یانم لسبا لالزع
ِ
در لنن او»ماب دلماد ایل هب دی» رل هب ها نن شاهارن »فزل رل لز لطر »وحی ردان شا دلردف
َّ
ّ
یی ر نه او ف للجن تعالو رل دل د لن یزلرن »اار ریف

»دیچ چیز حاد ریف ه چن دلرد

» لی »بیااب دلرد ت دل یزلرن رحم »عاییاب دهی یزلرن تضل »یرماریااب دهی تا هب لز یزلرن
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شمارۀ نّست

ی حق ی »شزلرری هن »بیااب لز ب یاد »شزلردب حق ی ر سبی .سجطاب هن دی» »شیلنو دهی ایل
رل ها نن »فزلی دی» سجطاب رباد هب لز یزلرن یاد ها نن »شیل ت س»ی تا ها نن ه نمن یاد لز یزنبن
َّ
للجن تعالو موهبی »»أنیی تهان ی ّ
حق
ی »یهی »بی هن رام ی موهبی »»اتیق مصم
ی موازلرد (میبیی  13۷1ر۶ف . 311 310

در تمثیل دنش ی سمعارو مبادا رل «ق لضن»لی مودلری هن ر زی ییری »ن هادک یانم دلد زمارو هن
در نمو »ن ایلنو رزد ییر نی درحالوهن در ب هبشاع یالو هم لهم ریف

لز ت زری یانم مویالهی هماب ق لضن

رل »ن ییرا ق ض دهیف

د س»و »ن رشاا دز لز یفیفاب د ب ّ
هم»اب در داد ریانی قامو رل د
َ ْ ً ُ ََ ً
ضاموة» .از قامولری ه ن نهاماب لجن نهعی ب لجن نحباب تو للجن
رل یبرا قامو رل أضعاتا م
قامو رل »یف

نبغضاب الدل للجن…م دی در یارن یانم هادهو دلرد ی د

قامو

ب هادک رل شاف»نلی دلد لس

»امیلد شبارشا ب در نمو »یانی حالو ب ییر چیزی در دس ریلرد هادک رل اانیف »یا د س ییر
ب شا ف»ن »ن ییر »ن ل لع د تا ییر ت دل د چبیلب »از دهی .د چبیلب چیف ؟ ت نب هادهاب .هادهو
ّ
رل ناو »ن د می هببی »از ماقل رل اانبیف هل ق ض د ّ مبوعة تدا ر»ال .لا درمو »ن ل لع دهو
درمو ّ
حبن »از لس»ارو ر»ای ی لس  .هادهاب رل ناو »ن د ر ل »اد ّلما »الغاب رل دز ناو »ن
ناو ر ل رباد (سمعارو 1384ف . ۶0۶

ً
را»نلی هن در تمثیلهای لنن او»ماب » ب تأهیی موشاد ب لس هن راماا مبادا ما لساسا لرزا لم»باری
» دراا حق ریلرد هن تاقع ساد یادلا ریز دلش»ن »اشیب .سمعارو در تمثیجو لز ممق رزی زش ر نو » زرو زنبار
سدن مواانی هن چاب »ن زب لظدار محب موهبی زب لز ی س»ارا مویالهی نبنلی ر » ی م د »شی د تا زش»و
یانم رل »بیبی لز لظدار ممق ش مشین شادف
ناو لس هن رام هبی ثال رمع دلرد

ّ
ناو لس هن معصی هبی یط موا » لاح د

رهم هبی» .از ناو لس هن لز ربگ داد یاد زه ریلرد هن س » رد .در »عضو حااناا لس
ّ
هن ب محب زد لی در رلهو مورت مدیر لی »س »ا دما ییمم می چممم » هما حفن
ّ
ّ
ل لت»اد دلم ییی ب دما ام » یو ب مدیر مورت چاب ب مدیر »ن در س لی یاد
رسیی لل»واتو ه د ب محب زد رل دنی » یو ی او ف مهصاد چیف ؟ او ف سجطاب دما تا
» رداد ضعیوب سجطب رلری لس در همبی قد یا نم رد لس »ا تالع دمای ممهبازی لس
ّ
لنن دمای رن مرازی لس  ...او ف لنن مفئجن ت ل ت دل دال دهب لنن لشاا تا حل هبب .ر ز
لقعن

دنش ب مم»حن مب»ظ رمف»ن »اد دنی اماد تا دما » هما مهصاد هو شاارل ا دد
ّ
ل چاب حل هبی؟ ب مدیر مو می لز یو ل ی س»اری نیبنلی در دس او ف لی ی س»ار ب نیبن
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ت لر ی ل دلر تا »ن ب س

ر ی ل رل رسی هن »ا ما ممهبازی هبی [ ] ّ
تمبای یا ماا

»اد (سمعارو 1384ف . 18 1۷
نتیج ههگیری

در لد لر ردف»ین تصا ب نعبو ر زااری هن رظاعهای مازشو ااراااب در دداب لس ع شال ا ت»ن شاینهای
ااراااب معار دنبو چاب ه ع تهن تجفون »ا لریک توا تو در تهیع تأی مفی تحا

تی نن رل موییمادری

ه نع لز د نابهای ت هبشو دداب لس ع موهاشییری موصل»بیی یاد رل مواهیب لقعیاا ماداد در دداب»یبو
لس مو لرلئن دهبی .در تمثیلهای م تارو لنن د ر هان ها مواهیب لتجب حا دل هانو شال موای ری هن » می
لز او»مابهای رلنج در ت هبگ لس مو نعبو «لی ق» «ه ع» «تهن» «تجفون» لس » .ن»یابدنش در لد لر
ردف»ین تصا شباۀ رمارنلی ه موداع م تارو »نتبع ه تمثیجو هن » لی تبیین ب موداع سای»ن موشاد ماهی»و
»یبااو»مارو دلرد .لز همین ر س هن » لی مثا »فیاری لز تمثیلهای م تارو لنن د رلب رل موتالب لز د لث م تارو
دیل ه د در میارۀ نع لث لی قو نا ح»و اا ه مو تهدو ابراری .ه چبی یس لز رشی تی نن ماز های رظ ی
ممجو م تارو »فط راش»ارهای تدصصو یاتین رانفبیااب یاتین هاشییری در تمثیلهای یاد رمارنهای
او»مارو رل »ناارنلی »ن ناینش ییاری دهبی هان ها رل »ن شاجو »ازرمانو هببی هن »»الربی میاب دداب»یبو م تارو
سان او»مابهای رلنج در دامعۀ لس مو م زهای ممدصو لنراد لس»الر هبی.
در تمثیلهای یاتین هن »ن د رلب ردف»ین تصا تعجق دلرری «»یبااو»ماری » »ن شیا میزلرو لس هن ح»و
مبای ی لز او»مابهانو رل در » موای د هن در لد لر »عی در تدایب شاارل »ا او»ماب تصا ق لرموای د یاتین
موهاشبی در ثار یاد لنن او»مابها رل »نمبالب «تی » «دنش ِی» م»دایب »ازرمانو هببی شاارل »ی ب لز «رظب

او»مارو» تصا ق لر موای ری » .لی مثا ت هیب میاب او»ماب «تصا » او»ماب «ترارا »ازراارو» در
تمثیلی دلزیهای موداع «رام » در د رلب تاانن حاهو لز محا هبررگ »ادب م زهای میاب لنن د رظب او»مارو
تضای تبازع تدایب میاب ب د لس  .در لنن تمثیلها «رام
موهببی نعبو «ترارا» هبلرز ق لر موای د .م
س مانن» نا «د هابدلر» لس

مبادا حق» »ا رچن »ازرااراب دریانو ییمن

» لنن حق در زرری هبلرزی «ی نیلر» «لر»ا یاحب

در مها»ل »بی «ت شبی » «»ازرااب» نا «مزد ر»ی لس هن در لزلی هار مزد موای د.

لما یاتین رت»ن رت»ن سعو موهببی او»مابهانو رل هن »ی ب لز رظب او»مارو تصا ق لر دلرری »نرارهجو ر د هببی
»ن حاشین » لربی » .لنن لساس رام »ن لرشیزۀ ه راع یادلشو رل ح»و »د مبیی لز یادلاهای لی ی در لزلی
رام »بیاو رامو «داللو» «داللوا ی» »ازرمانو موشاد» .ینن ت تیب درنات یادلا لی ی لز قطب مثب
َّ
او»ماب »ن قطب مبوو او»ماب رلری رمارۀ » دف»ۀ «للجن »انع مؤمن مم» ی» رل »ن نع»ار ر د موهبی »ن حاشین
مورلری .س لرراع ریز در نع چ یم او»مارو لساسو »بی »نیارا «موجس» «ایل» نا «هادک »وچیز»ی »ازرمانو
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ً
موشاد هن لساسا ترارا هفب ساد » لنم ددو ریلرد .همزماب »ا لنن تی ن سازی دل های دینیی چاب
«تاتیق» «تأنیی» «تضل» «رظ » »ن موصل»بیی لنن موداع ییاری مویارد هن مؤنی دداب»یبو حیا دادی در
او»ماب م تارو لس

لنن موداع رل لز مییلب او»مابهای رقیب »نهجو یارر موهبی.

سال پنجاه و چهارم
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بررسی کارکرد گفتمانی «تمثیل» در …
کتابنامه ه

قرآن کریم . 1380( .ت دمۀ ّ
محمیمدیی تاالد ری .تحهیق هیئ مجمو دلرلله ب للا نب (دت» مطالعاا تارن

معار

لس مو  .تد لبف دلرلله ب للا نب.
نهجالبالغه . 13۷9( .محمی دش»و قبف یوحنرشار.
ل»نسیبا حفین»ن مبیللجن . 13۶2( .االشارات و التنبیهات معللم ح رصی للینن محمی»ن محمی»ن للحفن للطاسو ش ح
للم ح قطبللینن محمی»ن محمی ل»ودعو لل لزی .تد لبف دت» رم ه»ا .
ت مذی مجو »ن محمی . 19۷۷( .األمثال من الكتاب والسنة .تحهیقف محمی مجو للبرا ی .قاه ف دلر ردضة مص لجطبع للبم .
للر دارو مبیللهاه »ن مبیلل حمن . 1991( .أسرار البالغة .ق أ مجق مجین ل»اتد محماد محمی شاه  .للهاه ف ما»بن للمیرو.
ّ
یوادو مبیللجن »ن محمی . 19۵2( .سرالفصاحه یححن مجق مجین مبیللم»عا للضعییی .ما»بن مطبعن محمی مجو

یبیح ل الد ف مص .
ژری ییل لحمی»ن ل»اللحفن . 138۷( .روضه المذنبین و جنه المشتاقین» .ا مها»جن تصحیح مهیمن تحهیق تاضیح مجو
تاضل .تد لبف یژ همشا مجاع لرفارو مطالعاا ت هبشو.
سمعارو لحمی»ن مبصار . 1384( .روح االرواح :فیشرح اسماء الملک الفتاح »ن له»ماع تصحیح رریب مانله ی .تد لبف
لر»مارلا مجمو ت هبشو.
شامیاب سار ه نو لهب  . 1392( .آینۀ معنی :تمثیل و تحلیل آن در شعر معاصر ایران از  1300تا  .1357تد لبف مجمو ت هبشو.
مینللهضاا همیلرو مبیللجن »ن ّ
محمی . 13۷۷( .نامههای عینالقضات همدانی» .ن له»ماع مجیبهو مبز ی مبیر مفی لب.

تد لبف لساری .
ت»احو محماد . 1384( .تمثیل (ماهی

لقفاع هاره د  .مجله دانشكده ادبیات و علوم انسانی49-4۷ .ف .1۷8-141

محاسبو حارث»ن لسی . 1420( .الرعایة لحقوقالله .تحهیق مبیلل حمن مبیللحمیی للب  .مص ف دلرللیهین .
مف»مجو لسمامیل »ن محمی . 13۶3( .شرحالتعرف لمذهبالتصوف» .ا مهیمن تصحیح تحمین محمی ر شن .تد لبف لساری .
ممییی دجیل ه مو حر للن« . 1394( .ماالرا »ازتالیی او»ماب سجطب مطجهن در تمثیجو م تارو» .همانم یژ همهای
ز»اب لد»یاا تارسو د رۀ  .8تد لبف یژ همشا مجاع لرفارو مطالعاا ت هبشو لررمن مجمو ز»اب لد»یاا تارسو.
میبیی لحمی »ن محمی . 13۷1( .کشفاالسرار و عدهاالبرار :معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری» .ن سعو له»ماع
مجولیغ حام  .تد لبف لمی هبی .
لمظ »»ا « . 139۷( .تحجیل سای»اری او»مارو تمثیل در م یادللعباد» .م»ن یژ هو لد»و.1۷4-1۵1 . ۷۵(22 .
هارلبی رنچارد . 1381( .درآمدی تاریخی بر نظریه ادبی از افالتون تا بارت .ا ت دمۀ شی لز مجو معصامو هماارلب.
تد لبف چممن.
نارابفن مارنارن تیجیپس لائیز . 1389( .نظریه و روش در تحلیل گفتمان .ت دمن هادی دجیجو .تد لبف رم رو.
Charteris-Black, J. (2004). Corpus Approaches to Critical Metaphor Analysis .New
York: Palgrave-MacMillan. Ed Milband. Editorials. Mirror Newspaper.
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چکیده ه
ناو لز رمارنهای ددارو ی »فامی تا لرشاریۀ ه بژلر ِ لد»یاا تعجیمو لریرز تعجیب للینن »ن
ت زریلب لس هن در مباحث راعشباسو در یژ همهای لد»یاا تارسو -شانی در لد»یاا دداب-
»نیارا هادمیع »ن ب ّ
تادن رمی لس  .در لنن دف»ار ت ا شی لس »ن ر ا ّ
همو تاییوو
رسو رمارنهای ی تا لر هدن ت زریرامن شایصنهای » بم»بو (مبالب لرشیزۀ تألیر
یس لز » ِ

لی ب (مهیمۀ ماروو رش ا نژ »ن یف لب رش لب لز »ن
تهینمین »ا »بیی ییمیبۀ لث در بمانن ِ
هارربف»ن لریرزها تأهیی در »ن هار»ف»ن لریرزها تر »نهای للینن توای »ن یاد لدیلد »یاب
یار لا د رلب هادهو رانفبی »یاب ّ
سب لریرزاانو ساداو لی»صار ت سیب شاد .ر»انج حایل
ِ
لز لنن یژ هم رماب مودهی هن ت زریرامنرانفاب در هل »ا هی تعجیب مباحثو چاب یزشاو
ماسیهو مجاع ت نبن مجاع لد»و دنن مباحث لم»هادی حام ممجو (» رامنلی » لی تدذنب لی ق
ت دی یارالداو سیاس نا هماب شیاۀ درس زریاو » لی ت زریلب یاد (چن حهیهو چن ییالو
ه»ا نا رسالن موراش»بی .لز ر تو »ا ّ
تادن »ن »فامی »االی مباحث لریرزی شیاۀ یاص » تو هن
ی ًتا ّ
م»ادن م»اب لریرزی لس موتالب ت زریرامن رل ژلر ی ّ
سیا در اارۀ لریرزرامنها ریز »ن شمار رد
هن سای»ار مح»النو ممدص دلرد م»باسب »ا ت هبگ مه»ضیاا زماب لر»ظارلا مدارباب دچار
تغیی لا موشاد .رچن در تمدیص ت زریرامن لز سان لریرزرامنها لهمی دلرد لنن لس هن ت نببیۀ لث
»نی لح »یاب هبی هن رامن نا ه»ا رل » لی ت زری مورانفی در س لس م»ن رمارنهانو لز حضار ت زری
یطا »ن ل داد دلش»ن »اشی.
کلیدواژهها :هلرالع لد»و لد»یاا تعجیمو لریرزرامن ت زریرامن.

 .1لس»ادنار ز»اب لد»یاا تارسو دلرمشا ییاع رار -لن لب (رانفبیۀ مفئا
لرفارو دلرمشا »ی دبی
 .2دلرمیار ز»اب لد»یاا تارسو دلرمایۀ لد»یاا مجاع
ِ
تارن یذن اف  24ی دلد 1400
تارن درنات ف » 24دمن 1399

E-mail: Sabajalili62@pnu.ac.ir
E-mail: Smrahimi@birjand.ac.ir

مقالۀ پژوهشی

→ »ا لسان تصان موتالریی لنن مهالن رل در تاررمای مرجن مماهی رمانیی.

سییمدیی رحیمو2
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ّ
مقدمه ه

لرالع لد»و لز لقفاع مجاع لد»و لز مباحث رظ نۀ لد»یاا در» دلرریۀ ماضاماتو در قالبهانو نژ نا لی»صایاا
تبو قالمیی یاص لس هن »نیارا شع نا رث »یاب موشاد «رظ نۀ لرالع لد»و هاشمو لس در رل تهفیب»بیی
ماضاماا ااراااب لد»و »ا تادن »ن شال ظاه ی نا قالبهانو هن ماضاماا مارد رظ »-ا ممدصاا قالرین نژۀ
یاد -در ب قالبها ت نی شی لس »(رزمرا 13۷0ف  . 10ییمیبۀ ب »ن ثار لت راب لرسطا هارلس مورسی

همابرار هن ژرلر ژر »ندرس»و رماب مودهی سن اارۀ تبانو حماسو رمانمرامن (ت لژدی همیی  1در د رۀ
رمار»یع »ن لرسطا مبفا شی لس (زرقارو ق »ابیباغ 1395ف  . 31لنن ربهن»بیی تا یاناب سیۀ هری ل لنل
سیۀ رازد در لر یا لدلمن دلش

رامو لز ییمتعیینشی
لرزا ه لث لد»و »ن دردۀ سازااری ب »ا نژاوهای ِ

»ف»شو دلش  .لم»هادلا مدی ه سیع یی لب لرسطا در »ا راع لد»و لنن لس هن در ت نبم ثار تا حی ممان
قالب هامل ربیعو رزدنع شاری« .او»نهای یی لب لرسطا در»ارۀ راع لد»و لز یذن ا همین لیل
»ن لیا ب ِ
لم»هادی س چممن موای د »فیاری لز لحاامو هن مب»هیلب دنش »یاب دلش»نلری »ازتا س ییچو لز لنن لیل
لس »(د » 1389ف  . ۷1در را سیۀ هری ظدار لرالع لد»ودینی ماربی زریاورامن مهالن دلس»اب تی »ا ر
»ن ثباا لرالع لد»و رل تضعیر ه د ( » لمز 138۶ف  182لز سیۀ رازدهب »ن »عی تأهیی » موداع تهفیب»بیی لد»یاا
» مببای راع لد»و هاهم نات

یو لر»هاد شینی » لنن تهفیب»بیی » میری لیل لرالع لد»و رل زن سؤل
ا هو در ِ

» دری » .یو ریز »ا دتاع لز لرالع ب رل »ن د اارن لدلمن دلدریف ا هو لیل مطجق»ادب رل »ن چالم همییری »یاب ه دری
هن لرالع لد»و دنش مطجق ثا» تجهو رموشادب »جان تح تأثی ّ
تحا تاامل تارندو رظاعهای رامو در لد»یاا
دلرع 1381ف ۷۵
دامعنشباسو لرالع تی مارد »حث ق لرموای د یینی لی تارندو رفبو »ن شمار مور د ( ِ
ا دنش هن میلتعاب لیجو لرالع »ادری »ا ر نا دهای دینیی در لرزا لهمی ب هاشییری.
بیانهمسأله ه

االهو
لد»یاا تعجیمو مباحث م »اط »ن ب (هبچاب رظ ننها رهیهای لی قو ییمیبۀ هدبو در دداب دلرد» .ن
ِ
تارن (ت ل نع 13۷3ف  ۵هدنت نن ما»ا دداب تعالیم پتاححوتپ» 2ن یف ا لس هن » تامار یایی سو در
زریاو شدصو سیاس راش»ن شی لس ( . Ph, 1912موتالب ییمیبۀ لد تعجیمو رل
سن حازۀ لی ق ت دی
ِ
ّ
ییمت لز ب ریز دلرف لریرزها یی های للینن »ن ت زریلب رل یارا ردف»ین لد تعجیمو دلرف  .لریرز »ن
ت زریلب در لن لب ییم لز لس ع ریز لهمی دلش  .لنن لریرزها نبۀ مب تو » لی ت زریلب »اد هن ح»و یادشاهاب ریز ربانی
رسو رزدنع »ن سیصی رمارن ه»ا
ب رل یالر موشم دری (یاردل د 130۷ف  . 32رانفبیااب در لنن یژ هم »ا » ِ
1. Epic / Liric/ Dramatic/ Tragedy/ Comedy
)2. Petah-hotep (3550 B.C
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فرزندنامه؛ بهمثابۀ یک ژانر

رامنهای للینن »ن ت زریلب (»ا تأهیی » رمارنهای لد»یاا تارسو » 1ا لرلئۀ ت ضینلی مببو » ژلر »ادب ت زریرامن در
ّ
مد»صاا شایصنهای اصلی این گونۀ ادبی را ترسیم و ّ
نژاوف ییمیبۀ
معرفی کنند؛ گونهای که سن
یو لنن هف»بی هن
ِ
ِ
ِ
هدن ددارو »فامی »اال تا لرشاریاو تغیی یذن ی » لساس لر»ظارلا مدارباب رل دلرلس .
پژوهشهوهجنبۀهنوآوریهآن ه
پیشین هۀه
ِ

ً
در لد»یاا تارس ِو ه سیع ی دلی»ن »ن مفألۀ لرالع لد»و »ن شاجو مبفرب ربهن»بیی شی داد ریلش  .لیی ل
یژ همهانو در حازۀ ژلر لرراع شی لس هن رماب دهبیۀ ّ
تادن یژ همش لب »ن مباحث لرالع لد»و لس .
» لی رمارن نظریۀ ژانر (زرقارو ق »ابیباغ  139۵ب ه»ا»و لس هن »نرار اف» د یییلنم ّ
تحا رظ نۀ ژلر -

لز ناراب »اس»اب تا د رۀ هبارو -رل » رسو ه د لس « .ر نا د ژلر ی در مطالعاا تارن لد»و»(زرقارو  139۶هن
رانفبیااب ر نا د ژلر ی رل تع نر ه د لری .در یژ همو دنش ریز رانفبیاارو »ا »د لز رظ ننهای مب»هیلب ت »و »ا
ها ا در ثار لن لرو اارنهای دینیی رل مع تو ه د لری (←همیجو  » 139۷یو ریز »ن مباحث رتارناو سی
ب در لد ه سیع ت

ی دلی»نلری (ممارتومهیع  . 1390در هیچنع لز یژ همهای حازۀ ژلر رامو لز

ت زریرامن ریف ب للب»ن مرمامنهانو »ا مبالب ت زریرامن لرلئن شی لس ف فرزندنامه؛ درنگی بر فرزندنامههای
نامآوران (دنارو ّ
میرسو  1394نامهای به فرزند (زمارو  139۶نامه به فرزند (لس موری شن  139۷هن د
رمارۀ ردف ی ًتا ا د ری رامنهای »زرااب »ن ت زریلرماب لس دنش ی رامۀ رانفبی »ن ت زریاّ .
موصلت نن
ِ
رسو ت زریرامنها در لد»یاا تارسو-لز تاز
یژ همو هن تاهباب در لنن»ار لرراع شی لس رسالۀ ده» ی »ا مبالب «» ِ
ً
تارسو دری تا ردض مم رن»-ا ر نا د رهی» تو»(دجیجودمن »ادی  1399لس هن ی تا »ن ت زریرامنها تا
ِ
د رۀ مم رن ی دلی»نشی رمارنهای معای هبارو » رسو رمی لس .
بحثهوهبررسی ه

در تع نر ممامو لز ژلر می لس ف «تعیلدی م»اب هن در نع ربهن ق لر موای ری لز قالمی نافارو یی ی
موهببی»(زرقارو 139۶ف » . 39-38ن مبارتو دقیقت «راع سازماریهو م»اب »ا تادن »ن ل»عادب در بماننلی » تو
شالشبای»و»( لمظزلد دنش لب 1393ف  . 8۵در بمانن ناو لز ّ
ممیز های راع لس  .هی ِ ت زریرامنها
تعجیب حام رظ ی ممجو (سبع زریاو هن شامل تدذنب لی ق ت دی لد»مامو سیاسو لس
تعجیب لس ب ِ
در اف» ۀ تارندو در میاب »فیاری لز

مف»هل تارندو ددارو لس
مو
تباب یاص .لنن اارن لز تعجیب راع ت ِ
ِ
مجل در ربیعوت نن شال لرتباط-ییر/مادر ت زریی -در ردف»ین لیجوت نن رداد لد»مامو شال ا ت»ن لس

 .1تأهیی لیجو در یالریب رمارنها ثار لد»یاا تارسو لس ب لو » لی حصا لرمیباب لز ددارو»ادب لنن زن اارن رمارنهای ب در لد»یاا
م

لرشجیفو ب در دس» س »اد ریز » رسو تحجیل شی.
مص ر ع ناراب م ناا لرشجف»اب … هن ت دمنهای
ِ

24

شمارۀ نّست

جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)

لدلمن یالهی دلش » .فامی »االی راش»نها » لی ت زریلب در لن لب دنش همارها رماب لز لثباا اارۀ ت زریرامن دلرد
هن ااهو مف»هل ااهو در ضمن دنش ژلر ها »یاب موشاری » .لی رمارن در ژلر حماسو ااهو یدجالراب قد ماراب
مدارب لریرزهای ییرلب مادرلب یاد ق لرموای ری هن راب رل لز یابرند»ن س»مش لرن »ازمودلرد نا دل دبگ
لریرزی ت زریرامنها رل لثباا موهبی .نا در اارۀ تبانو هن دای
للزلماا ب رل تاضیح مودهی هن ه د دببۀ مازشو
ِ
لریرز »ن ت زریلب رت»ار رامطجا

راب رل یبثو ااهو

یحبنهای »زع د ر»انوهای ماشهارن دفمارو لس
تعینلموهبیف لریرزهای ّ
ممۀ شی نن »ن ل در خسرو و شیرین نا لریرزهای ییر مرباب در لیلی و مجنون نا در رمارنهای

ددارو ب ه»ا ِ نامهبهدخترم لز مانا ررجا 1هن در ژلر لتا»یاا لتو »نرار تی مف»هیب »ن دی» ا 2لریرزهانو
معای
ِ
ّ
ّ
مودهی چبین ضعی»و رل رماب مودهیب »با » لنن مهیماا موتالب او ف «ت زریرامن اارنلی سیا لز تعجیب
ً
لریرز لس هن »ا هی مازا حام رظ ی ممجو دلرم یاص ظاه ل » 3لی ت زریلب راش»ن موشاد هن موتالری
»ن شال رامن نا ه»ا »اشی» .لنن مبالب »ن یی ی لز راعاذلری اارنهانو چابب لریرزرامن ساقورامن َد رامن سورامن
»ادب ت زریرامن موتالب در»ارۀ چیف»و
ض ژلر ِ
ت»حرامن یال رامن م سورامن تی » لنن زن اارن رداد شی» .ا ت ِ
یاس»شا یییلنم ب هاره د لد»ی ب »حث ه د.
مختصاتهفرزندنامه ه
ّه

تاد ر

لزدمجن هفارو لس هن »ن ربهن»بیی لرالع لهمی مودهی .ل در»ارۀ ژلر مورانفیف «ه ژلر ی هن »ناارنلی

رظ ی »ن دس نی یبیلش»ن شاد هن اف» ۀ ب شبای»ن شی لس

»انی »ا د رظاع م»مانز هبیالب »اشیف رظاع تر »و

رظاع رظ یب تع نر »ندس می لز نع لث یاص لد»و »ا م»اب لد»و زمانم شاد-لا لس»ب»ار ردانو ح»و »ا نع
لث یاص هبیالب رماد رادرس لس  -لز سای دنش ژلر »ندس می لز تارن لد»و ریز »انی »ا رظ ننلی هجو
»فاماب هبیالرو دلش»ن »اشی»(لحمیی 13۷0ف  . 28۶/1در تع نر ممامو لز ژلر ریز سن لیلب تعید لش» لک
تمانز لحاظ شی لس (زرقارو 139۶ف . 38
»با » لنن مهیماا » لی نات»ن مد»صاا»ی رو در ِرو ت زریرامنهای ز»اب تارسو ل»»یل ثاری هن رانفبیااب
ّ
لنو ساز ها مواهیب مهیمۀ ثار در
» لی ت زریلب راش»ن نا »ن ت زریلب تهینب ه د »ادری لس»د لر شی » لی ر ِ

دس» س مطالعن شی .یس لز حصا لرمیباب همۀ ثار چاپ شیۀ در دس» س رفدنهاییطو هن یالریب ب

مهی ر »اد مطالعن شی .لز لنن میاب د اارن م»اب داد دلش ب م»اب لریرزی »ا هی مازا ناد ری حام
ّ
رسو دقیق رمارنهای در دس» س
رل ِ درس ِ زریاو م»ارو »ا هی مازا ی ِ دلرم نا تبو هار» دی .یس لز » ِ
)1. Maya Angelou(1928 –2014

» لی دی» ریلش»نلا ( همۀ دی» لب دداب مورانفی.

 .2ل ریز ماربی رالبا
ً
 .3لوظ ظاه ل » لی لنن می لس هن » یو رانفبیااب چاب رالبا

ییالو یاد راش»نلری.
ه»ا رل » لی ت زریلب
ِ

سال پنجاه و چهارم
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ّ
»با » لیل لش» لک لیالو هن در »یم» بها مم» ک »اد لس»د لر شی .در همۀ بها »ا ّ
تادن »ن مؤلونهای یی لم»بو
در بماننلی تع نوو دامع مارع لز ت زریرامن حایلشی .لنن مد»صاا در » یو رمارنهای م »اط »ن لد»یاا
م مص ناراب ر ع لرشجف»اب م ناا ر ژ … ریز » رسو تطبیق دلد شی ر»انج نافارو »ندس می.
ً
»ی»و
ت
های
دنیاا
رن
»اشیب
ب
ه
کتا
نا
ه
ه
نام
شال
»ن
تا
شروطهایجاب هی در تع نر ت زریرامنف ردف ف لنن ثار ی
ِ

رانفبیااب .د عف ت نببیۀ لث »ن ی لح له ه د »اشی هن رامن نا ه»ا یطا »ن ت زریا لس ب للب»ن در » یو
رفدنهای یطو هن تاز نا لرراع ه»ا مدی ا نا لت»اد لس

لا شالهی م»بو رماب لز حضار ت زری در م»ن
لنبان رانفبی

دلش»ن »اشی »فبی لس  .ساعف مدارب لز »فامی » یاردلر »اشی (»ن نژ در ه»ا ها ب نعبو ی
ّ
در مهیمن لشار هبی هن ه»ا رل » لی ت زری نا »ن دریالس ت زری راش»ن لس نا ه»ا رل »ن ل تهینب ه د لس
رموتالب لنن ثار رل دز ت زریرامن ق لر دلد .در » یو م»ارو هن تعجیب دلرم نا تن یایو لس
» یو ثار هن لیل ه»ا » ازلر های لم ردو مف»هیب »با رمی لس

لنناارن لس  .در

لرتباط »ا ت زری ریز تی مف»هیب یالهی »اد.

»ا تادن »ن ش ط لنرا»و » یو لز ثار در ا ت زریرامنها ق لر رموای د .یوا در»ارۀ مثنوی دهباب راش»ن لس ف
«هاتبو ب رل » لی ت »ی یف ا مبان س د»(138۷ف  . 238/4راظب در هیچ »ی»و لز ه»ا »ن لنن ماضاع لشار
را د لس ب تبدا مامظنلی »ن ت زریا دلرد هن للب»ن رموتالب حاب دلد هن همۀ ه»ا رل » لی ت »ی ت زریا س د
»اشیب تبدا در د »ی لز ت زریا ناد موهبی (یارو 1389ف  12۷ب زن ل لا لنناارن »اد دس هب »یم لز د »ی
لز مبظامۀ » 1223ی»و ت زری رل مدارب ق لر مودلد نا را»نهانو در »ا ت زریی ری موس د .در سبب تألیر ریز
سدبو ریا رد لس

در دنش »ا ها ریزیاد رل یطا ق لر مودهیب رن ت زری رل.

مخاطبهخاصهدرهفرزندنام ههها ه
ّ
»عی » تو لس ب لننهن لث لد»و »ا هیتو یاص تأثی ی ممدص ممل هبی .دق
لز دنش ممیز های اارنشباسو ِ
در راع ماضاع مدارب »یاب در ه راعلد»و موتالری ل»زلری مدب » لی تمانز نع راع لد»و لز راع دنش »اشی .در

ت زریرامن محارن »ا مدارب لس  .م » لحفاساا مالرر رانفبی نا شام هن درییم تعجیب ت »ی
ً
لنرا»و
مدارب ق لرموای د ح»و للا ر لن ز»اب ریز هام در ییم تعجیب ل س ب »با» لنن لز شایصنهای
ِ
ت زریرامن مدارب یاص ب لس ف لا مدارب حامو نا یم»یباب رانفبی »اشی ژلر ریز تغیی موهبی میحاارن
موشاد لا مدارب معماق »اشی لث رامو دنش لس ب لا مدارب ت زری شاا د »اشی راع لث تعجیمو
یالهیشی .مدارب در ت زریرامن »ا مدارب در لد»یاا تعجیمو ح»و »ا مدارب در لریرزرامنها ریز م»وا ا لس .
رل»طۀ ت زریرامن »ا لد تعجیمو مماع یصاص مطجق لس ب ت زریرامن لز اارن نا ژلر های تعجیمو لس

رل»طنلا

»ا لریرزرامن مماع یصاص من دن لس ب » یو لز ت زریرامنها لریرزرامن هف»بی » یو دنش ریف»بی »العاس.
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ّ
در لد تعجیمو مدارب همنهس موتالری »اشی هن » یو لز لنن لت لد ت زری رانفبی ریف»بیب »با» لنن ممدصنهای
م»وا تو رل مورجببی .لنن رانفبیااب نا » ت لز مدارب هف»بی نا ت ت نا هبم تبن.
لنن راع مدارب ییا ۀ ز»ارو لحن تضا یارییا یاص یاد رل مورجبی » همۀ تضای لث راع لحن
ازنبم لژ ها تأهییهای رانفبی » لی تأثی در مدارب لث موردی .در ت زریرامن رانفبی هب موتالری رشاهو لز
»اال »ن یانین دلش»ن »اشی -ررا هن در دانشا ت دی »ا تر »ن لس  -هب موتالری رشا لز یانین »ن »اال دلش»ن »اشی– ررا
هن در س»ارۀ یی ی ت

زریاو لس

»ا ت زریی سدن مواانبی هن در س»ارۀ »الییب لس  -لنن د رشا

هبشامو » هب مورنزد هن رااا ت زری زریاارو رل »یر د مواانی ییر » ی لر»ظارا در ساگ ل مورمیبی
ّ
لنن ت لژدی مادب موشاد ت زریرامن م ثیناارن شاد (←رص »ادی 2۶ف /138۵حی لبلیودارو  1280قف مؤی /
.)Janson, 1964: 58

خاستگاههفرزندنام ههها ه

در ر نا د للشای د قطبو »ن ژلر ه ژلر نع یارا ل لین نع یارا ثارانن دلرد .لز دنیاا تاد ر

«یارا

ل لین نا یاس»شا ژلر ها هبمهای ه مو لس هن یس لز م لحجو »نیارا ثارانن نا ژلر تبینل موشاد » .لی رمارن
مو یحب ه دب در»ارۀ
مو دماه دب رنمن دلرد ژلر زریاورامۀ یادراش در هبمه ِ
ژلر دما در هبم ه ِ
یاد»(زرقارو 139۵ف  . 294یارا ردف»ین ت زریرامنها ریز ّ
یی سدباب شواهو ییرلب »ن ت زریلب لس در
هبشاع لح»ضار .ییمیبۀ لنناارن لز ّ
یی ها ح»و موتالری »ن د رلب ییم لز ه»ا» ریز » سی .لز یاس»شا های دنش
ّ
ت زریرامنرانفو در لن لب لریرزرامنهای ما»ا ییم لز لس ع لس  .ه»بمهیس ریز لز دنش یاس»شا های ت زریرامن
لس  .در قرآن او»شاهای ییرلب »ا ت زریلب لریرزهانماب می لس »فامی »اال دلردف « َّیو ِ»دا ل» لهیب َ» ِبین
َنعها  .نا ّ
»بو…»(»ه ف  . 132در اوستا ریز در نفن  ۵3زرتم »ن دی» ا یار چیف»ا دلماد یاد داماسب یبی
مودهی (ل»اللهاسمو 1380ف . 1
تغییرهوهتحولهدرهفرزندنام هه ه

هفارو چاب ل یاتفاو تیبیارا در»ارۀ ّ
تحا ژلر ها لظدار رظ هانو ه د لری .لا ژلر ها رل سیف»بهانو در رظ
ً
قطعا ّ
تحالماب ریز رظاعمبی لس لیالو دلرری« .ناو لز لیا
»شی نب هن ح هاا در رو »ی ِرو رظاعمبی دلرری
ّ
لنن لس هن ژلر ها لز می لث سیف»بهای ژلر ِی ییم لز یاد »د مو» ری یاد ریز یس لز میتو »ن مالد سازریۀ ژلر های
ّ
مبی موشاری .لیل »عی تغیی در مرمامن تمدییلا »یارو » تو سباو ژلر هاس ب رن ّ
تحا در نع سطح
»عی
ژلر  .لیل ساع لننهن ژلر ها در حا دیل »ا ناینش ری ه ژلر مویالهی یاد رل لز حاشیۀ رداد لد»و »ن م هز » ساری
ژلر های م هزی رل حاشینرمین سازد

چبابهن ژلر های م هزی هب درییدری رقیب رل

سال پنجاه و چهارم
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ّ
ماقعی های مد»جر تارندو
» لریلزری»(زرقارو 139۶ف  . 4۵-4۶ت زریرامنرانفو ریز در اذر

سیاسو

لنن تغیی هب در در بمانن هب در ت ع تأثی موردیف ماضاع ت زریرامنها در

دس یاا تغیی لتو شی لس
مص مم رن هم ل »ا ّ
تحاالا سیاسو لد»مامو تغیی ه د رامو لز ت زریرامۀ لر»هادی یینی رد (←رالبا

1324ف  3۶ااهو در لث را»فاماروهای لد»مامو ر»وژلر یینی میف «لی ت زری! مم یانم رل »ا ل »اا »ن س »
هن »ن م حظ سبدی

لز یحب ناینش محظاظ ا دنی »ا دلرممبیلب ی دمبی هم» رمین هن راب »ن سدن تا

ااا ت ل ریهبی تا ریز سدباب لنماب رل تدب ر»الروه دب (مم» یی لسارو 1293قف گ . ۶3 .در دریای سیاس میرب
ریز »ا »د لز ادوهای تبجیغاتو لریرزهای ییرلب »ن ت زریلب یارا رسارنلی مونا»ی .1ااهو ریز ت زریلب هباز زلد

مدارب لریرزهای للینن هف»بی (← قوانینی برای کودک زادهنشدهام .)Lamond, 2016( 2ااهو
رمی لریب لو
ِ
زریلب زلد رمی »ازاا موهببی »د» مودلربی هن ت زریلب »ن دریای ی لز تباهو
ریز للینن دردهای »م ی رل » لی ت ِ
یای رشذلرری (← نامه به کودکی که هرگز زاده نشد . 3هم ل »ا تغیی در ماضاع ت زریرامن شیاۀ لرلئن ریز تغیی مونا»یف
ً
مث لریرزرانفو »ن رماب ش ححا تبینل موشاد (← دختر پرتقال 4نامهای به دخترم از مانا ررجا  .در حازۀ
ماسیهو ریز لریرزهای للینن »ن ت زریلب داد دلرد هن ب هب » یاس»ن لز تغیی لر»ظارلا مدارباب لس (←قطعۀ

نامهای به فرزند لز ا ناس. 5

متنیهفرزندنامه ه
شاخص هههایهبرو هن ه
ِ
عنوا هنه

مبالب ت زریرامنها سناارن راعاذلری شی لس ف رانفبیاارو هن مدارب رل لیل ق لر دلد لری راع ت زریلب رل مف»هیب
تی مف»هیب در مبالب رد لری »ن دذ مدارب رظ دلش»نلریف (←لیودارو 1209قف تاز /راریلسوبیناری
ّ
ّ
12۷0قف گ .تاز  .دامو ریز ه»ا الفوائد الضیائیه رل »ن مباسب راع ت زریا ضیاءللینن ناسر راع رداد لس .
ّ
تاییوو مبالب لهمی دلردف هدایه المتعلمین فی
ه»ا هانو هن » لی رانفبی ماضاع هی مدب لس هاره د
ِ
ّ
الطب بدایع اإلنشا تنبیه األدباء دستور المبتدی ،دستورنامه توحیدنامه … للب»ن ااهو راعهای لد»و لس»عاری »
ه»ا یاد رداد شی لریف بهارستان روضهالعقول گلشن مصباحالعالج ریاض العمل الجدید اکسیر اعظم گنج
 .1ر.کف یاس» لر»دا»ات ِو مدیی مبیللاری رامزد لر»دا»اا د رۀ دهب مرجس در در د لزرا ییرا هن رمانبیۀ مرجس در د ر های یبرب
شمب مرجس شارلی لس مو در لن لب »اد» .ن رهل لز تاررمای  www.parsnews.comی نن »ن ر زرسارو » 8دمن .1398

)2. Rules for My Unborn Son Walker Lamond (born: 1975 AD. Eage 45 years
)3. Lettera a un bambino mai nato by Oriana Fallaci (1929- 2006 AD
)4. Appelsinpiken by Jostein Gaarder (born: 1952

 » .5ا ت»ن لز سان  www.jenabmusic.comی نن »ن ر زرسارو در چدارع ت ردنن  . 1399لنن رامن درد د مادر نا ییری لس
در یارۀ سالمبیلب » لی ت زریا.
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دانشٌ ،
نورعلینور .ثاری هن رانفبی راع یاد رل » لث ا رداد لس هن لنن ا ریز »یم» هی تمانز»دمو
ّ
هان»و رل مدب دلرف»نلری .للب»ن ااهو ت نببیااب لث هیچ مبالرو » لث ربداد لری» .حث مبالبشباسو در»ارۀ ه»ا هانو
ّ
ّ
لس هن رانفبی مبالب رل »ن ی لح در مهیمن نا مؤی ۀ ه»ا له موهبی.
ّ
مقدم ههه

ّ
در مهیمن مفائجو چاب لرشیزۀ تألیر تهینمین یاکساری ییمیبۀ لث »ا »بیی رل موتالب » رسو ه د.
ّ
ف.هااهو لرشیزۀ تألیر در مهیمن ااهو در یاناب ه»ا له موشاد (←تیاض »وتاف گ . 111 .ژ لیاس
انگیزهۀهتألی ه
ّ
1
مو تا ِی ت زریلرم » لی ل قاا ت لت بها
در مهیمۀ شبهای آتیكا مورانفی هن لث ا رل » لی س ّ ا ِ
راش ( .)Clay, 2013رانفبیۀ انوار قلوب سالكین در مؤی ۀ ه»ا »ن دریالس یف ا لشار موهبیف «»اد
ت زریع محمی »ارها /یالس»ار س ّ ته ل لیاء»(مبها 13۵۷ف  . 121لرشیز های تألیر نا س لنم ت زریرامنها م»وا ا

لس ف
دریالس ت زریف دریالس مدارب »یم» م »اط »ن ه»ب مازشو لس

ه»ب لریرزی لنناارن ریف

نا

»نریرا لس  .در مرمامنلی لز ثار رانفبیااب التین ریز هن ه»ا رل »ن یالهم دنش لب راش»نلری یف لب سدب
» دف»نلی دلرری ( Lemoine, 1991: 339ب لا چن ممان لس ت زریلب ردالهبی مدارب چبین ّ
تادداتو
ِ
ق لرای ری .سباا جدل و اندرز 2رل »ن دریالس یف لرم راش دنباچۀ ه »دمو لز ه»ا رل »ا رامنلی »ن یف لرم
ش ع ه د (( Sussman,1978: 64-65ریز←لیانبو  /1344سار»داری 10۶0ف گ . ۶ .ااهو رانفبی
هم ل »ا دریالس ت زری »ا ش ح مما تو چبی لز » ردب یالس»ۀ مدارب س »از موزریب لو »از »ن قصی
هب رمانو توای » هب الب دریالس رل مویذن د (← مجطیای 1383ف . 104
ّ
دلفازی ییرلرن
رش لرو » لی نبیۀ ت زریه :لنن لرشیز مدبت نن لرشیزۀ ت زریرامنرانفو لس  .در م»اب لریرزی حس
ِ

»یم» لس ب زن ل للینن رش لربی هن لا لنن ِدنن رل لدل راببی زمارن راب رل ر ع هبیف «» مادب مد ییری تا ییم لز
ران دس

زمارن تا رل ر ع هبی یاد »ن چمب مهل لریر سدن من رش ی

ریعرامو ه د دداب

حایلهبو»(مبص للمعالو 1312ف ←( 1ه مارو 1288قف تاز  .رزلری لرشیزۀ تألیر یاد رل لنناارن »یاب
موهبی هن ت زریلرم در س»ارۀ رادالرو هالی سماع رماط ش ل دلش»بی لز ییر د ری موازنیری ل یالس
تا راب »ن رل ِ لس»هام »ازا دری (13۷1ف  . 2۶4زماب تغیی دهبیۀ لی ق دمو لس  .ییرلب »ن مه»ضای لنن حهیه
رش لب لز لنن لقعی هن ت زریلرماب در نبی ماربی زمارۀ یاد موشاری » لی ت زریلب مورانفبی تا یس لز م گ
ّ َ
مار ِدب لشبن ِم ُبدب ِ»آ»ائدب »ن ه قفمو هن لق»ضا »ابی زماب
دس»ارللعمجو » لی ت زریلب »اشیف «المحالن »ن مواد للباس ِ»ز ِ
)1. The Attic Nights/ Aulus Gellius (125-180 AD
)2. The Controversiae and Suasoriae/ Seneca the Elder (54 BC- 39 AD
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تا شغجو رل هن سالی حاالا من نا لز شغلهای من قبا یالهوه د هیچچیز در حیلث سن »یم» لز مصاحب
مرالف لث ریلرد »ا ه رانون هن »بای معاش ا ردادی یواا لنماب ما»فب للا تا یالهی شی .حا »عی لز
تاجیر »ن تحصیل لح» لز لز هاهجو م لتبو هن لز شغلهای دریا دنی یفبینی »ن قیر لس»عیلد یاد دد

ب رار

دنی »یاب موهبب تا ه ق»و هن در مدماا رداع »ن لنن مهالن رمانو مدیای لرام »اشو ت ر مظیب در لمار یاد
م حظنرماد »ن دمای یی نادع رمانو»( تا  :1322گ. 33 .
ّ

ساگ ت زری .ااهو لز دس دلدب ت زری »ن راش»ن م»بو مولررامی رانفبی للماب موهبی هن ه»ا رل لز » لی تف ی
د یاد در لزدس دلدب ت زری رشاش»ن لس (← رص »ادی 138۵ف  /2۶درلن»و 1390ف ۷3۵/13 200/8
ماریااری ناد
 3۷4/۷ی سم ت زری لز مفألن نا دلرم یاص (← رلزشی لزی 138۷ف 28
ِ
رانفبی (←لماعشاش» ی 1348ف 100
ّ
تهینمیۀ ه»ا رل موتالب حمان مالو معبای شدص راع» د دلرف هن »نمبظار اا ه دب
ب ه .لهیل
تق هدهی همی هۀهکتا ه
ِراع

حامو یالربیااب لز لنن حمان لس  .لز مجل مدرارماریب » یو رانفبیااب در تارن شانی تهینمیۀ ه»ا »اشی
ّ
مدراری راع لیانبو در تارن یزشاو ل»ف»ن
هن »ن حاهماب محجو لم ل تهینب رمی لس ب »جان » لی ت زری لس .
ِ
ربادب ل »ن حاهماب لس (لیانبو 1344ف  . 14ااهو ریز ه»ا رل هبزماب »ن ت زری ممی ح نا حاهب محجو
لهیل موهببی هن رمابدهبیۀ ّ
تادن رانفبی »ن ت زری ا لنم هبزماب ل »ن حاهماب نا هفب ث ا نا دا رجبو
لس (←دامو 133۷ف  /1۶محمییلشیارو . 1392
ّ
یهنویسنده .لز را»نهای دنش ی هن در مهیمۀ ت زریرامنها داد دلرد ت تبو رانفبی لس هن ااهو
کسار ه
خا ه
تبو مطجق لس (رمارنف دهجای 819ف گ . 4 .یاکساری رانفبیااب در م»اب
ت تبو »ن دراا ییل ری ااهو ت ِ

ییم لز سیۀ دهب هر ی هم» لس  .1در » ل» لنناارن یاکساریها » یو دنش لز ت زریرامنرانفاب شاارل نا
ّ
تجانحو در مهیمن توای موهببی (←لیانبو 1344ف  /14ل»نرا س 1388ف  . 40ه

ذکرهپیشین هۀهاث هر.هلنن را»ن »ا ض را ماضاع ش ع موشاد »ا لشار »ن هاس»وهای ماداد ض را تألیر رل تادین
موهبی .لز رمارنهانو هن درلنن»ار موتالب راع » د روضهالعقول است که از مرزباننامه سخن میگوید« :من ریز چاب
مرزباننامه رل »یلب معارو لطیر مبارو ش نر نات»ب ماری لز حجی مبارا ل رل زناری »ف»ب »ینن سبب ل رل
روضهالعقول لهب دلدع»(مجطیای 1383ف  . 111دامو در بهارستان لز ربادب لث ی مباسب » لی ی دساالب
سدنمواانی »ن گلستان لشار موهبی (13۶۶ف ←( 2۵ه مارو 1288ف گ .تاز .
ببندیهوهبیانهفص هله ها.هدر »یمت ت زریرامنها ت نببیۀ لث »ن »ا »بیی لشار موهبی هی رل سارو هار مدارب
با ه
مودلری .تعالیم پتاح مم»مل » چدل سن »بی لس (  ،)Ph,1912مبص للمعالو ریز قابوسنامه رل » چدل چدار
 .1شالهی لنن »دم م »اط »ن رمارنهای لد»یاا تارسو م »و لس .
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»ا »با رداد لس (1312ف  . 3لحمیداع در مفتاح ّ
النجات مورانفیف «لهباب مینب »ا س ِ سدن » رداد لنن
» یالربیااب
ل»ال تا لا هفو یالهی هن سدبو لز لنن راع هن ناد ه دنب »بش د دمجۀ ه»ا رل »از ربانی دف
رش ریااب ساب »اشی»(134۷ف  . ۷2ه اا هن مبحثو یاناب یذن د رانفبیااب له موهببی هن لهباب یاناب »حث
لس

مدارب رل » لی ش ع تصل دنش ماد موهببی (←لیانبو 1344ف  . 492در یاناب ه »ا ریز »ن تاز

ماضاع در »ا »عیی ا نز موزری (همابف ←( 118مجطیای 1383ف . 2۶۶ه
شاخص هههایهدرو هنمای ههای ه

نگاههویژۀهفرزندنام ههنویسانهبههپسرا هن.هلز لریرزرامنهای ییم لز لس ع در لن لب ا ت»ن تا م»اب تعجیمو مم رن -چن »فا
یس لز ب -رشاهو نژ »ن یف لب داد دلرد .سدب دی» لب ح»و در م ثینها ریز »ا »ومد ی ر » س (یاقارو 1382ف
 . 83۵ 1۶3در ت زریرامنها ریز رنتبدا رشا ساای لرن »ن یف لب داد دلرد »جان دی» لب همین هن زری هف»بی »س
لس ! مبص للمعالو در همندا ت زریا رل «لی یف » یطا موهبی ح»و «لی ت زری» رمواانیب دز در نع
مارد» .د ۀ ل لز لژۀ رمابدلر پسر در » ل» فرزند رشا نعساا لنارۀ ل رل لثباا موهبی .لا چن لز دی» هاب ریز راع مو» دب
لو لنن ناده د! دای ّ
تأمل دلردف «… رچن دلری ل در » گ دی» هن شغل ی رل »فاز ل رل در ا دب هفو هن تا
لز تب ی » هو .رچن دلری »ذ هن دی» در ا دب ی »بی » هاب یاد رل لزنن محب مظیب د س رل همین یبی
ّ
د »(1312ف  . 98لنن رشا می لثو لس هن تا میاها ریز تا مص مم رن »ن دارمیباب یجر لریرزرامنرانفاب
رسیی لس (←دامو 13۶۶ف  . 29در د رۀ مم رن هن رشا لریرزرامنرانفاب »ن دی» لب زراب ریز معطا
موشاد »از هب نعسارش ی تالب لس  .دز معی د ثاری هن مدارباب ب دی» لب هف»بی (←یژماب»د»یاری
لحمی ییالولا مدارب
» 134۷از هب یف لب مدارباب لیجو هف»بی .رالبا (مجورتب دلش»ن نع دی» دز ِ
دنش ی ریلردب للب»ن اا »واا یاله لب لحمی ریز در »ازیهای هادهارن هم ل لحمی هف»بیب لو »از لحمی در رأس
ً
ت زریلب »اهاا ق لر دلرد .یاله لحمی اانا لی مجب دلرم رل رموشباسی (1311ف . 38 ۷۶ 23
ّ
ّ
مقدمۀهعاطفیهفرزندنام ههها.هدر ت زریرامنها رانفبی لث رل »ا مهیمنلی ماروو ش ع موهبی تا لحفاساا مدارب
رل » لرشیزلری .لنن » لرشید»شو لز رهشذر توا ا ّ
سن ییر ت زری لس ب تضاد رت»ن ماریب یی ی دالرو

سف»و قیرامبیی .لنن رهن مدب »یم» در م»اب لریرزی-لی قو رماناب لس

در د ر های مد»جر تارندو ریز

ثا» لس ف «لی شا زلد ییل ریاار من! یاناب زریاو رزدنع لس ب یی ی » من ت رند

راتالرو ت ل رسیی »ن

م حجۀ هادهو د ع رسیی لع» .ا سا یارداو »ی»د»و لتز بت موا دد .چمبها هاچع موشاد شبالنو هاهم
یییل موهبی .ری هبموشاد .قجب رل دنش رلممو ریف »(←()Ph, 1312:41لماعمجو 1380ف  /29۵ازرواب
1388ف  /32۶مبص للمعالو 1312ف  /1رظاعللمجع 48۵ف گ /4۵2 .ا ّ سو 13۶۶ف  /41رالبا 1324ف /۶-۵
یمیبو 13۷8ف .)Lawson, 2004: 14 /Cuthbertson,1980: 90 /218 211 1۵۵
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نگرانیهازهب ههکارنبستنهاندر هز.هلز لیا ثا» در ت زریرامنها ت دنی رانفبی لس » لننهن شانی ت زریا »ن ه»ا
لهمی ریهیب »با» لنن » یاسدلش ه»ا تایین موهبی .لنن را»ن رهن لساسو در دنش م»اب لد»یاا تعجیمو ریف ب
تبدا مد للینن » ت زری »امث لنن تأهییها موشاد لنن را»ۀ مدب زن اارۀ ت زریرامن رل لز دنش لرالع تعجیمو م»مانز
موهبی .رش لروها رنمن در ّ
سب»و هدنللشانو دلرد (شمیفا 1383ف  342هن هم» ت زریی یبی ییر رل یذن لس ف
هار»بیی لنن ه»ا »ازماریب باا لز من رچن ش ط مد ییری لس
«مبادل هن د تا لز
ِ

می »اشی لا تا لز او»ار من

»د ۀ ریع ررانو چاب »بیااب دنش »اشبی »مبادب هار»ف»ن ریع تبیم دلرری لا چن س ش ر زاار » ب دمجن

می هن هیچ ت زری یبی ییر یانم رل هار رببید هن تمو در »ارن دالراب لس هن لز ر ی توج یبیلش ِ یانم
لنماب رل » ب دلرد هن دلرم یانم » ت لز دلرم یی لب دلربیب لا چن م ل لنن معجاع »اد مد شوه ییری م ل نجنرا د
هن یاماا »اشب»(مبص للمعالو 1312ف ←( 1رظاعللمجع 48۵ف گ /۵۵۶ .هاشارو 1311ف  /40رتع یاب
132۵ف گ /۶۵ .رالبا 1324ف . 9
العراب الی ذوی األلباب لز لحمی»نل»و َ
للمؤ ّنیمحمادی رسالنلی لس در یاس رسالنلی هن ییر رانفبی
ّ
ّ
ل»اللمؤنی در مظ ل راش  .ی مجورتب لح» لع » لی ییر رصیح های ییر رل رپذن ت »ن بها
رهنللینن
ّ
یاس دلد (درلن»و 1393ف  » . ۵12 /22یو لز رانفبیااب »ا ااهو لز لحفاس ت ر ت زری در مهیمن راش»نلریف
«یف ع! لننهن راع تا رل در تاز لنن لریرزها رداد لع لنن ریف هن لز تا س لتابی لع»(.)Osborne, 1896

شهدرهب ههکاربستنهاندرزه ها ه .رش لرو ت زریرامنرانفاب لز »ن هارربف»ن لریرزهانماب راب رل ل مودلرد هن تأهیی هببی.
سفار ه
ّ
1
مارسجیاس در مهیمۀ داروها مورانفیف «لا »دالهیی هن تندرس »اشیی س م»وتاب رل رشا دلرنی لنن ه»ا رل
یاس دلرنی مطالعن هبییب مببعو هن »ن شما همع یالهی ه د شما رل شوا مودهی »و بهن ریازمبی مما رۀ یزشع
»اشیی»( .)Prioreschi, 2001: 520در ت زریرامنهانو هن دریالس»و لز سای ت زری رباد لس
»یمت لس ف «لی یف ! لنن لوظها رل یالر میلر هن لزنن سدنها هب »ای حام

لنن تایینها
نی

هب »ای

مجع»(مبص للمعالو 1312ف ←( 39رزلری 13۷1ف  /29۷رالبا 1311ف  /144ییر 12۵8ف گ /134
ً
راریلسوبیناری 12۷0ف  /10۶دازل »وتاف گ . 1۶ 10.لنن را»ن »ن ت زریرامنهای ی تا لریرزی مبحص ریف .
در ماضاماا دنش ریز لنن تأهیی داد دلرد (← شباراار لی 13۷۶ف  /41محمییلشیارو 1392ف . 22
در ت زریرامنهانو هن »ن دریالس ت زری لس

لنن تایین ریز داد دلردب لو ااهو تی مف»هیب لس

هم»

یاد رانفبی »ن راش»ن لقیلع ه د لس (←مجطیای 1383ف  /120 12۵لحمیداع
لز ت زریرامنهانو لس هن ِ
134۷ف  /۶1-۶2رلزشی لزی 138۷ف  /۷9ا سو 13۶۶ف  /41رتع یاب 132۵ف گ . ۶۶.لنن رهن در سبّ
ت زریرامنرانفو »فیار مدب لس ب ح»و لا ییرلب دلرمو رن چبیلب یفبینی »ن ت زریلب »یامازری .در آدابالقمار می
1. De medicamentis/ Marcellus
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لس ف «تا رل لی ت زری! ب »د» چباب یاات هن هاری دز رام نزدلب ییم سجطاب لرینمن ییمن رابوب
َ
لا چن مد» ی رانجن »اد تا »ن مد» ی قبیجن چن رسی! لا ییلیردالس»ن »ازلر قیرا هاس»ن نی یالس»و چاب ییر
درنن تن قادر ماه شای لنن رسالن مد»ص مهالن رل هن در لنن تن رشاش»ن »ن ناداار اذلش»نلع »ن رظ مب ا
»ص یب ا »بش تا مماهی هبو هن لنن شغل یف یانۀ د بمانن رل »ن قاا تا دق ی د چشارن »ن دائو رساریع هن
ِ
یی ماقل در حی لب »ماری»(محمیلمین 1309ف گ . ۵ .در ت زریرامنهای ت »و ریز تایین »ن یاسدلش ه»ا
داد دلرد (. Prioreschi, 2001: 520

تفاخرهنویسندههبههاجدا هد ه .در پندنامۀ سبكتكین می لس ف «ییر من »نتان ز ر ر قای »اد چبابهن لس»دالب ییل
»ن دس »ماف»و همۀ دالراب ب قبیجن سپ لز ی »یوابیرییب لز هماب سد همییب هم»وا ت»ن لمثا
لنن»(شباراار لی 13۷۶ف  . 3۷مبص للمعالو ریز یف ا رل »ن شبای»ن رفبم ت ل مویالری مویالهی تا »ا »ن
زریاو ش لت مبیلرن دلش»ن »اشی (1312ف  . 2توای »ن لدیلد در » یو لز ه»ا ها دببۀ دنبو
هار»ف»ن یبیها
ِ

دلرد (←دازل »وتاف گ /40 10.رعم للجن لو 1392ف  /13۵1ل»ندازی 1412ف  . ۷8در میاب ت زریرامنرانفاب
لت لدی هف»بی هن »ن ت زری لریرز مودهبی »ن لدیلد ییرلب ربالبیب »جان »ن هب یاد »بالبیف «در هیچ مهاع یاد رل »ن

ش لت رفب مف»ای لز محامی یواا »ا لدیلد سدن مشای ددی هن هن یاد »اإلیالن شانف»ن دریار
س»انم »اشو»(ا سو 13۶۶ف ←( 4۵دامو 13۶۶ف  . 2۶للب»ن همین »ازدلرریاو رامو ناده د لس هن ت زری
رل ّ
م»ادن رفب هبیب زن ل هفارو هن رفبو ش نر رژلد ریلرری سوارا رموهببی.
تفاخرهنویسندههبههخو هدّ .
سب»و ت لای در لریرز » لی ت زریلب لس هن ییر » یاد »بالی تا رمارنلی ماتق در رظ ت زری
ّ
دجا هبیف «هیچنع لز هجماتو هن در لنندا ا د ه د لع تا ل»یللیه محا ردالهی شیب لنن سدباب رمارنلی لس
هن شا زلدااب »ن ریاو لز ب ناد یالهبی ه د .سدباب من »ن ه هس تعجیب مودهی هن چشارن سدن »شانی ل رل ماه
در ت ماب» دلری

لس»اد در سدناو»ن »ار مو رد

»د

نار ل یالهی شی»( Ph, 1912:

 ←()37/56رظاعللمجع 48۵ف گ /4۵2.مجطیای 1383ف  /99تیبو 13۷2ف  /222 221 21۶لیانبو
1344ف  /303راریلسوبیناری 12۷0ف گ /10۵ 104 .حی لب 1280ف گ ۶۶ .ح»و در لریرزرامنهای ربز ریز
لنن توای دنی موشاد (←مم» یی لسارو  . 1293هاشارو در لریرزهانم رامو دنش توای موهبیف «یس لز
م ل /میبیل »ن ِال ت»ا م ل» /ن ای»و چا لز من شیی رامار» /ن هیو مان راع ریاب هیر»(1311ف . ۷
من مان تی
یادکردهدورانهکودکیهوهنوجوانیهنویسنده .مبص للمعالو تر »ۀ هادهولا رل »از مواانی (1312ف  . 9۶رزلری ریز

»ناارنلی دنش لز د رۀ دالرولا سدنمواانی .ل چباب لز ممق م قنلا »ن مو در د رلب دالرولا
سدنمواانی هن مدارب دالب رل »ا یاد هم ل موهبی (13۷1ف » . 2۶۶فیاری لز راب در لشار »ن د رلب هادهو
رادالرو یاد رل » ت لز هبساالب مودلرف»بی .سبا»این لز یار لا ر زهای لسارا در دس »دفیاب مواانیف
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«ه ر ز اذر من »یلب » »ادی ه اا هن من در ب » »ینیمو-لا چن هادک »ادع -در یار من »شذش»و هن
لنن م دماب » هیچلری»(شباراار لی 13۷۶ف ←( 38مجطیای 1383ف  /98تیبو 13۷2ف  /2ل»ندازی 1412ف
. 3۷ 34
اختصا هر ه .ت زریرامنرانفاب »ا ااهو لز راع مدارب یاد »بای لث رل » لی»صار رداد لریف «یس رچن لز مادب ربع
یانم نات»ب در ه »ا»و سدبو دمعه دع رچن شانف»ن مد»ص ت »اد لریرنن رامن راش»ب»(مبص للمعالو
1312ف  129 1در مفتاح ّ
النجات می لس فه« لز ما دریالس لس»یما ه د تا رچن حالو ی رل »یلب لح»یار لت»ی
لز مهیماا رل دنن ه چن »ن لوظ مادزت مد»ص ت »باش»ب تا حرب هم» »اشی رانفبیااب رالباب رل در یالریب
ربم»ن بها رتب لتزلنی ه هفو رل یالریب ربم»ن تدبه دب ه»ا های دنش هن دمعه د لنب ّ
میف
رموشی»(لحمیداع 134۷ف ←( ۶2تیبو 13۷2ف . ۷3

تطانل رل »امث م ل

مدارب

مودلربی (←سار»داری 10۶0ف گ .تاز» /فملشی لزی 12۶3ف گ /1۶ .دهجای 819ف گ .تاز /ه مارو 1288ف
تاز /حفیبولیودارو 121۶ف تاز /هبااهو 1203ف تاز /راریلسوبیناری 12۷0ف گ /8 ۶ .رلزشی لزی 138۷ف
 /30محمیلمین 1309ف گ /14۵ 129 128.تباا»بو 1302ف تاز /رزلری 13۷1ف  . 298ااهو ریزمجورتب
»باردادب ه»ا » لی»صار »ن راالروشیب ه»ا لم» ل موهببی (دازلف گ » . 41.یو ریز لز هماب ل»»یل
لم عموهببی هن »بای ه»ا » تطانل لس (← مجطیای 1383ف  /18دامو 13۶۶ف . 10۷
سادگیهوهفهمهمخاطب .ساداو مواهیب مط حشی ناو لز شایصنهای ّهجو ّ
تادن »ن مدارباب لس ب »ن نژ در
ِ
»زرگ راش تا نادای ِی ب » لی ت زریا ساب
لد»یاا تعجیمو .هاتا تاریخ 1خود را »ا ح
یزشاو یاد رل » ساداو ردادف «مید لنن لریلعها تا رل »شانب
»اشی ( .)Reeve, 2016: 167لیانبو لساس ه»ا
ِ

چباب چاب مید لریلعهای مو د او»ب تا تا رل »ن ناد دلش»ن سابت »اد»( ←( 3۷ 14 1344رلزشی لزی 128۶قف
گ /2.هاظمو »وتا گ .تاز » /د دی »وتاف تاز  .شیا های هار» دی ّ
سارو مطالب ه»ا تدب
تادن »ن
ِ
مدارب رل در چبی رمارن »یابموهبیبفهمعبای ناا مبارلا ل»یاام »و (←لحمیداع 134۷ف  /۶1دامو
13۶۶ف  19معبای لژااب لیط حاا (←لیانبو 1344ف  /4۵لرزلرو 1380ف  /۶3 13محمیلمین 1309ف
گ /188 1۵1 14۷.رتع یاب 132۵ف گ /۵۷.تانف هارو 138۷ف 88

ردب مهیماا ییم لز

»حث (←لیودارو 1209ف گ ۵43 ۵48.لشاا تصا ن دی ف (←لیانبو 1344ف  /88 42تیبو
13۷2ف  /224 21۵محمیلمین 1309ف گ /134.رالبا 1311ف . 49 41 13
ّ
سنته اندرزگوی هی.ههت زریرامنرانفاب لریرز »ن ت زریلب
ّ
دلیل رت»ن »ن سای قمار رل لز دس دلدب ییر مودلری
هببی (رالبا 1311ف  . 4محمیلمین در مهیمۀ آدابالقمار ِ

مازا »ن راب رل ق ضو » یاد مودلربی هن »انی لدل
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ربادب هفو هن ل رل »ن رل درس زریاو هیلن هبی (1309ف تاز  .در لریرزرامنهای دنش لنن شایصن هم»
دنی موشادب لو در ت زریرامنها ناو لز لیا »بیادنن لس هن موتالری »ن شیا های ااراااب »اشیف له لریرزهای
ییرلرن/مادرلرن در میاب حاان حیالراا (←مجطیای 1383ف  /182 181دامو 13۶۶ف  . 104له مف»هیب
لریرزهای ییر رانفبی »ن رانفبی (←رزلری 13۷1ف  /28۵ 2۶۷تیبو 1344ف  /29 21رالبا 1311ف 1۶2
 . 18 11له لریرزهای »زرااب دنبو مذهبو حامای »زرگ »ن ت زریلب یاد (←رعم للجن لو 1392ف /1339
رظاعللمجع 48۵ف گ /۵22-۵21 .دامو 133۷ف  /28 19هاشارو 1311ف  /1۶تانف هارو 138۷ف . 8۶
هایهفردیهآفرینند هۀهاث هر ه .ت زریرامنها دس
انتقالهتجرب هه
ِ

لز شش دهای رسارشو سدن »ندس

رد تر »نهای للینن در م ینهای ااراااب زریاو لس .

ردب لرمیباب مدارب لس  .لنبان ت نببیۀ لث چشارن درس»و سدبارم رل

تضمین هبی .هاره د لر»ها تر »ن »ف»ن »ن ماضاع لث م»وا ا لس ف دب لب محی دن های مازشو » لی دلرمهای
ممجو چاب یزشاو ماسیهو (←لیانبو 1344ف  /۷۶۷ ۵8۷ ۵۶2هبااهو 1203ف گ/80 ۷8 49 48 .
ا مدارب (←مبص للمعالو 1312ف  /۷0رظاعللمجع 48۵ف
لرزلرو 1380ف  /119تیبو 13۷2ف  . 233مب ِ
گ /۵1۵ ۵02.مجطیای 1383ف  /14۵لحمیداع 134۷ف  18۵ضمار ِ سدبابف (←لحمیداع 134۷ف 1۶۶
 /1۶3رتع یاب 132۵ف گ /۶۵ .مبص للمعالو 1312ف  /1۷4 1۷3 1۷2 11۷ 98 9۷ 28 21رزلری
13۷1ف  /2۷0محمیلمین 1309ف گ /1۷8 12۶.رالبا 1311ف  /۵2تا 1322ف گ. 140 139 91 80 ۷0.
زیرگونۀهفرزندنام ههها ه

مازا دلرمو یاص هف»بی » لی »یاب رنزت نن رااا

ت زریرامنها ریز زن اارنهانو دلرریف بهانو هن »ا هی
ّ
مازشو »فیاری ریز داد دلردب لما رموتالب بها رل لد»یاا
های
مبظامن
للب»ن
ریب
ت
مؤث
مازشو در سای»ار رث ی
ِ
»نشمار رد .رظب در لنن م»اب تبدا » لی سدال در مازا لس ب ماربی نصاب ّ
الصبیان ت لهو هن مازا »ن هادهاب
لس نا رمارن رظب هاتاهو لز م محفن تیضهاشارو » لی ت زری ی دسا یادف «لتل تاتن م»ل /یبرن »ن شی ما
شا  /هو»اد می هبو /ژلژلن یای لحمیک /لحمیک داب ییر /تیمن ر » دلر تب » » /ن دبگ شارنس  /تاتا هبی/
» »ن حاض تاتیا /یادا ر »ما /ز دی »یا».1

» یو ثارمبثار »ا هی زنب ه ع »نرخهمییب لق»یلر لد»و ز»ارو راش»نموشاد ماربی روضهالعقول
» یو دنش ریز رمارنهانو »ا رث یطا»نلی هف»بی هن »یم» در میاب یطیباب لمظاب مبب ناب ممداد لس  .رث
» یو ت زریرامنرانفاب ریز لز شع زب س شار لس  .بهارستان ا چن راش»نلی مبثار لس ب لو شالهی شع ِی
»فیار دلرد .دنش ت زریرامنهای مبثار در ا رث یطا»نلی دایموای ری .در لنناارن م»اب » یو رانفبیااب لز
ّ
 .1ر زرامن یبح لن لب (ی لساب شببن  14ت ردنن 23 /دمادیللثارو  /1437شمار 19220
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شع ا نزلربی ب رل مباسب مهاع یطیب هی ل رمودلربی هم» لز شع »د » د لری (←لحمیداع 134۷ف
ً
 » . 188 181 1۷9 ۶3یو مبظاع هف»بی نژاوهای ماروو ییا ریلرری هن هماب رث ی تا یطا»نلی مبظاع
هف»بی هن لنل رث لد»و ربهن»بییموشاد (ت لی 13۷۷ف  » 313لی رمارن نصایح منظوم شا رعم للجن لو نا
لریرزهای دازل.
رامنهای رانفبیااب یطا »ن ت زریلب ریز زن اارنلی لز ت زریرامن لس ب للب»ن رامنهانو هن رانفبی »ن ی لح
شالهی م»ن ب رل » لی ت زریا »بانفی لز سای»اری مبفرب » یاردلر »اشی هن شامل یی

لریرز رامۀدل»بشو

رامۀت»ح رامۀتا»ی …لس .
در هل زن اارنهای ت زریرامن رل موتالب لنناارن ت سیبه دف
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
مازشو »جبی (←هیلننللم»عجمینتوللطب دامعلْللحاب تاحییرامن میزلبللطب هادیللمضجین
مبثار ی تا
ِ
رارمجورار مالهبلل ّ ضانن ب
ً
مازشو هاتا (←صغری در منطق ب
مبثاری تا
ِ
مبثار مازشو لریرزی (← قا»اسرامن دل للهمار تببینلْلد»ا ه»ا لحمی ب
مبثارلریرزی (←دس»ارللازرلء
مبثار لد»و-لریرزی »جبی (←روضهالعقول وصایای تا تحفۀمسعودیه ب
لریرزیهاتا (←رصانحییرلرن یبیرامۀنحیانن رصانح شی للمهام نن ب
مبثارلد»و-
ِ
لریرزی»جبی (← مفتاح ّالنجات ررااللمؤمبین ب
مبثاریطا»و-
ِ
لریرزیهاتا (← میبایدشنید ب
مبثاریطا»و-
ِ
ّ
حسینیه همیان ب
لریرزی»جبی (← دستورنامه گلشنصبا
مبظاع
ِ
لریرزی هاتا (← نصایح شا رعم للجن لو شع اتلتوتۀ م محفن تیضهاشارو ب
مبظاع
ِ
رامنهای لریرزی.

موضوع ه

تهفیب»بی ِی ماضامو ت زریرامنها دشالر لس

رموتالب م ز دقیهو قائلشیب در »فیاری لز ت زریرامنهای مازشو

مفائل لی قو ت »ی»و ابراری شی لس » .نمبارادنش ت »ی ممامو »نیارا شاار ااهو یبداب لریک

در ت زریرامنها داد دلرد .لرسطا مورانفیف «ه هس در»ارۀ لماری دل ری درس موهبی هن بها رل موشباسی
ری درس موهبیب لو هفو هن لز ت »ی
هفو هن ماضاع یایو رل ریع مای»ن لس در»ارۀ ب ماضاع دل ِ
ری درس در همۀ ماضاماا تالراس » (13۷۷ف  . 1۵لی قیاا ی »فامیت نن
ممامو »د ا ت»ن لس »ن دل ِ
ماضاع رمارۀ هامل ت زریرامن لس هن شامل سن حازۀ تدذنب لی ق ت دی تی»ی مبز

سیاس میب لس .
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لیجو » یو ت زریرامنها لس ف ق ب مفائل م »اط »ن ب چاب ترانی
م » لنن ماضاماا دنش ی ریز »بای ِ
ّ
تصا هن للب»ن ااهو در ا
توفی ب ی رحا ش ح ه»ب مدب در لنن حاز ب » ت مجاع » توب م تاب
حام ممجو ریز ق لرموای دب مجب لغ

لژ شباسو نا ت هبگلغااب مجاعت نبن ماربیف رمل دو هیمیا

قمار (←دجیجودمن »ادی . 1399
نتیج ههگیری ه

در حازۀ لرالع لد»و رمارۀ تاز لی مع ّ تو شی هن مجورتب دلش»ن ییمیبۀ هدن »فامی تا لر شاریاو در لد»یاا دداب
تاهباب »ن ب لشار لی رمی »ادّ .
لحفاسو میاب للینن
حفب ییاریهای رزدنع ر لرو
سب»و لد»و-نا ااهارن نا »
ِ
ِ
ت زریلب -در میاب رانفبیااب لنن ثار داد دلرد هن مد»صاا ب لنناارن لس ف ت نببیۀ لث شاارل له هبی هن » لی
ت زریا مورانفی .در م»ن ریز »ا مدارب یاد لرتباط دلش»ن »اشی ل رل رها رابی .لنن لرتباط »ا مدارب موتالری
درد د  .لنن ش ط الزع ت زریرامن رل لز دنش اارنهای
له راع ت زری »اشی نا یطا های ریلنو لم ی ردو ی سم ِ
لریرزی دیل موسازد.
ّ
ّ
ّ
یی للینن »ن ت زریلب لس  .لنن سب های شواهو در ه»ب
شواهو لریرز
یاس»شا ت زریرامن سب های
ِ
ّ
مهیس لریرزرامنهای ردف»ین ما»ا شی .در تاز لد»یاا تارسو در لن لب تا د رۀ مم رن »یم» ت زریرامنها »ن
هبشو دامعن لر»ظارلا مدارباب ریز تغیی ه د
شال رامن نا ه»ا »ادب لو »ن ت لیار تغیی لا لد»مامو سیاسو ت
ِ
ِ
»ف» ی » لی تغیی مح»ال قالب ت زریرامن شی .ییم لز مم رن ت زریرامنهای لریرزی »ن شال مالمظ حام
ّ
یطا»و رلنج ی دلی»بی
ممجو در شال یطا مف»هیب نا حاان تمثیل »ادب لو »عیها می لی »ن لر»هاد لز لنن شیاۀ
ِ
رهیضنهانو » ّ
سب ت زریرامنرانفو راش»بی » .یو ریز ت زریرامنهانو در قالب او»شا دلس»اب ت ضو »ا هی
مازا لر»هاد لز دامعن راش»بی »ا ت زریلب ییالو سدن او»بی .در د ر های هبارو هب ت زریرامنرانفو در
تبلیغاتی انتخاباتی به سیر خود ادامه میدهد.
قالبهای دنش ی چاب رماب ش ححا رانفو ماسیهو ادوهای
ِ

انی والدین از آیندۀ
انگیزههای فرزندنامهنویسان اینگونه است :درخواست و پرسش فرزند از پدر ،دلسوزی و نگر ِ

ماندگاری نام نویسنده .ت زریرامنرانفاب » لی رسییب »ن لهیلتماب »ا دشالریهانو ر » نبیف
فرزندان ،سوگ فرزند،
ِ

سرپیچی فرزندان از والدین که ریشههای کهنالگویی دارد؛ نوع
للتو لریرز رصیح برای آدمیان؛ نافرمانی و
ِ
تجدو ِ
ِ
ِ
خاص مخاطبان که یا کودکانند با درک ناقص از امور زندگی و یا جوانان با روحیهای مغرور؛ نبود امکانات الزم برای
آموزش مهارتها و دانشهایخاصب »با» لنن »ا ّ
تادن »ن هی مدارب یاد شیا هانو » موازنببی تا در
مدارب تأثی اذلرری.

ّ
مشترکات فرزندنامهها را میتوان اینگونه خالصهکرد :نگرشخاص به پسران ،مهیمنلی عاطفی برای به دست
آوردن ّ
عاطفی فرزند ،نگرانی از اینکه فرزندان اندرزها را به کار نبندند ،تأکید در به کاربستن اندرزها ،داشتن
حس
ِ
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کنونی خود ،ذکر تجربههای خود-گاهی اغراق در بیان این
سادگی و اختصار ،تفاخر به اجداد و دوران کودکی و ِ
ّ
تجربههاّ -
شناسی موفق فرزندنامهنویسان دارد.
سنت اندرزگویی .وجود همۀ این شاخصهها نشان از مخاطب
ِ
فرزندنامهنویسان از میان طبقات مختلف اجتماع هستند :فرمانروا ،وزیر ،پزشک ،فقهای دینی ،شاعران درباری،
اجتماعی نویسندگان در سبک و لحن آثار تأثیر مینهد.
عرفا ،شاهزادگان بیمقدار ،روشنفکران و غیره .بیگمان جایگاه ّ ِ
ّ
در میان نمونههای فرزندنامههای اندرزی اخالقی ،قابوسنامه موفقترین فرزندنامۀسنتی تا دورۀ قاجار است .اشارۀ
فرزندنامهنویسانی چون محمد امین و نوری اسفندیاری و مشتری به اندرزهای عنصرالمعالی و تقلید از سبک او در
ّ
مشتری خراسانی با هدف نقیضهگویی بر این
دورههای بعد ،نشان از این موفقیت است .حتی فرزندنامهنویسانی چون
ِ
اثر ،از شهرت این فرزندنامه در اعتالی نام خود بهره بردهاند.
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کتابنامه ه
ق ب ه نب.
نهجالبالغه . 1380( .ت دمۀسییدعو شدییی .تد لبف مجمو ت هبشو.
» لمز مان هالرد . 138۶( .فرهنگوارۀ اصطالحاتادبی .ت دمۀسیامع»ا»انو .تد لبف دبشل.
ل»ندازی1412( .ق  .لفته الكبد الی نصیحه الولد .تحهیق لش »نمبیللمهصاد .مص ف ما»بة لالماعللبداری.
ل»نرا س مجو»نماسو . 1388( .کشف المحجه ِلثمره المهجه .قبف »اس»ابه»ا .
ّ
ل»اللهاسمو محفن« . 1380( .نفن یبرا ساع» .مجلۀفرهنگ .ا  .38 3۷یص .24-1
لحمیداع . 134۷( .مفتاح ّ
النجات .تد لبف »بیادت هبگلن لب.
لحمیی »ا»ع . 13۷0( .ساختار تأویل متن .رنع .تد لبف م هز.
ّ
ّ
لیانبو»داری ل»ا»ا  . 1344( .هدایه المتعلمین فی الطب .ممدیف دلرمشا ممدی.
ّ
لرزلرو محمیلهب  . 1380( .میزان الطب .تصحیح هادیرصی ی .قبف سماء.
لرسطا . 13۷۷( .اخالق نیكوماخوس .ت دمۀ محمیحفنلطوو .تد لبف ر حرا.
لس مو ری شن محمیمجو . 139۷( .نامهبهفرزند .تد لبف سبز .
لیودارو1209( .ق . .هادی المضلین و زاد ّ
المتقین .ممدیف ه»ا»دارۀ س»ابقیس .ا ] .10۶۷9/8رفدنیطو[.
لماعشاش» ی محمیمجو (م» دب  . 1348( .عهداردشیر .یژ هبیۀم »وف لحفابمباس .تد لبف لررمن ثارمجو.
»فملشی لزی12۶3( .ق . .تحفه ّ
السفر لنورالبصر .ممدیف ه»ا»دارۀ س»ابقیس .ا ].23012رفدنیطو[.
یژماب»د»یاری حفین . 134۷( .اندرز یک مادر .تد لبف لدلرۀ هل رشارا زلرا ت هبگ هب .
یاردل د ل» لهیب . 130۷( .ادبیات مزدیسنایشتها .رنع» .مبئوف لررمن زرتم»یاب لن لرو.
ت ل نع یاه  . 13۷3( .تاریخادبیاتجهان .ت دمۀم مجو رضانو .رل  .تد لبف ت زلب.
تاد ر

تز تاب . 138۷( .مفهومادبیاتوچندجستاردیگر .ت دمۀشدپ رلد .تد لبف قط .

تانف هارو حفینمجو . 138۷( .نجاه المؤمنین .تصحیح رحیب قاسمو .قبف »اس»ابه»ا .
دامو مبیلل ّ حمن . 13۶۶( .بهارستان .تصحیح لسمامیل حاهمو .تد لبف لر ماا.
 . 133۷( .-----------مثنوی هفت اورنگ .تصحیح میرسای رو .تد لبف سعیی.فارسی دری تا نهضت مشروطه-با رویكرد
رسو فرزندنامهها در ادبیات فارسی-از آغاز
ِ
دجیجودمن »ادی یباِ » . 1399( .

نقد بالغی .رسالۀ ده» ی ز»اب لد»یاا تارسو .دلرمشا »ی دبی.
ّ
حسینیه .ممدیف ه»ا»دارۀ للدیاا .ا ].1۵31رفدنیطو[.
دازل ل»ات ل »نحفن»( .وتا .

داه یهمیلرو»( .وتا  .اسطرالب .تد لبف ه»ا»دارۀمجع .ا ] .312۵/2رفدنیطو[ .تارن ه»ا» ق ب 11ق.
حفیبولیودارو121۶( .ق . .مصباحالعالج .تد لبف ه»ا»دارۀمرجس .ا ] .۶9۵3رفدنیطو[.
حی لبلیودارو1280( .ق . .همیان .تد لبف ه»ا»دارۀمرجس .ا ] .8۵84۵رفدنیطو[.
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یارو تارمن . 1389( .تحقیق و تصحیح مثنویهای کاتبی ترشیزی .یانابرامۀ هارشباسو لرشی .دلرمشا قب.
ّ
ّ
یاقارو لتضلللینن . 1382( .دیوان .تصحیح ضیاءللینن سرادی .تد لبف ز ّ لر.
یمیبو ر حللجن . 13۷8( .صحیفۀ امام .تد لبف ّ
مؤسفۀ تبظیب رم ثار لماع یمیبو.
ّ
دلرع محماد« . 1381( .لرالع لد»و» .مجلۀ پژوهشنامۀ علوم انسانی .ا  .33یص .۷۶-9۵
ِ
درلن»و مصطوو (ا د رری  . 1390( .تبدا .تد لبف سازماب لسباد ه»ا»دارۀ مجو دمداری لس مو لن لب.
د » ِه ِیر . 1389( .ژانر .ت دمۀ ت زلرن راه ی .تد لبف م هز.
ّ
دهجای یووللینن819( .ق . .دستور المبتدی .تد لبف ه»ا»دارۀ مجو .ا ] ۵-۷41۷رفدنیطو[.
ّدنارو محمیمجوب میرسو یبارل . 1394( .فرزندنامه .ساریف ر ار شن.
رلزشی لزیً . 138۷( .
نورعلینور .شی لزف درنای رار.
رس»شارتفانو مبصار . 1380( .انواعشعرفارسی .تد لبف سدن.
رزمرا حفین . 13۷0( .انواع ادبی و آثار آن در ادب فارسی .ممدیف س»ابقیس.
زرقارو مدیی . 1390( .بوطیقایکالسیک .تد لبف سدن.
زرقارو سییمدییب زرقارو سییدالد« . 139۶( .ر نا د ژلر ی در مطالعاا تارن لد»و» .نامۀ فرهنگستان .د رۀ  .1۶ا .2
ییایو  .۶2یص .۵۶-3۶
زرقارو سییمدییب ق »ابیباغ محمادرضا . 139۵( .نظریۀژانر .تد لبف ه مس.
ّ
زمارو رضا . 139۶( .نامهایبهفرزندم .تد لبف همیفیاب مجو نارفاا–لن لب.
رتع یاب132۵( .ق . .نصایحپدرانه .تد لبف ه»ا»دارۀ مرجس .ا ] 11۵11رفدنیطو[.
ّ
سعیی مصجحللینن . 139۶( .کلیات .تد لبف ریعت داع.
سار»داری (10۶0ق . .کشفاللغات و اإلصطالحات .ممدیف ه»ا»دارۀ س»ابقیس .ا] .a 375رفدنیطو[.
شباراار لی محمی . 13۷۶( .مجمعاألنساب .تد لبف لمی هبی .
شویعیاب سعیی« . 1389( .س لیاب ناو لز لرالع لد»و ت نب تارسو» .جستارهای ادبی .ا  .1۷یص .1۷4 -14۷
شمیفا سی س . 1383( .نقد ادبی .تد لبف ت د س.
یوا ل»یحللجن . 1390( .حماسهسرایی در ایران .تد لبف ت د س.
رالبا (تب نزی مبیلل حیب . 1311( .کتاب احمد .لس مبا ف لی» .
 . 1324(.مسائلالحیات .توجیسف تی ا.
ممارتومهیع دل د« . 1390( .رهم ماقعی در شالای ی ژلر » .نقدادبی .س  .4ا  .1۵یص .111 -8۷
مبص للمعالو هیاا س . 1312( .قابوسنامه .تصحیح سعیی رویفو .تد لبف مرجس.
ّ
مبها د للینن . 13۵۷( .انوار قلوب سالكین» .وداف ما»ب ر نه ل نفو شا مهصادی.
ت لی رارت پ . 13۷۷( .تحلیلنقد .ت دمۀ یالح حفیبو .تد لبف ریجات .
ت ّیاض»( .وتا  .آغاز و انجام .تد لبف ه»ا»دارۀ مرجس .ا ] 1109/1۷رفدنیطو[.
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هاشارو ت»حمجویاب . 1311( .گلشن صبا .تد لبف مد .
هاظمو محمی»( .وتا  .قاسمیه .ممدیف ه»ا»دارۀ س»ابقیس .ا ] .1001رفدنیطو[.
ُ
ه مارو محمیه نب1288( .ق . .تنبیه األدبا فی علم اإلمالء .تد لبف ه»ا»دارۀ مرجس .ا  1841۵ض]رفدنیطو[.
همیجو مد»ار« . 139۷( .یال رامن »نمثا»ن نعژلر » .پژوهشهای ادبی .س  .1۵ا  .۵9یص .8۷-114
هبااهو1203( .ق  .ریاض العمل الجدید .ممدیف ه»ا یارن س»ابقیس .ا ].31۵43رفدنیطو[.
ا ّ سو حفنمجو . 13۶۶( .پندنامۀ یحیویه .تد لبف ره .
محمیلمینقادار1309( .ق  .آداب القمار .تد لبف ه»ا»دارۀ مجو .ا ].1291رفدنیطو[.
محمییلشیارو محمیرضا . 1392( .تصحیح توحیدنامه .یانابرامۀ هارشباسو لرشی .دلرمشا قب.
مم» یی لسارو130۵( .ق  .نصایح .ممدیف ه»ا»دارۀ س»ابقیس .ا ].191۷3رفدنیطو[.
َ
َمجطیای محمیتازی . 1383( .روضه العقول .تصحیح دجیل رظ ی .تد لبف دلرمشا زلد لس مو.
مؤتمن زننللعا»ینن . 13۶4( .شعر و ادب فارسی .تد لبف ّزرنن.
رزلریقدف»ارو . 13۷1( .دیوان تصحیح مظاه مصوا .تد لبف مجمو.
رظاعللمجع حفن»نمجو48۵ ( .ق  .دستور الوزرا .ممدیف ه»ا»دارۀ س»ابقیس .ا ].3۵04رفدنیطو[.
رظاموم ضو لحمی»نمم  . 132۷( .چهارمقاله .تد لبف لرمغاب.
رعم للجن لو رار ّللینن . 1392( .مجمع ّ
الرسایل .تد لبف مجمو.
راریلسوبیناری مباسقجو1281( .ق  .تحفۀ مسعودیه .تد لبف ه»ا»دارۀ مرجس .ا ] .۵۷2رفدنیطو[.
لمظزلد مباس دنش لبّ . 1393( .
«تأمجودررظ نۀلرالعدرلد»یااتارسو» .نقد ادبی .س .۷ا  .28یص .108-۷۶
ّ
رل نبو سعیللینن . 1380( .مرزباننامه» .ن هاشم یجیل یطیبرهب  .تد لبف یوومجوشا .
تا حفینقجو1322 ( .ق  .یانا .قبف م هز لحیاء .ا ].1321رفدنیطو[.
ّ
همانو د للینن . 1382( .فنون بالغت و صناعات ادبی .تد لبف هما.
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لم لء محجو دنالریهاب مفههه»اتیهاب ههاتبهاب در لن ِلب د رۀ لسهه مو رهم مدمو در رشدهیلری لز می لث
ً
سهب ها ت هبگ لرینمهنهای لن لرو » مدی دلشه»نلری .لنن ربهن هن معماال »نمبالب دنالریاب شهبای»ن
موشهاری رهم لسهط میاب شهاهاب »ا »یرۀ دامعن رل » مدی دلشه»نلری لرینمهۀ بها »نمبالب لرینمهۀ
لن لرمد ی شد ا نات»ن لس  .در د رۀ یوانن ربهۀ دنالریاب لهل قجب »ا مبالب تادیاین لن لرو شد ا
دلرری لن لرو »ادب بها »ن لم»بار تارسهو ز»ارو رفهب زلد»اع حمان لز ت هبگ لن لرو لسه  .سهجاک
زلداو شهههادیالری »اربوا لنو لتصههها »ن هماالا

ممهههو ربهۀ تادیاین له ل قجب ح ن
ً
لی قو لس هن مرماما »ا مبالب « سع مم » در ثار لد»و تارندو یوای شبای»ن شی لس .
در لنن دف»ار ساز های مدب او»ماب سع مم

رل »یاب رماد »بیادهای لن لرو ب رل لها ی ه د لنب

»ا »ازرش ی در »ا رها رت»ارهای هارازلرلب تادیع د ل یهوای او»ماب سهع ممه

رل در سهجاک

بها »ازنا»و ه د لنب.
کلیدوا هژههاف دنالب سههاالرلب یههوای تادیاین سههع ممهه
حن

ت هبگ لن لرو لذاا لنو لی ق

زلداو »اربوا لنو.

 .1دلرم مای»ۀ ده» ی ز»اب لد»یاا تارسو دلرمشا ت د سو ممدی
تارن درنات ف  22مد 1399

تارن یذن اف  22ی دلد 1400

E-mail: Razavi.f@hotmail.com
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→ »ا لسان تصان موتالریی لنن مهالن رل در تاررمای مرجن مماهی رمانیی.
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درآمد:ه هدهیوا هنساالرانهوسهی هعمشربهتداو همبخشهراههدهقانانهوهوزههیران ه

»ا یاناب نات»ن حاهمی لم ل

ت هاب » لن لب یس اذش ردصی سا »عی لز را»ادی شاهبماهو ساسارو یوانن

»نمبالب نع د ل م»م هز لز تبار لن لریاب تالرف » س لس لن لب ت مار لنو هبی ل لین حاام ناپارچن رل »عی لز
مو لنی لیفب لن لبشد ی لس هن هم ل
لس ع در س زمین یارس »بیاد ردی .یوانن ترفب سیاسو لز نع رفدۀ لس ِ
»ا تصا لن لرو مجوا لنو در د ل یوانن رماد نات»ن لس  .در د رۀ لس»ی ی لس ع در لن لب تصا مجوا لنو
یاردو
لرینمنهای لن لرو »ا ناینش لرتباط دلش»نلریب لما در مص یوای در سطح حاهمی مط ح شی لری .لز یار
ِ
لنن سناارن (تصا مجوا لنو لن لروشد ی در سیاس یوانن تبجیغ نین ت»اا ل»امفجبرامنیالرو ر لر
شاهنامه (شاهنامهیالرو تی نن رف ا لربدا » ازنیب لسامو تارسو ت نج تهانب یارشییی ز»اب تارسو
دنالبساالری لن لرو لز همن مدبت لدمای مدی ن

للاهی لس هن تاسط شا لسمامیل ل م»بجار شی .همچبین

شاهاب یوای دارمیبو رل » لساس رل»طۀ رلث هن در سب یادشاهو لن لرو م ساع »اد لدلمن دلدری »ن لنن یارا
سجفجۀ یاد رل »ن د دماب تبینل ه دری.
»ا رهای لن لرو رل همفا »ا تعالی های شاهاب یوای لهالو ت هبگ ماربی لدنباب شام لب ریز رمانبیااب
سیف»ب لدلری دنالرو لن لرو ماساع »ن لهل قجب نا ربهۀ «تادیاین» لس»م لر »دمییری .لهالو قجب هن شامل زرلء
لم لی محجو هاتباب د»ی لب مف»اتیاب مص یوای هف»بی همچاب لد لر قبل حامل حاتظ لرینمنهای سیاسو
لد»مامو ت هبشو لن لرو »ادری .مؤلوو راشباس در ل لی سجفجۀ یوانن در نع مهانفن میاب تادیاین تی تادیاین
تاییر ر شبو لز دنالبساالرلب سجاک لی قو راب لرلئن موهبیف
« چاب مبصب زلرا لهث ل قاا »ن دمام لهل قجب را نفبی تادیع م داع موا دنی
در ه زمارو هن »ن تی ب رانون ّ
مواض موشی مواسی مظیب در ضمن ب »ن ظدار مورسیی دد
ّ
ب » لر»ا تدب معجاع لس »ن سبب ران ربع تی تادیع لهث »ن ظجب دار تعیی »ازنات
داهاا »وحفا

ی ل»و رمی رلتب لس ب در رانوۀ تادیع لنناارن حاالا هم» مو»اشی

قطعرظ لز ب را نفبیاو تدب دلرم هما الزمۀ لنن مبصب لس
»ن لنناارن م لتب ی

رماد »ا تی ب دمام ل قاا یاد رل لتجب ی

تادیااب ل قاا یاد رل
سپاهوا ی تای

تارلر رماد تیما »ین لنن د رانون تبانن هجو هف » (مؤلر راشباس »وتاف . ۵

»بیاد میلرل مین ن
ر ا رانوۀ تادیاین هماب شیاۀ توا لن لرو لس هن لدلرۀ دامعن رل » ِ

ظجبا نزی یاسیلری لز ز»اب ناپارچۀ میاب لقالع ت ا لن لب حمان لز ت هبگ لد

یجح رلمم

هب لس»الر مودلش»ن لس .

مرماع لنن مالرد در د رۀ یوانن »ن « سع مم » ممدار لس  .لز همین ر ی تدب دقیق ساز هار ت هبگ لن لرو
در د رۀ یوای ریازمبی »ازشباسو رت»ار ربهۀ دنالرو ممو سع مم
زن مط ح موشادف

بها لس  » .لی لنن مبظار ی سمهای
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اماداو تا ربهۀ تادیاین (لهل لرینمن قجب چن رمادهانو دلرد؟ رهم دنالرفاالرلب یوای

در ر لر میلرلا ی لن لرو چن »اد؟ رنمنهای ت هبشو تارندو لرینمن ممو سع مم

چیف ؟

پیشینۀهتحقیق

در مارد رهم ربهۀ دنالریاب نا تادیاین در سیاس

رظاع لدلری یوای سدن »فیار لس  .لز ب دمجن لس ه»ا

«دنالبساالری مص یوای» (تجار  2001هن در سن تصل مؤسفاا ردادها سای»ارها رظاماا حاهب » د ل
یوای هاره دهای سیاسو لد»مامو لق»صادی رظامو تغیی تحاالا در رو بها رل » رسو ه د لس

ریز

مهالۀ «دنالبساالری مص یوای» (شدییییاک  1398هن رظاع لدلری یوای رل لز مظاه توا سیاسو لس مو
مع تو ه د لس  .در لنن دف»ار ما در دف»رای رهم ت هبشو ربهۀ دنالبساالر در د رۀ یوانن هف»یب.
روشهتحقیقهوهتحلیل ه

ر ا لنن تحهیق ه»ا»دارنلی لس  .م لحل تحهیق لنناارن لس هن یس لز شباسانو لم لء زرلء دنالریاب لن لرو هن
سدمو در حوظ ت هبگ هان لن لرو دلش»نلری شیاۀ سجاک ممو سیعمم »و بها رل هن در زم ۀ ت نبمهای
ت هبگ لن لرو در لد لر لس مو لس
رل ت سیب ه د لهمی

» رسو یالهیب ه د دغ لتیای ت هبشو هارازلرلب سیعللمم

ب رل رماب مودهیب.

» لی شباسانو هارازلرلب لن لرو سیعمم
هان

د رۀ یوای

لنن را»ن رل می رظ ق لر دلدنب هن ناو لز شیا های مدب در شالای ی

ت هبگ لنراد م ز »ین یاد دنش ی لس  .در راش»نهای تارندو لد»و لن لریاب »ا همییب م زهانو »ین

یاد »یشارشاب هان یاد رل شاار ه دری« .لن لب /لری لب» در لسطار های لن لرو «لن لریاب  /تارلریاب» در لد لر
تارندو «لن لرو /تازی» در د رۀ لس مو لز لنن تها»ل سازیهای هان»و »اد لس  .در د رۀ یوانن ریز «ت ک/

تادیع» 1د اارۀ شالدهبیۀ ت هبگ هان لن لرو »اد لس ب »با» لنن ما » لی شباسانو ا ماساع »ن تادیاین هن
حاتظ حامو ت هبگ هان لن لرولری »ن تها»ل ت ک تادیع در مبا»ع تارندو تادن ه د لنب .در هبار لنن تها»ل
لش»دار »ن «لهل قجب» رفب تعجق »ن لقالع لن لرو تارسوز»ارو هاتیف هن بها رل لن لرو »یلریب.

م»اب مبا»ع لد»و تارسو -هن »ن رفب م»اب تارندو ز لنای شدصوت ی لز زریاو شدصی هارازلرلب رل
»ازرمانو موهبی -لر ماا لرزری لی رل » لی شبای سجاک سیعمم »و دنالبساالرلب در لی»یار ما ق لر دلد لس ب
»با» لنن لتاای ممیۀ لنن تحهیق » رداس .
» .1حث » س لژ تادیع تبار ب ت ل لب لس

» یو ب رل لز رنمۀ لن لرو «تاچیع» نا «تاژنع» مودلربی »ن معبو م دع لدببو » یو لز

رنمۀ م »و تازی (قبیجنلی لز لم ل »ا راع رای ( رر 1379ف » . 51ا لنن حا تادیع در د رۀ یوانن »ن مبای لن لرو تارسوز»اب
مواو»بی هن لمار لدلری دنالرو رل لدلر موه دری.
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وسعتهمشرب:هگفتمانهمسامحههوهتساهل ه
ِ

هن »ن ممو زلدمبمارن در ت هبگ لد د رۀ یوانن لر ق موشی »نمبالب او»ماب لن لرو محل

سع مم

مباقماا سیاسو لد»مامو ت ل لرو ق لر ا ت»ن لس  .هاراب لرینمۀ سع مم

در شع لد»یاا شال ا ت»ن لما

ر ز زنف لتجب لهل قجب ربهۀ تادیاین ریز »اد لس  » .یو لز دنالریاب تادیااب »ن سبب شادیالری رمف
شبای»ن موشیری اا هار »ن لتداع

» یاس »ا ه رانونلی میع تعصب میلرل تفامح »ا لهب سیعمم
ً
تفبن هو زریقن هب موهمیی ب چ لهن بها ی لح»ا مذهب یاد رل »یاب رموه دری.
ساز های لیجو او»ماب سع مم

مبارتبیلزف للر .لی قمیلری رلس ه دلریب  .ح ن

همزنف»و لم»هادی مصاحب »ا همشابب ر» .اربوا لنوب د .شادیالری دریامیلری .سع مم

زلداو
»ا ری لس

زلدمبمارن هن » همفارو حهیه رزد تماع ت قنهای دنبو مذهبو قامو لد»مامو تأهیی دلرد» .یی دهجای شام
سیعمم

هبیی رزلع ت قنلی رل ی

ِدر ممهههه

ماتی موشمارد مم

زب لز قیههههی مهههههذلهب »ش نههههز

رل ت لت لز قیی مذلهب مودلریف

مهاتهی ریفهه در ب »زع ههن سههازا دبهگ لسهه
(»یی 1133ف 196

یائب تب نزی هن لهل مم

لس »ا همۀ دمیاب »ا ه راع »ا ری رت»ار نافارو دلردف

»هها یههاص مههاع نا رههگ لز ممهه

رسههانیب

»هه یههار اههل سههمن رنههز چههاب رههار ماه»هها»یب
(یائب 1087ف 5970

سع مم

اف» لی لز رت»ارها لز شادیالری یاا»اشو »وقییی ا ت»ن تا ممو »اربوا ی هماالا

تضانل لی قو رل در » موای د .شیاۀ زنف لی قو در مفجع سع مم
لس

تا»عو لز دداب»یبو رلی توا اها

لحاامو رل » لی لرتباط نع ت د »ا دنش لب » شم د ش لنط زنف همشاب رل در نع دامعن » مببای یجح هل

ت لهب موهبیف
چا دشه تبشهو لیه ق زنهب ممه

ریفه

دبینا ت»ههههن »ههههن دس امههههاد دلمههههن مهههها
(»یی 1133ف 36

دنش مبص »ارز » دف»ۀ سجاک سع مم
مو مم
ِ

ش ل زمیبو لس

یهها ز ممهه تدارۀ ممهه

ا لنم »ن مویالری شادیالری لذا هاس»ازی لس .

هاس لذا دفمارو لمیا روفاروف
مبههن »یهه ب هجههیب

»زع مهو هه ر ز هفه

ر زۀ سهو ر ز ریفه
(هجیب هاشارو 1061ف 292

یاحب تارن حبیبالسیر هن سع مم

رل ش ل یالری مودلری در»ارۀ سع مم

ماالرا مبیللصمی

شام ل لنل ق ب دهب هر ی مواانیف «»ن دادا لهن حیا ربع س می تض ی لر»انراب لس

»ن لسطن
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ماءللعبب لش»غا مورمانی» (یالریمی 942ف ر  . 114 /3تهو هاشو ریز در ش ح

حا »ا»اتغارو سبب موراشو ل رل سع مم

»یاب موهبیف «چاب »ا»ای ممارللین در لدی مم

»اد لهث ل قاا ریز لز قیی محب»و یالو رباد لدذل »م

مالو لت»اد

میلع لش»غا مورماد» (تهو هاشو  101۶رهن 4-1ف

.1
مویالری سیعمم »ارن ناو لز رل های رهانو دس»یا»و »ن ل ق محب تعبی شی لس  .یاتیاب »اربوا ل
ریز رهانو لز ررج هف»و رل در مویالری مو»یببی .تهو هاشو مج ش ل یالری زناد »ا»اتغارو رل تما»ن ش ل یاری
»ا محب معبای مودلری »با» لنن ه چن موراشو »یم» »اشی محب لتز بت ا دد .هاشو لز »ا»اتغارو رهل موهبیف
لرس تمامف » (هماب  » .همین لساس یو
«ش ل یاری رل »ا محب معبای مما»د»و تامف الد ع م ل »ا ی ِ

«در نممم » «تارو مم » «یاتو مم » … در دنالب شام لب تذه های لد»و لشارا »ن ا لنمهای
رهانو »دم سیعمم »اب لس .
تهمشرب ه
یهگفتما هنهوسع ه
یههایراهن ه
ش ههها ه
ری ه

چدار مؤلوۀ لیجو او»ماب سع مم هن در »اال » شم دنب تیل ع شیاۀ زنف لرینمۀ لن لرو لس  1هن در تها»ل
ً
»ا لی ق زلهیلرن ت دی تعدنبو ت قنا لنو ی اا لنو ق لر دلرد در لن ِلب د رلب لس مو تالبا ممو لرینمۀ
راتذ در حاهمی های س زمینهای تارسوز»اب »اد لس .
لیال لذا یاا»اشو در او»ماب سع مم

» »بیاد لیال دریا مجع در توا لن لرو شال ا ت»ن

لس  .تاأماب »ادب مجع دنن در رظ نۀ لن لرمد ی مباسباا دنن د ل »ن لمار دریای لرزا لهمی»و »ن لریلزۀ
لمار دنبو دلد شاهاب رل »ن ت لهب ردب رتا دریای م دع لدلش»ن لس  .تادن لریرزرامنهای تارسو » ی دا لنو
ش ل یالری لهمی تی»ی مبز لی قیاتو هن » یانۀ تدذنب تزهیۀ روس ت دی ماتی رجبو در دریای »ازیفین
ً
ریف » لهمی سانم دریای در توا لن لرو دالل دلرد .در لنن »ین لذارجبو یصایا مویالری هن
تارندو
سیعمم »اب ریز » ب تاهیی دلرری در د رۀ لس مو »نمبالب سجاک لن لرو شبای»ن شی لس  .در مبا»ع لد»و
ِ
ییم لز لنن د ر ریز ش ل»دالری رسب لن لرو قجمیلد شی لس » .نمبالب رمارن در مجملالتواریخ و القصص ،لز معی د
ثار »اقوماری قبل لز حمجۀ مغا در زمیبۀ تارن لن لب می لس زماروهن ل»ن ش نن رب ی مبیللجن » لدر »ا»ع رل
»ن لسارا »ن »غیلد مو» د مبیللجن لز ل یالس هن »ن رسب لن لرو »ن ل ش ل راشاری (راشباس ۵20ف . 3۵۷
ش ل یالری در لریرزرامنهای تارسو ماربی سیاستنامه لث یالدنرصی قابوسنامۀ مبص للمعالو هن »فطدهبیۀ
لرینمۀ لن لرمد ی در لد لر لس مولری »دم نژ لی رل »ن یاد لی»صاص دلد لس .
 » .1لی لر ماا »یم» در»ارۀ شع سع مم

ر.ک( .رضای ت»احو 1398
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حام

لد اف» د ت لز لی ق

همچبین در لنن ثار می لث لی قو تارسوز»اراب در قالب لریرز یی

زلهیلرۀ ی اا ل لس مو لس  .هی لی ق لد»مامو در لن لب »اس»اب »دیلش ر لب در ای»و میبا لس هن »
(رال»و 13۵8ف  1. ۵۶3در لنن دنن هی

یانۀ ه دلر ریع »ندنبو مزدنف»و شال ا ت»ن لس
ُ
شاد شیب (لشنمبی لس ب »ینن معبو هن مزدلی س»اب مو»انف شادی رل در دداب اف» ا دهبی چ لهن شادی »ن
ری های ریع در رب د »ا ری های ش ن ناری مورساری .سجاک لی قو سع مم

زریاو

ریز » همین یانن لساس »بیاد

رداد شی لس .
حن

زلداو لیل مدب دنش ی در او»ماب سع مم

لس

لز لنن دد ممو لن لرو لس هن در »ین

لن لریاب ر لر دلش  .ممدص ربادب دنن نین همزنف»و لم»هادی هن اا »ا مبالب «»ی مذهبو» «»ومذهبو» ریز
تعبی شی ح ن

زلداو لس ب زلدااب هفارو هف»بی هن مذهب »ا رشاب ممدص رباشی نا ا چن لز رظ

لم»هادی مفجماب شیعن سبو »اشبی لما سجاک لس مو شیعو سبو ریلش»ن »اشبی» .عی لز ر د لس ع »ن لن لب
تعصباا دنبو ت قنا لنو مفجماراب رامو »ا ر »ن تفاهل دنبو در »ین لن لریاب رامفجماب یینیلر شی .ل لین ا در
»ین لن لریاب دههاراب »ادری هن »ا یذن ا دنن لس ع داب ما ماقعی سیاسو لد»مامو یاد رمی»ماب رل حوظ
ه دریب لما همچباب » »ا رهای ییمین یاد لس»الر »ادری .در د ر های لس مو »فیاری »ادری هن »ن سبب میع لم»هاد
»ن مذهب رلنج «»یمذهب» یالری شی »ا مزدهیاب ی عدنباب هن در زم ۀ مذلهب لن لرولری نافاب شم د
موشیری (یالدن رظاع للمجع 48۵ف  231-230حاام های لن لرو در مص لس مو هن ا لنم لن لرو دلش»بی
ماربی »انن ریز »ن میلرلی مذهبو دنبو شد »ادری در حاام راب »حث تباد رظ »ین مالماب لدناب مد»جر
ر لر دلش»ن لس ) .(Kraemer,1992: 280لز لنن ر ی زلداو ح ن در معبای تفاهل دنبو همزنف»و
لم»هادی »ا دنش »ا رها لدناب م»عجق »ن ت هبشو لس هن لن لریاب در د رۀ لس مو لنراد ه د لری .در د رۀ یوانن لنن
تیل ع نات .

او»ماب سع مم
»ا ر در
ِ
»اربوا لنو دنش نژاو م»مانز او»ماب سع مم

در »ا رهای »اربو لن لرو ردادهای یاتین قجبیرنن

رنمن دلرد .یو »اربو در تها»ل »ا ظاه ی »ن معبو دلیل در ب (در تها»ل »ا »ی ب لس

» رلز رزی لر ق

موشاد» .اربوا لنو ریز »ن ماز های رلز لاد س ی دنبو تجفوو م تارو او»ن موشاد هن »ن دربا تهجیل م لرا
ررج دمو لس هن در زنف لنن ددارو رنمن دلرد در »طن لنن هف»و لس  .هی لنن ماز ها رس»شاری رهانو
دمو لز ررج چن در لنن دداب چن در ددارو دنش لس  .ر»یرۀ حایل لز ب مادب شار »ویانمو دمو
موا دد .ر نق دس»یا»و »ن لنن رس»شاری ریز م»عید لس  .دس»یا»و »ن مع ت در تجفون نا لرراع مباسع مبادی در
لدناب نا ل ق یجفۀ مار مفجااب لز رل های رس»شاری قجمیلد شی لس (Hanegraaff ,2006: 327-8) .
هار َ
َ
َ .1
های»ن َ
ش»ن در ز»اب یدجای »ن معبو یبیلر ریع او»ار ریع ه دلر ریع لس هن هف»ۀ م هزی »ا ر زرتم»و لس .
هام َ»ن
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»اربوا لنو لن لرو ریز ر ق ممدصو » لی رس»شاری تعیین ه د لس  .موراشو دلغه دب یبا »ن دباب دنالرشو
ً
سو لز دمجن رل های سعادا لس هن در ماز ها سجاک یاتیارن قجبیرنن م م»ین ممداد لس  .یاتیاب رل تالبا
در نممم

تارو مم

دلرلی سع مم

مم

مالو رامیی لری .شع لهل مم

ریز درد هف»وشباسو

رل » د ا موهمی رهانو لز درد لننددارو رل در دباب یارن »ن د شو سای»ن لز همن مدبت مویالری
لذارجبو مو»یبی.
کارگزارانهصفویهوهتجربۀهوسعتهمشرب ه

ممو سیعمم »ارن » لساس رچن در »اال تاضیح دلدنب در »ین ربهۀ تادیاین لمب لز هارازلرلب سیاسو لم لی محجو
حاام یوای دنی موشاد شدصی

بها رل لز دنش ربهنها م»مانز موهبی .رمادهای ممو سع مم

بها مبارتبی لزف
یه
• خوشهخلقیهوهکماالتهانسان ه

ُ
مبا»ع لد»و ق ب ردب »ن »عی د یو «یاایجق» «ریاا مم » رل هبیانن مو رری (رالنو 89۶ف ر  . 2۶۷/1نا
سع مم رل »ا «تان تضیج » «هث ا هما » «تان یاهو تط ا» یر موهببی (ل حیی»جیارو
ً
1024ف ر  . 409/1مث »د لع می زل یوای حاهب ممدی رل »ن »زراو یال دلش»ن هماالا لی قو س»اد لریف
حال

لی ق سی دامع تباب هب [ ] تماع در م دی

« للحق »د لع می زل شدزلد … یاحب هما تضیج
ّ
هم [ ] مجب ه ع مف»رمع شممی قجب» (ل حیی»جیارو 1024ف ر  . 820 /2نا حاتب »یگ لرد »اری زن
»ا»اا یاب حاهب ه ماب زن لمظب لم»مادللی لن شا مباس (م»اتو  1038ق .رل «»ن تان م دی یاا یجق
ریاارداد یی یال » مع تو موهببی (ل حیی»جیارو 1024ف ر  . 119۷/2حاتب »یگ مع
»اد .ییرا مجع»د لع هن در زماب حاام

»ن «رظاعللمجع ثارو»

ققانارجاها لمار دنالرو رل تر »ن ه د »اد ردف»ین ت د لز لنن یاریلب

»اد هن در زماب شا لسمامیل »ن مبصب لدلری (ه ر» ی لرد »اد » ازنی شی در دبگها هم ل شا مباس »اد.
ا چن حاتب »یگ در لمار رظامو رهم » دف»نت ی »ازی ه د لما در همین دانشا ریز در » همییب قیرا »دمییب
»ن لهل قجب ریز رهم »فزلنو دلرد .ل قیرا دبشراناب قزلباا لز دمجن رالنر لتمار در هدایجانن (هماب ۵30
لو »یگ ناز»اشو لس»ادجا قاسب »یگ دجادلر در سو »ن ه لا (همابف ۵۷3رل ت هاس

دنالبساالرلب رل

حمان ه د .یوو هن مبرب نزدی قانعرشار شا مباس ل لز حاتب »یگ رد رماب مودهی هن دلرم ت هبگ
هماالا لی قو لز ل یا لنن سپدفاالر لس ف
«»رز یی یالهو مبادللجن »ن چیزی رلتب رن تطار

هیاس

دادا تدب ل »ن م تبنلی »اد

هن لز ه مجب هن سدن »ن میاب میی »و دیل مادن لز یاد رلضو رموشی… در لرماء »بامو »اد
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شمارۀ نّست

هن میمیاب ُمماجن… »ز»اب ت هو م »و تارسو »وتأمل توا »اریک زمارو قجب ته ن ا »حیز
تح ن در مو ردی… »ا داد رتع شأب »ا یجق دداب در مهاع تالضع »اد هم مالیم
»م تبنلی »اد هن لز ل»بای ر زاار ییمو ا ت»ن »اد» (مبرب نزدی 1029ف . 382

همین مبرب لمی ررب ای رو رل ریز چبین مع تو ه د ف «لز ماارع لی ق محاسن او»ار ه دلر قجا رالنر
لمب »ن یاد مانل ا دلرییی تدب ریع رامو در مزرع لرینمۀ یجق هاش»و» (دبا»یی 103۶ف ر  . 30۵/1می زلراه
حیی قز نبو ریز «مرمامۀ هماالتم لز زنب زنب مف»غبو» »اد »ن سبب «رلس قجمو درس لرینمو» مارد
تادن شا مباس ثارو ق لر ا ت

مدی دلر مبصب لقعنرا نفو »عی زلرا شی (رص »ادی 1083ف . 2۷

یاایجهو نا رشو »ا همشاب لتصا »ن ماارع لی ق رلس ه دلری درس لرینمو لنن هارازلرلب رل »ن لی ق
سیعمم »و م»صر موهبی.
یه
شباشیهوهشادخوار ه
تگرایی:هخو ه
• لذ ه

» یو مبا»ع لد»و سیعمم »اب رل »ن «لاریی» «ش

یم » (هاشو  101۶خف »« 2۷9وقییی»

«لاریمم »و» (هاشو 101۶کف « ۶4۷الل»الومم »و» ( حیی قز نبو 1112ف « 100۵رریمم »و» (رلزی

1018ف ر  41 /1یر موهببی» .1بیاد لنن رت»ارها » یانۀ لذاا لنو لس .

یاریلب هارهیا هن لمارا درلالم ز ای ب رل در دس دلش»بی در زم ۀ لمی لب سیعللمم

»ادری در»ار شاهارن

یف لرۀ بها محل ترمع »فیاری لز شام لب هب د س»اب »اد لس  .تهو هاشو در یر یاب لحمی ای رو
مورانفیف
«یادشاهو لس در نممم

قجبیر مذهب نبۀ دلم یاک لز ثار ظجب لم»فا

لاح ضمی ا

یا لز ررگ تبار دار تعیی میع لرصا … در مجب رناضو ماسیهو دیل تماع دلش
»ن یحب لهل میم س ر شع ل یااربعاب تادن »یم لز حی مواماش » (هاشو 101۶
گف . ۶8 ۶۷

 .1یاحب عرفاتالعاشقین رریی لاریی الل»الوا ی رل ناو مودلری (ل حیی»جیارو 1024ف ر . 3934/6معبای ل لین لاریی ا لنم »ن
شادی ا دا رماط لس  .سازرو سم قبیی ریز »ن لنن معبو لشار ه د لس ف «مط »زع تا »اد ران هبی لز تجع /زه رماط زمین
تا شاد ل رل لاری» (»ن رهل لز دهدیلف لاری  .لاریی میاری سیاری ریز هف  .ل حیی»جیارو در ش ح ییادی رمالو ل رل «»نتان تدیب
سجیب زهو یااربیع رری لاری ه ز ا د لز یاد اذش»ن» مودلری هن «»ا لالریی یواهاب همیمن »ن ه ز ا دی س ّیاری قیاع
لقیلعرمادی» (ل حیی»جیارو 1024ف ر . 2360 /4یالریمی ریز لاریی رل »ا میاری م» لد ه د لس ف «چاب یزلرۀ محمیلمین لز رهاد
موهاد شی الا لد لا سیمین زرنن رل در سان ردری … »ن میارلب لاریلب مودلدری تا »ن دتع لهل رغیاب لقیلع رمانبی» (یالریمی
942ف ر. 250/2

51

وسعت مشرب :مشی کارگزارانِ …

سال پنجاه و چهارم

دریامیلری شادیرجبو یاب لحمی در نممم »و قجبیرمذهبو ل رل »ا رانوۀ سیعمم »اب همی
همبمین موه د .ای ب ر زاار ی مهصی »فیاری لز ردا دلرم لد ِ مط د لز در»ار ردماسب »ادب لز دمجن
سیعمم »اب زلدلرینمو همچاب حایب هما للینن حفین می زل محمی شی لزی ربیباب شا ردماسب هن »ن دلیل
یم ترانز ش ل لز در»ار ر د شیری »ن در»ار یاب لحمی ای رو یبا ردری (لسابیر»یگ 1038ف ر /1

ش

1

. 123

رهنللینن مفعاد »ن مجو هاشارو لز یاریلب یزشااب » می »اد ییرا رظاعللینن مجو سن سا یزشع دنالرو شا
ردماسب یوای »اد .حایب رهبا ربیب شام در»ار شا مباس »اد در در»ار «هما ق
چبابهن لز هث ا ته

در سو حض همیمن در رها د ل

رفب »ن هب رساریی

سعادا »ن س در ییم مولنف»اد» (تد للزمارو

1028ف  . 494در تذکرۀ میخانه دالرو ل هم ل «»اد افاری» «»وی لنو» تاییر شی لس (هماب در ی لم
هن مزلر شاهو »ن لتالی ُحفاد لرح ل یذن ت»ن حایب رل هبی ییم ا ت»ن لس (رص »ادی 1083ف . 313
همچبین لسابیر»یگ مبمو حایب شوائو رل «لاریمم » مورامیف «ل لز لاریمم »و م زم رها لش
هم» مورماد» (لسابیر»یگ 1038ف ر  . ۷۶1/3لاریمم »و »وقییی الل»الوا ی ی دلی»ن »ن لمار روفارو
لس .
سیی م ءللینن حفیبو مع

»ن «یجیون سجطاب» مجهب »ن «سجطاب للعجماء» زن شا مباس ل

شا

یوو لز ت زریلب لمی قالعللینن للو مازریرلب »اد هن لز دارب مادر »ن سادلا شد س»اب رفب مورساری .ی
«مالمو تاضل محههو میقق لز لهث تباب »ا لر ع »اد شع موس د در تن لرماء رامن رشاری مدارا
دلش » (رص »ادی 1083ف  . 23لنن زن دلماد شا مباس ل ریز »اد» .ن میا هم سا ریز زلرا شا یوو
رل تا سا  10۶4ق .رل »ن مدی دلش (لتبیی 1130ف ر  . 80-۷۶ /2در ردان »ن سعان »یااناب لز زرلا یجع
شی در د رۀ زرلا شا مباس د ع »ن ش

یم ممغا »اد (رص »ادی 1083ف . 24 23

 .1حایب ل»اللو»ح ای رو ( 997 -954ق .ت زری ماالرا مبیلل زلق ای رو لز دلرممبیلب ای ب مدی دلر مبصب ییلرا یاب لحمی هارهیا »اد
هن یس لز لقعۀ س ها حاهب ای ب »ن لرد»یل یس لز میتو »ن هبی ا ند »ن ییم لهب شا رسیی .لهب شا »ن مج شبانو ل »ا دل
در»ار ل رل در مبصب ییلرا مماتل دنالرو اماش  .ل هن یاد ریز سدبار چی دس»و »اد شع موس د در هبی »ن حامو ت هبگ
لد تارسو تبینل ا دنی شام لب مداد سیعمم

رل »ن در»ار مع تو ه دب شام لب سیعمم

ماربی م تو شی لزی (ردا ریی 1045ف

دجی  479 /3یالدن حفین ثبائو (یاب رز 1169للر ف » 317ن لسطۀ ل »ن در»ار لهب شا لرد شیری .یاحب تذکرة الشعرا م مبان
تا ی شام ای رو رل هن »ا مح»مب هاشارو (شام سیعمم ییاس»ن مااتبن دلش»ن (هاشو  1016گف  101لز مدصایاب یاب لحمی
مودلری (رص »ادی 1083ف  . 733هما للینن حیاتو ای رو لز شام لب دراا یاب لحمی ییاس»ن »ن هاشاب (م هز ترمع شام لب سع
مم

رت

می دلش»ن سپس رهفپار هبی شی لس (مظیب »ادی 1233قف ر. 1957 /2
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میزرل رالب ت زری حاتب »یگ زن مع
لز لی

شمارۀ نّست

شا مباس ل در سا  1019ق» .ن دای ییر »ن زلرا رمف  .بها

یالدن رصی للینن راسو زن سجراقیاب رظ ننی دلز لرینمۀ لن لرمد ی »اد لری .می زل رالب یس لز نازد

سا زلرا مغضا شا معز شی .مج » هباری می زل رالب تمانل زناد ی »ن ش ل یالری »وتاددو »ن
ظانر زن لمظب له شی لس  .می زل راه حیی قز نبو زن در»ار شا مباس ثارو ریز »ن ممو مویالری
لذارجبو سع مم

للماب دلردف
رهههی ممهه یانمهه»ن رل یهه

ماشههههاب رل تیه ه مفههه»و ریفه ه سهههادلی داه ه

ممهه

موهببههی

( حیی قز نبو 1112ف 692

حایب شوائو لیودارو ریز لز یاریلب یزشع س » رد »اد »ن سبب یجهیاا دلرمم مارد لح» لع تادن شا
مباس »اد .ی ریز همچاب حایب رهبا ربا»

شام ی رل ه د »ا هب دلش

در رظ محههین «ل للاددین»

«ل للجفارین» یالری موشی (هاشو  101۶لصف  . 32۵لتبیی در»ارۀ ل مواانی هن لز مطانباا یاد ل س ف
«ربا» تبح م ل در دنش مجاع یبداب دلش»ن س لنبیاو من ربا» م ل یاشیی » (لتبیی 1130ف ر  . 2۵۶ /1ه د
»اد لری .شوائو درلنن »ار مواانیف

لس»اد یائب نعبو حایب رهبا حایب شوائو لز »اد افارلب سیعمم
َ َ
رشذلشهه ه »ههههن دههههای داهه ه ع لز در ممهه ه
ض دهههههاه ممههههه
زلدی دهههههه ب مههههه ِ
سهههاابی »ههههن ب یههههاک ریهههاز یههه ممههه
لز میاه هی دهههز مفه ه »هههن د شهههب ر»هههالب »ه ه د
(حایب شوائو در هاشو 1016لصف 324
یه
یمشر هب ه
ی ه هوهفاهن ه
شمشر هب ه
ی :هدروهی ه
یگرهای ه
• باطهن ه

مبا»ع لد»و تارندو مص یوای ا لنمهای یاتیارن قجبیری م م»و لهل مم

رل »ا تعا»ی «در نمربیع »

«تارومم » (ردا ریی 102۵ف ر 12۵9 /3ب ساع می زل 9۷3ف 2۶4

«تاروربیع »

«در نممم » (ردا ریی 102۵ف ر /3ف 143۵ب ساع می زل 9۷3ف »« 103وتاجر مم » (همابف 2۶4
»یاب ه د لری .لمی مجیمی رالنو در ش ح حا می یالری سیعمم »و ل رل »ا »وتعیبو تبا م» لد ه د لس ف «»ا داد
هب سن مجا رفب هث ا َحب هن همن مادب لرفاری لس ب مهیلر »وتعیبو تبا مم دلرد هن زناد »
ب م»صار ریف » (رالنو 89۶ف ر . 94 /1
در »ین هارازلرلب لم لی محجو یوای شدصی

سیعمم

»د لع می زل مارد تادن تهو هاشو ق لر ا ت»ن لس .

یاحب تذه ۀ لد»و خالصةاالشعار در »دم ی لساب ل رل «شاهزلد لی یفبینی للا حمیی یواا در نمد س
تارومم » مودلری (هاشو 101۶خف  . 2تارومم »و لشار »ن سجاک »اربو در لرینمۀ سع مم دلرد» .اربیاب
ً
لهل تأ نجبی »ن معبای ظاه ی ناا لحادنث لحااع دنبو »وتادنلری » معبای »اربو بها تأهیی دلرریب مث
«ش ل یاری رل »ا محب معبای [دلرلی] مما»د تاع» مودلربی (تهو هاشو 101۶رهن 4-1ف  . 1لز همین ر ی
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یاب لحمیهارهیا حاهب ای ب ریز در مین حالو هن »ن میم س ر ممغا »اد »ن یو «در نممم » م»صر
»اد لس (هاشو  101۶گف . ۶8 ۶۷
همچبین یاریلب می می لب نزدی لز »زرااب ر نه رعم للدو »ادری هن »عی لز شا رعم للجن لو »ن رناس
ر نه ل رسییری همچاب لس تماب »ا یوانن مصاه ا دلش»بی حاام

زلرا نزد رل »ن مدی دلش»بی ( للن

لیودارو 110۵ف  . 413لمیر رظاعللینن لز رالدااب دی» ی شا رعم للجن لو میتو زن شا لسمامیل ل »اد
در دبگ چالیرلب هم»ن شی .یف ل رعم للجن »اقو دلماد شا لسمامیل ل (همف یارم »یشب »ن حاب شا
ردماسب حاهب نزد شی .تیاثللینن محمی می می لب یف ی شایصت نن ت د لنن یاریلب لس هن درااهم در
نزد لررمن شام لب »اد

حمو »اتهو مح»مب هاشارو ریز ل رل میح ه د لری .دراا ی م دع »فیاری لز لد

د س»اب یاریلب ی ممی ح شام لرو »اد هن سجاک سیعمم »و دلش»نلریب لز لنن دمجن لس تاضل سعیی لز
مجمای نزد هن ل حیی»جیارو ل رل «دلرممبیی ّ
م»بح در تان تبهیح» مودلری (ل حیی»جیارو 1024ف ر. 1210/2
تاضل سعیی لز شاا دلب رشیی می زل مدی ع »ن می می لب حفیبو یواهارو »اد سجاک سیعمم »و دلش »ن لنن
یارا هن «سا ها رریلرن مر ّ دلرن زنف ه دی» .ا لنن همن حال لس»عیلد تضیج هما رریی الل»الوا ی
ّ
رراد
ه ز ا دی ماشقییمشو رل لز دس رشذلش»و .میاها رزد یف ی حجالنو ماشق »اد لهث ل قاا »ا لالریی ِ
لز یاد اذش»ن در مییلب م لق »ن حاللو دهاب ی ت ا »ادی در ل لی حا لز یواهاب »ن هبیس»اب لت»اد» (هماب .
در تارن عالمآرای عباسی لسابیر»یگ در له ردا تادیاین »فیاری لز بها رل »ا لهب در نمو تاییر موهبی.
للممالع معز ِ شا ردماسب هن در د رۀ شا لسمامیل د ع »ن زلرا
ل در»ار می تیاثللینن محماد مف»اتو
ِ
مبصب لم»مادللی لن » ازنی موشاد مواانیف «یالو لز در نمردادی س م روس ی هیزااری رباد »
(لسابیر»یگ 1038ف ر  1۶2/1ب می زل ل» لهیب لیودارو یاشبانس «قجبیرر ِا یاتومبمو» (هماب 1۷2

ل»ات ل رطبزی مف»اتو «یاتومم

در نمرداد» »اد لس (هماب ( … 1۶۵هماب . 188 1۷3 1۶3

لد»یاا او»ماب سع مم
ل»اراه حیی قز نبو شام زن هن رهطۀ مطوو در ِ

لنراد ه د حی د سا های

 10۵2ق .تاسط یجیون سجطاب »نمبالب دت» را نس قانعرشار شا مباس ثارو »ن در»ار لرد شی »اد در زماب سجطاب
حفین می زل »ن زلرا رسیی (هماب شامجای ه ی 108۵ف  . ۷1زلرا ااهو ل »ن مجاع لن لرو در هبار
شدصی ل س ف می زلراه مع

در نممم »و م راه در تذکرةالشعرا مع
ً
مجاع یصایا هیاا هبیسن رلس»ن م نب در نممم

»ن حیی قز نبو «»ن دمیع

لس  .حفبلالم زلرا مالیرا راظ »یاتاا »ن

لنماب م داع لس » (رص »ادی 1083ف  . 11۵همچبین یاریلب ی ریز لز دنالریاب در نممم
» لدر حیی قز نبو دالب یاحب هما یاهیز ریب در نممم »و لس » (همابف 11۵

»ادری .می زل لمین
می زل رارل لز دنش
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مصاحباب می زل راه «دالب یاحب همالو لس در هما سع مم
ربعم هما شایو تازاو دلرد» (همابف 4۵۷

1

شمارۀ نّست

»ن همن دد محبا

م تا …

در د رۀ یوانن در نمو یاتو مم »و »نرارهجو ا لنمهای یاتیارن »ن مفئجۀ ییچیی لی تبینل شی »اد
»ا رها سجاک یاتین »ن لرالع مد»جوو دس»ن»بیی موشی .در مدبت نن دس»ن»بییها تصا ِ همفا »ا لنیئالاژی
تمیع یوانن هن مارد حمان قزلباا تهدا »اد در نع سا دنش ت ق یاتین هن »ا رها سجاک ییمین یاد رل دربا
موه دری در سانو دنش ق لر دلش»بی ردادهای قیرا دریید حذ بها » می »ادریب »نراریهن تصا س»یزی
ّ
»ن سیاس مدب دمام قزلباا تهدا مر»دینن در»اری مبی شی »اد .قز نبو در فوائدالصفویه رماب مودهی هن
چشارن م لسب ناهاهمو مویالری یاتیاب تاسط شاا دلب م »اق مرجفو » لریلی»ن شیف
رچن م »اق مرجفو هن س»اب ب حض ا »اد م ض مورماد »ن لدا» مه ب »اد[ .شا سجطاب
مجما موت ماد ر نهن یاتین هن لرالر

حفین] در لهث لمار مجاو مالو »ن ی حدنی تض
ّ
شب دمعن ممان یاتین دمع شی »ا یجوا لم لء
لشعار سجفجن مجین یوانن »اد » لریلی ه ِ
دی ه د ناها موزدری ماقا ت ماد … در م تبن هن هاریارنهای هاز ا لب ه دا سبائو دهن
تبشو »ن رظ شاا دلب م محمی»اق در می شاف»ن تادنبم چباب ه دری هن در هبشاع زنیب »اد لز
دهن هاز ها لز ها » مو می لنن لز ناها زدب شیاۀ یاتیاب لس (قز نبو 1211ف . ۷9-۷8

تیضو هاشارو در رسالنلی »ا راع محاکمه بین الصوفیه و غیرهم هن ناو لز »فیار رسالنها در رد یاتیاب لس
دالنل تهین م»عصبو رل مببو » » حق »ادب تهدا ض ل یاتیاب »یاب موهبیب لز دمجن لنبان یاتیاب ق ب رل »ن لز
»جبی »ا هبگ رقص مویالربی لشعار مم»مل » یر یط یا

هم »ارنع مما راز مواانبی

مبادا چجندلش»ن رل ضع ه د لری (تیض هاشارو 10۵2ف  . 131-130تع نر یاتو در رظ لنن تهین لنناارن
لس ف « ه هس »ن ل یا شبیعۀ مذهار »اشی در لنن زماب در لزمبۀ سا»هن ل رل یاتو مواانبی… »ا ران لنن
دمام قانجبی »حهیه مفجع مر»دینن لمامین رل »الض ر »حفب ظاه لراار ب رموتالربی رماد هن لا لراار
هببی لنماب »او للحاد مایا یالهبی شی » لنماب یط مظیمو یالهی »اد… نع رانوۀ دنش هف»بی لز
مجما ت سون هن لسمماب رل حایب یاتو مورامبی لنماب »ن حیا داد قانجبی دمیع ظاله رل در »ا شیطاب
ی لط میزلب »دم

ری لب رل همن تأ نل موهببی مجما مبا ری لنن رانون رل» (هماب  .لز لنن مبارلا موتالب

درنات هن در نماب یاتیارو هن »ا رهای »اربو تأ نجو حیا دادی دلرری »ن ماسیهو شع حام
 .1می زل تصیح » لدر »زرگ حیی قز نبو هن در سجع شام لب رص »ادی لس

ریز میتو زلرا می زل رالب یاب لم»مادللی لن رل »ن مدی

دلش (رص »ادی 1083ف  113ب می زل ناسر ریز » لدر دنش حیی قز نبو هن »ن تح ن لرقاع یادشاهو هم اماش»ن »اد (همابف  114ب
می زل لمین » لدر دنش حیی قز نبو دالب یاحب هما یاهیز ریب در نممم »و لس » (همابف  . 115می زل نحیو هممی زلدۀ حیی
«در زماب شا مباس ثارو زن محا زرلم لرلمبن »عی زن مازریرلب شی »ن سعان »یااناب مؤلیذ معز شی» (همابف . 118
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م»مانجبی مارد تأنیی ردادهای قیرا یوای ریف»بی »ن شیا های ااراااب لز دمجن لتداع للحاد حذ موشاری.
می لاحو در سلوة الشیعه ریز تامل تبا شباری ب رل لز یاتین سشو لز سشاب محماد یفیدارو مورامی (می لاحو
سبز لری 10۶0ف  . 3۵2لنبان می لاحو یوانن رل »ا رهطانن ناو مودلری »و دن ریف  .چ لهن رهطاناب لز ت ق
یاتین »ادری ممو در نمارن دلش»نلری .بها همچبین دشمن دیی حاام یوانن محفا موشیری.
در مبا»ع تارندو در نمو قجبیری رهطانن »نمبالب ت قنلی ضالن »ا سع مم

نافاب لرشاش»ن شی لس .

لسابیر»یگ در لقعۀ دتع ت»بۀ در نم یف رهطای قز نبو م نیلرم »ن لنن همفارو لشار موهبیف در نم یف
«»افاا قجبیری در نمو در می میتدا سیاح رماد »ا دمام رهطاناب میزا ه د در ب شیا »هیر
لس»حضاری »دبرساری »»اسعۀ مم
مم

لش»دار نات » (لسابیر»یگ 1038ف  1. 4۷3رهطۀ یل در نمو سع

رهطانن »ا رهای »اربو تصا تی لثبو مم ی لس هن مویالری ماسیهو تبا حام

شع ماشهارن

رل مراز مودلری .در نممم »و یاتو مم »و هارازلرلب تادیاین هن »ا الل»الوا ی لاریی (ل حیی»جیارو 1024ف
ر 1210/2میم س ر (هاشو  101۶گف  ۶8 ۶۷تمانل »ن شایو (رص »ادی 1083ف  4۵۷هم ل »اد
لز همین راع لس .
ّ
یه
باورهبههحریتهوهآزادگ ه
•

او»یب هن ح ن

زلداو »ن معبو تفاهل میلرل میع تعصب در دنن لم»هاد لس  .تفامح در »ا رها در هبار

ممدص ربادب ا لنمهای مذهبو میع لل»زلع »ن مذهب ممدص لز ممدصاا سع مم

لس  .لز ر»انج

لم»هاد »ن زلداو همزنف»و لم»هادی هبیحب»و هبرمیبو »ا همۀ دمیاب »ی ب تادن »ن لم»هاد ا لنم تا ی راب
لس  .ساع می زل در تذه ۀ تحفۀ سامی لنن مطجب رل »ن یا»و »یاب ه د لس  .ی در»ارۀ ماالرا تد للینن مجو لز لها»
زماب شا ردماسب هن »ن مظ م دع موی دلی مواانیف «در لثبای مظ او ف لا لز دارب شیعیاب سدن
مواانب سبیاب رل »ی نی لا لز ر

لهل سب ح تو مواانب لمامین رل یار موررری حا ران رن سبولع رن

شیعن… [ساع می زلف] مذهبم لنن حا دلش
شام سیعمم

لما مم »م مالو »اد» (ساع می زل 9۷3ف  102ه لو دغ»انو

در ی مم «میاب شیعن ممدار »ن تفبن »اد مبییللداب لز»ع ل رل هم هن شیعن لس » (همابف

 . 139قاضو محمی تواری قاضو لز لها» در»ار شا ردماسب »ن «یاا یحب»و ح لتو دذ یالر

 .1در لدلمن می هن در نم یف » لی یاد درااهو سای »ا ربهاا م دع شبانو معاش ا مونات سدن در »ا سجاک مواو .
مالماب هن »ن ل مظباب »ادری لز قیرا ل موت سییری هیچ ی ش مو در ل رمو دنیری تا لنبان لز ر نق داساسارو «… »»وحص حا
»یلم»هادی رساع ش ع رل مبظار رمودلرری رهطای
ل ی دلی»بی یبهای ش ل در تاینلا نات شی »ظدار ییاس هن لز سع مم
»ادب ل لز تان لش»دار در محامن »ارن مبارک لش

دردن ثباا نات»ن »اد ددة ت نج ش نع ت ل حاب »ه»جم ت ماد » (همابف . 474
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نشارن» (ساع می زل 9۷3ف  110ممدار »اد در میتو هن قضا ا ری رل »ن مدی دلش»ن «»ا تمامو لرهاب د ل
مصاحب لز شیا ق

مم

لز لنماب حایلللمآر » »اد لس (هماب .

لز تاییوو هن ماریاب لز زن شا لسمامیل لمی رربللینن مفعاد دلد لری موتالب درنات هن ل ریز »ن ح ن
سع مم

م»صر »اد لس » .ن او»ۀ رانفبیۀ حبیبالسیر «لمی یاتوضمی » چاب »ن «تضانل روفارو لتصا

دلش … »ح ا او»ار محاسن ه دلر لز لمثا

لق لب مم»از »اد همالر تدب داد لحفاب در زمین رالنر

لرفاب موهاش »اریک زمارو لم»بار لی»یار »فیار یییل ه د» (یالریمی 930ف  . 231۷لز لنن او»ن چباب » مو نی
هن ی »ا همن مصاحب دلش»ن لس  .همچبین »ن او»ن رانفبیۀ روضةالصفویه «لز ماارع لی ق محاسن او»ار
ه دلر قجا رالنر لمب »ن یاد مانل ا دلرییی تدب ریع رامو در مزرع لرینمۀ یجق هاش»و» (دبا»یی 103۶ف
ر  . 30۵/1همزنف»و »ا همشاب لتصا »ن تضانل روفارو یاا یحب»و لز سجاک سیعمم »و ل س هن » »بیاد
»ا ر ح ن

نافاب»یبو همۀ مهانی »ا رها ( »ال»بع میع تعصب لس»الر لس .

لتبیی در تاریخ الفی در»ارۀ قاضو دداب زن شا ردماسب مواانی هن ل در »ین لر»ا مجب هما دانشا
مالو دلش»ن لس (لتبیی 1130ف ر  . 498 /4یاریلب لد ی ر ل سدب »فزلنو در »ازی ری ت هبگ لن لرو دلش»بی.

1

قاضو دداب در ردان مارد تضب شا ردماسب ق لر ا ت»ن لز زلرا هبار ای ی موهبی .سبب ر د ل لز در»ار
ردماسب لتداع تفبن »اد لس  .ل حیی»جیارو ماد ل رل لنناارن »ازاا موهبیف

ّ
تفبن مبفا شی
«در زماب شا ردماسب »ن سبب معاریا »عضو لز مجمای قم [ی] »ن رفب
ّم»دب ا دنیری لدذل »ن رظ قد ب شد نار در می محباس مهدار ا دنیری یس در مرجس ب

حض ا حینلد س »ا دمیع مجما تض در مفائل تهدو تی مباحثاا ه د در همن » همنتالب
تائق میری هیچ هس » لنماب الزع ریارس

ردب» (ل حیی»جیارو 1024ف ر . 3423/۶

»ن او»ۀ ل حیی»جیارو »ا داد لنبان ل ااهو تهدو هاتو دلش»ن لتداع تفبن لز سای مجمای قم ی »ن سبب
معاریا دشمبو راب »ن ل رفب دلد شی ب »با» لنن معجاع موا دد هن ممو سجاک دنبو ل ت لی مذهبها »اد
لس .
 .1ت زری ی ش دداب قز نبو شام مع ر ز قاع لس  .ل حیی»جیارو ل رل «»ن تان یاا ربیع یاا تدب» مودلری (ل حیی»جیارو
1024ف ر . 212/4قاضو ر ح للجن (م»اتو ق » 942.لدر ل لز »زرااب شام لب قز نن »اد لس (همابف ر . 1627 /3یف دنش ا
می مبیللباقو ریز لز شام لب ممدار »اد هن »جیارو لز بها ناد ه د لس (هماب  .لمی مبیللا نب لمی حفین دی» زلد های ی ریز در
راعهای شام لب ای ب »ادری (ساع می زل 973ف  . 30می زل مدی ع ش نوو دی» زلدۀ ی در در»ار »اد یاحب تدب هما تط ا مالو
دلش مظ مواو یاا محا ر »اد دمعی»و مظیب یای مبب ل »ادری «چاب م»دب »ن تفبن »اد لز حض ا شا دب »اراا زناد تادن
لل»واتو رمونات … در زماب لسمامیل می زل لم»بار تماع نات»ن رصر ییلرا »ن ل توا نض نات » لما »رد تجای »و م حظشو در »یاب
مذهب تفبن لز ییلرا معز ا دنی» (لسابیر» یگ 1038ف ر. 110/1
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»ارزت نن رماد ح ن رل در شدص شا مباس ل ریز قا»ل ر ح لس  .د رۀ حاام

ی »ن امانم تفاهل

مذهبو ممدار لس  .او»نلری زلدی تفاهل دنبو ل در سیاس یاردو ی شاار لس (سیاری 198۶ف . 90
ممو تفاهل ح ن در »ین م زماب شا مباس ریز دنی موشادب زن ل مر»دیلب مجمای مع»ی ماربی شی »دانوب
م ییرل می دلماد می تبیرساو دلرممبیلب هب د س ماربی حایب شوائو حایب رهبا م رربللینن محمی
ماربی ماالرا م»ا»و م حییر معمانو لز هم لهاب همیمشو

مبرب نزدی م هما مبرب ریز شام لب سیعللمم

ی »ادری .ت»الی شی »دائو » لی معالرۀ »یماری م من تهو مرجفو در سا  102۷ق .لز رمادهای تفامح تهدو
لنن د ر لس  .شی »دانو ترانز ش ل لز سای یزشااب در»ار رل مراز مودلری م من یس لز شم ما ش

شل

سویی رطبز شوا مونا»ی (قاضو »ن هاشر 103۷ف  . 31-30شا مباس »ن همین ربیب دس»ار تألیر ه»ا»و در مباتع
شل

ر ز تدین ب دلد لس .

1

در شدصی شا مباس ریز دنی موشاد لز ل نع

در هبار سیاس تفاهل مذهبو سجاک سع مم
ُ
سیعمم دبار سای»ن لس  .او»نلری شا مباس د یجق م»وا ا دلش»ن »ن دمیمومزلدو ممدار »اد لس ف
«لنن شد نار هامشار » ی

قامیۀ لهل ر زاار

تم رل »ا ناینش لم»زلر دلد ضینن رل »ا هب دمع رماد لری.

چباران هما حیا ربع تم مزلدو قداری مظم

شاا د

یادشاهو رل »ا ردان م نم

مد »ارو

در نمردادی »وتعیبو دمع ه د لری» (لسابیر»یگ » 1038ن رهل لز تجفوو 134۷ف  . ۷۷لا لز شدصی
دباری قداری ل هن در دانشا یادشا قیرتمبی ض ری مورماد چمبیاشو هبیب ل لز دد »وتاجوو میزا
همصحب»و »ا همشاب م نم در نم ردادی »ن ر ا سیعللمم »و ا لنم دلش»ن لس  .لسابیر »یگ در»ارۀ
ً
لنن دن لز شدصی ل مورانفی هن «هبشاع م نم هاچعدلو چباب »وتاجوارن مدصایا »ن م دع لهل
مظماء م زماب تی للع یصایی

میزا مورمانبی هن اانو » لدرلب نارلب ناینش ری» (هماب  .ل »ن او»ۀ

یاحب عرفاتالعاشقین »ن رریی الل»الوا ی ریز م»صر »اد لز لنن دد ریز سیعمم
ل»د

د

»اد لس ف «ردان

رل »ا تان رریی »وقییی الل»الوا ی دمع ه د »اد» (ل حیی»جیارو 1024ف ر  . 1882 /۵لز

معارو رریی لاریی الل»الوا ی همبمیبو »ا همشاب میع لل»زلع »ن دل یایو لس  .یاحب م تاا در ش ح
لاری ه ز ا ِد همیمن در تن
ماالرا محماد دمو نزدی لنن معارو رل »ن ر شبو »یاب موهبیف «لز رریلب مو ِد یاا
ربع ِ
ِ

 .1در یاناب لنن ه»ا هن »ا راع جام جهاننمای عباسی ممدار لس

لنن ر»امو می ف

لنههن دهههاع هههن ت مههادۀ مبهههاس شهههن لسهه

ههه قطهه لز ل »ههن مههالمو تههیض د لسهه

دفهه»ب ز یهه د چهها سهها تههارندم اوهه ف

لز دهههاع ددهههاب رمهههای دممه هیی »هههن لسه ه
(قاضو »نهاشر 1037ف 174

58

جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)

شمارۀ نّست

ّ
ّ
ُ
مییلب ت ا »ا ُیجحا تفها رتیق »اد »ن تان »وتاجر تصجر» (ل حیی»جیارو 1024ف  ۵98ب »با» لنن ح ن
زلداو در معبای تفاهل دنبو میزا »ا همشاب در سجاک سیعمم »ارۀ شا مباس تبجار نات»ن لس .
مبا»ع یوای در»ارۀ زلداو در رت»ار یجیون سجطاب زن شا مباس سدبو رشو»نلری لما ل رل »ن سبب یاریلب
لد ی را هن ممو سیعمم »و ریز دلرری » دف»ن ه د لری .یاریلب یجیون سجطاب »ن شام ی شد ا دلش»بی.
شمدا »یگ لز یارنزلدها شاا دلب ی (رص »ادی 1083ف  211سجیما شاا د دنش ی میتو زلرا می زل مدیی
رل »ن مدی دلش»ن (هماب  2۶2ب محمیدل د تانفاارو (هماب  28۷ب می زل یبحو شام ی لز دنار مازریرلب لهل
ماسیهو ربیب حایب حالق در لباس ته »و تعجق مالب ا د لز یانماب یجیون سجطاب (هماب  ۶1لز لنن
» لنن لت لد رص »ادی لز شام ی »ن راع می زلمحمیرضا راع مو» د هن یجیون سجطاب ل رل »نمبالب هیل

دمجنلری .م

» لی ت زریا » ازنی »اد در تاییر ی مواانیف «»ن سبب سع یجق دمی

لهجی محبا للهجا د ر

رزدنع ت ک تادیع »اد» (هماب  . 18۶محبا قجا »ادب رزد ت هاب هن دشمباب تادیااب »اد لری ردان
مم

می زل محمیرضا رل رماب مودهیب »با» لنن ت »ی

سع

لر»دا شاا دلب ماه رو هن »وتعجقلری دلرلی سجاک

قجبیرلرن (مالبا دی سع یجق دمی لری محبا قجا د ر رزدنابی همن رمادهانو لز سع مم »و
یجیون سجطاب لس .
می زل راه زن شا مباس ثارو ریز »ن ممو ح ن
ل»یاا زن هن ش ع رل در تها»ل »ا مم

زلداو سع مم

ق لر مودهی مم

لم»هاد دلش»ن لس  .مضامیبو ماربی

رل ت لت لز مذلهب مو»یبی »فیار لس ف
د دنالرهههههههههنلع مهههههههههذهب رهههههههههیلرد

ز شههههم سهههها »فهههه»ن رلهههههم رل ییالهههه

چهههها دنهههههیع سههههع ممهههه

»هههههه ب لز تبشبهههههههای شهههههه ع رتههههههه»ب

رهههههیلرد

( حیی قز نبو 1112ف 590
***
در جدول زیر فهرست کارگزاران ایرانی دربار صفوی به همراه گرایش وسیعمشربی آنها آمده است:
نام

مناب

امیرنجمالدین گیالنی

وکیل نفس

(ف )915

نفیس همایون

قاضی جهان قزوینی
(ف )968

وزیر

سام میرزا ،بهرام میرزا

حاکمان

سلطان ابراهیم میرزا

خراسان

مکان

زمان

گرایش وسیعمشربی

دارالسلطنه

شاه اسمعیل

اخالق آزادگی

دارالسطنه

شاه طهماسب

خراسان

شاه طهماسب

آزادگی خاندان
وسیعمشرب
اخالق اهل عشرت
باطنیگرایی

سال پنجاه و چهارم
خاندان میر میران
احمدخان کارکیا
(متوفی )1005
خلیفه سلطان
(متوفی )1064

حاتم بیگ(متوفی )1019
میرزا طالب
(متوفی )1044
حکیم شفائی
(متوفی )1038

حکیم رکنا
(متوفی )1066
شاه عباس اول
(متوفی )1038

59

وسعت مشرب :مشی کارگزارانِ …
امیر یزد

یزد

شاه طهماسب

حاکم گیالن

دارالمرز گیالن

شاه طهماسب

وزیر

دارالسلطنه

اعتمادالدوله

دارالسلطنه

اعتمادالدوله

دارالسلطنه

طبیب

دارالسلطنه

شاه عباس

طبیب

دارالسلطنه

شاه عباس

پادشاه

دارالسلطنه

شاه عباس اول

دارالسلطنه

شاه عباسثانی

باطنیگرایی
عشرتطلبی
اهل عیش
درویشمشرب

شاه عباس،
شاه صفی،

خاندان وسیعمشرب

شاه عباسدوم

وحید قزوینی

مجلسنویس

(متوفی )1112

وزیر

شاه عباس
شاه عباس و
شاه صفی

اخالق میخواری
اخالق میخواری
عشرتطلبی
(میخواری و لوندی)
عشرتطلبی
(میخواری و لوندی)
آزادگی الابالیگری
اخالق میخواری
آزادگی دوریش مشربی

جغرافیایهدیوا هنساالرانهوسی هعمشرب:هخراسان،هیزدهوهگیالن ه

م

» دلرللفجطبۀ یوای (قز نن لیوداب هن مرمع س لب قیرا دنالریاب »اد لم لی محجو در سن حاز

ی لساب ای ب نزد حامیاب ت هبگهای لن لرو تارسو »ادری ا لنمهای سیعمم »و راب زمیبن رل » لی رشی
سع مم
» لی لس»ه

در در ب حاهمی یوای ت لهب ه د »اد .سا»هۀ ت هبشو لنن سن مبطهن در هبار ت ا حاهماب بها
لز حاام م هزی زمیبۀ مفامیی » لی دلرممبیلب لدنباب ت لهب موهبی هن »ن تعالی ت هبشو »پ دلزری.

شاهزلدااب یوای (ساع می زل »د لع می زل ل» لهیب می زل هن لدلمندهبیااب سیاس های لن لرو شا لسمامیل »ادری در
ً
یطۀ ی لساب مدی تمیب تارسو1ب یاریلب هارهیا یصایا یاب لحمی ای رو در ای ب هاراب دن نبۀ شیعیاب
» .1د لع می زل م قن ت ل لب »ن هب

لد دلش تا ررا هن در ممدی ه»ا»دارنلی » لی لهل هب

مجب ت لهب ه د »اد .راع »د لع می زل در تحون

سامو در قفم شام ِلب »دم شاهاب له شی لس » .د لع می زل در سا های »عی در » یو لز شد های دنش لز دمجن ای ب (لدلمن←
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»نیصاص زنیننب یاریلب می می لب (لز دمجن لمی تیاث للینن لی

شمارۀ نّست

شا رعم للجن لو می لثدلر تصا

رعم للجدو در نزد مدی دن نبۀ دنن زرتم»و مدبت نن لنن هارازلرلب »ادری .حازۀ تعالی لنن لم لء لز رظ سیاسو ریز
مبارق حفاس محفا موشی .شارا ساع می زل » شا ردماسب زمارو هن للو ی لساب »اد زریلرو شیب در
قجعۀ قدهدن لرتباط یاب لحمی ای رو »ا مثماریاب سادلی لس»ه

ای ب هن شا ردماسب ب رل س ها ه د تاز

حاام شا مباس در ی لساب قبل لز م گ شا محمیییل»بی یادشا رسمو لن لب سادلی »ن دس ا ت»ن قیرا
یوای تاسط می تیاث للینن می می لب نزد شارا ل هن تاسط شا مباس س ها شی (دبا»یی 103۶ف ر /1
 ۶۷9لز دمجۀ لس»ه رجبوهای حاهماب لنن مبارق »اد هن مادب لنراد حاز های لمبو » لی تعالی های ت هبشو
لن لرو »ن د ر لز قیرا م هزی هن سیاس لنیئالاژی مذهبو رل دربا موه دری شی »اد.
در لنن »ین دا»رانو ح ه دلرممبیلب دنالریاب شام لب »نمبالب حام ب ت هبگ لن لرو »ا ر سع مم
»ین مبارق دلرللفجطبن حائز لهمی لس  .لمی ررب ای رو م مبرب نزدی هارازلرلب در»ار »د لع می زل هن هب
للو ی لساب »اد میتو هب للو ای ب لز لنن مبارق » می لری.
حایب هما للینن حفین شی لزی هن »ن ربیب «یاحب ماارع لی ق» ممدار »اد لس (»یلئارو ر 1۶4 /3ب
لسابیر »یگ ر 123/1ب لتبیی 1130ف ر  139/2در تاز هار ربا» ربیب م تضو لمظبشا رعمة للجن نزدی »اد
ً
ضمبا م»دب »ن »اد
هن »عی دراذش ی لز ربیباب شا ردماسب ق لر ا ت «لز رراهن »ن سع مم مع
افاری »اد مارد »و مد ی تدماسب ق لر ا ت » (لتبیی 1130ف  . 139تاییر یاحب تارن مالب رلی مباسو
ممدار ام»ن »ط نق لر»ا رنا زهیت ا رباد »اح»ما لرتاا

لز لنن لقعن ریز لنناارن لس ف «چاب »»اسعۀ مم
ً
ش یم هن لرباء »رد یح ل»یلب مماما دانز موشمارری لز شا دب مااب زناد تاددو رمونات

در

زماب رال سابیر شأب م زم یاب لحمی ای ب لی»یار رماد » (لسابیر»یگ 1038ف ر  . 123 /1حایب هن »ن
هبی ریز رت»ن در زم ۀ شام لب مآث رحیمو »ا تدجص د لئو له شی لس (ردا ریی 102۵ف ر  . ۵32 /1قاضو
دداب قز نبو ریز زمارو هن لز زلرا شا ردماسب هبار ای ی موهبی رزد لحمییاب هارهیا در ای ب مور د » یو
لز یاریلرم هن »نمبالب شع لی ای ب »ن ثب رسیی لری (ساع می زل 9۷3ف . 23
تهو هاشو در ش ح ماالرا ش

رشاو شام سبز لری رهمۀ ح ه »ین لنن مبارق رل رسب ه د لس  .ماالرا

رشاو در سجع شام لب سجطاب ل» لهیب در ی لساب »اد «در »فیاری لز تضانل حیثیاا لظدار قا مورماد در
ریز حاام دلش (دبا»یی 1036ف ر . 810 /1ت زری ی سجطاب ل» لهیب می زل (م»اتو  985ق .م»دجص »ن داهو ریز در زماب شا
ردماسب حاهب ی لساب ا دنی د لزد سا در لنن مبطهن حاام ه د .ی »یم لز ییر مب یاد یاحب حامو هب ت هبگ
ّ
ّ
دامعی
دمعی مجب]
لن لب »اد .یاحب تذه لد»و م تاا للعاشهین در لنن »ار مواا نیف «شد ا ل در لدرلک دلرم حال [
ّ ّ
تضل هب هما لز حی می لتز بت لس  .زماب ل »ا نو لز زماب می زل ل»اللغازی سجطاب حفین می زل مودلد للحق در ت »ی تض
شع ل لر»ا لس»عیلد »اد  .هبهب ی ماری ه ن ی رل مدارتو تماع

قاتو ماال ه ع در ب رباشی»( .جیارو 1024ف ر1032/2
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دردۀ مجیا دلش … ل»ال لحفاب لرعاع شاهزلد » ی ر لب »اد» (هاشو 101۶خف  2۷9ب

»با» لنن سجطاب ل» لهیب ل رل »ن هاشاب 1ت س»اد ل در هاشاب « تاز لاریی ه ز ا دی ه د »ن ش
شی »ن لسطن سع مم

ل قاتم رل ی

موه د تدب داد سدا در زمین لهل ر

میلع ممغا
میم موهاش .
در ررا تاا

»عی لز ق»ل سجطاب ل» لهیب می زل تاسط شا لسمامیل د ک ماالرا لز هاشاب »ن ای ب ا ند
ه د» (هاشو 101۶خف . 280

لمی رتیع للینن حییر معمانو ریز لز شام لب »و تاجر هاشاب »اد هن »عی لز شد ا »ن مارن یاد نزد »ازام
«»ن ش

مبادم

میلحو یاریلب شا رارللینن رعم للجن لو… لمی تیاث للینن محمی می می لب مم

ام»ن… میاها در دلرللعبادۀ نزد »ن ت لت اذرلریی »اقو لناع دالرو رل »ن میم س ر »ن یاناب رساریی» (هاشو
 101۶یف  4تهو هاشو مواانی هن »ن ش
راا لب موا ت

ممغالو مورماد دلئب لال قاا داع میم ر

لز دس ساقیاب

ه شب در مبزلو »ا دمعو لز لهل مم » مواذرلریی در همین رل ریز داب دلد (هماب .

تآوردهتحقیق ه
دس ه

رامو سجاک لن لرو در مص یوای لس هن هارازلرلب دنالرو لز دمجن زرلء لم لی محجو

او»ماب سع مم

م زماب شاهاب یوای در »ازی ری ب رهم مؤث ی دلش»نلری .لنن هارازلرلب در دانو میاب رمی
لنف»اد لری لیا مین ن

بها » »بیاد »ا ر »ن سع مم

»اد لس ب لیا سع مم

س رین

مبارتبی لز اماداو

تا یاا»اشو لی قمیلری زلداو م دعدلری میلرل .دنالبساالرلب یوای همچاب یاریلبهای دههاراب
لن لرو »ن س م
حاهمی

لمبی

رتا لر»ظاع لد»ماع لن لرو مولرینمییری موهاشییری رمی رل »ا همین سجاک »ن

تادلر سازری .نع دنالبساالر نا دههاب »انی »ن سع مم

رلس»ن »اشی تا »»الری تباعهای تا ی لم»هادی

قامو رژلدی یارسوز»اراب رل »مباسی »ا بها تعامل هبی .لز سای دنش تهیداب زلهیلب سد»شی در مهاع ردادهای
قیرا دامعۀ یوای رقیب او»ماب سیعمم »و »ادریب بها » ی

سیعمم »اب دداب »ی ب لز م زهای رظاع

مهانی ت قن مذهب یاد رل »ن رسمی رموشبای»بی .شاهاب یوای رشا هن در تبعی محض تهدا »ادری ماربی د رلب
شا ردماسب تضا » زلدلرینماب سیعمم
ل

زلدی ممل »یم» ی رصیب لهل مم

تبگ موشی رشا هن لز تهدا تایجن موا ت»بی ماربی د رۀ شا مباس
دنالبساالرلب سیعمم

موشی.

 .1هاشاب »ن لنن دد هن لررمن های شع ی مدمو در ررا شال ا ت»ن در دغ لتیای شع سع مم
مج هن تم هز لنن دف»ار » ممو سع مم

در »ین هارازلرلب سیاسو »اد لس

دانشا »س مدمو دلرد لما »ن لنن

در»ارۀ لنن مبطهن سدبو رشو»نلنب.
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شمارۀ نّست

کتابنامه ه
لسابیر»یگ مبمو ت هماب . 1038( .تاریخ عالمآرای عباسی .دجی  .1تد لبف چایدارن ماسای.1334 .
لتبیی مبیللجن ( . 1130ریاض العلماء و حیاض الفضالء .دجی  .2م» دب شامیی ی لسارو محمی»اق  .ممدیف »بیاد
یژ همدای لس مو.1390.
ل حیی»جیارو تهوللینن محمی »ن محمی . 1024( .عرفاتالعاشقین و عرصاتالعارفین .تصحیح ل»یحللجن یاحبااری مبن
تد لحمیب »ا رظارا مجمو محمی قد ماب .تد لبف م هز یژ همو می لث ما»ا .1389 .
»یلئارو مبیللباقو . 1004( .منتخبالتواریخ .هجا»ن 18۶8مصحح لحمیمجو لیب راسیجیس.
ت»ای لحمی »ن رص للجن ( . 1000تاریخ الفی .مصحح رباربانو مری ت م ضا .تد لب لر»مارلا مجمو ت هبشو.1382 .
توضجو لحمی . 13۷۶( .دههاب .م» دب ل»اللوضل یطیبو .نامه فرهنگستان» .دار  - 13۷۶شمار  .9یص 148تا .1۵۵
دبا»یی می زل »یگ »ن حفن . 103۶( .روضة الصفو یه» .و دا» .و تا.
یالدن رظاعللمجع ل»امجو . 48۵( .سیاستنامه .تصحیح محمی قز نبو م تضو میرسو .تد لبف ز لر.1344 .
یالریمی تیاث للینن »ن هماع للینن حفیبو . 930( .تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر .زن رظ محمی د»ی ساقو .تد لبف
ه»ا»دارن ییاع.1333 .
رلزی لمین لحمی ( . 1018تذه ۀ هو

قجیب .تصحیح دالد تاضل .تد لبف مجمو.1340 .

رضای تارمنب ت»احو محماد « . 1398( .سع مم

یاس ت هید»شاب شام »ن سیاس های یوانن» .شبه قاره

( نژ رامن رامۀ ت هبشف»اب  .شمار  .9یص .49-9
ساع می زل یوای . 9۷3( .تحفه سامی .تصحیح تعجیهاا تارمن لرشارلرو .تد لبف لررمن ثار موای ت هبشو .1389
ساریرماب رر « 13۷9( .نع االهو هدن در»ارۀ راع تادیااب» .ت دمۀ ت نی ب مرجفو .هستی .د رۀ د ع .شمار ( 4زمف»اب
. 13۷9
سیاری رلد  . 198۶( .در باب صفو یان .ت دمن رمضارعجو ر حللدو .تد لبف رم م هز.1380 .
شامجا لو قجو »ن دل دقجو . 108۵( .قصص الخاقانی .تصحیح حفن سادلا رای ی .تد لبف زلرا ت هبگ لرشاد
لس مو سازماب چاپ لر»مارلا.13۷1-13۷4 .
یائب تب نزی محمیمجو108۷( .ق  .دیوان اشعار .تصحیح محمی قد ماب .تد لبف لر»مارلا مجمو ت هبشو .دجی ل.۶-
تد للزمارو قز نبو م ربو . 1028( .تذکره میخانه .تصحیح لحمی اجچین معارو .تد لبف ش ه رفبو حار محمیحفین
لقبا

ش ها.1340 .

تجفوو رص للجن . 134۷( .زندگانی شاه عباس اول .دجی  .2تد لبف لر»مارلا دلرمشا تد لب.
تیض هاشارو م محفن . 10۵2( .رسالۀ محاکمه بینالمتصوفه و غیرهم» .ن هاشم محمیتهو دلرمیژ  .نشریه دانشكده
ادبیات تبریز .س  .9ا  .9یص  113تا .124
قاضو »نهاشر ّ
محمی ( . 103۷جام جهاننمای ّعباسی .تصحیح مجو حصاری ل یفاالف لر»مارلا دلرمشا ل یفاال  2014ع.
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قز نبو ل»اللحفن »نل» لهیب . 1211( .فواید الصفو یه» .ن تصحیح مهیمن حالشو م نب لحمیی .تد لبف ماسفن مطالعاا
تحهیهاا ت هبشو.13۶۷ .
هاشو تهوللینن محمی»ن مجو 101۶( .ا  .خالصهاالشعار و زبدهاالفكار (»دم شی لز رالحو ب  .تصحیح رویفن لن لرو.
تد لبف م هز یژ همو می لث ما»ا .1392 .
هاشو تهوللینن محمی»ن مجو 101۶( .لص  .خالصهاالشعار و زبدهاالفكار بخش اصفهان .تصحیح مبیللعجو لدنب » مبی
محمیحفین رصی ی هدبمانو .تد لبف م هز یژ همو می لث ما»ا .138۶ .
هاشو تهوللینن محمی»ن مجو 101۶( .خ  .خالصهاالشعار و زبدهاالفكار بخش خراسان .تصحیح مبیللعجو لدنب » مبی
محمیحفین رصی ی هدبمانو .تد لبف م هز یژ همو می لث ما»ا .1393 .
هاشو تهوللینن محمی»ن مجو 101۶( .رهن  . 4-1خالصهاالشعار و زبدهاالفكار رکن  .4-1رفدۀ یطو .ه»ا»دارن م هزی
م هز لسباد دلرمشا تد لب .شمار ه»ا - 104لد»یاا.
هاشو تهوللینن محمی»ن مجو 101۶( .ک  .خالصهاالشعار و زبدهاالفكار بخش کاشان .تصحیح مبیللعجو لدنب » مبی
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م نب ناد

ّ
محمیدالد مدی ی

2

م نب یالحوریا

3

چکیده ه

محمی ّ
رانفهبیااب لنن مهالن »ا هی ر شهن ه دب مهییۀ حهیهو لماع ّ
تزللو در مارد یهاحباب قیرا
سهیاسهو »ا لسه»واد لز می تئاب بدلنع »ن » رسهو حضهار راب »نمثا»ۀ دنش ی در م»ن رامنهای ّ
تزللو
موی دلزری .یس لز تعیین »دمهانو لز م»ن مكااتیاب ّ
تزللو هن در بها »ا یهههاحبهاب قیرا سههیهاسهههو

»نمبزلۀ دنش ی » یارد شهی لسه ل»زلرهای مارد لسه»وادۀ ّ
تزللو در دد »ازرمانو مبوو راب رل مع ّ تو
موهبیب» .ا » رسو شیاۀ لس»واد لز لنن ل»زلرها ر شن موشاد هن رشا ّ
تزللو »ن یاحباب قیرا سیاسهو
»هنمثها»هۀ دنش ی »یمههه» معطا »هن نژاو «ام ل »ادب» حهاهو لز ت ّحب لسه ه  .درر»یرهن تهالهب

لسه» لتژیهای ی »ندای سه ها دنش ی مها»جن »ا ل در دد ت تیب دنش ی »ن تغیی »ن هار مور د.
ً
ّ
تزللو در میهاب د دسهه»هۀ «شهههاههاب» « زرل» تهالبها »هن زرل مو ی دلزد .در » یارد »ها شههها لح»یهاط
م حظنهاری مادب هار» د شههیا های »اال » دب توفههی یذن ی م»ن موشههاد .تأثی مطالعاا تجفههوو
ّ
تزللو در مهیع قطعو رش ی در رظ ا ت»ن لح»مها تغیی دنش ی ههار» د قیاد ت دنهی یهه لحه »هاالی
م»ن رماناب لس .
ّ
کلیددواژههداف مكااتیاب تزللو یهههاحبهاب قهیرا سههیهاسههو دنش ی تحجیهل لر»ههادی او»مهاب
بدلنع.

 .1دلرمرای ده» ی ز»اب ّ
لد»یاا تارسو .دلرمشا ت د سو ممدی.

E-mail: Ayad.maryam@mail.um.ac.ir

 .2استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی .دانشگاه فردوسی مشهد (نویسندۀ مسئول)
 .3استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی .دانشگاه فردوسی مشهد.
تارن درنات ف  14لر 1399

تارن یذن اف  24ی دلد 1400

E-mail: Mahdavy@um.ac.ir
E-mail: M.salehinia@um.ac.ir

مقالۀ پژوهشی

→ »ا لسان تصان موتالریی لنن مهالن رل در تاررمای مرجن مماهی رمانیی.
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ّ
 1ه-همقدمه ه
 1ه 1-ه-هدرآمد

محمی ّ
در لنن یژ هم حضار یاحباب قیرا سیاسو »نمثا»ۀ «دنش ی» در م»ن رامنهای لماع ّ
تزللو »ا لس»واد لز
ً
تادن »ن لرتباط »فیار ّ
شیاۀ تحجیل لر»هادی او»ماب بدلنع » رسو موشاد» .ا ّ
تزللو »ا در»ار (هن تالبا د رلد ر لز رل
ِ
رامنرشاری »اد لس » رسو شالهی رشا ی »ن مهاماا حاام»و »نمثا»ۀ «دنش ی» شیاۀ » یارد ل »ا راب موتالری
لهم ّی شانارو در اذر لز سطح ثار ّ
ّ
تزللو دس»یا»و »ن مهانی حهیهو ی دلش»ن »اشی .در میاب ثار ّتزللو رامنهای
یاص «تالب مدارب در یاس اانو» » لی لنن » رسو مباسبت لس ب »ن نژ »ا ّ
ی »ن دلیل نژاو ّ
تادن »ن لننهن
»فیاری لز لنن رامنها یطا »ن ( اا »ن دریالس ِ «دنش ی» راش»ن شی لری .لی» ِ سبع رامنها »ا سبع راش»ار
ّ
ّ
نبو تارن رشارا رامنها (یس لز  488ه ق
تعیین ِ
دقیق مدارب ممدص »ادب ته ِ
سان ثار تزللو در هبار ِ
نژاوهای یایو لس هن بها رل شانف»ۀ ّ
تادن » رسو موهبی ّ
(زرننها 2۵3۶ف . 13۷
لز م»ن رامنهای ّتزللو هن یس لز م گ ل شدصو راشباس دمع ری ه د لس نع تصحیح »ن له»ماع ّمباس
ّ ً
لقبا لرراع شی هن در سا  1333ه»ا ت شو ل»نسیبا مریدل در سا  13۶2لر»مارلا لمی هبی چاپ رماد
ّ
لس  .لنن مرمامن شامل سو سن رامن لس هن مؤلر بها رل در یبج »ا دس»ن»بیی ه د لس  .چدار »ا لز ه»ا
» لساس ربهۀ لد»مامو مدارب (شاهاب زرل ل»ف»شاب »ن حاام
تح مبالب «تصا

تهدا راعاذلری شی لس

»ا یبرب

مالمظ هن »ن ه ق راش»ن» شامل رامنهانو یطا »ن لت لد ااراااب »ندز چدار دس»ۀ

»االس .
لز مرماع رامنها د رامن یطا »ن شا د لزد رامن یطا »ن زرل یبج رامن یطا »ن ل»ف»شاب حاام
هم رامن یطا »ن تهدا شم رامن یطا »ن سان مداربین لس  .مهانفۀ تعیلد رامنهای ّ
تزللو »ن یاحباب قیرا
تادن ّ
سیاسو در هبار حرب »االی ه نع لز لنن رامنها رفب »ن رامنهای یطا »ن سان لت لد رمابدهبیۀ ّ
تزللو »ن
ّ
لهم ّی رامنهانو لس هن یطا »ن راب راش»ن شی لری .در مهالۀ حاض »ن ُرن رامن لرداع دلد موشاد هن
لنن قم
ناو لز راب یطا »ن شا

(1

ّ
(تزللو 13۶2ف  1۵ 14شم رامن یطا »ن زرل (تد للمجع ضیاءللمجع

مری للمجع (همابف  28تا ۵2

د رامن یطا »ن سان نن (ناو لز ل»ف»شاب حاام »ن راع معینللمجع

(2

ناو لز شاا دلرم (همابف  ۵3تا  92هف»بی.
 1ه 2-ه-ه ّ
معرفیهمبنایهنظری ه

«دنش ی» در معبای ماع ه ت دی »ندز «یاد» رل شامل موشاد (هاریرنچ 199۵ف  . ۶3۷در لنن مهالن چبابهن
ّ
در ر نا د بدلنع چبین معبای اف» د لی لز دنش لب می رظ ریف ب »جان «دنش لب» دس»نلی لز لت لد هف»بی هن »
مها»ل «ما» »نمثا»ۀ »ا ردلرریااب »ن نع سای»ار
لساس سای»ارهای د قطبو ر نا دهای لد»مامو لنیئالاژیها در ِ

سال پنجاه و چهارم
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لنیئالاژنع یاص ق لر موای ری ( بدلنع  201۵دف  . ۵ 4لنن سای»ار لنیئالاژنع لز دنیاا یذن ریااب
ّ
ب (در با ما «حهیه » تجهو موشادب درحالوهن مهانی دشمباب نا مدالواب لنیئالاژنع ما (» با
دنش لب «لنیئالاژی» رامیی موشاری ( بدلنع 2013ف  . 1۷۵بدلنع تحجیل لر»هادی او»ماب رل رن »نمبالب
ر نا دی در تحجیل او»ماب هن «مطالعۀ او»ماب »ا نع رش ا یاص» »ا لمااب هار» د تمامو شیا های مطالعاا
او»مارو سان شیا های م تبط در مجاع لرفارو لد»مامو تع نر موهبی ( بدلنع  201۵للرف  4۶۶ب
ر نا دی هن تم هز ب » » رسو لر»هادی ساءلس»واد لز قیرا  resistanceب لس (همابف  . 4۷8در چبین
ر نا دی »نرار ربیعو مطالعۀ شش دهای ا های در ماضع قیرا » لی س ها «دنش لب» در م هز ّ
تادن ق لر دلرد.
ِ
ّ
رهطۀ تمانز للشای بدلنع در » رسو لر»هادی او»ماب ر ح سای»ار مثجثو او»ماب_ شبای _ دامعن لس .
ی » «شبای » »نمبالب مامل لرتباط میاب ّ
ماقعی ها سای»ارهای لد»مامو او»ماب تأهیی موهبی ( .بدلنع
2013ف  201۵ 1۷۶للرف  201۵ 4۷2ف « ۶4شبای » در رشا بدلنع »نمبالب دلرم رش اها
لنیئالاژیها هبرارها لرزاهای مم» ک دامعن در سطح ه ب می های لهبو شدصو لمضای دامعن در
سطح ی د تع نر موشاد( .همابف  ۷1لنن می های لهبو »فیار ییچیی ت لز معارو او»مارو هف»بیب »با» لنن
تالییهببیااب م»ن تمامو رچن «شبای » رامیی موشاد رل در او»ماب یاد لظدار رموهببی .بدلنع »ا تأهیی »
ض را ّ
تادن »ن دلرم لد»مامو_ ت هبشو ( 3مم» ک میاب تالییهببی مدارب م»اب او»ماب رل «ها ن شبای»و»
ّ
لی مع ّ تو موهبی هن تبدا »دمو لز لر ماا ب »ن ضاح »یاب شی لس  ( .بدلنع  201۵رف  ۵در ر نا د
لد»مامو -شبای»و ل »ن مطالعۀ او»ماب یژ همش »ا » رسو رنزسای»ارهای ممداد در ه ع نا راش»ار »ن موهاشی
»ن زن سای شبای»و لنن دالل های او»مارو دس نا»ی.
»ا ّ
او»ماب لر یانیاب (»ن نژ سیاس میلرلب لیحا
تادن »ن لت لد ا هانو هن در ثار بدلنع «دنش ِلب»
ِ
ّ
رسارن تجهو شی لری موتالب او دنش لب در رظ ل شامل د دس»ۀ «دنش ی تیزنالاژنع» (لت لد ا هانو هن »ن
ّ
دلیل نژاوهای دفموشاب دنش ی تجهو موشاری «دنش ی لنیئالاژنع» (لت لد ا های حامل لنیئالاژی
مدالر «ما» لس  » .لساس لنن ربهن»بیی در رامنهای ّتزللو ه اا »ا یاحباب قیرا سیاسو »نمثا»ۀ «دنش ی»
ِ
» یارد شی »اشی لنن لت لد دزء دنش ی لنیئالاژنع یالهبی »اد.
ّ
تادن بدلنع در تحجیل لر»هادی او»ماب »یم» معطا »ن » رسو م»اب حا ی او»ماب رژلدی س»و »اد لس .
ّ
ّ
ی در مهاالا م»عید یاد موهاشی ترجو لنیئالاژی در لرالع سای»ارهای او»ماب ماربی سای»ارهای معبانو رحای
لژاارو هبمهای او»اری … رل »نیارا رظاعمبی » رسو هبی ( .بدلنع 1389ف » 1۷3ن مهییۀ ل «ه اا
تماع نژاوهای
مودامو »ن چیزهای یا م »اط »اشی لر»ظار مور د »ا هبا های تالییهببیۀ [م»ن] م تبط »اشی ِ
سای»اری او»ماب موتالربی » لی تأهیی » چباب مواهیمو »ن هار ر ریب ی لنن ر ری در مارد دنش لب مدالوین نا
ِ
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دشمباب داد دلرد ( ».بدلنع 200۵ف  » ۷34لساس چبین ر نا دی لر»ظار مور د ّتزللو همچاب ه
ّ
تالییهببیۀ م»ن لنیئالاژنع تا حی تالب در دد »ازرمانو مبوو دنش لب هاشیی »اشی .در لنن یارا »ا » رسو
ّ
دزئیاا م»ن موتالب لس»وادۀ ل لز لرالع لس» لتژیهای » تو (لت لق ن رو … معبانو (ربهن»بیی قطبوسازی
لس»عار های شبای»و … لس»یاللو (ق نبن ری تعمیب ر»یرنای ی … » لی »ازرمانو مبوو دنش لب رل رماب دلد.
ر نا د بدلنع در او»مابها ی لر»هادی لز لحاظ ّ
تادن »ن ّ
دزئیاا مبحص »نت د لس » .ن همین دلیل » رسو م»ن »ا
ّ
لس»واد لز لنن ر ا موتالری لر ماا دقیهو در مارد شیاۀ » یارد تالییهببیۀ ب در لی»یار یژ همش »شذلرد.
»نلس»ثباء لس» لتژیهای ی هار» دی مثل لس»واد لز لتعا مردا لس»عار ها مبا نن لس» لتژیها راع
دالل های او»مارو مارد» رسو در ثار بدلنع همالر نافاب ریف ب »جان ی »ا ّ
تادن »ن نژاوهای م»اب
ِ
ّ
مارد» رسو در ه مهالن لس» لتژیهای یایو_ هن در م»ن رماد دلش»نلری_ رل » لی ر ح » رسو لر»دا ه د

لس » .نمبالبمثا » رسو «مالعت نبو (« » 4رهیضن ( ۵ها» «هبمهای او»اری ( » ۶تبدا در » یو لز مهاالا ی
لرراع شی لس  .رانفبیااب مهالۀ حاض ریز »ا یی ی لز شیاۀ بدلنع لز میاب مبا نن مط حشی لز سای ی تبدا
»ن مبا نبو ی دلی»نلری هن رماد رلهب د لنیئالاژنع بها در م»ن مارد» رسو داد دلش»ن »اشی .همچبین لز رراهن در
لز » یو

شبای»و او»ماب مراز لس
لنن ر نا د » رسو تماع نژاوهای او»مارو » لی دس»یا»و »ن زن سای
ِ
ّ
شدصی ها هار» د ضمان هن بدلنع
مبا نن تی بدلناو ریز لس»واد ه د لنب» .نمبالبمثا در » رسو تاییر
در » یو مهاالا یاد »نرار اذرل مد»ص »ن ب لشار ه د لس ( بدلنع  201۵للرف  4۷۵لز شیاۀ ت ه
در ی دلی»ن »ن «ربهن ّ
2003ف » 14۶د » د لنب.
هان ا هو نا شدصو» (ت ه
لس»عار ها در » یو لز ثار بدلنع »ا ر نا د شبای»و ( بدلنع 2013ف 18۷

در » یو »ا ر نا د

لرسطانو ( بدلنع 1389ف  » 234رسو شی لری .در » رسو حاض لز شیاۀ لس»عار شباسو شبای»و »د ا ت»نلنب
لس»عار های م»ن رل » مببایهاستعارههایی که بر پایۀ آنها زندگی میکنیمه( ۷لث لیاا

دارفاب » رسو ه د لنب» .

لنن »ا رنب هن »ا لس»واد لز رظ نۀ تمبیدو در » رسو لس»عار ها »فیاری لز دنیاا های تالییهببیۀ م»ن لز دنی یژ هما
یبداب موماربی تبدا »دمهانو نات»ن موشاری هن »نی لح در ز»اب ل رماد یییل ه د لری .درحالوهن »ا لس»واد لز
ّ
رظ نۀ لس»عارۀ شبای»و یژ هما »ن رظاع توا تالییهببیۀ م»ن »و ی د یو مو» د نژاوهانو رل مونا»ی هن ممان
لس ّ
ح»و لز دنی یاد ل هب یبداب ماری »اشبی.
 1ه 3-ه-هپیشینه

ّ
مكاتیب ّتزللو همچاب دنش ثارا ماضاع » رسوهای م»عیدی لز دببنهای ااراااب »اد لس  .لز رراهن
«تزللو مار » ّ
تزللو »ن ّ
شدصی ّ
ّ
تادن دلرری در لنبرا »ن » رسوهای »ازرمانو
رانفبیااب لنن مهالن لز میاب دا

تیب میزلب لرتباط »ا مهالۀ حاض لز لحاظ مببای رظ ی لشار موشاد.
«دنش ی» در م»اب م تارو »ن ت ِ
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تضائجو در یانابرامۀ هارشباسو لرشیا چدل رامن لز ماالرا یطا »ن ردا سیاسو م نیلب یانما ریلب رل
ّ
ّ
قیرا
»ا تادن »ن م»غی های رمابدهبیۀ شیاۀ »یاب مف»هیب نا تی مف»هیب » رسو ه د لس  .تأهیی یانابرامن » ر ل»ط ِ
ممداد در رامنها مهانفۀ لنن ر ل»ط در دس»نهای مدارب یانما ری تی یانما ری لس  .رانفبی یاد »ن لنن
محی ّدن لشار ه د لس هن »ا » رسو »دمو لز رامنهای نع ت د رموتالب تأثی ّ
سب او»ماب رامنرشاری »

رت»ارهای شدصو در ز»اب رل »ا ّ
قارعی رماب دلد( .تضائجو 1388ف  13دنش محی ّدن لنن یژ هم رمارنای ی

مارد ر نا ِد ماالرا »ن دنش ی » لساس لنن » رسو
تی تصادتو لس هن »امث میع لمااب ر»یرنای ی مجمو در ِ
موشاد.
ماضاع رسالۀ ده» ی ّزرننهم تعیین راع » یارد تارسوز»اراب »ا دنش ی در د رۀ حاام ت هاب (ق ب  ۵تا ۷
تعیین میزلب تجبۀ یمار نا میلرل در ر نا د راب لس  .رانفبی ثار لد»و »ازماری لز لنن د ر رل در چدار »دم
در»اری (ت ّ یو لراری تعجیمو (قابوسنامه کلیلهودمنه گلستان سعیی م تارو (تذکرة االولیاء مثنوی
ّ
ماشهارن (خسرو و شیرین غزل ّیات سعدی » رسو موهبی » .لساس ر»انج لنن » رسو »نرارهجو در د رۀ
لد»یاا در»اری »ن سای ّ
مارد» رسو ر نا د حذ دنش ی تالب لس ر ری هاهم یمار لز ّ
لد»یاا ماشهارن
(زرننهم 139۵ف » . 9۶ 9۵ا ّ
مماهی موشادّ .
تادن »ن حرب »االی مبا»ع مارد » رسو تحجیل شیا های »ازرمانو
ّ
دنش ی در لنن یژ هم در مهانفن »ا ر نا د لر»هادی بدلنع هجو اذرل لرراع شی لس » .ن همین دلیل ر»انج
»ندس می ّهجو هف»بی رانفبی مرا ی دلی»ن »ن ّ
تحا شیا های تالب در »ازرماد دنش ی رل ریلش»ن لس .
لمامو رریی در یانابرامۀ هارشباسو لرشیا » لساس لقال »انزنی در کتاب ّ
النور دستور الجمهور در دردۀ
»عی لقال مبها لز ل در سان ه»ب م تارو تارسو لز ق ب  ۵تا  8ه ق »ن »حث دنش »اداو تی ّن رزد »انزنی

موی دلزد » .لساس لنن » رسو دنش ی در رظ »انزنی «تی ل (تی حق » لس رن «تی من» .توا ا ممیۀ لنن
ً
لح»ا لظدار موهبی هن »ن مواهیب ّ
سب م تارو
» رسو »ا مهالۀ حاض ر نا د تی لر»هادی یانابرامن لس  .رانفبی ی
لنیئالاژی »انزنی رل لز یارر » رسو
ییاع ل ّ ّلیۀ لس ع یانببی یالهی ماری (لمامو رریی 139۶ف  2 1ب درر»یرن ی
ِ

رموهبی.

رلس»انو دد مو در رسالۀ ده» یلا هاشیی لس »ن رظ نۀ ل»ن م »و در مهاع تیجفا ( رن مار

در مارد

دنش ی دس نا»ی ر نا د ی رل »ا ت سوۀ ت »و مهانفن هبی» .نمبالب مدبت نن ر»یرۀ لنن یژ هم موتالب »ن «میع
لرحصار حهیه رزد ا هو یاص» در رظ نۀ ل»نم »و لشار ه د (رلس»انودد مو 139۷ف  . 183مدبت نن توا ا
لنن » رسو »ا مهالۀ حاض » رسو دنش ی در موداع تجفوو »ی ب ر نا د لر»هادی در لنن رسالن لس .
ت»احو در مهالنلی در دف»رای مجل تأنیی مغاالب رادنی ا ت»ن »یهاریهای راب لز سای ماالراس » .ا
» رسو شالهی ز»ارو مالددۀ ماالرا »ا یاحباب قیرا سیاسو در سطاح تاییر توفی

تبیین رانفبی ر»یرن
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ّ
شدصی ماالرا »ازتا تباقضاا میاب ی د لنیئالاژیهای رظاع لنیئالاژنع
موای د هن تباقض ممداد در او»ار
«لس ع» لس ( .ت»احو 1392ف  ۶4ا چن در م»ن نا تد س مبا»ع مهالن لشار لی »ن شیاۀ تحجیل لر»هادی او»ماب
ت ه رمی لس ب »ا ّ
تادن »ن سای»ار مهالن شیاۀ تحجیل »ن رظ مورسی رانفبی لز لنن ر نا د »د » د لس .
» لنن لساس مهالۀ مارد»حث »نمبالب ییمیبۀ لنن » رسو مط ح موشاد.
ّ
شطحیاا »انزنی »فطامو »ا ر نا د بدلنع در تحجیل لر»هادی او»ماب
حامیی شی لب در مهالنلی »ن » رسو
ی لز رشارا لنن مهالن لثباا لمااب هار» د لنن رظ نن در تحجیل م»اب م تارو »نرار ماع

ی دلی»ن لس  .هی
ّ
شطحیاا »نرار یاص لس  .مدبت نن ر»یرۀ لنن » رسو «ممداد »ادب رلهب د او»مابهای لنیئالاژنع نعبو »یاب
ّ
شطحیاا »انزنی» لس ( .حامیی شی لب 1392ف
رااا مثب در»ارۀ یادماب »یاب رااا مبوو در»ارۀ دنش لب در
 88لنن مهالن تبدا لث ی لس هن رانفبیۀ ب »ا ر نا د بدلنع »ن تحجیل لر»هادی او»ماب م»اب م تارو تارسو ی دلی»ن
لس .
ّ
دری در ه»ا»و هن » می لز رسالۀ ده» ی ل س »ن » رسو رامنهای تزللو »ا ر نا د را سبعشباسو الننلی
غزالی ّ
موی دلزد .لز مدبت نن دس»ا ردهای لنن » رسو رل موتالب تع نر سبع رامنرشاری زلهیلرن در مكاتیب ّ
تادن
»ن تجبۀ لنن سبع » لث دلرف (دری 1392ف  . 249یژ هم مارد»حث »نمبالب ییمیبۀ لنن مهالن لز رظ » رسو
دزئیاا لس»واد لز شیا های رلنج در تحجیل لر»هادی او»ماب » لی » رسو رامنهای ّتزللو دالب ّ
دقیق ّ
تادن لس ب

ّلما ر نا د ب سبعشباسو لس

» رسو شیاۀ مالددۀ م»ن »ا «دنش ی» در هاراب ّ
تادن یژ همش ق لر رش ت»ن لس .

همچبین ر نا د بدلنع در تحجیل لر»هادی او»ماب رشا تالب » لنن لث ریف .
»ا ّ
تادن »ن رچن اذش مهالۀ حاض ردف»ین » رسو در ماضاع تحجیل لر»هادی ر نا د م تا »ن «دنش ی» در
رامنهای راب محفا موشاد .همچبین رشا م تا »ن یاحباب قیرا سیاسو ییملزلنن تبدا در مهالۀ ت»احو ماضاع
لرحصاری » رسو »اد لس  .شیاۀ ما لز لحاظ هار» ِد ر نا د دقیق دزئورش بدلنع »ا مهالۀ مذهار ریز م»وا ا
ّ
للو مار »ا یاحباب قیرا سیاسو موی دلزنب.
لس لز زل نۀ تاز لی »ن رل»طۀ تز ِ
 2ه-هبحثهوهبررسی ه
تها ه
یسازیهوهمقایسههوهتوصیفهشخصی ه
 2ه 1-ه-هطبق ههبندی،هقطب ه

»ا ّ
تادن »ن م»ن رامنهای ّتزللو رهم یاحباب قیرا سیاسو در ربهاا «ما» «دنش لب» ّ
سیا لس  .در »فیاری لز

»دمهای م»ن حضار یاحباب قیرا سیاسو »نمثا»ۀ «ما» دنی موشادب درحالوهن در » یو یار های م»ن »ا لنن
ّ
شدصی ها »نمبزلۀ «دنش ی» » یارد شی لس  .لنن لم م»باقض »ا دنیاا بدلنع ریف ب »جان ی »ن لح»ما
داد تباقض در دنیاا های شدصو نع ت د لشار ه د لس ف «لز رراهن لشداص لحی ممان لس مضا
ّ
ا های لنیئالاژنع م»عیدی »اشبی ترار (می های لهبو بها تح تأثی لنیئالاژیهای م»وا ا ممان
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ً
رهای اا م»باقضو رل »ن داد رری» ( بدلنع 2013ف  . 1۷9در لنن مهالن ی تا
لس مهانی شدصو دنش »ا ِ
یار او»ارهانو لز م»ن » رسو موشاری هن در بها یاحباب قیرا سیاسو »نمثا»ۀ «دنش لب» »ازرمانو شی لری.
ّ
در رامنهای ّتزللو یاحباب قیرا سیاسو رل »ن د دس»ۀ هجو «شاهاب» « زرل» موتالب تهفیب ه د .اا ّتزللو
ه د لنن ا ها رل در هبار ناینش »نمثا»ۀ قطب مها»ل «ما» مط ح موهبیف «رراا ی ا » د ش ط »ف»نلری رجب
مجا راه دب لز تفاد د ر »ادب ه هن در رجب الن ت ماب دلدب لس رجب ّ
ّ
مجا ی معجاع لس » (ت ّزللو 13۶2ف
 ۵3ب ّلما در »یم» مالرد ر ی سدن ل »ا زرلس لز راش»ن در مارد شدص شا در مهاع «دنش ی» یاددلری
ّ
موهبی .لی» لنن د دس»ن ق»و ی ررگت موشاد هن »ن مدارباب رامنها دق هبیب .لز »ین تماع رمارنهای ماداد
تبدا د رمارن یطا »ن شا (همابف  14تا  18راش»ن شی لری »ن ل »نمثا»ۀ دنش ی موی دلزری .لتز ب » لنن مودلریب
لنن د رمارن م »اط »ن رامنلی هف»بی هن »نلدبار »ن دریالس شا »ن تح ن می لس ب درحالوهن رامنهای ّ
تزللو
ً
تالبا دل رجبارن »اد لری .تبدا راش»ۀ ّ
تزللو یطا »ن شا »نمثا»ۀ دنش ی در لقع رامن ریف ب »جان ّ
دتامیۀ ل س
»ن زرل
ّ
هن در محض شا لن لد ه د لس »عیت »ن دریالس شا ب رل »نیارا ما»ا » لی ی موت س»ی» .ا تادن »ن
ّ
ً
لشارلا هاتا ّ
تزللو »ن شاهاب در سان رمارنها هن تالبا »ا لژااب هجو قا»ل توفی ی مثل «لمی یادشا » (همابف
« 28ت ک» (همابف  49رن »ا لشارۀ مف»هیب »ن راع شا لرراع شی لس ب »ن رظ مورسی ّتزللو »ا یاددلری لز
ی دلی»ن »ن مفائل م »اط »ن شدص شا لح»ما یط رل » لی یاد یانین رد لس  .م

» لنن در مارد زرل

لحن تبیت ی ریز »ن هار ا ت»ن شی لس .
ّ
میع تمدص»دمو »ن «دنش لب» در م»ن تبدا در مارد ا «شاهاب» دنی موشاد در مارد زرل تأهیی »یم»
ّ
» شدص لس رن ربهن .در رمادلر زن شیاۀ تمدص»دمو »ن «دنش لب» رل مو»یبیبف
14
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ً
مو»یبیب هن در مارد ربهۀ زرل شیاۀ ناد ه دب در م»ن دقیها »ناارنلی لس هن لر»ظار دلرنب در مارد «ما» »اشی.
ت دیح راع » ربهۀ ت دی ربهۀ ت دی » ربهۀ ا هو رمابدهبیۀ هاشم ّ
تزللو در میع تعمیب نژاوهای مبوو
ً
ّ
ماس لنن ر ری در مارد ربهۀ شاهاب دنی
تمدص»دمو میع ییمت ضای ی در مارد لنن ربهن لس  .ته نبا ِ
ّ
موشاد .لز نژاوهای دالب ّ
تادن در زمیبۀ تمدص»دمو »ن ربهۀ زرل در مها»ل شاهاب میع لشار »ن رظاعللمجع
ً
»نمثا»ۀ «دنش ی»س » .ا ّ
تادن »ن لرتباط رفب»ا راالرو تاأع »ا لح» لع م»ها»ل میاب ّتزللو یالدن »ن رظ مورسی
ً
لشار »ن رظاعللمجع مبحص ل »نمثا»ۀ «ما» راشو لز درک یالدن »نمثا»ۀ نع «شدص» رن مضای لز «ربهۀ» زرل در
رظ ّ
تزللو »اشی.
لس»واد لز لژااب دلرلی »ار معبانو مبوو در مارد ه د ربهۀ شاهاب زرل در م»ن »فامی »االنو دلرد .لنن لم در
ً
مارد ربهۀ زرل »فیار شینیت لس ب ّلما تالبا »ا هار» د لژاارو یارا موای د هن رمابدهبیۀ را ااهو توج زن
یطای سدای ل س  .هار» د لژاارو چاب «تاتل» «داهل» «ت ر» در مارد زن »ن ل لنن لمیی رل مودهبی
هن لمااب تغیی ش لنط داد دلردب درحالوهن ّ
تزللو »ا هار» د لژاارو چاب ُ
«سبع» «ظالماب» رظ یاد رل در مارد
ابا ممیی شا تی قا»لهیلن »ادب ی شاار موهبی .رمارۀ زن در مهانفۀ لشارلا ّتزللو »ن شا زن قا»ل ّ
تادن
ِ
ِ
لس ف
«… ییم ت هو هبی هن حهیه

ب ت ک سبعو »اشی در قالب م دی ه هن ییم ت هو هبی…

لا »یلب هبی تا مالراب ساقن ی رل ییم هببی لسی هب »اد »ن حهیه داهجو »اد در یارا
ماقجو» (همابف . 49

در رمارۀ تاق یواا «لسارا» «ددل» هن لمااب تغیی بها داد دلرد »ن زن رفب دلد شی لری .در مها»ل
شا حیالرو لس هن ه از رموتالری تبینل »ن لرفاب شاد .م » لنن هار» د لژۀ «سبع» ّ
نژاو «درریاو»
تادن »ن
ِ
مادب تأهیی » یط رزدناو »ن شا لس » .ا ّ
دلرف»ن شا نا
تادن »ن لنن را»ن »ن رظ مورسی «تی قا»ل هیلن »
ِ
ِ
ِ
ّ
ّ
شدص ی »اشی.
لریک تزللو »ن مفائل م »اط »ن
لح»ما »فیار لریک هیلن ی لز مجل تادن ِ
ِ
ّ
در »دمهانو لز م»ن ّ
تزللو لز تهفیب»بییهای هجو هم ل »ا قطبوسازی مهانفن لس»واد موهبی هن شامل
تهفیب م دماب »ن ا های «لمی لب لسی لب را»یباناب لهل »صی ا» (همابف « 28یبا ا ت»شاب در حصن لما
یاص ّ
ّ
ّ
للداص لهل
یالص لهل هیاس
در حصن ما در حصن دما» (همابف « 31مالع لهل توج
»صی ا» (همابف  40تا  42مو»اشی .را»نلی هن در مارد لنن تهفیب»بییها دجب رظ موهبی لمااب دا»رانو لت لد
»ین ربهاا مد»جر لس » .نلس»ثباء «را»یباناب لهل »صی ا» در تماع مالرد له شی »ا ّ
تادن »ن راع لژااب »نهاررت»ن
ً
»ن رظ مورسی «دنش لب» موتالربی تغیی هببی در زم ۀ «ما» در نبی .در نع مارد ّ
مف»هیما »ن ّ
ماقعی شدص
تزللو
زن در ربهن»بیی لشار موهبی لز ل مویالهی » لی لرتهاء دردۀ یاد ت ا هبیف
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ّ
«چاب ییر زلرا »جغن للجن لمجو للمهاماا م ل لز دانو راز ت »ن دانو رتیعت مویالری من ریز
ّ
ی رل لز لسول ّ
ّ
سیب لس مویالرب…
للفاتجین هن مهاع ا ل ّ لس »ن لمجو مجیین هن مهاع ا
»فیج ب هبی هن »نز دی لز حضیض دردۀ مالع »ن نهاع دردۀ یالص لر»ها هبی» (همابف . 41

»ن رظ مورسی لز رظ ّتزللو لمااب لرتهاء دردۀ زن »ن ّ
«یاص للداص» داد ریلردب ّلما ل موتالری ت ا هبی
تا در زم ۀ «یالص» در نی ربهنلی لز «دنش لب» هن در ّ
ماقعی»و رزدنعت »ن «ما» ق لر دلرری.
 2ه 2-ه-هکاربردهضمای هره

ّ
میع تمدص»دمو »ن ربهاا « بها» در سطح ضمان ریز تبدا در مارد شاهاب ییق موهبی .در مارد شاهاب 1۷

مارد هار» د ضمی دمع تبدا  9مارد هار» د ضمی مو د دنی موشادب درحالوهن ضمی دمع تبدا د »ار » لی لشار
»ن زرل »ن هار رت»ن لس  39مارد هار» د ضمی مو د » لی زن در م»ن داد دلرد .لس»وادۀ ت ل لب لز ضمان دمع
مؤد»ارن رسمو ریز توفی شادب ّلما »ا ّ
ممان لس »ن معبای لرتباط ّ
تادن »ن سبع ه ِع ّتزللو در رامنها ضمان دمع
ً
نبا همیمن » لی لشار »ن شاهاب »نمثا»ۀ «ربهن» رن «شدص» »ن هار رت»نلریّ .زرننها در » رسو م»ن ّ
دتامیۀ
ته
ّ
یاص ماری لز تمجق ّ
ّتزللو در محض شا »ن سبع ّ
ّ
(زرننها
تزللو در سدن او»ن »ا ی لشار ه د لس
2۵3۶ف  . 1۷1راع ضمان ِ »ا م دع شا در رامنها لنن را»ن رل تأنیی موهبی .ضمی ی هن »یم لز همن » لی لشار »ن
ِ
ّ
شاهاب »ن هار رت»ن لس «لنماب» لس هن همالر در معبای « بها» » لی میع تمدص»دمو »ن هار مور د رن
در معبای «ل » » لی لح» لع» .ا هار» د لنن ضمی ّتزللو لز لشارۀ لرحصاری »ن شا تعجو یاددلری ه د دنیاا یاد

رل مببو » تف ّ ی نژاوهای مبوو »ن تماع شاهاب اذش»ن نبی شاار موهبی .هار» د ت ل لب ضمان مو د در مارد
ّ
تمدص»دمو رشا ّ
تزللو »ن ه زن »نمثا»ۀ نع «ت د» یاص رن مضای لز ربهۀ زرلس .
زرل رمابدهبیۀ
ّ
ّ
هو راب ی ررگت رماب مودهی.ه
»نلننت تیب تزللو توا اهای ت دی زرل رل در مهانفن »ا هان ا ِ

 2ه 3-ه-هکاربردهافعال

لز مرماع  321تعل ماداد در رمارنها  224تعل دلرلی زماب حا  82تعل دلرلی زماب اذش»ن  1۵تصل در زماب
نبی هف»بی» .فامی »االی لتعا زماب حا هن حی د هو»اد دریی لز لتعا رل شامل موشاری رمارو لز لهیل تعجیمو
م»ن »ا هی تغیی دنش لب لس  .میع تأهیی » اذش»ۀ «دنش لب» موتالری لرشیزۀ راب رل » لی تغیی ییاس»ن »ن «ما»
لتزلنم دهی .را»ۀ تاق رل در لنن رمارن موتالب دنیف «مجاک »انی هن در مجاک اذش»ن رش ری لم لء ماضو سجطاب
مجاما للپلرس ب رغ لز زن یاک »ن ز»اب حا مواانبی هن نا مجع نا ق ّ ةللعین…» ّ
(تزللو 13۶2ف 1۵
ّتزللو »ا لشارۀ مد»ص مبدب »ن اذش»ۀ س رین سجراقو »ن زماب حا »ازموا دد شا رل »ن تغیی ت لمویالری.

74

جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)

شمارۀ نّست

لز میاب لتعا ماداد در رمارنها  21۵تعل دلرلی دن یب ی  ۷3تعل دلرلی دن لل»زلمو  32تعل دلرلی دن
لم ی تبدا  1تعل دلرلی دن ی سمو »اد لری» .فامی »االی دن یب ی رمابدهبیۀ تجبۀ هی «تعجیب لر»ها
ّ
لر ماا» در م»ن لس  .یس لز دن یب ی لس»واد لز دن لل»زلمو هن لز لحاظ »فامی در رتبۀ د ع ق لر ا ت»ن لس
ریز م » تعجیب ت ا ّ
تزللو » لی قباالریب هبرارهای ماردرظ یاد »ن «دنش لب» لز ر نق لس»یال »ا رمان

دارب لح»یاط رل رماب مودهی .در تأنیی لحن مح»ارارۀ ّ
تزللو موتالب »ن رمارنهای ت ل لب لس»واد لز دن یب ی در
معبای لل»زلمو لشار ه د .در رمارۀ زن »ا داد لس»واد لز دن یب ی لز قیی «لا » لس»واد شی لس هن مدارب رل

در حا ت دنی ق لر مودهی توفی یذن ی م»ن رل »اال مو» دف «»ن حهیه شباسی هن لا نع ت ض لز ت لنض ییلی
تعالو ت مواذلرد نا… دردۀ ی دز حضیض مهاع ل ّ ریف لزدمجۀ لهل توج لس » (همابف » 42ا هار» د
ً
«لا » ّتزللو »ن دمجنلی هن تماما یب ی لس دن لل»زلمو مودهی »نلننت تیب رل ت لر لز یمب زن رل » لی یاد
»از مواذلرد.
ّ
کاربردهقیدهاهوهوجهیتهمتن
 2ه 4-ه-ه

در دلد های »ن دس می »ارها لز قیاد شع ت دنی شامل «مش » (» 2ار «لا چن» (» 3ار «لا » (» 1۵ار
لس»واد شی لس » .فامی »االی قییهای ت دنی رمارش میع تجبۀ ّ
ددی حهیه » م»ن لس  .در مها»ل لنن »فامی

»اال لز قیاد تأهیی ق ّ
طعی شامل «»انی» «ه از» «»ن حهیه » «ال»ی» «للب»ن» «»نض را» تبدا در شم مارد
لس»واد شی لس » .ن رظ مورسی مجورتب حم ا تبی ّ
تزللو »ن تجفون مطالعاا تجفوو ل در چبین سبع
راش»اری »وتأثی رباشی .لز تأثی شیاۀ لس»یال مبطق ت سون در سبع راش»ار ّتزللو ییملزلنن او»نلری ّ
(زرننها
2۵3۶ف  . 142در لقع رچن ّ
تزللو در ّرد هیع ب موهاشیی » یو رلء ّ
یاص تجفوو »اد رن «ر ا» ت سون در
ّ
اهی »نهارای ی لس»یال مهجو (ابرو 1383ف  . ۶8ی ّ
شا ّ
ح»و ررا هن در تهافت الفالسفه »ن ّرد مهانی ت سون
موی دلزد لز دل ری مهل لس»یال تیجفاتارن »د موای د (رضالب 1389ف  . ۷۵تأثی ِ سبع ت سون در میع
ّ
قطعورش ی ّتزللو در رفب هار» د قیاد ّ
قطعی ت دنی در مارد دنش لب شاار لس  .لهن شااک ّتزللو همالر »ا
ِ
ّ
ّ
تعل دمجن »ن رظ مورسی
هار» د قیی دانو »
لی لح»ما تغیی ِ دنش ی »اقو مواذلردب ح»و ررا هن »ا تادن »ن دن ِ
ً
یطای مدارب قطعا ر ی دلد لس ف « لدب لس » ییر مه هن حفا یانم»ن »ابی… تا »اری یاد رل ت ناد
رسیی »اشی لا یجق رل ت ناد رمورسی» ّ
(تزللو 13۶2ف . ۵1
 2ه 5-ه-هکاربردهاستعارهها

لز میاب لس»عار هانو هن »ا قجم مبیأ «دنش ی» در م»ن دنی موشاری تبدا سن لس»عار »ن تبیین ّ
هان شاهاب
ِ
ّ
لی»صاص دلرری در مها»ل ُرن لس»عار در تبیین هان زن دنی موشاد هن » یو لز بها چبینن »ار »ن هار رت»نلریف
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یادشا یالربی» (همابف 28

• شا حیالب لس ف «سبعو »اشی در قالب م دی» (همابف 49
• شا ییم»اار لس ف «هم ییم لنماب » »ف»نلری» (همابف 28
ّ
• زن لسی لس ف «ه هن ییم ت هو هبی لا »یلب هبی تا م»مان شاد لز لباس ریاا دامۀ زنبا لسی رمار
»اد… لا »یلب هبی تا مالراب ساقن ی رل ییم هببی لسی هب »اد» (همابف 49
• زن »یمار لس ف «»ن م ر ب ممغا ا دد» (همابف « ۵1هیچ زن »ینن مب» رباد هن ی لس » (همابف ۵2
• زن یانین لس ف « ی رل لز لسول ّ
للفاتجین… »ن لمجو ّ
مجیین… مویالرب» (همابف 41
• زن در » س ف «هیچ زن »ینن مب» رباد هن ی لس » (همابف ۵2
• زن در یال لس ف «لسأ للجن تعالو لب ناقظن من راع الغفلة» (همابف »« 42انف»و هن مریللمجع
ّ
ُ
«هب رائماب» (همابف ۵3
مب ا ا ت»و م»یهظ شیی» (همابف ۵1
ّ
• زن زب لس ف «ه هن ییم ت هو هبی لا »یلب هبی تا م»مان شاد لز لباس ریاا دامۀ زنبا لسی رمار
»اد »ن حهیه زرو »اد در یارا م دی» (همابف 49

ّ
• زن ت نبیارد لس ف «تهین سمارو تو لس ع زماب ت ر ی رل همر ه د… ر زاار در میتو ق نب ت ر ی
ریز همر ه د… ر زاار »نز دی لز حا ی » هارو ظاه سای هن لنن همن ت ر لس » (همابف ۵1
ّ
ّ
• زن هات لس ف «للب ن ل هب لهجابا من قبجدب من لله ب… هذلع روعل »المر مین… مثل للذنن لتدذ ل
ً
ّ
من د ب للجن ل لیاء همثل للعباباا لتدذا »ی»ا» (همابف « 34در چیزی هن قبجۀ یاد سای»بی» (همابف
ّ
ّ
تذه داءهب ّ
« 40ل لب ّ
للبذن » (همابف « ۵1ریل موهببی »ا ی هن… ما
رعم هب ما ن»ذه تین من
ُ ُ
ً
ََ
لله ی َلب َنأت َی ُدب ُ
»أسبا َ»یاتا ُهب رائماب» (همابف ۵3
هارال ُن َم َّ»عاب» (همابف « ۵2لتأمن من لهل
ِ
• زن مر ع لس ف «هذلع روعل »المر مین» (همابف 34

»فیاری لز قجم های مبیأ (ییم»اار لسی »یمار ت نبیارد در یال

در » رماب لز سبع تفاهلا لی

ّتزللو در »ازرماد «دنش ی» لم»هاد ل »ن ام ل »ادب رن دشمن »ادب ربهاا «دنش لب» دلرد .نژاوهانو چاب «»یماری»
«یال لاداو» »یم لز ران رمادلر یط راک »ادب ت د لز ع مها»جن »ا ل »اشبی تصان ی قا»ل ت ّحب ریازمبی ناری
ً
لز ل موسازری .لنن دقیها هماب دجا لی لس هن ّتزللو مویالهی یاحباب قیرا سیاسو در رظ یادشاب دلش»ن »اشبی.
دالب لس هن تمامو رمارنهای مارد لس»باد در لنن »دم لز رامنهانو لس»د لر شی لری هن مدارب بها «دنش ی»س
مبیأ «دنش ی» داد ریلرد .لنن نژاو
در رمارنهای مف»د ر لز رامنهای یطا »ن «ما» هیچ لس»عار لی »ا قجم
ِ
لح»ما ر نا د حاهو لز ت ّحب ّتزللو ت ا ل در دد تغیی «دنش لب» رل »اال مو» د.
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ً
رهطۀ مها»ل لنن تفاهلا لنو د لس»عار »ا قجم مهصی «حیالب» «زب» هف»بی هن نژاوهای قطعا
زن » لی همیمن »نرار

تی قا»لتغیی ی رل »ن «دنش لب» رفب مودهبی» .ا لس»واد لز لنن قجم های مهصی شا
ّ
للتو تط ی یف تی قا»للح» لع تجهو موشاری .درر»یرن رلهاار مها»جن »ا شا زن در یارا لمااب مدار راب
در تی لنن یارا دتع ش ّ راب »ن ه یارا ممان یالهی »اد» .ندز لی» »زرگ میاب شأب دانشا «سبع»
«زب» در رظ ّ
تزللو دنش توا ا »زراو هن ی میاب شا زن قائل موشاد هار» د قیی «لا » در هبار لس»عارۀ م »اط
»ن زن لس » .ا هار» د لنن قیی ی مو ّ ی لز «زب »ادب» » لی زن »اقو مواذلردب درحالوهن لوظ «سبع» » لی شا
قطعی »ن هار مور د .مو»یبیب هن در لدلمۀ رامن ریز تبدا »ن ّ
»ا ّ
شق د ع (داهل »ادب زن ی دلی»ن موشادب اانو زب

»ادب زن لح»ما ضعیوو لس هن ّتزللو ب رل »نس م رد موهبی.
دنش لی» میاب » یارد ّ
تزللو »ا شا زن در هار» د قجم های مبیأ تحهی میز » لی لنن د ا لس .
م » لژۀ «سبع» هن در »اال »ن ب ی دلی»یب در هار» د ب ردان لس»دوا دنی موشاد «لسی » «ییم»اار»
ّ
دنش قجم های مبیلئو هن » لی تبیین ّ
هان شا »ن هار رت»نلری ریز »ن دانشا های »فیار یانین لد»مامو تعجق دلرری.
قجم مهصی «لسارا» » لی زن ریز »ن هار رت»ن لس ّلما در مارد زن »از هب ّ
تزللو هار» د قیی «لا » ت تیب
زن »ن تغیی ش لنط رل ت لماا رموهبی .در مها»ل در مارد شا رن قییی داد دلرد رن ت تیب »ن تغیی .
ّ
ی هار» دت نن قجم مبیأ » لی زن «هو » لس هن »ن ربهۀ لد»مامو ّ
یایو تعجق ریلرد .در تماع ازلر های

شامل لنن لس»عار زن »ن تغیی ی ر لز لنن قجم مبیأ ت تیب موشاد» .ن رظ مورسی توا ا میاب رشا لس»عاری
ِ
ّ
م»أث لز توا ا دانشا مجمو لنن د ا درر»یرن »اال رت»ن لح»ما تغیی زن در رظ ّ
تزللو
ّتزللو »ن شا زن
»اشی .رماد لس»عارۀ « زن هات لس » »ا لس»واد لز ناا ق ب ب هب در تضای »زراو لز م»ن »ن ز»اب م »و هن یاد
ً
سبب تمینی دالل ضمبو لس»عار همچبین دجب ّ
تادن مدارب »ن لنن »دم لز م»ن موشادب لح»ماال هیتو دز
حاهمی (نا دس هب ممل »ن تایینهای ّ
ّ
تزللو در در ب
»ن حم لتابیب زن ت تیب ل »ن ی ر لز دس»شا
«ممیی»
ررگ قجم مهصی «مر ع» در د ِ لس»عارۀ « زن هات لس » »ا لشار »ن یطای
دس»شا ریلرد .حضار هب ِ
ِ
زن حم ِ ل رل تمینی موهبی.
 2ه 6-ه-هابهام

تأثی سبع راش»ار ّ
«تزللو تیجفا » در ی لح »االی م»ن میزلب لریک هار» د لس» لتژی ل»داع ریز دنی موشاد» .ا
ّ
تادن »ن لنبان «دنش لب» در رمارنهای مارد » رسو شامل لت لد حاض در »االت نن ردۀ قیرا سیاسو هف»بیب لر»ظار
مور د هار» د لرالع ر اهای لنراد ل»داع »ن نژ ل»داع در مع ّ تو تامل »ا هی رمان دارب لح»یاط در م»ن »فامی

»االنو دلش»ن »اشی» .ا داد لنن » رسو رمارنها رماب مودهی هن »ندز رمارۀ زن ماردی لز هار» د لس» لتژی ل»داع

سال پنجاه و چهارم

صاحبان قدرت سیاسی بهمثابۀ دیگری در …

77

دنی رموشاد م»ن ی نح »وی د رظ ّ
تزللو رل در مارد «دنش ی» »یاب موهبیف «… ییم ت هو هبی هن حهیه
ب ت ک سبعو »اشی در قالب م دی ه هن ییم ت هو هبی…» (همابف . 49
ّلما لنن تبدا رمارن »ن رظ مورسی حا ی ل»دامو مامیلرن هاشمبیلرن »اشی .در رمارۀ تاق »ا هار» د «ه هن» در
مارد زن «ت ک» در مارد شا ّتزللو لز مع ّ تو دقیق یادع مدی ع ی هیز موهبی .در »دم » رسو لس»عار ها
دنینب هن تاهین میزت نن لس»عار های م»ن («شا حیالب لس » « زن زب لس » در همین یار م»ن »ن هار رت»نلری.
ّ
للو «مالب» «رایح» سدن مبدب رل رمویفبید همالر مبظار یاد رل ی نح »یاب موهبی» .ا داد لنن
شیاۀ تز ِ
لحن تبیا در رمارۀ »اال ل رل راچار »ن هار» د لس» لتژی ل»داع ه د لس  .درر»یرن ی »ا هی »اال » دب توفی یذن ی
م»ن »اقو اذلش»ن مو ّ ی لز ّلتداع تاهین »ن شا زن لز مع ّ تو ی نح تامل ّ
م»مب در لنن رمارن یاددلری موهبی.
 2ه 7-ه-هاستنادهبههمرجع

ّ
ضعی دنش ی شامل ناا
مغالطۀ لس»باد »ن م دع در م»ن »فامی »االنو دلرد .م لدع ماردلس»باد ّتزللو در تبیین
ق ب لحادنث ییامب لس ع (ص نع مارد حینث قیسو لس  .لز توا اهای ّ
مدب میاب لس»بادهای ّتزللو »ا لس»باد
»ن م دع در م»اب سان م تا میع ّ
ّ
شدصی های »زرگ یاتین لس ب
تادن ی »ن مف»بیلا ماداد در سدن م تا

ّ
شدصی ها در هبار
درحالوهن در م»اب هبد رۀ ّتزللو مثل کشفالمحجوب رسالۀ قشیریّه ،لز لس»باد »ن سدن لنن
لس»باد »ن ق ب ییامب (ص لس»واد شی لس » .ا ّ
تادن »ن لس»باد ّتزللو »ن حینثو تی م»الت تی ممدار ( 8لنن
ّ
تفجط ّ
تزللو » لحادنث ییامب لس ع (ص درر»یرن میع ریاز »ن م لدع
لی» ممان لس تح تأثی لحارن
ً
ّ
دس»نیانین »ن داد می »اشی» .ا داد لنن »ا مهانفۀ م»ن تزللو »ا م»ن ّ
موف تهین »زراو مثل قمی ی هن قطعا »
ّ
ّ
لحادنث حض ا ّ
محمی (ص تفجط دلش»ن لس »ن رظ مورسی مج ممیۀ لنن توا ا لنن »اشی هن ّتزللو »ا تایۀ
قطعی لحااع یادرشی ّ
ّ
تاسط یاد رل »اال »ب د
لرحصاری » لس»باد »ن ق ب ییامب لس ع (ص یالس»ن لس
ریلرف»ن م لدع رل »ن یو » ساری.
لح»ما ت دنی مدارب در ییق ییاع در لث مع»ب
ِ
ّ
میع تأهیی ّتزللو » مبا»ع مارد لس»باد رل » یو راشو لز »ودق»و ی در لنن مارد در لث تعجیب ا ت»ن لز لساتیی
ضعیر در مجب حینث نا در لث لرتباط زناد »ا ت هبگ مامن دلرف»نلری ( .لا 134۷ف  40در مارد ضعر لساتیی
حینث ّ
ّ
شدصی مط ح ر ز موشاد لن ِلد
تزللو همانو تد س»و لز لنن لساتیی رهل ه د لس هن شامل چبینن
مذهار رل رد موهبی( .همانو 1342ف  2۷۵تا » 280ن مهییۀ همانو ّ
تزللو لز رراهن «تبدا رظ ا »ن ضبط حهانق
ّ
ّ
تزللو »ا ّ
محیثاب مح»اط » مبا»ع ر لناا تأهیی رموه د» .ن رظ مورسی ّ
تادن »ن
سب
»اد» (همابف  » 424ی
ّ
نژاو یاد دلرد »ا ی رظ
ااهو مدارب رفب »ن لنن
تفجطم » لحادنث ییامب لس ع (ص لرمیبارو هن لز
ِ
ِ
لز لشارۀ مف»هیب »ن م دع لنراز ه ع رل »یم» ه د لس .
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ً
لی» میاب رامنهای یطا »ن زرل »ا رامۀ یطا »ن شا در لس»باد »ن م لدع ریز دنی موشاد .ته نبا در تمامو
ّ
ً
لس»بادهای ماداد در رامنهای یطا »ن زن لز ناا لحادنث م »اط »ن هوار ظاه ل »ا هی تمینی تحذن »ن
حم لتابیب زن لس»واد شی لس  .در مها»ل در سن مارد لس»باد »ن م دع در م»ن یطا »ن شا لشارلا ّ
تزللو
ِ
ّ
ّ
مفئالی یذن ی ی تی مف»هیب لس ف «للعاقب هة ّ
ّ
لجم»هین ال می لب لال مجو للظالمین .مجاک
»ن ظجب »یهاری میع
ّ
ّ
ّ
»انی هن در مجاک اذش»ن رش ری…» (تزللو 13۶2ف « 1۵ 14هجاب رلع هجاب مفئا من ّ
رمی»ن لا تا رل در مهاع

سیاس »یلرری…» (همابف » 1۵نلننت تیب توفی یذن ی م»ن در لنن رمارنها »اال مور د ّ
موف موتالری در یارا
» لرشید»ن شیب یمب شا رفب »ن رانفبی م»ن رل چباب معبا هبی هن نژاوهای تاق »ن شا رفب دلد رماری.
ق
 2ه 8-ه-هاغرا ه

لت لق در »ات ه ع ّتزللو در »یم» مالرد »ا هی لنراد حم در «دنش ی» درر»یرن ت تیب ی »ن تغیی ر ّنن
»ن هار »ف»ن تایینهای ّتزللو »ن هار رت»ن لس  .در رمارۀ زن »ن رظ مورسی لژۀ «نع» »ا هی لت لق تمینی تحذن

»ن هار رت»ن لس ف «نع شب سی ردفبو در ّ
رمی تا نع ا سبن» (همابف  . 1۵مما»ن هار» د مذهار در لنن رمارن

ریز دنی موشادف «لا نع ت ض لز ت لنض ییلی تعالو ت مواذلرد نا »ن هبی لی لز محظارلا ش ع لرتاا موهبی
نا نع شب ساد ت مویفبی در همۀ الن ی ناو مظجاع رررار »اشی…» (همابف  . 41لت لق »ا هی
ّ
تحذن در مالرد زن »ا هار» د لسامو یواا یاص شیا »یم» ی مونا»یف
« ی رل لز لسول ّ
للفاتجین هن مهاع ا

ّ
ل ّ لس »ن لمجو مجیین هن مهاع ا

ّ
سیب لس مویالرب…

»فیج ب هبی هن »نز دی لز حضیض دردۀ مالع »ن نهاع دردۀ یالص لر»ها هبی… دردۀ ی دز
حضیض مهاع ل ّ ریف » (همابف « 41یال»و حاان ه د در ّ
حق ی مح»مب هن ممع »اد »ن
یط ی مظیب» (همابف « ۵4 ۵3رمع »ن ما لنماب سبب… ه ک دنن لس » (همابف . 92

در راع دنش ی لز لت لقهای ّتزللو »ات ه ع حاهو لز لت لق قطبورش ی تدطئۀ « زن دلرممبی» لس .
ی »ا ااهو لز تد زرل »ن دلرم هاردلروشاب لنن نژاو بها رل زن سؤل مو» دف « زرلئو هن در مم یاد ناد
دلرد… لنن مهیلر ریلرف»بی هن» (همابف » …« . 34ن حهیه داهجو »اد در یارا ماقجو .چن لنن مهیلر ریلری
هن…» (همابف  . 49در رمارنهای تاق لت لق »ا هبانۀ ظ نوو هم ل شی لس هن دلرم ااهوهای زن رل در رظ
ل مضحع دجا مودهی مدبت نن دلرلنو ل ااهو هاردلرو رل »ولم»بار موهبی.
 2ه 9-ه-هتعمی هم

»فامی هار» د لژ های حاهو لز تعمیب در م»ن »االس  .لنن لژ ها شامل مالرد زن هف»بیف
«هیچهس» در د مارد لزدمجن رمارۀ زن ف
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ً
ً
ّ
ّ
• «… رادی مبادی ناع للهیامة أنن للظجمة لمالردب ت نبهو لحی مبدب می لدب د لتا أ » ء لدب قجما » (همابف ۵9

«ه هن» در رمارۀ زن د رمارۀ دنش ف
• «ه هن د یانم رل در ممق ما

الن »فای »نض را در ت لق ب »فازد» (همابف 32

«هیچ» در رمارۀ زن هم رمارۀ دنش ف

• ّ
«سیب ب هن » هیچ سجطاب س ع رابی »ا لنماب للب»ن مدالط رابی» (همابف ۷4

«همن» در رمارۀ زن سیزد رمارۀ دنش ف

ّ
• «چاب ظالماب رل در قیام مؤلیذا هببی همۀ م»عجهاب رل »ا لنماب هب »یلب ظجب »شی ری» (همابف ۵2

تمامو شم رمارۀ حا ی قیاد ّ
قطعی

هن ییملزلنن »ن بها لشار شی همزماب حا ی رمارنهای تعمیب ریز

هف»بی .در رمارنهای »اال هار» ِد «»نض را» در هبار «ه هن» هار» ِد «للب»ن» در هبار «هیچ» میزلب قطبورش ی م»ن
ّ
ّ
ّ
ماقعی ها رل »ن حیلقل مورساری .در چبینن مارد
رل »اال مو» د »ا یی ر لحااع هجو لح»ما لس»ثباء شیب لت لد
لز رمارنهای هار» د لژااب حاهو لز تعمیب »ن حینث ییامب لس ع در مارد مذل همااری »ا س»مش لب در قیام
لس»باد شی لس  .د مارد لز لنن لس»بادها رل در »اال (رمارنهای ل ّ چدارع رد لنب .تأهیی ّتزللو » تا لر لنن
حینث در رامنهای مد»جر هن همشو یطا »ن زرل راش»ن شی لری رماب لز ت ا ل در تحذن راب دلرد .ل لمیی لر
لس لز لنن ر نق زرل رل » لرشیزد تا م

» ی هیز لز ظجب » لی دجاای ی لز لمما ظالمارۀ شا »ااشبی.

 2ه-ه 10ه-همثا هلهایهانضمامی

ّتزللو تبدا در نع مارد لز مثا لس»واد ه د لس ف « را»یباناب لنن مالب »اشبی هن… لسی ت ماری رل لمی یادشا

یالربی لهل »صی ا لنن همچباب شباری هن سیاهاب رل هاتار راع ردبی »ادنۀ مدجع رل مواز اانبی» (همابف » . 28ا
ّ
ّ
داد حرب لریک لنن مثا رفب »ن هل رمارنها هار» د مثا لرضمامو در لنن مارد لز لحاظ شیا قطبورش ی
لس»واد لز لژااب دلرلی »ار مبوو قا»ل ّ
تجانحو «شا » »ا «»ادنۀ مدجع» »ن لریلزۀ هاتو »ار مبوو
ردادب
تادن لس  » .ل»
ِ
ِ
مدارب رامن رل لز هم لهو »ا ل ی هیز مودهیب ّلما ّتزللو لژۀ «سیا » رل هب » لی تحهی
» ل تحمیل موهبی زن
ِ

ه چن »یم» ِ شا »ن م»ن مولتزلنی» .ا هار» د «سیا » شا »نمبالب دنش ِی لنیئالاژنع »ا »دمو لز دنش ِی تیزنالاژنع
» ل» دلرف»ن موشاد .ششو ب هن لنن دنش ی تیزنالاژنع (سیا در دامعۀ د رۀ ّتزللو لز یانینت نن دانشا لد»مامو
رفب »ن سان ا های دنش ِی تیزنالاژنع (مثل «زراب» هن در »دم لس»عار ها »ن ب لشار شی » یاردلر لس
ّتزللو ب رل » ل» »ا »االت نن دانشا لد»مامو در رظ م دع (شا مع ّ تو موهبی تا »نلننت تیب »یم» نن تحهی رل ّ
م»ادن
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شا هبی .هماربی دنش رمارنهای حاهو لز تحهی شینی شا در لنن رمارن ریز لز لر»فا مف»هیب نژاو مبوو »ن شا
ی هیز شی لس

»ا لس»واد لز مثا لرضمامو تجانح توفی یذن ی م»ن لتزلنم نات»ن لس .

نتیج ههگیری ه

ّ
ّ
لهبی شااک تأثی مطالعاا تجفوو ّتزللو در میع قطعورش ی در ه بم»ن رامنهای ل شاار لس  .دانشا
ّ
ددی
یاحباب قیرا سیاسو در میاب ربهاا «ما» «دنش لب» ثا» ریف لح»ما تغیی لنن دانشا داد دلرد
ت دنی در م»ن تالب لس ت ا ّتزللو » لی تغیی یاحباب قیرا سیاسو لرتهاء دانشاهماب لز «دنش لب» »ن «ما»
در شیاۀ هار» د لتعا لس»عار ها دنی موشاد.
ً
ّ
ّ
مارد (نا یطا
در میاب یاحباب قیرا سیاسو رظ تزللو ته نبا »نرار مطجق م»ادن زرلس  .ل همالر در ِ

»ن زن دیلی لز شا سدن او»ن یطا »ن شا دز »نلدبار رامنلی رباش»ن لس  .رشا ل »ن زن همالر م»وا ا
ّ
»ا دنیااهم در مارد شا لس  .تمدص»دمو »ن زرل در سطح ضمان هار» د لژااب حاهو لز راع ربهۀ ت دی
در مارد بها دانشاهو م»مانز لز شاهاب »ن لنن ا مودهی .در رظ ّ
زن در یط
تزللو شا یط راک لس

ریازمبی ناریب یس »انی زن رل »ا هار» د لس»عار های مباسب »یم» نن سطح لت لق تعمیب هم ل »ا ّ
قطعی لس»واد
ّ
تزللو
لز مثا لز هم لهو »ا شا ت ساری تا لز یط د ر شاد .لح»ما تغیی در مارد زرل همالر در رظ ل ی ررگ لس
تماع ت ا یاد رل در دد تغیی شیاۀ زریاو بها »ن هار موای د.
ّ
م»ن لز ی لح »االنو » یاردلر لس هن رمارش شرام تزللو در » یارد »ا یاحباب قیرا سیاسو لس .
»ا داد لنن ررا هن تحهی میزت نن تاییواا مبوو در مارد شا »ن هار مور د »نراچار رامو لز لح»یاط
ّ
تزللو لز شیا های »اال » دب توفی یذن ی م»ن مثل هار» د یواا مبدب
م حظنهاری داد دلرد» .ا لنن هی

مبوو شا ی هیز موهبی .لحن مح»ارارۀ ل »ا شیاۀ
لژااب توفی یذن لس»واد ه د لز لشارۀ مف»هیب »ن نژاوهای ِ
هار» د لتعا قیاد در مارد شا معطا »ن م حظنهاری لس ّلما در مارد زرل لتجب رماب لز لح»ما تغیی راب
دلرد.

میع قطعورش ی چباب » ر نا د ّتزللو »ن دنش لب تالب لس هن مجورتب شاار »ادب رظ تالب ی مببو »

میع لمااب هیلن شا در راع تاییواا لس»عار ها لشارلا هبررشو »ن لح»ما تغیی ی ریز داد دلرد» .نرار
ً
ّ
هجو رشا م»ن »ن یاحباب قیرا سیاسو »ن نژ زرل معماال معطا »ن نژاو «ام ل »ادب» حاهو لز ت ّحب
لس  .درر»یرن »یم» نن ت ا م»ن »ن دای س ها «دنش لب» مها»جن »ا راب در دد هیلن «دنش لب» ت تیب
راب »ن تغیی رزدنع شیب »ن «ما» »ن هار مور د.
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تها ه
یادداش ه

 -1شا مدارب ّتزللو در رامۀ مذهار سبر نا ّ
محمی»نمجاما »اد لس (الئاس
ِ
ِ
(همانو 1342ف . 239
ّ
ّ
 -2راع هامل لنن معینللمجع ّ
مؤنیللینن ل»اللهاسب ّ
مجو »ن سعیی »ن لحمی »یدهو لس هن رانب زن ییرللینن »ن
ً
ّ
محمی »ن تد للمجع »اد لس (همانو 1342ف  . 238ظاه ل در تارندو هن رامۀ ّتزللو یطا »ن ی راش»ن شی
2۵3۵ف ر 204 203 1

لس

معینللمجع رانب زن رباد لس .

 ( Sociocultural knowledge -3بدلنع  201۵رف ۵

Chicago: University of

Metaphors We Live By.

4- Populism
5- Irony
6- Speech acts
7- Lakoff, G. and M. Johnson. (1980).
Chicago Press.

َّ -8
لحب لب نعصو للجن تو لالرض» ّ
«تأب للجن نغضب للل میح للواسق من دما لظالب »طا للبهاء تهی ّ
(تزللو 13۶2ف
92 ۷4
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کتابنامه ه

ّ
شطحیاا مار رامو »انزنی »فطامو لز مبظ تحجیل
حامیی شی لب زه ل ش نوو شد  »« . 1392( .رسو تحجیل
ّ
او»ماب لر»هادی یادی رایادی در لنیئالاژی »انز نی» .درف شكوه سخن :چكیدۀ مقاالت دومین همایش ملی زبان و
ادب ّیات فارسی دانشگاه پیام نور» .رباردف دلرمشا ییاع رار[ .چاییۀ مهالن].
لمامو رریی رنحارن . 139۶( .دیگری بر اساس تجربۀ دینی بایزید بسطامی .یانابرامۀ هارشباسو لرشی .دلرمایۀ ّ
لد»یاا
ّ
تارسو ز»ابهای یاردو دلرمشا م من رباربائو.
ُدری م نب . 1392( .سبکشناسی نامههای ّ
غزالی با رویكرد تحلیل گفتمان انتقادی .تد لبف مجب.

رلس»انو دد مو حامی  . 139۷( .دیگری از نظرگاه ابنعربی با نظر به شارحان وی .رسالۀ ده» ی .دلرمایۀ ّ
لد»یاا تارسو
ّ
ز»ابهای یاردو دلرمشا م من رباربائو.
تزللو» .فصلنامۀ ّ
رضالب هادی« . 1389( .رشاهو »ن لرینمنهای تجفوو -ه مو ّ
تخصصی زبان و ادب فارسی دانشكدۀ علوم
انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج 2( 1 .یص .۷1 -98

ّزرننهم رضا . 139۵( .مواجهه با دیگری؛ مطالعهای بر اساس جریانهای ادب ّیات فارسی در دوره حكومت ترکان (قرنهای
 7 -5ه ق) .رسالۀ ده» ی .دلرمایۀ مجاع لرفارو لد»مامو دلرمشا مازریرلب.

ّزرننها مبیللحفین . 2۵3۶( .فرار از مدرسه .چاپ د ع .تد لبف لمی هبی .
ش نوو شد ب س ّیی م نب تضائجو« . 1389( .چشارشو رماد رل»طۀ قیرا در قالب شیاۀ »یاب در » یو لز رامنهای ماالرا».
زبانشناسی و گو یشهای خراسان 1( 1.یص .۵1 -۷3
غزالیّ .
محمی . 13۶2( .مكاتیب فارسی ّ
ّتزللو راسو ّ
مصحح ّمباس لقبا  .تد لبف لمی هبی .
ّ
ّ
ت»احو محماد« . 1392( .تعامل ماالرا د للینن »جدو »ا ردادهای سیاسو قیرا در قارین» .مجلۀ زبان و ادب ّیات فارسی
ّ
دانشگاه تربیت معلم تهران ۷4( 21 .یص .49-۶8
تضائجو سیی م نب . 1388( .بررسی سه متغ ّیر زبانی شیوۀ بیان ،صورتهای ارجاعی (ضمایر) و القاب در مكتوبات موالنا.
یانابرامۀ هارشباسو لرشی .دلرمایۀ ّ
لد»یاا مجاع لرفارو دلرمشا ت د سو ممدی.
ابرو ّ
محمیحفین « . 1383( .نا ّتزللو مدالر تجفون لس ؟» .مقاالت و بررسیها .)2( 75 .صص .61 -72
ّ
الئاس هار ی . 13۵4( .سیاست و ّ
غزالی .ت دمۀ مدیی مظو ی .تد لبف لر»مارلا »بیاد ت هبگ لن لب.
ّ
ّ
محمد ّ
لا نجیاع مار»شم ی . 134۷( .امام ّ
غزالی متفكر بزرگ مسلمان .ت دمۀ محماد لیوداروزلد  .تب نزف لدلرۀ هل مازا
ی را لر»انراب ش قو ت لراجین.
بدلنع تئاب درناراس . 1389( .مطالعاتی در تحلیل گفتمان :از دستور متن تا گفتمانکاوی انتقادی .ت دمۀ یی ز لنزدی
دنش لب .چاپ ساع .تد لبف دت» مطالعاا تاسعۀ رسارنهای زلرا ت هبگ لرشاد لس مو.
ّ
للیننّ . 1342( .
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محسن صادقی

1

چ هکیده ه
در لنن یژ هم »ازتا نع شهایصهۀ اا نمهو در مصه لمو لز شااهنامۀ ت د سهو رمهاب دلد موشهاد .لنن
مصه لع ف «»ن

د دنی ربانی ا نفه » در دلسه»اب رسه»ب سهد ل

می لسه  .لتجب شهاهبامنیژ هاب

» لی ب شهه ح تاضههیح »یاب را د لری » یو معارو لرلئن شههی ریز یذن ت»بو »نرظ رمورسههی » .یانۀ
ییمهبداد مط ح شهی در لنن مهالن دشهالری لنن مصه لع لز هار» د تاالژ «»ن» در معبانو رادر همیا
سه چمهمن مو ای د» .ا لنن تاضهیح هن لنن تاالژ در لنن هار» د »ا ح

لضهاتۀ «»ن» در تارسهو لم ز

لن لب تحا نات»ۀ  padدر تارسهههو میارن ییاریی ریلرد »جان یهههارتو دنش لز  abēدر تارسهههو میارن
معهاد ب»و »هی ِبب در تهارسهههو لم ز لن لب لسههه  » .لنن مببها مبهارا ِهبهانو «»هن

د دنهی

ا نفه»ن (= »و لشهع ا نفه»ن » »ن معبو بمفه»أیهل درماری شهیبب لسه  .لتز ب» لنن »نرظ مورسهی
َ
مصهه لع مذهار » ا ت»ن لز نع َمثل محجو »اشههی هن هباز »ا هماب معبا موداع »نهار رت»ن در شاااهنامۀ
ِ
ِ
لنوف "be âw dida čixrâ "be ow dida girya kadan
یههارا
د
»ا
سههو
تد
ِ
''mukunaب در » یو اانمهای ی لسهاب »زرگ » دایماری لسه  .دلد های اانمهو لسه»واد شهی
در لنن یژ هم »ن همع اانمرامنها یژ هم مییلرو ت لهب می لس .
کلیدواژهها :ه »ن

د دنی ا نفه»ن دلسه»اب رسه»ب سهد ل

شهاهبامۀ ت د سهو اانم اانمهای

لن لرو.

 .1لس»ادنار ا

ز»اب لد»یاا تارسو دلرمشا ییاع رار

تارن درنات ف  12لسوبی 1399

تارن یذن اف  24ی دلد 1400
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«به آب دو دیده نباید گریست»
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 ۱ه-همقدمه ه

لس»واد لز لژ ها

نژاوهای هدن حوظ شی در ز»ابها اانمهای محجو ناو لز رل های مع»ب » لی تدب

دشالریهای ز»ارو شاهنامۀ ت د سو دنش م»اب هدن تارسو لس  » .لنن مببا تا »ن لم ز مهالنهای لرزشمبیی
رظی ِ ف «رهم دل رساع مامن در حل مما ا لد»وف لسایلر ه دلا سیا» (ردائو »دارلنو 134۷ف  114 -103ب
«ازدع هژدع؟» (م»یبو 134۷ف  13 -1ب «سای»ماب ی تعل ماضو در اانم هدن ه لا مهانفۀ ب »ا ی
تعل ماضو در اانم هبارو »ی دبی» (رضائو 13۵۵ف  110 -100ب «ترجو اانمهای تارسو در توفی های ق ب
مریی» « لژ های هدن اانمو در للبجغن» (رلشیمحصل 13۷۷ف 1۵۷ -1۵1ب 13۶9ف  13۵ -123ب «رهم
اانمها در همع »ن لز میاب » دب » یو ل»داماا لژاارو م»اب هدن تارسو دری» (زم دنابف 1382ف  ۶2 -39ب
«اانمها م»اب تارسو (( » 1ر لقو 1382ف  41 -13تی راش»ن شی لس .
»نظاه تاهباب یژ همش ی شاهنامۀ ت د سو رل »نرار هامل لز لنن مبظ » رسو را د لما » یو یژ همهای
ماردی ماربیف «شاهبامن رل چشارن »انی یالری؟» (ر لقو 1380ف  2۷ -4ب «»ازیالرو مص لمو لز شاهبامن َ(هب نا

ُهب » (چ مشو مم لرو 1389ف « 14۶ -13۵م ی لژ لی رادر در شاهبامن» (یادقو 1393ف  129 -124ب
َ
«ه ز ( karzلژ لی لز اانم ی لساب در شاهبامن؟» ( نیرجا 1394ف  24 -11ب «مانو دنش »ن رنفماب تصحیح

ل»یاتو لز شاهبامن» (ناحهو  139۶ف  ۵۷3 -۵۶1تی لرراع شی لس  .در لنن یژ هم ریز » مببای نافاب
لرو را (حفند س 1389ف  /1چدل در دس» س ق لر
ربادب تحا تارندو لرها در همۀ ز»ابها اانمهای لن ِ
ا ت»ن د ضبط لز نع َمثل رلنج در اانمهای ی لساب »زرگ لح»ما »ازتا اانم محجو در مص لمو لز شاهنامۀ
ت د سو مط ح موشادّ .
مالد اانمو مارد لس»واد در لنن تحهیق لز ر نق دف»را در اانمرامنها یژ همهای
مییلرو ت لهب می لس  .ه
»دم یانارو دلس»اب رس»ب سد ل د یدجالب »اریدنش » لی هم»و ا ت»ن لسبها رل محاب »ف»بی.
در ِ
»د »ا سد ل ِ س لت لز هم ل رباد .رس»ب دس»م رل درلز ه د »َ .نا ِ دلی دالب رل ا ت ماربی شی ل رل » زمین
دالب دبشو در زن ردالهی ماری .تبی تیغ تیز رل »ی ب همیی یدجای ل رل شاات .
زد.
یدجالب یی مودلرف هن ِ
ِ
ِ
سد ل هو همیی »ن تدم»ن او ف «»یلب اا »اا من ییری دلرع هن لا لز ر ی زمین ت لر هب »ابو لر»هاع م ل
دبشراناب رامیلر هفو »ن رست هم یب یالهی » د هن یف ا »نیالری »ن یاک
لز تا یالهی ا ت ب دن نا ز د لز لنن
ِ
لتابی شی لس »» .ا شبییب لنن سدن ییج»ن »یداا شی .ق»و »نهاا می »ا رالن ی ا ی سییف «لز رس»ب ه هن
للدو »می د ه چن رمارو دلری؟» ییر »ا دنیب مد ۀ ناداار هن تدمیبن » »از ی سد ل »ف»ن »اد »ا رند»ن لشع هبیب
ما »وتا»و موه د یف »ن ل دلیلری مودلدف
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بؤؤدو گفؤؤت سؤؤهراب کؤؤین بتّریسؤؤت

بؤؤؤه آب دو دیؤؤؤده نبایؤؤؤد گریسؤؤؤت
(فردوسی 1389 ،الف)187 2 :

ماضاع لنن یژ هم » رسو مص لع د ع لنن »ی لس  » .یانۀ رفدن»ی های لرلئن شی در یاراش ِ شاهنامه »ن
تصحیح د یالهومطجق در دس رانس ه»ا»دارۀ دلرمشا لییب دس رانس ه»ا»دارۀ هفوارد »ن دای
«ربانی» «»بانی» در دس رانس ه»ا»دارۀ یاپ در لتیااب دس رانس ه»ا»دارۀ د ل»و » لین »ن دای «»ن

د

دنی ربانی» «هن » ه دۀ یاد »بانی» می لس (هماب  .لنن مص لع در حاشیۀ ظفرنامه »نیاراف «هن » ه دۀ یاد
»بانی ا نف » (ت د سو 13۷۷ف 2۵3 /1

در دس رانس دلرمشا سنژ ز »ا ضبط «»ن

ا نف » (ت د سو  1389ف  139 /1دنی موشاد» .ا داد لنن در لهث چاپهای مع
رس»ب سد ل مص لع همابف «»ن

د دنی ربانی ا نف » لس

د دنی »بانی
شاهنامه دلس»اب

تهط در داستانهرستم و سهراب فردوسی:

تاالژ «»ن» در تاز مص لع «»ی» می لس .
پژوهش ،پیرایش و گزارش (یالهومطجق 1399ف » 12۵ندای ِ
 ۲ه-هبحثهوهبررسی ه

در فرهنگ شاهنامه (ر لقو  1389واژهنامۀ شاهنامه (لتا»او  138۶معیار لغات قویم (هممی ی »« 1399ن
د دنی ا نف»ن (= »ن لشع ا نف»ن » مییل رمی لس  .لز شارحاب شاهنامه دلس»اب رس»ب سد ل » یو
 » 1381لی لنن مص لع ش ح تاضیح

رظی ِ ( نیرجا 139۵ب رس»شار تفائو 1383ب ناحهو  13۶8تضیج
معبو »دمو لز مص لعف «د دنی » بد چمبب (شعار لراری 13۷9ف  190نا «
»یاب ربماد لریب » یو ریز »ن »یاب ِ

د دنی » بهبانن لز لشعب (راه ی مبارهن 138۶ف » 24۶فبی ه د لری .یالهومطجق در یادداشتهای شاهنامه

(1389ف  » ۵۵1 /1لی لنن مص لع تاضیحو »یاب را د لما در داستانهرستم و سهراب فردوسی :پژوهش ،پیرایش و
تاالژ «»ن» در تاز مص لع «»ی» رل »ن م»ن » د لس در ش ح مص لع »یاب دلش»ن
گزارش (1399ف » 12۵ن دای ِ
ِ
هن در لنن مص لع هب لژۀ آب هب مید دو حما لس  .یالهومطجق سبی دلیجو » لی »ن م»ن » ِدب «»ی» »یاب را د
لما »نرار ضمبو موتالب تدمیی هن «»ن» در تاز مص لع »ا ح لضاتۀ «»ن» در تارسو لم ز لن لب ناو دلرف»ن شی
لس  .لا مطا»ق رظ لنماب د لژۀ « » «دنی » رل حما »یلریب لز مص لع حذ هبیب »از هب »دم »اقوماری
هیب «»ن دنی ا نف»ن (= »ن چمب ا نف»ن » معبای ر شبو ریلرد.
نعبو ت ِ
معبو «»ن
دانبو در ِ

د دنی ربانی ا نف » راش»ن لس ف «ربانی لشع لز دنیااب » ریفار ت رنزی»

(ت د سو 1393ف  » . ۶۵2 /3لی ظدار ح

لضاتۀ «لز» در لنن ش ح تاضیح موتالب د تادین لرلئن ه دف ل

لنبان »شانیب لنماب «»ن» رل در لنن مص لع ح

لضاتن »ن معبو «لز» دلرف»نلری» .ا لنن ت ض معبو لرلئنشی »ا مص لع

همدالرو ریلردب زن ل در دلس»اب رس»ب سد ل « ِ د دنی (= لشع » رهم م»ممو دلرد لما در معبو لنن شارح
شاهبامن «لشع» موعا «د دنی (= دنیااب م»مب لس  .اذش»نلز لنن لا در محار دارمیبو «لز» رل در دانشا
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«»ن» ق لر دهیب ت دنیی رموماری هن مبارا «لز لشع ا نف»ن» مثل «»ن لشع ا نف»ن» مبدب راموداع لس  .تادین
ِ
د ع لنبان «لز» رل در دمجۀ لنماب »ی لز هف ۀ »ین « » «د دنی » »یلریب ( 1در لنن یارا هب »نسبب معبو
معبو لرلئنشی یذن ت»بو »نرظ رمورسی.
رمیب «»ن» در ِ
تاز مص لع ِ

هزلزی مع»هی لس ف «ا نف»ن »ن ِ د دنی هبانۀ لنماس لز »فیار »وافف ا نف»ن» (1381ف . ۶۵8 /2
رشارری در هبانن »ادب لنن مص لع »ا لنماب هبمهیی لس لما لز رراهن در مص لع مارد »حث مبص ی داد ریلرد
ِ
هن »»الب معبای ب»وافف »ادب ا ننب رل لز ب لس»بباط ه د ییمبداد دنش ی مط ح موهبی ب لنبان تاالژ «»ن» در
د دنی ربانی ا نف » »ا ح

لضاتۀ «»ن» در تارسو لم ز لن لب »ازماریۀ  padدر تارسو

مص لع «»ن
ِ
میارن (ل»اللهاسمو 138۵ف  290ییاریی ریلرد »جان یارتو اانمو تحا نات»ن لز  abēدر تارسو میارن لس هن
در تارسو دری »نیاراهای "ابی،هبیهوهوی ه" دنی موشاد (هماب .
در لیط ح »ن مصاا  /ē/در تاالژ « abēنای مردا » او»ن موشاد» .ن لح»ما "بی ه" در ل لنل د رۀ دری

ریز اا »ا نای مردا هار» د دلش»ن لس (مییاا ر قبنلی 1399ف  . ۵۶9در دانشا ِ لنن لر در تارسو لم ز لن لب
لتجب در لژ هانو رظی ِ ف  bi-’arjب ران نا رچن در رظ دنش لب قیر م تبن لح» لمو ریلردب (لراری 138۷ف

«»ولرر»

همینرار در » یو اانمها ماربیف قانبوف  bi estarεب»وس»ار »یس»ار  .زش

»ورمع

رایاشانبیب (زم دناب 138۵ف  43ب »ی دبییف  bihersب»وحس »ورمقب (رضائو 13۷3ف  103ب رلمف یف bi-

 qeyratب»ورگ »وتی اب (شا ی 138۵ف  248ب لسو لنبوف  bidanaب»ودلرنب (همانارو 138۶ف  123ب تارو/
ت د سوف  bi rezqب»ور زیب (ناحهو  139۶للرف  109تی لر » /i/نهار مور دب در اانم رلدهاب لز تال»ع
ِ
ماربیف  bey-pulب»ویا بب  bey-tarjobaب»وتر »نبب
چبارلب در ی لساب رضای در دانشا لنن لر در لژ هانو ِ

 bey-hasâb-ketâbب»وحفا ه»ا ب (»نرهل لز ده» محفن لعل مجیزلد اانمار رلدهارو  /ey/در اانم
ربس اجمن در لژ هانو ماربیف  báy-radب»ورد اب رایییل موهادب (دجیجو 1389ف  /áy/ 134ظاه موشاد.
ِ

تعیلد قا»لتاددو لز اانمها ز»ابهای لن لرو هباز هماب نای مردا  2(/ē/نا یارا هاتا شیۀ
»الننحا در ِ
ب  /e/م»یل لس

لز ب دمجن لس فهه

کههلز تال»ع »دم لحمی »اد ممدیف  be-ragب »وتی اب (رتیعو 1399ف be:-hoš 99
گویشه روستایه هاوارش ه

ب»وهااب (همابف . 1۵8
گویشهروستایهگاشهلز تال»ع چبارلب در ی لساب رضایف  be-rah-aبهار رل ِ هاهف»ارو »ورلهنب (یادقو 1399ف
 1۷۷ب  be-dest-o-pâب»وتا بب  be-qeyratب»وتی اب (همابف  202ب  be-’aqlبرادلبب (هماب . 209
ک لز تال»ع ت نماب در ی لساب رضایف  be-hušب»وهااب (محفبو 1399ف  101ب
گویشهروستای هدوقلع هههبراش ه
 bē-nangب»وتی ابب  bē-tâbب»وتا ب (همابف. ۷1
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گویشهروستای هنهالدا هن هلز تال»ع دل رزب در ی لساب رضایف  be-tâbب»وتا بب  be-qeyratب»وتی اب (یادقو
1399ف  202ب  be-hēšب»وهااب (همابف  342ب bē-zanبمر دب (همابف  12۵ب  be-’orzaب»و ُم ضنب (همابف
 414ب  bē-guštب»وااش ب (همابف . 418
یف  bēdōnaب»ودلرنب (تا ا 13۷۶ف . ۷8
فارسیههرو ه
یهافغانستا هنف  be:â('â)biب»و » نو (ر لقو 1392ف . 2۷2 /1
فارس ه
گویشه فارسی هبخارهاف  bȇ-tâbiب»وتا»وف »یماری رایاشوب (ردائو »دارلنو 13۷۵ف  329ب  behušب»وهااب
(رحمارو 139۷ف  91ب  behurmatiب»وح م»وب (همابف  10۷ -10۶ب  bezanب»وزبب (همابف . 493
سمرقن هدف  beruziب»یچار »یبال »ی»د ب (هادیزلد 1382ف  91ب  bemazaب»ومز ب (همابف . 93
گویشه ه
یف  bē xudâب»وییلبب  bē xaltaب»وی نطنب (یا ری 139۵ف  1۶۶ب  be dil o jâqurب»ود أا
گویشههزارگ ه
دفاراب (همابف . 1۶۷
جف  be:ب»ی ِب تی ِ م»وا ا [لز چیزی]ب (شدبازی 1392ف  400ب be: pors o pâsب»ی ِب
گویشهسیستانیهخن ه
ی سم یاس »ی ِب سؤل دال ب (هماب . 413
ش لز تال»ع »دمد در لس»اب مازریرلبف  be-qerətب»وتی ابب be tâqət-iب»وتا ب (لهب یار
وستایهیخک ه
ه
گویشه هر
1394ف . 188
گویشهچاردهکالت هه لز تال»ع دلمغاب در لس»اب سمبابف be-ragب»وتی ابب be tâqətب»وتا ب (همابف . 189
کردیهسق هزف  be:-aqlب»ومهلب (هیا 1390ف . 138
جف  be-âqlب»ومهلب (هماب .
کردیهسنند ه
ی (اانم یا لی ف  bemakب»ومز ب هن سدباب »یداد … » ز»اب ردبب  betâmب»ومز »ورعبب (سجیمو
هورام ه
1392ف . 38۶
اانم نیشابو هرف  be darzب»ودرزبب  be čeppoب»وچایابب (یادقو 1383ف  2۶1ب
گهلز تال»ع ممدیفه bē-kârب»وهاربب bē-hesâbب»وحفا بب  be-šo’urب»وشعارب (»ن رهل لز للدن
گویشهروستایه ُجن ه
سجیماب اانمار ُدبشو  .ه
گویشهشهرهده ّرو هد لز تال»ع ریما»ارف  bē-xaviب»ویال»وبب  bē-naxuبیفیس »یدبسب (»ن رهل لز محمی ّدر دی
اانمار ّدر دی ب  bē-xištakبتهی بب  be-sovâtب»وسالدبب  be-ragب»وتی اب (»ن رهل لز سالامن س هبشو
اانمار ّدر دی .

ش لز تال»ع هاهف خ هاشم ف  bē-tâbب»وتا بب  bē-qeyratب»وتی اب (»ن رهل لز »»ا یارشاهو
ریو ه
گویشهروستایه ه
ِ
اانمار رناشو .
گویشهشهرهخوافهدر ی لساب رضایف  bē-howselaب»وحایجنبب  bē-’adabب»ولد ب (»ن رهل لز یجیل شا قاسو
ر دی اانمار یالتو .
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گویشهروستایهمایا هن لز تال»ع ر قبنشارینز در ی لساب رضایف  be-’adabب»ولد ب (»ن رهل لز هارین تارمو اانمار
مانارو تی (. 3

در » یو م»نهای تارسوهندادی ریز در لژ هانو رظی ِ ف  bēنای مردا »ن  /e/تدویر نات»ن لس (الزلر
1384ف  . 219 -218لنن نژاو در هزارحكایت صوفیانه (1389ف  102 /1قرآن مترجم ( 2003حادوسیی قانو
1398ف  210ریز دنی موشاد .مجولش

یادقو ریز »یاب مودلردف «در ق ب اذش»ن در »عضو مبارق لن لب نای

مردا را » /ē/نیارا  eمدور تجوظ موشی لنن تجوظ در »فیاری لز م»اب مبعاس شی لس » (1384ف
» ۵3 -۵2ن رهل لز حادوسیی قانو هماب .
» یانۀ مطالب له شی مببو » لمااب هاتا شیاو نای مردا »ن  eموتالب در هبار رظ های رهلشی لز
شاهبامنشباساب شاهبامنیژ هاب لنن ییمبداد رل هب مط ح ه د هن در مص لع مارد »حث ریز «»ن» تجوظو دنش لز
ز»اب تارسو
 abē˃ bē˃ beب»و »ی ِبب لس  .درلننمیاب »ن لنن را»ن هب »انی تادن دلش هن »نلح»ما زناد در ِ
ر زاار ت د سو ح لضاتۀ «»ن» »ازماریۀ » padا ت»حن تجوظ موشی (یالهومطجق 1398ف 9۷ب ناحهو 139۶
ف  . ۵۶2لزننر لس»واد لز تاالژ «»ن»  beب»و »ی ِبب در ز»اب تیلیل لنراد رموه د لس (. 4

د دنی ربانی ا نف » در دلس»اب رس»ب سد ل

لتز ب» مطالب »یاب شی »نرظ مورسی مص لع «»ن
ً
َ
» ا ت»ن لز نع َمث ِل محجو »اشی هن لح»ماال لز ر نق مببع مارد لس»وادۀ ت د سو »ن شاهنامه رل نات»ن لس  .حیلقل د
ضبط لز لنن َمثل ه هن »نلحاظ لنو لژ ها معبو هاره د »فیار شبین »ن مص لع مارد »حث لس ه در ی لساب »زرگ
م»یل لس ف
»"be ow-dida girya kadanولشع ا نف»نف لحفاس درماریاو راتالرو ه دب" (محفبو 1399ف
 111ب  be âw dida čixrâ mukunaب»ولشع موا نیب »فیار مف»أیل درماری لس ب (یا ری 139۵ف . 1۶۵
َ
» یانۀ ییمبداد لنو مط ح شی در لنن مهالن »ا دررظ دلش َمثل تاق معبو »ی ِ ف
بؤؤدو گفؤؤت سؤؤهراب کؤؤین بتّریسؤؤت

بؤؤؤه آب دو دیؤؤؤده نبایؤؤؤد گریسؤؤؤت
(فردوسی 1389،الف)187 2 :

لنناارن یالهی »اد [رس»ب »ا دنیب مد ۀ ناداار هن تدمیبن » »از ی سد ل »ف»ن »اد »ا رند»ن لشع هبیب ما
یاردب من »یت درد رت
»وتا»و موه د] سد ل »ن ل او ف «لنن »وتا»وها »ن یاد سیب زدبهای تا لز یبر
ِ

لس ب لننقیر درماری مف»أیل رباا شایبانو ییمن هن».

مضماب مص لع مارد » رسو نعبو تفجو یار دلدب دماا ه ِدب »ن شایبانو در شاهنامه دنش م»اب
ِ
ِ
تارسو شاهیهای ت ل لب دلرد .در لدلمۀ همین دلس»اب ریز اادرز رس»ب رل دلیلری مودهی »ن شایبانو دماا موهبیف
بؤؤدو گفؤؤت گؤؤودرز کؤؤاکنون چؤؤه سؤؤود

کؤؤؤه از روی گیتؤؤؤی بؤؤؤرآری تؤؤؤو دود
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تو بؤؤر خویشؤؤتن گؤؤر کنؤؤی صؤؤد گزنؤؤد

چؤؤه آسؤؤانی آیؤؤد بؤؤدین ارجمنؤؤد…
(فردوسی)190 2 :1389 ،

ً
» لی هاتا شیاو نای مردا »ن هف ریز شاهیهای رفب»ا زنادی داد دلرد هن » لی رمارن تعیلدی لز بها »یاب
شی لما »ا دف»رای رشارری در شاهبامۀ ت د سو دنش م»اب چاپ شیۀ تارسو شاهی م»بو دنش ی مببو » هار» د
ت هیب اانموههبانو «»ن» /و» /ی ِب لشع ا نف»ن (= درماری مف»أیل شیب » یییل رمی» .نهمین سبب تا زماب
یییل شیب مف»بیلا دنش »انی »ن َمثل ی لسارو له شی »فبی ه د» .ا ت دیح دن ییمبداد شی در لنن مهالن نعبوف
ِ
«»ن» /و» /ی ِب لشع ا نف»ن (= درماری مف»أیل شیب » » رظ های قبجو نعبوف «ربانی ا نف » در مص لع مارد
» رسو هیچ لژ لی حما ردالهی »اد لژ ها در شع » ا دلب ب »ن رث رهم دس»اری نافاب یالهبی دلش »ن
لتز دب مبص ز»ارو هبشاع معبو ه دب ریاز ردالهیب دلش .
ناد ری لنن را»ن هب ض را دلرد هن شاهنامه م»بو مالمارن »ن ز»اب معیار ر زاار ت د سو لس

لما »نظاه

لز ر نق مببع /مبا»ع مارد لس»وادۀ شام »نریرا » یو لژ ها تجوظهای اانمو هب »ن م»ن رل نات»ن لس (ر لقو
هدن تارسو »فیار
1380ف ۵ب یالهومطجق 1390ف  180همابرار هن الزلر لشار موهبی لنن راع نژاوها در م»اب ِ
ی لهبی رماناب موشاد (1384ف  28ساامبیلرن » یو دنش لز لژ های اانمو رل نات»ن »ن م»اب رظی ِ ف «یانن» در شع
ده» محمیرضا شویعو هیهبو «در هاهپانن ت ّ ِا هپهاهیه /هچاب رع ۀ یجبگ » می» (138۵ف » 4۷۷ا تجوظهای
اانمو  pâya/ pāya/ payaبرمیب (یادقو 1399ف  1۷9 -1۷8ب «»جع» در توفی سار »ادیف «لما »یم»
ک اا » (» ۵۵ /1 1381ا تجوظ اانمو bolkب
چبی بل ه
موف لب » ربی هن ب دری ابیع »اد ه ابیمو لز ب ِ

قجا هجین (مضا »یب لرفاب حیالب ب (هیا 1390ف  ۶11ب « لداییب» در تذه ةلال لیاء « او ف لا دمو لز
(مطار ریما»اری 1398ف » 909 / 1ا
ی»
لطر ل اا مبیی شیی »یب »ادی هن لز شادی دلم واجکید ه
شا رنز ِ
ِ
تجوظ اانمو ver-jekkidanبددییب ی نیبب (یادقو همابف  40۶ 3۷4تی ریز همشو مثل ت هیب مارد
»حث لز شاهبامۀ ت د سو هار» د رادر دلرریب ه چبی د ر لز لهن ریف هن »ا دس نا شیب رفدن /رفدنهای یطو
هدن شاهیهای دنش ی » لی لنن راع لژ ها در دس» س ق لر ای د.
نتیج ههگیریه ه

لس»واد لز لژ ها

نژاوهای هدن حوظ شی در ز»ابها اانمهای محجو ناو لز رل های مع»ب » لی تدب
د دنی ربانی

دشالریهای ز»ارو شاهنامۀ ت د سو دنش م»اب هدن تارسو لس  .در لنن مهالن مص لعف «»ن
ِ
» لی مبارا «»ن
هاب مع
ا نف » در دلس»اب رس»ب سد ل لز لنن مبظ » رسو شی .لتجب شاهبامنیژ ِ

د

دنی ا نف»ن» معبو لرلئن را د لریب ش ح تاضیحاا » یو دنش لز »زرااب ریز »ن تدب مطجب همع رموهبی .در لنن
لرو را ردف »ا له شاهیهای
یژ هم » ِ
مببای نافاب ربادب تحا تارندو لرها در ز»ابها اانمهای لن ِ
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«»ن» رل

مارد رظ یارا هاتا شیۀ نای مردا لس
تاالژ «»ن» در مص لع ِ
ت ل لب ییمبداد شی هن مصاا  /e/در ِ
ََ
در لنن هار» د موتالب تجوظ اانمو abē˃ bēب»و »ی ِبب دلرف  .سپس »ا له د ضبط لز نع مثل ی لسارو ه هن
ً
یارا لنو معبو هاره د مما»ن »ا مص لع مارد »حث دلرری ه لنن ر»یرن حایل شی هن لح»ماال «»ن د دنی
َ
ا نف»ن» (= »ولشع ا نف»نف ب لحفاس درماریاو راتالرو ه دب مف»أیل درماری شیبب » ا ت»ن لز نع َمثل
محجو لس  » .لنن لساس معبو »ی ِ ف

بؤؤدو گفؤؤت سؤؤهراب کؤؤین بتّریسؤؤت

بؤؤؤه آب دو دیؤؤؤده نبایؤؤؤد گریسؤؤؤت
(فردوسی 1389 ،الف)187 2 :

لنناارن یالهی »اد [رس»ب »ا دنیب مد ۀ ناداار هن تدمیبن » »از ی سد ل »ف»ن »اد »ا رند»ن لشع هبیب ما
یاردب من »یت درد رت
»وتا»و موه د] سد ل »ن ل او ف «لنن »وتا»وها »ن یاد سیب زدبهای تا لز یبر
ِ

لس ب لننقیر درماری مف»أیل رباا شایبانو ییمن هن»» .ا ت دیح دن ییمبداد شی در لنن مهالن نعبوف «»ن/
ِ
»و» /ی ِب لشع ا نف»ن (= درماری مف»أیل شیب » » رظ های قبجو نعبوف «ربانی ا نف » در مص لع مارد
» رسو هیچ لژ لی حما ردالهی »اد لژ ها در شع » ا دلب ب »ن رث رهم دس»اری نافاب یالهبی دلش

»ن

لتز دب مبص ز»ارو هبشاع معبو ه دب ریاز ردالهیب دلش .
یادداشتها ه
 » -1لی ااهو »یم» در مارد لنن راع هار» د رعف «لرشم لز (= لرشم ِ ل در ه»ا ِ هزار حكایت صوفیانه (1389ف 480 /1
لدر ل ب (یادقو 1399ف . 43
لنن د شاهی لز اانم هیل »ادیف  se doxtar az-iبسن دی» ِ ل ب  borâr az-iب » ِ
 -2در » یو اانمرامنها » لی رماب دلدب نای مردا لز /e:/نا  /ȇ/لس»واد شی لس  .لنن د رمارۀ ی هار» دت  /ē/لرزا
لنو نافاب دلرری.
 -3رهل شاهیهای اانمو م»عید »ن دلیل لهمی ماضاع حصا لرمیباب لز هار» د نای مردا یارا هاتا شیۀ ب در
اانمهای مبارق مد»جر »اد لس تا لز لنن ر نق شائبۀ هبدق»و نا یطای ا د رریااب اانمها » ر

شاد.

تاالژ «»ن»  be/bēب»و »ی ِبب ر لر دلرد ریز تجوظ نا رحاۀ هار» د ح ِ لضاتۀ «»ن»
 -4در لتجب اانمهانو هن در بها
ِ
ً
»ازماریۀ » padا تارسو لم ز لن لب توا ا دلرد ح لضاتۀ «»ن» در تارسو لم ز لن لب معماال در »دارلنو (رحمارو
139۷ف  12۵ب هزلراو (یا ری 139۵ف  208سیف»ارو یبج (شدبازی 1392ف » 400ا تجوظ  baدر ل لرشاو
(رتیعو 1399ف » 130 12۶ا تجوظ » boنهار مور د .در همۀ شاهیهای لرلئن شی لز د قجعن» لشاو (محفبو 1399ف
هزلراو (یا ری همابف 284

 99 98تی » یو شاهیهای »یاب شی لز »دارلنو (رحمارو همابف 89 -88
در دانشاهو هن در تارسو لم ز لن لب ح لضاتۀ «»ن» مو نی لز ح لضاتۀ َ«د /د »  daلس»واد موشاد.
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نیرجا سراد« . 1394( .ه ز ) (karzلژ لی لز اانم ی لسارو در شاهبامن؟» .پژوهشنامۀ ادب حماسی .سا نازدهب.
شمارۀ »یف»ب .یانیز زمف»اب .یص .24 -11
 . 139۵( .شاهنامه ( :)1نامورنامه شهریار (» ازنی دنباچن دلس»اب هو یاب رس»ب رس»ب سد ل

سیا ا .

تد لبف سم  .ه

ل»اللهاسمو محفن . 138۵( .دستور تاریخی زبان فارسی .تد لبف سم .
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فرهنگ تطبیقی ا موضوعی گویشهای ایرانی نو .دجی  .1تد لبف ت هبشف»اب ز»اب لد تارسو.
محمی. 1389( .
ِ

یالهومطجق د  . 1389( .یادداشتهای شاهنامه» .دم ناب .تد لبف م هز دلئ ۃللمعار »زرگ لس مو.

 . 1390( .شاهنامه از دستنویس تا متن (دف»ارهانو در مع تو لرزنا»و دس رانسهای شاهبامن ر ا
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ُ
اب فردوسی :پژوهش ،ویرایش و گزارش »ا همااری محمیلتمین تانو
 . 1399( .داستان رستم و سهر ِ

یژماب تی ز»دم .چاپ د عف »ا لتز داوها لی حاا .تد لبف سدن.
َ
یا ری محمیدالد . 139۵( .امثال و ِحكم مردم هزاره .تد لبف مؤسفن لر»مارلا م تاب.
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رحمارو ر شن . 139۷( .نثر گفتاری تاجیكان بخارا (داستانها ،قصهها ،روایتها) .تد لبف ت هبشف»اب ز»اب لد تارسو.
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رلشیمحصل محمیتهو« . 13۶9( .واژههای کهن و گو یشی در البلغه» .فصلنامۀ فرهنگ .ییایو  .۶یص .13۵ -123
« . 13۷۷( .ترجو اا نمهای تارسو در توفی های ق ب مریی» .در «لز شمار د چمب» یادنامۀ
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رضائو دما « . 13۵۵( .سای»ماب ی تعل ماضو در اانم هدن ه لا مهانفۀ ب »ا ی تعل ماضو در اانم هبارو
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( . 13۷3واژهنامۀ گویش بیرجند» .ن له»ماع هزنبۀ ده» محماد رتیعو .تد لبف ر ز»داب.
.
َ
رتیعو تهو . 1399( .واژهنامۀ گویش اوارشک یانابرامۀ هارشباسو لرشی رش»ۀ ز»اب لد»یاا تارسو» .ن رلهبمانو محفن
یادقو .ت نمابف دلرمشا ییاع رار.
ر لقو مجو« . 1380( .شاهبامن رل چشارن »انی یالری؟» .نامۀ انجمن .سا ل  .یص .2۷ -4
« . 1382( .اا نمها م»اب تارسو ( .» 1نامۀ انجمن .سا ساع .یص .41-13
 . 1389(.فرهنگ شاهنامه .دجی ل  .تد لبف مؤسفن تألیر ت دمن رم ثار هب ی «م»ن».
 . 1392( .زبان فارسی افغانستان [دری] .با همكاری زهرا اصالنی .دجی ل  .تد لبف ت هبشف»اب ز»اب لد تارسو.
زم دناب رضا« . 1382( .رهم اانمها در همع »ن لز میاب » دب » یو ل»داماا لژاارو م»اب هدن تارسو دری» .مجلۀ
دانشكدۀ ادبیات و علوم انسانی مشهد .د ر  .3۶شمار  .1ییایو  .140یص .۶2 -39
 . 138۵( .واژهنامۀ گویش قاین .تد لبف ت هبشف»اب ز»اب لد تارسو.
سجیمو مبصار . 1392( .بررسی و توصیف زبان هورامی (اانم یا لی  .تد لبف رم لحفاب.
سار »ادی ل»ا»ا م»یق . 1381( .تفسیر سورآبادی» .ن تصحیح سعییی سی دارو .تد لبف ت هبگ رم را.
شعار دعو ب لراری حفن . 13۷9( .غمنامۀ رستم و سهراب .چاپ »یف

ناب .تد لبف قط .

شویعوهیهبو محمیرضا . 138۵( .هزارۀ دوم آهوی کوهی .تد لبف سدن.
شا ی ای»و . 138۵( .گویش رامسری .تد لبف یژ همشا مجاع لرفارو مطالعاا ت هبشو.
َ
شدبازی دالد . 1392( .ت هبگ اانم سیف»ارو بیبجب شامل لژ ها ت هیبها راعها لیط حاا چیف»اب
ض للمثلهای سیف»ارو .دجی ردف  .تد لبف یژ همشا مجاع لرفارو مطالعاا ت هبشو.
یادقو مجولش « . 1384( .تیقیهو در تحوةللمجاک» .نشردانش .سا »یف

ناب .شمارۀ ساع .ییایو  .110یص .۶3 -۵2

یادقو محفن« . 1393( .م ی لژ لی رادر در شاهبامن» .فرهنگنویسی .شمارۀ  .۶ ۵لردنبدم  .یص .129 -124
همااری یوارل یح لا د مجو لسیللجدو دش
 . 1399( .گنجینۀ گویشهای ایرانی (استان خراسان » .)1ا
ِ

»یاض حفین ی ناا تضلللن » زا حبیب قانو »رف»اب مجو محمیناب ااا مر»بو رداردلرو .تد لبف ت هبشف»اب
ز»اب لد تارسو.
یادقو محمی . 1383( .بررسی و تحلیل امثال و حكم نیشابوری .یانابرامۀ هارشباسو لرشی رش»ۀ ز»اب لد»یاا تارسو» .ن
رلهبمانو رهیب رهای .ممدیف دلرمشا ت د سو ممدی.
راه ی مبارهن ت عمحمی . 138۶( .رستم و سهراب :شرح ،نقد و تحلیل داستان .تد لبف سم .
ّ
مطار ت نیللینن محمی»ن ل» لهیب ریما»اری . 1398( .تذکرةاالولیاء» .ن تصحیح ده» محمیرضا شویعو هیهبو .دجی ل .
چاپ ساع .تد لبف سدن.

سال پنجاه و چهارم

بازتاب یک شاخصۀ گویشی ،در مصراعی از …

95

مییاا ر قبنلی حیی . 1399( .تلفظ در شعر کهن فارسی :بهرهگیری از شعر در شناخت تلفظهای دیرین .تد لبف مرمامۀ
لر»مارلا لد»و تارندو ماقاتاا ده» محماد لتمار نزدی.
ت د سو ل»اللهاسب . 138۶( .شاهبامن » یانۀ چاپ مفاا .دجی ل  .چاپ ساع .تد لبف ه مس.
 1389( .للر  .شاهبامن» .ن تصحیح د

یالهومطجق .دت»  .2چاپ ساع .تد لبف م هز دلئ ةللمعار

»زرگ لس مو.
1389( .

 .شاهبامن (رفدن» ا دلب دس»بانس 43 NC.ه»ا»دارۀ ش قو ل»ف»ن »ن دلرمشا سنژ ز

هاشم لن ر لتمار محماد لمییساالر رادر مطجبو هاشارو »ا مهیمۀ د
»ی ا » .ن
ِ

یالهومطجق .تد لبف ر نن.

 . 1393( .شاهنامه از دستنویس موزۀ فلورانس» .ن له»ماع ده» مزنزللجن دانبو .دجی  .3تد لبف دلرمشا تد لب.

تضیج

محماد . 1381( .ترنجی در باد :شرح و بررسی داستان رستم و سهراب .ه مارما ف راق »ف»اب.

تا ا محمی یر . 13۷۶( .فارسی هروی .ممدیف دلرمشا ت د سو ممدی.
هزلزی می د للینن . 1381( .نامۀ باستان :ویرایش و گزارش شاهنامۀ فردوسی .دجی  .2تد لبف سم .
هممی ی می زلمحمی . 1399( .معیار لغات قویم :فرهنگ شاهنامه» .ا مهیمن تصحیح م تضو چ مشومم لرو .تد لبف سدن.

هیا یادق . 1390( .واژهنامۀ شصتوهفت گویش ایرانی .تد لبف یژ همشا مجاع لرفارو مطالعاا ت هبشو.
الزلر ژنجب  . 1384( .شكلگیری زبان فارسی» .ا ت دمۀ مدف»و »ح نبو .تد لبف ه مس.
م»یبو د « . 134۷( .ازدع هژدع؟» .مجلۀ دانشكدۀ ادبیات مشهد .سا چدارع» .دار تا»ف»اب .یص .13 -1
مف»اتو حمیللجن . 13۷۷( .ظفرنامه به انضمام شاهنامۀ ابوالقاسم فردوسی .چاپ مافو لز ر ی رفدۀ یطو مارخ 80۷
هر ی »ن شمارۀ » Or. 2833ن یط محمادللحفیبو .زن رظ ده» رص للجن یاردالدی رص اللجن رس»شار .چاپ ل .
تد لبف م هز رم دلرمشاهو لن لب.
محفبو زه ل . 1399( .واژهنامۀ گویش دوقلعهبراشک .یانابرامۀ هارشباسو لرشی رش»ۀ ز»اب لد»یاا تارسو» .ن رلهبمانو
محفن یادقو .ت نمابف دلرمشا ییاع رار ت نماب.
هادیزلد رسا  . 1382( .سمرقندیان چه میگویند؟ لغتنامۀ مختصر گویش فارسی سمرقند .ممدیف »بیاد یژ همهای لس مو.
تعجیهاا حامی
هزار حكایت صوفیانه :بر اساس دستنویس کهن  673ها .ق . 1389( .لز مؤلوو راشبای»ن »ا مهیمن تصحیح
ِ
یاتمویار .تد لبف سدن.

همانارو »ا»ا . 138۶( .بررسی گویش اسفراین .تد لبف چایار.
ناحهو محمیدعو  . 13۶8( .سوگنامۀ سهراب .تد لبف تاس.
 139۶( .للر  .واژهنامۀ گویش تون (فردوس)» .ا همااری رحم للجن ل» نممو لحمی لرمغارو .تد لبف
ت هبشف»اب ز»اب لد تارسو.
139۶( .

« .مانو دنش »ن رنفماب تصحیح ل»یاتو لز شاهبامن» .در ارج خردف دمنرامۀ لس»اد د

یالهومطجق» .ن له»ماع ت هاد لی رو معصامن یارتهو .تد لبف م لرنی .یص .۵۷3 -۵۶1
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→ »ا لسان تصان موتالریی لنن مهالن رل در تاررمای مرجن مماهی رمانیی.

ماسیهو شع رل موتالب در سن ساح «ماسیهو »ی رو هباری در رو» ی ین ه د .ر ح لیط ح
«ماسهیهو معبای شهع » هن ل »ار لز سهای محمیرضها شهویعو هیهبو لرلئن شهی ییمهبدادی »اد هن » ب
سهن راع ماسهیهو شهع م

موشهی ل هباب »یم لز سهن دهن لز سها»هن لنن ییمهبداد مواذرد ب رل در

همن چاپهای ه»ا موسایقی شااعر در رو لنن سهها ها موتالب دنی .در مهالن حاض ه » هابهای لرلئن
شهی لنن ر ح » رسهو رهی موشها د .ر»یرن سهدن لنن لسه هن لتاا »ن تعبی لژ «ماسهیهو» لز سهای
لیالبللصههوا در «رسههانل» همچبین »حث یههبع «دباس معبای» در » یو ه»ب »ینعو رموتالری
مبارو محامو » لی ر ح لیهط ح ماسهیهو معبای شهع »اشهیب چ لهن تعبی لیالبللصهوا دببن ل قو
دلرد رن مجموب مبارو یهههبع «دباس معبای» ریز »ا رچن در »ا «ماسهههیهو معبای» لرلئن شهههی
ً
لس هام م»وا ا لس .
ّ
کلیدواژهها :ماسیهو شع محمیرضا شویعو هیهبو ماسیهو معبای دباس معبای.

 . 1لس»ادنار ا

ز»اب لد»یاا تارسو دلرمشا ت هبشیاب

تارن درنات ف » 16دمن 1399

تارن یذن اف  24ی دلد 1400

E-mail: Mohaghegh.n.j@gmail.com

مقالۀ پژوهشی

چکیده ه
ً
ناو لز مبایه مدب ه ع مبظاع هن ته نبا در همن تعارنر شههع دنی موشههاد ماسههیهو ب لسه .

نشریۀ علمی جستارهای نوین ادبی ،شمارۀ  ،212بهار 1400
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دالد محهق ریما»اری
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مقدمهه

در لهث تعارنوو هن لز قینبت نن لناع تاهباب » لی شع لرلئن شی لز « زب هبگ» »نمبالب لیجوت نن مبص شع
سدن »ن میاب می لس  » .یو ح»و زب رل مامل تدییل (هن لز مبای مدب دنش شع لس

» شم د لری (یالدن

رصی 13۶9ف  . 22تادن اذش»شاب در لنن »ا »یم» معطا »ن م ض قاتین »اد لس

در لنن مجاع ثار هدبو

چاب المعجم فی معاییراشعارالعجم معیارلالشعار رل دلرنب .در»ار هماهبشوهای یاتو در ب ل»یاا ریز لا چن
اذش»شاب حفا

نژ لی »از را د مجمو دنش در هبار م ض قاتین »یلب ریوز د لری لما ثار بها ناف یالو

لز »یاب دجا های لنن مدب رباد لس ب هن رمارنهای ب رل در لث س» گ یالدنرصی للینن راسو نعبو معیاراالشعار نا
اسباب حدوث الحروف ل»نسیبا – هن »ن ماهی

لنو ح

ی دلی»ن لس » -یم» موتالب دنی .لهباب مفجب لس

هن ما در ماسیهو شع »انی »ن م ض (ماسیهو »ی رو قاتین (ماسیهو هباری

هماهبشوهای یاتو در ب

ل»یاا (ماسیهو در رو تادن نژ رماب دهیب هن ه»ا موسیقی شعر شویعو هیهبو ناو لز مبا»ع مدب در لنن »ا
»اد »یم لز سو سا لس ماردمطالعن لرداع لهل لد
در لنن ه»ا

لقع شی لس .

ل »ار »حث دنش ی »ن لنن سن مهالن لضاتن شی ب شال چدارع ماسیهو در شع نعبو «ماسیهو

معبای» لس  » .لی لنن ییمبداد » هابهانو ریز در لنن ه»ا می لس هن ب رل » رسو موهبیب» .ن د أا موتالب
او هن ییمبداد ماسیهو معبای در هماب ه»ا مط ح شی در هماب ه»ا ماری اف» ا معبادلر در حاز
تحهیهاا لد»و یییل را د .دلیل لنن لم ل»داع للتو میع سبدی لنن ییمبداد در هبار سن دجا ر شن لقعو دلرلی
چارچا

قا»للریلز ای ی ماسیهو شع نعبو ماسیهو »ی رو هباری در رو »اد لس .

لهباب در لنن مهالن »ن دزئیاا لنن ییمبداد رهی ب موی دلزنبب لما ییم لز ب شانف»ن لس »ن لنن را»ن لشار شاد
هن »ن هار » دب لوظ «ماسیهو» در »ا تباسبهای لنو شع ریز لم ی دینی لس

در اذش»ن »ا تعا»ی ی چاب زب

یاد لوظ ماسیهو هب هن دلرمو تر نیی در اف» ۀ مجاع رناضیاا
هبگ قاتین یاا لحن … لز ب ناد موشیِ .
ناو لز شعباا تجفون حام لس لز ق ب ساع »ن لنن سای لرد م»اب تارسو شی لس  .لنن لژ ییاس»ن هم ل

هجمن مجب نا یبام »اار رت»ن در ت دمن م »و »ن ب یبامة لاللحاب او»نلری( .محمیزلد یینق 1389ف . 13
تیجفهههاتو »هههاد دمفهههازا ا ته ه

مجههههب ماسههههیهو ز لزا ا تهههه
(مطار ریما»اری 138۵ف 33۷

»ن رظ مورسی در شانف»شو لس»واد لز لوظ «ماسیهو» » لی زب قاتین هماهبشوهای یاتو در شع ت دنیی
داد ریلش»ن »اشی .دمع»بیی همن تعارنر مجب ماسیهو لز قینب دینی رماب مودهی هن ماسیهو لیالتو لس
دلرلی لنن ممدصااف
 -دلرلی رغماا م تب (یاا سازماب نات»ن
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ّ
 رغماتو »ا حیا ثهل م»وا ا (دلرلی تارالی»ن رغماتو لذا»دم مح ک روس »اشی لذا»دم (دلرلی نژاو زنبانوشبای»و ریز دلرلی زمابهای ماز ب نا لنهاع (م لتو 13۵۶ف . 8»ا لنن تاییر موتالب او هن شع ریز در لیل اارنلی ماسیهو لس هن »ا هجماا رالی»ن لد ل موشادب
چ لهن هب دلرلی رغماا م تب لس ب هب »ا توا ا هرانو لنراد تارالی»ن موهبیب هب دلرلی نژاوهای زنبانوشبای»و
لس ب هب دلرلی لنهاع لس هن در شع »ن ب «لرهاب» مواانیب» .با» لنن لس»واد لز لوظ «ماسیهو» » لی ب شانف»ن
لس .
موسیقیهمعنویهشع هره

او»ن شی هن لیط ح «ماسیهو معبای» » لی شع ل »ار لز سای شویعو هیهبو در ه»ا موسیقی شعر مط ح شی.
ی در تاضیح لنن ییمبداد مورانفیف «هماباارن هن تهاربها تضادها تما»داا در حازۀ لنو ز»اب ماسیهو
لیالا رل یینی مو رد همین تهاربها تما»داا تضادها در حاز لمار معبانو لهبو ماسیهو معبای رل ساماب
مو»دمی »با» لنن همۀ لرتباطهای یبدارو مبای نع »ی نا نع مص لع لز سای دنش همۀ مبای معبای نع
لحی هب ی (مثل تز قصیی … لدزلی ماسیهو معبای ب لث ری لا »دالهیب لز دجا های شبای»ن شیۀ لنناارن
ماسیهو چیزی رل راع »ب نب »دمو لز یبانع معبای »ینع  -لز قبیل تضاد رباق لنداع م لماا رظی  -لز مع

-

ت نن رمارنهاس » (شویعو هیهبو 13۶8ف . 393
شویعو هیهبو » لی لتز دب لنن لیط ح »ن حاز ماسیهو شع »ن د مطجب »نمبالب د دلیل » لی لرلئن لنن
ییمبداد لشار موهبیف
للر ییمیبن رظ ناا لیالبللصوا در «رسائل» هن ماسیهو رل مجب رفب ها مع تو موهببی.
ییمیبن »نهارای ی لیط ح «دباس معبای» در »ینع لز سای سییمجیداب شی لزی.
در لنبرا »ن تاضیح رهی ه د مطجب موی دلزعف
ه در مارد رظ لیالبللصوا هن در لیل رهبماب لنن ییمبداد شویعو هیهبو لس »انی او هن لنن رانفبیااب
رظاع ت هیب رفب ها رل »ن تماع هف»و لز ح

ه»ا» ا ت»ن تا ررگهای رهاشاب یطاط تصان ت هیب

دلر ها لدزلی سازریۀ داله لا معادب … لشاا حیالراا ایاهاب ررگ »ای ه هیلع اف» ا
مودهبی لیط ح «ماسیهو» رل » لی ب »اار مو» ری تأهیی موهببی هن «لی»صاص نات»ن مبالب مجب
ماسیهو » مجمو هن ماضاع ب تألیر رغمنها للحاب لس لز بدد »اد لس هن مثا در لنن مجب
شاارت لس »(همابف . 33۵

100

جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)

لما لهباب »حث » س لی»

شمارۀ نّست

در ضع نع لیط ح ریف »جان رچن دای تأمل لس لنن را»ن لس هن
لها چیزی لس

در

شایصهای لریلز ای ی تحجیل تاضیح در نعه ع «» رسو رفب ها» در لیالا
ً
دنش رفب های هف»و چیز دنش  .ق»و لز ماسیهو در شع یحب موشاد ربیع»ا »انی »ن رفب های لنو هن »ن
«همو هیوو» لس ی دلی»ن شاد لنن ت ق موهبی »ا رفب های ّ
ّ
همو هن در رناضیاا مط ح
قا لیالبللصوا
لس ب نا رفب های هیوو هن در حربها ماضامی دلرد .ما در سن ساح ماسیهو شع نعبو ماسیهو »ی رو

هباری در رو »ا رفب های لنو ه ع ر » نیب هن ماد لحیی »ن راع «یاا» دلرد قا»للریلز ای ی ریز هف ب
لما در رچن «ماسیهو معبای شع » رامیی شی لس
م زهای »وردان

ماد «یاا» موهاد لس

شایصهای لریلز ای ی ریز

مبدمو دلرری .لقعی لنن لس هن ما رموتالریب » دلش ممامو ل قو لیالبللصوا رل در

»نهارای ی لیط ح ماسیهو در همن رفب های هف»و مامجو ق لر دهیب » لی لتزلنم نع موداع دنش »ن »حث
ماسیهو شع  .لنن مواهیب ل قو ممامو هف»بی »ا چارچا های معین قا»للریلز ای ی در ت عها مبطبق رمو-
»اشبی .مما»ن لنن لیط حاا ل قو شام لرن رل »از هب موتالب دنیب مثل لنن سدن ااتن شام لمارو هن مواانیف
«من معماری رل ماسیهو مورامب»ب »نمبارادنش ما لز س ل ق موتالریب همۀ لرتباطهای یبدارو معبانو مبای
ل»یاا رل در لنل «ماسیهو معبای» »شبراریب لما ق»و مویالهیب »ا نع رشا دقیق ت مالیف»و »ن شع رشا هبیب دچار
ممال موشانب شایصها مغماا مبدب موشاریب چ لهن شایصهای » رسو معبا »ن سع تماع مبای
ز»اب لد»یاا یالهی »اد هن هزلرلب قامی دلرد در حهیه دس ریات»بو لس  .لا شویعو هیهبو ریز لیط ح
ماسیهو معبای شع رل نع لیط ح ل قو محفا موه دب نا ب رل در دانو »ن هار مو» د هن چبین تجهو ل قو لز
ب موشی هیچ دای »حث رهیی رباد لما لنن ماضاع در ه»ا موسیقی شعر در هبار سن ماسیهو دنش شع
ً
ر ح موشاد هن رشا ت مالیف»و سای»ش لنارن » بها هام حاهب لس  .م » لنن ی »ا تاضیح لیط ح
«دباس معبای» سعو در تبیین چارچا»و » لی لیط ح «ماسیهو معبای» دلرد هن در لقع تاتیق میز ریف .
ه مطجب د ع در دتاع لز لیط ح «ماسیهو معبای شع » لز سای شویعوهیهبو لنناارن »یاب موشاد هن « ق»و
سییمجیداب شی لزی لیط ح «دباس معبای» رل »ن هار مو» د ما »انی لننقیر دفارا دلش»ن »اشیب هن لیط ح
«ماسیهو معبای» رل لرد قجم لیط حاا رهی » ت یانم هبیب» (همابف  . 29۷شویعو هیهبو در یو لنن
مطجب » لی تاضیح «دباس معبای» د »ی ِ م »و لز ل»و »ا مبی ب رل رهل موهبی هن در ب »رای هجمن «یدبا»
لز دارمین ب «»ب »فطاع »ن قیس» لس»واد شی لس  .ما لنن د »ی رل لز ه»ا مع»ب مبفاط ابدع البدایع هن
در لنل تاضیح «دباس معبای» می لس رهل موهبیب (شمسللعجما 13۷۷ف  21۶ف
َ
ُ
ُ
»طعههههب َمدههههی تیهههه ُ ثا»هههه
لت»بهههها
ههههأس ُمیلمهههن
لال تهههو سهههبیل للجهههن
ٍ
َ
َ
لضههح هرفههب للمههبو ی »عههی ثا»هه
»فههطاع »ههن قههیس َیههبیحن
َحاهه »بهه
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معبوف تو سبیل للجن داع ش ل»و »ن من رسیی هن تا هباب سا»هن ریلش  .ب داع ل»»یل حاان لز «ش ل»و االرل» موه د
لما تبینل »ن «س هن» شی.
شاهد برای «جناس معنوی» مورد نظر شفیعی كدكنی ،در بیت دوم آمده است كه آن را توضیح میدهم:

 -1ت دی »اد لس »ن راع »فطاع »ن قیس دی» ی دلش»ن لس »ن راع «یدبا» هن م دع موشبای»نلریب نعبو
»نمحض او»ن «»ب »فطاع »ن قیس» راع «یدبا» »ن لهن همن مو می لس .
« -2یدبا» م

» راع ت د »ن معبو ش ل االرل هب هف ب نعبو لا در »ی»و د »ار هجمن یدبا »یانی هن نع»ار

راع دی» نع»ار »ن معبو ش ل »اشی ب د دباس تاع یالهبی دلش .
 -3در لنن مص لع ح»و نع»ار هب هجمن «یدبا» ریامی لما تا او»ن لس «»ب »فطاع» راع «یدبا» »ن لهن
یالربی لا م»بادر شی ب لز رراهن در »ی قبل او»ن »اد داع ش ل »وسا»هنلی »ن من رسیی » تایجن در
لنن مص لع مواانی رماب «یدبا»[»ب »فطاع] در ب لس

لهن م»ادن معبو د ع هجمن یدبا نعبو ش ل

را موشاد» .نلننت تیب لز رراهن شام د هجمن «یدبا» رل »ن د معبو »ن لهن ما م»بادر ه د در ب دباس
داد دلردب چاب لنن د هجمن در لوظ ظاه رمی تعبی «دباس معبای» » لی ب سای»ن شی لس .
ً
ر»یرن ران د هجمن هب دبس مد»جرللمعبو  -هن ربعا لی مم» هو دلرری » -ا نع رمارن معبانو نعبو «»ب
»فطاع» »ن لهن ما رهل مااب ه د لری ما در حاتظن شبییلری یاد ییلی مم» ک بها رل موشبانب» .با» لنن در
للا یبع «دباس معبای» ماد یاا

ل حضار دلرد لنن چیزی لس هن در لیط ح «ماسیهو معبای»

»نرارهجو موهاد لس ب یس رظ سییمجیداب شی لزی در »نهارای ی لنن لیط ح دفارلرن نا سب شابارن ریف
ً
»جان هام مبطهو مجمو لس لز ر ی ض را لنراد شی لس .
 -4در مص لع د ع ریز همین ماضاع »ناارنلی دنش تا لر موشادف
«شبو ی» ت دی »اد لس هن در ررج لز دس دلدب مزنزی ضعیر راتالب الت موشادب »ناارنلی هن
ّ
ّ
همیمن لز لوظ «دفب شبو ی» لریلع الت (»ن م »وف یل تیلمو موشی لس  .لز سای دنش «یل» »ن
ّ
معبو س هن هب هف  .یس ق»و شام مواانی «دفب شبو ی» در ل»»یل «یل» »ن معبو الت سپس »ن
موداع س هن هن هبدبس هب لی ب لس »ن لهن مو می لس

در لنن ریز دباسو معبای داد دلرد.

در ه»ا ابدع البدایع  -هن لز رظ لیالب ثالث موصلت نن ی نن تألیر مع»ب تارسو در تن »ینع لس  -د
راع «دباس معبای» مع تو شی لس ب ناو دباس «لضمار» (رامو هن در »اال تاضیح دلد شی

ناو دباس

«لشار /تارنن» هن «م»اجب ناو لز د رهن دباس رل »نتص نح دنش ی رل »ن لشار تجانح مواانی» (هماب  .مثا
دباس لشار لنن لس ف
ُ
تهجهههه مهههها لالسههههب قهههها سههههیر

ُ
تهطههههههع للهههههه ُّ ؤ س
قجهههههه »ههههههن
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[او»ب رام چیف ؟ او ف سیر .او»بف »ا ب س ها » نی موشاد!]
یاحب ابدع البدایع مثا هانو لز شع تارسو ریز » لی دباس معبای رد لس ف
حمل ها »یفه»اب »ها نهاد شهی نن »هار ریفه

لح»مهها ریمه ه دب لدههب لس ه لز »د ه رههاا

او»ن لس «لز هجمۀ راا شی نن رل لرلد ه د لس » هن »ا شی نن در مص لع د ع دباس یالهی دلش (همابف
 . 21۷در لنبرا ریز ناو لز د هجمن هبدبس »ا نع دارمین معبانو نعبو «راا» »ن لهن رهل مااب ه د لس
حاتظن شبییلری ما لی ب رل درک موهبی .در لقع »انی او ما همچباب در حاز یبانع لوظو »ینع هف»یب رن
معبایب لنن لژااب هبمعبا تبدا نیبنلی هف»بی هن لژ هبدبس رل »ن لهن مبعاس موهببی.
لنن را»ن »ن دباس معبای هب ی»ب رموشاد .در همین ه»ا

در لنل نع مبالب دینی »ن راع «لش»هاق معبای»

تاضیح دنش ی لرلئن موشادف
«لش»هاق معبای ب لس هن د لوظ رری در ه ع هن ناو لز بها رل چاب »ن م لد یاد تبینل
هببی لش»هاق حایل شاد من لنن یبع رل تاز نات»ن مثالو »ن دس
»انههی هههن در همههییب ب دههاع زه رههاک

رد لع لز سعیی هن اانیف

شههی نبو شههدادا مهها »هه ز»ههاب شههاد

لا [»ن دای شی نبو شدادا] اانیب «شدی شدادا» لش»هاق ظاه ا دد ل ق »انی تا شدی لنن
یبع لطیر رل لدرلک هبی» (همابف. ۶۶

سدن ی لنبان «دباس معبای» نا «لش»هاق معبای» مهالنهانو هف»بی »ا »نمانن یاا
یباماا معبای »ینع رل هن ماد یاا در بها موهاد لس

لب ما رموتالریب

لز ب دس محفا هبیب چیزی »نمبالب «ماسیهو

معبای» رل در هبار سن ساح دنش ماسیهو شع ق لر دهیب.
نتیجه ه

لا »دالهیب لز سن لیط ح ماسیهو »ی رو هباری در رو »ن ت تیب » لی مجب م ض قاتین هماهبشوهای
یاتو دلیل ل»یاا لس»واد هبیب هاری درس

شانف»ن یارا ا ت»ن لس ب چ لهن در ه سن مارد ماد لیجو ل

یاا یالهی »اد .لیط ح ماسیهو » لی لنن مبای شع ی یاد »یارش رل»طن مدب مف»هیب شع ماسیهو – »ن
معبو یاص ب -ریز یالهی »ادب لما لضاتن ه دب مبالب «ماسیهو معبای» »ن لنن سن تادین مجمو مبطهو ریلرد .لنن
مفألن هن لیالبللصوا در «رسانل» یاد لیط ح ماسیهو رل » لی همن رفب ها در هف»و لس»واد ه د لری دلیل قارع
ً
هببی لی » لی لتز دب نع لیط ح »ن حاز های مجاع لد»و هن ربعا »انی دلرلی چارچا های مجمو مبطهو »اشبی
ریف  .ییمیبن لس»واد لز لیط ح «دباس معبای» در مجب »ینع ریز مهالنلی دنش لس

ماهی م»وا تو دلرد

»نهارای ی ب لز سای مجمای »ینع مرازی » لی »نهارای ی لیط ح «ماسیهو معبای» شع محفا رموشاد .لا
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»دالهیب مبص لنو ه ع مبظاع رل ربهن»بیی هبیب در لنل نع راع »یا رنب هماب سن مبالب ماسیهو »ی رو هباری
در رو هوان موهبی.

104

جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)

شمارۀ نّست

کتابنامه ه
یالدنرصی للینن راسو . 13۶3( .معیاراالشعار (ماس رفدن یطو » .ن هم محمی تمارهو دممیی مظاه ی .چاپ
ل  .لیودابف لر»مارلا سد ردی.
شمسللعجماء ا هارو محمیحفین . 13۷۷( .ابدعالبدایع» .ن له»ماع حفین دعو ی .چاپ ل  .تب نزف لر»مارلا لح لر.
شویعو هیهبو محمیرضا . 13۶8( .موسیقی شعر .چاپ د ع .تد لبف لر»مارلا اا .
مطار ریما»اری ت نیللینن . 1393( .منطقالطیر .تصحیح محمیرضا شویعو هیهبو .چاپ چداردهب .تد لبف لر»مارلا
سدن.
محمیزلد یینق حفین . 1389( .سیری در رسالههای موسیقایی .چاپ ل  .تد لبف لر»مارلا سارۀ مد .
م لتو مبیللهادر . 13۵۶( .مقاصدااللحان» .ن له»ماع تهو »یبم .چاپ د ع .تد لبف »بشا ت دمن رم ه»ا .

6

Journal of Research Literary Studies (Peer-reviewed Journal) Vol 54, No. 1 (2021)

A Critique of the Term “Spiritual Music” of Poetry
Javad Mohaghegh Neyshabouri1

Abstract
One of the important elements of poetic speech, which can be seen in almost
all definitions of poetry, is music. Music of poetry can be summarized as
external, lateral, and internal music. A new term to the music of poetry,
entitled “Spiritual Music of Poetry”  (ماسیهو معبایwas first coined and
introduced by Mohammad Reza Shafiei Kadkani. This term, which was
originally added to three types of Persian poetry music, was presented more
than three decades ago in the book Music of Poetry and it can be seen in all
editions of this book during these years. Shafiei Kadkani made this term based
on two points; one is Ikhwan Al-Safa’s Rasa'il (Epistles of the Brethren of
Purity) who used the term “music” for all the balanced affairs of the universe.
And the second, the introduction of a rare discussion in the literary device,
pun, entitled “Non-Verbal Pun” in few original books and by some rhetorical
scholars. The present article reviewed the arguments and concluded that the
interpretation of Ikhwan Al-Safa and his use of the word "music" is a taste
matter not a scientific issue. Moreover, the basics of the “Non-Verbal Pun”
are quite different from what is presented about the Spiritual Music of Poetry
and cannot justify the use of this term.
Keywords: Music of Poetry, Mohammad Reza Shafiei Kadkani, Spiritual
Music, Non-Verbal Pun.
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An Investigation into a Dialectal Feature in the Hemistich
“Be Abe Do Dideh Nabayad Gerist” from Shahnameh
Mohsen Sadeghi1

Abstract
This study presents the reflection of a dialectal feature in a hemistich of
Shahnameh. The hemistich, which reads “Be Abe Do Dideh Nabayad Gerist”
()به آب دو دیده نباید گریست, appears in the tragedy of Rostam and Sohrab, the
mythological father and son in Shahnameh. Most of Shahnameh researchers
have not been able to offer an interpretation for this hemistich. Still some
other interpretations are not acceptable. The findings of this study show that
the difficulty of this hemistich stems from the use of the Persian word “be”
( )بهmeaning “rare” and “hard-to-find”. The explanation is that this morpheme
is not associated with the preposition “be” ( )بهin Modern Persian (meaning
with or to), which is derived from Mid-Persian “pad”. In fact, it is the dialectal
variant of “abē” in Mid-Persian, which is an equivalent of “bi” or “bedune”
(meaning without). Thus, the figurative meaning of the phrase “be abe do
dideh geristan” (crying without tears) is “becoming helpless and despaired”.
Moreover, this hemistich is taken from a local idiom, which is still used in the
same sense as is used in Shahnameh. The idiom has survived in the form of
two phonetic variants, namely “be ow dida girya kadan” and “be âw dida čixrâ
mukuna” in some Khorasani dialects. The dialectal data used in this study
were collected through field research and by means of dialectal descriptions.
Keywords: Be Abe Do Dideh Geristan, Tragedy of Rostam and Sohrab,
Ferdowsi’s Shahnameh, Dialect, Iranian Dialects.
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Political Rulers as the Other
in Al-Ghazali’s Letters
Maryam Ayad1
Mohammad Javad Mahdavi2
Maryam Salehinia3

Abstract
To shed light on the real belief of Abu Hamid Al-Ghazali about political
rulers, the study tried to explore their presence as the Other in Al-Ghazali’s
letters using van Dijk’s CDA method. After identifying those parts of the text
in which he encounters with political rulers as the Other, the tools Al-Ghazali
have used for giving a negative presentation of them were introduced.
Considering the way he uses these tools, it was discovered that Al-Ghazali's
view of political rulers as the Other is about the feature of “being misguided”
and indicates his pity. Therefore, instead of suppressing and combating the
Other, Al-Ghazali uses most of his strategies to encourage the Other to
change. Among the two groups of “kings” and “ministers”, Al-Ghazali
usually turns to ministers. His caution and consideration causes the use of
techniques which increase the text's interpretability when talking to or about
the king. The influence of Al-Ghazali’s philosophical studies is apparent in
his considering the chance of change for the Other, using adverbs of
uncertainty and the text’s high unambiguity.
Keywords: Al-Ghazali’s Maktib, Political Powers, the Other, CDA, van Dijk.
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Immensity of Manner:
The Policy of Iranian Tajik Agents in the Safavid Era
Fatima Razavi1

Abstract
Local rulers, politicians, bureaucrats, and writers in Iran after Islam played an
important role in preserving Iranian heritage, traditions, and culture. These
people, commonly known as Diwanids (officials), have played as mediators
between kings and society, and their ideas have been known as Iranshahri
thought. In Safavid period, the Diwanids and writers were known as Tajiks
and Iranians and their patriotism was due to their Persian-language, lineage,
and support for Iranian culture. The behavior of the Tajik class and writers is
freedom, liberty, happiness, esotericism, and the pursuit of moral perfection,
collectively known as the “immensity of manner” (Wos’at Mashrab) which
had been the discourse of intellectuals in the period of the 16th and 18th
centuries in Safavid history. This discourse helps us to find the causes of some
cultural and social issues of that time such as national reconciliation,
collective morality, elite migration, and so on. In this study, we have
expressed the important structures of immensity of manner discourse,
analyzed its Iranian foundations, and by reviewing the beliefs and behaviors
of the Tajik agents of the Safavid government, identified and presented the
immensity of manner discourse in their behavior. The method used to
distinguish Persian cultures and identity was based on the “Turk and Tajik”
binary opposition in the Safavid period, which was extracted from historical
texts. Therefore, in order to identify the so-called Tajik group, which is the
supporter of Iranian culture and identity, we have paid attention to the
Turkish-Tajik confrontation in historical sources.
Keywords: Safavid Bureaucrats, Tajikiyya, Immensity of Manner, Iranian
Culture, Hedonism, Ethics, Freedom, Esotericism.
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Farzandnameh as a Genre
Saba Jalili Jashn-Abaadi1
Sayyed Mahdi Rahimi2

Abstract
Farzandnameh (letter to children) is one of the most frequent and universal instances
in the didactic literature which has focused on how parents teach children ethical
rules and advise them. Although it is a kind of recurring subspecies of the genre, it
has not been academically addressed in typological discussions in literary research
in Persian and perhaps in world literature. In this search, parent-child interaction in
the letter-writings was analyzed quantitatively and descriptively, examining the most
frequent cases including the in-text features (the title, author’s motivation,
dedication, chaptering, and text history) and the out-of-text features (emotional
introduction, special attention towards boys, being worried about not applying
advice, emphasis on applying advice, parents' experiences, being selfish and pride in
the ancestors, expressing the writer's childhood memories, simplicity and
conciseness). The results of this study show that the authors of letter to children, in
general, aim to teach topics such as medicine, music, alien sciences, literary sciences,
religion, ideological arguments, and practical wisdom (a program to refine personal
morality, family, and politics or the true form of life), so they had written their books
or treatises for their children (whether real or imaginary). Moreover, due to the high
frequency of counseling topics and the special rhetorical style, letter to children can
also be considered as a lived genre in the form of counseling writings that has a
specific structure and content and is appropriate to the culture and requirements of
the time and audience expectations. What is important in distinguishing a letter to
children from other counseling letters is that the creator of the work clearly states
that he is writing the letter or book for the children and that there are signs of the
child being and preset’s advisement.
Keyword: Farzandnameh, Letters to Children, Didactic Literature, Andarznameh,
Literary Genre.
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Investigating the Discursive Function of Allegory in Sufis’
Register: A Case Study of “Worship” Allegory
Zeinab Akbari1

Abstract
There are three main views on studying allegory: a) From rhetorical
perspective, allegory is a literary device that rhetorical scholars examine
using rhetoric and has an aesthetic function; B) From cognitive perspective,
it is a cognitive phenomenon that plays an important role in organizing human
concepts and thinking, and what appears in language is only a manifestation
of that cognitive phenomenon; C) From discourse view, allegory is a powerful
tool that social activists use based on individual and social sources to
legitimize their discourse and reject rival discourses. Throughout the history
of Sufism, Sufis have tried to use allegory for making understandable the
spiritual elements of their mystical experiences. Every allegory represents
mystical concepts in a certain way. Relying on such an attitude and using the
methodological foundations and tools of Laclau and Mouffe’s theory of
discourse, the study examined the function of Sufi allegorical discourse on
the concept of “obedience and worship” in Sufi expression. From a discursive
point of view, in the early periods of Sufism, allegories are interdisciplinary
in nature; that is, identities and concepts are often formed around signs that
emerge from the common discourses of that period or even discourses outside
the discourse of Islamic religious sciences. But in later times, the Sufis sought
to reject the meanings of rival discourses by constructing concepts and
identities, and to construct new networks of signs.
Keywords: Allegory, Discourse Analysis, Laclau and Mouffe, Sufis’
Register.
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