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مفاتیح  
 البحثة:

 

 
 أصفهان  -
 شعراء -
 الطبيعة -
 بالط الصاحب  -
 بن عباد  
 تقليد و تجديد -

 

  إيرانمن  شعراء بالعربية منسيون               
  

v كأ.د. فكتور الك *  
  
  
  
  
  

                             
  

   ملخص         
عاشوا يتناول البروفسور فكتور الكك في بحثه هذا خمسة من شعراء الطبيعة في أصفهان            

وأنتجوا في القرن الرابع للهجرة / العاشر للميالد . وهو يجهد في رد االعتبار إليهم ، ألنهم أبدعوا 
وال سيما أيامئذ ، إلى  –، منطلقين من طبيعة أصفهان الغنَّاء  ذلك ىو سو في وصف الطبيعة

ب الطبيعة في األدعروفين من شعراء الطبيعة في كل مكان . ولقد ضاهى هؤالء في وصفهم الم
  العربي ، مثل ابن الرومي وابي بكر الصنوبري وشعراء األندلس .

ن ووزرائهم ييويشير الكك إلى استمرار ازدهار العربية في أصفهان بسبب اتخاذها من قبل البويه
الخالفة العباسية فشجعوا العربية  قاعدة حكم ، لطموحهم إلى تأسيس  أمبراطورية على أنقاض

كتابة فيها. والسبب الثاني هو أن طبيعة أصفهان الغنَّاء جذبت العرب فنزحوا إليها واستقروا فيها وال
  وفي رساتيقها وصوالً إلى كاشان .

                                                             
  سالمية والروح القدس.واإل اليسوعية وأكاديمي في تراثي العرب وإيران. أستاذ في الجامعات: اللبنانيةباحث  *

  acad.cult@gmail.com        : األمين العام للمجمع الثقافي العربي .   البريد اإللكتروني

mailto:acad.cult@gmail.com
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ود " . كما نده رالشعراء في وصف طبيعة أصفهان وال سيما نهرها الشهير" زاي هؤالء وقد أفاض 

  بداوة العربية وحالوة الحضارة اإليرانية .تناولوا مواضيع أخرى ، جامعين بين فصاحة ال
ثم إنهم أظهروا شعور اإلخاء بين األمتين العربية واإليرانية ، متجاوزين الخالفات القديمة ، فقال 

  مي :تَأبو سعيد الرس
. نما به التعريب راً وجهراً                     عجميرفتُ سأنا من ع  

ن الخمسة في برامج التدريس يخاتمة بحثه بإدخال شعر األصفهانيوطالب الدكتور الكك في 
بالثانويات والجامعات ، إثراًء لها ، ووفاًء لإليرانيين الذين احتضنوا لغة الضّاد حتى أصبحت لغتهم 

.  
  

  مقدمة       
  

كانت أصفهان، خالل عهودها العتيقة ثم بعد اإلسالم، مباءة للعلوم واآلداب           
والفنون، إِضافة إلى تغنّي الكتّاب والشعراء بطيب هوائها وخصوبة تربتها وعذوبة 
مائها ومحاصيلها الزراعية الفريدة وصناعاتها المميزة. وقد هيأها ذلك، والسيما 

  حيوية أهلها، إلى االضطالع بدور كبير على مستوى اُألمة اِإليرانية، لمرات عدة.
والعريق، نقصر كالمنا على شعراء أصفهان باللغة في سياق هذا التراث الضخم 

 ،ة، خالل عهد الحكم البويهيين من أهل أصفهان أو مستوطنيهاالعربيغير معني ،
بالشعر العربي الذي تناول فتح أصفهان واستقرار عرب كثيرين فيها. فقد كان من 

اللغة العربية بين الطبيعي أن تنقضي عدة قرون بعد دخول اإلسالم إليها كي تترسخ 
أهلها على مستوى النخبة من العلماء واُألدباء والشعراء والمفكّرين الكثر، فسجلت 
أصفهان بذلك فضالً على اللغة العربية قلّما ضاهته مدينة أُخرى حتّى إِنها عرفت في 

 ، وأُلفَّت كتب كثيرة فيبغداد الثانيةالقرن الرابع للهجرة/ العاشر للميالد باسم: 
  تاريخها وتبريز أهل الفضل فيها على مستوى دار اإلسالم.
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وينماز القرن الرابع للهجرة بازدهار الشعر العربي فيها على أَيدي أَبنائها ، بسبب 
اتِّخاذ البويهيين منها قاعدة حكم، واستقرار بعضهم فيها أو بعض وزرائهم وال سيما 

اً ونثراً، وصاحب صناعة مميزة فيها الصّاحب بن عباد راعي العربية وتراثها، شعر
عريقة النِّجار. وقد استمر ازدهار العربية بين نُخبها طوال القرنين الخامس والسادس 

ين السابع والثامن للهجرة/ للميالد، وبنسبة أدنى خالل القرن ١٢و ١١للهجرة/ 
دريجاً م، حيث غدا إنتاجها األدبي صناعة ال إِبداع فيها، قبل أن تنحسر ت١٤و١٣

خالل القرن السابع للهجرة، ويقتصر دورها على علوم الدين في المساجد 
والمدارس، إِذ حلّت اللغة الفارسية التي طالما كانت لغة جمهور الشعب فيها، كما 

  في بعض نواحي إِيران األخرى، محلّ العربية، بعد أَن دمغتها العربية في العمق.
ائر نواحي إيران التي خضعت لحكم البويهيين والزدهار العربية في أصفهان وس

سببان: أَولهما رعاية بني بويه للعربية بسبب طموحهم لتأسيس مملكة إِسالمية شيعية 
تشمل،  إِضافة إلى قسم مهم من إيران، عراق العرب، إحياًء للشاهنشاهية اِإليرانية 

كثرة العرب الذين  وثانيهما ، في لبوس جديد؛ فتلقّب ملوكهم، لذلك، شاهنشاه
وفدوا إلى أصفهان واستقروا فيها وفي القصبات والرساتيق المنتشرة في مناطقها 
القريبة والبعيدة، وصوالً إلى كاشان ونواحيها، بسبب ما ذكرناه من نعمة الطبيعة 

  عليها.
نتناول، بادئ ذي بدء شعراء أصفهان الذين اشتُهروا في أَواخر القرن الرابع وأوائل 

  مس للهجرة.الخا
  عبدان اَألصفهاني أو اَألصبهاني

يعرف بالخُوزي. اعتبر عبدان في مقدمة شعراء ذلك العصر، وقد جرى شعره على 
سياق المولّدين في خفّة روح وظرف، رغم ضيق ذات يده. وصف الثعالبي شعره 
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 خضاب الشَّعربأنه ظريف الجملة والتفصيل، وذهب إلى أنّه لم يسمع قوالً في 

  أحسن من قوله وال أَظرف وال أًعذب وال أَخف حيث يقول:
  اتـيــداتـي                         وهو نـاعٍ منـغصّ لحيـِفي مشيبي شمـاتةٌ لعـ       
  لي أُنس إلى حضور وفاتـي                        ويعيب الخـضاب قـوم وفيه        
  اتـما به رمتُ خلّــة الغـانيـ   ر مني                      ـال، ومن يعلم السرائـ       
        عنـي راتـ ما تُـرينيـه كلّ يـومٍ                       إنما رمـتُ أَن أُغيـّب١( يــم(  
  عاة؟ـسره أن يرى وجوه الـنّ                       فهو ناعٍ إلي نفسي، ومن ذا        

  نيه وصوره ومراعاته بين المعاني والكلم قوله:ومن لطائف معا
  النفوس بصونـها، يوأُترجة تغر   ، وفي كف الحبيبة وردةٌ              سقيتُ      
  شربـتُ فـحيتنـي بـلونـي ولـونها.      فلّمـا قابـلتني بـوجـهـهـا             ؛مـراراً     

الفكري فكان عبدان يجاهر بحبه العلويين ويعلن والءه  –أَما على الصعيد الديني 
:لهم. قال في علوي  

 كم غاصبٍ حقَّكـم ليهزلـــكم                   وقد تفقّأ من شدة السمنِ    
  ـزَنـي!ـآمله فيكـم وواحـ         ا           ــلم أر مو رباً إِن قضيتُ ـواح    

  العاطفي لهم:وقال أيضاً، في معرض والئه 
  مِــفـإنـه بـعــد ربـي غـايـة الـقســ               أقسمتُ حقّاً بما أُوتيتَ من كرمِ  

  مِـــمـا خـاف راعٍ على شاٍء وال نَع     دراً            ـأَن لو وليتَ أُمور الناس مقت
  بالغنمِ )٢(بانواستأنست طلس الذو        فـةً         ـوظلـّت الـعـصـم لآلساد آلــ
  وليس يرضى لـك الـحساد بالقسمِ         ا         ــــمواهب خصّك اهللا العزيز به

                                                             
 مرآتي. فمراتي: مخف )١(
 الذوبان: مخفَّف الذؤبان. )٢(
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  مِ.ــلـي غيـر ديـنـي ومـا ديني بمتّه      ا            ــهذا الثناُء وهذاك الـدعاء ومـ
  عمر عبدان حتى نيف على السبع والسبعين كما يستنتج من قول له:

                 ولـّى فـمـا يخـرق أبـراجه          هيهات نجـمـي آفــلٌ شــارد  
  والسبع والسبعون محتاجه                     أظـــلُّ أُخـفـــي وقد أدبــرت
ى للشقـاِء خواجـه.                     وشــر أيـــام الــفـتـى آخــــرسمفيه ي  

      

  وصَّاف وابن بيئتهأبو سعيد الرستمي: 
هو محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن علي بن رستم، من بيوتات أصبهان. 

  اعتبره الثعالبي من شعراء العصر في الطبقة العليا وهو يقول الشعر في المرتبة العليا.
  بنسبه اِإليراني وبيانه العربي:قال مفتخراً 

  ولكن شعري من لؤي بنِ غالبِ.     إذا نسبوني كنتُ من آل رستمٍ                     
  وقال في معرض آخر:

  عجمي نما به التعريب.        أنا من عرفت سراً وجهراً                          
تصّين قد المخمه في عكان يقدمه على أكثر ندمائه وينظ أَما الصاحب بن عباد الذي

به، فيشهد له مرة بأنّه أشهر شعراء عصره، وتارة بأنه أشعر أهل عصره، ويقول في 
  رسالة له إلى أبي العباس الضبي إِن الرستمي كان يروع بمحاسن شعره.
وقال  ، مدح الرستمي الصاحب بن عباد ومؤيد الدولة البويهي وعلياً بن أبي القاسم

. ورغم جريه على سنّة األقدمين داوة وحالوة الحضارةفصاحة البالشعر مؤلّفاً بين 
في ذكر األطالل في مستهل مدائحه فإنّه طعمها بوصف بعض مظاهر الطبيعة في 
أصفهان ونهر زاينده رود، كما جاء في إحدى مدائحه لمؤيد الدولة. ورغم أنّه 
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اءمةً بين بدأها بذكر الطلل فإنّه استخرج من ذلك معاني مبتكرة وصوراً رقيقة ومو

  المعاني واأللفاظ في رقة مياه أصفهان حيث قال: 
  يـلُأبـاطـح مـن أَجـفـانـها ومسا       ت           ــــمررنا بأكناف العقيق فـأَعشبـ

  وتبكي كما نبكي عليـها المنـازلُ         ابةً        ــوكـادت تناجـيـنا الديـارصـبــ
  في جفنه الدمع واقف ه الدمع سائـ                فمن واقفلومن سائل في خد  

  فمـالك فـي أطـالل عـزّة طـائـلُ.          ـوة        ــتـأس بــيـأسٍ أو تـعـزَّ بـــسلـ
ثم انتقل إلى وصف الربيع متعزّياً بسلوته كما ذكر، واسترسل في وصف بعض 

  تجلياته األصفهانية حيث قال:
  ائلُــمن أنوارها وخم )٣(أجارع      ـت        ــالـربـيـع تـبـسـمـألــم  تـر أيـام 

  وائـلنشاوى كـرى أعناقـهن م     ا         ــــكأن غصون النرجس الغضّ بينه
  اد غالئلـعليهن من صبغ الجس    كــواعــب          )٤(كـأَن شقـيق األبـرقيـن

  رواضــع إالّ أنـهـــن حـوامــلُ.       ا      ـــوقد حملت سوسانها في حجوره
  مرازب فوق الهامِ منها أكـالـِلُ          وضـمـرخيل الضيمران كـأنـهـا          
  أصــابـع لـم تـُخـلـق لهن أنامل         ـرزت        ـونور قضبان الخـالف فأَب  
  مـصـابـيـح لـيلٍ مـا لـهن فتائل         تخال أزاهير الريـاض خـاللـهـا           
  كـمـا يتثنّـى الشـارب المتـمايلُ       وقد شربت ماَء الغـمـامة فانثنت           
              مثـغـره مـتــبس على أكتافه الطلُّ جائل.     فـمـن أُقــحـوان وورد  

                                                             
 أَجارع، جمع أَجرع وهو رملة مستوية ال تنبت شيئاً. )٣(
 اَألبرق: ما اجتمع فيه سواد وبياض. )٤(
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دية واآلخر من وهكذا، بعد أن يولّف الرستمي بين مشهدين أَحدهما من البا
، ينتقل -يراني العريق ومحتد بيانه العربي األصيل كما ألف بين نسبه اإل  –الحاضرة 

  في قوله:نده رود وصف نهر زايإلى 
  ايلُــــه          كما مـاج للـريـح النقا المتهـوقـد مـاج وادي الـزَّندرود بفيض

  لُــــيناطح بعـضٌ بعضـها ويـقـات    كــأن نـعـاج الـرمـل فـي جـنـباتــه       
  لُـــهـديـر قـروم هـاجهن الشوائ      ونه     كــأن هـديـر الـمــوج فـوق مـت

  داولأحـيـاتـه أَسـرى بـهـا أم جـ   سرى بين أحشاء السرى  فتشابهت        
  لُ.ـخيولك في الهيجا وهن صواه   ه        ـإذا ماج فوق األرض أو هاج خلت

ويبدو أن الرستمي، وهو األصفهاني المعتزّ بانتمائه، كان كلفاً بنهر مدينته شغفاً 
بوصفه كلما سنحت له فرصة، كمثل قوله فيه، خالل مدحة وجهها إلى الصاحب بن 

  عباد، قال:
كاكوح  بـاإلزِبــاد فأقبلت           أمــواجـُه يــقـذفــن "وادي "الزَّندرود  

  فـأعـانـهـن الـعـيـن بـاإلمــداد    لُ الـرمال تنـاطـحت أوعـالها         مـثـ
  مــلــك يـهـزّ اُألفــق بـاِإليـعـاد    ـأنـه         ـيـرمـي الـسـواحـلَ مـرةً فـك

دا عـلـى مـيـعـادرـهـدي الـمدينة واديـان تجـاورا             وكــأنـمــا وي  
  بـــداً وهـــذا فـيــضـه لـنـفـاديـس يـنـفـد فيضه              أـبحـران هـذا ل

  وطير في الغصون ينادي )٥(ليها      روضٌ يرف  ومزنة  تهمي عزا          
  يبدي الرضا ويبوح باإلحــماد.           فكــأن ذا يثنـي وذا يدعـو وذا         

  

                                                             
 العزالي والعزالى: مصب الماء من القربة، كناية عن شدة وقع المطر. )٥(
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  الخازنأبو محمد عبد اهللا بن أَحمد 

قال فيه الثعالبي: هو من حسنات أصبهان وأَعيان أهلها في الفضل، ومن خواص 
  الصاحب ومشاهير صنائعه... وكان يتولّى خزانة كتبه.

كان كاتباً شاعراً متصرفاً في فنون الكالم، وفي جملة من كان أبو بكر الخوارزمي 
مع في معناه أملح منه يروي أشعارهم، وقد قال في وصفه غبار الركب إنّه لم يس

  وأجمع ألقسام الحسن والظرف حيث يقول: 
ألبس هذا الغبـار إن           ـطـفيس         __عـالـتـوحـيـ واداً وديــنــيد  

  ورداُء الشباب غضٌّ جـديد.             وكسى عارضي ثوب مشيبٍ          
  النظير والمقابلة:ومن جميل استخراجه المعنى من مراعاة 

  ما ال ترى بسيوفها الهند.      هند ترى بسيوف مقتلها                  
كان الخازن من شعراء حضرة الصاحب فبلغت أشعاره الثعالبي في نيسابور عبر أبي 
محمد بن حامد الحامدي الذي جمعته بالشاعر حضرة الصاحب. وقد سعى الوشاة، 

لرؤساء، بينه وبين الصاحب بن عباد فتغير هذا عليه، فحمل كالمألوف عند الملوك وا
 االعتذار واالستعطافشاعرنا عصا التسيار، وكان يوجه إلى راعيه السابق قصائد 

النعمان،  التي شبه واحدة منها الثعالبي بقصائد النابغة الذبياني االعتذارية إلى
مفضّال إياه إلى المتوكّل،  وإبراهيم بن المهدي إلى المأمون، وعلي بن الجهم

على هؤالء الكبار الذين سبقوه. وأنا، وإن كنتُ ال أرى رأي الثعالبي في الخازن، 
  فإني محاول أن أختار  أجمل أبياته االعتذارية. فمنها قوله:

  ـــب ـــلبي لـهيـ ــي قـ ـــم فـ ـــار الـهـ   لـنـ
ـــي   ــاب ذنبـ ــاب عقـ ــاز العقـ ــد جـ   فقـ
ـــوافي  ــج القــ ــرةً مهــ ـــت عبــ   وفاضــ

    ـــب ـــك الـمـهي ـــا الـمـل ـــواً أيـه   فعف
الشـــعر واســـتعدى النســـيب وضـــج  
وغـصّـصـهــــا الـتـذلّــــل والنحيـــب  



14     
   

 

 ۲۰۱۱-۲۰۱۲| بيةالدراسات األد|

ــد  ــا وقــ ــا واعتراهــ ــمت عراهــ   قصــ
  وقــــالت مـــا لــــعفوك ليــــس ينـــدى
ـــنتهاها   تـجــــــاوزت الـعقـوبــــــةُ مـــ
  أبـيــــتُ ومـقـتــــلي أَبِــــق كـــــراها   
ـــي   ـــي طعـامــ ـــداً ال يـالئـمـنــ   وقـيــ
ــذابٍ   ــن عـ ــوطاً مـ ــي سـ ــببت علـ   صـ
  ومـــــا عـونـــــي علـــــى بـلـــــواي إالَّ

ـــب ع ـــي فـرحـ ـــخ آمـالـ ـــك أُنـيـ       لـيـ
                 إذا دهتنـــي وأَخـطــــر مــــا يــــريب  

  اد طبـعيــابك جــــا سحـــن سقيــم و

  ــحوب ــرتها ش ــد نض ـــك بع   بـسخـط
 ـــصوب ـــا وسمـــاُء مـجـــدك ال ت   لـن
    فـهـب ذنـبــي لـعفــوك يــا وهـوب  

ـــي    أَلـحـاظـــهتا صـــاب صـــبيب وف
   وال يـنـــساغ لـــي المـــاُء الشــروب  
  يـــذلّ لـبـأســــه الـدهـــر الـغـلــــوب
  رجـائـــي فيـــك والـدمـــع الســكوب
بــهـــا وإلـيـــك مـــن ذنـبـــي أَتـــوب 
   ...ريــبغـوامـضـــه إلـــى مــــا ال ي       

  م يـنـبـع قـليب.ــيـث لـوال الـغـــلـ و
   

  ديأبو العالء اَألس
ذُكر أَنه قديم الصحبة للصاحب، شديد االختصاص به، وكان هذا يحبه ويأنس به 
ويكاتبه. قال صاحب اليتيمة: فأَما شعر أبي العالء فليس بالمحلّ العالي، ال سيما في 

يد وأبي محمد. وفي من إيراده بعد قالئد ولديه أبي سعالمدح، وقلّة عيوبه تمنعه 
الناس كانوا يتغنّون  أنوهو قليل، هذا البيتان اللذان ذكر  ، جملة ما ذكر من شعره

  بهما:
  ؛حلفوا لي أن ال يخونوا فخانوا                    ،ما أَنصفوا حين بانوا، لعمري  ،ال

  .م أيـن كـانواجـمـع اُهللا شمـلـه      ولكن                ،شتـّتـوا بـالفـراق شـمـلـي
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يريأبو الحسين الغُو  

. وكان االشتهار في أصحابه كأبي العالء األسديهو في االختصاص بالصاحب و
.كثير الشعر، قليل الملح. بهذه الكلمات وصفه الثعالبي  

  :١من أبيات له في قصيدة ربيعية
أَيها الصّاحب ولُـفي رياض تحار فيها الـعق  ى                   ـــتجلّ الربيع  

  ،لُوشـقـيـق يـزيـنـه الـتـكـحـي                      ،وردر ــنرجس ناضر وأحم
  .ورٍ                      في حـواشي جـداول، وتميـلُـــوغـصـون تجر أَذيال ن

  ،ولــلــحــــمــام هــــديـــــلُ                    رِ ازير فـي خالل األزاهيـزرلل
  ،ـولُــبـه ربـع أُنـسنـا مـأهـ ٢زٍ               رو      ــصبيحة نَي، فـأَقـم رسمنا 

  ؛بـكـؤوسٍ مـملـوة من مدامٍ                      أَنـتَ فـيها لمن حساها عذولُ
  ا                     فعـلى الـشَّـرب ال يخف الثقيلُ.ـواجـتنب جلسة الثقيل إِليه

  منزلتهم
هذه لمحة عن شعراء من أَهل أصفهان أو مستوطنيها الذين انخرطوا في حلقات 
 ياد الذي غدت حضرته في أصفهان والرين الشهير الصاحب بن عبوزير البويهي
مباءة للعلماء والمفكرين والشعراء والناثرين الذين اتخّذوا من العربية لغة تعبير لهم، 

                                                             
 الوقيذ: المضروب بشدة، المشرف على الموت. ١
بهـا قصـيدة تهنئـة بقـدوم الربيـع وعيـد النـوروز أو النيـروز، أي اليـوم الجديـد،           قصيدة ربيعية: المقصود  ٢

ت رسمة. وهو عيد ثبة الشمسياس وتبنّوه، وتـابعهم فـي   والمقصود أَولّ السنة اِإليرانيه العتيق خلفاء بني العب
لشـرقية وحسـب، بـل فـي     ذلك وزراؤهم وقوادهم. وغدا التهادي فيه سنَّةً متبعةً ليس في أراضي الخالفـة ا 

فـي إِيـران ينسـب تأسـيس رسـومهما إلـى جمشـيد         اوهما عيدان قديمان جـد  ؛األندلسِ. ومثلُه المهرجان
 الملك األسطوري. وما يزال اِإليرانيون واألكراد  وبعض الشعوب يحتفون بهما.
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واستعادة دور فقدته لغات إيران  ذي قيمةنتاج أدب بينما كانت الفارسية تتأهب ِإل
  قبل اإلسالم.

والمعروف عن الصاحب أنه، إِضافةً إلى تعدد مواهبه في فنون المعرفة، كان ينصّب 
نفسه راعياً للعربية وآدابها والمعارف اِإلسالمية في مختلف فروعها، فغدت حضراته 

  مع القُصّاد من كل فج عميق.تداولها جميعاً ومجيحيث كان ينتقل مجالس 
وإِذا كنّا قصرنا كالمنا هنا على أهل أَصفهان ومستوطنيها من الشعراء فَألن هؤالء لم 
يسلَّط الضوء عليهم في تواريخ األدب العربي، في حين من الدهر كان شعراء 
أَصفهان خالله يكادون يضاهون شعراء خراسان القديمة، والسيما أَنهم انفردوا 

ثيل طبيعة مدينتهم الغنَّاء في شعرهم، مازجين مضامين فنون الشعر التقليدية بتم
بوصف بيئتهم الخاصّة. فإِذا تدبرنا النماذج المختارة في مقالنا من شعرهم أَلفيناها 
تدور في معظمها حول فن المديح التقليدي، متأثرة ببيان شعراء العرب الكالسيكيين 

إِالّ أنهم من خاللها ومن خالل نماذج مستقلّة عن الفنون  وصوالً إلى الجاهليين.
التقليدية نفذوا إلى أَبعاد وجدانية خاصّة بهم منطلقين من طبيعة بلدهم الغنَّاء، وال 
سيما نهر زاينده رود الذي ما يزال يشق مساره عبر أَصفهان الجميلة درة المشرق، 

  ومن تقاليدهم المحلية العريقة.
شعرهم في الطبيعة وما تنبته من روائع جمال جديراً بأَن يدرج في سلك  لذلك كان

شعراء الطبيعة المعروفين في عهد بني العباس. وال يجوز أن يغيب عن كتب 
 م ظلّوا أوفياء لعمود الشعر العربيفمن خصائصهم أَنه .خين لألدب العربيالمؤر

العربية القديمة. ويعود ذلك ، على ما  وفنونه وتعابيره حتّى البدوية منها في رموزها
نرجح ، إلى اعتبارهم من سبقهم من شعراء العربية مثاالً أَعلى في النهج والمضمون. 
والجدير بالذكر أَن هذا التوجه يشمل كذلك شعراء الفارسية في أواخر القرن الرابع 
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چهري والمعي... والهجري وخالل القرن الخامس بوجه أخصّ، من أَمثال معزّي ومن

كما يعود إِلى تعلّق الصاحب بتراث العرب، رغم نسبه اِإليراني، وتعصبه للعربية، 
وسعي الشعراء إِلى إِرضائه باعتمادها لغة تعبير. لكنّهم كانوا حين يؤوبون إلى 
أنفسهم يفلتون من عقال المطروق المكرور، كما شاهدنا. ويمكن، في هذا الصَّدد، 

قهم بين التالد والطريف، بما صَّرح به شاعرهم أبو سعيد الرستمي حين اختصار توفي
  قال:

  إِذا نسبوني كنتُ من آل رستمٍ                 ولكن شعري من لؤي بنِ غالب!
هذا، وقد التقوا جميعاً في وضع النبرة على وصف الرياض واألزاهير، وال سيما في 

الشعر بالعربية، التغنّي بنهر أَصفهان "زاينده رود" الذي ورد في شعرهم، مجاراة لوزن 
ود" كما عند الرستمي وسواه. وليس وصف الرستمي لهذا النَّهر دون في صيغة "زَندر

ووصف الصنوبري، شاعر سيف الدولة والطبيعة الشهير،  وصف األخطل للفرات
  لنهر قُويق أَوصاف سواهما.

أما وصفهم للطبيعة، بوجه عام، فينافس أوصاف الصنوبري نفسه وابن المعتزّ وشعراء 
األندلس. لذلك قُلنا إن على مؤرخي األدب العربي أن يسدوا هذه الثغرة في تناولهم 

الّ يغفلوا شعر أية منطقة من مناطق رواج العربية وآدابها، سواء فنون األدب العربي وأَ
  كانت دانية أو قاصية بالنسبة إلى مركز الحكم.
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 :کلید واژه ها
 
 
 سنت -
 نوآوري -
 نوگرایی -
 خلق جدید -

 

  وهنر سنتى گامکان نو آورى در فرهن                
  

v  ورپدکتر قیصر امین*  
  تهران(ایران)اه گدانش

  ستان زبان وادب فارسىگیوسته فرهنپعضو 
 

  
  

                  
 

  چکیده
      

ر معنا وتعریف مفاهیم سنت وبدعت دینى را از سنت و نو آورى ادبى جدا نکنیم، ممکن گا
اه بدعتهاى گذیر بدانیم. آنپون سنتهاى الهى مقدس وتغییر ناچاست سنتهاى ادبى را نیز هم

) traditional(،  »سنتى«ر مفاهیم گنین اچنداریم. همپمانند بدعت دینى حرام ب ادبى را نیز
) modernism( »رایىگنو« ) وinnovation( »آورىنو«) traditionalism( »رایىگسنت«

نشناسیم به همان جایى مى رسیم که از سویى روشنفکرانى از منظر مدرنیسم، نوآورى را در 
نون گرانى مانند رنه گوهشپژر گندارند و از سوى دیپوادب وسنتى ناممکن مى  گفرهن

رایى به همین نتیجه, یعنى انکار گاه سنتگفرانسوى یا دکتر سید حسین نصر از ایران، از دید
  وهنر سنتى مى رسند. گنوآورى در فرهن

                                                             
روزهاي آخر عمر بود که ایـن  این مقاله توسط نویسنده به پرفسور فکتور الکک ارسال شد. نویسنده  در  *

مقاله را نوشت و درآن از دکتر الکک که به نظر ایشان نقش مهمی در پخش فرهنگ ایران داشـت، تجلیـل   
عمل آورد. ولی متأسفانه قبل از نشر این مقاله، نویسنده به رحمت خدا رفت ولی نعمتش براي مـا بـاقی    به

  خواهد ماند.
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  ریست؟گاه به موضوع نگاهى فراتر از این دو نگآیا نمى توان با ن
 »خلق مدام«اه گمولوى، ابن عربى، مال صدرا و... از دید ون عین القضات،چآیا نمى توان هم

نانکه خدا در قرآن چریست وآن را در هر نفس نو یافت؟ گبه هستى ن »خلق جدید«یا 
 گر دست کم یک بار در فرهنگر اگ. به عبارت دی»کُلَّ یومٍ هو فی شَأن«فرموده است: 

 »شدنى«س پاست،  »شده«ون چ فت: کهگدید آمده است، مى توان پوادب سنتى، نوآورى 
  است!

 وهنر سنتى گامکان نوآورى در فرهن 

رسش وار یا پکوتاه که به نتیجه اي  ۀاین نوشتار عبارت است ازدو مقدم      
  رسشى نتیجه وار می انجامد.پ
یز بهتر است به قول خواجه نصیر توسى، در همین مبادى محاورات، چیش از هر پ

س مى پ). 1الفاظ مبهم را روشن کنیم تا میانِ قائلِ ومستمع اتفاقى حاصل شود(
  کوشیم، تا مفاهیم کلیدى را درهمین ابتداى کار بازنماییم:

  ):traditional(سنتى 

  حافظ و...شاعران شناور در دریاى سنت، مانند فردوسى، سعدى، 
  :)traditionalism(رایى گسنت
ى از آن: مانند شاعران گاهانه به سنتها در اثر احساسِ دور افتادگرایش ارادى وآگ

  شت و...گباز ةدور
  :)innovation(نو آورى 

  ه با خروج از آنها.چه با رعایت سنتهاى ادبى و چابداع راه ها و روش هاى تازه، 
  :)modernism( رایىگنو
  اهانه به روش هاى تازه با خروج از سنتها.گرایش آگ

  مى کنیم. گفتار بر این دو مفهوم اخیر بیشتر درنگبراى روشن شدن راه و روشِ 
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معانى ابداع، ابتکار، خالقیت  ۀیر که همگمنظور از نوآورى در اینجا مفهومى است فرا
ادبیات ى ذاتى و جوهرى که هنر و ژگو... را نیز در دل خود دارد. یعنى همان وی

ازآن آغاز مى شود و با آن تحول، تکامل و تداوم مى یابد. نوآورى بدین معنا اعم از 
خاصى از مفهوم عام  ةرایى جلوگفت که نوگرایى (مدرنیسم) است. و مى توان گنو

و میوه هاى خاص خود در زمانه و زمینه  گنوآورى است که با ریشه ها، شاخ وبر
  سترده است.گهناور سایه پستره اى گه و بر هایى معین جوانه زده، بر بالید

رایش هاى مختلف و حتى مخالفى است که از نفى گمدرنیسم خود مجموعه اى از 
ونه سنت وقاعده تا تقلید برخى سنتهاى قدیم را (که اکنون تازه مى نمایند) در گهر

رش ایداپى بارزى که مدرنیسم را با مرزهاى سیال وناژگیرد. با این همه ویگبر مى 
تعریف شدنى مى نماید، بیشتر در وجه سلبى آن است تا دو وجه اثباتى آن. بدین 

ونه زیبایى گذشته وهرگرایى اثبات وجود خود را ضرورتاً در نفى گمعنى که نو
 ۀس مدرنیسم به منزلپشناسى نهادینه شده وجدایى کامل از سنتهاى کهن مى داند. 

ون چاز زمانى خاص آغاز شده وهمیهایش ژگوی ۀنهضت یا نهضت هایى با مجموع
رى ممکن است روزى به انتهاى خود برسد و جاى خود را به نهضتى گهر نهضت دی

ایان پارد. ولى نوآورى آغاز و پ) بسpostmodernismرایى گسانوپر ( مثالً گدی
رایى همواره گیش از نوپنانکه چمشخص و شیوه ها وقراردادهایى معین ندارد وهم

س از آن هم ادامه خواهد پافت مى شود، همراه با مدرنیسم و حتى در ادبیات وهنر ی
) که در زمانه و زمینه اى خاص بر هنر modernismرایۀ (گون نوچیافت. نه هم

رایى، لزوماً موقوف به نفى گوادبیات عارض شده است. وجود نوآورى، برخالف نو
نوآورى نیست.  هره، و تنها صورت ممکنِ تجلىِچانه گسنتها نیست. و مدرنیسم ی

رایى تنها حقیقت ثابت را همان تغییر دائمى و نفى حقیقت ثابت مى داند وتنها گنو
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اصل ثابت و تغییر  چندارد این است که هیپونى مى گرگاصلى را که استوار و بی د

  ذیرى نیست.پنا
بنابراین مدرنیسم غایت و تقدیرى جز تغییر ندارد. وال جرم بوطیقاى تغییر، خود نیز 

نان به سوى غایت بى نهایت چون همگونه گتغییر مى کند. اما نوآورى با روش هاى 
رایى، صرفاً در گون نوچنین نمى توان نوآورى را همچخود سیر خواهد کرد. هم

فت آورى، آشنایى زدایى، صرف تغایر و تفاوت با گى، شگمعیارهایى مانند تاز
نرمعاصر جهان، در بر داشتن بالفصل، تعلق به زمان حال، همانندى باه ۀذشتگ

اینها را نیز  ۀمحتواى جدید یا شکستن قالبهاى قدیم و... جستجو کرد. اما نوآورى هم
  در بر دارد.

رایى را از هم باز شناختیم، بایسته است اشاره کنیم گنانکه سنتى بودن وسنتچس همپ
ى و دینى ون و احکام متفاوت دارد. از سنتهاى الهگونه گکه خود سنت هم معانى 

ون دارد. از بدعت گونه گنین بدعت هم انواع چرفته تا سنتهاى ادبى و هنرى. همگ
  ).2حرام تا بدعت واجب و بدعت حسنه و مستحب ومکروه و مباح و...(

ر نیستند. بلکه گنین باید اشاره کنیم که سنت و نوآورى لزوماً معارض یکدیچهم
ا نه تناقض، بلکه رابطه اى جدلى و بین آنه ۀس رابطپمعاضد هم نیز توانند بود. 

یزى جز استقرار، استمرار و تکرار نوآورى نیست، چدیالکتیکى است. زیرا سنت ادبى 
  و نوآورى نیز بالقوه همان سنت است.

ر سنتها هم در اثر کاهش برخى از عناصر یا افزایش یا تغییر نو مى شوند. گازسوى دی
اه کهنه گ چیزى که هیچس نوآوریها سنت مى شوند، سنتها هم نو مى شوند. اما پ

راکه ترکیب دو عنصر سنت و چنمى شود، همین سیر جدلى سنت و نوآورى است. 
دید آمدن هراثر هنرى و نیز در روند کلى تحول تاریخ هنر بایسته و پنوآورى  در 

اما همین جا تأکید کنیم که در  رند.گضرورى است. زیرا این دو الزم و ملزوم یکدی
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اه نمى تواند و نباید بدون تغییر صورت گ چهنر و ادبیات، تکرار سنت هی ۀعرص
 »تکرارهمراه با تغییر«ایدارى نوآورى نیز در همین پارى سنت وگیرد. راز ماندگب

ون همین تکرار با تغییر است که ماهیت ومیزان نوآورى را رقم چند و چاست. یعنى 
ه چر هم ممکن باشد، حتى نو را هم کهنه مى کند، گأما تکرار بى تغییر ا می زند.

رسد به سنت. سنت ادبى و هنرى را، تکرار مى آفریند و همین تکرار هم مى کشد. 
بنابراین استمرار و تداوم سنتها را نباید تنها در تکرار و تشابه صورتها، قوالب، قواعد 

یوسته پتداوم را در روح زنده و سیالى یافت که یا معانى مشترك دید. بلکه باید این 
  سترش است.گدر رشد و

حضور و تداوم سنتها را نه در تکرار و تقلید اصولى ثابت، بلکه باید در مظاهر 
ون، تجلى همان اصول است. رویکرد گونه گمتغیرى جستجو کرد که با جلوه هاى 

ى فرا گا آسمان قدس جاودانتکرار و تقلید براى آنکه و به جاى آنکه دین وسنت را ت
رهیز از پببرد، آن را تا آستان فرهنک و تمدنى باستانۀ فرو مى کاهد. این رویکرد با 

یرشدن  در حوادث زمانه، هنر سنتى را به سوداى دست گنوآورى و خوددارى از در
هنرهاى سنتى  ةى و محفوظ ماندن از دستبرد زمانه، جاودانه در موزگیافتن به جاودان

  آثار باستانى به زندان ابد محکوم مى کند. ۀقفس و در
سنت و نوآورى، مسئله اى نیست که بخواهیم آن را یک بار و  ۀتر اینکه مسئلمهم

ر هم مسئله اى باشد راه حل آن منحل نمودن یک طرف گبراى همیشه حل کنیم. و ا
نوآورى فتیم سنت و گنانکه چاك کردن تمام صورت مسئله نیست. زیرا پقضیه ویا 

ونه گر هم گدو امر متناقض نیستند که نه جمع آنها ممکن باشد ونه رفع آنها. بلکه ا
زیر است گذیر، بلکه تضادى ناپارى در میان آنها باشد، نه ستیزى آشتى ناگاى ناساز 

 ۀحرکت و تحول بایسته است. بنابراین هر تضادى در عرص ۀکه وجود آن براى ادام
نانکه اختالف بین شب چن را به کلى حل یا منحل کنیم. هستى براى این نیست تا آ
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یرى و جوانى، پذشته و حال وگو روز، زمستان و تابستان، جبرواختیار، عقل و عشق، 

س به جاى کوشیدن براى رفع این تضادها باید بکوشیم تا پحل شدنى نیستند. 
ناخت درست اه با شگارتباط خود با آنها و نسبت آنها را با هم تنظیم کنیم، آن

حرکت وتحول مى یابیم. بلکه  ۀسازوکار و تنظیم این تضادها، آنها را نه مانع، که مای
ونه تضادها نباشد، کون و فساد وحدوث گر اینگدر مى یابیم که به قول حکما ا

  حوادث عالم تحقق نمى یابد.
بى و ونهسنت ادگبارى با توجه به تعاریف ومعانى متفاوت سنت و نوآورى، نباید هر

هنرى را تا مقام سنتهاى الهى و دینى فرا ببریم وآنهارا متعالى و مقدس بنامیم. 
ر سنتهاى ادبى گرایى فرو بکاهیم. زیرا اگر نباید نوآورى را تا سطح نوگازسوى دی

ون بدعت دینى چاه نوآورى ادبى نیز همگمانند سنتهاى الهى مقدس قلمداد شوند، آن
  حرام مى نماید.
ران (اعم از غربى و شرقى و عرب وعجم گوهشپژن روست که برخى شاید از همی

واحد  ۀون وبا هدفهاى متفاوت به این نتیجگونه گودینى و غیر دینى) از راه هاى 
ران گوهشپژرسیده اند که در هنر وادبیات دینى و سنتى، نوآورى نیست. البته این 

  ایز نمى شمارند.برخى نوآورى را منکرند. برخى ناممکن مى دانند و برخى ج
نین تفکیک و تمایزى بین مفاهیم سنت و بدعت دینى با سنت و نوآورى ابدى چر گا

اه به دام و دامان همان بیابان بى گرایى قائل نشویم، آنگنین یبن نوآورى و نوچو هم
هار جلدى) خود چویا گایانى مى افتیم که أدونیس در کتاب سه جلدى (وبعداً پ

عربی ـ اسالمى را  گتوصیف کرده است. او در این کتاب فرهنالثابت والمتحول 
بین ثبات و   ۀطبیعت رابط ةى مبتنى بر تقلید مى خواند و به بحث دربارگفرهن

باع و ابداع در آن مى  سنت و  ۀر رابطگردازد و نشان مى دهد که اپتحول، یا اتّ
اه احکام مترتب بر گاریم و آنگقدیم و حادث بین ۀنوآورى در ادب را همانند رابط
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ه نتایجى مى رسیم. چقدیم و حادث را بر شعر قدیم و جدید جارى بدانیم به  ۀرابط
در اینجا به برخى از تناظرهایى که از این طریق حاصل مى شود، و أدونیس به آنها 

  ردازیم:پاشاره کرده است، مى 
قدیم در مقام اجمـال اسـت    نانکه قرآن در مقام اجمال است و تفکر دینى در مقام تفصیل، شعرچ«

یزى جز بیان، شرح و تفسیر اجمال نیست، ومفصل نو چس از آن درمقام تفصیل. و تفصیل پوشعر 
ون گرگجدید عرضى است. د«... »س اقدم، افضل استپآن است.  ۀنیست، بلکه شرح مجمل و آیین

ال. قدیم قـائم بـه ذات   ذیرد، نه زوپو نابود مى شود. حال آنکه قدیم ثابت است. نه تغییر حال مى 
ه محدث دارد، چاست و محدث قائم به غیر. کمال محدث در آن است که در قید قدیم باشد. و هر

نانکه وجود حادث محتاج به وجود قدیم است، وجود شـعر جدیـد نیـز    چعاریتى از قدیم است... 
دیم از شـعر  نانکه قدیم از جدید غنى بالذات است، شـعر قـ  چوابسته به وجود شعر قدیم است. و

س مساوى آن اسـت. و ایـن محـال    پر حادث محتاج به قدیم نباشد، گجدید مستغنى است. زیرا ا
نانکه محال است که فرع مساوى با اصل، یا جزء مساوى با کل، یا ناقص مساوى با کامل چاست. 

رى معنا ذیراست، در نتیجه نوآوپون معنى حق است، یعنى اسالم، و حق ثابت و تغییر ناچباشد... و 
س  باید تقلید کنـد  پنانکه وحى براى انسان معجزه است وانسان قادر به اعجاز نیست، چندارد... و 

یا آن اعجاز را شرح و تفسیر کند. سنت شعرى هم مانند میراث وحى قدیم است. یعنى یـک بـار   
وبـه  ذشته اسـت. نـه ر  گشت سر شاعر ودر پبراى همیشه به نهایت کمال رسیده است و این کمال 

ون موجى در دریا محو مى شـود.  چه بر این کمال بیفزاییم، همچس هر پروى او در حال و آینده. 
بنابراین هر جدیدى نسبت به قدیم عین کاستى ونفسِ نقـص اسـت. و ایـن یعنـى نفـى نـوآورى       

  ).3(»وناممکن بودن آن...
ه سخنان چر گداد. انان تا انتهایى دور ادامه چاین تناظرها و نتایج آنها را مى توان هم

ه ژأدونیس در این زمینه اغراق آمیز مى نماید، اما ریشه در واقعیتى دیرینه دارد که بوی
ون یافت مى گونه گعربى ـ اسالمى هنوز هم کم و بیش با جلوه هاى  گدر فرهن

  شود.
رایى بلکه اصوالً گیش مى تازد که نه تنها وجود نوپأدونیس در این وادى تا آنجا 

یش از پرایى را گعربى ـ اسالمى انکار مى کند. زیرا نو گقوع آن را درفرهنامکان و
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 ةنان شیوچمعرفت و شناخت مى داند و دست یافتن به  ۀیز مربوط به مقولچهر 

  ندارد.پى ناممکن مى گنین فرهنچتفکر و شناختى را در 
رایى غربى وعربى مى گنو ۀبه مقایس »من الحداثة إلى االبداعية«فتارى با عنوان گاو در 

رایى غربى در طول تاریخى از تحوالت فلسفى، علمـى، و فناورانـه رخ   گنو«وید: گردازد و مى پ
ى و اندیشه بـا  گزند ۀرایى عربى محصول یک دوره برداشتهاى ذهنى و تفسیر رابطگداده است و نو

در ناشـناخته   رایى غربى) غوطـه خـوردن  گذشته است. از این رو اولى (نوگوحى و در مجموع با 
تأکیـد مـى    »مـا «و دومى بـر   »من«شت به دانسته ها. اولى بر گرایى عربى) بازگهاست و دومى (نو

ى است، دومـى  گى و بى کرانگشودگرسش و تردید است و دومى یقین و تسلیم. اولى پکند. اولى 
 ۀشـی اه سـنتى و دومـى حا  گسنت است و بن بست. اولى انفجار شناخت است با حاشیه اى از دید

  کوتاهى است بر متن سنت.
ى است و حقیقت مطلق. اولى زمین باورى است گانگمانى، دومى یگندچى است و گونگند چاولى 

  ).4(»و دومى آسمان باورى و...
اه دوم یعنى گاه اول که نظرى است از منظر مدرنیسم و اما نگکوتاه و ن ۀاین مقدم

هنر اسالمى ـ ایرانى نیز از سوى  ردازان هنر دینى و سنتى و مدافعانپاه نظریه گن
ونه هنر، به همین نقطه مى رسد، یعنى نوآورى را گر و با نیت حفظ و تداوم اینگدی

نفى مى کند و جایز نمى داند. زیرا آن را موجب مسخ و در نهایت نابودى هنر دینى 
نون، گرانى در غرب و شرق مانند رنه گوهشپژندارد. در قرن اخیر پو سنتى مى 

یا الیاده، ا.مورنو چهوف شووان، آناندا کوماراسوامى، تیتوس بورکهات، ه.زیمر، میرفریت
رداخته اند. به پهنر دینى  ةران به تحقیق دربارگو در ایران دکتر سید حسین نصر و دی

نون دانشمندمسلمان گرش ریشه در آرا و اندیشه هاى رنه گنظر مى رسد این ن
 »سنت«نون همین گون گونه گور اصلى  آثار ) دارد، که مح1886فرانسوى (متولد 

است. اما نه به معناى رایج عادات و آداب و رسوم، بلکه به معناى علم و حکمت 
س از عبور از مقدمات به پاه هم گقدسى یا نور ازلى و حقیقت دین. به هرحال این ن

 و تمدن سنتى را نفى مى گنو در فرهن ۀدید آمدن اندیشپهمان نتیجه مى رسدکه 
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ر یک اندیشه حقیقت دارد و صادق است، به جمیع کسانى که قادر به درك آنند، به گا«کند: 
ر این اندیشه کاذب و نا صواب است، به خاطر ابداع آن، بر خود بالیدن گیکسان تعلق دارد. وا
 ةصادق و حقیقى نمى تواند نو باشد. زیرا صدق و حقیقت محصول و زاد ۀمعنى ندارد. اندیش

  ).5(»ضمیر انسانى نیست و مستقل از ما وجود دارد و ما فقط آن را شناخته ایم...
این رویکرد تا آنجا که سخن از توصیف اصول کلى و مفاهیم بنیادى و جوهر هنر 

اه که گذیرفتنى مى نماید اما آنپاسالمى و سنتى در میان است درخور تأمل و حتى 
ون دارد. مثالً دکتر چند و چمى رسد، جاى  نوبت به نتایج و داورى در باب مصادیق

شعر فارسى هنر قدسى به معناىصریح کلمه نیست، بلکه هنر سنتى متعالى «وید: گنصر مى 
سبکى  ۀشعر فارسى نشان ۀیوند نزدیک دارد... وزن و قافیپونه اى است که با قرآن مقدس گوالهام 

یام این شعر نیز به پمى دهد. کما اینکه  یوندپروحانى است که آن را به صورت و قالب قرآن کریم 
ان خوف، در گیام الهى قرآن مربوط است... شعر فارسى طنین قرآن مقدس را در ذهن آفرینندپ

  ).6(»قالب وزن و قافیه تداعى مى کند
دلیلى نیست که وزن و قافیه، شعر فارسى را به صورت و قالب قرآن  چحال آنکه هی

سى طنین قرآن را در قالب وزن و قافیه تداعى کند. یوند دهد و یا شعر فارپکریم 
متعارف شعرى ندارد.  ۀان روشن روشن است که قرآن وزن و قافیگزیرا برهم
یزى چر قرار است وزن و قافیه، یعنى صورت شعر فارسى با صورت گبنابراین ا

یز مثالً شعر جاهلیت عرب نباشد که چرا آن چیوند داشته باشد و آن را تداعى کند، پ
هم شعر عربى و هم فارسى، وزن وقافیع و بسیارى از قوالب و قواعد خود را از آن 

خود  ۀنین نتایجى و این نتایج به نوبچونه مقدمات به گفتیم آنگنانکه چرفته است؟ گ
[فارسى] آنکه از این شعر «وید: گر مى انجامد؛ تا آنجا که دکتر نصر مى گبه نتایجى دی

بهره مى جوید یا توان سرودن آن را دارد، هنوز بالقوه در بهشتى به سر مى برد که شعر فارسى در 
رتو قرآن کریم آفریده است... آنان که شعر فارسى را قدر نمى دانند یا مى کوشند بافت مسجع پ

.. شعر ومقفاى آن را به وساطت شعر نو در هم بریزند، هم اینک از بهشت هبوط کرده اند.
کالسیک فارسى، خصوصاً اشعار عرفانى، هنرى سنتى و برخوردار از اررزشى متعالى است که 
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ماهیتى روحانى و به تعبیرى درمانى دارد و نابودى ىن به دست شعر نو، بدین معناست که شعرى 

زین شعرى با کیفیت و منزلت آسمانى گو نامفهوم، جای گنگزمینى محض و غالباً  ةبا جوهر
  ).7(»شود

ویى به این شبهات نیستیم و کارى نداریم به اینکه وزن و قافیه گاسخپفعالً در مقام 
ندان با صورت قرآن کریم ندارد تا از این مشابهت کسب چشعر فارسى ارتباطى 

دید پد محکوم به هبوط از بهشت باشد، و نیز اینکه چیپتقدس کند و هر که از آن سر
قوالب و قواعد آن  ۀى و نابودى شعر سنتى و همآمدن شعر نو لزوماً به معنى نف

ونى برخى از قواعد و قوالب شعر سنتى، آن را از آسمان گرگنیست. بنابراین صرفاً د
زمینى آن بود ولى  ةتقدس به زمین نکشانده است. مى توان مخالف شعر نو و جوهر

مى توان از نین چونه نوآورى باشد. و همگلزوماً این مخالفت نباید به معنى نفى هر
وزن و قافیه سخت دفاع کرد ولى نه به دلیل اینکه آن را مأخوذ از قرآن و در نتیجه 

یوند مى پشعر سنتى آن را با صورت قرآن  ۀروزن و قافیگاریم. زیرا اگمقدس مى ان
یوند پدهد، براین قیاس صورت شعر نو (آزاد و نیمایى) را باید به طریق اولى با قرآن 

یهایى مانند وزن و موسیقى آزاد، نامساوى بودن مصراعها، نداشتن ژگون ویچداد. 
یش معلوم و رعایت نکردن نظم اجبارى قوافى در شعر آزاد پقالب خاص و از 

ذریم که گنین فعالً به اشاره اى مى چشباهتى بیشتر با صورت و قالب قرآن دارد. هم
 چوجود دارد، ولى هی »ؤمتال«البته به طور کلى بین قالب و محتواى شعر سنتى نوعى 

نین چر ندارند. نه تالزم وجودى، نه تالزم عدمى. یعنى گمنطقى با یکدی »تالزم«ونه گ
اه و هرجا قوالب وقواعد سنتى باشند، لزوماً هنر دینى و متعالى هم در گنیست که هر

اه قوالب سنتى نباشد، هنر دینى ومتعالى هم در میان نباشد. گمیان باشد. ویا هر
وییم شعرو هنر دینى با قالبهاى سنتى (جاهلى، ایرانى و...) گراین وقتى مى بناب

ار در مى گه جز آن، ناسازچمتناسب افتاده است، لزوماً بدین معنى نیست که با هر 
غربى متناسب مى نماید،  گوییم شعر وهنرنو با فرهنگر بر فرض بگنین اچآید. هم
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از آن نامتناسب باشد. این رشته سرِ دراز  یزى غیرچلزوماً بدین معنى نیست که با هر 
اه دوم گکوتاه و ن ۀویى نداریم، فقط مى خواستیم به مقدمگدارد ولى ما سرِ دراز

  رایى.گاه سنتگاهى است از دیدگاشارت کنیم که ن
رى گاه متضادى که یکى اثبات نوآورى را در نفى سنت مى داند و دیگاز قضا دو دید

ندارد، از یک ریشه آب مى خورند و آن پنوآورى مى  حفظ وتداوم سنت را در نفى
نین چون سنت و نوآورى و متناقض دانستن آنهاست، همگوناگاشتن معانى گیکى ان
  رایى.گنداشتن نوآورى و نوپیکى 

رفت و با گاه فاصله گرایى، از این دو دیدگاما آیا نمى توان ازطریق نوعى فاصله 
) مورد objectبه صورت موضوع شناسایى (ر سنت و نو آورى هر دو را گاهى دیگن

  شناخت قرار داد؟
ردیم. در همین سنت عرفانى گر بگاهى دیگرا راه دور برویم و به دنبال نچولى 

  رفته ایم:گویى نادیده گاهى هست که گخودمان دید 
فکرى عین القضات، مولوى، ابن عربى، مالصدرا،  ۀیکى از کانونهاى اصلى منظوم

بسٍ من خلقٍ جدید (که از تأویل آیاتى ماننداست  »خلق جدید«و م فى لَ ل ه (ق،  )ب
و فى شَأنٍ (و )15 لَّ یومٍ ه بدان رسیده اند. این مفهوم در فلسفه و  )29(الرحمن،  )کُ

تجدد امثال، تجدد اضداد، خلع ولبس، «ونى از قبیل گوناگحکمت عرفانى با تعابیر 
و رجعت، حشر نوین، خلق مدام، تعاقب اَمثال، قیامت نقد، ساعت  گتجدد مظاهر، مر

حاضرو... به صورت مستقیم و غیر مستقیم آمده است. معناى ساده و مختصر خلق جدید 
خلق یا تجلى الهى وظهور حق دائم و لم یزل وال یزال است. آن «به قول ابن عربى این است که 

ر مستمر وتحول دائم است که حق تعالى در هر آنى به را نه أغازى است و نه انجامى. ودر تغی
حصى است، متجلى مى شود، اما تجلى با وجود دوام و تکثرش، تکرر  صور متکثرکه ال تُعد وال تُ
فَسى ودرهرآنى به شأنى، ول در شئ و شخصى واحد  نمى یابد، بلکه او به جهت توسعش درهرنَ

 گس هر لحظه مرپخلق جدیدى را مى آورد.  ردد. و هر تجلى خلقى را مى برد وگمتجلى مر 
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ردر تجلى تکرار بود، اشیاء گیوسته دنیا وآخرتى است. واپورجعتى وهرآن قیام وقیامتى، وبه عبارتى 

ه کشف و شناختن امتیازات براى غیر اهل چرگر امتیاز نمى یافت. اگو نیز حاالت اشیاء از یکدی
م بیننده گ چاى که میان آنها هیونه گکشف سخت مى نماید. وامثال و اشباه به  ونه فرقى نباشد، توه

و شنونده است. درحالى که کشف این سرّ براى اهل کشف وعرفان سهل است، و براى غیر آن 
م و چسخت ومشکل است که آنان جهت تعاقبِ اَمثال و تناسب احوال د ندارندکه پار این توه

منوال، لذا آنان خلقِ جدید را انکار مى متوالى بریک  ۀوجود عالم بریک حال است ودر ازمن
  ).8(»نمایند

سنت «س این نیز یکى از سنتهاى الهى است که درآن تبدیل و تحول نیست: پ
ذهن و ضمیر وذوق  ۀونه دیدن و اندیشیدن، ملکگر اینگ. آیا ا»نوآورى مدام

یک صفت راسخ نفسانى در قلب او راه یابد، قلب او نیز  ۀهنرمندباشدوبه منزل
ونى نمى شود؟ وهر نَفَس هستى را گرگار تقلب ودچرتواین دریافت هردم دپدر
  نین بود:چنانکه براى بسیارى از شاعران عارف مانند مولوى چون نمى یابد؟ گرگدی
  مصطفى فرمود دنیا ساعتى است     و رجعتى است گس تورا هر لحظه مرپ
  اــدن اندر بقــر از نوشــبى خب     ا و ماـــــدنی ودـــس نو مى شـــرنفه
  اید در جسدـرى مى نمـــمستم     دـــمى رس ون جوى نونوچـــرهمــعم

  )9ش نماید بس دراز(ـــدر نظر آت     ازــى به سناـــون بجنبـــچشاخ آتش 
اهى دارد. گنین دیدچمان نوآورى بسیارى از شاعران سبک هندى نیز ریشه در گبى 

تأثیر اندیشه هاى رایج در این دوره مانند وحدت وجود، حرکت جوهرى، اتحاد 
رایش و توجه آنها گمحورى خلق جدید هم در ۀه همین اندیشژعاقل و معقول و بوی

ل است.  نانکه آشکارا چبه نوآورى و هم در مضامین و محتواى اشعار آنان قابل تأم
مرآت  ةیى که در برخى تذکره هاى این دوره از جمله تذکرمى بینیم در نقد و نظرها

خلق جدید و لوازم آن،  ۀالخیال از شیرعلى خان لودى آمده است، به همین نظری
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رایش، استناد شده گبراى اثبات ضرورت نوآورى در شعر و تبیین نظرى این 
  ).10است(

 گره در فرهناز نوآورى هاى کالمى ـ فلسفى مانند اندیشه هاى معتزله و اشاع
اسماعیلیه و نهضت اخوان الصفا با بیان  ۀذریم و ازنوآورى هاى فرقگاسالمى مى 

عارفان  ۀرمزى و تمثیلى رساله هایشان و نیز از سخنان صوفیان و شطحیات شاعران
مى دانستند  گاه آنان را به دلیل همین نوآورى ها اهل بدعت و محکوم به مرگکه 

  ذریم.گهم مى 
فت فارابى، ابن سینا، فردوسى، سنایى، خاقانى، غزالى، عین گهاى شاز نوآورى 

ران هم مى گالقضات، سهروردى، ابن عربى، حافظ، صائب، بیدل، مالصدرا ودی
  همین مولوى خودمان هست؟ ةزاره دربارگزیرى از این دو گریز و گذریم، اما آیا گ
  ـ مولوى شاعرى نوآور است؟ 1
  )؟11سنتى اسالم و ایران برامده است( گـ مولوى از دل فرهن 2
 
  

  پی نوشت ها         
  

اه تهـران  گهارم، تهران، دانشچ چ، به تصحیح مدرس رضوى، أساس االقتباس )1(
 .417، ص1367

، مولوى محمد اعلى بن على، به تصحیح المولـوى  کشاف اصطالحات الفنون )2(
اهتمـام الـویس   محمد وجیه والمولوى عبد الحق و المولوى غـالم قـادر و بـه    

ال، کلکتـه،  گر الیترولى و ولیم ناسولیس االیرلندى کبعه سوسیتى آف بنگرنپاس
 .134ـ  133ع، ج اول، ص   1862
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، بيـروت، دار  ةالرابعـ  ةجلد، الطبع ٣، أدونيس، علي احمد سعيد، الثابت والمتحول )٣(

 .٧٧ـ  ٢٦، ص ١٩٨٣العودة، 

، شـباط ـ   ٦٧ـ   ٦٦مجلة الشاهد، السـنة السادسـة، العـدد     ،»من الحداثة إلى اإلبداعية« )٤(
 .٩٦ـ  ٩٢، ص١٩٩١اذار/فبراير ـ مارس 

دوم، تهـران،   چضیاء الدین دهشـیرى،   ۀنون، ترجمگ، رنه بحران دنیاى متجدد )5(
 .85ـ  84، ص1372امیر کبیر، 

اول،  چرحـیم قاسـمیان،    ۀ، سید حسـین نصـر، ترجمـ   هنر و معنویت اسالمى )6(
 .80ـ  78، ص 1975طالعات، دینى هنر، تهران، دفتر م

 .81ـ  80همان، ص  )7(

سـوم،   چیرى، گ، جهـان عرفان اسـالمى  هره برجستهچعربى ابن الدين حيى م )8(
 .333ـ  332، ص1367اه تهران گدانش

، دفتـر  1357، مولوى، به تصحیح رینولد الین نیکلسون، امیرکبیر مثنوى معنوى )9(
 .1147ـ  1142اول، بیت 

على خان لودى، به سعى و اهتمام ملک الکتاب شـیرازى،  ، شیر مرآت الخیال )10(
 .12ـ  10، ص1324بمبئى، مطبع مظفرى، 

تـألیف   سـنت و نـوآورى  در صورت تمایل براى توضـیح بیشـتر بـه کتـاب      )11(
 ارنده مراجعه فرمایید.گن
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 :ژه هاکلید وا
 

لیلی و  -
 مجنون قاسمی

   قیسدیوان  -
 ملوحبن   
 االغانی -
 الشّعرو   -
 الشّعرا   
 مقایسه -
 

  

  گنابادي با اصل عربی آن مقایسۀ لیلی و مجنون قاسمی              
  

v  دکتر زهرا اختیاري 
  (ایران) دانشگاه فردوسی مشهد                

             
      
  
  
  

 چکیده: 
عربی، فارسی، ترکـی،  هاي هاي کهن رایج در زبانداستان لیلی و مجنون از داستان       

کردي و اردو است که شاعران و نویسندگان فارسی زبان از دیرباز و از روزگار رودکی، 
اند. اصل این داستان مربوط به محیط عرب به این داستان و وقایع مربوط به آن نظر داشته

و سرزمین نجد بوده و موضوع آن در قرن اول هجري اتفاق افتاده است. اولین کسی کـه  
ه طور مستقل داستان لیلی و مجنون را سرود نظامی گنجوي، شاعر قرن ششـم هجـري   ب

است. داستان نظامی برخالف اصل عربی آن از انسجام و زیبایی خاصی برخوردار بود به 
اي که پس از نظامی شاعرانی به اسـتقبال از او ایـن داسـتان را مجـدداً سـرودند. از      گونه

) است. در این مقاله، بـه  982گنابادي (وفات:حسینیاسمینظیره پردازان مشهور نظامی، ق
تأثیرپذیري قاسمی از منابع عربی و مقایسۀ لیلی و مجنون او با منابع عربی پرداخته شـده  
است. همچنین مباحثی از قبیل: نام عرایس، چگونگی آشنایی، خواسـتگاري، پنـاه بـردن    

واج لیلـی و مـرگ آن دو، بـا منـابع     مجنون به کوه و بیابان، سخن گفتن با حیوانات، ازد
  ها بررسی شده است.عربی داستان مقایسه و مهمترین موارد اختالف و اشتراك آن
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  مقدمه 
) در میـان حـدود   982گنابـادي (وفـات:   مثنوي لیلی و مجنون سرودة قاسـمی 

که به بیان داستان لیلـی و مجنـون    -هاي مختلفبه زبان -هشتاد سرودة منظوم
هاي بیانی و زبـانی از سـرآمدان در میـان همتایـان     اند، از جهت زیباییپرداخته

به سبب پرداخت  لیلی و مجنونهاي قاسمی هم خویش است. و در بین مثنوي
ت خاصی برخوردار است.  ی هنري وي از داستان، از اهم  

طهماسب صفوي را دو بار سرود. بار اول به فرمان شاه لیلی و مجنونقاسمی 
ق. هجري و بار دوم، در اواخر عمر، به نام شاهزاده 947.) به سال ق984-919(

بیت از سـرودة اول   460ق. . سرایش دوم حدود 976میرزا صفوي به سال سام
لیلی و است. عمر وي به هنگام اولین سرایش  2540تر و تعداد ابیات آن کوتاه

ریـب بـه   ق.، ق978حدود پنجاه سال و به هنگام سرایش دوم در سال  ،مجنون
   هشتاد سال بود.

قاسمی نام این مثنوي را در تمام آثار خود ذکر کرده است. حتی در شاهنامه که 
جا کـه از یـک طـرح کلـی یعنـی      ها آن را سروده است. آنقبل از دیگر مثنوي

  بسراید:  لیلی و مجنونیدهد، بر آن است تا گویی بر آثار نظامی، خبر مینظیره
  

  کـنم  حکایت ز لیلی و مجنون
  

  جهانی پـر از درِّ مکنـون کـنم   
  )339نامه: (شاه                   

هاي قاسمی به کرات آمده است، از جملـه  در دیگر مثنوي لیلی و مجنوننام 
)، 742(صلیلی و مجنـون )، 399(صنامه طهماسبشاه)، 339(ص نامهشاهدر: 

)، 73عمدةاالشـعار(ص  )،43(ص خسـرو و شـیرین  )، 347(صگوي و چوگان
-هـاي هـم  ). در تـذکره 535(ص االشـعار زبدة) و مقدمۀ 599(صزبدةاالشعار
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روزگار شاعر و بعد از وي و همچنین در کتبی که در مورد تاریخ ادبیات ایران 
اند، که به دلیل فراوانی از ذکـر نـام   نوشته شده است به این مثنوي اشاره کرده

هاي فارسی مطالبی هرچند ناقص در نظومهشود. در کتاب مها صرف نظر میآن
  ).472 -474: 1375دارلو، خزانهمورد این مثنوي آمده است (

به طور کلی داستان لیلی و مجنون در بین شاعران فارسی زبان از دیرباز رواج   
ق.) عـدة  598پـردازي و پیـروي از سـبک نظـامی(    داشته است. به سبب نظیره

ها چهـار  اند. در این داستانی و مجنون پرداختهزیادي از شاعران به سرایش لیل
چوبۀ اصلی همان واقعۀ دلدادگی لیلی و مجنون است؛ اما شاعران در جزئیـات  
داستان تغییراتی که غالباً مناسب محیط و گاه تجربـۀ خـود آنـان اسـت بـر آن      

اند. در این میان برخی به اصل عربی پایبندي بیشتري داشته اند و برخی افزوده
ه بودهکم اند.توج  
  روش کار -1-2
لیلـی و  اي بـین آنچـه از داسـتان    در این تحقیق سعی بر آن است که مقایسـه  

سـرودة   لیلـی و مجنـون  در منابع کهن عربی موجود اسـت بـا داسـتان     مجنون
ه قاسمی به منابع عربی این داستان بیان قاسمی گنابادي انجام شود تا میزان توج

، دیوان قیس بن ملّـوح  گردد. سعی شده با استفاده از منابع عربی به خصوص 
-که از منابع کهن در این مورد به حسـاب مـی   الشعرا الشعر و االغانی وکتاب 

بـه مقایسـۀ   یین االسـواق  تزو مصارع العشاق هاي ، آیند، و نیز با مقایسۀ کتاب
هـا و  وقایع داستان پرداخته شـود. در ایـن نوشـته تأکیـد بیشـتر بـر مشـابهت       

  تأثیرپذیري از اصل عربی داستان است.
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  پیشینه -3- 1
قاسمی با متون عربی تحقیقی صورت نگرفتـه   لیلی و مجنوندر مورد مقایسۀ  

آراسته نشده است. از قاسمی هنوز به زیور چاپ لیلی و مجنون است. چرا که 
هاي قاسـمی را بـه انجـام رسـانده     این رو نگارنده که تصحیح و مقابلۀ مثنوي

وي بـا منـابع عربـی     لیلـی و مجنـون  است، در پی آن برآمد تا به مقایسۀ متن 
  بپردازد.

  نابادي نامۀ قاسمی گُمجملی از زندگی -1-4
سخن و عـالم  و زیباگنابادي ، شاعر پرکار میرزامحمدقاسم، مشهور به قاسمی

قرن دهم هجري است. با توجه به اشاراتی که به عمر طوالنی و دراز خود دارد 
-قاسـمی «نویسد و به استناد سخن دکتر صفا که می )1()646(قاسمی، زبدةاالشعار: 

گنابادي از جمله شاعرانی است کـه هـر دو دورة تیمـوري و صـفوي را درك     
وي در اواخر قرن نهم یا اوایـل قـرن دهـم    ) 717 -2/5:718، ج 1364(صفا، » کرد

اي از بزرگان گناباد رشد کرد. محمدقاسم کـه  هجري متولد شد. او در خانواده
رسید این شغل را پسر بزرگ خانواده بود و کالنتري گناباد پس از پدر به او می

واگـذار کـرد و خـود    تـر خـود، ابـوالفتح،    نپذیرفت و آن را به بـرادر کوچـک  
  . )39: 1384میرزا، (سامهمنشینی با علما را برگزید 

طهماسـب صـفوي   و شـاه ق.) 930تا  907(جلوس: اسماعیل در روزگار شاهوي 
-کـرد و در دربـار آنـان بـه درخواسـت شـاه      زندگی میق.) 984تا  930(جلوس:

ت خود چندین مثنوي سرود. پس از آن که به قدر زحمق.) 919(تولد: طهماسب 
از شاه صله دریافت نکرد، به دربار سلطان محمود، والی دیار بکر، رفـت و در  

   )596: 2،ج1357(روملو، ق. درگذشت. 982همان جا نیز به سال 
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میـرزا  قاسمی در روزگار خود از شهرت و اعتبار خاصی برخوردار بود. سـام 
میـرزا قاسـم   نویسد:  صفوي، معاصر شعرشناس شاعر، در بارة شعر قاسمی می

از اکثر خوش طبعان والیت خراسان به مزید علم و عبادت و فهم و فراسـت  «
ا سرآمد است 1384میرزا، (سام»ممتاز و مستغنی است. در شعر و عروض و معم :

مانی می)39 گفتـه و همـه را خـوب    هر قسم شعر می«نویسد: . عبدالنبی فخرالزّ
» ن و نادرة دوران خود گردیـده گفته، به تخصیص در مثنوي گفتن فرید زمامی

کسـی در  «گوید: عصران شاعر می، و نیز یکی از هم)170: 1363(فخرالزّمانی، بود 
مـانی نوشـته   )39: 1384میـرزا،  (سام» را بهتر از او نگفته مثنوياین زمانه  . فخرالزّ

اسـت  » داد سخنوري داده، اشعار معاصران خود بر طـاق نسـیان نهـاده   «است: 
  .  )169: 1363نی، (فخرالزّما

از قاسمی گنابادي (جنابدي) حدود هشت منظومه در دست است که بـر روي  
هم بالغ بر سی و پنج هزار بیت است. این مقدار شعر، غیـر از دیـوان و دیگـر    

هاي اوست که به دست ما نرسیده است. اولین مثنوي وي که بـه سـال   منظومه
 1970) اولـین بـار در سـال    نامـه اسماعیلشاه( شاهنامهسروده شد، یعنی  940

  میالدي در هند به چاپ رسید. 
v گناباد موطن قاسمی  

دانان و منجمان و خطاطان مشهوري سرزمین گناباد مولد شاعران بزرگ، ریاضی
). 660: 2، ج 1966(ریـو،  کـرد  است. قاسمی حسینی در شهر گنابـاد زنـدگی مـی   

ـ  گناباد وب خراسـان رضـوي واقـع    ، از شهرهاي قدیم و تاریخی ایران، در جن
اي چندین هزار ساله است. برخی نبردهاي شاهنامه در است. این شهر با پیشینه
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آمده  رخدر نبرد دوازدهشاهنامه که در حوالی این شهر اتفاق افتاده است، چنان

  است:
د همـان دیـدبان   ناب   ز کوه گُ

  
  بدید آن شـگفتی و آمـد دوان    

  )135: 4، 1386(فردوسی،           
برهـان،  نیز به این نبرد در گنابـاد اشـاره دارد (   برهان قاطعدیگر منابع از جمله 

نویسـد:  در مورد جنابد می تذکرة هفت اقلیم. امین احمد رازي در )1698: 1362
ه و میوه در آنبعضی بر جنابد و برخی به گوناباد اعتبار کرده« جا اند و اقسام غلّ

گونـه  االسالم در مورد گونابـاد ایـن  داعی). 850: 1378(رازي، » شودخوب می
اي است در جنوب ایالت خراسان ایران، گونابد مخفـف  نام قصبه«آورده است:

: 4،ج 1364االسـالم،  (داعی» آن است یا همان اصل است و جنابد معرب آن است
445  .(  

  مختصري راجع به سابقۀ داستان در عربی و فارسی -2
وقایع این داستان در منابع عربی بعـد از   عربی:سابقۀ داستان در ادب  -2-1 

- اسالم آمده است. از جمله داستان و وقایع مربوط به لیلی و مجنون را ابوالفرج

ق.)  380ندیم (وفـات  ابنآورده است و  االغانیه.ق.) در 356 -284اصفهانی (
عاشـقانی کـه در   «در فنِّ اول از مقالت هشتم، در موضـوع   کتاب الفهرستدر 
ت و اسالم عشق بازيدو از »ها داشته و در آن تألیفـاتی شـده اسـت    رة جاهلی ،

. همچنین )543: 1366کند. (ابن ندیم،  یاد می کتاب مجنون و لیلیتألیفی به نام 
نباته این افسـانه و  ) و ابن467- 477م.: 1964قتیبه، ) (ابن276قتیبه (متوفی: ابن

اند. با این مختلف و البته غالباً مشابه نوشتههاي اشعار مربوط به آن را به روایت
بـه   اغـانی داستان عشـق لیلـی و مجنـون را در کتـاب     «همه ابوالفرج اصفهانی 
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تفصیل تمام با همۀ روایات گوناگون آن نقل کرده و در حقیقت علت شـهرت  
فراوان این داستان در کشورهاي عربی و نیز در میان ادیبان و شـاعران ایرانـی،   

  .)205: 1371،2(سجادي، »ین کتاب اغانی بودمطالب هم
هاي منسوب بـه قصـۀ   اخبار زیادي هم آمده که حکایت از آن دارد که روایت 

هاي مربوط بـه ایـن   عشق لیلی و مجنون کامالً جعلی و ساختگی است و قصه
اند و اشعار منسوب به مجنون هـم جعلـی اسـت. از    سازان برساختهدو را قصه

امیـه کـه   است که اشعار منسوب به مجنون را جوانی از بنـی کلبی نقل شده ابن
خواست عشق او برمال شود، سروده عاشق دختر عموي خود شده بود ولی نمی

: 1368(اصـفهانی،  است. این جوان، اشعارِ عاشقانۀ خود را به مجنون نسبت داد. 
. با این همه، قصۀ لیلی و مجنون چه واقعیت داشته باشد و چـه افسـانه و   )141

دور از حقیقت باشد، داستانی مشهور و رایج است و این اشعار را چه مجنـون  
سروده باشد و چه کسی دیگر براي پنهان ماندن نام خود به مجنون نسبت داده 

ه ب وده و بـر مبنـاي آن   باشد، چنین داستانی از گذشته رواج داشته و مورد توج
  آثار فراوانی پدید آمده است. 

  زمان واقع شدن داستان لیلی و مجنون -2-2
بین لیلی و مجنون اختالف است.  )2(در مورد زمان حقیقی واقعۀ عشق عذري

برخی محتواي کلی اشعار دانند و برخی آن را اتفاق افتاده در قبل از اسالم می
دانند و داستان نمیشاعران دورة جاهلیت هممجنون را با اشعار منسوب به 

هاي شاعران عذري آمده گونه که در غزلهاي عاشقانه آنبرآنند که مضمون
ها و شود. براي مثال نسیبهاي شاعران قبل از اسالم دیده نمیاست در سروده
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در بوده یا فقط به هاي شعر دوران جاهلی یا قبل از اسالم یا تند و پردهتشبیب
  ).447: 1372. (حسینی، پرداخته استهاي زنان میف زیباییوص

غالباً عقیده بر آن است که اشعار مربوط به داستان لیلی و مجنون مربوط به قرن 
شـت  امیه است. ادوارد برون به نقل از بروکلمان درگذاول هجري و دوران بنی

  .)Browne،2،1977: 406(نوشته است م.)689(مجنون را حدود سال هفتاد هجري
داستان لیلی و مجنون که بیان کنندة عشقی «به گفتۀ مرحوم استاد دکتر سجادي 

ظاهراً در قرن اول هجري قمري یعنی زمان خالفت ساده و صحرایی بود؛ 
مروان یا عبدالملک از اشعار عاشقی به نام قیس بن ملوح عامري مشهور به 

یافت. دیوان قیس را  ها افتاد و در میان عرب شهرتمجنون، بر سر زبان
آوري نموده و از اشعار دیگران نیز در آن شخصی به نام ابوبکرالوالبی جمع

  ).204: 1371،2(سجادي،» وارد کرده.
به دلیل شهرت زیاد ایـن  سابقۀ داستان در ادب فارسی قبل از نظامی:  -2-3

. داستان، ماجراي این دلدادگی از منابع عربی بـه منـابع فارسـی نیـز وارد شـد     
- شاعران و نویسندگان چه در معناي عاشقانه و چه در معناي عارفانه به قسمت

اند. از کسانی که در آثار آنان به نام این دو ها داشتههایی از این داستان اشارت
تـوان بـه رودکـی    اشاره شده و یا شعر و نثري در مورد آنان آورده اسـت مـی  

: 1، ج1363(صـفا،  ور قـرن چهـارم   رابعۀ قزداري از شاعران مشـه ق.)؛ 329(وفات: 
 ه.)،470(ف.هجویري )؛ 123،81، 132،171: 1370ه.) (منوچهري،432منوچهري (و؛ )451

)، 141: 1363ه)، (ناصـر خسـرو،   481-394(ناصرِ خسرو )؛ 379 -380: 1384(هجویري،
کشـف  )؛ 1:  1،ج1376ه.)، (انوري، 583(و ؛ انوري )409،167و 489: 1380(ناصرخسرو،

د حسن غزنـوي  ) 60: 5، 1361(میبدي،  االسرار 542(امیـر معـزي   « ق.)557(و سی (
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؛ )345،198و 395:  1362ق) ، (مسـعود سـعد،   515(و؛ مسعود سعد )546(ادیب صابر 
ه.)، 595(و؛ خاقـــانی )964: 1362)، (ســـنایی، 457: 1368ه.)، (ســـنایی، 525(ســـنایی 
: 3، 1363(مولـوي،  مولوي )، .ه691)؛ (سـعدي،  144: 1368)، (خاقانی،169: 1368خاقانی،

   و دیگران اشاره کرد. )3286 -3289: 5، 1363)؛ (مولوي، 566 -576
حکیم نظامی گنجوي اولین شاعري است که داستان دلدادگی مجنون و لیلـی    

را به طور کامل به شعر درآورد. پس از او عدة زیـادي از شـاعران و البتـه بـه     
طبق آمـاري  اند. وي پرداخته لیلی و مجنونبر سرایی هاي مختلف به نظیرهزبان

شـاعر،   )3(ام، حدود هفتـاد هاي سروده شده استخراج کردهکه از لیلی و مجنون
گنابـادي، نیـز از   قاسـمی انـد.  را در زبان فارسی سـروده  لیلی و مجنونداستان  
  پردازان نظامی است.نظیره

  تأثیرپذیري قاسمی از منابع عربی   -3
  ظاهرياز نظر  -3-1
قاسمی با توجه به اطالعات فراوان و عمر طوالنی که داشته، لیلی و مجنون را  

در حدود هشتاد سالگی خویش براي باردوم به طرز زیبایی بـه شـعر درآورده   
است. به طور کلی ماجراي داستان بر اساس نوشتۀ ابوالفرج اصفهانی و ابوبکر 

تـر آن را پرداختـه   انگیـز تـر و دل اما تغییراتی در آن داده و لطیـف والبی است. 
 بیـان قصـۀ   مهمترین تفاوت کار قاسمی با منابع عربـی در اي که است، به گونه
هـاي داسـتان را آن   اسـمی صـحنه  ق ، شرح و بسط داستان است.لیلی و مجنون

اختیار همـراه قهرمانـان   چنان جاندار و گویا رسم کرده است که خواننده را بی
هاي قاسمی غناي خاصی به داسـتان  به خصوص توصیف برد.داستان پیش می

بخشیده است. براي مثال داستان حج گزاردن مجنون در منـابع عربـی در حـد    



41 

 
 | 72و71و70 الرقم|بيةالدراسات األد

 
چند بیت نقل شده است اما قاسمی همـین واقعـه را در بـیش از هشـتاد بیـت      

هاي گوناگون از جمله با بیان شـیوایی از گرمـاي حجـاز،    سروده، و با توصیف
  . همراه کرده است

در دیوان قیس بن ملوح ابیات، نظم خاصی ندارد، اما در منظومۀ قاسمی داستان 
با انسجامی که ویژة داستان پردازي است همرا شـده و تخـیالت شـاعرانه بـر     
تر زیبایی و جاذبۀ داستانی آن افزوده است. روي هم داستان در قاسمی منسجم

  تر از اصل عربی آن است.و طوالنی
   اریخیاز نظر ت -3-2
جا به مقایسۀ برخی از مباحث مهم داستان در سرودة قاسمی و مقایسۀ در این 

پردازیم و مهمترین مـوارد اخـتالف و اشـتراك را بررسـی     آن با اصل عربی می
  کنیم. می
v نکات مشترك در منابع عربی و سرودة قاسمی  
صورت نام مجنون و لیلی در منابع عربی و فارسی مانند هم آمده است.  -الف

نام عاشق، قیس و معروف به مجنون و نام معشـوق لیلـی اسـت. از جملـه در     
 نام این دو مکرر آمده است: مجنون لیلیدیوان 

  نـــيداةَ أَمــلَی الغَــيی لَـعل يو إنّ    يونَنــأمنياس ال ــّمضی زَمن والن
ونَنيمحـ  يس يالمجنون نيرونَنـ ي   

  
  لَـی الغَـداةَ جنـون   يمـن لَ  ينَعم بِـ   

  )۲۰۳: ۱۴۱۴(مجنون،                
عاذ، «گونه نوشته شده است: هم این الشعر و الشعرادر کتاب    هو قیس بن م

لَوح احد من بنی جعدةَ بن کعب بن ربیعۀ بن عامر قتیبه، (ابن» و یقال قیس بن م
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گونه در مقدمـۀ دیـوانِ مجنـونِ لیلـی آمـده      . و در بارة نام لیلی این)467: 1964
  ). 12ق: 1414(مجنون لیلی، » عة بن عامريبن سعد بن رب يلی بنت مهديل يه«است: 

نري«و » قیس«در منابع فارسی هم وي به نام  مجنون«و معروف به » قیس ه «
  شود:نمونه اشاره میخوانده شده است، براي مثال به چند 

  و بریده شد ز مجنون چلیلی 
  

  ریخت ز دیده در مکنـون می  
  )37: 1369(نظامی،                 

  شرط هنـرش تمـام کردنـد   
  

  قیس هنریش نام کردند  
  )34(همان:                       

  از جامی:
  قیس آن ز قیاسِ عقل بیرون

  
  نامش به گمانِ خلق مجنـون   

  )766: 1385(جامی،                
  از قاسمی: 

کآن روز که قیس گشت مجنون   
  

  در فرقت آن نگار موزون   
  )614(قاسمی:                        

عبدي بیک که شاگرد قاسمی در دربار شاه طهماسب بود هم به نام قیس اشاره 
  دارد:

  از جملۀ دختران چـون حـور  
  

  در قیس فکند دلبري شور  
  )57: 1976بیگ، (عبدي           

قیس که در غالب آثار فارسی به قیس هنري مشهور است، پسر یکـی از   -ب
بزرگان قبایل عرب بود، قبل از ماجراي عشق لیلی، وي فردي عاقل بود و پس 

بـه   االغـانی کنـد. در  از شیفتگی شدیدش به لیلی به نام مجنون شهرت پیدا می
او واقعاً دیوانه نبود بلکه از شدت عشـق دچـار   «روایت اصمعی آمده است که:

 )147)، (همـان:  140: 1368اصفهانی، (ابوالفرج» پریشانیِ حواس و شیفتگی شده بود
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 )467: 2، ج1964قتیبـه،  (ابـن » عشقه ةبشدو لقبه المجنون لذهاب عقله :«اندو گفته

  (همان).» من أشعر الناسو هو «نویسد:همو از قول اصمعی می
قاسمی نیز به سالمت قیس قبل از ابتال به عشق لیلی اشاره دارد و بـدنامی و  

  داند:جنون او را بر اثر عشق می
  قــیس هنــري کــه در زمانــه
  هر چند ز عشق گشته بدنام

  

ــانه،     د فس ــو ــم و ادب ب   در عل
ــام  ــاده ای ــبش نه ــون لق    )4(مجن

  )715(قاسمی:                          
مجنون در کوه نجد؛ مجنون پس از شیدایی سر به کوه و بیابان گذاشـت و   -ج

کرد. پناه بردن مجنون بـه کـوه و   با حیوانات انس گرفت و از گیاهان تغذیه می
  صحرا و بیابان در منابع عربی آمده است: 

  أال حبذا نجـد و طیـب ترابهـا   
  

  و أرواحها ان کان نجد علی العهـد   
  )37: 1410ملوح، بن(قیس                 

آمده است که پس از ازدواج لیلی و بهبود نیافتن مجنون از بردنش  االغانیدر 
سر به صحرا نهاد و به جمع جانوران وحشی درآمد. از آن پـس  «به کعبه، وي 

رفت. موهاي سر و خورد و با آهوان به آبشخور میچیزي جز علف صحرا نمی
-انـس گرفتنـد و از او نمـی    دیگـر جـانوران بـا او   تنش دراز شد و آهـوان و  

  ).164) و (همان: 152: 1، ج1368(ابوالفرج اصفهانی، ... .» گریختند
  در قاسمی نیز رفتن مجنون به کوه و بیابان به کرّات آمده است، از جمله:

  کآن روز که قیس گشت مجنون
  

ــوزون    ــار مـ   در فرقـــت آن نگـ
ــاران،     ــک ب ــان، سرش ــاد کن   فری

  
  بود بـه دشـت و کوهسـاران    می  

  )715(قاسمی:       
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  برداشـــت طریــــق نــــامرادي 
  

ــه ســوي کــوه و وادي     رو کــرد ب
  )686(قاسمی:       

دهد، به خواستگاريِ مورد بعدي که توجه قاسمی را به متن عربی نشان می -د
عربی آمده است که نوفل بـه   لیلی رفتنِ نوفل از جانب مجنون است. در منابع

کنم. پس مجنون را به حمام گفت: من لیلی را براي تو خواستگاري میمجنون 
فرستاد و لباس نو بر او پوشاند و همین که به قبیلۀ لیلی نزدیـک شـدند، اهـل    
قبیله اجازة ورود ندادند و گفتند که سلطان، ریختن خـون او را جـایز شـمرده    

منصـرف شـد،    است و اگر به قبیله وارد شود او را خواهیم کشت. وقتی نوفل
امیدي بر گشت و به نوفل گفت که: به عهد خود وفـا نکـردي   مجنون هم با نا

  ).87-88: 1410بن ملوح، )؛ (قیس469-470م.: 1396قتیبه، (ابن
گیرد. پـدر  در قاسمی به پیشنهاد پدرِ مجنون، نوفل خواستگاري را برعهده می 

  کار را بر عهده بگیرد:خواهد که این آید و از نوفل میمجنون نزد نوفل می
ــاهی  ــود شـ ــه بـ ــردار قبیلـ   سـ

  
ــاهی    ــان پنـ ــامی، جهـ   نوفـــل نـ

  اي شــه باشــکوه عــادل«گفــت:  
  

ــل    ــۀ قبایــ ــو قبلــ ــاه تــ   درگــ
ــاري    ــاز و خاکســ   از روي نیــ

  
  دارم بـــه تـــو یـــک امیـــدواري  

ــته   ــري خجسـ ــیدارم پسـ   رآیـ
  

ــایی    ــق دلربــ ــه ز عشــ   دیوانــ
ــی      ــه میل ــالن قبیل ــه ف ــرده ب   ک

  
  لیلــی  مجنــون شــده از فــراقِ    

  مپسند کـه گـردد آن جگرسـوز     
  تر از این که، هست امروزمجنون    

  )714(قاسمی:                         
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و به دنبال آن، مخالفت پدر لیلی با ایـن ازدواج اسـت، کـه در منـابع عربـی و      

-فارسی هر دو آمده است. وي دلیلِ مخالفت خود را دیوانگی مجنون بیان مـی 

  در پاسخ نامۀ نوفل نوشت: کند. پدر لیلی
ــارِ اهــل اســت  ــه ی ــري ن ــیس هن   ق

  بس ضایع و تیـره روزگـاري سـت    
  از صـــحبت آدمـــی نفـــور اســـت 
  دیــوي ســت بــرون فتــاده از راه    
ــه در شــمار اســت    بــا اهــلِ خــرد نَ
ــار   ــن ک ــر ای ــه شــود میس ــا ک   حاش
  بگذاشـــــته رســـــم مردمـــــی را

ــم،    ــت و غ ــد ز محن ــه ش ــروز ک   ام
  ایـن رشــته بـه خــود چگونـه بنــدم   

  

  دیوانه و در کمـالِ جهـل اسـت      
ه سهل کاري سـت    پیوند به او نَ

ــل دور اســت    ــیار ز راه عق   بس
  از صـــحبت او نعــــوذ بــــاهللا 

ــت     ــار اس ــام ع ــاديِ او تم   دام
  کـی دیـو فرشــته را شـود یــار؟   

ــی را   ــو چــه نســبت آدم ــا دی   ب
ــالم،  ــلِ عـ ــامِ اهـ   رســـواي تمـ
  رسوایی خویش چـون پسـندم؟  

  )715: (قاسمی                       
نکتۀ دیگري که در منابع عربی و در سرودة قاسمی مشـترك اسـت، بـردن     -ه

مجنون به کعبه است. پدر مجنون به پیشنهاد خویشان و دوستان، مجنون را بـه  
کعبه برد تا از این عشق شفا یابد. این قسمت از داستان هم در تمام منابع عربی 

 ) و در دیوان قـیس 151: 1، ج1386مربوط به این موضوع از جمله (اصفهانی، 
لوح هم آمده است: بن فسألهم أن یدعوا اهللا تعالی له بـالفرج، فلمـا أخـذ النـاس فـی      «م

  الدعاء أنشأ یقول:
ــ ــک والحجـ ــجيذکرتـ   جيج لهـــم ضـ

  
ــا وج    ــوب لهــ ــة والقلــ ــبمکــ   بيــ

  فقلـــتُ و نحـــن فـــی بلـــد حـــرام      
  

ــ   ــه للّـــ ــوببـــ ــت القلـــ   ه أخلصـــ
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ــا    ــنُ مم ــا رحم ــک ی ــوب إلی   أت
  

ــذنوب    ــد تظــاهرت ال   عملــت فق
ــی     ــی و ترک ــوي لیل ــن ه ــا م فأم  

  
  زیارتهــــا فــــإنی ال أتــــوب     

  وکیـــف وعنـــدها قلبـــی رهـــینٌ  
  

ــا أو أُ     ــک منه ــوب إلی ــبأت   ».نی
  )36: 1410ملوح، بن(قیس                   

ل بیان شده است: و هم در شعر قاسمی رفتن مجنون به کعبه مفص  
  

  رنجـور، مجنونِ شکسـته حـالِ   
  از بخـت ســیاه خــود بــه فریــاد  
  لبیـــک زنـــان فغـــان بـــرآورد
  خلقــی همــه در فکنــدنِ ســنگ
  جسـته همــه کــس بــه آرزویــی 

  او کــرده روان ز چشــمِ پــر نــم 
م      جمعی به طـواف شـاد و خـرّ
ـه پیـرهن چـاك    او کرده ز غص  

  

  چون دیـد سـواد کعبـه از دور،     
  خــالِ رخ لیلــی آمــدش یــاد    
ــرآورد   ــاتوان بـــ   آه از دلِ نـــ

ــگ  او ــر دلِ تن ــنگ ب ــه س   کوفت
  از چشــــمۀ زمــــزم آبرویــــی
  از هـــر طرفـــی هـــزار زمـــزم
ــه دســت محکــم  ــنِ کعب   در دام
  افتاده به سانِ اللـه بـر خـاك ...   

  )717(لیلی و مجنون :                

آمـده اسـت:    االغـانی دعاي مجنون در کعبه از دیگر موارد مشابه است. در  -و
هاي کعبه زد و گفت: الهی شور عشق لیلی را در دل من مجنون چنگ در پرده«

افزون کن و بر شیفتگی من بیفزا و لطفی کن که هرگز یاد لیلـی از خـاطر مـن    
  ).152: 1386(اصفهانی، » فراموش نشود
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  ســـتغفرونه يدعـــا المحرومـــون اهللا  

  
  حـــی ذنوبهـــابمکـــة شـــعثاً کـــی تُم  

  يا رحمـــن! اولُ ســـؤلتيـــتُ يـــو ناد  
  

ــ   ــ  يل يلنفسـ ــت حسـ ــم انـ ــی ثـ   بهايلـ
  تـب يلـم   اتیيـ لی فی حين أُعطَ لإِو   

  
  أتوبهــــا الــــی اهللا عبــــد توبــــة ال    

  يدنيــــزيقربهــــا و  ينــــيقــــر لعي  
  

ــد     ــن کــان عن ــاً م ــا عجب ــايعي يبه   به
  ).36و نیز (همان:  )31: 1410(قیس بن ملوح،       

  
قاسمی نیز دعاي مجنون در کعبه شبیه به همین مضـمون   لیلی و مجنوندر     

  خواهد: آمده است. وي از خدا وصال لیلی را می
  

ــدا را   ــت خـ ــا درِ مرحمـ   بگشـ
ــلّی  ــافتم تسـ ــو یـ ــوف تـ   از طـ
  زلفش که از اوست صد شکستم،

ــی  ــه م ــنش ک ــاه ذق ــم چ ــرد غ ب  
  جاسـت  این کعبه، و کوي دلبر آن

  جــا برســان بــه کــوي یــارم  زیــن
  

  ز در گـــدا را   نومیـــد مـــران   
  خــواهم کــه کــنم طــواف لیلــی
ه بـه دسـتم     چون حلقـۀ کعبـه د  

  بنماي به من چو چـاه زمـزم ...   
  جاست جا من، و حجِّ اکبر آن این

ــزارم    باشــد کــه حجــی دگــر گ
  )718(لیلی و مجنون :                

مورد دیگري که در اصل عربی آمده است و در داستان قاسمی هم هست،  -ز 
لیلی است. در حالی که قبیلۀ مجنون ازدواج لیلـی را از مجنـون پنهـان    ازدواج 

ا سخنمی سالم را به مجنون رسـاندند. او  چینان خبر ازدواج او با ابنداشتند، ام
  کرد گفت:که باور نمی
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ت األَ د شاع قَ ـت  لَ ج زَو ـد تَ   خبار أن قَ
  

ــ    ــل ی ه نّی بــالطالقِ بشــیرُ أفَ ی ت  
  )161: 1، ج1386ی،(اصفهان            

(قاسمی: قاسمی مفصل آمده است  لیلی و مجنونازدواج لیلی در مثنوي 
715-721.(  

  آزاد ساختن مجنون، آهو را از دام صیاد به سبب شباهت با لیلی.  -ح
  آمده است:  دیوان مجنون لیلیدر 
...ل  يشَـــر ـــبهی شتُ بِشَـــأتلَـــی ي  
  

  يو تالــد يفـ يتُ مـن مــالی طَرِ يـ لَأَعطَ  
ــايشـــبهاً لل يا بـــائعيـــف   ــی قُتلتُمـ   لـ

  
     ــد ــلُّ عابــ ــه کــ ــا نالــ ــا مــ    وجنِّبتمــ

   ــر ــو کنتمــا ح ــاً يفل ــا بِعتُمــا مع   نِ م
  

ــب   ــی بيهاً للَيشَــ ــةَ المتزايلــ ــعــ    د ...يــ
  )111(دیوان مجنون لیلی،       

گردباد پیمود و با در لیلی و مجنون قاسمی، هنگامی که مجنون در بیابان راه می
خواست که از لیلی برایش خبر بیاورنـد،  ها میگفت و از آنها راز میو حیوان

ناگاه به غزالی رسید، که چشمان غزال به چشم لیلی شـباهت داشـت و دیگـر    
  اعضاي او هم هر کدام یادآور عضوي از لیلی بود:

  

ــزودیش ماللــی     ــر لحظــه ف   ه
  در جلـوة نــاز چسـت و گســتاخ   
  افتــاده و پـــاي بســت او شـــد   

  اي ز دو چشمِ تو دلم شاد، «گفت:
  اي من سگ چشـمِ پـر مـنِ تـو،     
  تو چشمی و از توام تسلّی سـت  

  

  کانـــدر نظـــر آمـــدش غزالـــی،  
  چون نخل کشیده شاخ در شـاخ  
  مفتــونِ دو چشــم مســت او شــد 
  کــز چشــم نگــارِ مــن دهــد یــاد 
ــو     دســت مــن و طــوق گــردن ت

  ت در چشم تو مردمی ز لیلی سـ 
  )709(قاسمی:                         



49 

 
 | 72و71و70 الرقم|بيةالدراسات األد

 
در منظومۀ قاسمی از شکارچیانی که در متن عربی آمده، سخنی نیست و غزالی 

  گوید.آزاد است که مجنون با او درد دل می
جا موضوع دیگري که قابل بررسی است، حکایت گفتگوي مجنون در این  -ط

با زاغ است. در منابع عربی از مکالمۀ مجنون با زاغ، کبوتر، و دیگر طیـور یـاد   
در قاسمی هـم گفـت و گـوي زاغ و    ). 16و  15: 2،ج 1386(اصفهانی، شده است 

  دیگر پرندگان آمده است:
  آن شـــــیفتۀ حـــــزین ناشـــــاد

  
ــان راز     ــا زاغ، زبـ ــادبـ   بگشـ

ــن «ك:   ــر مـ ــدة تـ ــردم دیـ   اي مـ
  

  خاك قدم تو بـر سـر مـن ...     
  )713(قاسمی:       

همچنین گفت و گو با کبک نیز در قاسمی آمده است. او کبکی را دید که به 
  دام افتاده:

  اي ز تو خـاطرم شـکیبا  «گفت: 
  

  رفتــار تــو همچــو یــار زیبــا      
  بــــردار ز راه لطــــف گــــامی  

  
ــته     ــن خس ــوي م ــیس   دل خرام

  رفتار تو چون خرامِ لیلـی اسـت    
  

  ...»بخرام که از توام تسلی اسـت    
  )706(قاسمی:                         

  ها با متن عربی داستانافتراق - 4
ابوالفرج اصفهانی در متن عربی آورده است که پدر مجنون چند پسـر   -4-1

آمده است که فردي  االغانیداشت. اما در قاسمی برعکسِ این است. در کتاب 
اي دید که پـدر مجنـون بـود، و    عامر رفت، در آنجا پیر سالخوردهبه محلۀ بنی
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: 1368(ابوالفرج اصفهانی، » شدندچند مرد جوان که پسران وي بودند در گرد او دیده می«
147  .(  
برد فرزندي رنج میدر حالی که در داستانِ سرودة قاسمی، پدر مجنون از بی 

همـین سـبب شـده کـه      -هاي اصلی او نداشتن فرزند است. دغدغهو یکی از 
ار نداشتن اوالد اشعاري بسراید. باالخره  -قاسمی در فواید داشتن فرزند و مضّ

خواهد و خداوند قـیس را بـه او   کند و از خدا فرزندي میپدر مجنون دعا می
  کند:عطا می

  کــز عامریـــان خـــردوري بـــود  
  چــون مــردمِ دیــده در زمانــه،   

  بــــال قــــرین و همــــره او   اق
ــاج  ــر آرزوش در تــ   دري ز هــ

ــر    ــر س ــروریش ب ــرِ س ــود افس   ب
غــم داشــت همیشــه بهــرِ فرزنــد 

  ه از پیِ نام ــود وي آن کــمقص
  
  

روزي که فتد درختش از پاي، هر 
ــی    ــان نم ــراد ج ــد م ــت     چن یاف

  

  اشــــراف قبیلــــه را ســــري بــــود  
  بـــود بـــه مردمـــی فســـانه     مـــی

  گــــه خلــــق، درگــــه او حاجــــت
ــ ــاج بـ ــک محتـ ــل لیـ ــوهر نسـ   ا گـ

ــی ــر  مـ ــرِ افسـ   خواســـت دري ز بهـ
  چـــون نخـــل بـــه میـــوه آرزومنـــد 

لــــانـم    ام ــــدر ای  ی از اوــفـَد خَ
  )677(قاسمی:                               

  
  شاخی تر و تازه خیزد از جاي ...

  تافت از جستنِ آن عنان نمی
  )678(قاسمی:                               

نري گذاشت: تا این که خداوند به او پسري داد. وي نام فرزند را قیس ه 
  او لیک ز جست و جو نیاسود 
  آخر بـه کمـالِ صـنع بیچـون،    
ــش   ــر و گالب ــه عنب ــتند ب   شس

  

  تا یافت هر آنچه داشت مقصود  
ــون   ــو درِّ مکن ــري چ   دادش پس
  کردنــد چــو مشــک در نقــابش

  )678(قاسمی:                        
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خوانـد.  نظامی نیز پدر مجنون را بدون فرزند و آرزومند داشـتن خلفـی مـی    

  )33: 1369(نظامی، 
  آغاز آشنایی -4-2

در متون عربی آمده است که عشق لیلی و مجنون از کودکی آغاز شد، زمانی 
چرانیدند و چون بزرگ شدند ایـن عشـق شـدت    که آن دو با هم گوسفند می

مجنـون و لیلـی در   «هم آمده است: االغانی در ). 27: 1386بن ملوح، (قیسگرفت 
وبـاد مـی    » چراندنـد کودکی گوسفندان قبیله را در دامان کوهی از نجد به نـام تَ

  ).  161: 1368(اصفهانی، 
ی البرع نـا صغیرَین نَ   هم یا لیت أنّ

  
همإ   ر الب کب ر و لم تَ کب   لی الیوم لم نَ

  )17: 1990هانی، الفرج األصفواب(      
  ذکر شده است  الشّعر و الشّعراهمچنین این نکته در کتاب 

  ). 468: 1964، بةقتي(ابن                                                                  
ا در متن قاسمی، آشـنایی آن   شـود و از گوسـفند و   هـا از مکتـب آغـاز مـی    ام

نیامده است. در سرودة قاسمی، لیلـی و مجنـون   گوسفندچرانی سخنی به میان 
روند و در همین مکان است مثل بقیۀ دختران و پسران قبیله با هم به مکتب می

  بازند:که به هم دل می
  بر رسمِ عرب ز خویش و پیونـد،  
  شد مکتب از آن بتانِ چون حـور، 
  همدرس بـه قـیس شـد نگـاري،    

ــون    ــت مفت ــه داش ــامی ک ــی ن   لیل
  خـوش شـمایل  شیرین حرکات و 

  هرگــز نکنــد ز مســتی و نــاز،    
ــود  ــري ب ــت حســن و دلب   در غای

ــري چنــد       ــته دخت ــد نشس   بودن
  آراســته همچــو بیــت معمــور   
ــذاري   ــمن ع ــدنی، س ــیمین ب   س

ــون   ــزار مجنــ ــله هــ   در سلســ
  ســـروِ قـــد او بـــه نـــاز مایـــل
  بادامِ دو چشـمِ خویشـتن بـاز ...   
ــود   ــري ب ــی، پ ــورت آدم   در ص
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  چون قیس به روي او نظـر کـرد،  
  دیدش چـو اسـیرِ خـویش، لیلـی    

  

  عشق آمد و در دلش اثـر کـرد ...  
  او نیــز بــه قــیس کــرد میلــی    

  )678 -9(قاسمی:                         
 

به خواستگاري رفتن نوفل از طرف مجنـون هـم بـا مـتن عربـی کمـی        -4-3
جا نوفـل مسـتقیماً بـه خواسـتگاري     بر خالف متن عربی در این اختالف دارد.

دهد. نامۀ نوفل خطاب به پـدر  با نوشتن نامه این کار را انجام می رود بلکهنمی
  لیلی:

ــحیفه  ــت ص ــزاز  بنوش ــه اع   اي ب
  

ــاز ...    ـ ــروسِ طنّ ــدر عـ   ســـوي پـ
ــپاري     خـــواهم ره مرحمـــت سـ

  
ــري درآري     ــا ســ ــا او ز وفــ   بــ

  آن دانۀ در که در خورِ تـو اسـت     
  آن پردگیت که زیـرِ پـرده اسـت   

ــم  در خــورد هــم ــق ه ــد و الی   ان
ــی    ــیس و لیل ــمع، ق ــه و ش   پروان

 نور را هر دو چشمِ قیسست لیلی
  پــیش آر طریــقِ مهــر، زنهــار!    
ــان  ــان پریشـ ــند ز هجرشـ   مپسـ

  گر زآن کـه کنـی دوايِ مجنـون،    
  

ــت     ــو اس ــوهر ت ــد گ ــتۀ عق   شایس
ــپرده اســت  ــی س ــه او دل ــز ب   او نی

ــم    ــقِ ه ــکر مواف ــیر و ش ــون ش   چ
ــم  ــه ه ــی ب ــی  یعن ــر دو اول ــد ه   ان

ــور را   ــدار نــ ــم مــ   دوراز چشــ
ــذار    ــل بگ ــاد و جه ــد عن ــن بع   م
  اندیشـــه کــــن از دوايِ ایشــــان 
ــون   ــو ممن ــر از ت ــه عم ــم هم   باش

  )714 -715(قاسمی:                       
سالم است که در هاي قابل توجه، ازدواج لیلی با پسر ابنجزو اختالف -4- 4

گیرد. اما در داستان سالم صورت میمنابع عربی این عروسی با خود ابن
سالم رخ نداد، بلکه زناشویی بین لیلی و پسـر قاسمی، ازدواج لیلی با پسر ابن

  سالم واقع شد. ابن
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  از ملـــک حجـــاز بـــود شـــاهی
ــامش   ــرده ن ــالم ک ــن س ــر اب   ده

  جنـــابی بـــودش پســـري فلـــک
  

  پنـــاهی داراي جهـــان، جهـــان  
  خم گشـته سـپهر در سـالمش   
  در حســـن و جمـــال آفتـــابی

  )721-715(قاسمی:                   
 رود: این پدر ابن سالم است که براي پسر خود به خواستگاري لیلی می

  برخاســت بــراي خواســتگاري  
  ســـالم راز پـــرداز  گشـــت ابـــن

  دارم پســــري کــــه در زمانــــه
  

ــاري   ـــه و عمـ   آراســـت محفّ
  اي مهرِ سپهر عزّت و ناز!«ك:

د فســانه ــو ــر ب   در فضــل و هن
  (همان)                                 

 لیلی را با پسر ابن سالم عقد بستند:و 
ــد،   ی ــزار ام ــه صــد ه ــاه ب   آن گ

  
  بستند نکاحِ ماه و خورشید  

 (همان)                                  
  داند: نظامی این ازدواج را با ابن سالم می

  اســــد جــــوانیدر ره ز بنــــی
  

  دیدش چو شکفته گلستانی ...  
  همـه خلـق بـر سـالمش    گوش   

  
  ســالم کــرده نــامشدهــر ابــن  

  )61: 1369(نظامی،       

ا پایان داستان لیلی و مجنون جزء تفاوت -4-6 هاي قابل توجه داستان است. ام
هاي مربوط به لیلی و مجنون، دو دلداده در دوري از هم جـان  در بیشتر داستان

مادر لیلی، مجنون بر بسـتر  گنابادي، با وساطت سپارند، اما در مثنوي قاسمیمی
شود و در حالی که در وصال و کنار هم هستند، لیلی و مجنـون  لیلی حاضر می

  سپارند.هر دو با هم جان می
ــی ــی  لیلـ ــس از وداع مـ   زد نفـ

  
ــون   ــاع مــــی مجنــ   زد  ره انقطــ
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  کـاه  شد تیره در آن فـراق جـان  
  

ــر دو از آه   ــۀ روي هــــ   آیینــــ
  در گریــه چــو ابــر نوبهــاران     

ــی  ــالم بـ ــد   از عـ ــا رمیدنـ   وفـ
ــی   ــزل ب ــن من ــانی  زی ــاي ف   وف

  

  کردنــــــد وداع دوســــــتداران  
  آرمیدنـــد  در روضـــۀ قـــدس  

ــاودانی   ــک جـ ــه ملـ ــد بـ   رفتنـ
  )738(قاسمی:                             

ل کـردن   البته این نکته با عشق عذري که مبناي آن بر دوري و سوختن و تحم
  است مغایرت دارد.  

بعد از مرگ نیز بارگاهی بر سر قبر آنان ساخته می شـود کـه محـل اجابـت       
  دعاي نیازمندان است.

  رفتنــــد دو گلعــــذار چــــاالك
ــم  ــا در آن غـ ــد بنـ ــاد کردنـ   آبـ

  

  چـون آب حیـات در دل خــاك    
ــدبنیاد   ــک بلن ــو فل ــري چ   قص

  
  آن روضــه کــه کعبــۀ امــان شــد،

  هر کس که در آن حظیره جا کرد 
  

  شــدگــه جملــۀ جهــان حاجــت  
ــرد  ــه حــاجتش روا ک ــزد هم   ای

  )738 -739(قاسمی:                    
  
  گیرينتیجه - 5
لین بار به طور کامل توسط نظامی گنجوي به شعر فارسی   داستان لیلی و مجنون او

در آمد. پس از نظامی شاعران بسیاري از جمله سرایندگان ایرانی، از فارس و ترك و 
هاي نظامی پرداختند. یکی از جمله کسانی که به سبک داستانسرایی بر کرد، به نظیره

، میرزا محمدقاسم قاسمی گنابادي، شاعر قرن دهم سروده مجنونولیلینظامی، 
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قاسمی صحنه هاي داستان را آن چنان جاندار و گویا رسم کرده است هجري است.  

  برد.که خوانندة خود را بی اختیار همراه قهرمانان داستان ، پیش می 
پـذیري قاسـمی گنابـادي از منـابع عربـی      در این نوشته تالش شده است میزان تأثیر 

داستان لیلی و مجنون بیان گردد. قاسمی اصول داستان را از منابع عربی گرفته اسـت،  
ها و جزئیات داستان اعمال کرده است و در شرح و بسط اما خود تغییراتی در صحنه

هاي مهم و فراوانی از داستان، وفاداري قاسمی به قسمتداستان دستی برده است. در 
هـاي  شود، از جمله تفاوتهایی دیه میمنابع عربی کامالً مشهود است. گاه نیز تفاوت

داستان قاسمی با اصل عربی داستان، مسألۀ مـرگ لیلـی و مجنـون اسـت. در مثنـوي      
ا هم جهان را تر رسند و بقاسمی، در آخرین لحظات زندگی، آن دو به وصال هم می

گردد.                                                             گویند و مقبره و بارگاه آنان نیز محل استجابت دعاي مستمندان میمی
  هایادداشت     

شود حکایت از طوالنی بودن عمر او دارد. دو بـار بـه درازي   آنچه در آثار او دیده می )1(
  ه دارد:عمر خود اشار

  شـــکر کـــزین چشـــمه مـــدد یـــافتم 
 

ــافتم    ــد یـ ــر ابـ ــفت عمـ خضرصـ
 

ــر دراز    تـــا کـــنم از صـــدق بـــه عمـ
 

ــه ــدحت شـ ــراز مـ ــردن فـ   زادة گـ
 

 )561(زبدةاالشعار:  
  گوید:و در چند صفحه بعد دوباره می

  چنـــان کـــن مـــرا بهـــر عمـــر دراز
 

  که نبود به خضر و مسیحم نیاز
 

  ز عمــر درازي چنــان صــد فتــوح   
 

  گر زنـم طعنـه بـر عمـر نـوح      سزد
 )646(زبدةاالشعار:                    

الملوح، قیس شهید عشق عذري دانسته شده بن) عشق عذري: در مقدمۀ دیوان قیس2( 
 وي جزو کسانی است که اسم آنان در تاریخ» هو واحد من شهداء الحب العذري«است:

عشق عذري یا عشق . شاعران )7مقدمه : 1410(مجنون، ثبت شده و داستان آنان آمده است
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کردند. شعر آنان نیز سوز و گداز عاشقانه پاك هرگز وصفی خالف اخالق از معشوق نمی
کردند. و رنج جدایی است. شاعران عذري در عین مهیا بودن شرایط وصال از آن پرهیز می

بایست در بنابر این عاشقی تا این حد برخوردار از واالیی و عظمت روح انسانی می
هاي دینی و معنوي باشد پدید آمده باشد. این نوع محیطی اجتماعی که بارور از ارزش

هاي نوظهور بعد از اسالم باشد که ریشۀ آن را شاید بتوان توانست یکی از پدیدهعشق می
نْ عشقَ و عف « در احادیث منقول در کتب عرفا، از قول پیامبر دانست، نظیر این حدیث: م

م هیداً ثُ م فَمات مات شَ تَ   ).96: 1341القضاة، (عین» کَ
شود. برخی از این  اند ذکر می ) نام سرایندگانی که داستان لیلی و مجنون را منظوم ساخته3(

  :.1اند سرایندگان نامی غیر از لیلی و مجنون بر این داستان گذارده
حمن جامی)؛ 698(تاریخ نظم امیر خسرو دهلوي)؛ 584(تاریخ نظم * نظامی (تاریخ نظم عبدالرّ

زین (قرن نهم)؛ محمود جمی(قرن نهم)؛ مجنون چپ نویس (قرن نهم)؛ آهی مشهدي )؛  889
(قرن ملهم عبداهللا بخارایی  (قرن نهم)؛مکتبی شیرازي  (قرن نهم)؛الدین صاعدي خبوشانی

درویش  (قرن دهم)؛بدري کشمیري )؛927(وفات: هاتفی  )؛936(وفات: هاللی جغتایی  نهم)؛
(قرن صرفی کشمیري؛ یعقوب بن خواجه حسن  (قرن دهم)؛اشرف قزوینی؛ زمانی یزدي 

گنابادي قاسمی (قرن دهم)؛عبدي بیگ شیرازي  (قرن دهم)؛قاسم خان موجی بدخشی  دهم)؛
(سالم یگ تبریزي محمودباسترآبادي؛ سالمخضرشاه )؛897(تاریخ نظم کاشانی مثالی (قرن دهم)؛

مشهدي خواجه الدین احمد، کاشفی (قرن دهم)؛ ثناییسهیلی امیرنظام ترکمان ) (قرن دهم)؛
سهیلی جغتایی(قرن دهم)؛ انسی جنابدي، قطب  (قرن دهم)؛الدین  حسین بن غیاث

الدین(قرن دهم)؛ صرفی ساوجی(قرن دهم)؛ عماد الري(قرن نهم)؛ مقصود بیگ شیرازي 
بتی(قرن دهم)؛ خواجه مسعود قمی(قرن نهم)؛ ضمیري (قرن دهم)؛ اسیري تر

اصفهانی(قرن دهم)؛ رهایی خوافی، سعد الدین (قرن دهم)؛ امیر حاج حسین جنابذي 
)؛ (قرن دهمکاتبی ترشیزي (با این تخلص از تحفۀ سامی) (قرن دهم)؛مهدي  )؛906(وفات: 
اسفراینی؛  بدري  اي؛ موجی بدخشی، محمد قاسم خان(قرن دهم)؛ منصف ؛ آذر قهپایه

الم) (قرن دهمکشمیري  ین بن عبدالس ؛ واقف خلخالی، مال نصراهللا پسر محمد عمر (بدرالد(

                                                             
هاي مختلف  ها و فهرست هاي کتابخانۀ استفاده از فهرست کتابدر تهیۀ این فهرست عالوه بر  - ١

، و کتاب 48 - 50دارلو، صفحات از دکتر محمدعلی خزانه هاي فارسی منظومههاي خطی، از کتاب  نسخه
  بهره برده ام.  241 -245به قلم علی اصغر حکمت صفحات  رومئو و ژولیت
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)؛ زمانی (قرن دهم بدري کشمیري (قرن نهم)؛الهی مشهدي (قرن دهم)؛عیانی هروي (قرن دهم)؛

خان موجی حسن (قرن دهم)؛ قاسمخواجهبنصرفی کشمیري، یعقوب (قرن دهم)؛یزدي 
خلخالی مالنصراهللا محمد (قرن یازدهم)؛ واقفیازدهم)؛ ولی(قرن یازدهم)؛ حبیبی (قرن

- الهوري (قرن یازدهم)؛ بدري کشمیري (قرن یازدهم)؛ درویش(قرن دهم)؛ ابوالبرکات
)؛ روح االمین 1270قزوینی؛ نامی، میرزا محمد صادق نامی اصفهانی(وفات: اشرف

)؛ میر سند کاشی، احمد 1004-954دي (نل و دمن) (اصفهانی (قرن یازدهم)؛ فیضی هن
(قرن دوازدهم)؛ شقاقی تبریزي چاه وصالمیرسند کاشی(قرن یازدهم)؛ شعله گلپایگانی، 

(قرن سیزدهم)؛ رشحه اصفهانی (قرن سیزدهم)؛ سید محمد ناصرخان بهادر متخلص به 
برابر  و مهر ماه)؛ محسن فانی کشمیري  1319ناصر(قرن سیزدهم)؛ حاج موالحسین (

-954(قرن: یازدهم)؛ عیانی هروي(قرن دهم)؛ فیضی هندي (نل و دمن) (لیلی و مجنون 
1004 .(  

   لیلی و مجنون به زبان ترکی:
)، فضولی بغدادي (دهم)، اشرف مراغی( درویش اشرف 844-906امیر علی شیر نوایی(

نظم آن به انجام  920، سودائی  (در 938، خلیل برسوي(پسر المعی)ف9مراغی خیابانی) ،
اب (ف صالح بن جالل  ف. 914سلیم)، نجاتی، عیسی ف.  926رسیده)، خیالی، عبدالوه ،

)، شاهدي ادرنوي 909، سنان معاصر سلطان بایزید خان، حمداهللا بن آقا شمس(ف.  973
گفته شده) ، بهشتی (سلیمان چلپی) معاصر امیر علی شیر، خلیفه (شاید مراد  881(به سال 
درگذشته  1060الفرج بیضاوي باشد که از ادباي شافعی بوده و به سال ابن ابی خلیفۀ

 است).

هاي عرب به کسب علم و معرفت سعدي شیرازي هم که بیش از سی سال در سرزمین )4(
گلستان شرح خطیب رهبر،  ،(سعدي داند.مشغول بود ، قیس را فردي ادیب و عاقل می

 ).583و  406و  390-385: 1362
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  مآخذمنابع و         
  

، ترجمه و تحقیق محمد رضا تجدد، الفهرست، الندیم، محمد بن اسحاقابن -1
چاپ  ،1366بگلو، تهران، امیرکبیر، تحقیقات و تعلیقات به کوشش مهین جهان

م. سو  
  م.1964، بیروت، ، الجزء االول ءالشعر و الشعرا، ، عبداهللا بن مسلمةبيابن قت -2
ترجمه مشایخ فریدنی، تهران، علمی  ،برگزیدة االغانی، صفهانیأابوالفرج  - 3 

  .  1368و فرهنگی، 
  م.  1990، لبنان، بیروت، دارجدید، عامراخبار مجنون بنی، ـــــــــ ـــ -4
د تقی مدرس رضوي، 1376، (دیوان انوري: انوري -5 به کوشش محم ،(

  تهران، علمی و فرهنگی،چاپ پنجم.
، جلد سوم، به اهتمام برهان قاطع، محمدحسین بن خلف تبریزيبرهان،  -6

  .1362دکتر محمد معین، تهران، امیرکبیر، 
، تصحیح مرتضی مدرس گیالنی، مثنوي هفت اورنگ، جامی، عبدالرحمن -7

  .1385تهران، اهورا، 

ویلیام شکسپیر و مقایسه با  رومئو و ژولیتتا) : (بیاصغر حکمت، علی -8
 فروشی و چاپخانۀ بروخیم. ، تهران، کتابلیلی و مجنون نظامی گنجوي

روانیخاقانی  -9 )، با مقدمه و مقابله 1368( نجارعلیبنبدیلالدینافضل، شَ
 ، تهران، زوار، چاپ سومسجاديالدینتعلیقات از دکتر سید ضیاء

 . 1375تهران، روزنه،  ،فارسیهاي منظومه، دارلو، محمدعلیخزانه  - 10
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، جلد چهارم، شرکت دانش، فرهنگ نظام، االسالم، سید محمد علیداعی  - 11
  ، چاپ دوم.1364جا، بی

(جلد دوم) تصحیح و تعلیقات و  تذکرة هفت اقلیم،  رازي، امین احمد  - 12
 . 1378حواشی، سید محمد رضا طاهري، تهران، سروش، چاپ اول، 

، به اهتمام احسن التواریخ؟ق)، 985 -937( روملو، حسن بیگ  - 13
 . 1384عبدالحسین نوائی، تهران، اساطیر، 

مه از رکنتذکرة تحفۀ سامی، سام میرزا صفوي  - 14 ین ، تصحیح و مقدالد
 . 1384همایونفرّخ، تهران، اساطیر، 

هاي دشوار از دکتر خلیل ها و بیت، با معنی واژهگلستان، سعدي شیرازي  - 15
 . 1362علیشاه، ران، صفیخطیب رهبر، ته

، به سعی و اهتمام دیوان)، 1362، (سنایی، ابو المجد مجدود بن آدم  - 16
 مدرس رضوي، کتابخانه سنایی، چاپ سوم. 

 ،قةيالطرعةيشروقةيالحققةيحد)، 1368، (آدمبنسنایی، ابوالمجدمجدود  - 17
 تصحیح و تحشیۀ مدرس رضوي، تهران، دانشگاه تهران، چاپ احتماال سوم

، جلــد اول و دوم،  تهــران، تــاریخ ادبیــات در ایــران: اهللا، ذبــیح صــفا  - 18
 .1363- 4فردوسی،

: مقابله و تصحیح از ابوالفضل هاشم مجنون و لیلی، بیگ شیرازيعبدي  - 19
 .1967اوغلی رحیموف، مسکو: انتشارات دانش، 
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، با تمهیدات: همدانی، ابوالمعالی عبداهللا بن محمد بن علی القضاةعين - 20
مقدمه و تصحیح و تحشیه و تعلیق عفیف عسیران، تهران، کتابخانه منوچهري، 

 م.1962ق/ 1382ش/ 1341تاریخ مقدمه 

بی  - 21 مانی قزوینی، عبدالنّ ، مصحح احمد گلچین تذکرة میخانه:  فخرالزّ
 (با تجدید نظر کلی و اضافات). 1363معانی، نوبت چاپ چهارم، بی جا، اقبال، 

، تهران، مطلق ، به کوشش جالل خالقیشاهنامه: فردوسی، ابوالقاسم - 22
  .1386مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی، 

، لیلی و مجنون)، 982(د. گنابادي، میرزا محمدقاسمحسینیقاسمی  - 23
، [نسخۀ خطی]، 8383، کتابخانۀ آستان قدس رضوي، شمارة مثنویات قاسمی

 ق.  980 - 982ق. تاریخ کتابت940تألیف 

، خسرو و شیرین)، 982(د. گنابادي، میرزا محمدقاسمحسینیقاسمی - 24
، 95کتابخانۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة 

 ق.950[نسخۀ خطی]، تألیف

، کتابخانۀ آستان قدس رضوي، زبدةاالشعار )،982: (د.ــــــــــــــ - 25
 ق.  980 -982ق. تاریخ کتابت940، [نسخۀ خطی]، تألیف 8383شمارة 

، کتابخانۀ آستان قدس رضوي، شمارة نامهشاه )،982: (د.ــــــــــــــ  - 26
 ق.  982ق. تاریخ کتابت940، [نسخۀ خطی]، تألیف 8383

  339، نسخۀ موزة بریتانیا به شمارة نامهشاهرخ: ــــــــــــــ  - 27

Or.[نسخۀ خطی] 
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اعلی)، کتابخانۀ (شاهنامۀ نوابنامهطهماسبشاه 982: (د.ــــــــــــــ، - 28

ق. تاریخ 940، [نسخۀ خطی]، تألیف 8383آستان قدس رضوي، شمارة 
 ق.  980 -982کتابت

، کتابخانۀ آستان قدس رضوي، عمدةاالشعار )،982: (د.ــــــــــــــ - 29
 ق.  980ق. تاریخ کتابت صفر 940، [نسخۀ خطی]، تألیف 8383شمارة 

بخانۀ آستان قدس رضوي، ، کتاگوي و چوگان )،982: (د.ــــــــــــــ - 30
 ق.   982ق. تاریخ کتابت940، [نسخۀ خطی]، تألیف 8383شمارة 

لَوح،  - 31 بکر )، روایۀ ابیمجنون لیلی( دیوان قیس بن ملوح قیس بن م
 م. ت1990ق./ 1410والبی، تعلیق یسري عبدالغنی، لبنان، بیروت، 

، شرحه عدنان زکی دیوان مجنون لیلی، مجنون، قیس بن ملوح  - 32
 م. 1994ه/ 1414درویش، لبنان، بیروت، دار صادر، 

بیک  ، با پیشگفتار و تصحیح جورهلیلی و مجنون، مکتبی شیرازي  - 33
نذري، (رئیس میراث خطی آکادمی علوم تاجیکستان) تهران: مرکز مطالعات 

 . چاپ اول1373ایرانی، 

اهتمام دکتر ، به دیوان منوچهري دامغانی) 1370(منوچهري دامغانی - 34
د دبیر سیاقی، چاپ اول. سیدمحم 

د - 35 د بن محمین محمبه تصحیح مثنوي) 1363: (مولوي، جالل الد ،
لسون، به اهتمام دکتر نصراهللا پورجوادي، تهران، امیر کبیر، چاپ  رینولد. ا. نیکُ

 اول.  
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، تهران، امیر االبرار و عدةکشف االسرار )، 1371: (میبدي، رشید الدین  - 36
  ، چاپ پنجم.کبیر
، به اهتمام دیوان اشعار) 1380، (ابومعینناصر خسرو قبادیانی،   - 37

سیدنصراهللا تقوي، مقدمه سید حسن تقی زاده و تصحیح مجتبی مینوي، تهران، 
 معین، چاپ اول.

، تصحیح برات زنجانی، تهران، انتشارات لیلی و مجنوننظامی گنجوي،   - 38
 .1369دانشگاه تهران، 

، مقدمه، کشف المحجوب)، 1384( ابوالحسن علی بن عثمانهجویري،   - 39
  تصحیح و تعلیقات دکتر محمود عابدي، تهران، سروش، چاپ دوم.

40- Browne, Edward G. , A Literary History of Persia , 
Volume II , Cambridge University … London, New York.       
41 –Rieu, Charles, Catalogue of the Persian Manuscripts, 
The British Museum, Volume II , Published by the Trustees of 
the British Museum , 1966.   
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 مفاتيح البحث : 
 
 

 تقلید -
 إبداع -
 تحدیث -
ام - عمر الخی 
 أدب مقارن -

 فارسی -عربی   
 

 

   

  التأثيرات العربية في رباعيات عمر الخيام            
  

v .یوسف بکّار أ.د  
  األردن)اليرموك ( جامعة         

  
  
  
  
  

  ملخص       
هذا البحث جديد في بابه لم يفطن إليه أحد من قبل، فقد ركّز جمهرة من البـاحثين علـى تـأثر    

لإلعـادة  الخيام بأبي العالء المعري، وهو ما أرصده رصداً تقريبيـاً حسـب دون أن أقاربـه تجنبـاً     
  والتكرار.

إيـرانيين وعربـاً    ،ولقد هداني إلى هذا الموضوع الجديد الذي تخطّته عناية الدارسين والباحثين
وغربيين، اشتغالي بالخيام والرباعيات ردحاً من الزمن، ومالحقتي التي ال تتوقف لـه ولهـا معـاً،    
ناهيك بما لي فيهما من مؤلفات وبحوث ومقاالت وترجمات ترد اإلشارة إلى أكثرها فـي ثنايـا   

  البحث وحواشيه.
خيام سواٌء في سيرة حياته وشخصيته قد ال يكون في آداب األمم كافة شخصية جدلية كعمر ال

في رباعياته؛ ألننا ما زلنا ال نعرف، حتّى الساعة، ال تاريخ ميالده وال تاريخ وفاتـه الـدقيقين،    وأ
فـال نعـرف ال عـددها الـدقيق وال األصـيل مـن         وال تفاصيل حياته الخاصة والعامة. أما رباعياته
على مر السنين بعد قرن أو يزيد مـن تـاريخ وفاتـه     المنسوب إليه منها؛ إذ جعلت أعدادها تزداد

    بنحو أكبر، مجنون ليلى وأبا نواس في أدبنا العربي القديم. ،التقريبي حتى غدا يشبه
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 * * *  
أو "ديـوان رباعيـات    )١(٣ ثمة "ديوان" أو "مجموع" عنوانه "ديوان عمر الخيام" ليس

ن أصحاب الدواوين أو المجـاميع  الخيام" أو "مجموع رباعيات الخيام" كما هو شأ
الشعرية عادةً؛ فكـلّ مـا تضـمه الكتـب التـي بهـذا العنـوان فـي الفارسـية والعربيـة           
واللغات األخرى ليس سوى "مختارات" حسب. على الرغم من هذا، فقد ترجمت 

لغـة مـن لغـات     )٢(٤أعداد مختارة متفاوتة من عدد الرباعيات الغفيـر إلـى "ثالثـين"   
العالم، وهو "رقم قياسي"، بالمصطلح الحديث، لـم يحـظَ بـه أي شـاعر آخـر فـي       
أنحاء المعمور. وتكاد اللغة العربية تكون األولى بين لغات العالم جميعاً فـي عـدد   
الترجمات، إذ ترجمت "مختارات" مختلفة من الرباعيات مـا يقـرب مـن "سـبعين"     

عـن اإلنجليزيـة    )٣(٥م١٩٠١رية وشعبية بدءاً من عـام  ) ترجمة عربية شعرية ونث٧٠(

                                                             
  .٢٠١٠بغداد  –. منشورات الجمل، بيروت اباديگزنـ. ترجمة جالل ديوان عمر الخياممن هذا، مثالً  )١(
. وثمة مجموعة في ١٩٨٧طهران  – ديدهپ. منشورات زبان ٣٠رباعيات حكيم عمر خيام به محسن رمضاني:  )٢(

  .١٩٨٧:  ٣طهران. ط – ارساپإحدى عشرة لغة عنوانها "رباعيات عمر خيام به يازده زبان". منشورات 
البداية التاريخية ألول ترجمة عربية من الرباعيات في العصر الحديث، إذ ترجم أحمد حافظ  ١٩٠١يعد عام  )٣(

 –القاهرة. السنة الثانية  –) رباعيات نثراً في مقاله "شعراء الفرس: عمر الخيام" (المجلة المصرية ٩عوض تسع (
  اإلنجليزي: (E. H. Whinfield)) عن ترجمة وينفلد ١٩٠١)، أيلول ٧العدد (

The Quatrains of Omar Khyyam . London 1980 
هذا يؤكد أن وديع البستاني اللبناني ليس أول من ترجم مختارات من الرباعيات بترجمته ثمانين في 

  .١٩١٢(سباعيات) عن ترجمة فيتزجيرالد  صدرت في "رباعيات الخيام" أول مرة عام 
بيروت  –. دار المناهل ٣٤-٢٥ األوهام في كتابات العرب عن الخيام: (راجع في الموضوع: يوسف بكّار

١٩٨٨ .(  
في مصري عرف بالترجمة والكتابة في الصحف ا) كاتب وصح١٩٥٠ – ١٨٧٧وأحمد حافظ عوض (

  وتحريرها وإصدار المجالت، فضالً عن اتصاله بالشيخ محمد عبده إذ كان يتولى الترجمة بينه وبين زائريه.
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(منظومة فيتزجيرالد  في األغلب) التي عرفنا بها الخيام والرباعيـات أول مـا عرفنـا    
في العصر الحديث كما يقول طـه حسـين "وكـان علمنـا بشـؤون األدب اإليرانـي       

لمسـه عنـد اإلنجليـز    ضيقاً محدود الوسائل ال نستطيع أن نتلمسه عند أهله، وإنّما نت
والفرنسيين واأللمان الذين سبقونا، مع األسـف، إلـى العلـم بهـذا األدب وتذوقـه.      

عمر الخيام في هذا العصر الحديث عن طريق  –أول ما عرفنا  –ويكفي أنّنا عرفنا 
. كمـا  )٤(٦ التراجم (الترجمـات) اإلنجليزيـة وعـن طريـق مـا كتـب عنـه اإلنجليـز"        

سـتّاً   – ١٩٨٨حتى عـام   –والتركية واإليطالية؛ وقد درست ترجمت عن الفارسية 
) منها في كتابي "الترجمات العربية لرباعيات الخيام: دراسة نقديـة".  ٥٦وخمسين (

، فقـد درسـت   ١٩٨٨أما األخرى، التي عثرت عليها من بعـد أو صـدرت بعـد عـام     
، فـي طبعـة الحقـة    ، وسأستوفي ما بقي إن شاء اهللا )٥(٧ بعضها وكتبت عنها ونشرته

                                                                                                                                                     
الترجمات . ويوسف بكّار: ١٩٨٠: ٥بيروت. ط –. دار العلم للماليين ١٠٩:١ األعالم(راجع عنه: الزركلي، 

جامعة قطر.  –. مركز الوثائق والدراسات اإلنسانية ٢٦٤-٢٦٢: دراسة نقدية صالعربية لرباعيات الخيام
  ).١٩٨٨الدوحة 

 –إلبراهيم أمين الشواربي. مطبعة المعارف  إيران حافظ الشيرازي شاعر الغناء والغزل فيكتاب لمقدمته  )٤(
  .١٩٤٤القاهرة 

  من هذه الترجمات:  )٥(
رق). جريدة ق(ترجمة محمد صالح ال "ترجمة شعرية جديدة للرباعيات في اإلمارات العربية المتحدة" -١

 .٢٦/٦/١٩٩٨األردنية. الجمعة  الرأي، وجريدة ١٩٩٨يونيو / حزيران  ٩قطر. الثالثاء  – الراية

األردنية.  الرأي(ترجمة حسين صادقي). صحيفة "عمر الخيام والرباعيات: ترجمة جديدة ورؤية أجد " -٢
 .٢٠٠٢تموز / يوليو  ١٢الجمعة 

 – الرايةباكستان). جريدة  –(ترجمة محمد عبد الغفار الهاشمي  "ترجمة منسية بالعربية لرباعيات الخيام" -٣
 .١٩٩٨حزيران / يونيو  ٢٧قطر 

الشارقة  – جريدة الخليج(مختارات شهاب غانم). "إسهام خليجي جديد في ترجمة رباعيات الخيام " -٤
 .٢٠٠٣تموز / يوليو  ١١األردنية  وجريدة الرأي. ٢٨/١/٢٠٠٢
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من الكتاب أخّرتهـا عمـداً السـتكمال مـا فـاتني ومـا جـد، واحتمـال العثـور علـى           
  المفقود منها كترجمة محمد الفراتي السوري مثالً.

عاش الخيام في العصر السـلجوقي، وكـان مـن أبـرز علمـاء المسـلمين فـي القـرن         
حاب اللسانين" في الخامس الهجري، ومن شعرائه أيضاً؛ وهو ممن يطلق عليه "أص
  األدب الفارسي ألنهم يتكلمون الفارسية والعربية ويكتبون بهما.

ة غـت علـى جوانبـه العلميـة والمعرفيـ     اشْتُهر في العصر الحديث بالرباعيات التي ط
األخرى، وصرفت االهتمام عنها إالّ في المسائل العلمية المحض. عرف الحكـيم،  

العربية وتعلّمها، وتتلمذ على بعـض علمائهـا مباشـرة    وهو أحد ألقابه الكثيرة، اللغة 
وعلى مؤلفات الشيخ الرئيس ابن سينا، وعلّم عدداً من التالميذ واألتباع والمريدين 
وطالّب المعرفة، وجالس بعض علماء عصره كالزمخشـري وأبـي حامـد الغزالـي     

ه في وحاورهم وناظرهم في بعض المسائل، وأجاب عن سؤاالت من كانوا يسألون
مسائل العلم واألدب والدين واستفساراتهم، وألّف بالعربيـة جـلّ تواليفـه العلميـة،     

الفارسية خطبة شيخه ابن سينا "خطبة التوحيد" أو "الخطبة الغـراء" أو  بوترجم عنها 
ــبعض     ــاها ب ــار" ووشّ ــك القه ــة تفســير ســبحان المل ــة" أو "خطب ــة التمجيدي "الخطب

قليالً بالعربية قد يكـون عيـاراً لرباعياتـه الفارسـية األصـيلة      . ونظم شعراً )٦(٨الشروح
وحجة تدحض كثيراً مما أُسند إليه من تُهم وأباطيـل جـراء الرباعيـات المنسـوب     

، في حين أنّه لم يشتهر كثيراً في األعصر القديمة بأنه شاعر ال بما  )٧(٩ معظمها إليه
                                                                                                                                                     

  .١٩٩٧يناير  ١٨ تقطر. السب – الراية. صحيفة "بدر توفيق وترجمة "رباعيات الخيام"" -٥
 – ٣١١-٣٠٦و  ٣١٩-٣١٢، صدانشنامه خيامىراجع ترجمة الخطبة وما يتصل بها في: رحيم زاده ملك،  )٦(

  هـ.ش.١٣٧٧طهران 
)، ربيع ٦العدد ( –) ٢سلطنة عمان. السنة ( – التسامح. مجلة »آثار عمر الخيام العربية وأهميتها«يوسف بكّار،  )٧(

٢٠٠٤.  
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لعلماء والباحثون األثبات من اإليرانيين نظم من رباعيات فارسية يكاد المحقّقون وا

؛ لكنـه عـرف    )٨(١٠ المحدثين يوقنـون أنهـا قليلـة، وال بشـعره العربـي القليـل جـداً       
واشتهر كثيراً بعلوم الحكمة والفلك والرياضـيات والنجـوم والطبيعيـات والفلسـفة     

ث ، حتّى إن تلميذه المعروف "عروضي سمرقندي" تحـد  )٩(١١ وما يلوذ بها جميعاً
 "المقـاالت األربـع  ـهار مقاله" "چ"الشعر" في كتابه " ةعنه في مقالة "الفلك" ال في مقال

)١٠(.  
إن ما في أخباره في أمهات كتب التراث العربـي مـا يؤكـد موسـوعيته ومشـاركته      
وإسهامه في معارف عصره وعلومه المختلفة سواء تلك التي خلّف فيه آثاراً مدونة 

سوى آثار شفوية تناقلتها الروايـات واألخبـار. ولقـد أنصـفه،     أم التي لم يترك فيها 
إلى حد كبير، مؤلفو هاتيك المصادر، وأشـادوا بذكائـه وفطنتـه وجهـوده وفضـله      
ومكانته العلميـة فـي العربيـة وعلومهـا، حتـى قيـل إنـه "كـان عالمـاً باللغـة والفقـه            

  .)١٢(١٣ الفارسية" ته، وإنه كان "يجيد العربية إجاد )١١(١٢ والتاريخ"
إذا ما تقرينا أخباره من المصادر العربية والفارسية، وأنعمنا النظر في تواليفه وشعره 
العربي ورسائله وجواباته الفلسفية ومقدمات كتبه العلمية من مثل "مقالة في الجبر 

                                                             
، ٢٠٠٧يناير (كانون الثاني)  –) ٥٦العدد ( ،آفاق الثقافة والتراثلة جمعت هذا الشعر وحقّقته ودرسته. مج )٨(

  دبي. –مركز جمعة الماجد 
شاهنشاهي؛  ٢٥٣٦: ٥طهران. ط –. أمير كيبر ٥٢٩-٥٢٨: ٢ تاريخ أدبيات در إيرانراجع مثالً: ذبيح اهللا صفا،  )٩(

العدد  –القاهرة. السنة األولى  – الثقافة. مجلة »عمر الخيام، عصره، حياته، آثاره العلمية واألدبية«وهمايون: 
  .٤٦، ص١٩٣٩آثار  ١٤ –) ١١(

 .١٩٤٩القاهرة  –العربية بهذا العنوان عبد الوهاب عزّام ويحيى الخشّاب. لجنة التأليف والترجمة والنشر بترجمه  )١٠(
 ،١٩٩٨دمشق  –، تحقيق محمد كرد علي. مجمع اللغة العربية تاريخ حكماء اإلسالمظهير الدين البيهقي:  )١١(

  .١١٩ص
  سابق. مرجع ،٤٥، صعمر الخيامهمايون:  )١٢(
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نجـد   )١٤(١٥ و "رسالة في شرح ما أشكل مـن مصـادرات إقليـدس"    )١٣(١٤ والمقابلة"
ها هي التي تمثّله التمثيل األقرب إلى الحقيقة والواقع مما تصوره األعداد الكثيرة أنّ

  من الرباعيات المرفوع أكثرها إليه.
إنه لمن البديهي والمنطقي إذاً، بعد التنويرات السابقة التي لم أشأ أن أتوسع فيهـا،  
والمجال ذو سعة، أن يكون للغة العربية وموروثها النثـري والشـعري تـأثيرات فـي     
الخيام وتعالقات نصية في الرباعيات على وفْق المدرسة الفرنسية لـألدب المقـارن   

واالتصـال التـاريخي والتـأثر والتـأثير؛ أو وفـق مفهـوم       التي تعتمد اخـتالف اللغـة   
النسـقي   Parallelismالمدرسة األمريكية الذي ينصب على المـوازاة والتشـابه   

  في اآلداب وغيرها.
الذي أقـف فيـه عنـد     لقد عني الدارسون والباحثون بإبراز تأثير المعري في الخيام

اً لحقوق الرواد العلمية، وتثبيتاً لمـا  البدايات التي تكاد تكون منسية ومجهولة صون
ت تاريخية علمية فنية؛ ثم أتبعها بتسجيل مـا اسـتطعت أن أصـل إليـه     اللها من دال

  فيها من أعمال تسجيالً تاريخياً.
م) مجموعة مـن أشـعار أبـي    ١٩٤٠ – ١٨٧٦م اختار أمين الريحاني (١٩٠٣في عام 

لسـقط" و "اللزوميـات" وترجمهـا بقالـب     العالء المعري من "سقط الزّند" و "ضوء ا
ــت أصــولها، ونشــرها بعنــوان "رباعيــات أبــي   )١٥(١٦ الربــاعي "األعــرج"    دون أن يثب

)، فكان الرائد التاريخي فـي  The Quatrains of Abu'l Ala( )١٦(١٧ العالء"
التنبيه على إفادة الخيام من المعري وتأثره به، إذ رأى أن الخيام كان تلميـذاً ألبـي   

                                                             
  .١٩٨١حلب  –نشرت في "رسائل الخيام الجبرية". تحقيق رشدي راشد وأحمد جابر. معهد التراث العلمي  )١٣(
  .١٩٦١اإلسكندرية  –حققها عبد الحميد صبرة. منشأة المعارف  )١٤(
  الرباعي األعرج الذي يختلف فيه روي الشطر الثالث عن الروي الموحد للشطور الثالثة األخرى. )١٥(
)١٦(  Doubleday, Page and Company, 34 Union Square.  New Yourk, 1930.  
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إن الـذي يقابـل شـعر عمـر الخيـام بمـا       " )١٧(١٨ العالء أو نقل عنـه أو اقتـدى بـه، وقـال    

ف شـعراء  ترجمته هنا يرى أن شكوكه وظنونه مقتبسة من أبي العالء. فـأبو العـالء فيلسـو   
العرب جاهر بآرائه الدينية مجاهرة قصّر دونهـا الشـاعر الفارسـي. ولسـت أقـول إن عمـر       

  الخيام انتحل معاني أبي العالء، بل أقول إنّه استعارها منه....".
م) في مقالـه "عمـر الخيـام"    ١٩٦٤ – ١٨٨٩عباس محمود العقّاد ( ١٩٠٨وتاله عام 

شــعراؤها" التــي نشــرها أوالً فــي صــحيفة أحــد مقاالتــه الســبعة "فــارس: شــعرها و
  .)١٩("الدستور" المصرية، ثم ضمنها كتابه "مواقف وقضايا في األدب والسياسة"

وال يبعد أن يكـون الرجـل قـد    قارن العقّاد في مقاله هذا بين الخيام والمعري، فقال: "
كـان الخيـام   استقى فلسفته من أبي العالء المعـري، فـإن كـل الشـواهد تؤيـد ذلـك. وقـد        

يحسن العربية فال يعقل أنه لم يطّلع على مصنفات المعري، وهـي مـن الطـراز األول بـين     
أنّهمـا يتفقـان فـي    بينهما توارد الخواطر إلى حـد   الكتب العربية، كما أنه ال يعقل أن يبلغ
  .)٢٠("التعابير والمذاهب ذلك االتفاق الغريب

م، ربمـا ألن معلوماتـه كانـت    ١٩١٧ا له عام ) فقد بد١٩٧٣ – ١٨٨٩أما طه حسين (
قليلة عن الخيام، في رسالته بالفرنسية التي نال بها درجة الدكتوراه مـن السـوربون   

العربية بعنوان "فلسفة ابن خلدون االجتماعية"، بوالتي ترجمها محمد عبد اهللا عنان 
نـة بـين الخيـام    ، بداله أن لـيس ثمـة مـا يسـمح بالمقار    ١٩٢٥وطبعت أول مرة عام 

                                                             
، ١٩٠٣)، نوفمبر (تشرين الثاني) ١١الجزء ( –) ٢٨المجلد ( – المقتطفراجع: "رباعيات أبي العالء". مجلة  )١٧(

  .٩٠٢- ٨٩٧ص
  .٢٩- ٢٤، ص١٩٧٤بيروت  –دار الجيل  )١٩(
بيروت  –. المؤسسة العربية للدراسات والنشر ٢٧-١٩ جماعة الديوان وعمر الخيامراجع أيضاً: يوسف بكّار،  )٢٠(

٢٠٠٤.  
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اعتقد بعضهم أن شعر عمر الخيام شاعر الفرس ينم عن تأثير أبـي  " )٢١(والمعري، إذ قال
العالء، ولكن ليس ثمة دليل تاريخي يؤيد أن عمر قرأ شعر أبـي العـالء. هـذا فضـالً عـن      

تشـابهت  أنّه بينما تجد تشاؤم الفلسفة العربية مظلماً إذا تشاؤم الفرس طروباً بهيجـاً. ولـئن   
كتاباتهما من بعض الوجوه فإن أوجه اختالفهما واضحة ال تسمح لنـا باإلفاضـة بالمقارنـة    

  ".بينهما
ما ورد في مقولته تلك حين كتب مقدمة جديدة  ١٩٥١لكن العميد عاد ونسخ عام 

 ١٩١٥للطبعة الرابعة من كتابه "تجديد ذكرى أبي العالء" الذي طبع أول مـرة عـام   
عرض ى أبي العالء" بمطبعة الواعظ بالقاهرة، عاد وقال قوالً عاماً بدءاً "بعنوان "ذكر

لي أن أدرس ما أحدثت الفارسية في العربية من أثر أيام بني العباس، ولكن جهلي بالفارسية حال بينـي  
وقد كـان مـن الحـق أن أضـع فصـالً مـوجزاً بـين أبـي         " ثم خصّص، )٢٢("وبين هذا الموضوع المفيد

العالء المعري وبين (كذا) عمر الخيام، ولكـن المصـادر العربيـة تعـوز الباحـث عـن عمـر، وآثـاره فـي          
ــي الفرنســية ال تصــلح للبحــث        ــين، وهــي ف ــاتين اللغت ــي ه ــي لجهل ــة عل ــة ممتنع ة واإلنجليزيالفرنســي

  .)٢٣("المستقصي
بـين المعـري    مقاالً قصيراً عامـاً بعنـوان "أبـو نـواس     ١٩٣٦ونشر السيد إبراهيم عام 

ينهض في صلبه، بصرف النظر عما فيه عـن كـلّ مـن الثالثـة الشـعراء       )٢٤(والخيام"
وعن عدم تحديد تأثر الالحق بالسابق منهم، على وجوه االتفاق واالفتـراق بيـنهم   
معزّزة بنماذج عامة قليلة. فأبو نواس "يلتقي بالخيام وأبي العـالء فـي التنبـه لفكـرة     

تأثر بها"، وأبو نواس والخيام "يلتقيـان فـي النتيجـة واألثـر" أي أن     الفناء العاجل وال
                                                             

  .١٩٧٥: ٢بيروت.. ط –. دار الكتاب اللبناني ٩:٨ المجموعة الكاملة لمؤلفات الدكتور طه حسين )٢١(
  .١٩٦٣: ٦القاهرة. ط –. دار المعارف ١٠-٩المقدمة  – تجديد ذكرى أبي العالء )٢٢(
  .١٤-١٣نفسه  المرجع )٢٣(
  .١١٦٦-١١٦٢، ص١٩٣٦). أول آب / أغسطس ١٠الجزء ( –) ٤٤. السنة (الهاللمجلة  )٢٤(
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فلسـفتهما تــتلخص باإلسـراع فــي اقتنـاص فــرص الحيـاة بأنواعهــا مـا دام المــوت      
بالمرصاد والنعيم ال محالة إلى نفاد. أما المعري فتفرد باحتقار الحياة والزهـد فيهـا   

  وفي لّذاتها ومغرياتها المختلفة.
  راسات المقارنة بين الخيام والمعري تترى، وهي:ثم جعلت الد

 فؤاد أفرام البستاني:

) ٢٦. مجلة المشرق. السـنة ( )٢٥(بين المعري والخيام: فكرة الموت ومصير األجساد
  .٤٥٠-٤٤١، ص١٩٢٨/ 

 أحمد حامد الصراف:

دمشـق. الجلـد    –. مجلة المجمـع العلمـي العربـي    )٢٦(المقارنة بين المعري والخيام
 .١٩٣٠)، أيار (مايو) ٥الجزء ( –) ١٠(

 عبد الوهاب عزّام:

)، حزيـران  ٨الجزء ( –) ٤٦القاهرة. السنة ( –بين أبي العالء والخيام. مجلة الهالل 
 .٨٨٨-٨٨٤، ص١٩٣٨

 عمر فروخ:

عمر الخيام ورباعياته: مقارنة بين المعري والخيـام. فـي كتابـه: حكـيم المعـرة. دار      
 بيروت د. ت (أظنه صدر في األربعينات). –بنان ل

                                                             
): يوسف بكّار: وثائق ريادية منسية في األدب العربي المقارن. مجلة ٢راجع عن هذا البحث والذي يليه (رقم  )٢٥(

  .١٢٥-١١٠، ص١٩٩٤العدد األول، آذار (مارس)  –) ٢الدار المتحدة للنشر، عمان. السنة ( –آفاق اإلسالم 
األدب العربي (محمد يوسف نجم:  ٥١٧-٤٦٥، ص١٩٣٠) / ٤حلب. العدد ( –الحديثنشر أيضاً في مجلة  )٢٦(

). ولخّص فؤاد أفرام البستاني هذا البحث، ١٩٦١: ١بيروت. ط –. دار العلم للماليين ١٨٥ في آثار الدارسين
)، ألنه رآه تتمة مفيدة ٩٣٩-٩٣٦، ص٢٨/١٩٣٠(السنة  المشرقفي مجلة  »بين المعري والخيام«ونشره بعنوان 

  أعاله). ١لبحثه (بين المعري والخيام" (البحث رقم 
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 عبد الحق فاضل:

. لجنــة التــأليف )٢٧(مقارنــة بــين تفكيــر الخيــام والمعــري فــي كتابــه: ثــورة الخيــام
  .١٩٥٢القاهرة  –والترجمة والنشر 

 فؤاد أفرام البستاني:

. مجلـة  )٢٩(والفارسية. في بحثه: بين العربية )٢٨(مقارنة قصيرة بين أبي العالء والخيام
العــدد األول، ربيــع  –) ٣الجامعـة اللبنانيــة، بيــروت. السـنة (   –الدراسـات األدبيــة  

  .٣٠-١٥، ص١٩٦١
 عبد القادر محمود:

جامعـة   –. مجلـة كليـة اآلداب   )٣٠(فلسفة الشك والالأدرية لـدى المعـري والخيـام   
 .١٣٩-٨٥، ص١٩٦٣)، ديسمبر ٢الجزء ( –) ٥القاهرة. المجلد (

 أحمد كمال حلمي:

-١٠٨، ص١٩٨٠/ ينـاير   ١٧القـاهرة. العـدد    –بين المعري والخيام. مجلـة الشـعر   
١١٧. 

 طه ندا:

 .١٩٧٣بيروت  – )٣١(مقارنة بين المعري والخيام. في كتابه: في األدب المقارن

  
                                                             

  ).٣٩١-٣٦١. المبحث فيه (ص١٩٦٨بيروت  –طبع ثانية بدار العلم للماليين  )٢٧(
  ).١مستقاة من بحثه األم (رقم  )٢٨(
  .١٩٦١) / تموز ١٧العدد ( –) ١طهران. السنة ( – اإلخاءأعاد نشره في: مجلة  )٢٩(
  .١٩٨٦)، شباط (فبراير) ٥٦-٥٣مصر في أربع حلقات. األعداد ( – القاهرةأعاد نشره في: مجلة  )٣٠(
  .١٩٨٠القاهرة  –، وثالثة بدار المعارف ١٩٧٥طبع ثانية ببيروت  )٣١(

  ).١٩٨٦دوحة / قطر ال –. دار الثقافة ١٥٦-١٤٩، دراسات نقدية الوجه اآلخر(راجع دراستي عنه في كتابي: 
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 هيالنة عطا اهللا:

). ٣٨٩العدد ( –) ٣٤دمشق. السنة ( –المعري والخيام: نظرة مقارنة. مجلة المعرفة 
 .٢٣٧-٢٢١، ص١٩٩٦شباط (فبراير) 

 فخري بوش:

(رسالة ماجستير). جامعة عـين شـمس    )٣٢(تأثير أبي العالء في رباعيات عمر الخيام
  .١٩٩٧القاهرة  –

 تغريد زعيميان: 

اآلراء الفلسفية عند أبي العالء المعري وعمر الخيام: دراسة مقارنـة. الـدار الثقافيـة    
  .٢٠٠٣هرة القا –للنشر 
– ٥ –  

 هـؤالء  وأما تأثر الخيام بشعراء عرب آخرين غيـر أبـي العـالء فيتبـدى مـن خـالل      
  : أبي محجن الثقفي، وأبي نواس، وأبي العتاهية، وابن الرومي.األربعة الشعراء

٥-١:  
أبو مة واإلسالم. اسمه عبد اهللا بن ٢٣(ت )٣٣(ن الثّقفيحجهـ) من مخضرمي الجاهلي

. )٣٤(حبيب، وقيل: حبيب بن عمرو، وعمرو بن حبيـب؛ وقيـل إن اسـمه هـو كنيتـه     
كـان فارسـاً شـجاعاً معـدوداً فـي أولـي البـأس والنَّجـدة، ومـن المعـاقرين للخمـر            

                                                             
 –لعبد الحسين فرزاد. دانشكده أدبيات وعلوم إنساني   خيام وأبو العالء المعريثمة رسالة بالفارسية عنوانها  )٣٢(

  هـ.ش. ١٣٥٨ملي إيران،  اهگدانشـ
القاهرة  –. تحقيق عبد الكريم العزباوي. الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٣-١: ١٩ األغانيما يرد عنه هنا من:  )٣٣(

١٩٧٢.  
. ٤٣١-٤٣٠ معجم الشعراء المخضرمين واألمويينراجع مصادر دراسته ومراجعها في: عزيزة فوال بابتي،  )٣٤(

  .١٩٩٨بيروت  –دار صادر 
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قيل بنظره خلسـةً  فيها.  نفاه عمر بن الخطّاب، رضي اهللا عنه، بها، و )٣٥(المحدودين
إلى امرأة متزوجة كان يهواها فشكاه زوجها إليه، لكنه هرب ولحق بسعد بن أبـي  

حبسه بأمر من عمر بعد أن علم بهربـه. لكـن أبـا    فوقّاص، وهو يقاتل في القادسية، 
محجن التمس من زوج سعد أن تعطيه فرسه وتَحلّ قيده ليقاتل في المعركة، فـإن  

فقـت، والتحـق بالمقـاتلين، وأبلـى أحسـن الـبالء فـي "يـوم         سلم عاد إلى قيده؛ فوا
  أرماث" ثم عاد إلى قيده ليفي بعهده؛ ولما عرف سعد الحكاية خلّى سبيله.

لما سألت زوج سعد أبا محجن بما حبس، أجاب، فضـالً عمـا سـبق، "أمـا واهللا مـا      
ا امرؤ حبسني بحرام أكلته وال شربته، ولكني كنت صاحب شراب في الجاهلية وأن

  :)٣٦(شاعر يدب الشعر على لساني فينفُثه أحياناً، فحبسني ألني قلت
ــادفنِّ  ــتُّ فـــ ــل إذا مـــ ــى أصـــ ــة ي إلـــ   كَرمـــ

 

  تُــروي عظــامي بعــد مــوتي عروقُهــا 
  وال تَــــــــدفنّني فــــــــي الفَــــــــالة فــــــــإنّني  

  
  )٣٧(هــاأخــاف إذا مــا مــتُّ أالّ أذوق  

  

                                                             
  الذين أقيم عليهم الحد أي العقاب. )٣٥(
بيروت  –جديد . تحقيق صالح الدين المنجد. دار الكتاب ال٤٨، صديوان أبي محجن الثقفيانظر، كذلك:  )٣٦(

: دراسة وتحقيق. منشورات جامعة حلب ٢٠١، صالثقفي، حياته وشعره: أبو محجن ؛ ومحمود فاخوري١٩٧٠
  . واألبيات من قصيدة في ثمانية أبيات في النشرتين.١٩٨٢

"أن" يرى محمود فاخوري أن تُفصل "أالّ" إلى "أن ال"، ربما لتجنب اإلقواء؛ لكن خُرج رفع "أذوقها" باعتبار  )٣٧(
مخففّة من "الثقيلة" واسمها ضمير الشأن أو ضمير متكلم محذوف، وجملة "أذوقها" في محل رفع خبر لوقوعها 
بعد الخوف بمعنى العلم واليقين. وهذا مذهب سيبويه واألخفش، لكن الفراء والمبرد يوجبان نصب الفعل. 

  وإذا ما أُخذ برواية ابن السكيت للبيت:
ــ   ــي الفــــــ ــدفنّني فــــــ ــإنّنيوال تــــــ   الة فــــــ

  
  يقينــــــاً إذا مــــــا مــــــتّ لســــــتُ أذوقُهــــــا     
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ــر "الحــصّ"   ــروى بخم ــي )٣٨(لي   فــإنّني )٣٩(لحم

  
 لهــا مــن بعــد مــا قــد أســوقُها" أســير  

الغريب الالفت واألقرب إلى األسطورة ما يرويه أبو الفرج مرفوعاً إلى الهيـثم بـن     
أو قال فـي   –"أخبرني من مر بقبر أبي محجن الثقفي في نواحي أَذربيجان عدي أنه قال 

فرأيت قبره وقد نبتت عليه ثالثة أُصول كَرم قد طالت وأثمـرت وهـي    –نواحي جرجان 
معروشة، وعلى قبره مكتوب: هذا قبر أبي محجـن الثّقفـي. فوقفـت طـويالً أتعجـب ممـا       

  ".اتفق له حتّى صار كأمنية بلغها
هذه الوصية الشيطانية الغريبة، التي يقال إن الخطاب فيها موجه إلى ابنه، تدلّ على 

  ):٤٠مان أبي محجن للخمرة وتعلّقه بها، لكنه تاب بعد ذلك، وقال(مدى إد
ــوب إلــــى اهللا الــــرحيم فإنّــــه      أتــ

 

     عــاودغفــور لــذنب المــرء مــا لــم ي  
  ولستُ إلى الصهباء مـا عشـتُ عائـداً     

  
ــد   ــفيه المعانــ ــول الســ ــاً قــ   وال تابعــ

ــاً     ــي مواثق ــتُ رب ــد أعطي ــف وق   وكي
  

ــدي    ــوف حواس ــا أن ــتْ فيه   وإن رغم
   وتركت أثراً في ثالثة شعراء بعده ممن يبدو أن ،ة أبي محجن أحدثت صدىوصي
ـة     )٤١(عرفوا بمعاقرة الصهباء. فها هو ذا أبو الهنديمن مخضـرمي الـدولتين األموي

والعباسية، الذي يظن أنه ولد بالكوفة ثم تركهـا إلـى سجسـتان حيـث مـات وهـو       
                                                                                                                                                     

بيروت عن طبعة بوالق  –. مصورة دار صادر ٥٥٢-٥٥٠: ٣تنتفي المشكلة. (الخطيب البغدادي: خزانة األدب 
  د.ت).

معجم الحصّ (بضم الحاء) لغةً: الورس، وهو موضع بنواحي حمص تنسب إليه الخمرة (ياقوت الحموي:  )٣٨(
  بيروت. د.ت). –. دار إحياء التراث العربي ٢٦٣:٢ البلدان

  ، ومحمود فاخوري: لحدي.معجم البلدانفي  )٣٩(
  باختالف في عجز البيت األخير. ١٨٦، ومحمود فاخوري ٣٥المنجد  – الديوان )٤٠(
اهللا بن ربعي من بني العجفاء. اختلف في اسمه، فقيل: غالب أو عبد المؤمن أو عبد السالم أو عبد الملك أو عبد  )٤١(

  بن شبث أو عبد العزيز بن شبث بن ربعي.
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ها هو يوصـي بأبعـد ممـا    ، )٤٢(هـ١٨٠سكران في إحدى قرى "مرو" في حدود عام 
عند أبي محجن بحيث يكون قبره "معصرة" ويكفّن بـورق العنـب، ويـدفن الـراح     

  :)٤٣(معه، وتنثر األقداح في أرجاء المقبرة. يقول
  ورق الكرم وقبري معصــــــره يـــاجعلوا إن متّ يوماً كفن

  واجعلوا األقداح حول المقبــره  وادفنوني وادفنوا الراح معي
  شراب الراح حسن المغفرهبعد   داًــــــإنّني أرجو من اهللا غ

ــواس ( ــو ن ــه متخــيالً أن يــدفن فــي   ١٩٥ – ١٣٦وتــاله أب ــذي أوصــى رفيقي هـــ) ال
عند معاصرها بين الكروم، علّه يسمع في مثـواه دبيـب األرجـل وهـي      )٤٤("قُطْربل"

  :)٤٥(تعصر خمراً، فقال
  "لِِّب رـــــْر إالّ "بقُطــلي القب راــــــــــخليلي باهللا ال تحف

  )٤٦(لِـــــمن السنْب يِوال تدنيان  خالل المعاصر بين الكروم
  إذا عصرتْ ضجة األرجلِ  رتيـــــلعلي أسمع في حف

من أواخر القرن الثاني الهجري، فأوصى بأن يـدفن   )٤٧(أما بكر بن خارجة الكوفي
عنــد أصــل كرمــة فــي حانــة تعســكر فيهــا "الــدنان"، وأن يضــمخ بثــرى الكــرم ال  

  :)٤٨(بالحنوط، ويرش كفنه بابنة العنب، فقال
                                                             

النجف األشرف  –. صنعة عبد اهللا الحبوري. مطبعة النعمان ١٢-٣التمهيد  – ديوان أبي الهندي وأخباره )٤٢(
١٩٧٠.  

  .٣٣المصدر نفسه  )٤٣(
)؛ وتتردد كثيراً في ٣٧١:٤لدان قطربل (بفتح الباء وضمها): قرية بين بغداد وعكْبرا ينسب إليها الخمر (معجم الب )٤٤(

  شعر أبي نواس وأضرابه.
  بيروت (د.ت). –. تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي. دار الكتاب العربي ١٧ ديوان أبي نواس )٤٥(
  سنبل)، وقيل نبات طيب الرائحة. –السنبل: من الطّيب (اللسان  )٤٦(
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  إن روحي تحيى بماء الكروم رمٍــــــــــــادفنوني في أصل ك

  ومــــرحيقها المختكفني من   بتُربها ثم رشّوا )٤٩(واحنطوني
  مــــــــبفَنا عسكر الدنان مقي  د دنــــــــــوادفنوني بحانة عن

إذا ما تحرينا الرباعيات نجد غير رباعية وصية تتغـالق مـع وصـايا الشـعراء العـرب      
السابقة جميعاً وتدور في فلكها مترجحة بين الزيادة والتطفيف ممـا يشـي بالتفـات    

ها أو إلى بعضها في األقل، والضرب على أوتارها والنسج على منوالها، صاحبها إلي
  كهذه الرباعية:

 دــــــــاى همنفسان مرا به مى قوت كني

  يدــــو ياقوت كنچـهره كهربا" چوين "
  راـــــــون مرده شوم به مى بشوييد مچ
  ) كنيد٥٠ـوب رزم تخته "تابوت"(چوز
  وترجمتها الدقيقة:

 اب،ــــــــــالخمرة يا صحأقيتوني 

  وتاــــــوأحيلوا صُفْرة الخدينِ ياق
  راح،ـــــــــــوإذا متّ اغسلوني بال

  ومن خشب الكرمة اصنعوا نعشي.

                                                                                                                                                     
  .١٩٧٤القاهرة  –. تحقيق علي السباعي. الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٢-١٨٩: ١٨ األغانيراجع فيه:  )٤٧(
. جمع وتحقيق إبراهيم النجار. منشورات كلية اآلداب ١٢٥:٥ مجمع الذاكرة أو شعراء عباسيون منسيون )٤٨(

  .١٩٩٠تونس  –والعلوم اإلنسانية 
  حنط). –مثالً (اللسان  حنط: من الحنوط، طيب يخلط للميت خاصة كالكافور )٤٩(
  يقال إن لفظة "تابوت" حبشية األصل. )٥٠(
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  :)٥٢() ترجماتها الشعرية إلى األصل ترجمة أحمد الصافي النجفي٥١وأقرب(
  اقوتـ"كهرباء" الخدود للي واــــاجعلوا قوتي الطِّال وأحيل

  ومن الكَرم فاصنعوا تابوتي  وإذا متُّ فاجعلوا الراح غُسلي
  :)٥٣(وترجمة عبد الحق فاضل

 ياـيا خليلي اجعال قوتي ما عشتُ الحم

  ياــتجعال "كهرب" هذا الوجه ياقوتاً نق
الفومتى حانت وفاتي فاغسالني بس  

  وياــــــومن الكرم أعدا لي "تابوتاً" س
  ومثلها الرباعية اآلتية التي يطلب فيها، أيضاً، أن يطمس قبره:

 م سازيدگـون مرده شوم خاك مراچ

  ازيدـــــــــأحوال مرا عبرت مردم س
  ه كنيدـــلم بباده آغشتگس خاك وپ

  ازيدـــــــوزكالبدم خشت سرخم س
  وترجمتها الدقيقة:

 وت،ـــري حين أمـــــسوا قبـــــــاطم

                                                             
أقول أقرب ألنهما أبقيا لفظة "كهربا" كما هي، ومعناها "األصفر الشاحب" المستمد من المعنى الفارسي "مادة  )٥١(

الكهرباء صمغية صفراء اللون شفّافة"؛ في حين وهم عدد من المترجمين العرب إذ ترجموها بالمعنى السائد 
  في العربية الحديثة.

. المؤسسة العربية للدراسات ١٢٠- ١١٧: إشكاليات ومزالق الترجمة األدبية(راجع التفاصيل في: يوسف بكّار، 
  ).٢٠٠١بيروت  –والنشر 

  دمشق. د.ت. –). الطبعة األولى ٤٥(الرباعية  ١٧ رباعيات عمر الخيام )٥٢(
  .١٩٦٨: ٢بيروت. ط –). دار العلم للماليين ٣٧١(الرباعية  ٣١٥ ثورة الخيام )٥٣(
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  عالمينـــرة للــــــــــلوني عبـــــــواجع

  دي،ـــــــثم ضمخوا بالخمرة طين لح
  واجعلوا من جسدي أُغطيات للخوابي

  ):٥٤وترجمها عبد الحق فاضل شعراً، فقال(
 دارسينـحين أقضي فاطمسوا قبري بين ال

  ينــــالي عبرةً للعالمـــــــواجعلوا سيرة ح
  دي وترابيــــلح رـــثم رشوا برحيق الخم

  واصنعوا اآلجر من جسمي سداداً للخوابي!
وتزيد الرباعية اآلتية في مضمون الوصية بأن يبحث عن صاحبها يـوم الحشـر فـي    

  تراب باب "الحان" إذا ما أُريد االلتقاء به:
 شوئيد مرا ون فوت شوم ببادهچ

  راـوئيد مگتلقين زشراب وجام 
  راـــــمخواهيد بروز حشريا بيد 

  راــــازخاك در ميكده جوئيد م
  وترجمتها الدقيقة:

 ،وتُــــــوني بالراح حين أمـــــــــاغسل

  راب.ـــــــأس والشــــــــي بالكـــــلقنون
  وإذا ما رغبتم في أن تلقوني يوم الحشر،

  انة.ــــــــراب باب الحــابحثوا عني في ت

                                                             
  ).٣٧٥(الرباعية  ٣٥٣نفسه  المرجع )٥٤(
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  :)٥٥(وترجمها أحمد الصافي النجفي هكذا
 ونـــــغسلوني بالراح بعد المن

  واذكروها والكأس في تلقيني
  ائيــولدى الحشر إن أردتم لق
  ونيـــمن ثرى باب حانة فاطلب

ــاعر (    ــازني الش ــادر الم ــد الق ــراهيم عب ــت أن إب ــراً  ١٩٤٩ – ١٨٩٠الالف ــأثر كثي ) ت
بالرباعيــات الوصــايا هــذه وغيرهــا مــن خــالل ترجمتــه عــدداً منهــا عــن ترجمــة    

. أما العقّاد فتأثر تأثراً سلبياً مضاداً، إذ أوصى في "المقطوعـة" اآلتيـة   )٥٦(فيتزجيرالد
أالّ يحمله المشيعون صـامتين إلـى مثـواه األخيـر، وأن يغنّـوا وال يبكـوا، ويـرددوا        

  :)٥٧(ى سمعهالقصيد عل
  اـــــــوقالوا: أراح اهللا ذاك المعذّب يــــــــــإذا شيعوني يوم تُقْضى منيت

  اــــــــفإني أخاف اللّحد أن يتهيب  رىــــــفال تحملوني صامتين إلى الثّ
  رباـــــوما زال يحلو أن يغنّى ويشْ  هيةــــــــوغنّوا، فإن الموت كأس ش

  اـــــــــفال تُحزِنوا فيه الوليد المغيب  المهد مهد بني الردىوما النعش إالّ 
  أعيدوا على سمعي القصيد فأطربا  اـــــــــــــوال تذكروني بالبكاء وإنّم

  :)٥٨(وأوصى في "نُتفة"
  يــــفتغبق في نوافحه عظام  وليت الورد يورق فوق رمسي

                                                             
  )، مصدر سابق.٣١٨(الرباعية  ١١٥ رباعيات عمر الخيام )٥٥(
  . مصدر سابق.١٥٤-١٤٦ جماعة الديوان وعمر الخيامراجع: يوسف بكّار،  )٥٦(
  .١٩٧٢بيروت وصيدا  –. المكتبة العصرية ٨٥:١ ديوان العقّاد )٥٧(
  .١٣١:١نفسه  المرجع )٥٨(
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  لوجهها فوق الرغام عبستُ  ياــــــــــوأبسم في أزاهره لدن

٥-٢:  
أبو نواس الحسن بن هانيء من أكثر الشـعراء العـرب الـذين تشـترك موضـوعات      
الرباعيات مع موضوعات شـعره الـذي ال يعقـل أالّ يكـون نـاظم الرباعيـات علـى        

  معرفة به.
قد يكون عباس محمود العقّاد أول من التفت من المعاصرين إلـى مـا بـين الخيـام     

، بعـد مقاالتـه السـبع    ١٩٣٦ن صلة بقطع النظر عما هي. فقد نشر عام وأبي نواس م
، مقاله "نَفَس ابـن هـاني: بـين عمـر الخيـام وأبـي       ١٩٠٨التي نشرها عن الخيام عام 

، الذي يـنم علـى أنّـه مـا زال عنـد رأيـه فـي الخيـام مـن خـالل ترجمـة            )٥٩(نواس"
ات الخي١٩٠٨الـذي نشـره عـام     )٦٠(ام"فيتزجيرالد في األغلب كما في مقاله "رباعي 

مصـادفات  ) في مقالـه " ١٩٤٦ولم يكن يعرف كثيراً عن الخيام بدليل ما كتبه تالياً (
، الذي عدل فيه عن آرائه السابقة في الخيام بـل نسـخها، وخلـص إلـى أن     )٦١(في الطريق"

وف كمـا ظلمـوك   واهللا لقد ظلموك يـا صـاحِ بالتّصـ   الخيام اليوم غير الذي عرفه باألمسِ، فقال: "
بتناسخ األرواح... فما كانت خمرتك بالخمرة اإللهية، وما كانت عبارتك باإلشارات الخفيـة ولكنـك...   
كنت تنظم الشعر في ماء العناقيد، وكان نظمك في معناه أكثر من شرابك إياه، وذلك فصل المقال فيمـا  

  ".بين قولك وعملك من االتصال

                                                             
  .١٩٣٦)، آب (أغسطس) ١٠الجزء ( –) ٤٤. السنة (الهاللمجلة  )٥٩(
مواقف  . وأعاد نشره في كتابه١٩٠٨يناير (كانون الثاني)  ٢٩ –القاهرة. السنة األولى  – الدستورجريدة  )٦٠(

  سابق. مرجع. وقضايا في األدب والسياسة
. (راجع تفصيالت ٦٢٧- ٦٢٥، ص١٩٤٦حزيران  ١٠) / ٦٧٥العدد ( –) ١٤القاهرة. السنة ( – الرسالةمجلة  )٦١(

  ).٥٨- ١٣ جماعة الديوان وعمر الخيامموقف العقّاد من الخيام وتحوالته في: 
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خليـع غيـر   المقال الذي نحن في صدده أن الخيـام "  مهما يكن، فقد رأى العقّاد في
مطبوع" وأبا نواس "خليع مطبوع"؛ الفرق بينهما أن "المطبوع قد يخترع المجانـة والتهتّـك   
إن خُلق في بيئة ال تعرفهما وال تستبيح الظهور بهما. أما الخليع غير المطبوع فقـد تمضـي   

ى العرف، إن لم يكـن يجـد مـن بيئتـه مـن      حياته كلُّها... وال يقترف فاحشة وال يخرج عل
يغريه وما يغريـه...". لقـد رفـض لهـذا أن يقـارن، فـي األقـلّ، بـين خمرياتهمـا، ألنهـا أي           
المقارنة "خطأ من أشد األخطاء وأبعدها عن فهم الشاعرين علـى السـواء. فالخيـام يطلـب     

يجـده ولـم يخطـر لـه      اللّهو بالخمر والغزل ألنه طلب ما هو أعلى من ذلك فـي دنيـاه فلـم   
رجاء في وجوده... أما أبو نواس فالخمر والغزل هما الشـيء األعـزّ واألغلـى فيمـا يحسـه      
ويتوق إليه... نَفَس الخيام نفس الحائر القانط، ونَفَس ابي نواس نفـس الخليـع الـذي ولـد     

  ".خليعاً بفطرته... وشتّان المزاجان والعقالن والشعران!
علـى هـامش   ) ٦٢(كمال النجمي مقاله "ليلـة النواسـي والخيـام"   نشر  ١٩٦٩وفي عام 

"هذه ليلتي" التي غنّتها أم كلثوم من شعر جورج جرداق، تكلم فيه على الشاعرين 
كأنّما انتقلت روح أبي نواس إلـى جسـد الخيـام،    من خالل العام والمتخيل عنهما، فقال "

تنتقل إلى أحد آخر، فأصبح النّواسي والخيام  فلّما فاقت هذه الروح، بعد ذلك، جسد الخيام لم
كان الخيـام  اسمين لروح واحدة هائمة في الوجود كلّه يسري قبس منهما في كلّ شيء"، وقال "

  .".نواسي المذهب في الكأس! عانى مثله يأساً عقلياً وروحياً مغلقاً من جميع جوانبه..
بمقالـه "الغوايـة واالسـتغفار     ١٩٨٣) عام ١٩٨٥ – ١٩١٨وتالهما عيسى الناعوري (

لم يكـن بـين   ، فذهب إلى أن ")٦٣(بين أبي نواس وعمر الخيام ومصطفى وهبي التل"
هؤالء الشعراء الثالثة أي تأثر أو تأثير، ولـم يحـاول أي مـنهم أن يسـطو علـى أفكـار اآلخـر أو        

ا عاشـوها وكمـا   يقتبس منـه. فلقـد عـاش الثالثـة حيـاة متشـابهة أو متقاربـة، وعبـروا عنهـا كمـ          
                                                             

  .١١١-١٠٦، ص١٩٦٩عدد يونيو (حزيران)  –القاهرة  – الهاللمجلة  )٦٢(
  .١٥-١١، ص١٩٨٣آب  –تموز  –) ٦٣عمان. العدد ( – فكارأَمجلة  )٦٣(
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أحسوها، ولذلك جاء شعرهم متشابهاً إلى حد كبير في معانيه، ومعبراً عن حاالت نفسية عاشـها  

". وراح من خالل هذا كلّ منهم، وأفكارٍ آمن بها في حياته وطبقها، ودافع عنها بكلّ حرارة
  المجمل العام يفصّل وجوه االفتراق واالتفاق بينهم بأمثلة من أشعارهم.

على أية حال، فالفرق بين العقّاد والنـاعوري تحديـداً، علـى مـا بينهمـا مـن اتفـاق        
تقريبي في مسألة الخليع المطبوع والخليع غيـر المطبـوع، أن صـلة األول بـاألدب     
الفارسي أوسع وبالخيام أعمق لما كتبه عنه وترجمته ثماني وعشرين رباعيـة. وقـد   

نه، فغيـر وبـدل مـن آرائـه وإن لـم يقـارن       تدرج في معرفته من خالل ما قرأ له وع
مقارنة جادة بينه وبين أبي نواس. أما الناعوري فليس له في الخيام سوى مقاله هذا 

مترجمـة عـن    )٦٤(الذي جاء بعـد أن تـرجم ثمـاني رباعيـات فقـط عـن "اإليطاليـة"       
 )٦٦(، ونشرها في مجلة "األديب")٦٥(ترجمة المستشرق اإلنجليزي آرثرجون آربري

، ناهيـك بمقدمتـه الالحقـة علـى ترجمـة مصـطفى وهبـي التـل         ١٩٥٤اللبنانية عام 
(عرار) "رباعيات عمر الخيام"، المخطوطة قبل أن أُحقّقها وأصحح ما دلـف إليهـا   

  .)٦٧(من هنات واستخرج أصولها الفارسية؛ وقد طُبعت ثالث طبعات إلى اآلن

                                                             
)٦٤( ) ات ٢٥٢المترجم اإليطالي هو إسكندر باوزاني. وترجمة آربري تضمة، وقد طبعت بلندن ثالث مررباعي (

  ).١٩٥٩كذلك، و  ١٩٥٢ومايو  ١٩٥٢(يناير 
  سابق. مرجع، ٣٠٨-٣٠٥ الترجمات العربية لرباعيات الخيامراجع تفاصيل أكثر في:  )٦٥(
  .١٩٥٤). يوليو / تموز ٧الجزء ( –) ١٣السنة ( )٦٦(
  .٢٠٠٨عمان  –، ووزارة الثقافة (مكتبة األسرة) ١٩٩٩عمان  –، ودار الرائد ١٩٩١بيروت  –دار الجيل  )٦٧(
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في بعض الرباعيات وشعر أبي نواس، مهما يكن األمر، فثمة مجالٌ للمقارنة بين ما 
  فضالً عن "الوصية" السابقة: )٦٨(الذي يقول

  وتمتّعا من طيب هذي الدارِ وىــورأيت إيثار اللّذاذة واله
  ارـــظنّي به رجم من األحج  أحرى وأحزم من تنظُّر آجلٍ

  ارــــوسواه إرجاف من اآلث  لٌـــإنّي بعاجل ما تَرين موكّ
ــّجاءنا أحد يخبر أنما    مات أو في نار! ذفي جنّة م  هــــــ

ثمة رباعيات بالمضامين التي تؤثر عاجل الدنيا علـى آجـل اآلخـرة، وتـدعو إلـى      
  اغتنام نعماء الحاضر الموعودة في الجنة، كهذه الرباعية:

 ويند بهشت وحور عين خواهد بودگ

  د بودــبين خواهگوآنجا مى ناب وانـ
  م رواستــــرستيپرما مى ومعشوقه گ

  د بودــــــآخر نه بعاقبت همين خواه
  وترجمتها:

 يقال سوف يكون ثمة جنّة وحور عين،

  وخمور وعسل،
  فلم ال نطلب الحور والصهباء هنا
  ما دامت عقبى األمر كذلك ثمة؟

  :)٦٩(وترجمها عبد الحق فاضل شعراً، فقال
                                                             

. تحقيـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم وعلـي محمـد        ٦٤الوساطة بين المتنبي وخصـومه  القاضي الجرجاني:  )٦٨(
. تحقيـق محمـد علـي البجـاوي. دار     ٤٢٩ الموشح: د.ت؛ والمرزبـاني:  ٢القاهرة. ط –البجاوي. البابي الحلبي 

  .١٩٦٥القاهرة  –نهضة مصر 
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 الطّرف عينقيل في الجنّة حور قاصرات 

  ونــــــــــوخمور جارياتٌ في نهور وعي
  ا؟ــــــأي ضيرٍ إن طلبنا الحور والخمر هن

  رون!ــــإن هذا هو عقْبى األمر فيما يذك
  وهذه الرباعية:

 وش استــويند كسان بهشت باحور خگ

  ور خوش استگويم كه آب انـگمن مى 
  يه بدارـــــــــير ودست آن نسگاين نقد بـ

  وش استـــكآواز دهل شنيدن از دور خ
  وترجمتها الدقيقة:

 يقال إن الجنّة لذيذة بحورها،

  ذيذة.ــوأقول إن ابنة العنب ل
  رض"ـــــاغنم "النقد" وذر "الق

  فإن سماع صوت الطبل من بعيد أمتع.
  :)٧٠(وترجمها عبد الحق فاضل شعراً

 الحسان!قيل لي: ما أطيب الجنّات بالحور 

!نانيبد أنّي قلت: ما أطيبها بنت الد  
فدعِ القرض، عليك اآلن بالنقد الوليد  

  يا صديقي، إن صوت الطّبل يحلو من بعيد
                                                                                                                                                     

  ).٤٠(الرباعية  ٢١٣ ثورة الخيام )٦٩(
  ).٤٢(الرباعية  ٢١٤ ثورة الخيام )٧٠(
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  ومن هذه الرباعيات أيضاً:
 ويند بهشت وحور وكوثر باشدگ

  جوى مى وشير وشهد وشكر باشد
  يك جام بده بياد آن اى ساقي

  بهتر باشدنقدى زهزار نسيه 
  وترجمتها الدقيقة:

 يقولون: ثمةّ جنّة وحور وكوثر،

  وأنهار من خمرٍ ولبنٍ وشهد وسكّر.
  هات كأساً على ذكر هذه يا ساقي،

  فالنقد أجدى من ألف مؤجل.
  :)٧١(وترجمها عبد الحق فاضل شعراً بقوله

وكوثر ة جنّاتٌ بها حورقيل لي: ثم 

  شهد وسكُّروبها أنهار خمر، وبها 
  فعلى ذكر الحميا، هات كأساً وتعجلْ

  إن نقداً في يدي أفضل من ألف مؤجل!
  ومنها، كذلك، الرباعية:

 ساقى وبتى وبربط برلب كشت

  اين هرسه مرا نقداً وترانسيه بهشت
  مشنوسخن بهشت ودوزخ ازكَس

                                                             
  ).٢٨٥(الرباعية  ٣٢٠ ثورة الخيام )٧١(
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  كه رفته بدوزخ وكه آمد ازبهشت؟!

  وترجمتها الدقيقة:
 )٧٢(بالساقي والحسناء و "البربط" أُزمزم

  هبني هذه الثالثة نقداً، ولك الجنّة ديناً.
  ال تُصْغ إلى أحد عن الجنّة والنار،

  فمن ذا الذي مضى إلى الجحيم، ومن أتى من الجنة؟!
  :)٧٣(وترجمها أحمد الصافي النجفي شعراً، فقال

  يمِـبالنع ولك الوعد في غد ود وروضُــــــلي نقداً: ساقٍ وع
  َء الخلد أو مضى للجحيم؟!  دع حديث الجِنان والنار، من جا

لقد كان من آداب تعاطي الخمرة وأشراطها ورسومها عند أبي نواس، ويا لها مـن  
  :)٧٤(رسوم!، أالّ تقدم لسفيه أو لئيم، كقوله

  ارــــــــــالوق )٧٥(فإن (آيينها)  يهــــــــرِ الكأس عن سفووقَّ
  :)٧٦(تُشرب إالّ مع الندمان العقالء والكرام، ال مع السخفاء واللئام واألوغادوأالّ 

  مِــــــــــفلستُ أُحلُّ هذي للئي اًــــــوال تسقِ المدام فتى لئيم
  ريمـــــوماُء الكرم للرجل الك  ودـــــألن الكرم من كَرمٍ وج

                                                             
  البربط (فارسي معرب): العود. )٧٢(
  ).٣٠٤(الرباعية  ١١٠ عمر الخيامرباعيات  )٧٣(
  .٧٣ ديوان أبي نواس )٧٤(
ـهلوي. لها من المعاني ما يزيد على العشرين، منها: الرسوم واآلداب، والعرف، پاآليين: فارسية دخيلة أصلها  )٧٥(

والديدن، والدأب. وقد كتبت "مادتها" لموسوعة الحضارة اإلسالمية للمجمع الملكي لبحوث الحضارة 
  عمان. –سالمية (مؤسسة آل البيت). األردن اإل

  .١٤٤ ديوان أبي نواس )٧٦(
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  )٧٧(األديم سخيف العقل أو دنِس  وال تجعلْ نديمك في شرابٍ
عإن شربتَ أخا م ب   الٍـــونادم٧٨(رومـــــجملُ بالقُپفإن الشُّر(  

  وينْسب في المدام إلى النديم  وإن المرَء يصحب كلّ جيلٍ
ثمة رباعية تكاد تلخّص في شطرها األول معنى أبيات أبي نواس السابقة، وتضيف 

تشـرب مـع المـالح الصِّـباح،     في الشطور األخرى قاعدتين أُخريين، إحـداهما أن  
  واألخرى أن تقلّل من الشراب وال تجاهر به بعكس ما عند أبي نواس في األغلب:

 رباده خورى توباخرد مندان خورگ

  يابا صنمى ساده رخى خندان خور
  بسيار مخور فاش مكن وردماز

  ـنهان خور پـاه خور وگـه گاندك خور و
  وترجمتها الدقيقة:
 الراح، مع العقالء،شرب، إن تشرب إ

  أو مع جميلٍ وضّاح المحيا بسام.
  ال تكثر وال تدمن وال تُجاهر

  احسها بالسر قليالً بين حينٍ وحين
  :)٧٩(وترجمها أحمد الصافي النجفي هكذا

  أو ذي جمالٍ صقيل الخد مبتسمِ إن تشرب الراح فاشرب مع ذوى أدبٍ
  واشرب خفاًء وال تُكْثر وال تُدم  اًـــــعلنال ـــــن المـــها بيــــودع تعاطي

                                                             
  أي سيء الخلق ولئيم السجايا. )٧٧(
  القروم: جمع قرم، وهو السيد النبيل. )٧٨(
  ).٢٦٧(الرباعية  ٩٨ رباعيات عمر الخيام )٧٩(
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٥-٣:  

ــة ــو العتاهي ــض  ٢١١-١٣٠( )٨١(إســماعيل بــن القاســم  )٨٠(وأب ـــ) ممــن تتنــاص بع ه
  :)٨٢(الرباعيات مع أشعاره، وتتعالق تعالقاً تأثرياً. يقول

  ا وكتبــــــــختم اهللا علين جفّت األقالم من قبلُ بما
سادة بـالدهر عليهم فانقلرجع   كم رأينا من ملوك  
  ليته لم يكن باألمسِ ذهب  ال تقولن لشيٍء قد مضى
غد هم لليوم ودع عكلُّ يومٍ لك فيه مضطرب  واس  

  :)٨٣(ويقول
  تركوا المنازل خاليه؟! اضيهــــأين القرون الم
  اويهـش وللكالب الع  وــــــــفإذا محلٌّ للوح

  يهــمنهم باقف الدهر   درجوا فما أبقتْ صرو
ــَوسالمة ورفاهي  ارةــــــفي نعمة وغض   هـــــ

النصّ األول نُصْحي إرشادي تزهيدي يؤكـد اإليمـان بالقـدر المكتـوب، ويـذكّر      
بتقلّبات الدهر وتحوالته، ويدعو إلى االنشغال واالهتمام بالراهن، ونسيان الماضي 
وعدم االكتراث به والتأسي عليه، والتفكير في القادم. أما اآلخر، فيفصّل في فكرة 

                                                             
قال له يوماً "أنت إنسان متحذلق كنيته الحقيقية أبو إسحق. أما أبو العتاهية فلقب غلب عليه، ألن المهدي  )٨٠(

مصورة دار الكتب  ٣:٤ األغانيمعتّه"؛ ويقال للرجل المتحذلق عتاهية. والمتحذلق: المتكيس المتظرف (
  المصرية).

  وقيل: إبراهيم بن إسحق، وإسماعيل بن إبراهيم أيضاً. )٨١(
  دمشق. د.ت. –. تحقيق شكري فيصل. دار المالّح ٢٩ أبو العتاهية: أشعاره وأخباره )٨٢(
  .٤٣٧نفسه  المرجع )٨٣(
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من عتَوا وظلموا وعاشوا في نعمـاء، ثـم آلـت     "تقلّب" الدهر في النص األول على
  قصورهم مراتع للوحوش!

إن في الرباعيات لصدى لتلك األفكار بنحوٍ تغلب فيه الـدعوة إلـى اهتبـال فرصـة     
  حيل، واالتعاظ بمن أضحوا في خبر "كان" بعدما كان لهم من مجـدالحياة قبل الر

حصر بؤرتها المركزية في تأكيـد مـا قُـدر    وعزٍّ وسؤدد!. منها الرباعية اآلتية التي تن
  وال سبيل إلى الخروج عليه:
 ون نشودگر گد چهيـازرفته قلم 

  رخون نشودگوزخوردن غم بجز جـ
  ردرهمه عمر خويش خونا به خورىگ

  ـه هست افزون نشودچيكذره ازانـ
  وترجمتها الدقيقة:

 ال مرد ألمر القضاء والقدر،

  األلم.وال يولّد الغم سوى 
  لو قضيتَ عمرك كلّه في حزن وحسرة

  فال تزيد شيئاً على ما خُطّ وقدر.
  :)٨٤(وترجمها عبد الحق فاضل شعراً

ير الذي خطّ القلمليس في اإلمكان تغي 

  واألسى ال خير فيه غير تأريث األلم
على الدنيا وحسره لو قضيت العمر في حزن  

                                                             
  ).١٥٢(الرباعية  ٥٥، صللنجفيرباعيات عمر الخيام )؛ وانظر: ١٤(الرباعية  ١٩٧ ثورة الخيام )٨٤(
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  ذره.لم تزد ما هو موجود ولو مثقال 

  :)٨٥(وترجمها محمد صالح القرق في "مربعة" (أربعة أبيات) هكذا
  ؤونــــــــــمحالٌ أن تغيره ش ونــــجرى قلم القضاء بما يك
  ونـسوى اآلالم، والشكوى فن  مـــــــفال يجدي تجرع كلّ غ

  دماَء الحزن تصْرعك الشجون  ولو عشْتَ الزمان وأنت تحسو
  ونـــــفذراتُ القضاء لها حص  راًــــــالقضاء ولو نقيلَما زِدت 

:ة اآلتية تركّز على اغتنام الحاضر، وعدم التفكير في ما مضى وما هو آتوالرباعي  
 است ازاو ياد مكن ذشتهگروزى كه 

  فرداكه نيامده است فرياد مكن
  ذشته فرياد منهگبرنامده و

  حالى خوش باش وعمر برباد مكن
  الدقيقة: وترجمتها

 ال عليك بما مضى من األيام،

  وال تشغل بالك بما ال يأتي،
.وال تأبه بما مضى وما لم يأت  

.دىعش سعيداً، وال تُضعِ العمر س  
وما أحسن ما ترجمها أحمـد رامـي، وإن أهمـل الشـطر الثالـث، وال تثريـب، ألنـه        

  :)٨٦(فقالتكرار للشطرين األولين، بيد أنّه عوضّه بالشطر األخير، 

                                                             
  .٢٤١)، ص١٧٥. الرباعية (رباعيات عمر الخيام )٨٥(
  القاهرة. د.ت. –. مكتبة غريب ٦١ص رباعيات الخيام، )٨٦(
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ال تشغلِ البال بماضي الزمان 

  وال بآتي العيش قبل األوان
  واغنم من الحاضر لذّاته

  فليس في طبع الليالي األمان
وتتناص الرباعية اآلتية مع تقريرية أبي العتاهية الواقعية في زوال القصور وساكنيها 

  من الظَّلَمة الطغاة وتركها مأوى للحيوانات:
 رفتگآن قصر كه بهرام در او جام 

  ـرفتگـه كرد وروبه آرام چآهو بـ
  رفتى همه عمرگور ميـگبهرام كه 

  رفت؟!گور بهرام گونه گـچديدى كه 
  وترجمتها الدقيقة:

 القصر الذي كان "بهرام" يعاقر فيه ابنة الكرم

  أضحى مكاناً لوالدة الظباء ومأوى للثعالب.
  "بهرام"،أرأيت كيف صاد القبر 

  الذي أمضى حياته في اصطياد حمر الوحش؟!
  :)٨٨(ال "رباعية"، فقال )٨٧(وترجمها أحمد الصافي النجفي شعراً في "مربعة"

  اــــــــــوفيه تناول األقداح   )٨٩(دــإن ذاك القصر الذي ضم جمشي
  مراحا!وأمسى إلى ابن آوى   ه ــــــــــــيولدتْ ظبية الفال خشْفها ف

                                                             
  في أربعة أبيات ال شطور. المربعة ما كان من الشعر )٨٧(
  ).٦٦(الرباعية  ٢٥ رباعيات عمر الخيام )٨٨(
  في األصل هنا: بهرام. وفي رواية أخرى للرباعية: جمشيد. )٨٩(
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  ا!ــــــــمن قبلُ غُدوةً ورواح  ـوحشيا لبهرام كيف كان يصيد الـ
  ا!ـــــوأمسى ال يستطيع براح  ر ــــــفانظر اآلن كيف قد صاده القب

  ومثلها هذه الرباعية:
 ـهلوپرخ همى زد چآن قصر كه بر

  بردركه أو شهان نهادندى رو
  ۀره اش فاختـگديديم كه بر كنـ

  كفت كه كو كو كو كو؟! بنشسته همى
  وترجمتها الدقيقة:

 القصر الذي كان يناطح عنان السماء،

  وتعنو لساكنيه جباه الملوك؛
  أرأيتم كيف أضحى تحطّ "فاختة"
  على شرفاته قائلة: أين أين أين؟

  :)٩٠(وترجمها أحمد الصافي النجفي هكذا
  أُفق وخرت له الملوك سجودا إن ذاك القصر الذي زاحم الـ
  أين من صيروا الملوك عبيدا؟!  هتف الوِرق في ذراه ينادي

  :)٩١(أما أحمد رامي فترجمها مستبدالً "البوم" بـ "الفاختة" / الحمامة، فقال
 تلك القصور الشاهقات البناْء

  منازل العزّ ومجلى السناء
  قد نعب "البوم" على رسمها

                                                             
  ).١٠٠(الرباعية  ٣٧ رباعيات عمر الخيام )٩٠(
  .٨٧ رباعيات الخيام )٩١(
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  يصيح: أين المجد؟ أين الثّراْء؟!
أبو العتاهية في القناعة القصوى والعزلة التعبدية، وقد أطـال "التضـمين"    )٩٢(ويقول

في القافية إلى ستة أبيات حتى وصل إلى خبر المبتـدأ "رغيـف" فـي البيـت األول     
  مقتبساً "تُصْلي بنار حامية" من القرآن الكريم:

  ي زاويهـــــــتأكله ف رغيف خبزٍ يابسٍ
  افيهــــــمن صتشربه   اردــــوكوز ماٍء ب
  هـــــنفسك فيها خالي  ةـــــــوغرفةٌ ضيق

  عن الورى في ناحيه  أو مسجد بمعزِلٍ
  اريهـــــــمستنداً لس  راًـــــــتدرس فيه دفت
  هــمن القرون الخالي  ىــــــمعتبراً بمن مض

  فيء القصور العاليه  خير من الساعات في
  يهـــبنارٍ حامتُصلي   وبةـــــــــــتعقبها عق

  يهــــــــمخْبِرةٌ بحال  يــــــــــفهذه وصيت
حين نجوس خالل الرباعيات نجد فيها ما يتجاوب مـع وصـية أبـي العتاهيـة هـذه،      
التــي لمــح فيهــا أيضــاً إلــى االعتبــار بالماضــي ورغــد القصــور العاليــة، مــن مثــل   

"، ويكون اإلنسان فيهـا  اآلتية التي تختزل "الرغيف" إلى "نصف رغيف )٩٣(الرباعية
  سيد نفسه ال سلطان ألحد عليه وال سلطة له على أحد:

 در دهر هر آنكه نيم نانى دارد

  وازبهر نشست آشيانى دارد
                                                             

  .٤٤١: أشعاره وأخباره أبو العتاهية )٩٢(
  ).٢٢و  ١٩و  ١٨(الرباعيات  ١٩٩و  ١٩٨ ثورة الخيامثمة ثالث رباعيات بالمعنى نفسه تقريباً في:  )٩٣(
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  نه خادم كَس بود نه مخدوم كسى

  ـو شادبزى كه خوش جهانى داردگ
  وترجمتها الدقيقة:

 من يجد في يومه نصف رغيف،

  ويمتلك "عشّاً" يأويه،
  خادم ألحد وال مخدوم ال

  قل له: عش سعيداً، فما أجمل عالمك!
٥-٤:  

) ــي ــن الروم ــض أشــعاره فــي    ٢٨٣ – ٢٢١واب ــردد أصــداء بع ـــ) واحــد ممــن تت ه
  :)٩٤(الرباعيات. يقول

  ولِـــــــولكن ال سبيلَ إلى الوص ديدـــأرى ماًء وبي عطشٌ ش
  دي؟ــــــــــــوأن الخلق كلهم عبي  يــــــأما يكفيك أنّك تملكين

  لقلت من الهوى: أحسنت، زيدي!  وإِنّك لو قطعت يدي ورجلي
  :)٩٥(ويقول من قصيدة في الحسن بن إسماعيل بن إسحاق القاضي

  ياحه؟!ـــــــــطولُ النحيب شكاتُه وص هل أنتَ منْصف عاشقٍ متظلّمٍ
  احهــــــــــلي حزْنُه، ولمن سواي بط  قسماً، لقد خَيمتُ منك بمنزلٍ
هكْرشْرباً لي سه؟! –فدتك نفسي  –ولمن سواي   ما بالُ ثغرك مراح  

  ه!ـــــــــــــويباحه دوني ولستُ أُباح  هـــــــنفسي معذّبةٌ به من دون
  :)٩٦(وبعده، قال أبو العالء المعري في خطاب بعض العلويين

                                                             
  .١٩٧٣القاهرة  –. تحقيق حسين نصّار. الهيئة المصرية العامة للكتاب ٨٠٤:٢ ديوان ابن الرومي )٩٤(
  .٥٢٥:٢المصدر نفسه  )٩٥(
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  األمير وصولُيوم الرهان على   ويصدها قصَر العنان فما لها
  )٩٧(والماُء فوق ظهورها محمول  والعيس أقتلُ ما يكون لها الصّدى

إن الرباعية اآلتية تنظر إلى مقطوعة ابن الرومي ال سيما البيـت األول، وإلـى بيتـي    
  :)٩٨(المعري وتمتح منها جميعاً في بؤرتها المركزية العامة

 عشقى بكمال ودلربائى بجمال

  ـفتن شده اللگرسخن وزبان زپدل 
  زين نادره تر كه ديديا رب بجهان

  ـيش من روان آب زاللپمن تشنه و
  :)٩٩(وقد أبدع أحمد رامي بترجمتها شعراً، فقال
 القلب قد أضناه عشق الجمالْ

  والصدر قد ضاق بما ال يقال
  يارب، هل يرضيك هذا الظما

  والماُء ينساب أمامي زالل؟!
                                                                                                                                                     

. مصورة دار الكتب المصرية. تحقيق مصطفى السقا ٨٧٩القسم الثاني  – شروح سقط الزّند. السفر الثاني )٩٦(
  .١٩٦٤القاهرة  –وزمالئه. الدار القومية للطباعة والنشر 

العيس: اإلبل. الصّدى: العطش. ذكر التبريزي والبطليوسي والخوارزمي أن البيت منظوم من قول العامة في  )٩٧(
  أمثالهم "أبعد ما يكون الجمل على الماء، وهو على ظهره".

  ويروى البيت هكذا:
  والماُء فوق ظهورها محمول  والعيس في البيداء يقتلها الظما

  
  ):٢٤٠الرباعية  – ١٣٣هذه الرباعية من مجموعة "نيكوال" (ص )٩٨(

Les Quatrains de Kheyam, Par J. B. Nicolas, Paris 1981  
  .٦٤ رباعيات الخيام )٩٩(
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  :)١٠٠(ويقول ابن الرومي

  ابِـــفال تستكثرن من الصِّح فادــعدوك من صديقك مست
  يحول من الطعام أو الشراب  راهــــــــــفإن الداء أكثر ما ت

  البـــــمبيناً واألمور إلى انق  إذا انقلب الصّديق غدا عدواً
  وابـمصاحبة الكثير من الصّ  ولو كان الكثير يطيب كانت

  سقطتَ على ذئاب في ثياب  رت إالّــولكن قلّ ما استكث
  ابـــــــيعاف وكم قليلٍ مستط  فدع عنك الكثير فكم كثيرٍ
وياتمرب الحالم ذاب  وما اللّججفي النُّطَف الع يوتلقى الر  

  :)١٠١(وقبله قال أبو نواس
  له عن عدو في ثياب صديقِ  إذا امتحن الدنيا لبيب تكشّفتْ
معـاني األبيـات السـابقة مقاربـة مكثّفـة بعيـداً عـن        لقد قارب عدد مـن الرباعيـات   

مترجمين  ،تفاصيلها، ألن الرباعية بالمفهوم الحقيقي الذي غاب عن جلّ الخياميين
ودارسين عرباً وغير عرب، قصيدة قصيرة جداً تعبر عن فكـرة مركزيـة واحـدة ال    

لرباعيـات  . مـن هـذه ا  )١٠٢(مجال لإلطالة فيها ألنهـا مرهونـة بشـطورٍ أربعـة حسـب     
  الرباعية اآلتية:

 ـيرى دوستگآن به كه دراين زمانه كم 

  با اهل زمانه صحبت از دور نكوست

                                                             
  .٢٣١:١ ديوان ابن الرومي )١٠٠(
  .١٩٥٩القاهرة  –. مطبعة كوستاتسوماس ٤٠ زهديات أبي نواسعلي الزبيدي:  )١٠١(
: تداخل األنواع األدبيةفي كتاب:  ،»الرباعية في الشعر العربي بين األصل واالنزياح «راجع: يوسف بكّار، )١٠٢(

  .٢٠٠٩عمان  –إربد، وجدارا للكتاب العالمي  – عالم الكتب الحديث. ٩٤٧-٩٣٦
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  ـى تكيه براوستگآنكس كه ترا بجملـ
  ـشم خرد بازكنى دشمنت اوستچـون چ

  وترجمتها الدقيقة:
 ما أحسن أن تقلّل من األصدقاء في هذا الزمان،

  وأن تصحب أُهيله من بعيد.
  من تركن إليه كلياً،فإن 

  لهو نفسه عدوك في عينك البصيرة.
  :)١٠٣(وترجمها أحمد الصافي النجفي شعراً هكذا

 اختر بدهرك قلّة الرفقاِء

  وأصحب بنيه وأنت عنهم ناء
  فمن اعتمدت عليه إن تنظره في

  عين البصيرة أعظم األعداء
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  ).١٣(الرباعية  ٥، صعمر الخيامرباعيات  )١٠٣(
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  المصادر والمراجع     

  

 أحمد حافظ عوض:

)، ٧العـدد (  –) ٢القـاهرة. السـنة (   –المجلة المصرية  »شعراء الفرس: عمر الخيام«
 .١٩٠١أيلول 

 أحمد رامي:

 القاهرة. د.ت. ،مكتبة غريب  ،ترجمة ، رباعيات الخيام

 أحمد الصّافي النجفي:

 : د.ت.١ط ،دمشق ،ترجمة، رباعيات عمر الخيام

 األصفهاني، أبو الفرج:

 (وفاقاً لما يذكر في الحواشي). ١٩و  ١٨و  ٤: األجزاء األغاني

 بكر بن خارجة:

. فـي: مجمـع الـذاكرة أو شـعراء عباسـيون منسـيون: جمـع        شعر بكر بن خارجة
  .١٩٩٠تونس  ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  ،إبراهيم النجار ،وتحقيق

 البيهقي، ظهير الدين:

دمشـق   ،اللغـة العربيـة   مجمـع   ،تحقيق محمد كرد علـي  ،تاريخ حكماء اإلسالم
١٩٩٨. 

 الخطيب البغدادي:

 بيروت د.ت. ،مصورة دار صادر عن طبعة بوالق  ،خزانة األدب

 ذبيح اهللا صفا:

 شاهنشاهي. ٢٥٣٦طهران  ،أمير كبير  ،تاريخ أدبيات در ايران
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 رحيم رضا زاده ملك:

 هـ.ش. ١٣٧٧طهران  ،دانشنامه خيامى

 ابن الرومي:

القـاهرة   ،الهيئة المصرية العامة للكتاب  ،تحقيق حسين نصّار ،ديوان ابن الرومي
١٩٧٣. 

 الزركلي، خير الدين:

 .١٩٨٠: ٥ط ،بيروت ،. دار العلم للماليين األعالم

 السيد إبراهيم: 

). أول آب ١٠الجزء ( –) ٤٤. السنة (الهاللمجلة  »أبو نواس بين المعري والخيام«
 .١٩٣٦/ أغسطس 

 طه حسين:

 .١٩٦٣: ٦ط ،القاهرة ،. دار المعارف أبي العالء یتجديد ذكر

. في: المجموعة الكاملـة لمؤلفـات الـدكتور طـه     فلسفة ابن خلدون االجتماعية
 .١٩٧٥: ٢ط ،بيروت ،دار الكتاب اللبناني  ،حسين

إلبـراهيم أمـين     حافظ الشيرازي شاعر الغناء والغزل في إيـران  مقدمة كتاب
 .١٩٤٤القاهرة  ،مطبعة المعارف  ،الشواربي

 عبد الحق فاضل:

  .١٩٨٦: ٢ط ،بيروت ،, دار العلم للماليين ثورة الخيام
 أبو العتاهية:

 د.ت. ،دمشق، دار المالّح  ،. تحقيق شكري فيصلأبو العتاهية: أشعاره وأخباره
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 عزيزة بابتي:

 .١٩٩٨بيروت  ،. دار صادر معجم الشعراء المخضرمين واألمويين

 محمود:العقّاد، عباس 

 .١٩٧٢بيروت وصيدا  ،. المكتبة العصرية ديوان العقّاد

 .١٩٧٤بيروت  ،. دار الجيل مواقف وقضايا في األدب والسياسة

 عيسى الناعوري:

 أفكارمجلة  »الغواية واالستغفار بين أبي نواس وعمر الخيام ومصطفى وهبي التل«
  .١٩٨٣آب  –) تموز ٦٥عمان. العدد ( –

 ، علي بن عبد العزيز:القاضي الجرجاني

. تحقيـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم وعلـي       الوساطة بين المتنبـي وخصـومه  
  : د.ت.٢ط ،القاهرة ،البابي الحلبي  ،البجاوي

 كمال النجمي:

 .١٩٦٩. عدد يونيو (حزيران) القاهرة ، الهاللمجلة  »ليلة النواسي والخيام«

 ن الثقفي:حجأبو م

 ،ديـد  جدار الكتـاب ال  ،تحقيق صالح الدين المنجـد  ،ن الثقفيحجديوان أبي م
 .١٩٧٠بيروت 

 محمد صالح القرق:

 .٢٠٠٨بيروت  ،(ترجمة عن الفارسية). دار المناهل  رباعيات عمر الخيام

 محمد يوسف نجم:

 .١٩٦١: ١ط ،بيروت ،. دار العلم للماليين األدب العربي في آثار الدارسين
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 محمود فاخوري:

حلـب  ،: حياته وشعره، دراسة وتحقيق. منشورات جامعة حلبالثقفين حجأبو م
١٩٨٢. 

 المرزباني، محمد بن عمران:

دار  ،. تحقيـق محمـد علـي البجـاوي    الموشح في مآخذ العلماء على الشـعراء 
 .١٩٦٥القاهرة  ،نهضة مصر 

 المعري، أبو العالء:

الكتـب المصـرية).   القسم الثاني. (مصورة دار  –. السفر الثاني شروح سقط الزّند
 .١٩٦٤القاهرة  ،الدار القومية للطباعة والنشر  ،تحقيق مصطفى السقا وزمالئه

 .لسان العربابن منظور:

 أبو نواس:

 ،دار الكتـاب العربـي    ،. تحقيـق أحمـد عبـد  المجيـد الغزالـي     ديوان أبي نواس
 بيروت. د.ت.

 .١٩٥٩القاهرة ،مطبعة كوستاتسوماس ،تحقيق علي الزبيدي. زهديات أبي نواس

 همايون:

السـنة   ،القاهرة ، الثقافةمجلة  ،»عمر الخيام: عصره، حياته، آثاره العلمية واألدبية«
  .١٩٣٩آذار (مارس)  ١٤ ،) ١١العدد ( ،) ١(

:أبو الهندي 

النجـف   ،مطبعـة النعمـان   ، صنعة عبد اهللا الجبـوري  ،ديوان أبي الهندي وأخباره
 .١٩٧٠األشرف 
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 ياقوت الحموي:

 بيروت. د.ت. ،. دار إحياء التراث العربي معجم البلدان

 يعقوب صروف:

    )، ١١الجـزء (  ،) ٢٨المجلـد (  ،. المقتطـف »رباعيات أبي العالء، ألمـين الريحـاني  «
 .١٩٠٣نوفمبر (تشرين الثاني)  ١

 يوسف بكّار:

 ،) ٢السـنة (  ،سـلطنة عمـان   ،  التسـامح مجلة  ،»آثار عمر الخيام العربية وأهميتها«
 .٢٠٠٤ربيع  ،)٦العدد (

 .١٩٨٨بيروت  ،. دار المناهل األوهام في كتابات العرب عن الخيام

: دراسـة نقديـة. مركـز الوثـائق والدراسـات      الترجمات العربية لرباعيات الخيام
 .١٩٨٨جامعة قطر، الدوحة  ،اإلنسانية 

 .٢٠٠٤بيروت  ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر . جماعة الديوان وعمر الخيام

بيروت  ،. المؤسسة العربية للدراسات والنشر الترجمة األدبية: إشكاليات ومزالق
٢٠٠١. 
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 :کلید واژه ها  
 
 هاياسطوره -
 ایرانی  
 ادبیات تطبیقی -
 شناسیاسطوره -
 تطبیقی  
 حسین مجیب -

 المصري   
 

 

  ي خوانش و دریافت حسین مجیب المصرياساطیر ایران در آیینه             
  

v 1میالد جعفرپور *  
v 2عبدالکریم شجاعی   
v ممهیار علوي3مقد   
v دیاناس محم4عب  

v 5ابراهیم استاجی  
  ایران) -سبزوار ، (دانشگاه تربیت معلّم        

  
  

 چکیده         
ي اززمینـه هـاي نسـبتاً جدیدپژوهشـی اسـت کـه از نیمـه       شناسـی تطبیقـی،   اسطوره        

سـو بـا   دوم قرن نوزدهم، کـاربردي گسـترده یافتـه اسـت. پیوسـتگی ایـن رویکـرد،از یـک        
ــات تطبیقــی و از ســوي دیگــر، بــاحوزه ــه مــی نمایــد. ي نقــد اســطورهادبی اي درخورتوج

سـترده و  صـورتی گ کـه ضـرورت شـناخت اسـاطیر ملـل و اقـوام جهـان، بـه        با وجود این
-هـاي گسـترده  تطبیقی، نخسـت از سـوي پژوهنـدگان اروپـایی احسـاس شـد و پـژوهش       

ــه اســاطیر اقــوام   ــود، اي از ســوي آنــان، کــه اغلــب محــدود ب اروپــایی (یونــان و روم) ب
ا گسـتره    ي کـاربرد ایـن رویکـرد، در شـناختگی اسـاطیرملل اسـالمی، جـز        انجام شـد، امـ

ــا از کــاوش ــی مض ــوردي برخ ــا م ــی ی ــاي جزی ــین مین اســطورهه ــت. حس ــر نرف اي، فرات

                                                             
   milad138720@gmail.comي مسئول : ایمیل نویسنده *

. دانشیار زبان و 3.کارشناس ارشد مترجمی زبان عربی/ 2دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی /  .1
 ..استادیار زبان و ادبیات فارسی5ادبیات فارسی/  . استادیار زبان و4ادبیات فارسی/ 

mailto:milad138720@gmail.com
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م بــا شـناخت ایــن فقـر پژوهشــی، در طـی تحقیقــی بــا    2000مجیـب المصــري، در سـال   

، نخسـتین گـام           و الترکـی و الفارسـی عنوان دراسـۀ مقارنـۀ لألسـطورة بـین األدب العربـی
هـاي ایرانـی، عربـی و ترکــی برداشـت و شـگفتا کـه هنـوز پــس از        را در تطبیـق اسـطوره  

اي نیزبــدان هــا نشــده اســت. مجیــب المصــري در ایــن یــک دهــه، حتّــی اشــارهگذشــت 
ــه      ــه بخــش جداگان ــی رادر س ــی وترک ــاطیر ایرانی،عرب ــک از اس ــر ی ــژوهش تطبیقی،ه پ

اي قـرن  دهـد. هرچنـد ایـن اثـر، هماهنـگ بـا رویکـرد نقـد اسـطوره         مورد بررسی قرارمی
ــا در  اوردهاي نــوینی را در هــاي ایرانــی، دســتنقــد و ســنجش اســطورهبیســتم نیســت، ام

ــه ــطورهعرص ــی  ي اس ــه م ــی، ارای ــی تطبیق ــطوره   شناس ــیر، اس ــن س ــد و در ای ــاي نمای ه
دهـد کـه    هـاي مشـابه ایرانـی تطبیـق مـی     اي از اساطیر عربی و ترکی را، با نمونـه ناشناخته

ي حاضـر کوشـیده   تا کنون در هـیچ پژوهشـی، مـورد بررسـی قـرار نگرفتـه اسـت. مقالـه        
ات تطبیقـی را نمایـان        است، نخست ارتبـاط   اسـطوره و کـارکرد اسـطوره شناسـی در ادبیـ

ــردازد و آن ســازد و ســپس بــه ــب المصــري بپ گــاه در معرّفــی دســتاوردهاي حســین مجی
نقـد آراي حسـین مجیـب المصـري در خـوانش و دریـافتی کـه از        اي محـدودتر، بـه  حوزه

ــ  ــا اســاطیر ایــران داشــته اســت، روي آورد و در پایــان، وجــوه اشــتراك اس اطیر فارســی ب
ــاریخی هــاي تطبیقــی عربــی و ترکــی را، در دو بخــش اســطوره اســطوره هــاي دینــی و ت

اســاطیر ملــل اســالمی و  يهــاي بــالقوهبنمایانــد. هــدف ایــن جســتار، نمایانــدن توانــایی 
چنـین ضـرورتی کـه    شناسـی تطبیقـی اسـت و هـم    تأکیدي بر پـژوهش در بسـتر اسـطوره   

ه  می ي اسـطوره شناسـان ایرانـی و غیـر ایرانـی،      سـویه یـک   بایست، در جهت تغییـر توجـ
  صورت گیرد. 

  درآمد - 1
 . اسطوره1-1

ها، از آن به دو شکل تاریخ (روایت ي زباناي است که در همه اسطوره ،واژه   
اند) تعبیر  اند) و قصه (روایت اموري که فرض شده رخ دادهاموري که اتّفاق افتاده

بع چنین شود و به می سو، آن را  آید: از یکدریافتی، دو نوع تلقّی نیز پیش میتَ



106     
   

 

 ۲۰۱۱-۲۰۱۲| بيةالدراسات األد|

پس  دانند؛ پندارند و از سوي دیگر، حقیقت و تاریخ میافسانه، دروغ و خرافی می
ت و تاریخ است و  1ساخت اسطوره دریافت و بیانی است که ژرف آن حقیقت، واقعی

: 1367؛ کاسیرر،  5- 4 :1377(ر.ك:اسکوینر، آن افسانه، غیرواقعی و دروغ  )1(104روساخت
اي است حاصل ساختار و سیر گشتاري دو  بیان دیگر، اسطوره پدیده . به)42، 25

ل) میمحور، که از حقیقتی ژرف روساختی آغازد و به ساختی و دیروزین (محور او
  ).105-97: 1370باره ر.ك: باستید، (در اینانجامد  غیر حقیقی و امروزین (محور دوم) می

ي نقد ادبی با شناس، در حوزهن پرسشی که محقّقان و پژوهندگان اسطورهنخستی    
اند، آن است که در یک سیر گشتاري و تاریخی، کدام عوامل، سبب رو بودهآن روبه

 3عامل دین و مذهب و  2الگو، ي کهنسازه 1اند؟ گیري اسطوره شدهپیدایی وشکل
ت زبان، سه پاسخ بنیادین و کارایی است  که مورد قبول و اتّفاق ادبی

- اسطوره به یک اعتبار همان کهن1شناسان قرار گرفته است. نظربیشتراسطوره

کارل الگو، صور اساطیري/مثالی، اصطالحی است که از سوي الگوهاست. کهن
م)،براي درون مایه هاي ناخوآگاه جمعی مطرح شد. 1961-1874(گوستاو یونگ 

رفتارها و پندارهایی است که بر طبق وتمایل بهمراد از آن افکار غریزي و مادرزادي 
صی، به - صورت فطري و ذاتی در نوع انسان وجوددارد. کهنالگوهاي از پیش مشخّ

ت هایی راپدیدمیها، ادیان و فلسفهالگوها، اسطوره هاوتمام ادوار تاریخ آورندکه برملّ
دام رانیز متمایز آورند،هرک که مضامین مشترکی راپدیدمیگذارندودرعین آن تأثیر می

الگوها که اساساً  ها، کهنمدد آنعبارت دیگر،اساطیر ابزاري هستند که به کنند،به می
شوند. بهرام  صورتی نابهشیارهستند ،بر ضمیر هشیار ما آشکار و مفهوم می

ي وجوه مشترك ي همین رویکرد توانست، نظریهمقدادي(ر.ك: کتابنامه) بر پایه
ات تطبیقی را بینی انسانی رجهان ادبی ات مطرح کند و از این طریق نقش مهم ا در ادبی

                                                             
)١(  ١Deep structure      ٢ Surface structure  ٣    Transformational process ۴   Archetype ۵     Carl K.G. Jung 
٦ Collective unconscious ٧       Ernest Cassirer 
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ي خویش نیز آفریند و در آفریده آن حقیقت مطلقی که جهان را می2آشکار سازد.

ي شور و شوق وجود انسان است، آیا جز ي همهنمودار است و برانگیزنده
ي او ستین واژهي انسان، نخستین مفهوم جهان او، نخخداست؟ پس نخستین شناخته

- بعد، کار آفریدن و یا بهو سرانجام نخستین اسطوره و خداي اوست، ازاین جا به

شود و همان شناسایی نخستین، در شناخت  سخن دیگر، شناسایی حقیقت آغاز می
هاي شناخت، نخستین شود.از این رهگذر نخستین هسته هاي دیگر نیزتکرار میپدیده

هاي گوناگون، واژگان گوناگون و شوند.اسطوره یده میواژگان و نخستین خدایان آفر
 ارنستشوند. در نظر اسطوره شناسانی همچون  خدایان گوناگون هر یک نمایان می

ي گیري و شناسایی خدایان در بیانگر و آفرینندهم)، شکل1945 -1874( کاسیرر
علل  تریندرپی در زندگی وي ذهن بشر نخستین، کهن جزیی از هستی انسان، پی

  پیماید: ي اساسی را میپیدایی و آفرینش اسطوره است و در این سیر دو مرحله
ي مهمی در ، تا هنگامی که ذهن در برخورد با هر پدیدهايالف) خدایان لحظه 

اي را شناسایی کند  تواند همان پدیده گیرد، تنها می زندگی، تحت تصرّف آن قرار می
هاي پدیده است و آن آزادي را ندارد که به پدیدهو در واقع در تسلّط کامل همان 

دیگر بپردازد. ذهن نوپا و نوآموز انسان ابتدایی نیز، در این زمان هر یک 
   کند. هاي جداگانه شناسایی میي حوزهگونههاراجداازیکدیگروبه ازپدیده

 ها و مفاهیممندي پیدا نکرده است وهریک ازمقوله شناختی او انسجام نظام حیات 
آیند. واژگان گفتاري او در این زمان توصیفی،  شناخت او، جداي از هم پدید می

م هستند و به هیچ روي خصلتی کلّی و عام ندارند.هرچه هست، اسم زنده و مجس
» ايِخدایان لحظه«گیرد  ي خویش را در بر میي ویژهخاص است و تنها همان پدیده

حله هستند. این احساس دینی ابتدایی، هاي ذهن بشر در این مرکاسیرر، فرآورده
ت تلّقی می دلیل  انگیخته و به شده است و واکنش او را برمی براي بشر نخستین واقعی
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ت دینی آن اسی هاست که هر فکر یا هر چیزي که، در یک همین سرزندگی و حس
د: پایگاه خدایی فراکشیده شوتواند به خود جلب کند، میها را بهي آنلحظه عالقه

اي آسمانی خرد، فهم، ثروت، بخت، اوج، شراب... و هر چیزي که همانند پدیده
دنبال براي وي فرود آید و او را شاد و غمگین و رنجور سازد. این آگاهی دینی به

  گیري اسطوره را فراهم ساخت. خود موجبات شکل
ل فرهنگی و عقلی ما پیشرفت کند، بهرچه دایره ب) خدایان ویژه، همان هي تحو

ي یک گونهپذیر، بهي ما با جهان بیرونی از صورت یک طرز تلقّی کنشنسبت رابطه
خوش عوامل و پذیرد که چونان، بید، دست آید.انسان دیگر نمی برخورد کنشگردر می

رونی باشد، بلکه اراده کند تا مسیر رویدادها را بر وفق نیازها و  اش را اعمال میعلل ب
یابیم که نه  ي جدیدي از خدایان را میاید. در این مرحله، رشتهآرزوهایش تعیین نم

ت هاي ساماناز احساس الی یافته و مستمر بشر هاي خودانگیخته، بلکه ازفع
ت کنونی برمی الی پذیري  اش را، همچون کنش خیزند. در این مرحله خویشتن بشري فع

م عینی آن، تحقّق بخشد. جهان برونی و تجسپیشین خود، تنها از راه فرافکندن به
ت بشر، خداي ویژه الی ت است، اي را که بازنمایندهپس هر بخش از فع الی ي آن فع

ل موجب پیدایش اسطوره پدیدار می خدایان ویژه«نام هایی بهسازد. این تحو «
ها سراسر ژرفا و پهناي اند، آنشودکه هنوز کارکرد و اعتباري عام پیدا نکرده می

ي گیرند و بر حوزه پوشانند، بلکه تنها بخشی از آن را در بر می میوجود را ن
ه هرگاه که خداي لی ویژه اي براي نخستین بار  محدودي شمول دارند. در ذهن بشر او

ت خاصی که  گذاري مینامی ویژه نیز نام تصور درآمده باشد، بهبه الی شود، که از فع
.بدین )71-61: 1367(ر.ك:کاسیرر، گیرد یآن خدا را پدیدار ساخته است، سرچشمه م

گیري اساطیر ي دینی و مذهبی بشر را نیز، یکی از علل شکلتوان اندیشه ترتیب، می
هاي شناسی، یکی از واپسین پاسخي زبانعرصهبا روي آوردن به .)3شمار آورد(به
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ت پیدایش اسطوره حاصل گشت، چگونه؟ در شاخهاسطوره - شناسان در جهت علّ

ات است که در قالب زبانی  هنري مختلفی که اسطوره ظهور می هاي کند، فقط ادبی
ي زبان، وسیلهکند. اسطوره نیز به گیرد و در زبان، خود را آشکار می شکل می
ات پدید می زیبایی بر 35: 1384آورد، ابوالحسن نجفی( هاي هنري خویش را در ادبی(

گاه نقش فرعی (تکیه ارتباط) و سه زبان یک نقش اصلی (ایجاد«این باور است که 
که بیان شد، اسطوره از چنان».اندیشه، حدیث نفس و ایجاد زیبایی هنري)، بیش ندارد

کند، تا خود را در زبان اظهار کند، در واقع اسطوره  هاي زبان استفاده میي نقشهمه
ات درآمیزد  تواند زبان آورده نشود، یعنی فرم زبانی پیدا نکند، نمیتا وقتی که به با ادبی

ت زبانی خود را، آشکار سازد. و ادبی  
اسطوره از آن نظر که به انسان و عالم انسانی وابستگی تام و تمام دارد و در تمام     

هاي فرهنگی، هنري و  ادوار تاریخ، حتّی تا امروز با او بوده است، در تمام عرصه
هاي خود  ویژه هنر که بیشترین مایهمعرفتی او نیز نفوذ خود را آشکار کرده است؛ به

را، از اساطیر گرفته است، منظور از هنر، یک هنر خاص نیست؛ بلکه استفاده از 
اشی، موسیقی، رقص، فیلم و... را شامل اسطوره، همه ات، نقّ ي هنرها از جمله ادبی

ات چنان پیوند استواري با اساطیر برقرار کر می ده شود. در این بستر پهناور، ادبی
لحاظ گستردگی کاربرد و هم از جهت هاي هنر، هم بهاست، که از میان دیگر شاخه

ل بهسابقه و پیشینه اي که گونهاي شاخص گشته است، بهقلمرو و حوزهي آن، مبد
ي امري در نظر مثابهاساطیررا به«م) نیز1936( )2(کنت نولز روتونپژوهشگري چون 

م استگیرد که پیش از هر چیز، به می ات دارد، مه روتون، »(دلیل پیوندهایی که با ادبی
ات بدانیم، به6: 1387 ایم؛ زیرا هرچه خطا نرفته). اگر اسطوره را بنیاد و اساس ادبی

توانسته است آن را از لحاظ  دانسته که چیست و نمی دیده و نمی انسان در آغاز می

                                                             
)٢( Kenneth Knowles Ruthven  
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داده و  ایی خود آن را پرورش میي ابتدعلمی و منطقی تحلیل کند، با تخیل و اندیشه
آمد، که در  وجود میافزوده است. در این جریان، یک عالم خیالی به چیزي به آن می

تی که به ات را داشت؛ چون واقعی ادبی آورد و حتّی به آن  وجود مینهاد خود،سرشت
ااعتقاد و ایمان داشت، پرورده ل و حالتی بودکه اصالت واقعی نداشت، ام ي تخی 

ت می ه  چونان شکل گرفته بود که آن را واقعی لی ه در حالت اساطیري او پنداشت، البتّ
ا بعدها در اعصار تاریخی و خردورزي، به طور این روند ناخودآگاه بوده است؛ ام

ات و هنر تجلّی یافته است  وقتی از ). 143: 1389(نک.هاناوي، خودآگاه و دانسته در ادبی
ات سخن می ات بهگوییم ادبی هاي آن ي اشکال، انواع و قالبطور مطلق و با همه ، ادبی

صورت مکتوب رسمی/غیر رسمی و چه در حالت شفاهی و  مورد نظر است، چه در 
یانه؛ حال پرسشی که مطرح می گردد آن است که، کدام شکل، نوع  روایی رسمی/عام

  دد؟ گر ، بستري مناسب براي ظهور و پیدایی اساطیر میو قالب ادبی
هایی که تا کنون از اسطوره شده است، نگاهی داشته ابتداي تعریف اگر ما تنها به   

جواب رهنمون خواهیم شد. براي مثال: ها را کنار یکدیگر قرار دهیم،بهباشیم و آن
ه«، یا »روایتی است از«، یا »اسطوره حکایتی است از« داستانی «، یا »اي است ازقص

ه، روایت و ین نمونهو... . از ا» است از ها، واژگان و اصطالحاتی چون داستان، قص
ات کاربرد دارند شوند، که همه در حوزه خیال... مشاهده می باره ر.ك: (نیز در ایني ادبی

ه، داستان و حکایت) با ، جداي از آن، این نوع روایت)27: 1369مختاري،  ها (قص
و... آغاز » اند کهنین حکایت کردهچ«، »اند کهآورده«هاي خاصی، نظیر عبارت

ی ها،برنوعی بیشوند.این نوع عبارت می ت تجلّ زمانی داللت دارد و این خاصی
ات است، که در آن به زمان گذشته اشاره می شود، ولی این زمان  اسطوره در ادبی

همین حالت است و در تقویمی نیست؛ زمانی است در گذشته که انگار تا ابد در 
خود ادامه دارد.بنابراین،اسطوره،تجلّی خودجوش و در عین حال  زمانیبی
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اي روایی و ي وجدان ناهشیار و قومی آدمی در گذشته است که با زمینهناخودآگاهانه

انگیز شرح حوادث شگفتنمایاند و به ، خود را در شکل و هیأتی ادبی میوارهداستان
ت بشر می کند، بلکه نها در گذشته سیر نمیکه تپردازد، در عین آن دوران طفولی

کند و آن پاسخ به سه  گر بشر امروز و فردا نیز هست و سه هدف را دنبال میتداعی
افتد  ي اموري که اتّفاق میوجود آمده است؟ و فلسفهچرا جهان به -1پرسش است:

 - 3ها،رسوم وعادات اجتماعی چیست؟ منطق، فلسفه وتوجیه آیین -2چیست؟ 
روست؟ این هایی روبههاوضعفگی واقعی خود باچه کمبودها،نقصانسان در زند

باره ر.ك: (نیز در این )1(اند؟ها به چه شکلی و در چه بستري خود را، نمایاندهکاستی
  ). 32-7: 1389؛ باباخانی،  259-257: 1387؛ ایبرمز،  44-15: 1369مختاري، 

  

  شناسی . ادبیات تطبیقی و اسطوره2-1
ات دیگر زبان    ات ملّی با ادبی ات تطبیقی، بررسی روابط تاریخی ادبی هاوملتادبی -

ات دیگر سرزمین ات یک کشور با ادبی یابد و بر ها پیوستگی میهاست؛ چگونه ادبی
ات مزبور چه دریافت کرده و چه چیزهایی بهیکدیگر تأثیر متقابل می نهند؟ ادبی -

ات تطبیقی بدانهایی هستندهد؟ پرسشعاریت می دهد.از این ها پاسخ مید که ادبی -

ات تطبیقی، بیانگر انتقال پدیده ترو،ادبی ات دیگر ملّ ت به ادبی ها هاي ادبی از یک ملّ
ها و موضوعات و زمانی در ي واژهجایی و انتقال، گاهی در حوزهاست، این جابه
؛ نیز ر.ك.  26-25: 1383پذیرد (ندا،  هاي مختلف بیانی صورت میتصاویر و قالب

ات تطبیقی رادراروپا،نخستین بار42- 41: 1376انوشه،  فرانسوا ابل). اصطالح ادبی 
و سپس چارلز )2(کار بردم. به1827-28م) فرانسوي درسال1870-1790( )3(ویلمن

م) دیگر منتقد مشهور فرانسه، آن را رواج داد 1869-1804(سنت بووآگوستین 

                                                             
)٣(  Abel-François Villemain   ١٠Charles - Augustin Sainte-Beuve   ١١René Wellek ١٢    Austin 

Warren ١٣    Weltliterature 
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). این علم 2-1: 1373؛ حدیدي،  91: 1999الخطیب،  ؛ 16: 1995(غنیمی هالل، 
ا به صی نداشت ام هاي تدریج،اصول وروشدرابتداي پیدایش،شیوه وروش مشخّ

ینعلمی در آن راه پیدا کرد  ات تطبیقی تا کنون محور ). 1/125: 1369کوب،  (زر ادبی
مکتبی که ترین گیري سه مکتب بوده است. نخستین وقدیمیي شکلمایهاصلی و بن

ات تطبیقی رواج پیدا کرد، به نام بردار است که » مکتب فرانسه«در آن، اصطالح ادبی
ات ملل مختلف براساس اصل تأثیرگذاري و قایل به بررسی روابط میان ادبی

ه این مکتب در (غنیمی هایی شدهاي اخیردچاردگرگونیسال تأثیرپذیري است،که البتّ
پرداز  دومین انجمن نظریه» مکتب آمریکایی. «)55: 1987؛ علوش،  15: 1995هالل، 

ات تطبیقی است که پس از جنگ جهانی دوم پا به ي وجود گذاشت و با عرصهادبی
مکتب فرانسه، اصل تأثیرگذاري و تأثیرپذیري راشرط واجب کمی تفاوت نسبت به

ات ملل مختلف براساسهاي تطبیقی ندانست وبرمحور مقایسهدرپژوهش ي ادبی 
ات با کرد، بعدها همین رویکرد، موجب توسع رابطه اصل تشابه، تأکید می ي ادبی

ات تطبیقی با نقد  دیگر هنرها و حتّی علوم تجربی شد. در این مکتب بود که ادبی
؛ علوش،  46: 1999؛ الخطیب،  117: 2001(عبود، ادبی جدید، پیوند محکمی برقرار کرد 

  ).65-55: 1389؛ نیز پروینی،  93: 1987
 ادبیات اصل دو زبانی میان وتفاوت تاریخی ارتباط موضوع دو مکتب فرانسوي در

 هاي تمامی پژوهش اصل دو این انگاشتن نادیده با آمریکایی مکتب ودر است

 عنوان با بشري هاي سایردانش با ادبیات ویا گوناگون ملل ادبیات میان تطبیقی

   .)317:1388قبول،(  شود می تعریف تطبیقی ادبیات
ات تطبیقی مطرح شد، مکتب اسالوي (انجمن سومین مکتبی که در حوزه ي ادبی

هاي اقتصادي کشورهاي اروپاي شرقی) نام داشت و قایل به تأثیرگذاري زیرساخت
ات بود و اجتماعی بر عرصه 1987؛ علوش،  108: 2001(عبود، ي فرهنگ، هنر و ادبی :

- 1899( آوستن وارنم) و 1995-1903( رنه ولک. )58: 1389؛ نیز پروینی،  127
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ات تطبیقی سه برداشت 1986 معنایی دارند که پیرو آن، این اصطالح سه م) نیز از ادبی

ات شفاهی،بهمعنی مطالعهگیرد:نخست بهحوزه دربرمی هاي خصوص مایهي ادبی
ه یانه و کوچ است (ولک، قص ات تطبیقی )، دوم، معناي دیگر 41: 1382هاي عام ادبی

)، سوم، 42کند (همان: هاي ادبی دو یا چند قوم منحصر میي ارتباطمطالعه آن را به
ات تطبیقی با مطالعه ات جهانییکی دانستن ادبی ت آن، یا ادبی ی ات در کلّ است و  ي ادبی

ات جهانیمفهوم آن مطالعه ه ادبی ات پنج قاره است، البتّ یز در مفهوم دیگري ن)3(ي ادبی
ي آثار نویسندگان کهن مانند هومر، دانته، به کار گرفته شده است وآن به گنجینه

ها در سراسر جهان پیچیده و دوام آورده سروانتس، شکسپیر و گوته، که شهرت آن
  ).   44شود (همان:  است، اطالق می

ها در وجود رخدادها و حقایق واحد مشهور در تاریخ باستانی بشر و گردش آن    
بین ملل مختلف، باعث شده است که آن اتّفاقات و حقایق، رنگی بومی و نژادي 
براي هر قوم پیدا کرده و در فرجام جزو اساطیر، تاریخ و باورهاي ملّی آن اقوام شده 

ه  گونه نیز تلقّی کرد که، تکرار تاریخ در ادوار زیستی شاید بتوان این باشد، البتّ
حوادث، اعمال و رفتار مشابه در بین مردم نقاط  بلندمدت بشر، موجب پدید آمدن

ات تطبیقی را شاخه ات مختلف جهان گردیده باشد. حال اگر ادبی اي از تاریخ ادبی
م،  )، 224: 1389بپنداریم (در مفهوم مکتب فرانسوي ؛ در این باره ر.ك: نظري منظّ

ا این شاخه از اي چه هنگام، بعبارتی نقد اسطورهشناسی و به پرداختن به اسطوره
ات، هم سویی ادبیات تطبیقی با نقد گردد؟ ارتباط و هم گام میسو و همتاریخ ادبی

اي، نوعی کاوش اي دو وجه دارد: نخست، اگر بر آن باشیم که نقد اسطورهاسطوره
اي تبع چنین باوري، در پارهیابی و شناختگی اساطیر است، بهدر جهت ریشه

بست بن ز دست خواهیم یافت که، گاه این کاوش بهتحقیقات به این نتیجه نی
ت براي بازشناسی چیستی و  می رسد زیرا، ممکن است، سندي از یک قوم یا ملّ
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ت اسطوره ي ي مربوط به آن برجاي نماند، در این زمان است که غنا و گسترهماهی
تلف ي تطبیقی اساطیر دیگر ملل و متون مخشگرف اسطوره، پژوهنده را به مطالعه

ت خود، موجود در آن مورد، رهنمون می سازد، زیرا هرچند اسطوره در ذات و ماهی
ا مضمون هاي آن در سیر تاریخی ملل، مایهها و بنپدیده و حقیقتی واحد دارد، ام
عبارت دیگر، چون اسطوره با تکرار همراه تصاویر متعددي بر جاي گذاشته است، به

ت شماري درهاي بیاست و داستان ها از یک اسطوره وام طول حیات ملّ
هریک از این تصاویر و  ورویکردي تطبیقی به یابانهي ریشهاگیرند؛تنها مطالعه می

شناس بتواند به آبشخور واحد هر یک از بی شمار، کافی است تا اسطوره هايداستان
ی بودن . یقین)4(ي مورد نظر خود دست یابدشناختگی اسطورهها و در نتیجه بهآن

ات تطبیقی از آني نقد اسطورهیابانهنتایج تحلیلی و ریشه جاست که: همهاي در ادبی -

اند، به این دلیل که مفهوم یک اسطوره در یک اسطوره، واقعی ي روایات مربوط به
شود؛ چه این متون  در متون متفاوت از این اسطوره، خالصه می کلّ مفاهیم ارایه شده

ت حقیقی اسطوره هستندادبی باشند و چه غیر ادبی، چکیده نیز ر.ك: اي از ماهی)
ات تطبیقی، سبب فراهم آمدن دوم، ارتباط نقد اسطوره .)49: 1389خسروي،  اي و ادبی

اي توانایی و مهارت ویژهشود و  شناس میشناختگی و تصویري جامع براي اسطوره
اي اصیل و بومی است از چه را که اسطورهنهد تا او بتواند هر آن را در اختیار وي می

تی را در ملل  نوع بیگانه و غیر ملّی بازشناسد و یا حتّی تأثیر و بازتاب اساطیر ملّ
- شیوه ها،دیگر بنمایاند و گذشته از حفظ اصالت اساطیر ملّی؛ از راه آشنایی با آیین

هاي میهنی تفاهم و نزدیکی میان ملل را افزایش هاي ملّی و رنجهاي اندیشه، آرمان
  ).39-32: 1383(نیز ر.ك: ندا، دهد  می
ي دوم قرن نوزدهم شناسی تطبیقی، از نیمههایی که در بستر اسطورهیکی از حوزه    

خود را نمایاند،  - )1920 تا 1850گیري این رویکرد ادبی در اروپا (زمان با اوجهم -
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هایی بود که پیرامون شناخت اساطیر فارسی، ترکی، عربی و اردو؛ انجام پژوهش

سویه، که اغلب از جانب گرفت، فزونی شمار این رویکردهاي تطبیقی و گاه یک می
شد، خود گواهی آشکار بر این  محقّقان عرب بر روي اساطیر دیگر ملل انجام می

توان حسین مجیب المصري و  ها، میدر جریان این پژوهش .)5(تواند بودمدعا می
: ةالقاهر( يو الترک يو الفارس ين األدب العربيدراسة مقارنة لألسطورة ب کتاب
  شمار آورد. ي عطفی بهم) را، نقطه2000

  

  . حسین مجیب المصري3-1
جهان گشود. او از سنّ سیزده م) در مصر دیده به2004-1916حسین مجیب (   

طوري که ي وافري به ادب عربی و شعر قدیم و جدید آن داشت؛ بهسالگی عالقه
هاي نایاب شاعران ادب عربی را در منزل داشت. حسین مجیب در بسیاري از دیوان

م پس از آشنایی با زبان فرانسه، توانست به این زبان شعر بسراید و در 1932سال 
سی نیزآشنا شود. وي پس از تأسیس م،از طریق مطبوعات توانست با زبان فار1938

وابسته به » هاي ملل اسالمیِزبان«بخش مرکز مطالعات شرقی در دانشگاه قاهره، به
ات فارسی، ترکی و اردو میتحقیق دربارهاین مرکز، که به پرداخت، پیوست و  ي ادبی

ارشد، دریافت کند. این ادیب   ي معادل کارشناسیتوانست از این مرکز، درجه
تمص ي دکتري خود، با عنوان دفاع از رسالهها مطالعه، سرانجام بهري پس از مد

ي کسب درجهم)، پرداخت و موفّق به16زبان قرن (شاعر ترك)6(فضولی بغدادي
  دکتري شد.

شمس دانشگاه عینجا، بهقامت در آنترکیه و امجیب المصري پس از عزیمت به    
اندازي کرد. این ادیب راه این دانشگاه بخش زبان ترکی را درمصربازگشت و 

هشت زبان شرقی و اروپایی ي مصري، عالوه بر زبان مادري خود، بهبرجسته
(فارسی، ترکی، اردو، فرانسه، انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی و روسی) تسلّط داشت. 
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ات ملل اسالمی و جنبه هاي تطبیقی تخصص حسین مجیب المصري در زمینه ي ادبی
ست و از رهرو پژوهش و تحقیق در همین حوزه، تألیفاتی بالغ بر هفتاد اثر از او هاآن

ات ملل اسالمی و شاخه برجاي مانده است. وي با آثار خود، جهان عرب را با ادبی -

ات  زبان و ترك هاي فارسیهاي آن درسرزمین زبان آشنا کرد و در واقع از ادبی
یکدیگر، بهره برد. او یک کردن ملل مسلمان بهي ابزاري در جهت نزدمثابهتطبیقی، به

ات ترکی، درجه پژوه عربنخستین ادب ي دکتري گرفته است زبانی است که در ادبی
ات ترکی (القاهره:  زبان عربی نوشته م)، کتابی به1951و همچنین در مورد تاریخ ادبی

ات تطبیقی اسالمی و نخستین عرب س ادبی است که  زبانی است. وي نخستین مدر
عربی ترجمه کرده است. چنین زبان ترکی دارد و اشعار ترکی را بهدیوان شعري، به

ات تطبیقی اسالمی، نامور کرده است. از میان آثار این اي، او را بهسابقه پدر ادبی
  هاي ذیل اشاره کرد.نمونهتوان به محقّق، می

هاي محلّی فارسی و سرودهاي از ):مجموعهم1948 ه:القاهر(فارسیات و ترکیات -1
- زبان فارسی و بهاي در بیش از دویست، که به(منظومه مثنوي صبح -2ترکی؛ 

ي روابط ایران و مصر در زمان جمال عبدالناصر و از سرگیري سالهمناسبت تیرگی ده
سال روابط در زمان انور سادات، سروده شده است، این مثنوي در شهر الهور به

 رمضان فی الشعر العربی و الفارسی و الترکی -3ست؛ م، چاپ شده ا1977
القدس  -۵؛ ةية و الترکية و الفارسين شعراء العربيالمسجد ب -4)؛ م1964 :القاهرة(
م نوشته شده 2000(جزو آخرین آثار او که در سال  ةين شعراء الشعوب اإلسالميب

 الفرس و التركالصحابی الجلیل سلمان الفارسی عند العرب و  -6است)؛ 
الصحابی الجلیل أبو أیوب األنصاري عند العرب و الفرس و  -7)؛  م1973 :القاهرة(

 -9 ؛ةياإلسالمغزوات الرّسول بین شعراء الشعوب  -8)؛  م1974 :القاهرة( الترك
اثر الفرس فی  -10)؛ م1971 :القاهرة(صالت بین العرب و الفرس و الترك 
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 - 12)؛ م1980 :القاهرة(المقارن  ياإلسالم الشعبيفی األدب  -11؛ حضارة اإلسالم

 المرأة فی الشعر العربی و الفارسی و الترکی دراسة فی األدب اإلسالمی المقارن
فی  -14؛ الفالح فی الشعر العربی و الفارسی و الترکی -13م)؛ 1989(القاهرة: 

)؛  م1967 :القاهرة( القدیماألدب اإلسالمی،فضولی البغدادي أمیر الشعر الترکی 
ایران و مصر  -17؛ اقبال و العالم العربی -16؛ األندلس بین شوقی و اقبال -15

بین األدب العربی  -19)؛ م1950:القاهرة(لترك والفرس ا دبأ من -18؛ عبر التاریخ
و الترکی و  دراسة مقارنة لألسطورة - 20؛ و الفارسی و الفارسی بین األدب العربی

و  -21م)؛ 2000(القاهرة:  الترکی و الفارسی بین الوالد و ولده فی الشعر  العربی
  ).534- 529: 1408باره ر.ك: الشامان، ).(نیز در اینم2003(القاهرة:  الترکی و األُردو

 ، پژوهشی دربین األدب العربی و الفارسی و الترکی دراسة مقارنة لألسطورة    
ات تطبیقی، با رویکرد  شناسی است، که در آن نویسنده با اشرافی که اسطورهبستر ادبی

بر سه زبان فارسی، عربی و ترکی دارد به ارزیابی و شناخت اساطیر پارسیان، اعراب 
ستار  و ترکان، می 335پردازد و در این سیر، حسین مجیب نخستین بخش این ج 

- ي دینی، اسطورههاي عربی، در سه بخش اسطورهاسی اسطورهاي را به بازشنصفحه

ي قهرمانی انگیز، اسطوره در شعر و نثر ادبی و اسطورهي موجودات شگفت
هاي ایرانی را در سپس اسطوره)، 137- 6: 2000(ر.ك: مجیب المصري، دهد اختصاص می

حلیل سه بخش دینی/تاریخی و اسطوره در شعر فارسی معاصر، مورد بررسی و ت
شناسایی آخرین بخش این پژوهش تطبیقی، به). 268-138(همان: دهد قرار می
بخش دینی/ قهرمانی و اسطوره در شعر ترکی معاصر هاي ترکان در سهاسطوره

 ). 321- 269(همان: اختصاص دارد 
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  هاي پژوهش هاي تحقیق و پرسش. ضرورت2
ات حسین مجیب سازد،  المصري را، بایسته می دالیلی که ضرورت نقد و معرّفی نظری

  عبارتند از:
شناسی در طور مستقل با رویکرد اسطورهالف) این اثر، نخستین پژوهشی است که به

ات تطبیقی انجام شده و تنها تألیفی است که بهحوزه بررسی و تطبیق اساطیر ي ادبی
ي علمی، به  اچهاز دری عنوان یک منتقد،پردازد و نویسنده به ایرانی، عربی و ترکی می

پردازد. نگاه تطبیقی حسین مجیب،  هاي این سه بستر زبانی می یابی اسطوره ارزش
کند که اوالً  جزیی و ریزبین است، زیرا در بررسی خود از مواردي صحبت می

اي برد و ثانیاً موارد تطبیق داده شده، دریچه مخاطب را در ژرفا و کنه اساطیر فرومی
سوي اشتراکات  تر به گشاید و او را هرچه بیش طب میجدید را پیش چشم مخا

  سازد. تاریخی ملل اسالمی و نزدیکی اساطیر آنان متمایل می
ت و علمی بودن این اثر، با نگاه محقّقی که به هشت زبان اشراف دارد و  ب) جامعی

ات تطبیقی بهپنجاه سر آورده، وشش سال از حیات علمی و پژوهشی خود را در ادبی
  گردد.دان میدوچن

هاي مختلف ج) با وجود تحقیقات تطبیقی گوناگونی که حسین مجیب پیرامون زبان
ات فارسی، خصوصاً ادب ي او را بهانجام داده است،گرایش و عالقه زبان و ادبی

توان نادیده گرفت. هرچند این پژوهش تطبیقی بوده و در  اساطیري را نمی -حماسی
است، اما مؤلّف هرجا که توشه و توان علمی وي یاري  بخش جداگانه انجام یافتهسه

هایی از اساطیر ایران تطبیق داده و هاي عربی و ترکی را با نمونهداده است، اسطوره
ا دستاوردهاي نو و مهمی را نیز عرضه  خطا نیز میدر این راه، هرچند گاه به رود ام

در بخش واکاوي و  است کهکند. گرایش حسین مجیب به اساطیر ایران تا حدي می
ي وي، سرشار از گفته(که به صبح خودهاي فارسی، از مثنوي بازشناخت اسطوره
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 )258 -244: 2000(ر.ك: مجیب المصري، کند اساطیر ایرانی است) شاهد و مثال نقل می

ها رد پردازد و آننقد آراي نابجاي دیگر محقّقان در مورد اساطیر ایران میو حتّی به
  ). 183-182؛ همان: 145: 2000مجیب المصري،  :(ر.كکندمی

شناسان شناسی حسین مجیب المصري با رویکرد روشمند اسطورهد) هرچند اسطوره
ت گفتار وي زمانی آشکار می ی ا اهم نقد شود که بهقرن بیستم هماهنگ نیست، ام

تنکات، رویدپردازد ودراین سیر بهها میاساطیر ایرانی و تطبیق آن ادها و شخصی -

هاي دیگر اعم از فارسی و عربی هایی اشاره دارد که تا کنون در هیچ یک از پژوهش
ه قرار نگرفته است، ویژگی هایی که ارتباطی نزدیک با اساطیر ایران برقرار مورد توج

ات حسین مجیب المصري در مورد کند. هم می چنین نگارندگان در واکاوي نظری
ه برخی ویاساطیر ایران به ژه بازشناسی آنان در آثاري مانند شاهنامه و اوستا، متوج

اي شدند که ممکن است برخاسته از تعصب عربی جانبههاي یکو داوري تناقضات
فی و نقد  و یا نبود شناخت صحیح و جامع باشد، که به هر روي ضرورت معرّ

ات وي در مورد اساطیر ایران را، دوچندان می کند. نظری  
قطعاً آگاهی ما «گونه است: شناسان در مورد اساطیر عرب اینگاه عموم اسطورهدیده) 

جا که اسناد و مدارك ادبی به ما امکان اي عرب بسیار اندك است،... بدبختانه تا آناز جهان اسطوره
طور اي بهکنیم که روایات اسطوره دهند، مشاهده می وجو در دورترین تاریخ عربستان را میجست
اري، » العرب، تقریباً وجود ندارد تاریخ کهن جزیره در آن اسناد و مدارك مربوط به کلّی : 1384(ستّ
کند، فقدان  گردي که فقر دینی بدویان را دو چندان مییکی از نتایج و اثرات بیابان«)، 35، 26

 ترین بعد پژوهشی حسینمهم). 60(همان: » العرب است اسطوره و آیین در فولکلورجزیرة
صورتی گسترده و هاي عربی، بهي اسطورهمجیب المصري، پرداختن به پیشینه

ها با توصیف و تطبیق این اسطورهتنها بهاست و در این راه، نویسنده نه روشمند
یابی، ها بسنده نکرده، بلکه گام فراتر نهاده و به ارزشهاي ایرانی و ترکی آننمونه

شده، سبب شده است مجموع دالیل مطرح  ها روي آورده است.سنجش و نقد آن
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شناسی، نسبت به سایر پژوهش تطبیقی حسین مجیب المصري در بستر اسطوره
ن تر بنمایاند. گفتارهاي پراکنده و موجز، خود را بسیار برجسته، جامع و مدو  

آنان پاسخ داده شود،  هایی که در این پژوهش، کوشیده شده است بهپرسش   
  عبارتند از:

ه آیا رویکرد اسطوره )1 شناسی تطبیقی در شناختگی اساطیر ملل اسالمی مورد توج
  بوده است؟ 

این رویکرد تا چه میزان توانایی تطبیق و نمایش اساطیر فارسی، عربی و ترکی  )2
  را دارد؟ 

ي کاربرد این رویکرد، چه بسترهایی را در پژوهش حسین مجیب گستره )3
  المصري مورد بررسی قرار داده است؟

  آیا مجیب المصري توانسته است در این قلمرو موفّق عمل کند؟  )4
  پیشینه و روش تحقیق -3

هاي تطبیقی پیرامون شناخت اسطوره را، جایی که بستر این مقاله، پژوهشاز آن   
شناسی ي اسطورهموضوع مورد بحث خود قرار داده است، نگارندگان در پیشینه

شماري اندك از گفتارها، اشارات و مقاالتی بهتطبیقی جز از اثر مورد بحث، تنها 
ات تطبیقی نگاشته شده هایی که در زمینهالي کتابدست یافتند که یا در البه ي ادبی

صورت شکلی جامع و تحلیلی بلکه بهبودند، وجود داشت و یا پژوهندگانی، نه به
ق و توصیف گونه اسطوره را در یک یا حداقل دو زبان مورد تطبیموردي و مصداق

ه در این میان عده توصیف و صورت جامع و فراگیر بهاي نیز بهقرار داده بودند، البتّ
ات تطبیقی پرداخته ت شناخت نقش اسطوره در ادبی ی اند، که در محلّ حایز اهم

د مهدي است.ازاین شمار می ش) در 1390پور (توان به این موارد اشاره کرد: محم
رسی و بازنمایی وجوه تشابه ( در نه وجه) و تمایز (در شش برتحقیقی تطبیقی، به
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پردازد. مهوش وجه) داستان حضرت یقوب و فریدون و فرزندان آنان می

- هاي آفرینش داشتهاسطوره ) نگرشی تطبیقی به1389واحددوست و فهري سلیمان (

باور ي آفرینشی که در معرّفی یازده اسطورهاند و در شکلی مختصر و کوتاه، به
مصریان، عبریان، هندیان و چینیان باستان، یونانیان، رومیان، اساطیر آفریقایی، 

ه این ها و ایرانیان باستان وجود داشته، میآمریکایی و استرالیایی، ژرمن پردازند؛ البتّ
اي نداشته ي آفرینش ترکان هیچ اشارهنکته نیز گفتنی است که، این مقاله به اسطوره

دي و در این مقاله، مورد نقد قرار می است، موضوعی که گیرد. سید حسین سی
هاي ) در یک بررسی، داستان آفرینش انسان در روایت1389پور (اسماعیل علی

اند و به این نتیجه دست یافتند که اي ایران و عرب را مورد تطبیق قرار دادهاسطوره
و عرب دارد که پیوند هاي مشترکی در اساطیر ایران ها و ریشهاین موضوع زمینه
ي خلقت انسان در سلسله مراتب آفرینش اندیشی این اقوام را درباره فکري یا یکسان

اند در طی ش) کوشیده1389پور (کند.سید خسرو خاوري و ژاله کهنموییتبین می
ات تطبیقی؛ به فی و شناساندن جایگاه نقد اسطوره در ادبی - پژوهشی، عالوه بر معرّ

شود؟ چه زمانی  ي تاریخی به اسطوره بدل مییر: چگونه یک چهرههایی نظپرسش
گشا اي روش درزمانی راهشود؟ آیا در نقد اسطوره یک اسطوره در متن ادبی ظاهر می

- ش) در مقاله1389چنین، خلیل پروینی (زمانی؟ پاسخ دهند. همي هماست یا شیوه

هاي مروري، به د نظریات تطبیقی اسطرح مجد المی (که قبالً حسین مجیب ي ادبی
هاي تطبیقی میان آثار ادبی ملل م) با انجام پژوهش1999المصري و طه ندا (د. 

پردازد و درآن، زوایاي گفته و ناگفته و نوشته و اسالمی، مطرح کرده بودند) می
ه را بهنانوشته دجعفر یاحقّی (مخاطبان میي این نظریدر 1386شناساند.محم (

اکاوي اساطیر موجود در متون نظم/نثر ادب فارسی پرداخته است و در وپژوهشی، به
هاي تطبیقی موجود در اساطیر ملل ها، گاه به برخی نمونهتوصیف هر یک از آن
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صفحات )، نیز در اثري با عنوان 2007( هاي داشته است. زینب ابوسندیگر نیز اشاره
تطبیقی (فصل گفتاري کوتاه و نه، تنها در من األدب الترکی الحدیث و المعاصر

نشینی و شهرنشینی، ي بیاباني هزارگاو، جدال بین دو گسترهششم) با عنوان اسطوره
دارد که این اسطوره، تصویري آمیخته از آداب و رسوم و رمز و نماد است، بیان می

پردازد، ها و اختالفات دو محیط بدوي و شهري میشرح کشمکشاین اسطوره به
للی وشهرنشینان جوقورفابههاسطور جدال اي که در آن قهرمانان شاخص روستاهاي ج

اري (109: 2007، هآورند (ابوسنبایکدیگرروي می ش) نیز اثري 1384). جالل ستّ
شناسی و اسطوره در جهان عرب و اسالم، تألیفی با عنوان جهان اسطوره -ايترجمه

ي ي نوشته شده در زمینهچهار مقاله اي ازگردآوري کرده است و در آن ابتدا ترجمه
ات کهن شرق 1 فقدان 3اي اعراب ي اسطوره) ساختارهاي اندیشه2) اساطیر در ادبی (

) 5دهد و در پایان کتاب، دست می) تعبیر خواب در اسالم، به4اسطوره و آیین 
ه از منظر عالم  ستاري با عنوان اسطوره و قص بیان میآغازد و در آن المثال را، میج -

اي که در آن ها و تفسیر تصاویر خیالیجو در این حوزهوبه اعتقاد من جست«دارد: 
هظهورمی(اسطوره) چند قلمرو به ي عالم المثال، شاید از رسند، از دیدگاه نظری

هاي بازمانده از اساطیر آلود اعراب براي رصد کردن نشانهي شركکندوکاو در گذشته
ها در صدر اسالم و جوامع نوپاي اسالمی، نفوذ احتمالی آن کهن و پیگیري رخنه و

زبان و  ) در پژوهشی تطبیقی با عنوان1369تر باشد. محمدامین ریاحی (ثمربخش
ات ترکی و  ادب فارسی در قلمرو عثمانی به شناسایی اثرپذیري و اثرگذاري ادبی
ات فارسی بر یکدیگر می هاي وجود اسطورهصورتی پراکنده، بهپردازد و بهادبی

ات ترکی اشاره می -حماسی طور که نمایانده شد، تا کند.همانتاریخی موجود در ادبی
هاي فارسی، عربی صورت تطبیقی در مورد اسطورهکنون هیچ پژوهش و تحقیقی به
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تازوشایان و ترکی انجام نشده است و اثر حسین مجیب المصري دراین سیر،پیش

ه است.  توج  
ها و دستاوردهاي تطبیقی اند، ازیک سو، نوآورين دراین مقاله، کوشیدهنگارندگا    

حسین مجیب در مورد اساطیر ایران را معرّفی کنند و از دگر سوي، به ارزیابی و نقد 
هاي عربی و در مورد تطبیق اساطیر ایران با اسطوره سویه و نظرات نویسندهآراي یک

ستار، ابت مهترکی، روي آورند. در این جمقد اي سعی شد، تعریفی از دا در طی
ات تبیین رابطهاسطوره و علل و عوامل پیدایش آن ذکر گردد و به ي اسطوره و ادبی

هاي پیشین باشد)، اي که، تا حدودي جامع تعریف و تحلیلگونهپرداخته شود (به
ات تطبیقی و ارتباط رویکرد اسطورهسپس با سیري در سابقه ي و اي پیدایش ادبی

ت شناخت جایگاه این رویکرد در مطالعات تطبیقی، تمهید و بستري را براي  ی اهم
شناسی تطبیقی، فراهم ي اسطورهمعرّفی حسین مجیب المصري و اثر وي در زمینه

ي نگاه حسین مجیب را در مورد تطبیق دریچهسازند، تا مخاطب، آمادگی ورود به
- صورتی محدود و منحصر بهگاه بهآن اساطیر فارسی، عربی و ترکی، کسب کند و

ات وي در مورد گونه اي که بستر این مقاله برتابد، با جوانب و ابعاد گوناگون نظری
ه بهاساطیر ایران آشنا گردد. بی اي و فقر پژوهشی عدم پیشینهگمان این مقاله، با توج

ااي نوین را در زمینهکه در این زمینه موجود است، دریچه ت تطبیقی و گسترهي ادبی -

  گشاید.روي محقّقان میشناسی، بهي اسطوره
 مباحث نظري تحقیق  -4

  . اساطیر دینی ایران در خوانش حسین مجیب المصري1-4
ي پیدایش اسطوره، حسین مجیب ، همگام با دیدگاه هاي ارنست کاسیرر در زمینه   

و باورهاي دینی مردم بیان اعتقادات براین باور است که عامل دین در اساطیر،به
پرستی باشد و خواه هر دین شک دین، خواه بتپردازد، بیها میي بتدرباره
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دیگري، عامل اساسی پیدایش اسطوره بوده است، زیرا انسان در هر عصر و مکان، بنا 
باور و اعتقاد دینی گرایش دارد و بیان این میل و گرایش ذاتی در بر سرشت خود، به

انسان نخستین با ). 58: 2000(مجیب المصري، ودیعت نهاده شده است نهاد انسانی به
ت، در عالم خیال فرو میي ناپختههمان اندیشه رود و در ي خویش، براي درك واقعی

آید. حسین مجیب در بررسی اساطیر ایرانی، عربی ي دینی پدید میاین سیر اسطوره
ند و در آغاز هر بخش نخست، کسه بخش اصلی تقسیم میو ترکی، اثر خود را به

هاي دینی پردازد. اهم موضوعاتی که در اسطورههاي دینی میبررسی اسطورهبه
کنند، صورت تطبیقی ارتباط برقرار میگیرند و با اساطیر ایرانی بهموردبررسی قرارمی

 عبارتند از:

ن موضوع آفرینش جهان، بی درنگ ایدر پرداختن بهي آفرینش:. اسطوره4- 1-1
ي دین و آفرینش برقرار آید که باید پیوندي محکم میان اسطوره ذهن مینکته به

باشد؛ زیرا آفرینش جهان، یقیناً آفریدگاري دارد واین آفریدگار نیز ناگزیر باید، 
وجود خدا معتقد است، حال هر دینی دار است که بهخدایی باشد و این تنها فرد دین

هایی هستند که از پیدایش کیهان، آسمان و سطورههاي آفرینش، اکه باشد.اسطوره
کنند. مبدأ و ها، در میان اقوام و ملل کهن جهان بحث میزمین، انسان و دیگر آفریده

خود ي آفرینش از مواردي بوده است که، همیشه ذهن انسان باستان را بهسرچشمه
ده است، چرایی شماري در این زمینه شهاي بیخلق اسطورهمشغول داشته و منجر به

ا این اسطوره در میان ایرانیان و  ت چنین باوري حکایت دارد، ام این امر، از اهمی
خصوص در مورد پیدایش نوع بشر، بسیار نزدیک به هم و در مواردي اعراب به

ي اندیشی این اقوام را دربارهمشابه یکدیگر هستندواین عامل،پیوندفکري یا یکسان
- پیوند دیگر تبیین میسلسله مراتب آفرینش و نیز موارد همخلقت انسان و جهان در 

ی، (در اینکند  ه . نکته)134-123: 1389؛ سیدي،  56-52: 1386باره ر.ك: یاحقّ ي جالب توج



125 

 
 | 72و71و70 الرقم|بيةالدراسات األد

 
هاي عربی موضوع آفرینش در اسطورهدر بررسی تطبیقی حسین مجیب، نپرداختن به

ا وي در توصیف و تطبیق است و چرایی این امر بر نگارندگان پوشیده است، ا م
- ي آفرینش ایرانیان و ترکان بسیار کوشیده است و حتّی دراین حوزه بهاسطوره

ي آفرینش منطقی و معقول بودن، اسطورهپردازد و سرانجام بههانیز مینقدارزیابی آن
کند.گذشته از ي ایرانیان را مبهم و پیچیده معرّفی میدهد و اسطورهترکان رأي می

سازد تطبیق و توصیف این دو اسطوره نکته هاي در خور توجهی را آشکار میاین، 
ل و درنگ است. ابتدا بهکه شایسته پردازیم: نقل گفتار حسین مجیب میي تأم  
ي آفرینش جهان در باور ترکان، چنین است که پیش از آفرینش ي اسطورهخالصه

کرد و نه ماهی آشکار  ع میزمین و آسمان، فقط آب وجود داشت. نه خورشیدي طلو
ي خدایان و نیاي خان را آفرید. او خداي همهکه خداوند، قرهشد، تا این می

دورآب چرخید.شایدسیاه یا این آغازدلیل نام چون آغازي سیاه بهخان همبشربود.قره
نام کیشی آفرید. خان باشد و معناي آن در ترکی پادشاه سیاه است. وي، فردي بهقره

دور آب نچرخد، خان بهبلنداي آسمان پرواز کند و همانند قرهر آن شد تا بهکیشی ب
ا از پرواز باز ماند و در قعر آب افتاد. کیشی از قره خان که در مقام خدا بود، ام

خان نیز پذیرفت و کیشی از ژرفاي خواست تا او را از غرق شدن، نجات دهد. قره
اي از درون دریا درآورد تا او را از ستارهپشت خوابید. کیشی آب بیرون آمد و به

ت کیشی تصمیم گرفت تا زمین را خان با مشاهدهغرق شدن، برهاند. قره ي وضعی
ا سازد. آنهم گاه دستور داد تا در دریا فرو رود و از آن چون مکانی براي وي مهی

ه ا کیشی تکّ ن گل را در اي از آگلی را بیرون آورده و بر روي سطح زمین بگذارد. ام
خان دور از چشم قرهي وي از این کار، تنها آن بود تا بهدهان خود پنهان کرد. انگیزه

خواست براي  گاه که کیشی میخود بنا کند. آناز آن گل، سرزمینی مخصوص به
خان بلنداي آسمان برود، گل از دهانش خارج شد. قرهساختن آن سرزمین، پنهانی به
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ل را از دهانش بیرون بیاندازد، زیرا در صورت انجام این از وي خواست، تا آن گ
  داد.کار، کیشی جان خود را از دست می

ا گلی که کیشی از دنیایی که قره     خان ساخت، سرزمینی هموار و فراخ بود؛ ام
دهان خود بیرون انداخت، در همه جاي زمین پراکنده شد و بدین خاطر زمین، پر از 

خان از این کار سخت برآشفت و بر کیشی، نام ارلیق گشت. قرهها ها و کوه باتالق
هایی را آفرید و زندگی بر گاه انساني نور بیرون راند. آنگذاشت و او را از پهنه

ر ساخت. او درختی کاشت که نه شاخه از آن رست و  روي زمین را براي آنان، میس
دان نیز نیاکان بشر شدند. هاي آن، مردي آفرید و این مراي از شاخهزیر هر شاخه

خان خواست تا آنان ي آنان شد و از قرهي سیماي این مردان، شیفتهارلیق با مشاهده
ا قرهرا به خان از این کار سرباز زد و آن را ناپسند شمرد. ارلیق، وي تحویل دهد، ام

مده بود، خشم آخان که بسیار بهفساد و کار بد وادارد. قرهتصمیم گرفت تا آنان را به
- حال خود، رها کند. وي، ارلیق را بسیار نفرین کرد و او را بهبر آن شد تا آنان را به

گاه خود قرار داد و ي هفدهم آسمان را اقامتجهان تاریکی در زیر زمین راند و طبقه
پاسخ  ها مشغول شد. ارلیق این کار وي را بیي انسانبه اندرز و راهنمایی همه

کشی و گستاخی، وي را بر آن داشت تا آسمانی  گردن نگذاشت و شرارت،
ي خویش را در آن جاي دهد. این خود بسازد و شیاطین و دار و دستهمخصوص به
سوي او فرستاد تا بر آن شیر را بهنام ماندهخان گران آمد و قهرمانی بهکار بر قره

هاي زیر نیزهآسمان یورش آورد و آن را بر سر ساکنانش خراب کند. آسمان کیشی 
خان نیز، زیر آوار سرزمین ویران این دالور ویران شد. سرزمین هموار و مسطّح قره

وجود آمد. هایی انبوه در آن بههایی بلند و جنگلارلیق با خاك یکسان گشت و کوه
اي در آن بود، خان، ارلیق را در گودي ژرف که نه خورشید و نه ماه و نه ستارهقره

(مجیب المصري، ي روزگار در این مکان بماند ستور داد تا براي همیشهزندانی کرد و د
2000 :274-277.(  
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ت بدون آنمجیب المصري تنها یکحسین که ذکر گردید، چنان     که بار، با دقّّ

دارد و این در حالی است که ي آفرینش ترکان را بیان میجزیی را فروگذارد، اسطوره
ا ناقص،  ي دینی بار در بخش اسطورهي آفرینش ایرانیان را (یکاسطورهاو دو بار ام

ي دینی) ي آفرینش ترکان در بخش اسطورهبار در تطبیق با اسطورهایرانیان و یک
اتی را از آغاز و اواسط این اسطوره میتوصیف می کاهد، توصیف کند، یعنی جزیی

یانه جلوه می بی را نیز بدان اضافه میدهد و حتّی مطالخود را از یک اسطوره عام-

شده در اوستا ي اصیل روایتعنوان اسطورهتوان آن را بهاي که نمیگونهنماید،به
پرداز، کنایه ایرانیان را، داستانپردازد و بهنقد نقل ناقص خود میدانست و سپس به

ذکر هداند. ابتدا بگرا میخواند و در مقابل اعراب را حقیقتگو میپرور و دروغخیال
  پردازیم:ي آفرینش ایرانیان میتوصیف ناقص او از اسطوره

پیش از آفرینش جهان، تنها کیومرث و گاوي نر وجود داشتند و این دو، شش هزار 
ت زندگی کردند، تا این که دو نیروي نیکی و بدي سر سال با هم در صفا و صمیمی

ي رندگان زیست. از الشهعنوان پادشاه حافظ چبرآوردند. کیومرث، فقط سی سال به
گاو نر گیاهان مختلفی روییدند و از جسد کیومرث، نخستین مرد و زن که مشی و 

ا نیروي نیکی و بدي بر آن دو چیره شد و زبان مشیانه نام داشتند، به وجود آمدند. ام
ي که اختران آسمان براي آن دو، آتش فروفرستادند و نحوهدروغ گشودند، تا اینبه

ه از آن و ساختن تبر از آهن، براي بناي خانه از آن درختان را، به آنان استفاد
آموختند. سپس آن دو چهارده انسان را از خود برجاي گذاشتند که نیمی از آنان مرد 

جاي و نیم دیگر، زن بودند. از آن پس، نسل آنان در زمین، فزونی گرفت و در جاي
  ).278-277؛ نیز ر.ك: همان:   157 : 2000(مجیب المصري، زمین پراکنده شدند 

  دارد: مجیب المصري در ادامه بیان می 
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ي وسیلهخالق نداشته وتنهاازکمک اختران آسمان بهاي بهاین اسطوره هیچ اشاره
میان آورده است، و تنها آتش، که اساس زندگی زن و مرد نخستین است، سخن به

تی که موجب می دهیم، ارتباط آن اساطیر دینی قرار  شود این اسطوره را در شمارعلّ
تنها، از سرشت ایرانیان توان گفت که اساطیر دینی ایران نهي خلق است. میبا مسأله

،حکایت دارد،بلکه،گویاي هاي ناممکنپردازي و خلق پدیدهداستانبهو گرایش آنان 
ر آنان، چه که در پندامجازآوري براي شرح و توضیح حقیقت، یا آنبهشیفتگی آنان 
(همان:  خوردچشم نمیاساطیر دینی عرب بهباشد، چیزي که در ، نیز میحقیقت است

ي ترکی هاي ایرانی و ترکی، روشن است، اسطورهتفاوت میان اسطوره). 150-151
ي پردازد. اسطورهنمایش نیکی و بدي میي فارسی بهاز اسطوره تربهتر و واضح

ت آفرینش نپردبهفارسی  ي کند. اسطورهآن بسنده می ذکر اجمالیاخته و بهبیان علّ
ت نزدیکبهترکی در بیان خود  خان و است؛ زیرا نقل رویدادهاي میان قره ترواقعی

  ). 278(همان: » اي داردویژه آفریند که نمادینگیداستانی زیبا میارلیق از زبان اسطوره، 
اي بیان دو روایت اسطورههاي مفیدي که مجیب المصري از این رغم روشنگريعلی
هاي فوق نمایانده شد، نشان از عدم کند، متأسفانه برخی آراي وي که در عبارتمی

ت اسطوره است. مجیب بر آن است هرچه اسطوره  آگاهی وي از چیستی و ماهی
- بافی میپردازي را، دروغ و خیالتر است و خیالتر و داستانیتر باشد، واقعیواضح

انگارد؛ که در منشور عقلی و مادینگی اسطوره را، در زیبایی روایت میپندارد. او ن
ذهنی انسان امروز، قابل توجیه باشد. در مقام اصالح باور مجیب باید گفت: دشواري 
درك اسطوره، از یک سو بدین سبب است که در ذات خود، گنگ و خاموش است 

د کرده و در یو مبناها و کارکردهاي گوناگونی دارد، پیوندها و تداع هایی را تعه
یاري ي آفرینش بهبرگرفته است که گاه براي ما معنا و مقصودي دربرندارد.اسطوره

ت، صورت گرفته و عمل پیوندهاو همخوانی هاي احساسی وشهودي بشر در طفولی
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کند.اسطوره ي امروزي ارتباط برقرار مییافتهکند، که کمتر با منطق و عقل انسجاممی

تبا واقع ا بهی ه مرتبط بوده است، ام ن و تجربی بشر اولیباشیم این  یاد داشتههاي معی
ت ها نیست.اسطوره روایتی خیالی در قالب زبان و در ارتباط صرفاً بازنمایی واقعی

توان از اسطوره ارتباط با آیین، اجتماع و طبیعت بشر بدوي است، بنابراین نمی
توان از روند تکاملی ذهن نبه داشت و تنها میجادریافت و خوانشی دقیق و همه

- آدمی در تعیین منشا و چگونگی ارتباط وي با طبیعت و آفرینش سخن گفت و به

تر باشد، درك و دریافت چه اصیل و کهندرکی سیستمی از آن نایل آمد. اسطوره هر
ها ورهافتد. اسطتري میوخیز بیشخم و اُفتوپیچتوجیهی انسان امروز از آن به 

داستان و روایتی از حقیقت سرگذشت ذهن و روان انسان در جامعه، طبیعت و 
ت  هایی خیالی، میراثجهان است که در قالب پیکره الی انسان امروزي گشته است. فع

تی در جوامع نخستین ی ذهنی هر قوم و ملّ شان، بیرون از یک شکل و ساخت کلّ
ر نبوده است و آدمی به ت و کارکردي فوق اهرچه می میس ندیشیده است، ظرفی

ساخت آن حقیقت بخشیده است و چنین تعبیري اصیلی که ژرفطبیعی نیز بدان می
لی و و روساختش مجاز است، بیش از آن که علمی و منطقی باشد، جادویی، تخی

که پیش از این ذکر کردیم، چنان). 57-13: 1369(نیز ر.ك. مختاري، نمایاند ناباورانه می
ي آفرینش ایرانیان، ناقص، بسیار سطحی خوانش و دریافت حسین مجیب از اسطوره

توان برداشت کرد که یا مجیب، درك و دریافتش از و ابتدایی بوده است و چنین می
که آگاهانه، چنین توصیف ناقصی را، این اسطوره در چنین سطحی بوده است یا آن

ع ترکی نقل کرده است، بر این پایه، ذکر ي آفرینش ایرانیان در مقابل نواز اسطوره
ي یابد. اسطورهي آفرینش ایرانیان، ضرورت میمند اسطورهصورت صحیح و نظام

) 1گیرد: آفرینش در اوستا و دیگر متون فارسی باستان، در دو مرحله صورت می
  ) آفرینش مادي. 2آفرینش مینوي 
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- درازا مینش، دوازده هزار سال بهي آفری) در باورشناسی باستانی ایران، یک چرخه1

گیرد:  شود و آن توسط اورمزد صورت میهزاره بخش می ي سهچهار پارهکشد و به
ي الف) آفرینش مینوي بالقوه: در این سه هزار سال نخستین، آفرینش در اندیشه

ي گذرد وصورتی بالفعل پیدا نکرده ست.ب) بندهشن: دراین سه هزارهاورمزد می
ا هنوز مجرّد و پذیرد و بهآید و پیکره میآفرینش بالفعل در میدوم،  نمود می رسد؛ ام

ي سوم، آفرینش از صورت مجرّد خود پیراسته است. ج) آمیزش: در این سه هزاره
ه  خارج شده و در آن روشنایی با تیرگی، آسمان با زمین، جان با تن و اندیشه با ماد

مرگ و نابودي است و سرنوشت و فرجام کار هر  آمد این آالیشآمیزد. پیدر می
بی است. د) جدایی: در این سه هزاره ي چهارم که بخش فرجامین صورتی مرکّ

صورت نخستین و ي آفرینش مینوي است، آفرینش آلوده و مرکّب دوباره بهچرخه
- ي سوم بههزاره گردد و گوهرهاي ناسازي که در سهي خود باز میمجرّد و ناآمیخته

هزاره یکی  گیرند. در آغاز هر یک از این سهیکدیگر آمیختند، از یکدیگر جدایی می
سازد: هوشیدر آورد و زمینه را براي جدایی فراهم میاز فرزندان زرتشت سر بر می

ي دوم و سوشیانس در آغاز ي نخستین، هوشیدرماه در آغاز هزارهدر آغاز هزاره
مرز با سرزمین تاریک د سرزمینی است روشن و همي سوم. آفرینش پاك اورمزهزاره

گیرد و اورمزد یاران اهریمن، در روزگار آمیزش میان این سرزمین نبرد و ستیز در می
ي میهن، امشاسپندان، را براي مبارزه ي خویش ، یعنی شش فرشتهو نیروهاي بایسته

د و مرداد و اهریمن آفریند: بهمن، اردیبهشت، شهریور، سپندارمذ، خردابا اهریمن می
آورد: اکومن، اندر یا ایندرا،  نیز در برابر اورمزد شش دیو، کماریکان، را پدید می

 ساوول، نانگهیث، تیریز، زیریک.

) پس از آفرینش مینوي، آفرینش مادي و جهانی آغاز گرفت و در این آفرینش، 2   
(گیومرث) آفریده  آب، آسمان، زمین، گیاه، گوسفند (گاو یکتا) و مرد پرهیزگار
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نیک که میان جهان است، آفریده شد   ي راست رود داییتیشدند. گاو یکتا، در کرانه

تازد؛ گاو ي چپ آن. اهریمن بر گاو یکتاآفرید و گیومرث در میو گیومرث در کرانه
- ي گاو را، بهمیرد. اورمزد تخمهکه میگرداند تا آنکشد و گیومرث را بیمار میرا می

گرداند و از آن گرداند و ایرانویچ باز میبرد و آن را با فروغ ماه پاك مییه میپاماه
آیند. از تن گیومرث،  جانداران گوناگون، چهارپایان، ماهیان و مرغان در وجود می

آورد. پس از  هشت فلز سرب، ارزیز، سیم، آهن، روي، آبگینه، پوالد و زر را پدید می
روید داراي دو ماند، از آن ریواسی بر می زمین می ي گیومرث درچهل سال که تخمه

شاخه، یکی مشی یا مهري یا مهال (نخستین مرد) و دیگري مشیانه، مهریانی و مهلیانه 
پراکنند. اورمزد هستی آیند و در گیتی می(نخستین زن) مردمان از این دو مبرمی

  ».ن، روان، آیینه و فروهرآفریند: تن، جاآدمیان در پنج بخش می
  ).166-29: 1375باره ر.ك. بهار، ؛ نیز در این101-95: 1384(کزّازي،                            

ت برداشت نادرست مجیب المصري، ارایهچنان ي صورتی بس که نمایانده شد، علّ
داوري پرداخت که آیا کوتاه، ابتدایی و ناقص بود و با روایت فوق، حال باید به

  د آفرینش ایرانیان، خیالی، مبهم و گنگ است؟مني نظاماسطوره
 ي آفرینش، در اساطیر فارسی و ترکی:وجوه اشتراك دو اسطوره - 

 مشخّص بودن خالق در روایت دو اسطوره. .1

 آب، نخستین خلقت آفرینش مادي. .2

 خان).جانشینی خدا در زمین (گیومرث و قره .3

- خانقره جدال نیکی و بدي، روشنایی و تاریکی (اورمزد و اهریمن ؛ .4
 کیشی/ارلیق).

 آفرینش گیاهی انسان (ریواس و درخت). .5

شیر و پیکار خدایان و رویارویی نیروها (امشاسپندان و دیوان ؛ مانده .6
  کیشی/ارلیق).
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هی که در بخش اسطوره. قهرمانان دینی:4- 2-1 ي از دیگر نکته هاي در خور توج
ز، شاهزاده و قهرمانی اي اوغوچشم می خورد، ذکر سرگذشت اسورهدینی ترکی به

ي دینی کند. این اسطورهپرستی نبرد میمذهبی است که در راه اشاعه و گسترش خدا
ي حماسی ایران، اسفندیاردارد. اسفندیار قهرمانی حماسی شباهت بسیاري با اسطوره

ي پهلوانی نخست،در چهره -1دهد: دو چهره از خود نشان می شاهنامهاست که در 
کندودر این کوشدوبادشمنان نبرد میکه در راه گسترش دین زرتشتی مییابد نمود می

پهلوان و  -2گذراند(قهرمان دینی). خانی را نیز، از سرمیسیر همانند رستم، هفت
پهلوان گیردودر این نمود با رستم، جهانخود میاي حماسی بهجنگاوري که جلوه
انجامد نبرد آن دو مییرد، تقابلی که بهگگردد و رویاروي او قرار میشاهنامه، برابر می

آورد (قهرمان ترین نمود حماسی) را پدید میتن (مهیجبهاي از پیکارهاي تنو رشته
گستر است، تشابه فراوانی با داستان ي نخستین اسفندیار، که پهلوانی دینملّی). چهره

اي دینی، در اسطورهترکان قرقیز اختصاص دارد.ماناس نیزاوغوز و ماناس دارد که به
کند. در گروپی درپی با دشمنان دین مبارزه میهایی ویرانقهرمانی است که در جنگ

. )7(این اسطوره توصیف میدان کارزار، با جادو و امور شگفت و خیاالت همراه است
ل از دویستاین داستان در منظومه وپنجاه هزار بیت سروده شده ي بلندي، متشکّ

اي شناخته شده در اساطیر باستانی ترکان را در بر دارد و اسطوره است و بسیاري از
- اي ترکان بادیه نشین و بیابانبیان زندگی قبیلهآید. این اسطوره بهشمار میجهان به

- هاي خوددرچین ومغولستان نیز دفاع میپردازد که حتّی از،سرزمینگردي می

هی از این منظومه را تشکیل سوز، بخش قابل توجکردند.ماجراي جنگ هاي خانمان
  دهد. طرح کلّی داستان اوغوز چنین است:می

آید که در آن اوغوز، قهرمانی گمنام و با میان میاز این پس سخن از داستانی به
ه خود را به بعد دینی نیرویی شگرف است. گفتنی است که، ما در این بخش، توج
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نوري اُفتاد ت که... اوغوز، چشمش بهکنیم. در این اسطوره آمده اسداستان محدود می

و از آن نور، گرگی پیش روي او پدیدار شد و از وي خواست تا بر دشمن خود 
یابد.  آورد و بر دشمن خود پیروز میجاي مییورش آورد. اوغوز، فرمان وي را به

گر نیرویی خدایی و پنهان است که این پیروزي را براي وي این نور و آن گرگ، بیان
-روح و در نتیجه بهداند. این غیب به ن ساخت. اوغوز نیز منشاء آن را غیب میممک

صل است. گویند: وي مجلسی با حضور مشاوران خود ترتیب داد و به  خداوند متّ
گاه پیشام... بهام و سرد و گرم روزگار، بسیار چشیدهآنان گفت: دیرزمانی زیسته

مادرخود تهدیدبهت که وي(درکودکی)بهجاسخداي آسمان قربانی کردم!...جالب این
دین که وي بهکه بمیرد، مگر آندهان نخواهد گرفت تا اینگوید: پستانش را بهمی

آورد... وي روزي ي تن در داده و اسالم میخواستهخدابگرود،بدینخاطر،مادرش به
ت شگفدختر جوانی افتاد و از زیبایی وي بهجنگل رفت و چشمش بهشکار بهبراي 

ي او شد و وي را به اسالم فراخواند و او نیز پذیرفت. اوغوز ماجراي باختهآمد و دل
ا از اسالم آوردن خود و آن دختر  خود و آن دختر را با پدرش در میان گذاشت؛ ام

گردانی اوغوز، مادر و نامزدش از دین که رويچیزي نگفت. روزها گذشت، تااین
ي خود را از ز تصمیم گرفت تا با کشتن اوغوز، کینهگوش پدر رسید. وي نینیاکان، به

ي پدر اوغوز آگاهی یافت و اوغوز را، از آن وي برطرف کند. دختر جوان از اندیشه
لع کرد. اوغوز نیز جمعی از یاران خود را گرد آورد و بر آن شد، تا به جنگ مطّ
ان را بر پدرش برود. جنگ میان مسلمانان و کافران درگرفت و خداوند مسلمان

چشمش رسید و روزگارش سرآمد. کافران، پیروزي عطا کرد. پدر اوغوز تیري به
چون پدر وي پادشاه بود، اوغوز پس از وي بر مردم سلطه یافت و مردم را به ایمان 

  ).281-279: 2000(مجیب، فراخواند و پرچم جهاد برافراشت 
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گواه روایتی نی شاهنامه نیز بهترین پهلوان کیاشاه، بزرگاسفندیار، پور گشتاسپ    
چنین شاهنامه وجود دارد، ي اَیاتکار زریران و همهاي وي در منظومهکه از بهادري

جان بزرگ یکی از قهرمانان اسطوره ي دینی ایران پیش از اسالم و از پاسداران و مرو
ي دورهي روایی این اسطوره بنابر تحقیقات مستشرقان بهکیش زرتشتی است.سلسله
ي ایاتکار زریران نیز مربوط به ي اشکانی (نگارش منظومههخامنشی و سپس دوره

در شاهنامه و اَیاتکار زریران، طرح ). 131-122: 1384(صفا، رسد این دوره است) می
  گونه است: اي دینی، اینعنوان اسطورهکلّی داستان اسفندیار به

بهی درآمدند. ارجاسپ پادشاه دین پس از ظهور زرتشت، گشتاسپ و پیروان او به
خیونان (ترکان توران) از این امر آگاهی یافت و سخت برآشفت و دو تن از 

نزد گشتاسپ اي بهخواست را همراه با نامهخاصگیان یعنی بیدرفش جادو و نام
فرستاد و از گشتاسپ خواست زرتشت و دینش را رها کند. البتّه بنابر روایت 

داد ولی زرتشت پس از ارجاسپ باج می از ظهور زرتشت به شاهنامه، ایران تا قبل
دارد و گشتاسپ با اشارت گرویدن گشتاسپ، او را از اطاعت و پرداخت باج بازمی

ترش ، زریر، قرار جنگ با ارجاسپ نهاد و لشگر گرد آورد و سپهبد و برادر بزرگ
دست ار بههاي بسیجنگ تورانیان رفت، در این جنگ زریر پس از مردانگیبه

ور (در ایاتکار زریران)، پسر زریر، کین پدر را  بیدرفش جادو کشته می ستَ ا ب شود، ام
ا در شاهنامه این انتقام، بهخواست و او را به دست اسفندیار صورت میقتل آورد، ام -

ا رویارویی اسفندیار و ارجاسپ (تنها دشمن گشتاسپ) و )، 124: 1384(صفا، گیرد.  ام
آفرید، از بند ارجاسپ در که وي در راه رهایی خواهران خود، هماي و بهنبردهایی 
 -3شیران  - 2گرگان  -1خوان (سوي گذر از هفتدهد، او را به دژ انجام میرویین
- گذر از آب در شب) می - 7گذر از برف و سرما  -6سیمرغ  -5زن جادو  -4اژدها 

ه ه برخی محقّقان برآنند که، قص که، ازان آیین زرتشتی، بعدها براي اینپردکشاند، البتّ
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پهلوان کم نداشته باشد، مذهبی آنان، چیزي از رستم جهان -اسفندیار قهرمان ملّی
ی، اند خانی در نظر گرفتهبراي او نیز، هفت ). 897: 1384؛ صفا،  885: 1386(یاحقّ

جز از  ي فرّ برخوردار است: اواسفندیار تنها پهلوانی است که از دو مظهر عمده
تنی اسفندیار، نظرات و آرا فراوان است (در چگونگی رویینتن است ي چشم رویینناحیه

ی،  و بر اثر زنجیري بهشتی، که ؛ )،  9-4: 1384؛ وجدانی،  405-404: 1386ر.ك. یاحقّ
- بندد (در شاهنامه)، جادوي جادوگران را باطل می زرتشت بر بازوي اسفندیار می

. )66: 1388(رستگار فسایی، کند خان چهارم بر زن جادو غلبه میمدد آن در سازد و به
سار، خود را وقف گسترش دین بهی در اسفندیار پس از غلبه بر ارجاسپ و گرگ

؛ نیز ر.ك. همان:  1537-14، ب218- 76/ص5: 1389(نیز ر.ك. فردوسی، کند جهان می
  ). 849-1، ب289-219/ص5

شوداین است که حسین  خواننده حاصل میتعجبی که از این رهگذر براي     
تی تاریخی) تشبیه می مجیب، کندمجیب، اوغوز را به پیامبر اسالم (ص) (شخصی)

آید: چرا با شناخت ژرفی که  ؛ پرسشی در این جایگاه پیش می)280-281: 2000
ج  ات فارسی دارد، این قهرمان را با اسفندیار، مرو حسین مجیب از اساطیر و ادبی

دهد و او را با پیامبر (ص) و تالشی که در راه تبلیغ  کیش زرتشتی تطبیق نمیبزرگ 
عبارت دیگر، احتمالی که وجود سنجد؟ پاسخ و به اند، میو ترویج آیین اسالم داشته

گردد، حسین مجیب المصري، دارد، با اندك تورقی، براي مخاطب ریزبین حاصل می
صورت ین راستین قبول ندارد و بارها بهعنوان یک دین و آیکیش زردتشتی را، به

ي چنین باوري مثابهانگارد و بهمستقیم و یا کنایی آن را دروغی، ادعایی و خیالی می
قی که بهبه اسفندیار نیز نمی ه، هرچند چنین باوري، از محقّ دنبال پردازد، که البتّ

رسد، ولی  نظر میبعید به)، 71-70: 1389(پروینی، وحدت و نزدیکی ملل اسالمی است 
شود. مجیب، زرتشت پیامبر را با  هاي وي چنین دریافت میهر روي، از نگاشتهبه

ان پیامبري عرب  مانی و مزدك در یک ردیف قرار می عیدهد و سپس هر سه را،بامد
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ین) وترك (مسیلمه ي کذّاب، أسود عنسی، سجاح بن حارث تمیمی و حاجی بدرالد
پردازي شان از خیالتفاوت آنان با ایرانیان، ناتوانی«گوید: میسنجد و همانند کرده و می

اق و ارایه هاي آنان ي گفتاري است که به شرح و تأیید این خیاالت بپردازد... و فرق بین اندیشهخلّ
(ر.ك: مجیب » روشنی مشخّص استبا کسانی چون زرتشت، مانی و مزدك در این موضوع به

داند که همانند دیگر ایرانیان مجیب زرتشت را شاعري می) 162- 159: 2000المصري، 
اق برخوردار است  گوید: دین مجوس، او می) 151، 145(همان: از خیالی شگرف و خلّ

  ).65، 29(همان: گذاري کرد نام زرتشت آن را پایهدینی است که فردي به
 ي قهرمانان دینی در اساطیر ایرانی و ترکی:وجوه اشتراك اسطوره - 

 (اسفندیار/گردد ي گسترش دین میري، پشتوانهمان و جنگاوقهر .1
 ماناس). اوغوز/

جدال و رویارویی روشنی و تاریکی، خیر و شرّ (زرتشت، پیامبر نور و  .2
ي دینی اسفندیار/ نور و روشنایی و نیرویی خدایی روشنایی در اسطوره

 ي دینی ماناس).در اسطوره

عبارتی، شگرف برخوردارند و بههاي دینی از نیرویی قهرمانان اسطوره .3
 ناپذیر هستند.آسیب

 مرزي قهرمانان در برابر دشمنان.نبرد و پیکار برون .4

  هستند. ي دینی ایرانی و ترکی هر دو شاهزادهقهرمانان دو اسطوره .5
می که در پژوهشیکی از مضمون. ستایش درخت:4- 3-1 ها  هاي اساطیري مه

ه قرار گرفته است، مض داشت درخت در میان مون ستایش و پاسکمترمورد توج
عنوان رکن و اساطیر ملل است.در نظام تصورات انسان از عالم هستی، درخت به

شود و در فضایی ي هستی و ارتباط میان زمین و آسمان و ستون گیتی تلقّی میپایه
کند نماید؛ فضایی که در آن درخت حرکت، رفتن و شدن را تداعی میسبز روي می
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زایی مانند ماه، آتش، شه بر بستري از نمادهاي روشن، زاینده، زنده، و حرکتو همی

 کند و طراوت و شادابی وخورشید، آب، آناهیتا، زن، شیر، گاو و... حرکت می
دهد ي معناي نمادین خود نشان میسوي نور را، در جوهرهبالندگی و رفتن به

- درخت در طول تاریخ بشر، بهي نگاه اساطیري بهگستره). 11: 1381(پورخالقی، 

ن است.درخت در باور ایرانیان محوري خصوص ایرانیان از نخستین نشانه هاي تمد
ي این اي از نمادها و معانی است، در بیشینهاي درهم تنیدهگیري شبکهبراي شکل

جهت نیست که تبار و نمادها، درخت نشانی از زایش، حیات و زندگی است؛ بی
کنند و گاه از این نامه، مشخّص میا را با درخت یا همان شجرههدودمان انسان

ی، کنند عنوان درخت مراد یاد میي طبیعی، بهپدیده ترین برجسته). 352: 1386(یاحقّ
ات فارسی، درخت در آن نمودي پایدار دارد، شاهنامه ي حکیم منبعی که در ادبی

درخت پرشکوه و  570رجمند، ي اهاي این نامهي توس است. در میان بیتفرزانه
ي ایرانیان، شاهنامه، جز از چند مورد سرافراز روییده است. در سراسر حماسه
جا درخت و انواع گوناگون آن در شود. همهتوصیفی مستقل از درخت مشاهده نمی

تصویري کوتاه و رمزگونه، همراه با نمادهاي پیوسته به آن، هنجاري پسندیده و 
از این روست که ). 35: 1381(در این باره ر.ك: پورخالقی، آفریند می اي پرشکوه راجلوه
گیرد. خود میاي آسمانی و مینوي بهشود و جلوه اي پاك و پیراسته انگاشته میپدیده

فی و تطبیق نمونهنخستین پژوهشگري که در این بستر به س معرّ هایی از مضمون تقد
پردازد،حسین مجیب المصري  ترکان می درخت در میان اساطیر ایرانیان، اعراب و

ه دراین بخش نیزبانگاهی تاریخی و واقع سونگر، به  تر یک گرایانه و بیشاست که البتّ
پردازد. در این اي درخت، در باور ایرانیان، اعراب و ترکان میگاه اسطورهنقد جاي

نا و هاي اساطیري نیز درخت در باور اقوام عرب و ترك، همان نماد، معنمونه
  مفهومی را دارد که، مورد نظر ایرانیان است.
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- سرو کاشمر دارند. گویند: زرتشت، پیامبر گذشتهایرانیان نیز درختی موسوم به       

فال نیک در کاشمر که روستایی از توابع خراسان بود، ي ایرانیان، درخت سروي به
- وس نشاند. بهکاشت. وي درخت دیگري را نیز در روستاي فارمد از روستاهاي ت

اي است. از آن جمله، نسبت دادن شک این درخت، درختی اسطورهدالیلی چند، بی
این ادعاکه زیست. کاشت این درخت به زرتشت است که هزار سال قبل از میالد می

اسی درسالي یکی ازخلفا ل عب اسی(متوکّ کنی آن را داده نیز، ه.ق.)،دستور ریشه247عب
یرا بسیار بعید است که درختی چنین زمان مدیدي باقی تواند درست باشد؛ ز نمی
اي ها نیز حکایت از آن دارد که این درخت به اندازه. مطالب برخی کتاب)8(بماند

شده، که بر دورترین فواصل  هایی از آن جدا میباورنشدنی تناور بوده است و شاخه
-293: 2000(مجیب، شمار در آن آشیانه داشتند  انداخت و پرندگانی بی سایه می

ي آن وجود دارد که درباره) 9(األنواطذاتدر باور عرب، درختی موسوم به). «294
چنین آمده است که این درخت، تناور و سرسبز بود که قریش و سایر مشرکان، هر 

- رفتند و ساز و برگ جنگی خویش را بدان آویزان کرده ودرپیش سراغ آن میسال به

ات درخت، به بریدند و اتراق میگاه آن، حیوان سر می روشنی کردند... این خصوصی
(همان: » دهد که در باور عرب جاهلی از ویژگی خدایی برخوردار بودنشان می

، درختی در نزدیکی عرفات بود که در پیش گاهش قربانی )10(چنین در باور عرب عزّيهم). «292
-عفریتهقطع آن، سبب گردید تا بن ولید بهالد داشتند، ولی مبادرت خدعا برمیکردند و دست به می

موي از آن خارج شود و همین امر، مردم را از پرستش عزّي بازداشت. باید گفت عزّي اي ژولیده
» اي داشته استي جاهلی و چه در صدر اسالم، باوري اسطورهخاطر این رویداد، چه در دورهبه

مان بر روي درختی فرود آمد که بسیار شبیه زنی در یکی از اساطیر، نوري از آس«). 160(همان: 
تکّه شد و پنج کودك از آن بیرون  آبستن بود. این نور پیوسته، نه ماه و ده روز تابید. سپس تکّه

ترین آنان، بوغوخان نام  نیکی آنان را پروردند. کوچکداري کردندو بهآمدند.ترکان ازآنان نگه
پادشاهی خود پذیرفتند. وي با چینیان مبارزه کرد. ید، او را بهسن جوانی رسگاه که وي بهداشت. آن
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ها پایان دهد، دختر پادشاه چین را که بر کوهی به نام خواست به این جنگ پسر بوغوخان که می

زنی گرفت. این کوه همان بود که آن درخت بر روي آن هولین، قصري براي خود ساخته بود، به
توان در  ي این درخت را میانی، آن را در برگرفته بود.... اسطورهقرار داشت و آن نور شگفت آسم

نام خواب سلطان عثمان اول نیز، یافت. ماجرا از این قرار است که سلطان، مهر دختري جوان به
گاه که پذیرد. آن کند، اما پدر وي نمیخاتون را در دل دارد و او را از پدرش خواستگاري میمال

هایش را از پشت وي کند که درختی تناور، شاخه رود، در خواب مشاهده می خواب میسلطان به
اش میان مشرق و مغرب گستران است... وقتی خواب خویش را براي پدر دختر درآورده و سایه

گاه وي پادشاهی خواهد رسید. آنگوید که وي بعدها بهکند، او در تعبیر خواب سلطان می بازگو می
روشن است که درخت ترکان، خیالی بوده، «). 291، 283(همان: » )11(پذیرددامادي خود میرا به

-پاس بزرگي مصنوعات چوبی را بهپندارند. آنان، همه هرچند که در اساطیرشان، آن را واقعی می

س می ی پس از اسالم نیز این درخت، در ذهن آنان  داشت این درخت، مقد دانستند و همواره حتّ
ا درخت عر م است و قداست آن براي عرب پس از اسالم نیز روشن بوده ماند؛ ام ب، حقیقتی مسلّ

آید و قامت بلند به آن میان میاست. درخت سرو ایرانی که گاه در شعر فارسی از آن سخن به
خاطر انتساب اي در دست نیست که نشان دهد، ایرانیان گذشته بهشود، با این همه نمونه تشبیه می

س میپیامباین درخت به 294-293: 2000(مجیب المصري، »دانستند رشان، زرتشت آن را مقد .(  
گذشته از آراي ناصواب و شخصی مجیب در مورد حقیقی یا غیر حقیقی بودن     

ي درخت در باور ایرانیان، اعراب و ترکان، حتّی از توصیف آشکاري که اسطوره
زرتشت، آورده است نیز غافل بوده دقیقی در شاهنامه از سرو کاشمر و انتساب آن به

  است:
  پیـش در آذر  انـدر  بکشـتیکی سـرو آزاده بـود  از بهشـت      به

  نبشتـش بر آن زاد ســرو سهـی      که پذرفت گشتـاسپ دیـن بهـی
  گــوا  کـــرد  ســـرو  آزاد  را     چنیـن  گستـراند  خـرد  داد  را

  مر آن سرو استبر گشتـش میـان     چو چندي برآمـد بریـن سالیـان 
  چنـان گشـت آزاد، سـرو بلنــد      که بـر گـرد او برنگشتـی کمنـد
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  چو بسیار بن گشت و بسیار شاخ      بکرد از بر او یکی خـوب کـاخ
  بـاال و پهنـا چهـل      نکـرد از بنـد، انـدرو آب و گلچهـل رش به

  )67-61ب :5/82: 1389(ر.ك. فردوسی،         
اي دیگري نیز از گذشته از توصیفی که حسین مجیب از سرو کاشمر دارد، نمونه    

ت زایندگی درخت ارتباط دارد. این نمونه،  سرو در شاهنامه وجود دارد که با خاصی
اك می بیند و درخت سرو در آن خواب، نماد انسان و  خواب رازناکی است که ضح

ان است، چراکه فریدون در سیماي درخت سرو روي پیدایش فرزندي از تبار ایرانی
این خواب تقریباً مشابه )، 107-42، ب62-57/ ص1: 1389(ر.ك. فردوسی، نماید  می

ل است.نمونه ي خواب سلطان عثمان او  
 :وجوه اشتراك ستایش درخت در اساطیر فارسی، عربی و ترکی -

 درخت.وجود باوري نمادین نسبت به .1

 و حیات دویاره.ارتباط درخت با زایش  .2

 ي پیوستگی تبار و دودمان.نشانهدرخت و نمود آن در خواب به .3

شود و اي فراطبیعی، آسمانی و مینوي انگاشته میعنوان پدیدهدرخت به .4
  گیرد.خود میاي خدایی بهنمود و جلوه

حسین مجیب المصري، در بررسیی که از اساطیر  . ستایش آب، ماه و گاو:4- 4-1
ها و ي دینی از واالیی جایگاه آب و ماه و نشانه، در بخش اسطورهملل داشته است

توصیف بخش، به کند، او در ایننمادهاي آن در میان ایرانیان، اعراب و ترکان یاد می
ا نکته، آنهایی از این باور مینمونه جاست که ارتباط میان این عناصر را پردازد؛ ام

- خوانی روشنی مشاهده نمیهم هاي آنکند و بین عناصرطبیعی ونماددرك نمی

دهد. مجیب المصري بر این باور ها ارایه میکندوتأویل و برداشتی نادرست، از آن
ستایش عناصر طبیعی، باوري مشترك میان ایرانیان و هندوان است که گرایش به



141 

 
 | 72و71و70 الرقم|بيةالدراسات األد

 
ت این امر را در دوران هم جوید و زیستی اقوام هندوایرانی میاست و چرایی و علّ

 ومعین)161-159: 2536(اي ادعاي خود، هنگامی که با تکیه بر گفتارهاي پورداوودبر

س آب در نزد ایرانیان میبه )35-43: 1326( پردازد، شاهدي از توصیف چرایی تقد
ت نظر وي حکایت اساطیر هندوان نقل می کندکه کمتر بدان اشاره شده است و از دقّ

  ).143-142: 2000(ر.ك: مجیب المصري،                      .                             دارد
نداي شود، عرب جاهلی به آب و علف، موجب میزندگی در سرزمینی پهناور و بی

فطرت تشنه و خداجوي خود پاسخ دهد. وي آسمان، ماه، خورشید و ستارگان پرنور 
اره میرا در پی یافتن اثري از خداوند، به پیرامون خود قدرتی برتر نشست و چون  نظّ

عرب، ماه را نیز همانند شد... ها مشغول میپرستش این پدیدهیافت، به ها نمیاز آن
شکل گوساله با گوهري در دید و براي ماه نیز، بتی بهپرستش می خورشید، سزاوار 

اي ماه و خورشید متفاوت بود. عرب ماه را الهه...نگرش عرب نسبت بهدست ساخت
دلیل انتخاب گوساله آورد... دید که زیبایی وسروررا، براي وي به ارمغان میزیبا می

براي ماه، بر ما نیز پوشیده است؛زیرا آن دو با هم،هم خوانی ندارند. شاید از روي 
  . پنداشت هالل ماه، آن را همانند شاخ گاو میگمان، بتوان گفت: عرب با نگریستن به

  ).64-61: 2000(مجیب المصري، 
- ي موجودات زنده وموجب رشد گیاهان میي حیات همهایرانیان آب رامایه

گرفتند... در برابر این نیروي سودمند، دانستند،که جانوران غذاي خود راازآن برمی
سالی بود... آوري نیز وجود داشت، که در رأس آن، تاریکی و خشکنیروي زیان
د و از آلوده کردن، فرو رفتن و شمردن گوید: ایرانیان آب را محترم میهرودت می
ي سرازیر شدن کردند... آنان با مشاهده هاي خود در آن خودداري میشستن دست

پرداختند... در باور  تکریم آن میدرنگ به دریا، بیآب از صخره و ریختن آن به
س است و آب شور موجود در دریا، در نزد آنان قداستی  ایرانیان تنها آب شیرین مقد

عنوان یکی از عناصر طبیعت، در اساطیر دهد که آب،به ها همه نشان می. ایننداشت
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ه بوده است. چون ایرانیان گذشته از نژاد آریایی بوده اند، دینی ایرانیان مورد توج
تفاوتی میان اساطیر دینی ایران و هند وجود ندارد و ناگزیر، باید از آنان نیز سخن 

کردند. هاي عبادي برگزار می، آیینهاونا، خداي آبفارمیان آورد. هندیان براي به
ادان براي دعا، نزد وي می رفتند تا آنان را مورد رحمت خویش قرار دهد و  صی

اي نفوذ کند. خداي آب بر مناطق گسترده اسباب نعمت و آسایش آنان را فراهم می
یان پذیرفتن آب، ... زیرا پاکردند افرادي را براي او قربانی میداشت و بنابر عادت، 
  )143-139(همان:                                             .گشت نابودي آنان را سبب می

که معتقد چناني ادیان خود دارند... همترکان، اساطیر دینی متعدد و متفاوتی درباره 
  .کند دار واجب بود براي آنان قربانی وجود پریانی دریایی هستند، و بر فرد دینبه

  )271(همان: 
منظورپیدایی و شناسایی ارتباطی که میان عناصر طبیعی و جایگاه واال و به     

خصوص آب، ماه، گاو و درخت در باور ایرانیان، که تقریباً مشابه ها، بهي آنخداگونه
ي ایرانی ساختار طبقاتی جامعهبایست بهباور اعراب و ترکان نیز هست، نخست می

ه کرد؛ گیرند. در این ساختار اي که در آن، مردمان در سه طبقه جاي میجامعه توج
صورت نمادگونه شکل گرفته است، معیار جایگیري مردمان در طبقاتی، که بیشتر به

ي ارتباطی است که آنان با طبیعت و محیط پیرامون خود تر برپایهي سوم، بیشطبقه
کند، رنگ آنان را مشخّص میدارند، ارتباطی که چگونگی فضیلت، خاصیت و 

ات ایزد و حتّی دشمنان آن ها را، پیش چشمانشان معیاري که چهره و خصوصی
کند. این طبقه، ها مشخّص میکند و جایگاهی خاص را براي ستایش آنترسیم می

ا ارزش و کارایی آني دیگر، مقامی نازلاگرچه نسبت به دو رده ها بسیار تر دارند، ام
هاي ي آفرینش، زایندگی و حیات گیتی، با مؤلّفهاي چرخهگونه، بهچشمگیر است

  یابد.ي آنان پیوند مینمادگونه
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  طبقات
معدل 
  عضوبدن

ت  فضیلت هاآتشکده  پتیاره  ایزد  رنگ  خاصی  

  آذرفرنبغ  دروغ  اورمزد  سفید  قدرت و تصمیم  حکمت و خرد  سر  پادشاهان

  سینه  جنگاوران
شجاعت و 

  نبرد
نگهابانی و 
  پاسداشت

  میترا  سرخ
سپاه 
  دشمن

  آذرگُشنسب

ت و پاکی  شکم  ورانپیشه   عفّ
باروري، حیات و 

  سالمت
سبز 
  یا آبی

آناهی
  تا

-خشک

  سالی
-آذربرزین

  مهر
  ): ساختار طبقاتی جامعه در ایران باستان1نمودار (

شان را یکسره مادي و در پیوند وران، چیستیي پیشههاي ردهبا نگاهی به ویژگی    
بینیم، کارایی آنان در این جامعه با سازندگی، باروري، حیات و با عناصر طبیعی می
ت شان زمانی آشکار میشود، فضیلت سالمت سنجیده می گردد که در این کارایی عفّ

و پاکی پیشه کنند، حیات و پویایی این رده، در گرو آب و رویش است، این 
ها نیز ناسی رنگ و سمبولیسم رنگشگردد، در جهان پیوستگی با طبیعت سبب می

آورد و پیامش، رویش و پویش و رنگ باشند، آسمانی که رهسبزپوش و آسمانی
هایی طبیعی اي این رده، نمادها و نشانهعبارتی آب است. باور اسطورهزندگی و به

ا در برداشت و خوانش حسین مجیب دارد که ستایش می شوند، ام
ها نیست.نگارندگان برآنند که وستگی روشنی میان آنالمصري،ارتباط،انسجامی وپی

گشته، ایرانیان منحصر نمیگیر و شایع بوده که تنها بهاي، باوري همهاین باور اسطوره
تر، در گرفته است. هرگونه توصیف و چندوچون بیشبلکه اعراب را نیز در میان می

توان در این نمودار ا، میهاي طبیعی رمورد پیوستگی و انسجام این نمادها و نشانه
  ).30-15: 1389؛ محمدي،  25-11: 1381(نیز ر.ك: پورخالقی،  فراخواند
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  اي آب، ماه، گاو و درخت در نظام آفرینش) نمودار ترسیم ارتباط اسطوره2نمودار (
هاي اساطیري ایرانیان، وجوه اشتراك جایگاه آب، ماه و گاو در باور - 

 اعراب و ترکان:

ت محوري آب در پیدایش و شکل .1 ی ن.اهم گیري تمد 

ي مرگ و ي چرخهپیدایش گیاهان و ادامهارتباط آب، ماه و گاو با زایش، رشد و  .2
 زندگی.

 سالی و تاریکی.تقابل آب و روشنایی با خشک .3

شوند، ها انگاشته میي آن (آناهیتا/فارونا)، خداي آبدر باور اساطیري، ماه و الهه .4
 رو جایگاهی واال دارند.از این

هستی، 
 زایندگی
 روشنی

زندگی و  
 ماه )١٢(گاو

 آب
 )هاآناهیتا/ خداي آب( حیوانی ماه نمود

 انسانی ماه نمود

 آسمان

 زمین

 يهکنندباروري/پاك
 گوهر گیاهی ي گاوتخمه

ي باروري/پرورنده
 ي گیاهان تخمه

 اژدها نمود حیوانی آن -سالی، اهریمن هستیخشک

 

 درخت



145 

 
 | 72و71و70 الرقم|بيةالدراسات األد

 
- رفتن خشکانجام مراسم قربانی، براي رونق گرفتن زندگی کشاورزان و از بین  .5

  سالی.
  . اساطیر تاریخی (حماسی)ایران در خوانش حسین مجیب المصري2-4

آید که رویداد آغازین، جایی در تاریخ وجود میسو، تنها زمانی بهاسطوره از یک   
ها و ، واقع شود،اسطوره، حکایت خاستگاه)4(نداشته باشد و در زمانی پیش از تاریخ

اند، زمانی غیر از زمان واقعی روزمره، ی اتّفاق افتادههایی است که در زمانی ازلریشه
ا تاریخ، حکایت وقایع اخیر است که به اند که وقایع جا گسترده شدهتدریج تا بدانام

اند و در فرایند تکوین اند و در زمانی انسانی قرار گرفتهگذشته را نیز، در برگرفته
تري که بین اسطوره و رك و مهماند. از سوي دیگر، فصل مشتتاریخ، نگاشته شده

گردد که  ها روشن میتاریخ وجود دارد، از طریق بسط مفهوم اسطوره به انواع داستان
نامی و ها گمي آنوفور وجود دارند، وجه مشترك همهدر جوامع ابتدایی معاصر، به

ت هستند و تمامی اعضاي گاهی معین است، آننداشتن خاست ها دستاورد سنّ
ها را قبول دارند و در عین حال، اي خودآگاه و یا ناخودآگاه، آنگونهبهجامعه، 

دهند، تضمین  هاي بعدي انتقال مینسلکنند و بهها را نقل میغیرازافرادکاین اسطوره
ت و وثاقت آن ترین شاخص). 4-1: 1386(ریکور، ها وجود ندارد دیگري براي صح

  نوع داستانی اسطوره، حماسه است، چرا؟
- آورد که در بخش ارج از ادب جهانی را، پدید میاسطوره بخشی گسترده و گران    

شود. ادب حماسی با اسطوره پیوندي سرشتین و  هاي ادبی، حماسه، خوانده میبندي
- ساختاري دارد. اسطوره همچون مادري است که حماسه را در دامان خویش می

اسطوره است و حماسه، بستري اي، روست که خاستگاه هر حماسهپرورد؛ از این
ادبی است که در سازه و سرشت خود، از اسطوره جدایی ندارد. حماسه، جایگاه و 

                                                             
)٤(  Prehistorically Times  
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خود اي است که در آن اساطیري که بیشتر، ملّی و میهنی هستند،نمودادبی بهزمینه
اي که با ساختار، زبان ومنطق اسطوره،بیگانه گیرند.در این میان، پژوهندهمی

سزد، که میتواند آشناي حماسه باشد و ادب حماسی را چوناناست؛هرگز نمی
اي و باورشناختی را، از درون بررسد و دریابد و ژرفاها را بکاود و بنیادهاي اسطوره

ها جز پندارهایی تواند، بیانگارد که افسانهها بدر آورد، چنین کسی به آسانی میآن
و باورناپذیر که هر  ا و رویدادهایی شگفتهتوانند، بود و چهره بنیاد نمی پریشان و بی

تی را باز نمیها بازمیدم در جهان، بدان 3: 1388(کزّازي، تابند  خوریم، هیچ واقعی .(
اك، گرشاسپ، کی ضح ، کاووس، سام نریمان، زال و رستم، تهمورث، جشن سده، فرّ

نعکاس و همه از موضوعاتی هستند که برخی آبشخوري جز از اوستا ندارند و در ا
دار شاهنامه هستند، حسین مجیب المصري، در بررسی ي ادبی خود، وامگستره

هاي تاریخی، مورد بررسی قرار داده است، ها را ذیل عنوان اسطورهاساطیر ایران، آن
هب، الکامل فی التاریخ،  ي نقل منابعی نظیر تاریخ طبري، مروجکه بر پایهتر آنمهم الذّ
ها را خرافه و دروغ پردازد و آن توصیف اساطیر ایران میعیون، بهاألخبار و سحرال زین

  ).                             268: 2000(مجیب المصري، کند معرّفی می
نخست باید گفت نبود درك روشن از تمایزي که میان اسطوره و تاریخ وجود دارد، 

یران را، حماسی تنها این دسته از اساطیر اسبب گشته است، حسین مجیب، نه
ها در ذیل عنوان، تاریخی مورد بررسی قرار دهد گویی شاهنامه نخواند، بلکه آن

گاه در تناقض آشکار کند، و آن هاي خود بدان استناد نمیوجود ندارد و او براي گفته
بر «گونه بیان نماید: پندارد و بدان باور دارد را، اینچه میهاي پیشین خود، آنبا گفته

فردي مشخّص، منسوب نبوده و هایی قدیمی است که بهاساس اسطوره، داستاناین 
که خود، گفتار افرادي آگاه بوده آید، گذشته از آن شمار میتا حدودي، تاریخ نیز به
ا با این وجود،  تی ). 268(همان: » در نظر ما خرافه و دروغ استاست، ام اسطوره، هوی
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ره پدیده، داستان و حکایتی است که در نوع عبارت دیگر اسطوساز است، به متن

تی است که پیش از تاریخ است و پشتوانهخود، ازلی و مربوط به ت و آرمان ملّ ي هوی
 تاریخ خود را، در قالب حماسه متبلور ساخته است و این اصلی که حسین مجیب مد
ي نظر قرار نداده است و همین نگرش سطحی، سبب گشته است که او، از پوسته

ساخت هاي حماسی ایران فراتر نرود و بنیاد و ژرفظاهري و نمادین اسطوره
- ها را، در شاهنامه، نکاود و در توجیه پندار نارواي خود، نهاي آناسطوره -حماسی

چون او یازد، که همگفتار آثاري دست میاي ندارد، بلکه بهشاهنامه اشارهتنها به
ها در آن، د گفت: تاریخ منشاء و مبنایی است که پدیدهاند. در نقد نظر او بایاندیشیده

- ها و تواناییکه اسطوره بنا بر ویژگیپذیر هستند، حال آنمشخّص، واقعی و پایان

خلق و که داراي پیچش و ابهام است بهي مقابل آن است، گذشته از آنهایش نقطه
رو در تاریخ نیز راه ن رهپردازد که همواره پابرجا هستندوازای هایی میي پدیدهارایه
سازد.  یابند و نمود خود را، همراه با پیوستگی خیال و آرزو، در حماسه آشکار می می

ت تاریخی می ا بسی فراتر از واقعی نمایاند که  زبان حماسه این اساطیر را روشن، ام
ي مشترکی که تاریخ و حماسه در داراي پیچیدگی اسطوره نیست، همین حوزه

ت د هاي حماسی ایران را، ارند، سبب گشته است، حسین مجیب، اسطورهواقعی
ها صادر کند. با این وجود، در تطبیق تاریخی بپندارد و حکمی مطلق در مورد آن

ه دارد و آن:یکی از داستاناساطیر ایرانی، عربی و ترکی دستاوردي جالب هاي توج
ی -1801نام ادوارد لین (به قهرمانی، روایت ابوزید هاللی است که خاورشناسی -ملّ

عادات و نام زبان انگلیسی) در کتاب خود بهبه شبمترجم هزار و یک( )5(م)1876
ي و بررسی آن پرداخته مطالعهبه )London:1860()6(ثینالمحدتقالید المصریین 

                                                             
)٥( Edward William Lane 
)٦( An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians 
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کند، بیش از یک و نیم قرن است که مصر بیان میاست.لین، پس از مسافرت به
خوانند و از با عنوان ابوزید هاللی را می نواختن تار و به آواز بلند، روایتیراویانی با 

ه مشهور هستند. لین بهاین جهت به یانه را مورد طور ویژههاللی اي این داستان عام
ه قرار داده است. توج  

ي خضراء، شود. گویند: مادرش شاهزاده زاد ابوزید میاسطوره از همان بدو تولّد، هم 
ه بود که با شاهزادهدخ نام رزق ازدواج کرد. خضراء، روزي در اي بهتر حاکم مکّ

کند و آنان ي مهاجم ستیز میاي پرندهرنگ دید که با دستهاي سیاهمسیر خویش پرنده
ي این پرنده شد و از خداوند کند. وي، بسیار شیفتهخوبی از خود دفع میرا به

ي مهاجم اي پرندهاین پرنده، قوي که بر دسته رنگ و همانندخواست، تا نوزادي هم
ي او را برآورده کرد و ابوزید را که پوستی وي بدهد. خداوند خواستهفایق آمد، به

ا سیاهی ابوزید سبب شد پدرش، از وي بیسیاه داشت، به زاري وي ارزانی کرد. ام
جوانی ها بهجسته و او را فرزند خویش نداند و همسرش را طالق دهد. ابوزید بعد

ل می گاه که میان گردد تا آني جوانان و دالوران میشود و سرآمد همهبرومند مبد
هایی بس شگفت از خود ها و دالوريي او و پدرش جنگ درگرفت. رشادتقبیله

ي پدرش واردآورد.مطابق این داستان،پدرش وي نشان داد و شکستی سنگین بر قبیله
کدام، یکدیگر را بشناسند. ابوزید پدرش را از که هیچآنیخواند، بمبارزه فرامیرابه

خواهد، جانش را بستاند، کشد و چون میزیر میکند و بهخان زین اسب، برمی
دارد. ابوزید در این داستان، آید و او را از کشتن پدر بازمی مادرش خضراء پیش می

ي انجام آن هاز عهد دهد که هیچ پهلوانی قهرمانی قابل است و کارهایی انجام می
هاي وي با داستان رستم، داستان ابوزید و جنگاوريآید. شباهتی که میان برنمی

تخورد، یگانه انگاشتن هر دو تن، بهچشم می، بهقهرمان ایرانی هاي عنوان شخصی
  ).129-128: 2000(مجیب المصري، اساطیري است 
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هاللی شباهتی آشکار و پیوندي ي حسین مجیب، روایت ابوزید برخالف گفته    

دارد. در ) 1608-41، ب282-164/ ص1: 1389(ر.ك: فردوسی، ي زال منسجم با اسطوره
شده،  شناسی تطبیقی، داستان ابوزید هاللی و زال را با عنوان، کودکان راندهاسطوره
ی که عموماً مذموم و منفیباز می شناسند، کودکانی که بر اثر عامل و ویژگی خاص 

. ابوزید و زال گذشته از سرگذشت تقریباً )13(شوندي خویش طرد میاست، از جامعه
هاي تطبیقی شان، پیوند مهم دیگري نیز دارند که تا کنون، در هیچ یک از نمونهمشابه

شناخته شده، مشاهده نشده است. در اساطیر ملل، همواره پیش از تولّد کودکان رانده 
گویانی، نهاد سیاسی یا حکومت پدري را، از وجود آنان شناسان و پیش، ستارهشده

برحذر داشته و از قدرتی که این کودکان، در آینده خواهند یافت، بیم و انذار 
اند؛ تا گرفته همین سبب کارگزاران نیز مادران این کودکان را، زیر نظر میدهند، به می
درنگ، آنان از تولّد، بی ي کار از دست نشود و پسهنگام زاده شدن کودك، چارهبه

افکنند، ولی پس از اي دور از حیات اجتماعی میگوشهو به را، از جامعه جدا کرده
رومندي به تی، در بزرگی و بي خودبازگشته زادگاه آغازین ومیان جامعهگذشت مد

(مختاري، گیرند نوعی برجسته و چشمگیر در جریان سرنوشت خویش قرار میوبه
ا در مورد زال و ابوزید هاللی، ماجرا به). 71: 1369 دهد، اینان  اي دیگر روي میگونهام

ا نه براي زال و نه براي ابوزید،  در رانده شدن از جامعه مانند دیگر کودکان هستند، ام
گویی و اخترنگري،  آوري از راه پیشاي منفی و زیانپیش از تولّد و زایش، جنبه

شته از این وجه اشتراك، زال و ابوزید پیوندي دیگر شناخته و ارایه نشده است، گذ
ظاهري خاصی است که در نمود و پیکر برونی  توانند داشت، و آن، ویژگی نیز می

من است، رنگ سیاه نوازدي  آنان مشاهده می شود، موي سپید سر زال، اهریمنی و بدی
. چرا؟ گمان که والدینش سپید هستند نیز، همان مفهوم و برداشت را در پی دارد

واري است که رنگ سپید براي ایرانیان، میراث نگارندگان، بر نمود ناپسند و اهریمن
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پوش شمال فالت ایران، و رنگ سیاه در نظر اعراب زندگی در محیط سرد و برف
ت گرم، بی آب و سوزناك بیابان است. نمود دارد، باوري که حاصل زندگی در موقعی

راب، سبب گشته است، دیوان، در نظر آنان موجوداتی اهریمنی رنگ سیاه براي اع
- یابد، به رنگ جلوه کنند و همین بازتاب نیز براي ایرانیان در شاهنامه نمود میسیاه

: 1389(ر.ك: فردوسی، خان رستم ترین مرحله از هفتترین و سختاي مهمگونه
  ، نبرد با دیوي سپید است. )729-1، ب45-4/ص2

 ي زال و ابوزید هاللی:وجوه مشترك اسطوره - 

بیان سرگذشت کودکانی پهلوانی زال و ابوزید هاللی، به -هاي حماسیاسطوره .1
 پردازد، که خلقتی شگفت و ناآشنا و اغلب منفی دارند.می

گیرد که، پیش از زاده اي شکل میگونهي زال و ابوزید هاللی، بهدو اسطوره .2
اخترنگران در مورد خطر و  گویان وشدن آنان، روایت ممکنی از سوي پیش

 شود. ها، ارایه نمیآن  شومی

ت .3 اي اقوام ساکن تر از آن، میراث فکري و اسطورههاي جغرافیایی و مهمموقعی
در شمال فالت ایران و اعراب مصر، موجبات بدیمنی، نامبارکی و اهریمنی 

 .ي برونی زال و ابوزید هاللی را، فراهم آورده استانگاشته شدن پیکره

زال و ابوزید هر دو پس از زاده شدن، توسط پدران خود، از محیط اجتماعی  .4
درون رو شدن با همین پدران، بهشوند و سرانجام با آشنایی و روبه طرد می

 گردند.اجتماع نخستین خویش بازمی

ت اسطوره شناخته می .5 - شکلها،  شوند که پیدایش آن زال و ابوزید، به این علّ

ت زال بسی فراتر از گیري رخدادهایی  ی اثرگذار را در پی دارد، در این میان اهم
ي ملّی ایران، زال است و در حماسه ابوزید است، زیرا پایدارترین پدیده

اش بخش عظیمی از این حماسه را در بر گرفته است و آغاز و انجام زندگی
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فرینش زال اي زال، آغاز و انجام دوران پهلوانی شاهنامه است، آزندگی اسطوره

ترین پهلوان حماسی ایران، رستم، در اسطوره، مقدمه و تمهیدي در پیدایی بزرگ
ت و تأثیر ابوزید علی ی ا اهم شود، تنهارغم مدت مدیدي که روایت میاست، ام 

 گردد.اي منحصر میدر میان مرزهاي قبیله

  
  برآیند کلّی ونتایج نهایی   -5
م پژوهش حاضر، -1 هاي تطبیقی لزوم و ضرورت انجام پژوهش یکی از وجوه مه

در بستر اساطیر ملل اسالمی است. اساطیري که گاه پیوندهاي بسیار نزدیکی با 
ها تا حدي است که ي برونی آنیکدیگر دارند. پیوستگی این اساطیر در پیکره

شان نیز یگانه انگاشته شوند و ي درونیگردد در سرشت و پیکرهسبب می
ه محقّقان است. شناختگی چنین حالتی نیازمند، توج 

ارزیابی و سنجش پژوهشی که حسین مجیب در تطبیق توان به از دو منظر می -2
دلیل اساطیر فارسی، عربی و ترکی انجام داده است، نگریست. از یک بعد، به

چنین فتح باب شناسی و همي دستاوردهاي نوین تطبیقی در بستر اسطورهارایه
یب المصري در این زمینه داشته است، بایستی اذعان جدیدي که حسین مج

ا  ل است، ام داشت که وي موفّق عمل کرده است و پژوهش وي مهم و محلّ تأم
از بعد دیگر، خوانش و دریافتی که حسین مجیب از اساطیر ایران داشته است، 

 ي تحقیق است.سطحی و دور از شیوه

صورتی گسترده و ش خود بهیکی از موارد مهمی که حسین مجیب، در پژوه -3
روشمند بدان پرداخته است، اساطیر عربی است که تا پیش از او، چنین تحقیقی 

گیري چنین  صورت نگرفته بود و حتّی فقر پژوهشی در این زمینه، سبب شکل
باوري شده بود که: اعراب اسطوره ندارند. حسین مجیب با درك چنین 
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تی، به ا چگونگی  تطبیق این اساطیر میبازشناسی اساطیر عربی و وضعی پردازد ام
طلبد و پیشنهادي پژوهشی  عملکرد وي، خود زمینه و بستر پژوهشی دیگري می

 آید. شمار مینیز به

این نظر، اصل و » گیري اسطوره استّترین عامل شکلدین، باور و اعتقاد بشر، مهم« -4
اي که حتّی بر گونهاي است که حسین مجیب، بسیار بدان اعتقاد دارد، بهمؤلّفه
 پردازد.  بندي پژوهش خود میبخشي این ویژگی بهپایه

ترین موضوع در بررسی اساطیر ملل است و  ي آفرینش، نخستین و مهماسطوره -5
صالی در جهت پیوستگی حسین مجیب از این عامل، به عنوان حلقه ي اتّ

توصیف وي از  گیرد. هرچند کهي آفرینش ایرانیان و ترکان بهره میاسطوره
ي آفرینش ایرانیان، ناقص و کوتاه بود. در این مقاله سعی شد تصویري اسطوره

دست داده شود و وجوه اشتراك این ي آفرینش ایرانیان بهنسبتاً جامع از اسطوره
 دو اسطوره نمایان گردد.

دینی است و با روایتی که حسین  ايدر باور اساطیري ترکان، اوغوز، اسطوره -6
دست داد، شباهت و همسانی فراوانی میان اوغوز و اسفندیار، از آن بهمجیب 

گستراننده و حامی دین زرتشتی وجود دارد، پیوندي که نگارندگان بر آن شدند 
توصیف این دو اسطوره بپردازند و نقاط اشتراك موجود، میان شکلی کوتاه بهدر 

 نشده بود. دست دادهآن دو را بنمایانند، گزارشی که تا کنون به

اي که این پدیده در باور دینی بشر گذشته داشته است، درخت و نمود اسطوره -7
بدان پرداخته شده است، هاي مهمی است که هرچند بسیار اندك یکی از مضمون

ا مجیب  توصیف انواع بهن را، در نظر داشته و در این سیر المصري این مضموام
- پردازد که نمود و جلوه عربی و ترکی میگوناگونی از درخت در اساطیر ایرانی، 

اي که پیوندهاي آن اند، اسطورهاي قدسی و آسمانی در باور دیروزین بشر داشته
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اي درخت در باور ایرانیان، هاي مشترك نمود اسطورهیعنی نور و زایش از زمینه

 اعراب و ترکان است.  

شت و با تکیه بر و ساختار اسطوره ندا حسین مجیب، تصور جامعی از پیکره -8
ت و منطقی اساطیر عرب و محوري قرار دادن آن ها، اسطوره را بر محک واقعی

ي همین تصور نادرست، سنجید. او مرز میان اسطوره و تاریخ را بر پایهبودن می
گرفت، و تمایز و تفاوتی میان آن دو قایل نبود، در دیدگاه وي، هر نادیده می

تر، اسطوره تر باشد و معقولق امروزین نزدیکاي با منطقدر روایت پدیده
شد وگرنه، خرافه و دروغ است. چنین باوري، اثر خود را در بخش انگاشته می

هاي حماسی دهد، بخشی که شخصیت هاي حماسی ایران، نشان میاسطوره
شوند و در سوي دیگر، حسین مجیب مطرح در شاهنامه، تاریخی انگاشته می

فی میقورقود را با عنوان حماسهو دده ي کوراوغلیاسطوره - ي ملّی ترکان معرّ

  کند. 
 یادداشت ها  

هاي زندگی خویش، گاه واقعیت تخیل آدمی، در پی جبران ضعف، کمبود و نقص -)1(
خدایان و قهرمانان منسوب هایی که بهکند. بسیاري از فضیلت تلخ را در اساطیر باژگونه می

هایی است که انسان در زندگی شود، همان از اسطوره طلب می هایی کهشود، یا ارزش می
 ).35: 1369(مختاري،                                          روست ها روبهواقعی با فقدان آن

ات خود از تأثیر  م) در کالس1327-28فرانسوا ویلمن در سال ( -)2(       هاي تاریخ ادبی
ات فرانسه، ایتا م درجلدچهارم 1838گفت ودرسال لیا و انگلیس سخن میمتقابل ادبی

را  «Littérature comparée»هاي خود،براي نخستین بار،اصطالح  مجموعه سخنرانی
  ).2-1: 1373(ر.ك:حدیدي،                                                             به کار برد 
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ات جهان را مطرح 1832-1749نخستین بار یوهان ولفگانگ گوته ( -)3(    م)، مفهوم ادبی
ات تطبیقی دانست،سال ها پیش از ویلمن باید بنیان را همین علت،اوکرد و به گذاراصلی ادبی      

 ).44: 1382؛ ولک،  132: 1381مقدادي، ( 

د موضوع وحدت ذات و ماهیت اسطوره براي -)4( آن هايمایهبن و مضامین وتعد  
 پور )ژاله کهنمویی و خاوري (ر.ك:کتابنامه:

 توان به این پیشینه اشاره کرد:از این شمار فراوان می -)5(

  م) اثر محمد عبدالمعیدخان.1937: القاهرة» (ة قبل اإلسالمير العربياألساط«الف) 
طه ندا  أثر ،الحکم الترکی فی ایرانم) و  1945: ةيسکندراإل» (راسات فی الشاهنامهد«ب) 

  م.1999متوفاي 
  م) اثر موسی سلیمان.1956(بیروت:  عند العرب يالقصصاألدب ج) 
  م) اثر محمد غنیمی هالل.1957: القاهرة( ة فی الدراسات المقارنةينسانالنماذج االد) 
  م) اثر محمد عیاد شکري.1959: لقاهرة(ا البطل فی األدب و األساطیره) 
  م) اثر أمین عبدالمجید بدوي.1963(القاهرة:  فی األدب الفارسی القصةو) 
م) اثر احسان یارشاطر، ترجمه از فارسی به 1965: لقاهرة(ا مةية القديرانير اإلياألساطز) 

  عربی، مترجم صادق نشأت.
بنامه) عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز، تحقیقی در مریم مشّرف (ر.ك. کتا -)6(

ي مجیب است و یکی از منابع کار او در این بستر، رساله ام دادهي فضولی بغدادي انجزمینه
  المصري بوده است.

گرایی خود را از طریق با گذشت سالیان، قوم قرقیز، تعصب اسالمی و شور ملی -)7(
طور کامل وحشت انداخت و آنان بههمین داستان نشان داده و همین امر سران روس را به

ممنوع اعالم کردند. نگرانی  1954تا 1951هاي سطوره را از سالي این اانتشار و مطالعه
اي تشکیل دادند و اعالم کردند که این حماسه، جا پیش رفت که، کمیتهها تا آنروس

کند ور میآمیز است و تعصب را در وجود مسلمانان شعلهي موضوعاتی تحریکدربردارنده
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هست و سرگذشت قهرمانانی مانند ماناس، ي نظام فئودالی نیز دهندهچنین اشاعهو هم

  ).180: 2000المصري، خواند (مجیب روي و الگوگیري فرامیدنبالهترکان را به
ي کشمر و دیگري را در زرتشت، دو شاخه سرو از بهشت آورد و یکی را در قریه -)8(

ت سرو فریومد آن بود که هر پادشاه را که چشم بر  قریه آن ي فریومد کاشت... خاصی
) سرانجام 281: 1317فندق، روایت تاریخ بیهق (ابنرسید... به اُفتاد، در آن سال نکبت می می

اسی ه.ق. ینالتگین خوارزم 537در سال  شاه بفرمود تا آن را بسوختند. در مجلس متوکّل عب
مل طاهر بن عبداللّه، عامیان آمد. خلیفه خواست آن را ببیند و بهنیز سخن از سرو کاشمر به

پیش او بفرستد.متأسفانه این خویش در خراسان فرمان داد، آن را قطع کند و بر اشتران به
گردد اي است که سبب میسونگرانهطرفه وابعاد یکهاي یکاي دیگرازداورينکته نیز،نمونه

ت تاریخیحسین مجیب المصري، پژوهشگري واقع اي را  گرا با نگاهی تاریخی، چنین واقعی
ی،  470: 1376ر منابع (ر.ك:ثعالبی نیشابوري، تکه بیش - ) آن تأیید کرده467: 1386؛ یاحقّ

عایی بنامد. کرده و اد اند، رد  
ذات األنواط، همان درختی است است که چون شش ماه از زمان حمل آمنه گذشت،  -)9( 

چون اهل مدینه براي مراسم پرستش، دور آن جمع شدند، صداي عظیمی شنیدند که: اي 
  .»جاء الحقُّ و زهقَ الباطلُ«پرستان هل یمن و اهل یمانه و اي بتا

  )  132: 1381؛ نیز ر.ك: پورخالقی،  81(إسراء/  
ي روایت در روایتی دیگر، درخت عزّي ارتباطی نمادین با آناهیتا دارد و عفریته -)10( 

خل آن، صداي اي است که در درختی سکونت داشته و از داحسین مجیب المصري، الهه
  ).64: 1381(پورخالقی چترودي، .                شده است  ي زنی، شنیده میخوش خواننده

یت و تأثیري که این درخت در میان شاعران ترك داشته  -)11(  مجیب المصري به اهم
تبار قرن  مره شاعر تركإي این درخت در اشعار یونس اسطوره«کند: است، اشاره می

) در داستان دده قورقود نیز 288: 2000کاس یافته است (ر.ك. مجیب المصري، سیزدهم انع
  )289.            (ر.ك. همان: »اي سروده شده استاشعاري در رابطه با این درخت اسطوره
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ویچ پاالید و به ایرانبرد و آن را با فروغ ماه میپایه میماهي گاو را بهاورمزد تخمه -) 12(
مرز دویست و هشتاد و دو گونه پدید . از آن تخمه، جانداران گوناگون تا بهگرداندباز می
ازي، می   ).99: 1384آیند (کزّ

هاي چنین کودکانی در اساطیر ملل (ر.ك: مختاري، و بازشناسی نمونه براي مشاهده -)13( 
1369 :70-74.( 

  

  منابع و مآخذ    
طبعة ، الترکی الحدیث و المعاصرصفحات من األدب م). 2007، زینب .(ابوسنة -

 للنشر. ةيالثقافدار ال: القاهرةاألولی، 

ي فرزانه طاهري، تهران: ، ترجمهعناصر داستانش). 1377اسکوینر، رابرت .( -
 مرکز.

ل، تهران: سازمان ي ادبی فارسینامهفرهنگش). 1376انوشه، حسن .( - چاپ او ،
  چاپ و انتشارات.

فرهنگ توصیفی اصطالحات ش). 1387ایبرمز،میر هاوارد وجفري گالت هرفم.( -
ل (ویراست نهم)، تهران: رهنما.، ترجمهادبی ي سعید سبزیان مرادآبادي، چاپ او 

ات«ش). 1389باباخانی، مصطفی.( - ي نقد ادبی مجلّه، »اسطوره در شناخت ادبی
، 12-11، ش3، سبیت مدرسمرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تر

 .32-7صص

ل، تهران: ، ترجمهدانش اساطیرش). 1370باستید، روژه.( - اري، چاپ او ي جالل ستّ
 توس.

ل (ویراست دوم)، پژوهشی در اساطیر ایرانش). 1375بهار، مهرداد.( - چاپ او ،
 تهران: آگه.
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ات تطبیقی اسالمی: گامی نظریه«ش). 1389پروینی، خلیل.( - مهم در راستاي ي ادبی

ات تطبیقیآسیب ات عربیمجلّه، »زدایی از ادبی6، سي انجمن ایرانی زبان و ادبی  ،
 .80- 55، صص14ش

هـاي فرهنگـی   (ارزششـاهنامه  درخـت ش).1381دخـت.( مـه  چترودي،پورخالقی-
ل،مشهد: به نشر.ونمادین درخت درشاهنامه)،چاپ او 

 جا.، تهران: بیهایشتشاهنشاهی). 2536پورداوود، ابراهیم .( -

، ثمارالقلوب فی المضاف و المنسوبش). 1376ثعالبی، ابومنصور نیشابوري.( -
 نژاد، مشهد: دانشگاه فردوسی. ي رضا انزابیترجمه

ات  از سعدي تا آراگونش). 1373حدیدي، جواد.( - ات فارسی در ادبی تأثیر ادبی)
 فرانسه)، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

اي و جایگاه آن نقد اسطوره«ش). 1389پور .(خسرو و ژاله کهنموییخاوري، سید  -
ات تطبیقی ات هاي خارجی دانشکدهي پژوهش زبانمجلّه، »در ادبیي زبان و ادبی

 .53-41، صص57، ش9، سخارجی دانشگاه تهران

، چاپ دوم، دمشق: عربیاً و عالمیاً األدب المقارن آفاقم). 1999الخطیب، حسام .( -
 الفکر المعاصر.دار 

پور، تهران:  ي ابوالقاسم اسماعیل، ترجمهاسطورهش). 1387روتون، کنت نولز .( -
 مرکز.

ل .( - ي پژوهشی اطّالعات حمکت ماهنامه، »اسطوره و تاریخ«ش). 1386ریکور، پ
 .4- 1، صص12، ش2، سو معرفت

ین - ها و وجو در اصول روش(جست نقد ادبیش). 1378کوب، عبدالحسین .(زر
ادان)، ج ادي با بررسی و تاریخ نقد و نقّ  ، چاپ ششم، تهران: امیرکبیر. 2مباحث نقّ
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بررسی تطبیقی داستان «ش). 1389پور .( سیدي، سید حسین و اسماعیل علی -
لسان مبین دانشگاه  يمجلّه، »اي ایران و عربهاي اسطورهآفرینش انسان در روایت
 .137-123صص، 2، ش2، سامام خمینی(ره) قزوین

عالم  مجلۀ، »ةياللغة العربو ترجماته إلی  يالترکاألدب «ق). 1408الشامان، مسعد .( -
 .534-529، صص32، ش8، سالکتاب

 سوم، تهران: میترا.، چاپ ادبیانواع ش). 1387شمیسا، سیروس.( -

ه .(صفا، ذبیح -  امیرکبیر.، چاپ هفتم، تهران: سرایی در ایرانحماسهش). 1384اللّ

ان السید .( - اتحاد  ، دمشق:األدب المقارنم). 2001عبود، عبده و ماجد حمود و غس
 .الکتاب العرب

 ، بیروت: المرکز الثقافی العربی.مدارس األدب المقارنم). 1987علوش، سعید .( -

، القاهرة: دار النهضۀ مصر للطبع و األدب المقارنم). 1995غنیمی هالل، محمد .( -
 .رالنش

، تصحیح جالل خالقی مطلق، جلدهاي شاهنامهش). 1389فردوسی، ابوالقاسم .( -
 یک، دو وپنج، چاپ سوم، تهران: مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی.

 ، فصلنامه»درمثنوي موالنا تطبیقی ي پژوهش ها حوزه«ش).1388قبول،احسان.( -
- 317زمستان ،صص - تابستان، 69-67بیروت ش - ،دانشگاه لبنانةيدبالدراسات األ

343.  
ل، ، ترجمهزبان و اسطوره ،ش)1367کاسیرر، ارنست ( ي محسن ثالثی، چاپ او

 تهران: نقره. 

(جستارهایی در ادب و فرهنگ)،  آب و آیینهش). 1384الدین .(کزّازي، میرجالل -
ل، تبریز: آیدین. چاپ او 
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(جستارهایی در شاهنامه)، چاپ  مازهاي رازش). 1388.( ____________ -

 سوم، تهران: مرکز.

و  ين األدب العربيدراسة مقارنة لألسطورة ب ).م2000مجیب المصري، حسین.( -
 للنشر. ةيالثقاف: الدار القاهرة،  يو الترک يالفارس

 پرنیان سخن، »آب و آناهیتا از اسطوره تا حماسه«ش). 1389محمدي، ابراهیم .( -
ات (کتاب الکترونیکی مجموعه مقاالت پنجمین همایش پژوهش هاي زبان و ادبی

م سبزوار/ویرایش دوم)، صص  .30-15فارسی، دانشگاه تربیت معلّ

ي ي زال تبلور تضّاد و وحدت در حماسهاسطورهش). 1369مختاري، محمد .( -
ل، تهران: آگاه.ملّی چاپ او ، 

ل، تهران: شعر محمد فضولیزندگی و ش). 1380مشرّف، مریم .( - چاپ او ،
 روزنه.

 جا.، تهران: بیمزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسیش). 1326معین، محمد .( -

ن«ش). 1381مقدادي، بهرام.( - ات تطبیقی و نگرش آن در گفتگوي تمد ها ادبی« ،
ي زبان و ادبیات خارجی دانشگاه هاي خارجی دانشکدهي پژوهش زبانمجلّه
 .149-129، صص13، ش1، ستهران

تحقیق تطبیقی داستان حضرت یعقوب(ع) و «ش). 1390پور، محمد .(مهدي -
دانشگاه  ي زبان و ادب فارسی (گوهر گویا)،نامهپژوهش، »فریدون و فرزندان آنان

 .124- 99، صص19پیاپی3، ش5اصفهان، س

، در زبان فارسیشناسی و کاربرد آن مبانی زبانش). 1384نجفی، ابوالحسن .( -
 تهران: نیلوفر.

ل، ، ترجمهادبیات تطبیقیش). 1383ندا، طه .( - م، چاپ او ي هادي نظري منظّ
 تهران: نی.



160     
   

 

 ۲۰۱۱-۲۰۱۲| بيةالدراسات األد|

م، هادي .( - ات تطبیقی: تعریف و زمینه«ش). 1389نظري منظّ هاي پژوهشادبی« ،
 علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر و ي ادبیاتي ادبیات تطبیقی دانشکدهمجلّه

 .237-221، صص2، ش1، سکرمان

هاي اسطوره نگرشی تطبیقی به«ش).1389سلیمان.( واحددوست،مهوش وفهري -
- الکترونیکی مجموعه مقاالت پنجمین همایش پژوهش (کتاب پرنیان سخن،»آفرینش

م سبزوار/ویرایش دوم)، ات فارسی، دانشگاه تربیت معلّ 3276صصهاي زبان وادبی -
3300. 

لی دیگر در رویین«ش). 1384وجدانی، فریده.( - ي رشد و مجلّه، »تنی اسفندیارتأم
 .9-4، صص73، ش18، سسیآموزش زبان و ادب فار

ي ضیاء موحد و ، ترجمهي ادبیاتنظریهش). 1382ولک، رنه و آوستن وارن.( -
 پرویز مهاجر، چاپ دوم، تهران: علمی و فرهنگی.

یانه رمانس«ش). 1389ویلیام .( هاناوي، - ي صفويي ایرانی قبل از دورههاي عام« ،
 .163-135، صص34، ش9، سي فرهنگ و مردمنامهفصلي هادي یاوري، ترجمه

- ها در ادبیاتوارهاساطیر و داستانفرهنگش). 1386یاحقّی، محمدجعفر .( -

ل، تهران: فرهنگ فارسی معاصر.، چاپ او 
- Lane ,W. Edward,(1860): An Account of the Manners and 
Customs of the Modern Egyptians, Fifth Edition, London: by 
William Clowes and Sons. Full text [data base on-line], 
available from Http://www.universal library .com (Publication 
Number OU_158658). 

  
  
  
 

http://www.universal
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 :کلید واژه ها
 
 

 کسایی -
 تصویرهاي   -

 خیالی   
 تشبیه -
 استعاره -

      
    

 

   هاي کسایی تأملی در تصویرگري                  
  

v دکتر عبداهللا رادمرد  
  دانشگاه فردوسی مشهد ،(ایران)         

  
  
  
  
 
   

  چکیده       
    

ي طبیعت است. هاي خیالی شاعران قرن چهارم در زمینهي صورتنمایندهکسایی بهترین   
هاي خصوصی وي است. نگاه او تصویرهاي او اغلب بیرونی و زمینی و برخاسته از تجربه

گرایانه و در خلق تصاویرش کمک فراوانی از عناصر طبیعت گرفته به طبیعت کامالً واقع
ل دانست؛ چون از مجموع سیصد بیت یافت شده است. کسایی را باید شاعر تشبیهات مفص

تشبیه محسوس و تنها دو استعاره قابل شناسایی است. او در تشبیهاتش از عناصر  83از او 
فرهنگی و طبیعی استفاده کرده و عناصر فرهنگی در شعر کسایی الهام گرفته از منابع دینی 

و در عناصر طبیعی نیز از  هاي ایرانی و ترکی و مانوي بودهقرآنی و حدیثی و اسطوره
ي تصویرهاي ستارگان و پرندگان و سایر حیوانات استفاده کرده است. بر این اساس عمده

تر کسایی محسوس و گسترده و با ترکیبی از عناصر طبیعت و بعضاً فرهنگ دینی و کم
  اي درباري و اشرافی تشکیل شده است.ایرانی و صبغه
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  دمهمق      
  

ی و  قرن چهارم که از رودکی آغاز و به فردوسی ختم می« شود از نظر تصاویر حس
هاي تصویري بارورترین دورة ادب فارسی است و  هاي مستقیم شعري و تنوع زمینه تجربه

شاعران این دوره با آزادي تخیل خویش بسیاري از خیالهاي شعري را به ادب فارسی 
هاي بعد در گردش است  مختلف در شعر شاعران نسل کنند که قرنها با تصرّفات تحمیل می
همچنین شعر این دوره کامالً آفاقی و ). 405و  404، ص 1366(شفیعی، » شود و تکرار می

گراست و بیشترین عنصر عنصر طبیعت است هم از نظر وسعت عناصر و هم از  برون
این دوره  نظر توجه گویندگان به سطح و قشر ظاهري طبیعت که طبیعت را در شعر

ملموس و ساده نگه داشته شاعر به هیچ روي در آن سوي تصاویر طبیعت امري 
  ).324(همان، کند  معنوي را جستجو نمی

ه تشبیه است و در  و بر روي هم کوشش شاعران از همۀ انواع تصویر بیشتر متوج
هاي دیگر خیالی را  شعر این دوره استعاره کمتر است و بیشتر تشبیه جاي صورت

گیرد حتی در شعرهاي غنایی نیز تشبیه بر استعاره غالب است و در اواخر این  می
یابد و صورت کاملتر استعاره که به نوعی  دوره است که استعاره در شعر گسترش می

  )408و  407(همان، شود گردد در شعرهاي این دوره بسیار کم دیده می تشخیص باز می
گویندگان قرن چهارم در زمینه طبیعت است  کسایی بهترین نمایندة صورتهاي خیالی

یافتنی و ملموس و برخاسته از  و تصویرهاي او اغلب بیرونی و زمینی و دست
هاي خصوصی شاعر از کودکی تا خلق تصویر همراه با نگاه واقعگرایانه و  تجربه

هاي خیالی  اي که در آفرینش صورت رآلیستی به طبیعت و عناصر آن است. مسأله
ت ز یادي دارد. مواد تصویرهاي او طبیعت با همه گستردگی آن و عناصر اهمی

اي با ساختاري تفصیلی و گسترده و مرکّب و تازه و  فرهنگی دینی و قرآنی و اسطوره
  زنده از طبیعت است.
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اشارت باال را در تقسیم تصویرهاي تشبیهی شاعر که صورت غالب تصاویر کسایی 

  دهیم. دهند ادامه می را تشکیل می
  گرفته از آن عناصر سازندة تشبیه و منابع الهام

  عناصر فرهنگی -1

    مسیحیت  دینی
    اسالم
    هاي پیامبران قصه  قرآنی و حدیثی

  آیت قرآنی و حدیثی

    ایرانی  اي اسطوره

  عربی  غیر ایرانی   
  ترکی    

  مانوي        

  عناصر طبیعت -2

  
  (ماه و ستارگان و خورشید و عناصر نجومی) آسمانی

  

  
  زمینی

  

  گیاهی     
  حیوانی     

         
    انسان     
  جانور     
    پرنده     

انواع تشبیه به اعتبار  -3
  ساختار

    
    گسترده

  حسی
  مفرد

  مرکب  
  تشبیهات دیگر  
    انتزاعی  
      فشرده  

    انواع دیگر تصویر -4
      استعاره

    تشخیص (استعارة بالکنایه) (اسناد مجازي)
      تمثیل و ...
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ها از تنوع فرهنگی برخوردار بوده نفوذ  ها و وجه شبه به در شعر کسایی مشبه -1/1
ویژه از ادیان سامی توجه  توان دید به فرهنگ ادیان سامی و اسالمی را به خوبی می

  وي به مسیحیت آشکار است.
ۀ –عنصر دینی  -1/1/1 مسیحی: در بیت زیر تصویري ترکیبی از مؤمن و ترسا و قص

  اي دینی دارند: سم خر مسیح ساخته همۀ عناصر تشبیه زمینه
  ترسا به زر بگیرد سم خر مسیحا.       مؤمن درم پذیرد تا شمع دین بمیرد   -

  در این مضمون سنایی نیز گفته: 
     مجرم ترسا که از فرمان عیسی سر بتافت 

  رفتگدل بدان خرّم که روز سم خر در زر                                             
  )776(سنایی، 

  برق از میانش تابان چون بسدین چلیپا   یا: ابر آمد از بیابان چون طیلسان رهبان 
  )70، 1367(ریاحی، 

  که بیخ و شاخ درختان مریم گشت  یا: نسیم نیم شبان جبرئیل گشت مگر 
  )75(همان،         

اشاره دارد به آبستن شدن مریم به دم جبرئیل که شاعر بیخ و شاخ درختان خشک را 
توان آن را الهام گرفته از  به مریم و نسیم نیم شبان را به جبرئیل تشبیه کرده است می

  مریم نیز دانست:سورة  36تا  17یات آ
الدنيا  اهللا يبشّرك بكلمة منه اسمه المسيح بن مريم وجيهاً في نإقالت المالئكة يا مريم  ذإ(

  )واآلخرة و من المقربين.
و احتماالً منشأ الهام شاعر درخت خشکی بوده که مریم در کنار آن وضع حمل  

  کرده از خرماي تر و تازة آن بهره برده است.
گشته عنبرسرشت گشته = کاشانه زشت  بهشتاسالمی: عالم  -عنصر دینی -1/1-2

  )72(همان، گشته صحرا چو روي حورا 
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وي تصویر عالم را شبیه به بهشت و صحرا را به زیبایی رخسار حوران بهشتی 
وصف کرده براساس اعتقاد مسلمانان به بهشت و حوریان بهشتی تصویرسازي کرده 

  است.
  اي و گناه به رخ و زلف توبه            یا: به لب و چشم راحتی و بال 

که در مصرع دوم با لف و نشري مرتب رخ و زلف معشوق در سفیدي و سیاهی بر 
  باور مسلمانان به توبه و گناه تشبیه شده است.

  چون مؤمن و منافق پنهان و آشکار      یا: سرخ و سیه شقایق هم ضد و هم موافق 
عر از آرایۀ تضاد سرخ و سیه، ضد و موافق و مؤمن و منافق و پنهان و آشکارا که شا

تصویري ساخته که رکن اساسی این تشبیه بر مؤمن و منافق نهاده شده است که در 
  فرهنگ اسالمی معنا و مفهوم دارد.

  لشکر زده برو بر چون حاجیان بطحا   شرم شمر کافر ملعون سنان ابتر  یا: بی
  )74، 1367حی، (ریا       

که وي با بهره جستن از مراسم حج که از فرایض دینی است تصویري ساخته که 
طرف مقابل آن برگرفته از فرهنگ دینی شیعی است اما مناسبت معنایی در آن معلوم 

  نیست.
  ابلیس وار و جاهل کرده به کفر مبدا    وفا (آل زیاد) و غافل غره شد به باطل آن بی -

  )75(همان،   
یا در بیت زیر نیز تصویري از مؤمن و مانی و گبر و ترسا ساخته صبغۀ دینی به 

  تشبیه خود بخشیده:   
  چونین نکرد مانی نه هیچ گبر و ترسا      مؤمن چنین تمنّی هرگز کند؟ نگویی

  دکتر ریاحی گوید:
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اي از وضع اجتماعی  هاینجا نام مانی در کنار گبر و ترسا جزو کافران و در برابر مؤمنان آمده ... نکت«
زیستند و طبعاً به عنوان  و فکري قرنی است که مانویان در شمال شرق ایران در کنار مسلمانان می

  )75(همان،                                                  »پرست مورد بیمهري مؤمنان بودند بت
  نسازي و دایم همی کژيبا من همی   یا: اي طبع سازوار چه کــردم تو را چه بود  

  گویی که شیر مام زمادر همــی مکی        وایدون فروکشی به خوشی این می حرام
  )99(همان، 

لی که ریشه در باورهاي عوام دارد در کنار هم قرار  که شاعر حکمی دینی را با مثَ
  داده تشبیهی رسا و روان ساخته است.

  یا: هرچه کردي نیک و بد فردا به پیشت آورند
  )114(همان،  شک اي مسکین اگر در دل نداري آوري بی                              

هاي قرآنی و بعضاً  در بعضی از تشبیهات کسایی آثار توجه به تصاویر و قصه -1/2
احادیث مربوط به شیعیان آشکار است. در این مورد وي به نحو اقتباس یا تضمین 

مواردي است که شا عر با الهام از فرهنگ قرآنی  آیه و حدیث عمل کرده اینها غیر از
  مواد تصویر خود را ساخته است.

  هاي قرآنی):  قرآنی (قصه -1/2-1
ف خندید بی ف گلزار با تأس   چون پیش تخت یوسف، رخسارة زلیخا  تکلّ

شاعر هیأت زیباي گلزار را پس از گذران زمستان به هیأت دیدار زلیخا پس از 
ه به مشبه خود جان بخشیده بهترین وصف عاطفی انسان را به ها تشبیه کرد بیچارگی

هاي اصلی قصه یوسف در قرآن انتخاب کرده تا  او داده و مشبه خود را از شخصیت
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انگیزي را بیان  هم تناسب فضاي عاشقانه و غنایی سخن خود را حفظ کند و هم غم

  .)1(بیافریندکند و هم تصویري زنده و پویا و متحرّك در هیأت تشبیهی مرکّب 
  چون طلعت تجلّی بر کوه طور سینا    یا: گلشن چو روي لیلی یا چون بهشت مولی

  )71(همان،                       
ل به داستان لیلی و مجنون نظر دارد و در مصرع دوم اشارتی  شاعر در مصرع او
ۀ موسی که وي از خدا خواست که خود را بنمایاند و  تلمیحی دارد به بخشی از قص

هوش افتاد. موضعی که بعد از  با تجلّی بر طور، کوه را متالشی کرده موسی هم بی او
سایی از موضوعات محوري در ادب عرفانی قرار گرفته در سنایی و مولوي و ... به 

  )2(کار رفته است.
  جنازة تو بر آن آب همچو کشتی نوح  از آب دیده چو طوفان نوح شد همه مرو -یا 

  )78(همان،                           
که شاعر با ا لهام از اوصاف طوفان نوح و کشتی نوح در قرآن و تفاسیر آن صورت 
س خود را با وصفی  تشبیهی خود را صبغۀ دینی و قدسی بخشیده ممدوح مقد

  )3(کند. گونه مدح می اغراق
    اي نواصب گرندانی سرّ ذوالجـالل -1/2-2

  )4(آیت قربی نگه کن و آن اصحاب الیمین                                              
                                                             

ها  برهه از زندگی آنها که زلیخا پس از تحمل رنجها و بیچارگی و.  تلمیح دارد به قصه یوسف و زلیخا، به آن حادثه  )١(
دهی و سالطین را به قدرت  پروردگارا تو هستی که بندگان را به قدرت خود سلطنت می«به دیدار یوسف آمده گفت: 

  ) 429از آدم تا خاتم، ص  (عماد اصفهانی: تاریخ انبیا» گردانی خود بنده می
) پس آنگاه که نور تجلّی خدا بر کوه تابش 143(اعراف/ )قاً عیفلما تجلّی ربه للجبلِ جعله دکّاً و خرَّ موسی ص(.  )٢(

  کرد کوه را متالشی ساخت و موسی بیهوش افتاد
) او را (نوح را) تکذیب کردند ما هم اورا و 64(اعراف/  )والّذین معه فی الفلک ... هفکذّبوه فانجنینا (. اشاره دارد به: )٣(

  پیروانش را در کشتی نجات دادیم...
للّذین یریدون وجهه اهللا و اولئک هم  فآت ذا(آیت قربی یعنی .  )٤( لقربی حقّه والمسکین و ابن السبیل ذلک خیرٌ

در راه، این نکوتر است براي آنان که خواهانند  اش را و بینوا و وامانده ) پس بده به خویشان بهره26(اسراء/ )المفلحون
  روي خدا را و آنانند رستگاران).
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  قل تعالوا ندع برخــوان و رندانی گوش دار
  )5(لعنـت یــزدان ببین از نبتهـل تا کاذبین                                                

  )93، 1367(ریاحی،            
ا تسامحاً به خاطر ارتباط  در این ابیات اگر چه تصویري تشبیهی به کار نرفته است ام

  مستقیم با تصویرهاي قرآن آن را آوردیم.
ران  ابیات در وصف امیرالمؤمنین علی(ع) است که شاعر با عنایت به تفاسیر مفس

الیمین و کسانی را که  شیعی نزول آیت قربی را در شأن علی و فرزندانش و اصحاب
رالمؤمنین و فرزندان او دانسته پیامبر براي مباهله با نصاراي نجران با خود برد امی

  است:
  )111(همان، که فرستد لباس حورالعین    یا: کوهسار خشینه (سفید) را به بهار 

  )86(همان، چون ابر بهاري که دهد سیل به گلزار   علم همه عالم به علی داد پیمبر  -
نهاده العلم و علی بابها را  یا: شاعر در یک سوي تصویر خود حدیث مشهور انا مدینه

اند قرار داده  و در سوي دیگر ابر بهاري و سیل و گلزار را که از عناصر زندة طبیعت
جان و  ترکیبی از ا نسان و طبیعت ساخته با کنار هم نهادن و پیوند میان طبیعت بی

انسان زنده تحرك و جنبش زندگی به تصویر خود داده است شگفت اینکه برخالف 
ه را از انسا هموارد دیگر مشب به را از طبیعت گرفته است. ن و مشب  

  اوالد حیدر گیر و از طوفان مترس  یا: دامن
  گرد کشتی گیر و بنشان این فزع اندر پسین                                                

  )94(همان،      

                                                                                                                                                     
) و یاران دست راست و یاران دست راست چه 28(واقعه/  )الیمین ما اصحاب الیمین و اصحاب(اصحاب الیمین:  

  کسانی هستند
ندع اَبناء نا و ابنائکم و نساءکم و انفُسنا و انفسکم ثم نبتهل  افقُل تعالو(بیت دوم تضمین و اقتباسی است از آیه: . )٥(

) پس بگو بیایند بخوانیم فرزندان ما و فرزندان شما را و زنان ما و زنان 61(آل عمران/ )فنجعل لَعنت اهللا علی الکاذبین
  وغگویانردانیم لغنت خدا را بر درشما را و ما خود و شما خویش را، سپس نفرین کنیم پس بگ
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تصویر برگرفته از حدیث مشهور سفینه است که مکرّر شیعیان در مقابل اهل تسنن 

لُ اهل  راه نجات را تمسک به اهل بیت پیامبر دانسته بدان مثل می تنها زنند: انما مثَ
رَقَ  ل  )533، 2(الجامع الصغیر، جبیتی کسفینه نوح من رکبها نجا و منْ تخلّف عنها غَ   مثَ

ل کشتی نوح است هرکه بدان سوار شد رها شد و هرکه از آن رو  اهل بیت من مثَ
  گرداند غرق گشت

  یا: گر نیاسایی تو هرگز روزه نگشایی به روز 
  وزنماز شب همیدون ریش گردانی جبین                                             

  توالّ بر علی و آل او دوزخ توراست  بی
  خوار و بی تسلیمی از تسنیم و از خلد برین                                              

  )95 ،1367(ریاحی، 
مواد سازندة تصویر در ابیات باال کامالً بر باور شیعه نسبت به والیت  علی و 
فرزندانش  بوده تفسیري است بر حدیث پیامبر که: شیعیان والیی و سنتی مکرّر در 

ت بدان استناد کرده اهل منبر در محافل و مجالس خود می من خوانند:  مقابل اهل سنّ
االخبار،  (معانی طالبي بأسالمه من الفتن فليتمسك بعدي بواليه علي بن اَراد منكم النجاة بعدي وال

) هرکس بخواهد به راه نجات باشد و از فتنه و حوادث مصون 1، حدیث368ص
  بماند باید پس از من دست توسل و تمسک به دامان والیت علی بزند.

هاي ایرانی در  اسطورهاي (ایرانی): برخالف رودکی که نفوذ  عنصر اسطوره -1/3-1
تصاویر شعري او زیاد است حضور فرهنگ زردشتی و تصویرهاي ساخته شده از 

 -هاي ایرانی در شعر او کم بوده بیشتر از عناصر فرهنگ (اسالمی عناصر و اسطوره
ر است:   مسیحی) متأثّ

ه       ه بر گل زده مظلّ ه بر تکیه    باغ از حریر حلّ   داراگاه  مانند سبز کلّ
  )71(همان،           

  پیرایۀ بخارا  مولیانیورجوي            ورنقش چینیانی  خسروانیگر تخت  -   
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  )72(همان،      
اي غیرایرانی(عربی) هرچند عنصر غالب در شعر کسایی  عنصر اسطوره -1/3-2

ا معشوق ها و عرایس گویندگان تازي به گونه رمزهاي عشقی  اساطیر سامی است ام
هایی درآمده، از معاشیق عرب مثل عروه و عفرا که در دورة اسالمی  اسطورهو 
اند و سعد و اسما که عاشق و معشوق مثلی عرب هستند به جاي  زیسته می

ه و نگاه شاعر قرار گرفته است: اسطوره وارهاي غنایی ایرانی نشسته مورد توج  
  دشت است یا ستبرق باغ است یا خورنق 

  )70(همان،  )6(یک بادگر مطابق چون شعر سعد و اسما                                 
  )7(دراج باز برگل چون عروه پیش عفرا  رشاخ سرو بلبل با صدهزار غلغل ب
  )70، 1367(ریاحی،                                                                                                     

اي غیرایرانی(ترکی) در تصاویر تشبیهی کسایی کم و بیش  عنصر اسطوره  -1/3-3
شود، بعضی از تصاویر وي متوجه  نفوذ عنصر ترك و بعضاً چینی و مانوي دیده می

هاي ظاهري و صوري و گاه خلقتی ترکان بوده از همین مقوله است رنگ  ویژگی
اي به خود  که بعدها در شعر فارسی جنبۀ کلیشه سپاهی بعضی از تصویرهاي وي

  گرفته است.
  آمد کلنگ فرخ همرنگ چرغ دورخ     

  )70، 1367ریاحی، (اي از ترکان) صف برکشیده سرما فههمچون سپاه خلخ (طای        

         آن کور بسته مطردبی طوع گشته مرتد
   )7()74، 1367(ریاحی، برعترت محمد چون ترك غزویغما                                       

                                                             
ق: معرب خورنه نام کوشکی در نزدیکی حیره که گویند نعمان بن منذر آن را براي اقامت بهرام گور ساخته رنَو. خَ )٦(

سعد و اسما: اسماء بنت اسماء و سعد عاشق و معشوق مثلی عرب(ریاحی، . آید هاي ایرانی به شمار می بود از اسطوره
1367 ،70(  

)٧(  .خود عشق میزبن خ عروةو عفرا: عاشق و معشوق مثلی؛  روةع ریاحی،  ام ضنی شاعر که به عفرا دختر عم) ورزید
1367 ،70 (  
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  سیصد و هفتاد سال از وقت پیغمبر گذشت   -

  )8(سیر شد منبر زنام و خوي تکسین و تگین                                      
  اي غیر ایرانی (مانوي) عنصر اسطوره  -4- 1/3
  )9(آزاده طبع و برنا نوبهاريچون نقش      دانم که پرنگاري سیراب و آبداري  -
  )72، 1367(ریاحی،                                                                                              
   )10(، نه هیچ گبر و ترسامانینگونی! چونین نکرد      مؤمن چنین تمنی هرگز کند؟  -

            )75(همان، 
  عناصر طبیعت:  -2

هاي  هاي تشبیهات کسایی پویایی و تحّرك و  جنبش تصویرها و توصیف از ویژگی
کند و در کنار آنها  اي که انگار وي با طبیعت زندگی می وي از طبیعت است به گونه

به گذران عمر مشغول است و تصویرها حاصل احساس طبیعی و مستقیم شاعر 
محسوس است اما تصویرهایی  است و با آنکه عناصر اصلی تشبیهات ماده و طبیعت

  خورد. از اصطالحات علوم بویژه نجوم در تصاویر وي به چشم می
  عنصر طبیعت: آسمانی  - 2/1

                                                                                                                                                     
است (ریاحی،  آن روز به این قبایل مهاجم ماي از نفرت مرد . تشبیه کشندگان حضرت حسین(ع) به غزویغما نمونه )٧(

1367 ،74(  
ها که جزو ترکان خلّخی بودند در حملۀ ایلک خانیان به خراسان و جنگ با سا مانیان . تکسین لقب پادشاه چگل است و چگل )٨(

  )39، ص1367دادند(ریاحی،  قسمت عمدة سپاه ترکان را تشکیل می
  ) 99آمده است: (دیوان، چاپ دبیر سیاقی، ص این کلمه در بیتی از فرّخی

  و دینار نام فرزندان تکسین و تگین     چاکران دگران زآرزوي بنده کنند
ل و کاف فارسی  اند و احتمال دارد تکسین هم به  به معنی شاهزاده دانسته» تگین«محققان ترك، تگین را به کسر او

رساند که یا به  آمده .... و وجود آن در شعر فرخی می کاف فارسی باشد و این دو ظاهراً حالت اتباع دارد و باهم می
  )95، 1367را از کسایی گرفته است (ریاحی، صورت یک ترکیب معمول بوده یا فرخی آن 

  )72، 1367اند. (ریاحی،  . نوبهار: معبد معروف بودایی در بلخ که نیاکان برمکیان تولیت آن را داشته )٩(
. مانی: در ادبیات فارسی مانی منحصراً به هنرمندي و صورتگري شهرت دارد و کتاب او در تنگ که آراسته به  )١٠(

  )75، 1367هاست و اینجا در کنار گبر و ترسا جزو کافران آمده (ریاحی،  لکش بوده مظهر زیبایینقش و نگارهاي د
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تشبیهات مربوط به عناصر آسمانی کم و محدود به ماه و ستارگان و برخی از 
  شود. برجهاي فلکی می

  )100(همان،  بزاید چون فراز لب رسانی         به ماهی ماند آبستن به مریخ  -
  )72(همان، زراندرو مدور چون ماه بر ثریا       وان نرگس مصور چو لؤلؤ منور  -
  )100(همان، درخشان شود چون سهیل یمانی          عقیقی شرابی که در آبگینه  -
  هاي سیمین   سوسن لطیف و شیرین چون خوشه -

  )71(همان، شاخ و ستاك نسرین چون برج ثور و جوزا                                  
      خورشید با سهیل  عروسی کند همی  -

ه مصقول برکشید                                   کز بامداد کلّ
  وان عکس آفتاب نگه کن: علم علم  -

  )82(همان، گویی به الژروردمی سرخ برچکید                                 
  زمین:  - 2/2

ها و باغها و ... در تشبیهات مربوط به طبیعت رواج  زمین، تصاویر مربوط به گل
زیادي داشته عمدة تشبیهات طبیعی شاعر را تشکیل داده وصفهاي زیبایی از باغ و 

  بهار و خزان و ... را ساخته است:
  گیاهی:  -2-2-1

    یاقوت وار الله بر برگ الله ژاله 
  )72، 1367(ریاحی، کرده بدو حواله غواص در دریا                                       

  
          هاي رزنگر آویخته سیاه  آن خوشه

  )72(همان، گویی همی شبه به زمرّد در اوژنند                                       
  آبی (به) مگر چون من زغم عشق زرد گشت    
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  )92(همان، از شاخ، همچو چوك (مرغ حق) بیاویخت خویشتن                          

    جام کبود و سرخ نبید و شعاع زرد  -
  )82(همان، ست و شنبلید گویی شقایق است و بنفشه                                     

  علم همه عالم به علی داد پیمبر     -
  )86(همان، ون ابر بهاري که دهد سیل به گلزارچ                                     

    شاه اسپرغم رسته چون جغد برشکسته  -
  )72(همان، وزجاي برگسسته کرده نشاط باال                                     

  حیوانی: -2- 2/2
اجزا و عناصر برخی از تصویرهاي شاعر را جانوران و پرندگان و اعضاي بدن آنها 
تشکیل داده در مواردي اعضاي تن زیبارویان مشبه به این تصاویر قرار گرفته است. 

  البته اغلب این تصاویر مرکب و عناصر آن ترکیبی از همه عناصر زمینی هستند.  
  جانور:

  چون دم قاقم کرده سرانگشت سیاه       قم نرمپشت دستش به مثل چون شکم قا -
  )96، 1367(ریاحی،                                                                                            

  پرنده:
    گویی که پر باز سپید است برگ او  -

  )97(همان، منقار باز، لؤلؤ ناسفته برچده                                                    
    دلی را کز هوا جستن چو مرغ اندر هوایابی -

  )113(همان،به حاصل مرغ وار او را بر آتش گردنا (مرغ بریان) یابی                    
         هزار آواز همی بر گل سراید

  )105(همان، بسان عاشقان بر روي دلدار                                                  
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    وان بانگ چزد بشنو از باغ نیمروز  -
  )72(همان، همچون سفال نو که به آبش فروزنند                                          

  انسان:
         بر پیلگوش قطرة باران نگاه کن -

  )97(همان، ق گریان همی شده چون اشک چشم عاش                                       
  
  سرودگوي شد آن مرغک سرودسراي    -

  )91(همان، چو عاشقی که به معشوق خود دهد پیغام                                    
  همی چه گوید؟ گوید که عاشقا شبگیر    

  )91(همان، بگیر دست دالرام و سوي باغ خرام                                    
  ست از نعمت درة (شکنبه) من شده

  )112(همان، چون زنخدان خصم پرغدره (پیکان تیر)                                     
  انواع تصویرهاي تشبیهی به اعتبار ساختار: -3
  گسترده/ فشرده - 3/1

اغلب شاعر با استفاده از عناصر مادي تشبیهاتی تفصیلی ساخته از این طریق حرکت 
تصویرهاي خود بخشیده است چیزي که پس از او روي به کوتاهی نهاده  و حیات به

شود. این صورت تفصیلی به سبب  در شعر او نیز اندك تصاویري فشرده دیده می
ه به و بعضاً وجه شبه و گاهی نیز درهم آمیختن چند  طوالنی و متعدد بودن مشب

  صیل تصویرهاست:تشبیه براي توصیف بوده ظاهراً وصف در شعر او بر پایه تف
  تابان بسان گوهر، اندرمیان خوید        بگشاي چشم و ژرف نگه کن به شنبلید  -

  دیباي سبز را به رخ خویش درکشید        برسان عاشقی که زشرم رخان خویش
  )83(همان،                                        
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  داده و یاقوت آبدارچــون تیـــغ آب       نیلـوفر کبــود نگه کــن میــان آب -

  زردیش بر میانه چو ماه ده و چهار      همرنگ آسمــان و به کـــردار آسمان
  وزمطــرف کبـــود ردا کــــرده وازار     اهبی که دو رخ او سال و ماه زردچون ر

  )85(همان،                        
  صبح آمد و عالمت مصقول (علم سرخ) برکشید    

  وزآسمان شمامۀ کافور (سپیدي آسمان) بردمید                                          
  )81(همان،                                      

  گویی که دوست قرطۀ (پیراهن) شعر (پارچۀ ابریشمی نازك) کبود خویش  
  )81(همان، فرو درید تا جایگاه ناف به عمدا                                               

که شاعر در آن با استفاده از اجزاء و عناصر مختلف طبیعت و فرهنگی در پنج مصرع 
  )11(به براي یک مشبه سا خته است. نیلوفر را توصیف کرده همۀ مصرعها را مشبه

    سنانهاي آفتاب  چتر ماهفشرده: در شد به 
  )81(همان، د جرم ماه سراندر سپر کشید ورچن                                             

  روانش نگر   قامت چــون ســرویا:       
  )86(همان، آن لب شیــرین و دهانــش نگر                                            

  حسی/ انتزاعی - 3/2
  چون خوي فرودویده بر عارض چو دیبا  گل باز کرده، دیده باران برو چکیده -

  )71(همان،                          
  است. که نوعی تشخیص براي گل قائل شده

م -   کاین مشکبوي عالم وین نوبهار خرّ
  برما چنان شد از  غم چون گور تنگ و تنها                                             

  )73(همان،                      
                                                             

  )85، 1367چون مهر کش نتوان بازکندن از دیوار (ریاحی،    میانۀ دل من صورت تو بیخ زده است :و نیز.  )١١(
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ام سوگواري امام حسین(ع) عالم را به هنگام بها ر به گور تنگ و که به مناسبت ای
  تنهایی تشبیه کرده است.

همانطور که فراگیرترین تصویرها در شعر کسایی تشبیه است تشبیهات وي نیز 
گرا و از عوامل مؤثر در سادگی شعرا و ملموس بودن تصاویر  عموماً حسی و طبیعت

  و کاربرد ا ندك علوم مختلف و کمی تصویرهاي انتزاعی است.
ترین حوزة محسوسات انسانی در  ر رنگ به عنوان گستردهعنص«حسی: باید دانست: 

اي دارد... در اغلب تصویرها ذهن گویندگان هنگامی  تصویرهاي شاعرانه سهم عمده
خواهد میان اشیاء نسبتی برقرار کند جهت رنگ یا وجه مشترك رنگ را بیش  که می

کل مادي از دیگر وجوه ممکن درنظر دارد یعنی حتّی پیش از تشابه هندسی و ش
  خوانیم: اشیاء چنانکه در این ابیات از کسایی می
  چــون تیــغ آبداده و یاقوت آبدار        نیلــوفر کبـــود نگه کــن میــان آب
  زردیش بر میانه چو ماه ده و چهار         همــرنگ آسمــان و بـه کردار آسمان
  ردا کرده وازاروزمطــرف کبــود   چون راهبی که دو زخ او سال و ماه زرد

که آنچه بیش از هر چیز تداعی این تصویر را سبب شده رنگ مشترك اشیاء و 
عناصر سازندة تصویر است نه شکل هندسی آن یعنی رنگ زردي راهب و 
کبودپوشی او یا کبودي آسمان و زردي رنگ ماه و کبودي تیغ و سرخی یاقوت و 

   » جنبۀ هندسی تصویر مطلقاً مورد نظر او نبوده است
  )12()278-279، صص 1349(شفیعی کدکنی،                                                   

  
  

                                                             
اثر دکتر شفیعی کدکنی که  صور خیال در شعر فارسی، 283و  282و  281. براي توضیح بیشتر ر.ك صص  )١٢(

  هاي صبح از دیوان مسعود سعد مقایسه شده است.  در آن یکی از قطعات وصفی کسایی با یکی از زیباترین وصف
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  انتزاعی: - 3/2
ه به تصاویري که یک سوي خیال امري  در شعر کسایی نشانه« هاي نوعی توج

ا با این همه ساده و قابل ادراك در  انتزاعی و تجریدي باشد کم و بیش وجود دارد ام
  برخورد است: نخستین

  )431(همان، اي و گناه  به رخ و زلف توبه             به لب و چشم راحتی و بال
گاهی با کمک گرفتن از امور غیرمادي و منتزعی است که از هر امر محسوس و «

تر و آشناترند وقتی از جنازة شخصی(اسماعیل سوم منتصر) که  مادي دیگر قابل لمس
اي همراه  گوید آن جنازه را در پیکر حادثه شته، سخن میمورد عالقۀ او بوده و در گذ

  دهد:  العارف ارائه می نوعی تجاهل
  ها همه مصقول کرد و رخ مجروح که دیده          جنازة تو ندانم کدام حادثه بود

  )432(همان، و اینگونه تصویرسازي در شعر فارسی بسیار کم، نظیر دارد 
    به خاك اندریا: اجل چون دام کرده گیر پوشیده 

  )98، 1367(ریاحی، دانه برهنه کرده لوسانه (وسیله فریب)  صیاد از دور، تک            
  مفرد/ مرکب - 3/3

تصویرهاي تشبیهی در شعر کسایی اغلب مرکّب و بعضاً مقید و تشبیه مفرد کمتر 
ه به متعدد و به اصطالح  دیده می ه مفرد است مشب شود و در مواردي هم که مشب

است و در موارد زیادي نیز تصویرهاي تشبیهی تودرتو و پیوسته و » جمع«شبیه ت
  وابسته و ایجاد تصویري تلفیقی ایجاد کرده است.

د مفرد: کهسار چون زمرد نقطه زده زبس    
  )69، 1367(ریاحی، ست و شیدا  کز نعت او مشعبد حیران شده                          

    هاي سیمین شهسوسن لطیف و شیرین چون خو
  )71(همان، شاخ و ستاك نسرین چون برج ثور و جوزا                           
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در مصرع دوم وجه شبه حذف است و دانستن آن متوقف بر آگاهی از احکام نجومی 
هاي شیرین و برج  دارد بدین صورت که: برج ثور داللت دارد بر درختان دراز و میوه

  درختان دراز میانهجوزا داللت دارد بر 
  یا: بسته کف دست و کف پاي شوغ (پینۀ پا)

  )109(همان،  پشت فروخفته چون پشت شمن                                              
  مرکب: 

  تابان بسان گوهر ا ندرمیان خوید        شاي چشم و ژرف نگه کن به شنبلیدبگ
  ي سبز را به رخ خویش درکشیددیبا        برسان عاشقی که زشرم رخان خویش

  )83(همان،                                
ف خندید بی چون پیش تخت یوسف رخسارة زلیخا      فــتکلّ یا: گلزار با تأس  

  )71(همان، ص                                                                                                   
ب:    جمع و مرکّ

  چون طلعت تجلّی برکوه طور سینا          مولیگلشن چو روي لیلی یا چون بهشت 
  )71(همان، ص                                                                                

  اند:  تشبیه جمع حسی مرّکب تودرتو که تصویرها درهم پیچیده و ترکیب شده
  وار پدید میان دیده و مژگان ستاره       ک دیدة مندو دیدة من و از دیده اش

  به رشته کرده همه گرد جزع مروارید       به جزع ماند یک بر دگر سپید و سیاه
  )83(همان،                                   

  چون اشک چشم عاشق گریان همی شده  یا:     بر پیلگوش قطـرة باران نگاه کـن
  دهــار باز، لـؤلـؤ ناسفتــه بـرچــمنقگویی که پر باز سپید است برگ او        -

  )97(همان،                                  
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  تشبیهات دیگر: - 3/3

  تشبیه ملفوف:
  ویی شقایق است و بنفشه است و شنبلید گ        جام کبود و سرخ نبید و شعاع زرد

  )82، ص1367(ریاحی،                                                                                          
  مقرون: 

  رخم به گونۀ نیل است و تن به گونۀ نال   سرم به گونۀ شیر است دل به گونۀ قیر
  )89(همان،                                                                                                         

  تشبیه تفضیل ضمنی:
  نکردي طلب چشمۀ زندگانی    به ظلمت سکندر گراو (شراب) را بدیدي

  )100(همان،                                                                                   
  بر آن ترجیح داده شده است.که شراب تلویحاً به آب حیات تشبیه شده 
  وزاو گونه برده عقیق یمانی     یا: از او (شراب) بوي دزدیده کافور و عنبر

  )99(همان، 
  مشروط:  -

  (زلف معشوق) کمند زلف را ماند چو برهم بافتن گیرد   
  )79(همان،  سپاه زنگ را ماند چو برهم تاختن گیرد                                       

  مقلوب:  -
    ست مردم اندر خور زمانه شده

  )79(همان، نرد(تنۀ درخت) چون شاخ گشت و شاخ چو نرد                             
  یا: (زلف معشوق) چو ساکن باشد از جنبش مثال قد او دارد

  )79(همان، چو دیگر بار خم گیرد نشان قد من دارد                    
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  تصویرها:انواع دیگر  -4
  . استعارة مصرحه1
  . استعارة بالکنایه(تشخیص)2
  . تمثیل (اسلوب معادله)3
  . حسن تعلیل و ...4
در کنار تشبیه که تنوع زیادي داشته جریان اصلی تصاویر شعري کسایی را  -4/1

  شود؛ از این قبیل است: هاي ساده و حسی و ابتدایی دیده می دهد استعاره تشکیل می
    از بن گوش ریتابر پیبرآمد 

  )1367،106(ریاحی، مکن پرواز گرد رود و بگماز (شراب)                                
کنون کزین دو شب من شعاع   یا: سزد که پروین بارد دو چشم من شب و روز 

  )111(همان، برزد پرو (پروین) 
  سپید شد که نه خطش سیاه ماند، نه حرف او        عهدنامۀیا: گذشت دور جوانی و 

)87(همان،       
  )75(همان، بر درد ناشکیبا  لؤلؤبیجاده گشته         بیچاره شهربانو مصقول کرده زانو

  یعنی مروارید  اشکش بیجاده رنگ (خونین) شده است.
اسناد مجازي و تشخیص که زیباترین نوع استعاره است در شعر کسایی به  -4/2

  ها و مجازها بیشتر است: تشبیه کم ولی از سایر استعارهنسبت 
شخصیت بخشیدن به اشیاء به صورت تفصیلی و اجمالی و بدون توجه به اغراق در 

  شود. شعر او دیده می
  )69(همان،  آمد نسیم سنبل با مشک و با قرنفل      آورد نامۀ گل باد صبا به صهبا -

ویر (باد صبا و گل و صهبا) شخصیت که در مصرع دوم شاعر به همۀ افراد تص
  بخشیده است.



181 

 
 | 72و71و70 الرقم|بيةالدراسات األد

 
  

     اي سبزة خجسته از دست برف جسته -یا: 
  )72(همان، آراسته نشسته چون صورت مهنا                                                 

      نرگس نگر چگونه همی عاشقی کند -     
  )78(همان، نژاد  برچشمگان آن صنم خلخی                                              

      یاسمن لعل پوش، سوسن گوهرفروش     
  )84(همان، بر زنخ پیلگوش نقطه زده و بشکلید                                             

  الله به غنجار (سرخاب) سرخ کرده همه روي   -     
  )105(همان، خوید برکشید سر از خوید از حسد                                         

    پیري آغوش باز کرده فراخ -
تو همی کوش با شکافه (زخمه ساز) غوش (چوبی سخت که از آن زخمه سازند) 

)106(همان،   
در مواردي نیز شاعر در حوزة مدح و وصف و طبیعت از تصویرهاي تشبیهی  -4/3

له) نسبتاً ساده و قابل فهم استفاده کرده که یک رکن آن را تمثیلی (اسلوب معاد
  دهد: تشکیل می

  نرد(تنه درخت)  ست مردم اندر خور زمانه شده -
  )79(همان، چون شاخ گشت و شاخ چو نرد                                            

       ماهرو یا به سر خویش تو آن خیش مبند -
  )87(همان، نشنیدي که کند ماه تبه جامۀ خیش                                             

    تا پیر نشــد مرد نــداند خـــطر عمر -
  )90(همان،  تا مانده نشد مرغ نداند خطر بال                                           

    اي دان این دین هدي را به مثل دایره -
  )86(همان، پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار                                           



182     
   

 

 ۲۰۱۱-۲۰۱۲| بيةالدراسات األد|

  
    نرگس نگر چگونه همی  عاشقی کند -

  نژاد بر چشمکان آن صنـم خلخی                                          
    گویی مگر کسی بشـــد از آب زعفران

  )78همان، (انگشت زرد کرد و به کافور برنهاد                                            
که هم گسترده و هم مرکب و هم حسی و هم برگرفته از فضاي طبیعتی است که 

  کند و هم جنبۀ مثالی دارد. شاعر در آن زندگی می
شود که به تناسب  عالوه بر موارد باال در قصیدة پنجاه سالگی شاعر تشبیهی دیده می
ا تصویرهاي وصفی موضوع صبغۀ اجتماعی و تربیتی داشته و تفاوت قابل توجهی ب

  دارد:
    نهیب مرگ بلرزاندم همی شب و روز
  )89(همان،  چو کودکان بدآموز را نهیب دوال                                            

  و از این قبیل است بیتی که قبالً نیز بدان اشارت رفت: 
    کاین مشکبوي عالم وین نوبهار خرم

  )73(همان، نان شد از غم چون گور تنگ و تنهابرما چ                                      
  و مجاز به عالقۀ عام و خاصی که با گستردگی در بیت زیر به کار رفته است:

         یاد کن که بپوشی به روز مرگ جامهزان  -
   )97)(همان، ي و نه انگله (دکمهکاو را نه بادبان و نه گو                                 

  که جامه (عام) به معنی کفن (جامۀ خاص) به کار رفته است.
شود  خورد که هر خواننده را تداعی می در جایی هم حسن تعلیلی به چشم می -4/4

  که در کاربرد این آرایه گوي سبقت از آن کسایی است:
    از خضاب من و از موي سیـه کردن من
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  گر همی رنج خوري بیش مخور رنج مبر                                              
    غرضم زونه جوانی است بترسم که زمن
  خــرد پیــران جــوینــد و نیابنــد مـگر                                              

  )84(همان،                             
ه به تصاویر شعري -4/6 گویندگان تازي و وجوه تشابه در تصویرها و معانی  توج

شعر عربی از مواردي است که در شعر گویندگان این دوره پیداست و دکتر شفیعی 
ها و اشتراك تصاویر پرداخته است  به این مشابهت» صور خیال در شعر فارسی«در 

تصویر  کنیم؛ ) به موارد اندکی از آنها در شعر کسایی اشاره می374تا  327(صص 
  آورد: زیر از کسایی عیناً تصویر صبح را در شعر سري رفاء به یاد می

   گویی که دوست قرطۀ شعر کبود خویش -
  )80، 1367(ریاحی، تا جایگاه ناف به عمداً فرو درید                                        

      وانظر الی اللیل کیف تصدعه -
  العذبِ مبيضّةصبحٍ  رايةُ                                    
      کــراهبٍ حنَّ للهوي طـــرباً
ربِ                                      )13(فشقَّ جلبابه من الطّ

  )348- 347، صص1349(به نقل از شفیعی،                   
هر موضوع دیگر باشد از آن این اشتراك تصاویر شاید در زمینۀ شرابخواري بیش از 

  بن عباد بدینگونه سروده است: جمله است تشبیه جام در لطافت و صفا که صاحب
ت الخمررقّ الزجاج و ر         فتشابها فتشاکل األمرُ    قّ
  و کأنّها قدح وال خمرُ    وال قدحفکانّـه خمـــرٌ       

  در شعر کسایی نیز بدینگونه آمده است: 
                                                             

  اش سپید است شکافد           رایت صبح که کرانه . بنگر که شب را چگونه می )١٣(
  از شادي دریده است.  به گونۀ راهبی است که از عشق سرخوش شده و پیراهن خویش را     
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    به کف دست برنهی آن صافیی که چون

  )351، 1349(همان، کف از قدح ندانی و نی از قدح نبید                                
  تصویر شبنم بر شقایق که در شعر بحتري چنین است:

   )14(دموع التصابی فی خدود الخرائد                نّهاأَشقائق یحملن الندي فک     
  )79ص، 1381(بحتري به نقل از تقیه، 

  در شعر کسایی اینگونه است:
  )86(همان،  چون خوي به بناگوش نیکوان بر  آن قطرة باران بر ارغوان بر

رنگ اشرافی و صبغۀ درباري تصاویر این دوره هم باعث شده است که تا تصاویر  -
تشبهی کسایی در کنار رنگ فرهنگی و دینی جلوة خاصی به خود گیرد و اغلب 

طبیعت شاعر متأثر از دربار و فضاي سیاسی روزگار و از تصویرهاي مربوط به 
عناصر زندگی اشرافی باشد یعنی براي هر عنصري از طبیعت برابري اشرافی جستجو 

ها را حریر و گلها را  اي و جامه کند و اشیاء را سیمین و زرین و یاقوتین و بیجاده
  پوش و ... کند: لعل

             وان ارغوان به کشی با صدهزار خوشی -
  )71، 1367(ریاحی، بیجادة بدخشی برتاخته به مینا                                   

       آن روشنی که چون به پیاله فروچکد -
  )82، 1367(ریاحی، گویی عقیق سرخ به لؤلؤ فرو چکید                                   

    (شنبلید) برسان عاشقی که زشرم رخان خویش -
  )83، 1367(ریاحی،دیباي سبز را به رخ خویش درکشید                                 

  )72، 1367(ریاحی،زر اندرو مدور چون ماه بر ثریا وان نرگس مصور چون لؤلؤ منور -

                                                             
هاي  باشد که بر روي گونه اي می هاي عاشقانه . گل شقایق (الله) که شبنم بر روي آنها نشسته است گویی اشک )١٤(

  دوشیزگان بسیار شرمگین نشسته است.
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  گیري: نتیجه    
 121آوري کرده  بیتی که دکتر ریاحی از کسایی شناسایی و جمع 300در مجموع 

استعاره  2کار رفته است شعر کسایی را تصویرگرا ساخته است از این میان تصویر به 
 83تشخیص و یک حسن تعلیل و بقیه از نوع تشبیه است که از این تشبیهات  9و 

تا  34تا فشرده و  8تا گسترده و  78تاي آن محسوس و هفت تا جنبۀ انتزاعی داشته، 
تا از عناصر طبیعت  73ب تمثیلی و در تا مرکّ 4تا مرکّب و  24تا مقید و  22مفرد و 

  تا از عناصر فرهنگی (دینی و ...) استفاده شده است. 20و در 
بر این اساس عمدة تصویرهاي کسایی را تشبیهات محسوس و گسترده و پویا و 
اي  سرزنده و با ترکیبی از عناصر طبیعت و بعضاً فرهنگ دینی و کمتر ایرانی و صبغه

  دهد. کیل میدرباري و اشرافی، تش
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  کتابنامه   
  قرآن کریم. -1
  اکبر غفاري، قم. ، مصحح علیاالخبار معانیق.)،  1379ابن بابویه، محمدبن علی ( -2
ل.ابیات عربی کلیله و دمنه، تقیه، محمدحسن -3 انتشارات دانشگاه قم، چاپ او ،  
دامین ( -4 او، زندگی، اندیشه و شعر کسایی مروزي) 1367ریاحی، محم ،

ل. انتشارات توس، چاپ او  
، به تصحیح محمد تقی دیوان اشعار)، 1362سنایی، ابوالمجد مجدودبن آدم ( -5

س رضوي، تهران، سنایی. مدر  
یوطی، جالل -6 ین عبدالرحمان بن ابی السالصغیر  الجامعق.)،  1373بکر ( الد

  مصر. ، یراحادیث البشیرالنذ فی
  ، تهران، آگاه، چاپ سوم.ال در شعر فارسیصور خی)، 1366شفیعی کدکنی ( -7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



187 

 
 | 72و71و70 الرقم|بيةالدراسات األد

 

 :کلید واژه ها
 

 زن -
 سیاست -
 دخالت غیر -
 مستقیم  
 دخالت مستقیم -
 فرمانروایی -
 اساطیر -
 ایران باستان -
 دوره اسالمی -

 

 
  زنان فرمانروا در ایران                

  
v پور اهللا شریفعنایت  

  (ایران) دانشگاه کرمان          
  

  
  
  
  
  

  کیدهچ     
در باورهاي اساطیري و فرهنگ ایرانی، زن از اهمیت و جایگاهی ارجمند برخوردار است.     

گذشته از آن که اساطیر ایران باستان و فرهنگ درخشان ایران، بیانگر شأن و شکوه و موقعیت 
سیاسی زنان حکایت دارد.  باشد، تاریخ امروز ایران نیز از جایگاه مهم اجتماعی و ممتاز زن می

اند، اما  اگرچه در ادوار مختلف تاریخ ایران، زنان مانند مردان، داراي قدرت و اهمیت سیاسی نبوده
ها  اند. یکی از این شیوه ي ظهور نشانده هاي گوناگون بر منصه همواره نقش سیاسی خود را به شیوه

ي  رت پذیرفته است. در حالی که شیوههاي سیاسی صو ي ازدواج به طور غیرمستقیم و به وسیله
ي دخالت در امور مملکت و اعمال نفوذ از طریق پادشاه شکل  دیگر به طور مستقیم و به وسیله

  گرفته است.
که به  –ترین شیوه به صورت قرار گرفتن در رأس حکومت بوده است. در این مقاله  اما مهم     

ضمن توضیحاتی پیرامون جایگاه سیاسی  -ته استاي انجام پذیرف صورت سند پژوهشی و کتابخانه
اند و به  زنان در فرهنگ و تاریخ ایران به معرفی زنانی پرداخته شده است که به فرمانروایی رسیده

  اند. عنوان پادشاه به تدبیر امور مملکت پرداخته
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  مقدمه  -1

براي بیان جایگاه سیاسی و اجتماعی زنان در فرهنگ و تاریخ ایران، الزم   
است از باورهاي اساطیري ایرانیان آغاز نماییم. زیرا در اساطیر ایران باستان زن از 
جایگاه مهمی برخوردار است. اهورا مزدا پس از آفرینش آسمان، نخست، 

جاودانان «یند که به معنی آفر ) را میAmeshaspentaامشاسپندان (امشه سپنته: 
س هاي آفریدگار و فرشتگان مقرّب او به شمار  باشد امشاسپندان جلوه می» مقد
ر  روند و واسطه می ي میان اهورا مزدا و بندگانش هستند. اگرچه در متون متأخّ

ا تعداد اصلی آنان شش تن می باشد.  زردشتی از هفت امشاسپند یاد شده است، ام
روش (فرمانبرداري و انضباط) و برخی دیگر، سپند مینو (روح زیرا برخی ایزد س

اند. گروهی نیز خود اهورا مزدا را به عنوان  آفریننده) را به تعداد امشاسپندان افزوده
ي قابل توجه این  اند. در هر حال، نکته یکی از امشاسپندان در رأس آنان قرار داده

بهشت  ي نیک)، اردي : بهمن (اندیشهاست که از میان تعداد اصل امشاسپندان، سه تن
ر، و سه تن: اسپندار مد(اخالص  (بهترین راستی) و شهریور (شهریاري مطلوب) مذکّ

س)، خرداد (کمال) و مرداد (بی روند، که  مرگی) مؤنث به شمار می و بردباري مقد
ن ي اساطیري ایرانیا این امر، بیانگر اهمیت مقام زن و برابري او با مرد در اندیشه

که در آفرینش و رتبه بعد از امشاسپندان قرار  –است. همچنین تعدادي از ایزدان 
  ترین آنان عبارتند از: اند، و مهم به عنوان موجود مؤنث در نظر گرفته شده -دارند
اردوي سوره «عنوان کامل این ایزد بانو به صورت ناهید (آناهیدیا آناهیتا):  -الف

باشد.  می» آالیش هاي نیرومند بی آب«و به معنی  Ardvi Sura Anahitaاناهیتا، 
جوشد  ي حیات از وجود او می ي آسمان جاي دارد و چشمه ناهید در بلندترین طبقه

  و با صفات نیرومندي و زیبایی و خرسندي همراه است. 
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این ایزدبانو نماد توانگري و بخشش است و آسایش مردمان را اشی یا ارد:  -ب

  کند. آنان خرد و خواسته عطا می سازد و به فراهم می
نماد وجدان است و مردمان را براي انتخاب راه درست یاري دین (دئنا):  -ج
  دهد. می
  اند. ایزد بانویی است که او را مظهر دانش و آگاهی و فرزانگی دانستهچیستا:  -د

اي یاد شده که از نظر خرد و تدبیر،  ي فردوسی از زنانی اسطوره در شاهنامه  
اند؛ از قبیل سیندخت، همسر  نظیر بوده دالوري و چاالکی حتّی در میان مردمان کم

مهراب کابلی و مادر رودابه که زنی با تدبیر و دوراندیش بود و به عنوان سفیر نزد 
رهایی   گ جلوگیري شد و کابل از ویرانیسام رفت و به تدبیر او، از جنگی بزر

ي فردوسی از  ) دیگر گردآفرید که در شاهنامه180-186، ص 1یافت. (فردوسی، ج
آوري ستوده شده و از نبرد او با سهراب سخن رفته است.  نظر پهلوانی و جنگ

  ) 397-401(همان، ص 
، است که ي ایران، بانوگشسب، دختر رستم زال از دیگر زنان نامبردار حماسه  

، ص 2رسید. (همان، ج ي او می در پهلوانی و چاالکی، کمتر کسی از مردان به پایه
در دست است که » نامه بانوگشسب«ي او داستان منظومی نیز با عنوان  ). درباره635

  شود.  داري می ي ملی پاریس نگه متعلّق به قرن پنجم هجري است و در کتابخانه
اي، جایگاه سیاسی و  ن در باورهاي اسطورهگذشته از اهمیت و شکوه زنا  

اجتماعی آنان در تاریخ پر افتخار ایران نیز قابل توجه است. اگرچه در برخی از 
هاي تاریخی، شرایط اجتماعی و فرهنگی و تعصبات شدید مذهبی همراه با  دوره

در سیاست و پذیرفتن   هاي نادرست از شریعت، زنان را از دخالت برداشت
اي مهم سیاسی بازداشته است، اما شواهد تاریخی بسیاري در دست است ه مسؤولیت
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ي  که از تدبیر و کفایت سیاسی زنان و اهمیت جایگاه آنان حکایت دارد. در شاهنامه
  فردوسی بارها از اهمیت سیاسی و اجتماعی زنان سخن رفته است.

کم که شاپور ذواالکتاب را در ش - براي مثال، پس از مرگ هرمز، همسرش  
توسط موبد بر تخت کیانی نشانده شد و تاج شاهی بر باالي سرش آویختند.  - داشت

  )1740، ص 4(همان، ج
دار  در دربار اردوان، آخرین شاه اشکانی، زنی به نام گلنار مشاور و خزانه  

) گردیه، خواهر بهرام چوبین نیز از زنان خردمند و 1662، ص 4(همان، جشاه بود. 
از کشته شدن بهرام چوبین، فرماندهی سپاه را به عهده گرفت. آور بود و پس  جنگ

  )2400- 2119، ص 5(همان، ج
هاي مختلف، شواهد بسیاري وجود دارد که بیانگر دخالت غیر  در دوره  

هاي سیاسی عمل  ي سیاست است، و آن از طریق ازدواج مستقیم زنان در عرصه
کاووس  است. از قبیل: ازدواج کی ي صلح و دوستی در پی داشته شده و غالباً ثمره می

با سودابه، داراب با ناهید، انوشیروان با دختر خاقان چین، خسرو پرویز با دختر 
قیصر روم، ابوالعباس خوارزمشاه با خواهر سلطان محمود غزنوي، سلطان مسعود 

محمود با دختر  غزنوي با دختر قدرخان، مقتدي با دختر ملکشاه سلجوقی و شاه
اند که به طور  ایلکانی. همچنین در تاریخ ایران زنان بسیاري بوده سلطان اویس

اند و در تدبیر امور مملکت نقش مهمی ایفا  مستقیم در سیاست دخالت داشته
اند. از قبیل: آتوسا (دختر کورش بزرگ و همسر داریوش اول)، پروشات  کرده می

دوم و مادر هرمز  (همسر داریوش دوم و مادر اردشیر دوم)، دینگ (همسر یزدگرد
لی (خواهر سلطان محمود غزنوي)، ترکان خاتون (مادر  سوم و پیروز)، حرّه ي ختّ

سلطان محمد خوارزمشاه)، ملکه خاتون (همسر اتابک اوزبک)، بغداد خاتون (دختر 
ي بغداد خاتون و  امیر چوپان و همسر سلطان ابوسعید)، دلشاد خاتون (برادرزاده
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د) و مهد علیا (همسر محمدشاه قاجار و مادر ناصرالدین همسر دیگر سلطان ابوسعی

  شاه)
گذشته از نقش اجتماعی زنان و دخالت مستقیم و غیر مستقیم آنان در   
اند در رأس حکومت قرار گیرند. در  ي سیاست، شماري از آنان نیز توانسته عرصه

فی  این مقاله کوشش شده است زنانی که زمام فرمانروایی را به دست گرفته اند، معرّ
فی آنان، شیوه اهمیت جایگاه سیاسی آنان در داري و  ي مملکت گردند تا ضمن معرّ

  هاي مختلف نیز مشخص گردد.  دوره
  زنان فرمانروا -2
  هماي، دختر بهمن - 2-1

در نام و نسب او اختالف است. در متون فارسی غالباً از او با نام هماي و   
و در بیشتر منابع عربی نامش خمانی آمده است. در تاریخ  لقب چهرزاد یاد شده، 

ثیر نامش خمانی و لقبش شهرآزاد است. در تاریخ پیامبران و ا طبري و کامل ابن
التواریخ و القصص و تاریخ گزیده نامش شمیران و لقبش هماي  شاهان، مجمل

نوشته شده و در تاریخ یعقوبی به نام خمانی و دختر چهرزاده معرفی شده است. 
  گوید: ي نام و شهرت وي می فردوسی نیز درباره

  هنرمند و با دانش و پاك راي    هماي یکی دخترش بود، نامش  
  ز گیتی به دیدار او بود شــاد    همی خوانــدي ورا چهــرزاد  
  )1515، ص 4(فردوسی، ج              

است که  با آن که در منابع مختلف، هماي دختر بهمن دانسته شده و غالباً اشاره شده
التواریخ و القصص چنین آمده است که در  همسر او نیز بوده است، اما در مجمل

نسب او اختالف است و برخی او را دختر حارث، پادشاه مصر، و همسر بهمن 
(مجمل اند و پارسیان معتقدند که دختر بهمن بود و مادرش دختر پادشاه مصر.  دانسته

  )30التواریخ و القصص، ص 
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ف مجمل   ي  التواریخ و القصص، در بیان این سخن احتماالً به منظومه مؤلّ
نامه، هماي همسر بهمن و دختر شاه مصر  نامه نظر داشته است. زیرا در بهمن بهمن

  (نصر حارث) معرفی شده است.
هماي   ي فردوسی، شرح پادشاهی هماي چنین است: بر اساس شاهنامه  

بود که پدرش با او ازدواج   اسفندیار، دختر بهمن (اردشیر، ملقب به درازدست)، پسر
کرد و او را جانشین خود گردانید. هماي حامله بود که بهمن در بستر بیماري و در 
حضور بزرگان کشور وصیت کرد که بعد از مرگش، هماي پادشاه باشد و پس از 

بر تخت ملک نشیند.  -چه دختر باشد چه پسر -هماي فرزندي که از او زاده شد
که ساسان نام داشت، از انتخاب خواهرش هماي به جانشینی پدر رنجیده  پسر بهمن

گشت و براي این که از دربار دور باشد، به نیشابور عزیمت کرد. پس از مرگ بهمن، 
به خاطر این که پادشاهی را از  - هماي بر تخت نشست و چون فرزندش به دنیا آمد

کرد که فرزندش مرده است. وقتی  اي سپرد و چنین وانمود او را به دایه -دست ندهد
ي یاقوتی به بازویش بست و او را در صندوقی  اش هشت ماهه شد، دانه نوزاده

محکم و باشکوه نهاد و به آب افکند و دو مرد را در پی آن فرستاد تا ببیند 
  سرانجامش چه خواهد شد. مردي رختشو صندوق را از آب برگرفت و به خانه برد،

ه بود، به پرورش این کودك اقدام ورزید و او را داراب نامید. و چون فرزندش مرد
چون داراب بزرگ شد، نسبت به نسب خود دچار تردید شد و یک روز که مرد 

ي نژاد خود پرسید، و او ماجراي برگرفتن او  رختشو به خانه نبود، از همسر او درباره
جنگ با سپاه روم  را از آب بازگو کرد. داراب اسب و سالح فراهم ساخت و براي

دید، چشمش به داراب افتاد و مهر  نویسی کرد. هنگامی که هماي از لشکر سان می نام
اش به او جلب شد.  داراب همراه  مادري ناخودآگاه در وجودش بجنبید و توجه

ي جنگ شد و چون فرمانده لشکر به نام رشنواد با او به گفتگو نشست،  لشکر روانه
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بازگفت. و رشنواد دستور داد تا مرد رختشو و همسرش را داراب سرگذشت خود را 

هاي بسیار  با صندوق و یاقوت بازوي داراب حاضر کردند. داراب در جنگ دالوري
هاي رختشو را  نشان داد و سپاه روم شکست خورد. رشنواد شرح حال داراب و گفته

د، برایش براي هماي نوشت. چون هماي، نامه را خواند و یاقوت همراه آن را دی
از داراب   یقین شد که او همان فرزندي است که به آب انداخته بود. به خاطر گذشته،

پوزش خواست و تخت پادشاهی را به او سپرد. در شاهنامه از هماي به عنوان 
  فرمانروایی خردمند و دادگر و موفق یاد شده است:

  نهــاد یکی راي و آییـــن دیــگر  هماي آمــد و تــاج بــر سر نهاد
  در گنــج بگشـــاد و دینـــار داد  سپــه را همــه سـر به سر بار داد
  همــه گیتــی از دادش آباد گشت  بـه راي و به داد از پدر درگذشت

  داشت راست جهان را سراسر همی  نخواست جز از داد و خوبی گیتی به
  ويبه گیتی نبـودي جــز از یــاد ا جهانـی شــده ایمــن از داد اوي

  )1518و  1517، ص 4(فردوسی، ج            
سال، و در شاهنامه سی و دو سال  تر منابع تاریخی سی مدت پادشاهی هماي در بیش

ذکر شده است. مسعودي جانشین هماي را برادرش موسوم به دارا نوشته است. 
)224، ص 1الذهب، ج (مسعودي، مروج  

که بهمن پسر اسفندیار دو پسر دهد  بلخی با بیان همین نظر، چنین توضیح می و ابن
به نام ساسان و دارا، و سه دختر داشت. پس از مرگ او ساسان زاهد گشت و در 

تر که خمانی نام  دختر بزرگ  کوه به عبادت مشغول شد، و چون دارا کوچک بود،
سال پادشاهی درگذشت و برادرش دارا  داشت، بر تخت نشست و پس از سی

بلخی با بیان این که خمانی پادشاهی خردمند و  جانشین او گشت. همچنین ابن
گاه ازدواج  کند که او هیچ دوراندیش و دادگر بود و در بلخ اقامت داشت، تصریح می

  )45و  15(ابن بلخی، ص نکرد و تا آخر عمر مجرّد زیست. 
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حسن سیاست و دالوري هماي ستوده شده و از پیروزي او در   در منابع مختلف،
به خصوص جنگی بزرگ که با روم کرد، سخن رفته است. دینوري ها و  ي جنگ همه

گوید که هماي گروهی از رومیان را به  با بیان پیروزي او در جنگ با روم، چنین می
ایان رومی را به ایران  اسارت درآورد و اموال بسیاري به غنیمت گرفت و عده اي از بنّ

کی در میان شهر استخر، آورد و آنان سه ایوان بزرگ در خاك پارس ساختند: ی
گرد در دو فرسنگی  دیگري در رهگذر استخر به خراسان، و دیگري بر سر راه داراب

  )30(دینوري، ص استخر. 
هاي پدرش به مردم  محمدبن جریر طبري علت به پادشاهی رسیدن هماي را نیکویی

 داند. و نیز برخورداري خود او از کمال عقل و جمال و سوارکاري و دلیري می
و از امنیت و رفاه مردم در   دهد، همچنین بنیاد شهر استخر را به او نسبت می

کند که در  او بر رومیان، اضافه می  گوید و با اشاره به پیروزي حکومت او سخن می
ایان خواست تا در هر گوشه ي استخر بنایی به  اي از حوزه میان اسیران رومی از بنّ

  )486و  485، ص 2(طبري، جسبک روم بسازند. 
دهد: یکی هزار ستون استخر که  حمداهللا مستوفی نیز دو اثر بزرگ به هماي نسبت می

گویند.  اسکندر آن را خراب کرد، و دیگري شهر سمره که آن را جرفادقان می
) همچنین نقل است که هماي در عهد خود فرمان داده بود تا بر 95(مستوفی، ص 

بخور بانوي جهان! هزار سال نوروز و «سند. نقش درهم و دینار این عبارت را بنوی
  )55(مجمل التواریخ و القصص، ص  »مهرگان

اند، تاریخ ثعالبی داراي توضیحات  از میان منابعی که به شرح احوال هماي پرداخته
ل و ارزنده اي است و سخنانی نیز از هماي نقل کرده است که در سایر منابع  مفص

ب، هماي از خرد و کفایت بسیار برخوردار بود و در شود. بر اساس این کتا دیده نمی
  ي کشور و گسترش عدل و آبادانی بر بسیاري از پادشاهان بزرگ پیشی گرفت. اداره
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ها و  ها همیشه پیروز بود و به ساختن باروي شهرها و افزودن بر آبادانی در جنگ

داشتند و طول  توجه به نیازمندان اهتمام بسیار داشت. مردم او را بسیار دوست می
هاي اوست:  خواستند. این سخنان نیز از گفته عمر و دوام ملک او را از خدا می

این کشور را از سر مهر به ما سپرد، و بر ماست که در دادگستري و   خداوند،«
ها را رواج  ها و منش ترین خوي پایمردي تا آخرین حد توانایی بکوشیم و پسندیده

  )243(ثعالبی نیشابوري، ص » ش را برگزینیم.ترین راه و رو دهیم و ستوده
  دخت پوران - 2-2

هاي ساسانی نیز بوران آمده است که به معنی  نام وي در اصل بوران بوده و در سکه
ي ساسانی  باشد. وي دختر خسروپرویز و از پادشاهان اواخر دوره گون می سرخ

است. شخصی او را به نام پس فرخ به وزارت خود برگزید و با آن که مدت 
ي امور  کفایت او در اداره حکومتش کوتاه بود، در منابع تاریخی از شایستگی و

ي تسامح و تساهل بنا کرده بود و بر  سخن رفته است. وي سیاست خود را بر پایه
زدایی  نگري و تشّنج کرد. در سیاست خارجی نیز معتقد به واقع گیري نمی مردم سخت

بود، و به همین لحاظ، صلیب مسیحیان را که از ملوك روم گرفته بودند و 
و براي به دست آوردن آن اختالف و  ادن آن خودداري کرده بود، خسروپرویز از بازد

نزاع در گرفته بود، به روم باز فرستاد. یعقوبی از او به عنوان فرمانروایی دادگر و 
رفتاري و نیت درست بر مردم حکومت  کند که با خوش داراي حسن سیرت یاد می

  و احسان وعده داد. اي به شهرها نوشت و در آن مردم را به عدل  کرد و نامه
  ) 173، ص 1(یعقوبی، ج

گوید و این که  ي او سخن می محمدبن جریر طبري نیز از عدالت و روش پسندیده
ي مالیات را ببخشند و به  ها را آباد کنند و باقیمانده ي نو بزنند و پل فرمان داد تا سکه

کارها چنان استوار باشد تا امید دارد خداوند به روزگار وي چندان رفاه بیاورد و «مردم گفت: 
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نشانی به صولت و شجاعت و تدبیر مردان  بدانند که کشورگیري و لشکرکشی و پیروزمندي و فتنه
  )782، ص 2(طبري، ج                                     »نیست؛ بلکه این همه از خداي است.

اي را که  و نامه ریان را به دربار خواندگدخت پس از رسیدن به پادشاهی، لش پوران
ي شهرها فرستاد. برخی از  هایی از آن به همه نوشته بود، براي آنان خواند و نسخه

  باشد: نگري و خردورزي اوست، چنین می مطالب این نامه که بیانگر واقع
این پادشاهی نه به مردي نگاه توان داشتن؛ بلکه به عنایت حق، سبحانه و تعالی، و ملک به عدل و «

دشاه نگاه توان داشتن و سپاه دشمن نتوان شکستن، مگر به عطا دادن سپاه؛ و سپاه نتوان سیاست پا
اگر مرد و اگر  داشت. مگر به داد و عدل و انصاف. و چون پادشاه دادگر بود، ملک بتواند داشتن، 

ه کس ندید زن، و من چنان امیدوارم که شما عدل و داد و عطادادن از من ببینید؛ چنان که از هیچ
  )1199، ص 2(بلعمی، ج »باشید.

کند که چون زن  دخت، با آن که اشاره می فردوسی هنگام شرح پادشاهی پوران
ي سخنان او بیانگر خردمندي و حسن  افتد، اما ادامه فرمانروا گردد، کارها از رونق می

تر  باشد و این که توانست نام نیک بر جاي گذارد؛ چنان که کم دخت می تدبیر پوران
  گذارد: مرانی چنین افتخاري بر جاي میحک

  یکـــی دختـــري بـــود بـــوران بـــه نـــام 
ــود    ــده ب ــو مان ــان هم ــم ساس ــه از تخ   ک
ــاندند  ــاهیش بنشــ ــرآن تخــــت شــ   بــ

  مــن«بــوران کــه گفــت پــس دخــت چنــین
  کســی را کــه درویــش باشــد، ز گــنج    
  مبـــادا بــــه گیتـــی کســــی مســــتمند  
  ز کشـــــور کـــــنم دور بـــــدخواه را  

ــی ــر   هم ــه مه ــان را ب ــوران جه ــت ب   داش
ــو  ــار اوي  چ ــر ک ــاه بگذشــت ب   شــش م

  چو زن شاه شد، کارهـا گشـت خـام   
ــود  ــده ب ــر خســروان خوان   بســی دفت
ــاندند    بزرگـــان بـــر او گـــوهر افشـ
ــن  ــدن انجمـــ ــواهم پراکنـــ   نخـــ
ــج     ــه رن ــد ب ــا نمان ــنم ت ــوانگر ک   ت
ــد    ــد گزن ــن آی ــر م ــه از درد او ب   ک
ــنم راه را    ــاهان کـ ــین شـ ــر آیـ   »بـ

ــاد     ــاك ب ــر خ ــت از ب   ســپهرنجس
  ببــــد ناگهــــان کــــز پرگــــار اوي
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  بـــه یـــک هفتـــه بیمـــار بـــود و بمـــرد 

  
ــرد   ــو ببـ ــام نیکـ ــتن نـ ــا خویشـ   ابـ

  )2506و  2505، ص5(فردوسی، ج       
  گوید: ي کشور می دخت در اداره ي موفقیت پوران گردیزي درباره

دخت به پادشاهی بنشست. کار ملک را نیکو ضبط کرد، و زنی با دانش بود و رعیت  چون پوران«
ف کرد، و همه ي رعایا از او شاد بودند... و به هر جانبی دشمنان بیرون آمده بودند به  را تألّ

» د.ایرانشهر، و هر جاي که سپاهی بفرستاد، همه پیروز باز آمدند و به روزگار او ایران بیارامی
  )101و  100(گردیزي، ص 
پیرهنی وشی سبز داشت «گونه از او یاد شده است که  التواریخ و القصص، این در مجمل

  » گونه، و تاج همچنان، بر تخت نشسته، تبرزینی در دست. و شلوار آسمان
  )37ص (مجمل التواریخ و القصص،                                                                

دخت پس از یک سال و چهارماه حکمرانی، از  تر منابع تاریخی، پوران بر اساس بیش
گیري کرد. بر اساس آنچه که در تاریخ ثعالبی آمده است، وي پس از  پادشاهی کناره

ماه پادشاهی درگذشت و بر اساس روایت شاهنامه، تاریخ گزیده و تاریخ  هشت
مسعودي نیز مدت پادشاهی او را یک سال و  ماه بود. بناکتی، زمان حکومت او شش

کند که پادشاهی او به سال دوم هجرت بود، و چون  ماه نوشته است و اضافه می شش
پیامبر اسالم از پادشاهی او و اختالف و فتنه در میان ایرانیان با خبر شد، فرمود: 

  »مردمی که تدبیر کارشان را زنی کند، رستگار نشوند.«
)96و االشراف، ص  (مسعودي، التنبیه  

  دخت آزرمی - 2-3
دخت و از مادري دیگر بود و بعد از او به پادشاهی رسید. در منابع  وي خواهر پوران

تاریخی از خردمندي و دادگري و کفایت او سخن رفته است. حمداهللا مستوفی او را 
 کند، و فخر بناکتی معرفی می )125(مستوفی، ص » به غایت جمیله و عاقله و زیرك«

هرچند او را اسباب کفایت و شهامت بود، لیکن چون دولت «نویسد:  ي او می درباره



198     
   

 

 ۲۰۱۱-۲۰۱۲| بيةالدراسات األد|

بناکتی، »(و مدت پادشاهی او چهارماه بود.  نبود، چه سود؟ او را به زهر هالك کردند،
اند و مرگ او را به  ماه نوشته تر منابع تاریخی مدت پادشاهی او را شش ) بیش68ص 

خ هرمز قید خ  اند. بدین کرده دست رستم پسر فرّ گونه که اسپهبد خراسان به نام فرّ
دخت درخواست ازدواج کرد که مورد موافقت قرار نگرفت، و چون  هرمز از آزرمی
دخت کشته شد. سپس رستم پسر فرّخ هرمز  رانی کرد، به دستور آزرمی قصد هوس

  دخت را به انتقام پدر خود به قتل رساند. به مداین لشکر کشید و آزرمی
پیراهن او سرخ «از او یاد شده است که   التواریخ و القصص این گونه ر مجملد

گونه، و تاج بر سر، بر سریر نشسته، به دست  نگاشته است ملون، شلوار آسمان
فردوسی  )37(مجمل التواریخ و القصص، ص » و چپ بر تیغ تکیه زده.  راست تبرزینی،

  گوید: ي احوال او می بارهمدت حکومت او را چهارماه قید کرده است و در
  نــــام یکــــی دختــــري دیگــــر آزرم

ــت    ــر نشس ــی ب ــت کی ــه تخ ــد ب   بیام
  بخـردان!  اي«گفـت کـه    نخستین چنـین 

ــیم  ــر داد و آیـــین کنـ   همـــه کـــار بـ
ــتار  هــر آن ــرا دوس ــه باشــد م   کــس ک

ــنم   ــاري کـ ــار یـ ــه دینـ ــر او را بـ   مـ
  کســـی کـــو ز پیمـــان مـــن بگـــذرد 
  بــه خــاري تــنش را بــرآرم بــه دار    

ــری  ــر او آفـ ــان بـ ــدبزرگـ   ن خواندنـ
ــادمان   ــران از او شـ ــهر ایـ ــه شـ   همـ
ــین  ــد و ز چ ــرك و ز روم و ز هن   ز ت
ــاه    ــر، چارم ــت ب ــر تخ ــود ب ــی ب   هم

ــادکام  ــد او شـ ــی شـ ــاج بزرگـ   ز تـ
  جهان را به دسـت  گرفت او همی این

ــرده ردان!  ــار کــ ــده و کــ   جهاندیــ
  ن کنـیم کز این پس همه خشـت بـالی  

  چنـــانم مـــن او را چـــو پروردگـــار
ــنم   ــاري کـ ــد، بردبـ ــر کنـ ــه گـ   گنـ
ــرد  ــین و راه خـــ ــد ز آیـــ   بپیچـــ
ــمار  ــی ش ــازي و روم ــان و ت   »ز دهق

  بــر آن تخــت گــوهر برافشـــاندند   
ــدگمان    ــی ب ــران یک ــدر ای ــد ان   نمان
ــرین  ــه و آفـ ــدي هدیـ ــر او را بـ   مـ
  به پنجم شکسـت انـدر آمـد بـه گـاه     
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  شـاه مانـد   شد او نیـز و آن تخـت بـی   

ــود   ــن ب ــرخ ای ــده چ ــار گردن ــه ک   هم
  

  بـــه کـــام دل مـــرد بـــدخواه مانـــد
  ویش پــرکین بــود ي خــ ز پــرورده

  )2508، ص 5(فردوسی، ج               
  ي بخارا خاتون، ملکه - 2-4

پس از بیدون خدات (پادشاه بخارا)، چون پسرش طغشاده خردسال بود، همسرش 
سال در بخارا حکومت کرد، در زمان  خاتون به پادشاهی رسید و مدت پانزده

این خاتون با هر که بیامدي، «حکمرانی او اعراب چندین بار به بخارا لشکر کشیدند و 
   )66(نرشخی، ص  »لختی حرب کردي و باز صلح کردي.

هـ.ق به بخارا  54عبیداهللا بن زیاد که از طرف معاویه والی خراسان بود، در سال 
  حمله کرد و خاتون از ترکان یاري خواست و با عبیداهللا به جنگ پرداخت.

» زدند. کردند و آتش می سپس پیش تاخته، ویران می«سپاهیان عبیداهللا غالب آمدند و 
) 165(بالذري، ص   

کرد و یک میلیون درهم به عهده گرفت که بپردازد، و  خاتون ناچار طلب صلح
ي نبرد شد و خاتون از صلح  عبیداهللا پذیرفت. بعداً سپاهی بزرگ از اطراف آماده

پشیمان شد و دوباره به جنگ پرداخت. این بار نیز شکست خورد و باز پیمان صلح 
خراسان شد و به هـ.ق سعید بن عثمان امیر  56بست. بعد از عبیداهللا زیاد، به سال 

بخارا لشکر کشید. خاتون اظهار داشت که به پیمان صلح با عبیداهللا زیاد همچنان 
پایبند است. اما چون سپاهی از شهرهاي اطراف فراهم آمد، از اظهار آشتی پشیمان 
شد و با سعید بن عثمان جنگید و چون سپاهیان کمکی بازگشتند و تنها ماند، با 

ي تاریخ بخارا، چون خاتون زنی شیرین  لح بست. به نوشتهسعید بن عثمان پیمان ص
و با جمال بود، سعید بن عثمان بر وي عاشق شد، و مردم بخارا د راین باره 

  )56(نرشخی، ص اند.  سرودهایی به زبان بخاري ساخته
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بعد از سعیدبن عثمان، سلم بن زیاد از جانب یزید به امارت خراسان منصوب شد و 
  کشید. به بخارا لشکر 

من تو را به زنی «خاتون که تاب مقاومت نداشت، به پادشاه سغد پیغام فرستاد که 
  » باشم و بخارا شهر تو است، باید که بیایی و دست عرب از این ملک کوتاه سازي.

  )57(همان، 
پادشاه سغد با سپاه خود به یاري او آمد، اما در حالی که بین خاتون و سلم صلح برقرار «

سپاهی دیگر که از ترکستان به کمک خاتون آمده بود، با سلم جنگید و شکست  شده بود.
خورد خاتون دوباره درخواست صلح داد و سلم مال بسیار از او گرفت و به خراسان 

هـ.ق قتیبه بن مسلم از طرف حجاج بن یوسف ثقفی امیر  85بازگشت. بعدها به سال 
ا تصرف کرد. در تاریخ بخارا راجع به خراسان شد و پس از چهاربار لشکرکشی بخارا ر

تر  راي اند که به روزگار وي از وي صایب گفته«کفایت سیاسی خاتون چنین آمده است: 
  ) 12(همان، ص  »داشت و مردمان او را منقاد بودند. کس نبود، و به اصابت راي ملک می

  سیده خاتون - 2-5
و بیش از  )644ص   (عوفی،. بود» عظیم دانا و زیرك و کاردان«سیده خاتون زنی 

سال در ري زمام امو را در کف کفایت خود داشت. وي همسر فخرالدوله و مادر  سی
هـ.ق چون پسرش  387ي دیلمی بود که پس از وفات فخرالدوله به سال  مجدالدوله

ابوطالب رستم کوچک بود، او را به لقب مجدالدوله نامزد جانشینی پدر کرد و خود 
چنان با هیبت و قاطعیت بر کارها مستولی گشت  دست گرفت و آن زمام امور را به

تا به «کردند،  که هیچ یک از بزرگان دولت بر اذن او در بیش و کم کاري دخالت نمی
  »اي که کفن فخرالدوله قرض کردند و دست به خزانه نیارسنتد بردن. مرتبه

)419(مستوفی، ص    
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لباً دچار نافرمانی و اختالف پسرانش این زن خردمند با آن که در داخل مملکت غا

الدوله) بود، توانست در میان دو دشمن نیرومند، یعنی محمود  (مجدالدوله و شمس
  غزنوي و قابوس وشمگیر، مملکت خود را حفظ کند.

رضاي سیده در کارها دخالت ناروا کرد، و  پس از آن که مجدالدوله بزرگ شد، بی
ي طبرك  پیدا شد. سیده از روي خشم به قلعه بدین سبب، بین او و مادرش اختالف

رفت و با آن که بر او موکالن گماشته بودند، در شب فرار کرد و نزد بدر بن 
خشنویه، امیر کردستان، رفت. امیر کردستان براي یاوري او به ري لشکر کشید و 
ده به استقالل بر تخت نشست. سیده مدتی بعد مجدالدول ه مجدالدوله اسیر شد و سی

را بخشید و بار دیگر پادشاهی را به او داد. اما همچنان فرمانرواي واقعی خود او بود 
  و تا حیات داشت، کار مجدالدوله به رونق بود.

در زمان حکمرانی سیده، سلطان محمود غزنوي او را تهدید کرد و پیغام فرستاد که 
ده چنین پاسخ داد ک ه به نام محمود کند. سی تا شوهرم زنده بود، این «ه باید خطبه و سکّ

دانم که محمود پادشاهی عاقل است و به  نگرانی را داشتم، اما اکنون جاي نگرانی نیست؛ زیرا می
چه تو پیروز گردي، شکست دادن  ایستم و چنان جنگ من نخواهد آمد. اگر بیایی در برابر تو می

ي سلطان  لک ري از جملهبا این پاسخ سیده، م» ي افتخار نخواهد بود. زنی برایت مایه
بدین یک سخن، تا وي زنده بود، سلطان محمود قصد ري «محمود مصون ماند و 

  )147(عنصرالمعالی، ص »نکرد.
ده، امور کشور مختل شد و به سال  هـ.ق سلطان محمود به ري  420پس از وفات سی

زنین لشکر کشید و آن را به تصرف درآورد. مجدالدوله را نیز دستگیر کرد و به غ
  ي ري منقرض گشت.  فرستاد و بدین ترتیب دیالمه

  توراکیناخاتون - 2-6
ي مغول است که همسر اوکتاي قاآن و مادر  توراکیناخاتون از زنان سیاستمدار دوره

تر او،  هـ.ق اوکتاي قاآن فوت کرد و پسر بزرگ 639خان بود. در سال  کیوك
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ن به اتفاق نظر شاهزادگان و خان در مغولستان حضور نداشت. توراکیناخاتو کیوك
امرا به جاي شوهر بر مسند حکومت نشست و تا تشکیل شوراي بزرگ (قوریلتاي) 

سال و چندماه  خان به سلطنت، مدت چهار  هـ.ق و انتخاب کیوك 644به سال 
  حکمرانی کرد.

ر و  و در ایام  )196، ص 1(جوینی، جبود » نیک داهیه و کافیه«توراکیناخاتون زنی مدب
لطنت خود، توانست دست مخالفان را کوتاه سازد و اعیان و اشراف را به مطاوعت س

حفظ   خان، خود مایل و راغب گرداند و تخت سلطنت را جهت پسر خود، کیوك
  گماشت. کند. وي توجهی خاص به ایران داشت و ایرانیان را بر مسند کارها می

و نیز توجه فراوان او به ایران، به ي امور  بسیاري از توفیقات توراکیناخاتون در اداره
خاطر وجود زنی ایرانی به نام فاطمه خاتون بود. فاطمه خاتون از مردم مشهد مقدس 

ي اسیران به قراقورم (پایتخت  بود که هنگام تصرف خراسان به دست مغول، در زمره
ر و باهوش بود،  به دستگاه حکومت  مغول) فرستاده شد. وي که زنی مدب

اي که  تا به مرتبه  اتون راه یافت و هر روز بر نفوذ و قدرت او افزوده شد،توراکیناخ
ي ارکان دولت گشت و به دخالت در امور سیاسی و مالی  محرم اسرار و در زمره

پرداخت و بزرگان اطراف، به ویژه بزرگان و سادات خراسان به حمایت او توسل 
کیناخاتون تقرّب تمام پیدا کرده بود جا که فاطمه خاتون در نزد تورا جستند. از آن می
، 1(همان، ج، »نیک تمکّن یافته و جملگی کارهاي ملک به راي و کفایت او مفوض شده بود«و 

خان به  این امر بر خاطر بعضی از شاهزادگان و امرا گران آمد. چون کیوك )199ص 
سلطنت رسید، مردي علوي سمرقندي به نام شیره، بر فاطمه خاتون تهمت زد که 

خان) را که بیمار شده بود، سحر کرده است، چون خبر وفات  کوتان (برادر کیوك
ست که فاطمه خاتون را به خان از مادرش خوا کوتان رسید، به سلطنت رسید؛ کیوك

دربار او بفرستد، توراکیناخاتون نخست بهانه آورد، اما پس از چند نوبت که 
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خان قاصد فرستاد، ناچار فاطمه خاتون را فرستاد و خود نیز درگذشت. فاطمه  کیوك

هاي بسیار در نمدي پیچیدند و در آب انداختند. مدتی بعد  خاتون را پس از شکنجه
خان را سحر کرده است. و پس از دوسال  ز متهم شد که پسر کیوكي علوي نی شیره

 »او را نیز در آب انداختند و زنان و فرزندان او را به شمشیر عرض دادند.«زندان و عذاب 
  )202، ص 1(همان، ج

  یالدین قتلغ، ترکان خاتون عصمهه - 2-7
سال به نیابت هـ.ق (پانزده  656 -681وي از ملوك قراختایی کرمان است که از سال 

الدین محمد، سومین  از سلطان حجاج و یازده سال به استقالل) حکومت کرد. قطب
هـ.ق درگذشت و همسرش قتلغ  656حکمران از قراختاییان کرمان بود که به سال 

هـ.ق) گزارش داد. هالکوخان به  651-663ترکان خبر وفات او را به هالکون خان (
داد که حکومت کرمان به نام فرزندان او باشد، و  الدین، فرمان هاي قطب پاس خدمت

قتلغ ترکان به نیابت آنان تدبیر امور را در دست گیرد. قتلغ   چون خردسال هستند،
اج نام داشت. سلطان خواند و خود از جانب او  ترکان نیز پسر شوهر خود را که حج

مردوار  به تدبیر مصالح ملک و تمشیت مهمات خالیق«بر مسند حکومت نشست و 
قیام نمود و به پنج گز مقنعه که بر تاج سالطین رجحان داشت، چهارسوي کشوري 

اش گوش آفاق را مطنّن داشته بود، محفوظ و محروس  گانه ي نوبت سه که دبدبه
  )296، ص 3(وصاف الحضره، جگردانید. 

هـ.ق) بر مسند خالی نشست و قتلغ  663- 681پس از هالکوخان، پسر اباقاخان (
تر سازد، یکی از دو دختر خود را به نام  ن براي آن که اساس کار خود را محکمترکا

خان  پادشاه خاتون، به ازدواج او درآورد؛ هنگامی که اباقاخان براي سرکوبی براق
  لشکر کشید، قتلغ ترکان سلطان حجاج را با لشکر کرمان به مدد او فرستاد. 

د و چون منظور نظر اباقاخان قرار سلطان حجاج از خود جالدت و دالوري نشان دا
گرفت، فرمان سلطنت کرمان را به او داد. سلطان حجاج بعد از مراجعت به کرمان با 
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قتلغ ترکان بناي نزاع و مخالفت گذاشت و در مجلس بزمی او را به رقص وادار کرد. 
یافت ي ارودي اباقاخان در آذربایجان گردید و با در قتلغ ترکان از او رنجید و روانه

ي در امور بازگشت. سلطان  حکم ریاست کرمان و منع سلطان حجاج از مداخله
حجاج چون خبر مراجعت او را شنید، از راه بلوچستان عازم هندوستان گشت و با 
در اختیار گرفتن سپاهی از سالطین هند، براي استخالص کرمان حرکت کرد. در بین 

سپاه هند بازگشت و قتلغ ترکان با هـ.ق درگذشت و  670راه بیمار شد و به سا ل
  هـ.ق سلطنت کرد. 681خاطر آسوده و به استقالل تا سال 

الدین سیور غتمش که برادر سلطان حجاج و پسر شوهر قتلغ ترکان بود،  جالل
تر اوقات از جانب قتلغ ترکان در نواحی غربی کرمان (شهر بابک و سیرجان و  بیش

او را با خراج به اردوي اباقاخان فرستاد. پس از کرد و چندبار  ارزویه) حکمرانی می
هـ.ق) بر مسند خالی  681-683آن که اباقاخان درگذشت و برادرش احمدخان (

هـ.ق به دربار او رفت و فرمان حکومت کرمان  681الدین به سال  مستقر شد، جالل
ایجان را براي خود گرفت. قتلغ ترکان چون باخبر شد، براي نسخ فرمان او عازم آذرب

شد، اما درخواست او مورد موافقت احمدخان قرار نگرفت. چندماه بعد در تبریز 
درگذشت و او را همان جا دفن کردند و بعداً دخترش او را به کرمان آورد و در 

  اي که ساخته بود، به خاك سپرد. مدرسه
خصال ترکان به نیکنامی یاد شده و از دادگري و مهابت و  در منابع تاریخی از قتلغ

  گوید: ي او چنین می ي او سخن رفته است. ناصرالدین منشی کرمانی درباره ستوده
دثار،  شعار، عفت سایه، بلندپایه، عصمت اي بود مبارك ي الدنیا و الدین، قتلغ ترکان، ملکه عصمه«

همت، واالنهمت، دولت او دولتی بود  سریرت، ستوده خصال، گزیده خالل، عالی سیرت، پاك عادل
ي عقد و بهار ایام پادشاهی پادشاهان قراختاي  م و روزگارش روزگاري بود مستقیم واسطهقوی

بود... برق نیکوکاري و عاطفت آن خاتون، شمع ظلمت شب محنت و مصیبت آمد. مصابیح عدل 
  )38و  37(کرمانی، ص »او در کرمان افروخته گشت و روزگارش تاریخ سعادت اهل این دیار شد.
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قراختاییان نیز در ذکر مکارم اخالق و محاسن و اوصاف او چنین در تاریخ شاهی 

چه از امور ظاهر بود، عفافی و صالحی داشت که رجال روزگار و  و اما آن«آمده است: 
ابطال کارزار را یاراي آن نبود که صورت انوثت او بر لوح خیال خود نقش کردندي تا 

(تاریخ شاهی، قراختائیان، ص » درآورندي. ي خاطر خود داري او به خلوتخانه ي قناع اندیشه
  اي بود که: همچنین مهابت و پارسایی و حسن اعتقاد او به درجه )114
بردند، و  کردند، خاك بارگاه او را تواضع می جباران مغول که خداي جهان را سجده نمی«

رعایاي ممالک اندر مخاوف و مهالک حاده، سداد و حسن اعتقاد او به حضرت الهی شفیع 
ساختند، و اولیاي کرام و اتقیاي عظام در قرب و انس به اخالص و اجتهاد او به جناب  می

  )115(همان، ص » جستند. می یزدانی تقرب و توسل
و » کنزالفقرا و حرزالضعفا«، »عصمۀ الدنیا و الدین«مؤلف تاریخ شاهی از او با القاب 

  گستري، یاد کرده و مطالب بسیاري درباره عدالت» رجاءالمؤمنین و راحم المساکین«
احسان، شفقت، شجاعت و جمال او نوشته و چندین حکایت راجع به کرامات و 

گونه از شجاعت و دالوري او سخن  اي او آورده است و در پایان اینه دالوري
  گوید:  می
ها  اصحاب تواریخ در صفت شجاعت و جالدت و دلیري و پردلی او که چه مبالغت«

اند و در اوراق کتب و دفاتر براي تعجب آورده! و اگر مردم از در انصاف درآیند و به  کرده
ي جهان  نند که این صبر و سکون که از این معصومهدا نظر تحقیق در این حال نگرند، 

انی نیست. صادر شده است، جز قوتی الهی و تأیید رب«  
)128(همان، ص   

  
  
  ترکان خاتون - 2-8
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بکر و خواهر اتابک یزد (عالءالدین پسر اتابک  ترکان خاتون همسر اتابک سعدبن ابی
الدین محمودشاه) بود و دوسال و هفت ماه به نام فرزندش اتابک محمدبن  قطب

ترین  سعد در فارس حکومت کرد و بعد از آن نیز در سرنوشت مملکت فارس مهم
 623-658کر بن سعدبن زنگی (هـ.ق اتابک ابوب 658نقش را ایفا کرد. به سال 

هـ.ق)) به  651-663هـ.ق) وفات یافت و پسرش سعد نیز که از دربار هالکوخان (
گشت، دوازده روز پس از مرگ او در بین راه بر اثر بیماري درگذشت.  فارس بازمی

بکر را به شیراز آوردند، پسرش محمد به پادشاهی  پس از آن که تابوت سعدبن ابی
ي مملکت را بر عهده  خاتون اداره ون خردسال بود، مادرش ترکانانتخاب شد و چ

در تدبیر امور ید بیضا «گرفت و با کفایت بسیار به حکمرانی پرداخت. او که 
  ) 564، ص 2(خواندمیر، ج» نمود می

الدین ابوبکر را به منصب وزارت برگزید و با هدایایی به درگاه  خواجه نظام
و هالکوخان فرمان حکومت فارس را به نام  اطاعت نمود،هالکوخان فرستاد و اظهار 

  پسرش محمد صادر کرد.
ماه نام پادشاهی داشت، در  اتابک محمدبن سعد پس از آن که دوسال و هفت

هـ.ق از بام قصر به زیر افتاد و به سراي آخرت شتافت. ترکان  660ي  الحجه ذي
را حاکم فارس گردانید.  خاتون با مشورت امراي دولت، محمدشاه پسر سلغور شاه

چون او به پادشاهی رسید، به نظر ترکان خاتون توجهی نکرد و به لهو و لعب و 
ستمگري روي آورد. ترکان با آن که دختر خود را به ازدواج او درآورده بود، با 

هـ.ق پس از هشت ماه  661همدستی امراي دولت، دستور داد او را در رمضان 
نزد هالکوخان فرستاد و روش ظالمانه و خالف سیرت حکومت، دستگیر کردند و 

  ي او را به خان مغول گزارش داد.  شاهانه
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ترکان خاتون پس از عزل محمدشاه دستور داد تا سلجوق شاه (برادر محمدشاه) را 

ي استخر محبوس بود، با احترام به شیراز آوردند و بر تخت پادشاهی  که در قلعه
شاه پس از نشستن بر تخت ملک، به  دواج کرد. سلجوقنشاندند و خود نیز با او از

کار شراب و عیاشی مشغول شد و چون نسبت به ترکان خاتون بدبین شده بود، شبی 
در عالم مستی غالمی را فرمان داد تا سر ترکان را برید و در تشتی نهاده، پیش او 

با گوش از  دو دردانه قیمتی را که در گوش ترکان بود، به دست خویش«آورد. سپس 
  )566، ص 2همان، ج(»سرش برکنده، پیش مطرب مجلس انداخت.

چون هالکوخان از این واقعه خبر یافت، نخست محمدشاه را که نزد او بود به قتل 
ي فارس گردانید.  شاه روانه رساند و سپس لشکري براي مجازات سلجوق

ر شد و به قتل هـ.ق در کازرون به دست سپاه مغول دستگی 662شاه به سال  سلجوق
  خاتون (دخترترکان خاتون) واگذار گردید. و حکومت فارس به آبش  رسید

ر و باکفایت و بخشنده بود و در مدت حکمرانی خود براي  ترکان خاتون زنی مدب
جلب خشنودي مردم و حفظ و آبادانی مملکت فارس سعی بسیار داشت. بر اساس 

اف، خزائنی را که اتابک ابوبکر ب ن سعد در مدت سی و چندسال سلطنت تاریخ وص
اندوخته بود، ترکان خاتون در راه آبادانی و به عنوان بذل و صدقه صرف 

  )181، ص2الحضره،ج .(وصافکرد
  خاتون اتابک ابش - 2-9

ابش خاتون دختر اتابک سعدبن ابوبکر و ترکان خاتون بود و آخرین حکمران از 
هـ.ق پس از کشته شدن سلجوق شاه  662خانان سلغري (اتابکان فارس) که به سال 

 658-663هـ.ق به فرمان هالکو خان ( 663به حکومت فارس رسید. وي در سال 
ي متصرفات  هـ.ق) به عقد پسرش منکوتیمور در آمد و سرزمین فارس رسماً ضمیمه

بود،  ابش خاتوندیوان مغول گشت. اگرچه قریب بیست سال حکومت فارس به نام 
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عمالً از سال مذکور منقرض گردید و از آن پس حکام فارس  ي سلغریان اما سلسله
  شدند. مستقیماً از جانب ایلخانان تعیین می

هـ.ق) در  672-682ي قزوینی، ابش خاتون که قریب ده سال ( ي عالمه به گفته
هـ.ق به فرمان سلطان احمد  682برد، به سال  اردوي پادشاهان مغول به سر می

ي حکومت فارس دوباره به شیراز بازگشت.  راي ادارههـ.ق) ب 681- 683تکودار (
  )10، ص 1(قزوینی، ج

با ورود ابش به شیراز، مردم با شادي بسیار از او استقبالی با شکوه کردند و شهر را 
آذین بستند، و تا یک ماه جشن و شادي برپا بود. ابش خاتون در اواخر حکومت 

ك خاص اتابکی به تصرف خود درآورد تر امالك دیوانی را به عنوان امال خود، بیش
که مدعی مقام  –و بدین سبب، درآمدهاي دیوانی کاهش یافت. سیدعمادالدین 

در سال  - الدین ابوبکر را به وزارت برگزیده بود وزارت بود، اما ابش خاتون نظام
هـ.ق) شتافت و اوضاع فارس را گزارش  683-690خان ( هـ.ق به دربار ارغون 683

خاتون را  خان حکومت فارس را بر عهده سیدعمادالدین قرار داد و ابش داد. ارغون
  به اردو فراخواند. 

اعتنا به ابش خاتون به  هـ.ق به شیراز بازگشت و بی 683عمادالدین در رمضان سید
ابش، سیدعمادالدین را در شوال همان سال به قتل  سرکوبی مخالفان پرداخت. کسان

رساندند و ابش دوباره زمام امور را در دست گرفت. چون خبر قتل سیدعمادالدین 
ابش و قاتالن سیدعماد الدین به ارغون رسید، سخت خشمگین شد و به احضار 

فرمان داد. مأموران ایلخان ابش را به تبریز آوردند و با نایبانش به محاکمه کشیدند و 
خاتون پس از یک سال و چند ماه  اي سنگین محکوم کردند. ابش به پرداخت جریمه

ماه سلطنت از «هـ.ق بر اثر بیماري درگذشت و  685از ورودش به تبریز، به سال 
  )222، ص 2وصاف الحضره، ج.»(راد و کامرانی به غروب وحشت و ظلمت پیوستافق م
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جسدش در تبریز دفن شد و پس از چندي توسط دخترش کرد وجین به شیراز 

ي عضدیه که مادرش ترکان خاتون ساخته بود، به خاك  انتقال یافت و در مدرسه
ه است. (اقبال هـ.ق نوشت 684سپرده شد. تاریخ وفات او را مرحوم عباس اقبال 

  ي ابش خاتون سروده است: ) وصاف الحضره این قطعه را در مرثیه395آشتیانی، ص 
  زوجـدا؟  شه شدي بودي،کی راگربخت تخت
  دریـغ  اي ملک سلیمان رفت در خاك وارث
  شـفق  واشک کوکب هرساعت به چشم چرخ
  دم درخوراسـت  ایـن  گربنالد،ناله نوبت کوس

  کـرد،   آلـود  گل به یاد روي او چون چهـره 
  

  تاج را گر دیده بودي، بر ابـش بگریسـتی  
  تا بدان بلقیس خوش بگریستی؟ کوسلیمان

  وش بگریسـتی  شایدي گر در غـم آن مـاه  
  کو که تا در ماتمش بگریسـتی؟  مجلس جام

  چشمان کش بگریسـتی؟  برآن شایدارنرگس
  )222، ص 2(وصاف الحضره، ج         

  پادشاه خاتون الدين صفوة - 2-10
هـ.ق  694تا  691پادشاه خاتون از پادشاهان قراختایی کرمان بود و از سال   

الدین محمد و مادرش قتلغ ترکان خاتون بود که هر دو از  سلطنت کرد. پدرش قطب
الدین  ترکان گذشت، جالل که در شرح پادشاهی قتلغ حکمرانان کرمان بودند. چنان
هـ.ق فرمان حکومت کرمان را از  681ترکان) به سال  سیورغتمش (پسر شوهر قتلغ

هـ.ق) به نام خود دریافت کرد و زمام حکومت را  681-683سلطان احمد تکودار (
از دست قتلغ ترکان بیرون آورد. پادشاه خاتون از این اقدام برادر خود، جالل الدین، 

جست. او که در آغاز همسر اباقاخان بود،  رنجیده خاطر گشت و فرصت انتقام می
مرگ اباقاخان به ازدواج شاهزاده گیخاتوخان درآمد و همراه او به بالد روم پس از 

هـ.ق) درگذشت و گیخاتو از روم  683-690خان ( هـ.ق ارغون 690رفت. در سال 
به آذربایجان بازگشت و بر تخت ایلخانی نشست. پادشاه خاتون فرصت را غنیمت 

الدین را دستگیر  ن آمد و جاللهـ.ق به کرما 691ي شوهر به سال  دانست و با اجازه
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حقوق برادري و خواهري و «و محبوس ساخت و خود بر سریر سلطنت نشست و 
  )71(کرمانی، ص » صلت رحم نابوده انگاشت.

الدین پس از مدتی، به تدبیر همسرش کردوجین از حبس گریخت. اما  جالل  
به قتل رسید. هـ.ق  693دوباره دستگیر شد و به فرمان پادشاه خاتون در رمضان 

ترکان که از طرف خواهرش پادشاه خاتون حکمرانی سیرجان و شهر بابک را  بی بی
اي متضمن نکوهش بسیار براي  الدین، نامه بر عهده داشت، با شنیدن خبر قتل جالل

مصرف دو روزه به  چرا براي ریاست بی«پادشاه خاتون نوشت و بر او اعتراض کرد که 
ي دودمان ما بود؟ خصوصاً آن بیچاره که  مودي که حقیقت نخبهقتل همچو برادري اقدام ن

  )463ص  (وزیري، »حکومت تو را تمکین داشت.
ترکان بعد از این واقعه  توجهی به احکام پادشاه خاتون نکرد و مالیات  بی بی  

هـ.ق بایدوخان به مقام ایلخانی رسید و همسرش (شاه  694نیز نفرستاد. به سال 
الدین بود، او را به انتقام گرفتن از پادشاه خاتون  دختر جاللعالم خاتون) که 

برانگیخت و به فرمان بایدوخان لشکري از فارس و شبانکاره به همراه کردوجین 
کرمان شد تا پادشاه خاتون را دستگیر کند و به اردو بیاورد. کردوجین کرمان   ي روانه

ها را گشود و  نداشت، دروازه را به محاصره گرفت و پادشاه خاتون که تاب مقاومت
کردوجین با عزت تمام به شهر در آمد و پادشاه خاتون را دستگیر کرد و خود بر 
تخت پادشاهی نشست. الچیان مغول پس از اعالم سلطنت کرمان به نام کردوجین، 

ي او را براي عزیمت به اردوي ایلخانی و اظهار بندگی، بیرون شهر بردند.   سراپرده
ي امور کرمان در غیاب او به نصرت ملک واگذار  و به جانب اردو، ادارهبا حرکت ا

  شد، و ظاهراً حکومت کردوجین جز این دوامی نیافت. 
هـ.ق)  694-703خان ( ي همان سال، بایدوخان کشته شد و غازان زیرا در ذیقعده    

-702بر مسند ایلخانی نشست و فرمان حکومت کرمان را به مظفرالدین محمدشاه (
شاه «هـ.ق) داد. پادشاه خاتون همراه کردوجین به اردو برده شد و با اصرار  694
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اي به نام  هـ.ق به قتل رسید و در قریه 694و به فرمان بایدوخان در شعبان » عالم

مسکین مدفون شد. بعد از آن که مظفرالدین محمدشاه به سلطنت رسید، به فرمان او 
ي سبز)  ي مادرش قتلغ ترکان خاتون (قبه درسهجسدش را به کرمان آوردند و در م

آمده و » مسکین«السیر  مذکور در سمط العلی و تاریخ حبیب  ي دفن کردند. نام قریه
ذکر شده، » مشکن«، و در تاریخ کرمان »مسکن«الصفا به صورت  در تاریخ روضه

ست. ي مشک از توابع قصر زرد معرفی کرده ا فصیح خوافی نیز مقتل او را در قریه
  ) 370، ص 2ج (فصیح خوافی،

دهد که نام  دکتر قاسم غنی پیرامون قصر زرد یا کوشک زرد، چنین توضیح می
ي آن  اي است از بلوك سرحد چهاردانگه که در شمال شیراز واقع است و قصبه قریه

موسوم به آسپاش در بیست و چهار فرسخی شیراز قرار دارد، و قصر زرد به مسافت 
  )248، ص 1(غنی، جباشد.  ال غربی آسپاس میپنج فرسخ در شم

کند که  وصاف الحضره با کالمی حکیمانه به عاقبت ناگوار پادشاه خاتون اشاره می
به خاطر رسیدن به سلطنت کوتاه مجازي، برادر خود را به قتل رساند، و سرانجام 

حضره در اي فجیع به دام انتقام روزگار گرفتار آمد. کالم وصاف ال خود نیز به گونه
آموز  این باره بسیار زیبا و براي صاحبان مناصب و شیفتگان قدرت سیاسی عبرت

  است: 
وفایی  ي مهر و شفقت را به غبار بی پادشاه خاتون چون براي ده روزه سلطنت مجازي دیده«

بدل را در دل خاك موضع و مستقر ساخت، هنوز سال به  مکدر گردانید و برادر محبوب بی
سزاي اعمال و جزاي افعال بیافت. یکی از رساتیق آن حوالی، چند درهم  آخر نکشید که

اندوز و  قرض کرد و او را شرط غسل و تکفینی به جاي آورد. و زهی پادشاهان مملکت
کفنی، پارسال  ي بی فکنی، و امروز مرده ي قهر سلطان کامکار اعداسوز، دیروز به سر تازیانه

ات و مرصعات ساخته فرش، و امروز در خاك رفته بخش، از مذهب ي تخت رفعت بر گوشه
  )295، ص 3(وصاف الحضره، ج» تابوت نعش. بی
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الصفا آمده است، پدر پادشاه خاتون در زمان کودکی  که در تاریخ روضه چنان
» شاه سلطان حسن«پوشاند و  دخترش، مدت چندسال، او را لباس مردان می

، 4(میرخواند، جدانست که او دختر است.  خواند، و جز خواص او کسی دیگر نمی می
شاه  شاهی، خود را حسنبه همین جهت پادشاه خاتون پس از رسیدن به پاد )439ص 

  خوانده و در اشعارش نیز به این عنوان اشاره کرده است.
سیما و به علما و ادبا توجه بسیار  پادشاه خاتون زنی با تدبیر، فاضل، هنرمند و خوش

ورزید. در مجالس او  ها و اوقاف اهتمام می نمود و به احداث مدارس و عمارت می
گفت.  ادبیات در میان بود و خود نیز شعر میغالباً بحث علمی و سخن از شعر و 

هاي متعددي نوشته است.  ها و کتاب همچنین خط او بسیار زیبا بود و قرآن
  گوید: ناصرالدین منشی کرمانی از فضل و هنر او چنین سخن می

عاقلــه، فاضــله، کریمــه، متفضــله، محســنه، بلنــدنهمت، واالهمــت،  خــاتونی بــود عادلــه، «
ت و عفت... و انواع فضایل و کماالت نفسانی را که مردان نامـدار و  صورت، با طهار خوب

شهریاران دولتیار را تحلی بدان دست ندهد، احراز نموده، و مصاحف و کتب که بـه خـط   
مبارکش در کرمان و دیگر والیات موجود است بر فرط فضل و هنر وي، و وفـور کمـال و   

  )70کرمانی، ص (»دانشوري او دلیل واضح است...
دوستی و شاعري و حسن خط پادشاه خاتون،  وصاف الحضره نیز پس از ذکر علم

ي ارباب  مند بود و به مشاعره و مکالمه و به قدر از لغت و علم عروض بهره«گوید:  می
ي خاطر او در آن صوب، سایر و مشهور، و بر زبان  فضل دایم مستأنس بودي، و زاده

  )292، ص 3، جوصاف الحضره(»خاص و عام دایر و مذکور.
اشعاري از پادشاه خاتون در کتب تاریخی نقل شده است و از آن جمله ابیات زیر 

  است:
  اسـت  کار من نکوکـاري  همه که زنم آن من

  اسـت  مـن  گاه یعصمت که تکیه پرده درون
  داري اسـت   ي من بسی کلـه  به زیر مقنعه

  مسافران صبا را گذر بـه دشـواري اسـت   



213 

 
 | 72و71و70 الرقم|بيةالدراسات األد

 
  است کـدبانو  نه هرسري به دوگز مقنعه

  اسـت  اي کاله مرد بلند از وجـوه مقنعـه  
  گویـد:  او مقنعه بخشم، سزد که به هرکه

ــاد مقنعــه    اي طنــاب چنبــر زن گشــته ب
  ز نـژاد شـهان الـغ ترکـان     »حسن شهم«
  

  اسـت  درخورجهانـداري  جهان به هرکسی نه
  که از سـر کلـه دیگـرانش بیـزاري اسـت     

  »اسـت  مقنعه؟ تاج هزار دینـاري  جاي چه«
  ز مستوري و نکوکـاري اسـت  که تار آن 

  است ز ما برند اگر در جهان جهانداري
)292، ص 3(همان، ج                   

ــلطانم  ــغ سـ ــد الـ ــه فرزنـ ــد کـ   هرچنـ
ــیکن  مــی ــعادت، ل ــال و س ــدم از اقب   خن

  
  ســیبی کــه ز دســت تــو نهــانی رســدم 
ــادي آن    ــدد از ش ــم نخن ــار دل ــون ن   چ

  
  بر لعل کـه دیـد هرگـز از مشـک رقـم؟     

ــال    ــر خ ــا اث ــب تــو   جان ــر ل   ســیه ب
  

  آن یـــار کـــه در ازل نشـــانش کردنـــد
ــب نگــار مــی  ــه ل ــات دعــوي ب   کــرد نب

  

ــوه  ــا میــ ــانم  یــ ــتان دل ترکــ ي بســ  
پایــانم گــریم ازیــن غربــت بــی    مــی  

)70(کرمانی، ص                        
ــدم   ــاودانی رسـ ــات جـ ــوي حیـ  زو بـ
 کز دست و کف تـو دوسـتگانی رسـدم   

)70(همان، ص                        
ــا  ــر نــوش کجــا کــرد ســتم؟ ی ــه ب غالی  

 تــاریکی و آب زنــدگانی اســت بــه هــم
)533ص  (مستوفی،                        
دالنـــش کردنـــد آســـایش جـــان بـــی  

 زان روي، سه سـیخ در دهـانش کردنـد   
)73(هدایت، ص                         

  کردوجین - 2-11
خاتون (حکمران فارس) بود و  کردوجین دختر منکو تیمور (پسر هالکوخان) و ابش

- 691الدین سیورغتمش، پادشاه قراختایی کرمان ( هـ.ق به ازدواج جالل 683به سال 
ي امور کرمان یار و شریک شوهر بود. هنگامی که  هـ.ق) درآمد. وي در اداره 681
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هـ.ق) بر  683-690خان ( رآمدند و ارغونالدین در صدد استیصال او ب مخالفان جالل
او خشم گرفت و نزدیک بود سلطنت را از دست بدهد، کردوجین. با تدبیر و کفایت 

آسا و شکوه  اگر نه فرّ وجود مبارك و مهابت بلقیس«به سامان دادن اوضاع قیام کرد و 
قی ماندي ساي خداوندزاده، کردوچین، بودي، نه از ملک سیورغتمش سلطان رم چتر آسمان

  )59(کرمانی، ص » و نه از کار و حالش شفقی
بخشی از احوال و کارهاي کردوجین که در ارتباط با وقایع بعد از حبس و قتل 

الدین و مجازات پادشاه خاتون بود، در شرح سلطنت پادشاه خاتون گذشت و  جالل
ل، پس از شود. بر اساس کتاب تاریخ مغو در اینجا به حکومت او در فارس، اشاره می

هـ.ق) بر تخت ایلخانی، کردوجین منظور نظر قرار  716-736جلوس ابوسعید خان (
هـ.ق از طرف ابوسعید به حکومت فارس منصوب شد.  719گرفت و در اوایل سال 

 -چون زنی بسیار خردمند و با تدبیر و خیردوست بود، زمام امور مملکت فارس را
در اختیار گرفت و از عدل  -عینی نداشتخاتون، حکمران م که بعد از مادرش، ابش

سرا و بیمارستان و  مند ساخت. او قریب دوازده مدرسه و کاروان و آبادانی بهره
ها جاري ساخت. مرحوم عباس اقبال  مسجد و سد بنا کرد و موقوفات بسیار بر آن

کند که تاریخ وفات او مشخص نیست و همین قدر معلوم است که در سال  اضافه می
  )410(اقبال آشتیانی، ص ـ.ق هنوز در شیراز بر مسند حکومت بوده است. ه 729

هـ.ق در سلطانیه  738فصیحی، کردوجین به سال   اما بر اساس کتاب مجمل
اي که خود ساخته بود، به خاك  درگذشت و پیکرش را به شیراز آوردند و در مدرسه

  )53، ص 2(خوافی، جسپردند. 
  بیگ ساتی - 2-12

 741تا  739زنان نامی قرن هشتم و از ایلخانان ایران است که از سال بیگ از  ساتی
هـ.ق حکومت کرد. وي دختر اولجایتو و خواهر ابوسعید بهادرخان بود و به سال 
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هـ.ق که از  736هـ.ق به ازدواج امیرچوپان درآمد. بعد از امیرچوپان، به سال  719

ارپاخان در همان سال کشته شد.  آرپاخان بر مسند خانی نشست، با او ازدواج کرد و
بیگ را به مقام ایلخانی برگزیدند و  هـ.ق امراي مغول و چوپانیان ساتی 739به سال 

ه به نام او کردند  به فرمان امیرشیخ حسن چوپانی (شیخ حسن کوچک) خطبه و سکّ
الدین محمد را به وزارت او انتخاب کردند. آذربایجان و  الدین شیخی و غیاث و رکن

بیگ و شیخ حسن چوپانی درآمد، اما سایر نواحی ایران و عراق  ان زیر فرمان ساتیار
هاي مطیع آنان اداره  به دست امیرانی از امراي سابق اولجایتو و ابوسعید و یا خاندان

هـ.ق شیخ حسن چوپانی به این بهانه که منصب ایلخانی از زنی  741شد. به سال  می
خان را به ایلخانی منصوب  را غارت کرد و سلیمان ساخته نیست. دستگاه ساتی بیگ

  )358تا  356(اقبال آشتیانی، ص بیگ را به اجبار به ازدواج او درآورد.  کرد و ساتی
  
  گیري نتیجه -3

گرفت که در اساطیر و فرهنگ   توان نتیجه بر اساس مطالبی که گذشت، می     
اند و همواره خرد و تدبیر و دالوري  ایرانی، زنان از اهمیت و ارزش برخوردار بوده

آنان مورد ستایش قرار گرفته است. در بسیاري از ادوار تاریخی نیز داراي موقعیت 
مختلف، کفایت سیاسی و تدبیر و اند و از طرق  اجتماعی و سیاسی مهمی بوده

اند تا در  اند. در طول تاریخ ایران هرگاه زنان مجالی یافته کاردانی خود را نشان داده
چه به صورت دخالت در سیاست و چه در رأس  - ي سیاست وارد شوند عرصه
با توجه به امکانات موجود و شرایط روزگار خود، در تدبیر امور مملکت  -سیاست

شود که در برخی  گرفته می  اند. همچنین نتیجه عد جهانداري موفق بودهو رعایت قوا
اند که در این  تري برخوردار بوده ها زنان از آزادي عمل و نفو سیاسی بیش از دوره
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ترین تعداد زنان  ي مغول چشمگیر است، و بیش ي ایران باستان و دوره میان دوره
  باشند.  می -ي مغول ورهبه ویژه د –فرمانروا مربوط به این دو دوره 

  و مآخذ منابع      
تصحیح گاي لیسترانج و رینولد آلن نیکلسون، فارسنامه. ). 1363ابن بلخی ( -1

  تهران: دنیاي کتاب.
 تهران: امیرکبیر.تاریخ مغول. ). 1347اقبال آشتیانی ( -2

ي آذرتاش آذرنوش،  ترجمهفتوح البلدان. ). 1364بالذري، احمدبن یحیی ( -3
 تهران: سروش. 

). تصحیح محمدتقی بهار و 1353، ابوعلی محمدبن محمد (بلعمیتاریخ  -4
 به کوشش محمد پروین گنابادي، تهران: زوار.

تصحیح جعفر شعار، تاریخ بناکتی. ). 1348بناکتی، فخرالدین ابوسلیمان ( -5
 تهران: انجمن آثار ملی.

) تصحیح محمد ابراهیم باستانی پاریزي، 1355( تاریخ شاهی قراختائیان -6
 تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

تاریخ ثعالبی. ). 1368ثعالبی نیشابوري، عبدالملک بن محمدبن اسماعیل ( -7
 ي محمد فضائلی، تهران: نقره. ترجمه

تصحیح محمدبن عبدالوهاب تاریخ جهانگشا. ) 1370جوینی، عطاملک ( -8
 غوان.قزوینی، چاپ چهارم، تهران: ار

زیر نظر السیر.  تاریخ حبیب). 1362الدین ( الدین بن همام خواندمیر، غیاث -9
 محمد دبیرسیاقی، چاپ سوم، تهران: خیام.

ي صادق  ترجمهاخبار الطوال. ). 1346دینوري، ابوحنیفه احمدبن داوود. ( -10
 نشأت. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
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ابوالقاسم پاینده،  ي ترجمهتاریخ طبري. ). 1362طبري، محمدبن جریر ( -11

 تهران: اساطیر.

تصحیح نامه.  قابوس). 1375عنصرالمعالی، کیکاووس بن اسکندر ( -12
 چاپ هشتم، تهران: علمی و فرهنگی. غالمحسین یوسفی، 

جوامع الحکایات و لوامع الروایات. ). 1362سدیدالدین محمد (  عوفی، -13
تهران:  جزء دوم از قسم سوم، تصحیح امیربانو مصفا و مظاهر مصفا،

 ي مطالعات و تحقیقات فرهنگی. مؤسسه

جلد اول، بحث در آثار و افکار و احوال حافظ. ). 1361غنی، قاسم ( -14
 تهران: زوار.

به کوشش سید محمد دبیرسیاقی، شاهنامه. ) 1370فردوسی، ابوالقاسم ( -15
 علمی.  تهران:

مجمل فصیحی. ) 1341فصیح خوافی، فصیح احمد بن جالل الدین محمد ( -16
خ، مشهد: کتابفروشی باستان.جلد   دوم، تصحیح محمد فرّ

جلد اول، به کوشش ها.  یادداشت). 1363قزوینی، محمدبن عبدالوهاب ( -17
 تهران: علمی. ایرج افشار، چاپ سوم، 

تصحیح سمط العلی للحضره العلیا. ). 1362کرمانی، ناصرالدین منشی ( -18
 عباس اقبال، تهران: اساطیر.

زین االخبار ). 1363گردیزي، ابوسعید عبدالحی بن ضحاك بن محمود ( -19
 تهران: دنیاي کتاب. تصحیح عبدالحی حبیبی، (تاریخ گردیزي). 

الشعرا بهار، تهران:  تصحیح ملک ).1317(مجمل التواریخ و القصص.   -20
 ي خاور. کالله
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 تصحیح عبدالحسینتاریخ گزیده. ). 1339مستوفی قزوینی، حمداهللا. ( -21
 نوایی، تهران: امیرکبیر.

ي  ترجمهشراف. التنبیه و اإل). 1365مسعودي، ابوالحسن علی بن حسین. ( -22
 ابوالقاسم پاینده، تهران: علمی و فرهنگی.

و معــادن  الــذّهب مــروج). 1344. (_____________________ -23
ي ابوالقاســم پاینـده، تهـران: بنگـاه ترجمــه و     جلـد اول، ترجمـه    الجـوهر. 

 نشر کتاب.

تاریخ روضه ). 1338میرخواند، میرمحمد بن برهان الدین خواندشاه ( -24
 جلد چهارم، تهران: مرکزي، خیام و پیروزي. الصفا. 

ي ابونصر  ترجمهتاریخ بخارا. ). 1363نرشخی، ابوبکر محمدبن جعفر. ( -25
احمدبن محمد بن نصر قباوي، تلخیص محمدبن زفربن عمر، تصحیح 

 تهران: توس.مدرس رضوي و سید محمد تقی، 

تصحیح محمد ابراهیم تاریخ کرمان. ) 1370وزیري، احمدعلی خان ( -26
 باستانی پاریزي، چاپ چهارم، تهران: علمی.

اف الحضره ( -27 جلد سوم، به اهتمام محمدمهدي تاریخ وصاف. ). 1338وص
ي  ي ابن سینا و کتابخانه اصفهانی، تهران: چاپ افست توسط کتابخانه

 پ بمبئی.جعفري تبریزي از روي چا

ا، مجمع الفصحا. ). 1336هدایت، رضاقلی خان. ( -28 به کوشش مظاهر مصفّ
 تهران: امیرکبیر.

قم: مؤسسه و   جلد اول،تاریخ یعقوبی. یعقوبی، احمدبن ابی یعقوب. (   )  -29
 نشر فرهنگ اهل بیت.
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 مفاتیح البحث :
 

 الشعر -
 الحكمة -
 األسلوب -
 البنية اللغوية -
 المفردات -
 التراکيب -
 المتنبي -
 سعدي -

  
    

  )دراسة مقارنة( كمة المتنبي وسعديح يالبنية اللغوية ف              
  

v يد. صادق عسکر   
  *)يران(اسمنانة جامع         

  
  
  
  
  
  

  الملخّص:          
الباحثين على دراسة أساليب الشعراء ص ئالبنية اللغوية وما فيها من الخصادراسة د تساع         

واألدباء. بناء على ذلك اخترنا معالجة الخصائص اللغوية في شعر الحكمة ألبي الطيب المتنبي 
مظهر من مظاهر أسلوب الحكمة الشعرية للشاعرين في األدبين العربي بما هي وسعدى الشيرازى 
بيان خصائص المفردات واأللفاظ والصيغ والتراكيب  هي في هذه الوجيزة والفارسي. فغايتنا

  المستعملة في حكمة الشاعرين على ضوء المنهج المقارن. 
هولة في المفردات سأن الوضوح وال يبينا توصّلنا إليه من نتائج في هذه المقالةو بعض ه
أبرز دليل على و ربما كان من الخصائص البارزة الّتي ألزمتها الحكمة الشاعرين.  هي والتراكيب

ذلك هو الوضوح والسهولة في األبيات الحكمية للمتنبي الّذي اشتهر بالغموض والغرابة في سائر 
حثّ المخاطب وترغيبه على يهدف إلى تركيز الشاعرين على الشرط واالستفهام تبينا أبياته. كما 

  الحكمة والموعظة. بمضمونااللتزام 

                                                             
* s.askari2011@gmail.com  

mailto:s.askari2011@gmail.com
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ح أني  الحقلينالشاعرين يكمن في  أبرز التفاوت بين و المرجالمعجمي والتركيبي إلكثار المتنب
وإكثار سعدي من معجم الدين والتواضع، وإلقبال المتنبي على  ،من معجم الحرب والشجاعة

  الّذي أقبل على  الجمل الفعلية مستمداً من أفعال األمر والنهي.  يالجمل االسمية دون سعد
 
  :يدتمه

سلوب أ ةدراس ير فييالمعا همأ منعنصرين  الخصائص اللغويةو الشعريةللغة ا تشكّل
لأللفاظ والتراكيب  الفنّيةزات يالم ةدباء. وعلی ذلک فقد اخترنا معالجالشعراء واأل

المستعملة في األبيات الحكمية. فالكالم هنا عن المستويات اللغوية أي المستوى 
  ي.بيوالترک المعجمي والمستوى الصرفي والنحوي

تّضح لنا وسائل التعبير اللغوي في األبيات الحكمية، تمن خالل هذا المبحث ف  
وبالتالي تتبين لنا كيفية تعبير الشاعرين عن معانيهما الحكمية باأللفاظ والتراكيب، وكيفية 
صياغة الجمل الحكمية، والفرق بين لغة الشاعر في األبيات الحكمية وغيرها، وأخيراً 

  في هذا المجال. نيالشاعر التشابه واالختالف بين
ية اللغوية في حكمة المتنبي وسعدي في أربعة محاور وهي: لبنالذلك ، نتناول   

المفردات والمستوى المعجمي، الصيغ اللغوية أو المستوى الصرفي، وأخيراً التراكيب أو 
 ة مقارنة منهجية.المستوى النحوي، ونعالجها خالل دراس

  وضوح المفردات وسهولتها: -أ
أول ما يلفت النظر في دراسة األلفاظ والمفردات المستعملة في حكمة المتنبي      

وسعدي، هو الوضوح والسهولة، البتعاد الشاعرين وخاصّة المتنبي عن الغموض والغرابة 
ات ذات صلة الّتي اتّصف بها ديوانه. ونحن ال نشك في أن هذه الميزة في األلفاظ والمفرد

وثيقة بالحكمة والمضمون الحكمي. فالجمال المعنوي وصالبة المضمون في األبيات 
الحكمية يغنيان الشاعر عن استعطاف الناس والنقّاد ولفت أنظارهم باستعمال األلفاظ 

  الغامضة والغريبة للفت أنظار الناس والنقّاد. 
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من أهم الخصائص اللغوية الّتي ألزمها  وعلى ذلك فإن هذه الميزة الفنّية واألسلوبية،

المضمون الحكمي على الشاعرين. إذ يرى النقّاد القدامى أن الحكمة تكون سهلة األلفاظ 
ومن طبيعة الحكمة أن تكون سهلة األلفاظ, ال تحتاج إلى «وواضحة التراكيب، فيقول ابن رشيق: 

مت شعراً كانت أكثر قبوالً وأكثر انتشارا للحفظ كثير من التزويق وتأتي مع الطبع دون تكلّف. وإذا نظ
  )١(.»والتداول

فالمتنبي مثالً اشتهر باستعمال الغريب والحوشي في ديوانه. فقد ذكر الثعالبي عن   
اه التفاصح باأللفاظ ومن أهم ما يتعاط«بن عباد قوله عندما عاب على المتنبي قائالً:  الصاحب

وكان يأتي بمثل هذه األلفاظ لمن يكون حوله من العلماء  )٢(».النافرة والكلمات الشاذّة
فها هو المتنبي نفسه يفتخر  )٣(واألدباء ليرضي أصحاب الغريب من اللغة وينال إعجابهم.

  :بذلک قائالً
  )٤( ويسهر الخَلق جراها ويختَصم       أَنام ملَء جفوني عن شَوارِدها             

نظنّنا بحاجة إلى ذكر أمثلة من هذه األبيات ذات مفردات غريبة فمن يرجع وال   
إلى ديوان المتنبي يجد نماذج كثيرة من هذه الشواذّ واأللفاظ الغريبة. ولهذا السبب نفسه 

. ومع أن )٥(شبه شوقي ضيف ديوان المتنبي بمستودع للتراكيب الشاذّة في اللغة العربية.
على المتنبي بسبب استعمال هذه الكلمات في شعره ومع أن هذه الظاهرة  معظم النقّاد عابوا

تدلّ على البراعة اللغوية لصاحبنا، إالّ أنّنا ال نجد مثل هذه األلفاظ والمفردات في أبياته 
الحكمية، لما ذكرناه من أن مضمون الحكمة وما فيها من الجمال يغنيان الشاعر من 

                                                             
  .٢٨٢، ص ١ج  العمدة، ابن رشيق القريواين، - ١
  .١٣٤، ص ١ج  يتيمة الدهر، الثعاليب، - ٢
؛ شوقي ٢١، ص ٢ج التبيان في شرح الديوان، ؛ العكربي، ١٩٨، ص ٢ج العمدة، ابن رشيق القريواين،  - ٣

  .٣٣٦ – ٣٣٥ص ، العربيالفن ومذاهبه في الشعر ، ضيف
٤ - ، ّ   .٣٢٣ص  الديوان، املتنيب
   .٣٣٨ص الفن ومذاهبه في الشعر، شوقي ضيف،  - ٥
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 كمة تُاستعمال الغريب، وألنواضح. وهذا ما هو ولزم على الشاعر اتّباع أسلوب سهل الح
بارز في حكمة المتنبي. ولنقرأ بعض هذه النماذج لنرى مدى الوضوح واالجتناب عن 

  الغريب، في األبيات الحكمية التالية:
  )٦(انيــلُّ الثـــوهي المح هو أَولٌ       ان      ـــاعة الشُجعـالرأي قَبلَ شَج -
  )٧( واـيتَفَرق  مـــا فَلَـجمعتهم الدني      الدنيا وما من معشَرٍ       نَبكي على -
  )٨( وائدـــائب قَومٍ عند قَومٍ فَـمص        ا       ــأَهله بين بِذا قَضَت اَأليام ما -
  )٩(ِء إِذا صادفَت هوى في الفُؤاد              ر  ـَــالَةُ في المـا تُنجِح المقـإِنَّم -

فالوضوح والسهولة في ألفاظ وعبارات مما جعل هذه األبيات الحكمية تقرب   
إلى لغة التخاطب، وبالفعل أصبحت هذه األبيات مثالً سائراً بسبب سهولة التداول بين 

  الناس.
وهكذا كان األمر بالنسبة إلى األبيات الحكمية لسعدي، إالّ أن الوضوح في أبيات سعدي  

أكثر من المتنبي، وال شك في أن هذا التفاوت يرجع إلى األسلوب العام للشاعرين. 
فالمتنبي كما ذكرنا آنفا وصل الذورة في استعمال الغريب والنادر من األلفاظ أحياناً، 

ه الحكمة على االبتعاد عن الغرابة والغموض، إالّ أنّها تسرب أحياناً إلى ومهما ألزمتْ
األبيات الحكمية أيضاً. أما سعدي فكان أسلوبه العام في كلياته هو السهل الممتنع، أي ما 
يقرب من لغة التخاطب، بسبب شدة الوضوح والسهولة. وقد كثُر هذا الوضوح والسهولة 

طبعاً لما ذكرناه من خصائص الحكمة.ويتّضح لنا هذا الكالم، إذا ما  في األبيات الحكمية
بصورة عامة. ولهذا يرى الكثيرون أن الميزة الوحيدة  كلياتهنظرنا إلى مفردات سعدي في 

                                                             
٦ - ، ّ    .٤١٢ص  الديوان، املتنيب
٧ - ، ّ    .٢١ص  الديوان، املتنيب
٨ - ، ّ    .٣١٣ص  الديوان، املتنيب
٩ - ، ّ    .٤٦١ص  الديوان، املتنيب
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ألسلوب سعدي بالنسبة إلى أساليب السابقين له هي: الوضوح والسهولة، والقرب من لغة 

   )١٠( عامة.الكالم المتعارف عليها عند ال
فإذا كانت ميزة أسلوب سعدي في كلّياته الوضوح والسهولة في األلفاظ   

والمفردات، فتكون هذه الميزة في األبيات الحكمية أكثر وأبرز، وهذا ما ألفْنا به فيما 
  سبقت من الشواهد الحكمية لسعدي، كما نالحظ ذلك في األبيات التالية أيضاً:

  )١١(رد ــــى  نبـــائـــــــمِ  طـــمنّت  حـات يش خورد      هر كه نان از عملِ خو -
   )١٢(برى بى گر عمل نكنى شاخِاعلم  با       ر عملـگبارِ درخت علم  ندانم م -
  )١٣(زباغِ رعيت ملك خورد سيبى      بر آورند غالمـان او درخت از بيخگر ا -

  الطلبِ والتسولِ أمام حاتم الطائي. يتحملُ مذلّةَمن أكَلَ الخبزَ من ثمرة يده، ال  -أي:     
  ال أعرف للعلمِ ثمرةً إالّ العملَ، فلو لم تعملْ بمقتضَى علمك لَكُنتَ شجرةً بال ثمرٍ. -     
  إن أكلَ الملك تفّاحةً من بستان الرعية ظلماً، الَجتَثَّ جنوده الشجرةَ من الجذورِ.    -     

نّها ألفي غاية الوضوح، فاليوجد فيها أي صعوبة في فهمها لدى العامة، فهذه األبيات 
تشبه كالم الناس في  وبذلکتتألّف من مفردات واضحة وسهلة ومعروفة لدى العموم، 

محاوراتهم اليومية، إالّ أن الناس عاجزون عن اإلتيان بمثله، وهذا هو السر في أسلوب 
  تنع.سعدي الّذي اتّصف بالسهل المم

وتبرز هذه الميزة، أي: وضوح األلفاظ وسهولة المفردات عند سعدي أكثر من المتنبي إذا 
ما أخذنا بعين االعتبار استعمال سعدي لكثير من األلفاظ والكلمات العربية الّتي دخلت في 

هة، ة في اللغة الفارسية بعد اإلسالم من جليالدخ العربية مفرداتنثره ونظمه نتيجة نفوذ ال

                                                             
؛ ذبيح اهللا ١٦٨، ص ١ج تاريخ نظم ونثر در ايران، ؛ سعيد نفيسي، ٤٩ص قلمرو سعدي، علي دشيت،  - ١٠

  ٦١١، ص ١ج تاريخ ادبيات در ايران، صفا، 
عدي،  - ١١ َ   . ١١٤، ص لستانگس
عدي،  - ١٢ َ   . ٧٥٤٥، ص كّلياتس
عدي،  - ١٣ َ اتس   . ٧٤، ص كليّ
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العربية وإقامته في بعض هذه األقطار مثل دمشق،  بلدانودراسته في بغداد وتنقّله بين ال
وكذلك اهتمامه بالثقافة اإلسالمية المتمثّلة في اآليات القرآنية واألحاديث النبوية من جهة 
أخرى. ذلك ألن اعتدال سعدي في استعمال هذه الصيغ والمفردات العربية واهتمامه 

وضوح ألفاظه وسهولة مفرداته للقارئ، قد حال دون الغموض في آثاره عموماً وفي ب
 حكمته خصوصاً.    

  المعجمي:  مستویال -ب
ن الحقول المعجمية في حكمة المتنبي وسعدي بمعزل عن المضامين وتك نل  

 کانتالحكمية الّتي ترتبط هي أيضاً بدورها إلى شخصية الشاعرين ونفسيتهما. فلهذا 
المفردات واأللفاظ المستعملة في حكمة الشاعرين ترجع إلى حقول معجمية متناقضة 

  عندهما، كما كان األمر في أخالقهما والمضامين الحكمية عندهما.
وعلى هذا األساس إن أول ما يلفت النظر في هذا المجال هو استعمال المفردات   

عة لدى المتنبي. فقد راجعنا إلى األبيات واأللفاظ الّتي ترجع إلى معجم الحرب والشجا
الحكمية لهذا الشاعر فرأينا أن مثل هذه الكلمات كثيرة جداً في حكمته. نحو: الحرب، 
السيف، الرمح، القناة، السنان، الحسام، اليماني، الصارم الهندي، السهام، النصل، األسل، 

لدم، القتل، القتيل، القتال، ضربن، األسياف، النجاد، الغمد، الجند، العدو، رمي، يراق ا
  كسرن، النزال، الجرح، محارب، فوارس، شجعان، األسد، ضيغم، الغضنفر، الرئبال.

وال شك أن هذه األلفاظ متكررة في مدحه وفخره أكثر من حكمته، ولهذا السبب        
على ما يريده وال كالملك الجبار ... أو كالشجاع الجريء يهجم «نفسه عرف المتنبي بأنّه: 

إالّ أن ما نريد قوله هنا هو أن هذه الحقول المعجمية  )١٤(.»يبالي ما لقي وال حيث وقع
  تسربت من سائر أبيات المتنبي إلى أبياته الحكمية أيضاً.

                                                             
  . ١٢٣، ص ١ج العمدة، ابن رشيق القريواين،  - ١٤
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ولم تكن في أبيات سعدي مثل هذه المفردات واأللفاظ إالّ قليالً نادراً. وفي   

عدي المفردات الّتي تتعلّق بالمعجم الديني. نحو: اهللا، العبادة، المقابل كثُرت في حكمة س
الصالة، الصوم، مالك الملك، عالم الغيب، الرب، اآلخرة، العقبى، القيامة، إبليس، رضا 

  الخالق، الخير، الدعاء، النهي عن المنكر، اإلثم.
مصطلحات وهكذا كان األمر بالنسبة إلى حقل التشاؤم وذم الناس، إذ كثُرت ال  

العائدة إلى حقل التشاؤم والشكوى عند المتنبي دون سعدي، نحو: اللئيم، الفهم السقيم، 
الجهول، الحمار، بال عقل، أتعب، أغيظ، يوجِع، باك، نبكي، محسود، قبحاً، خديعة، 

  الوحيد، الغريق، قلّة اإلنصاف. 
رجالً متفائالً وراضياً ولكن سعدي لم يستعمل هذه الكلمات ألنّه كان عكس المتنبي 

قانعاً. فلهذا كُثرت في أبياته الحكمية المفرداتُ الّتي تدور حول القناعة والتواضع نحو: 
القناعة، الزهد، المسكنة، الخجل، الضعة، العجز، رفض الحرص والطمع وطلب الدنيا. وال 

ه المفردات تنحصر هذه الحقول المعجمية في األبيات الحكمية فقط كما أشرنا، بل هذ
منتشرة في جميع أنحاء الديوان عند الشاعرين. وذلك مما يويد تسرب هذه المفردات من 
األجواء العام في الديوان إلى األبيات الحكمية وكلّ ذلك يرجع طبعاً إلى المضامين 

 الشعرية الّتي ترجع بدورها إلى شخصية الشاعرين وأخالقهما.

  الصيغ اللغوية:  -ج
  لكلّ شاعر في كلّ لغة من استمال الصيغ الّتي أنتجتها اللغة. فليست اللغة نثراً  ال بد

كانت أو نظماً، إالّ متكونة من هذه الصيغ اللغوية بأنواعها المتعددة من اسم وفعل وحرف. 
 عدي في شعرهما عموماً وفي حكمتهما خصوصاً، إذ لم يستثنيا أيي وسوهكذا كان المتنب

الصيغ اللغوية لالستعمال في األبيات الحكمية. إالّ أن هناك بعضاً من هذه نوع من هذه 
الصيغ كثُر استعمالها بشكل بارز، مما يدلّ على أن هناك صلة وثيقة بين هذه الصيغ 

  منها: والحكمة بصورة خاصّة،
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  أفعل التفضيل:  - ١
أفعل «كثُر استعمالها في حكمة الشاعرين هي صيغة  يمن الصيغ اللغوية الّت  

لما لهذه الصيغة من أثر في المقارنة بين الموقفين وتفضيل أحدهما على اآلخر،  ،»يلضالتف
وبالتالي الحثّ على الموقف المفضّل والتحذير من المفضّل عليه، أعني األمر الّذي كان 

الحكمية للمتنبي في هذا المجال فهي  جوهر الحكمة والموعظة. أما الشواهد من األبيات
  نحو:

-   ـسأَوعفع  رلتَ  ولٍـمفَع  شَيٍءتَ               راً     ـــــتَغَي ب  كَلُّفـفي طكاع هد١٥(ض(  
  )١٦(لِــــمحبيهِن كَالقُب  والطَعن عند               الك ما يبنى على اَألسلِ   ـالمم أَعلى  - 
-   وبأَتع م ـخَلقِ اللَهن زاد  مـــــه      ه             هجدو ا تَشتَهي النَفسمع قَصَّر١٧(و(  
 -  لى خَيره  الطُيورِ عشَرأوي الخَ              ا     ــالقُصورِ والناوـي سكُنيو ١٨(ساوراب(  
  )١٩(ان كتابـجليسٍ في الزَم خَيرو               ابِحٍ    ـس  سرج  مكان في الدنى أَعزُّ  - 

فال يخفى علينا تأثير أسماء التفضيل في صياغة المعنى الحكمي وإرشاد الناس   
في هذه األبيات الحكمية. ففي كلّ هذه األبيات تفضيل وترجيح على ما يراه الشاعر فيه 

اه مضراً لإلنسان، وهذا األمر بالذات هو جوهر الحكمة خيراً، أو تنبيه وتحذير عما ير
  والموعظة. 

ما استعمل من اسم التفضيل في األبيات الحكمية  اًوهكذا كان سعدي في حكمته، فكثير
لنفس الغرض الّذي أشرنا إليه آنفاً، أي للتفريق بين أمرين أوالً، وترجيح أحدهما على 

  اآلخر ثانياً. أما الشواهد من أبيات سعدي في هذا المجال فنذكرها فيما يلي:
                                                             

١٥ - ، ّ    .٤٥٠ص   الديوان، املتنيب
١٦ - ، ّ    .٢٦٥ص  الديوان، املتنيب
١٧ - ، ّ    .٤٥١ص  الديوان، املتنيب
١٨ - ، ّ    .٥٤ص  الديوان، املتنيب
١٩ - ، ّ    .٤٨٠ص  الديوان، املتنيب
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  عت  به هر منزلىـألـف ركاز  به ردن دلى        ـــبه احسـانى آسوده كـ           
  )٢٠(ا پرستــــاز صـائم الدهـرِ دني بهخورنده كه خيرش برآيد زدست                  
  )٢١( است بهكه دد زآدمى زاده ىِ بد      است    بهى  زاده از دد ــنه هر آدم          
  )٢٢(ارزار ــــاز ك بهمداراىِ دشـمن        ر كار      ــــهمى تا  برآيـد به  تدبيـ          

  إن سرور قلبٍ واحد باإلحسان، أفضلُ من ألف ركعة صالة في كلّ منزلٍ وموضع. -أي:
  وتارك الصومِ الّذي يبذُلُ بيده ويجود، أفضلُ من صائم الدهرِ الحريصِ.  -     
  ن الوحوشَ أفضلُ من إنسان شريرٍ.لن يكون أبناُء آدم كلُّهم أفضلَ من الوحوشِ، أل -       
  عندما تنجزُ األمور بالتدبيرِ والمسالمة، فمداراةُ العدو أفضلُ من الحربِ والقتالِ. -     

، في بمعنى أفضل »هبِ«فنالحظ أن الشاعر استعمل صيغة التفضيل الفارسية وهي:   
من دور وظيفي كبير في صياغة الحكمة  لما لهذه الصيغة ،كلّ هذه األبيات الحكمية
  والموعظة، كما أشرنا إليه.

  الضمائر: - ٢
   عدي، إالّ أني وسة للمتنبوردت الضمائر بمختلف أنواعها في األبيات الحكمي

هناك فرقاً كبيراً في هذا المجال. ذلك ألن المتنبي أكثر من استعمال ضمير المتكلّم وحده، 
ثماني مرات في » أنا«في ديوانه أيضاً، أنظر كيف كرر الضمير ليس في حكمته فقط بل 

  البيتن التاليين:
  ابن الطعان أَناابن الضرابِ  أَنا       خاِء     ـــابن الس أَناابن اللقاِء  أَنا       
  )٢٣( ابن الرِعان أَناابن السروجِ  أَنا       ابن القَوافي      أَناابن الفَيافي  أَنا       

                                                             
عدي،  - ٢٠ َ   . ٨٤، ص بوستانس
عدي، - ٢١ َ   . ٦٢، ص بوستان س
عدي،  - ٢٢ َ    . ٧٣ص  ،بوستانس
٢٣ - ، ّ    .٦٠ص   الديوان، املتنيب
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   ة، إذ أحصينا الضمائر فيها، فرأينا أنوهكذا كان األمر بالنسبة إلى أبياته الحكمي
  الضمير المتكلّم يغلب على الضمائر األخرى. 

أما الصورة الّتي ورد فيها الضمير المتكلّم في حكمة المتنبي فمختلفة، منها ما هو   
ما هو مرفوع أو منصوب ومجرور، نحو: أنَا، إنّي، نفسي،  منفصل أو متّصل أو مستتر، ومنها

لي، أحلُم، أطاعن، جزيتُ، شعري، عندي، كنتُ، قصدتُ، معرفتي، بري، تكرمتي، 
  صرتُ، بي، قبلتُ، موتي، عيشى.

فكلّ هذه الضماير الّتي تكررت في أبيات المتنبي الحكمية تدلّ على ما في نفس   
ولعلّ هذه  )٢٤(».كان كثير التحامل، ظاهر الكبر واألنفة«المتنبي من فخر وغرور وأنانية. إذ 

الخصال النفسية هي الّتي حرضته على أن يشترط على سيف الدولة أن ال ينشد أمامه إالّ 
 )٢٦( وأن يدعي امتناعه عن مدح غير الملوك. )٢٥(قاعداً، 

ومهما يكن من أمر فقد كان الدور الوظيفي لضمير المتكلّم هو أن يساعد في اظهار فخر 
  المتنبي وغروره حتّى في أبياته الحكمية.

أما سعدي فكان عكس ذلك تماماً، إذ لم نجد في أبياته من ضمير المتكلّم إالّ قليالً، ولم 
هدف سعدي من هذا القليل الفخر والغرور، بل الهدف هو تنبيه نفسه بل عتابه أحياناً. يكن 

ومثال ذلك قول سعدي عن لسان قطرة من الماء الّتي سقطت من السماء فوقعت على 
  البحر:

  )٢٧(كه من نيستم احقّهست  او رـگ   كه درياست من كيستم   يىجا كه          
  حقّاً.   البحرِ مامأنا شيئاً أَ فلستُ   ؟ الواسعِ هذا البحرِ أمام اأنَن مف -يأ           

                                                             
  . ١١٢ ، ص٢ج العمدة،  ابن رشيق القريواين، - ٢٤
  . ٣٨٣، ص ١عبد القادر البغدادي، ج  - ٢٥
  . ١٣٦، ص ١ج يتيمة الدهر، الثعاليب،  - ٢٦
عدي، - ٢٧ َ   . ١١٥ص ،بوستان س
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فقد كرر سعدي ضمير المتكلّم بصورة منفصلة مرتين، فيقول مستفهماً: من أنا؟   

المتكلّم «ثم يجيب: لست أنا شيئاً. وهكذا نالحظ أن الدور الوظيفي الستعمال ضمير 
عند سعدي يفرق مع دورهذا الضمير عند المتنبي ليس في أبياتهما الحكمية فقط  »وحده

بل في سائر األبيات أيضاً. وذلك ما ينطبق تماماً مع ما ألفنا به من نفسية الشاعرين 
  ومضامينهما وأغراضهما.

  نفي الشمول: - ٣
بيات الحكمية من األلفاظ والصيغ الّتي كثُر استعمالها بشكل بارز وملحوظ في األ  

، لنفي االلتباس بين األمرين والفصل بينهما، ليسالنافية الشبيه ب» ما«للمتنبي، هي حرف 
تنبيهاً وتحريضاً على اتّخاذ المواقف الصارمة، أي ما يمكننا جعله من مقومات الحكمة 

  والموعظة. أما الشواهد الحكمية في هذا المجال، فهي:
  )٢٨( قَد يوجد الحلم في الشُبان والشيبِ  انِعة     ــــــــمٍ بِمالحداثَةُ من حل اـفَم -
  )٢٩( لِـــفيه إِلى النَس  اقـحياةٌ وأَن يشت ده      ــــــالدهر أَهلٌ أَن تُؤملَ عن وما -
  الئقِـــوالخَن في فعله ـإِذا لَم يكُ  الحسن في وجه الفَتى شَرفاً لَه      وما -
  )٣٠( اللِـــــــــر للهِـفَخ  رـوال التَذكي   عيب      سِ ــسمِ الشَمالتَأنيثُ الِ وما -

   اً، فيبدو أنة كثيرة جدة وغير الحكميواألمثلة على ذلك في األبيات الحكمي
. وقد حصلنا من خالل عملية إحصائية على بهذا الحرفالشاعر استساغ أن يبدأ أبياته 

نفياً وموصوالً. وال يخفى علينا ما » وما«بيتاً من أبيات المتنبي الّتي تبدأ بلفظة  ١٣٠حوالى 
في هذا اللفظ من جرس موسيقي وجمال معنوى ينبه السامع على تاكيد الشاعر في اإلبداء 

  عن أفكاره وآرائه الحكمية.

                                                             
٢٨ - ، ّ    .٤٤٧ص   الديوان، املتنيب
٢٩ - ، ّ    .٢٧٢ص   الديوان، املتنيب
٣٠ - ، ّ    .٢٥٧ص   الديوان، املتنيب
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، هناك أيضاً أبيات »وما«وإلى جانب هذه األبيات الحكمية المبتدئة بلفظة   
الدالّة على الشمول، فتكون في » كلّ«النافية مع لفظة » ما«حكمية كثيرة بدأت بحرف 

ي ما يعرف بنفي الشمول أو سلب العموم.حكمة المتنب  
  )٣١(ري الرِياح  بِما ال تَشتَهي السفُنتَج       مـا يتَمنّى المـرُء يدرِكُه      ما كُلُّ -
- ن ق ا كُلُّـم وفى   ــالَ قَـمال كُ          والً وـوخَسفـن سيـلُّ م ٣٢(اً أَبىـــــــم(  
  )٣٣(ـلٍ  يـالمـــــــوال كُـلٌّ  علـى  بخ      لٍ        ــبِمعـذورٍ  بِبخـ  ومـا كُـلٌّ -

من أمثال هذه األلفاظ والصيغ، وال ما يشبه ذلك من األلفاظ أما سعدي فلم يكن له 
والمفردات المتكررة. فإنّه يحاول أن يعبر عما يريده بأبسط طريقة وأوضح كلمات. فلهذا 
حاولنا أن نجد في أبياته الحكمية ألفاظ ومفردات أو صيغ لغوية متكررة فلم نحصل عليها. 

 األسلوب السهل الممتنع.ولعلّ ذلك أيضاً من خصائص وأسرار 

  التراكيب: - د
ة من قضايا اللغة الشعرية في حكمة الشاعرين، هذه المقال في إن آخر ما نتناوله  

هو كيفية صوغ الجمل والعبارات في األبيات الحكمية. فالكالم هنا على المستوى 
توى اللغوي ، على المسختصرسبق من هذا الم االتركيبي أو النحوي، كما كان الكالم فيم

  المعجمي والصرفي.
أما ما يبرز من الخصائص الفنية للتراكيب والجمالت على المستوى النحوي، فهو   

الوضوح وعدم التعقيد، وكذلك غلبة الجمالت االسمية على الفعلية عند المتنبي عكس 
. كما نرى سعدي، وأخيراً كثرة استعمال فعل األمر والنهي والجمل الشرطية واالستفهامية

  تفصيل ذلك فيما يأتي.

                                                             
٣١ - ، ّ    .٤٦٩ص   الديوان، املتنيب
٣٢ - ، ّ    .٤٩٨ص   الديوان، املتنيب
٣٣ - ، ّ    .٩٣ص   الديوان، املتنيب
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  وضوح التراكيب:  - ١

نتباه في دراسة أسلوب المتنبي وسعدي في تركيب أول ما يلفت اال ربما كان  
الكلمات وصياغة الجمل في األبيات الحكمية، هو الوضوح واالبتعاد عن التعقيد 

  كما كان األمر بالنسبة إلى المفردات واأللفاظ.. والغموض
استعمال التراكيب الشاذّة، فبإمكان روزاً عند المتنبي الّذي تعود األمر أكثر بوهذا   

، فقد ذكرنا سابقاً أن هناك من الشاذّ النحويالباحث أن يجد في ديوان المتنبي كثيراً من 
شبه ديوان المتنبي بمستودع للتراكيب الشاذّة في اللغة العربية. فالشاعر كان يعمد إلى هذه 

إالّ أن هذه التراكيب  )٣٤(راكيب المعقّدة لينال أعجاب المثقّفين من حوله، كما مر بنا.الت
والسبب في ذلك  ؛المعقّدة والشاذّة لم تتسرب إلى األبيات الحكمية للمتنبي إالّ قليالً نادراً

والغموض  يالئمكما أشرنا سابقاً عند دراسة وضوح المفردات، هو أن مضمون الحكمة ال 
والتعقيد. فالمضمون الحكمي بعمقه وشموليته ودقّته يستقطب األنظار، فال يحتاج الشاعر 
إلى وسائل أخرى إلعجاب اآلخرين. فمن يقرأ األبيات الحكمية التالية يجد فيها سهولة 

يقول المتنبي في بعض هذه  ؛التعبير ووضوح التراكيب بعد وضوح األلفاظ والمفردات
  األبيات:
 )٣٥(سيف الدولَة الطَعن في العدا ةُوعاد  ودا       ــلكُلِّ امرِئٍ من دهـرِه مـا تَعـ -

- أيـشَج قَبلَ   الر ةــــالشُجع اع    ان    ولُ  هه  أَوـو ي ح٣٦(انيـــــالث لُّـالم(  
  )٣٧(بــــــمكـان ينبِتُ العـزَّ طَيوكُلُّ امـرِئٍ يولي الجميـلَ محبب        وكُـلُّ  -
  )٣٨(اـسوالناو ويسكُن   رابـيأوي الخَ      ا  ــورِ وشَرهـخَير الطُيورِ على القُص -

                                                             
  لة. ملقامن هذه ا ۳أنظر ص  - ٣٤
٣٥ - ، ّ    .٣٥٨ص  الديوان، املتنيب
٣٦ - ، ّ    .٤١٢ص  الديوان، املتنيب
٣٧ - ، ّ    .٤٦٤ص  الديوان، املتنيب
٣٨ - ، ّ    .٥٤ص  الديوان، املتنيب
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نالحظ أن هذه األبيات الّتي أخترناها على سبيل المثال فقط دون الحصر، تألّفت   
ألفاظها ومفرداتها سهلة وواضحة  إضافة إلى أنمن عبارات وتراكيب سهلة وواضحة، 

أيضاً. فاليوجد في هذه التراكيب أي غموض أو تعقيد، أو تقديم أو تأخير أو حذف. 
بعبارة أخرى تخلو هذه األبيات من كلّ ما يجعل فهمها أمراً صعباً. فال يحتاج القارئ في 

بت آراء الشراح فهمها إلى المعاجم أو الشروح، عكس كثير من أبيات المتنبي الّتي تضار
  في شرحها. 

األمر في أبياته أكثر وضوحاً  ربما كانوهكذا كان األمر في أبيات سعدي الحكمية، 
وسهولة. ذلك ألنّه لكان يتجنّب التعقيد والغموض في آثاره كلّها. وهذا ما عرف به 

نتشار أسلوب هذا الشاعر، وحتّى يمكننا القول إن هذه الميزة كانت من أهم أسباب ا
شعره. فمن يقرأء األبيات التالية يحس بأن الشاعر لم يرد أن ينظم الشعر بل كان يريد أن 

  يتحدث مع الناس. إذ يقول محذّراً من النميمة:
  دــترن نـه دشمـن همانا كـزدشم       رند ــــام دشمن بـپيغكسانى كـه          
  نهان اندر  ن گفتـچنيه دشمن تو دشمن ترى كآورى  بـر دهان      كـ         
  )٣٩( مــــسلي ردـــنيكم م آوردـــبخش    قديم    ازه خشمِـچين كند تسخن          

  من العدو. ىإن الّذين يبلّغون شتائم العدو، هم أعد :يأ
  أنتَ أكثر عداوةًِ من العدو عندما تذكُر أَمامي ما قاله العدو في الخفاِء. -
  النمام يشعلُ األحقاد القديمة، ويحرضُ المحسن السليم القلبِ على الغضبِ. -    

إلى وضوح المفردات، ذلك كلّه  إضافةًضوح العبارات وسهولة التراكيب، فو  
جعل هذه األبيات الحكمية تقرب من لغة التخاطب. وهذا مما عابه النقّاد قديماً على 

ربي، وسموه األلفاظ والتراكيب المبتذلة، إالّ أن براعة الشعراء وخاصّة في األدب الع
سعدي في رصف هذه الكلمات السهلة والتراكيب البسيطة، إلى جانب االهتمام بموسيقى 

                                                             
عدي،  - ٣٩ َ   . ١٦١-١٦٢، ص بوستانس
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األلفاظ والعبارات، باإلضافة إلى المضمون الحكمي الرائع، كلّ ذلك جعل كالمه في غاية 

  الشاعر الكبير. الفصاحة والبالغة. وهذا هو السر في شهرة هذا
٢ - ة:مل االالجة والفعليسمي  

البد لكلّ شاعر أو كاتب من استعمال األساليب الموجودة في كلّ لغة لصياغة   
الجمل والعبارات. فال غرابة إذن من تكرار الجمل االسمية والفعلية في حكمة المتنبي 

اللغة للتعبير عن المفاهيم واألفكار. وسعدي، إذ إنّهما الطريقتان الوحيدتان الّلتان تقدمهما 
االسمية عند  ين في هذا المجال هو غلبة الجملإالّ أن ما يلفت االنتباه في حكمة الشاعر

ختار االمتنبي عكس سعدي الّذي كانت الغلبة في أبياته الحكمية للجمالت الفعلية. فقد 
ه الحكمية، وحتّى حينما ءليبدي آرا ،المتنبي الجمل االسمية بصفتها القالب المفضّل عنده

يستخدم الجمل الفعلية يتبعها بالجمل االسمية تأكيداً للمضمون الحكمي الموجود في 
  البيت. أما الشواهد عن الجمل االسمية فكثيرة جداً، نحو:

  )٤٠(مــــــينع  وأَخو الجهـالَة في الشَقاوة قله   ـــمِ  بِعـــذو العقـلِ يشقـى في النَعي -
  )٤١(مضر كَوضعِ السيف في موضعِ النَدى   ووضع النَدى في موضعِ السيف بِالعال  -
- الو كَـالملى اَألحوع لَيس لـ    ـبابِــشـاةع لطـانُهــــــــــى اَألضـــــــــــس٤٢(داد(  
  )٤٣(ـالُـــــــمـا قاتَه وفُضـولُ العيشِ أَشغ    ـاجتُه ـــــذكر الفَتى عمره الثـاني وح -

فكلّ هذه األبيات الّتي تُعتبر أشهر أبيات المتنبي في الحكمة جمل اسمية تبدأ بالمبتدأ في 
أول كلّ بيت، وحتّى حينما يبدأ المتنبي الحكمة بالجمل الفعلية يؤكّدها بالجمل االسمية، 

الفعلية بل إن مضمون الحكمة في الحقيقة يكمن في هذه الجمل االسمية الّتي تلي الجمل 
  في البيت الحكمي، نحو: 

                                                             
٤٠ - ، ّ    .٢١٨ص  الديوان، املتنيب
٤١ - ، ّ    .٣٦١ص  الديوان، املتنيب
٤٢ - ، ّ    .٤٦١ص  الديوان، املتنيب
٤٣ - ، ّ    .٥٠٥ص  الديوان، املتنيب
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  )٤٤(ابــــاني عتـبِالج ق ـإِن الرِفـفَ        م   ـــــــــولى علَيهِـالم ا ــــق أَيهـتَرفَّ -
  ورـمِ صَبـإِن العظيم على العظي       اً    ـــــعنه تَكَرم  اقـــصَبراً بني إِسح  -
  )٤٥(زورـاد يـعلى البِع المحب  إِن       م عن نِية     ــــدارِه ع ــــاسـيممتُ ش -
  )٤٦(كانا غَريب حيثُما  النَفيس إِن          َهكَذا كُنتُ في أَهلي وفي وطَني   و -

فنالحظ أن هذه األبيات بدأت بالجمل الفعلية، إالّ أن التركيز على المضمون الحكمي 
الشطر الثاني من هذه األبيات الّتي صيغت كلّها جمالً اسمية مؤكّدة بواسطة يظهر في 

الحرف المشبهة بالفعل. وهكذا يتبين لنا تفضيل الشاعر وترجيحه الجمل االسمية على 
الفعلية بصورة ملموسة. أما عن سبب أو أسباب ذلك، أو باألحرى عن الدور الوظيفي لهذا 

أهمها يرجع إلى ما في نفس الشاعر من تأكيد وإصرار على هذه التفضيل عند المتنبي، ف
المعاني، األمر الّذي يرجع بدوره إلى اطمئنان الشاعر من إصابة المعنى في هذه األبيات 
من جهة، وإلى الحالة النفسية القائمة على العزّة واإلباء والكبرياء من جهة أخرى، فالشاعر 

  يشوبها ضعف أو خللٌ فتستحق الثبوت واالستحكام. يرى أن هذه األفكار واآلراء لن
أما سعدي فكانت الغلبة في أبياته الحكمية للجمل الفعلية، كما تبين لنا من خالل   

ة. فمع أنّه استمعل الجمل االسمية في األبيات زيوجما سبق من الشواهد في هذه ال
كثُرتْ الجمل الفعلية في حكمته بصورة بارزة، وهذا يوحي إلينا بأن فعلية  فقد الحكمية، 

السبب فيما نراه يرجع إلى نفسية الشاعر كما   قد يعودو .الجمل كانت مفضّلة عند سعدي
كان األمر عند المتنبي، فسعدي يريد أن ينصح فقط، وال يريد اإلصرار والتأكيد كثيراً، 

لمتواضعة والقانعة ال تتناسب اإلصرار الّذي ينبع إلى حد ما من نفسية فطبيعته الهادئة وا
متعالية وملحة. فلهذا حرص سعدي على إسداء النصح في قالب الجمل الفعلية وأكثر من 

                                                             
٤٤ - ، ّ    .٣٧٢ص  الديوان، املتنيب
٤٥ - ، ّ    .٦٦، ٥٦ص  الديوان، املتنيب
٤٦ - ، ّ    .١٦٨ص  الديوان، املتنيب
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األمر والنهي، أما الشواهد على ذلك من أبيات سعدي فسنراها في الفقرة التالية عند دراسة 

  حكمة المتنبي وسعدي.أفعال األمر والنهي في 
  أفعال األمر والنهي: - ٣

إن األمر والنهي هما أساس الموعظة واإلرشاد. فطبيعي أن يكثر الشاعران منهما   
عرف ليس إالّ الحثّ على الفضائل والمنع نالحكمة كما مضمون في األبيات الحكمية. ف

عال األمر والنهي في صياغة عن الرذائل. فلهذا نالحظ أن المتنبي وسعدي استمدا من أف
النصائح والمواعظ في األبيات الحكمية. إالّ أن الغلبة في هذا المجال كانت ألبيات 

أما سعدي  سعدي، ألن المتنبي كان يكثر من الجمل االسمية في حكمته كما مر بنا آنفاً.
ر والنهي، ليحثّ على فكان يكثر من الجمل الفعلية، فكثيراً ما صاغ من األفعال صيغ األم

الفضائل ويحذّر من الرذائل. بعبارة أخرى ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نورد فيما 
  يلي شواهد من أبيات الحكمية للشاعرين في هذا المجال. قال المتنبي:

- نعلَـاُألمـم وورِ ـذَّ فَل ـــــــأَواخ ر           انَتـداً إِذا كـأَب  ـلَهن  ٤٧(لُـــــــــــأَوائ(  
-      عتَ بِهمع شَيئـاً سدو لِ       خُذ ما تَراهن زُحع غنيكالشَمسِ ما ي ة٤٨(في طَلع(  
- لى حكُن علنـوــاسِ تَسـذَرٍ لهغُ            تُرال يـونهم كـم ثَغـرر  بتَســــــــــم٤٩(م(  
-       كتَرِثم إِالّ غَيـر كهـرد ال تَلق     الب كروح فيـه بصحي ــــمـادامن٥٠(د(  
  )٥١(رحمــــوارحم شَبـابك  من عدو تَـ        ال يخـدعنَّك  من عـدو  دمعةٌ        -

فبدأ الشاعر كلّ هذه األبيات بفعل األمر أو النهي، وفي ذلك ما يبدي حرص   
الشاعر على أن يلتزم المخاطب بهذه األوامر الصادرة من قبل الشاعر في التحلّي بالفضائل، 

                                                             
٤٧ - ، ّ    .١٦٤ص  الديوان، املتنيب
٤٨ - ، ّ    .٣٣٠ص  الديوان، املتنيب
٤٩ - ، ّ    .٥١٢ص  الديوان، املتنيب
٥٠ - ، ّ    .٤٦٨ص  الديوان، املتنيب
٥١ - ، ّ    .٢١٨ص  الديوان، املتنيب
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 بدي حرصه على أن يبتعد المخاطب عن النواهي والتحذيرات من الرذائل. وال شككما ي
هي كلّها تندرج في إطار الحكم والمواعظ الّتي صاغها الشاعر في أن هذه األوامر والنوا

  أبياته.
أما الشواهد من أبيات سعدي الحكمية الّتي اتّخذ الشاعر أفعال األمر والنهي فيها   

وسيلة للتعبير عن مواعظه ونصائحه، فكثيرة جداً. فقد أدت شخصيته الواعظة وأسلوبه 
حة عما يريد من الناس أو الممدوح. فمن أوامره لعموم بصرا يفصحالسهل الممتنع أن 

  الناس، هي: 
  )٥٢(گ ونيكروزندكه نيكان خود بزر ار      ـبدان را نيك دار اى مرد هشي        
  )٥٣(لّم جز اينكه آن بام را نيست س      زين  ـــــگبلنديت بـايد  تواضع         
  )٥٤(كه سلطـان ودرويش  بينى يكى ى      ـقناعت كن اى نفس بر اندك        

  أحسن إلى المسيئين أيها الرجلُ الذكي، ألن األبرار شُرفاُء ومنعمون بأنفُسهم.  - :أي 
  - .المكانة إالّ التواضع للوصولِ إلى تلك لَّمإذ ال س ،فتواضع تَ رفعةَ الشأنإن أرد  

  اقنعي أيتُها النفس بالقليلِ، حتّى تَرى السلطان والفقير متساويينِ.  -  
ففي كلّ بيت من هذه األبيات الحكمية فعل أمر يحمل نصيحة الشاعر. وهذه   

، أي: أحسن، وتَواضع، واقْتنِع. »قناعت كن«و» گزين تواضع«و» نيك دار«األفعال هي: 
تعبر عن جوهر وصايا سعدي ومواعظه للناس في التعامل مع ولعلّ هذه األفعال الثالثة 

  اآلخرين، أعني اإلحسان والتواضع والقناعة.

                                                             
عدي،  - ٥٢ َ   . ١٨٩ ص، گلستانس
عدي،  - ٥٣ َ   . ١١٦ ، صبوستانس
عدي،  - ٥٤ َ   . ١٤٦ ص بوستان،س
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يخاطب الملوك واألمراء بالناس ، بل كثيراً ما رأيناه نحصر أوامر سعدي توال   

بصورة مباشرة وينصحهم مستمداً من فعل األمر أداة لذلك، فيقول مخاطباً األمير أبا بكر 
  گي خامس األمراء وأشهرهم من سلسلة األتابكة السلغرية في فارس:الزن

  )٥٥(بنوبتند ملوك اندر اين سپنج سراى        كنون كه نوبت تُست اى ملك به عدل گراى 
يتَناوب الملوك في هذه الدنيا الفانية، فاآلن حينما وصلَ الدور إليك فاتّجِه نحو  - :أي 

  العدلِ.
ثامن األمراء من األتابكة السلغرية، بالعدل واإلنصاف فيقول  مير سلجوقشاهكما يأمر األ
  مخاطباً إياه:

  )٥٦(حق برسرت نهاد كاله تنّم چو دستكمر به طاعت وانصاف وعدل وعفو ببند       
-  واإلنصاف بالطاعة ة، فالتزِمالملوكي ة على رأسك تاجعندما وضعتْ العنايةُ اإللهي

  والعدالة والعفوِ.
وكذلك كان سعدي في تحذيراته ونواهيه، إذ استمد لذلك فعل النهي، أي ما يعادل في 

الناهية. ومن هذه النواهي ما كانت لعامة الناس » ال«اللغة العربية المضارع المجزوم بحرف 
  :ومنها ما وجهت إلى األمير الممدوح، كما كانت القصّة في أوامره أيضاً، نحو

  )٥٧( گىواندــــدوست مشمار آن كه در نعمت زند       الف يـارى  وبرادر خ       
  )٥٨(كه جـاسوس همكاسه ديدم بسى     ى ـــر كســان  راز با هــه در ميـــمنـ       
  )٥٩(كه دستيست باالىِ  دست تو هم  م      ـــمكن خيره بر زير دستـان  ستـ       
  يدعي الصداقة واألخوة في السعة والرخاِء فقط. ال تُصاحب من -:أي

                                                             
عدي، - ٥٥ َ   . ٧٤٥ ، صكّلياتس
عدي، - ٥٦ َ   . ٧٤٥ ، صكّلياتس
عدي،  - ٥٧ َ   . ٧١ ، صگلستانس
عدي،  - ٥٨ َ    .٧٨ ، صگلستانس
عدي،  - ٥٩ َ   . ١٣٤، صگلستانس
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  ال تتفوه باألسرارِ مع كلّ شخصٍ، إذ كثيراً ما رأيتُ األنيس جاسوساً. -     
  ال تظلم على الرعية عمداً، ألن هناك يداً فوق يدك أيضاً. -     

فقد استعمل سعدي في كلّ هذه األبيات الحكمية فعلَ نهيٍ، ليحذّر به من الرذائل وينهى 
  . »ال تُصاحب، ال تَفعلْ، ال تَتَفوه، ال تَظلم«عن المنكر. وأفعال النهي في هذه األبيات هي: 

مر والنهي وهكذا تبين لنا من خالل الشواهد الحكمية أن المتنبي وسعدي اتّخذا صيغ األ
للحثّ على الفضائل والمنع عن الرذائل، أو لألمر بما يراه الشاعران معروفاً والنهي عما 
يعتبرانه منكراً. ولكن الفرق بين الشاعرين في هذا المجال كبير جداً، ألن المتنبي أكثر من 

ر من الجمل الجمل االسمية فلم يستعمل فعل األمر أو النهي كثيراً، أما سعدي فقد أكث
الفعلية، وقد ورد معظم هذه الجمل الفعلية بصورة فعل األمر أو النهي، ليعبر الشاعر بهما 

  عن مواعظه للناس وللممدوح بصورة مباشرة وصريحة.
  :الجمل الشرطية - ٤

االنتباه في قراءة األبيات الحكمية عند المتنبي وسعدي هو كثرة  ما يسترعي  
 فيالجمل الشرطية في هذه األبيات، والسبب في ذلك هو ما في نفس الشاعرين من رغبة 

، وصوالً إلى الجواب والنتيجة، أو تحذيرهم من على التزام الشرطتحريض الناس 
. وهكذا عبر الشاعران عن كثير من المواعظ اإلتّصاف بالشرط، لتفادى وقوع الجزاء عليهم

  والنصائح في األبيات الحكمية. والشواهد الحكمية على ذلك، هي:
-       همعِ مالفي ج قِ الساعاتنفـن يمـلَ الفَق     وخافَةَ فَقرٍ فَالَّذي فَعـــم٦٠(ـر(  
  )٦١(المــــرحٍ بِميـت إيــــــــمـا لج      وان  علَيه      ـــــمـن يهن  يسهـلِ الهـ -
 - مذا فَـو كمٍـن ي  ريـمم جِ        ضٍ    ـــــــرـياًـد مالم  ر ٦٢(زُالالـــــــاَء الـبِه(  

                                                             
٦٠ - ، ّ    .١٧٥ص   الديوان، املتنيب
٦١ - ، ّ    .١٤٩ص   الديوان، املتنيب
٦٢ - ، ّ    .١٣٠ص   الديوان، املتنيب
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   )٦٣(الدـــــــاعٍ         لَـم  يحـلِّم  تَقـادم  الميــوإِذا الحلم لَم يكُـن في  طب -
  )٦٤(أَكرمتَ الكَـريم  ملَكتَه         وإِن أَنتَ أَكرمتَ اللَئيـم تَمـرداإِذا أَنتَ  -

ففي كلّ هذه األبيات الحكمية ترهيب وترغيب، أو تحذير وتحريض. ففي   
األبيات األربعة األولى يحذّر الشاعر من الشرط لتفادي وقوع الجواب على اإلنسان، كما 

القيام بالشرط للحصول على الجزاء والنتيجة، وهذا من  يحثّ في األبيات األخرى على
  أجمل طرق الموعظة والحكمة.

الشرطية في المصراع الثاني من األبيات  من الجملضاً هذا وقد استفاد الشاعر أَي  
الحكمية لتقوية الحكم ولالستدالل على ما سبق الجملة الشرطية في المصراع األول، نحو 

  قوله:
- قَيةً      ـوبحم اِإلحس   دتُ نَفسي في ذَراك دجن ومقَيداً تَقَيـو ٦٥(داــَّان( 

  )٦٦(اعدـإِذا عظُم المطلوب قَلَّ المس   د من الخُلّان في كُلِّ بلدة      ـوحي -
- سالح دما كَمـو      شَيئاً قَصَدتُه اد     نَّهلَكو زحن يمِ ـمحرغ  البقِـــي٦٧(ر(  

شرطية أوردها الشاعر  كلّ هذه األبيات الثالثة هو جملفالمصرع الثاني من   
لالستدالل وتقوية الحكم الصادر في المصراع األول، وال يخفى علينا أن الحكمة في 

  الحقيقة تكمن في هذه الجمل الشرطية.
حكمه ذ وجدنا أبياتاً كثيرةً من وهكذا كان األمر في األبيات الحكمية لسعدي، إ  

الشرطية. فهو يحذّر أحياناً من حدوث الشرط لتفادي الجواب،  ومواعظه قائمةً على الجمل

                                                             
٦٣ - ، ّ    .٤٦٢ص   الديوان، املتنيب
٦٤ - ، ّ    .٣٦١ص   الديوان، املتنيب
٦٥ - ، ّ    .٣٦٢ص   الديوان، املتنيب
٦٦ - ، ّ    .٣١١ص   الديوان، املتنيب
٦٧ - ، ّ    .٣٣٨ص   الديوان، املتنيب
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كما يحثّ أحياناً أخرى على القيام بالشرط، رغبة لحدوث الجزاء. واألمثلة على ذلك من 
  حكمة سعدي كثيرة، نحو:

  )٦٨(نيايد حيات بى حاصلچ كار هيبه  اگر همين خور وخوابست حاصل از عمرت   
  )٦٩(ـاند تهىــكَفَت وقت حـاجت  بم ف بر نهى     ــاگر هر چـه يابى به كـ    
  )٧٠( زبـاغِ رعيت ملك  خورد سيبى      بر آورند غالمان او درخت از بيخگر ا   
  )٧١( ـدــهر آنكس كـه بر دزد رحمت كنـد     به بازوىِ خود كاروان مى زن   

  . شيئاً، ، فهذه الحياةُ التافهةُ ال تفيدك إن كانتْ نتيجةُ حياتك األكلَ والنوم -:أي
-  .وقتَ الحاجة اليد فرك، تبقَى صإن تبذُلُ كلَّ ما تجده في يد  
  الملك تفّاحةً من بستان الرعية [غَصباً] يقتلع جنوده الشجرةَ من الجذورِ. إن أَكَلَ -
  يكن كالسارق الّذي يسرق القافلةَ بيده.السارق  يرحممن  -

نالحظ أن الشاعر يحذّر في المصراع األول من كلّ هذه األبيات، من بعض الرذائل 
األخالقية، لتفادي آثاره السيئة في قالب الجمالت الشرطية. وإلى جانب هذا التحذير، 

وصول بما يتمتّع منه اإلنسان في حال هناك حثّ وترغيب على مضمون الشرط، ميالً إلى ال
  حدوث الجزاء والنتيجة، وهذا ما نالحظه في األبيات التالية:

  )٧٢(ومـال       به مالى وملكـى رسى بـى زوالگر شكر كردى بر اين ملك ا   
  ) ٧٣(سر را خردمنــدى آمـوز وراىپخواهى كه نامت بماند به جـاى      چو            

  )٧٤( كرد با خلق كرم كن چو خدا با تو كرمخواهى كه ممتّع شوى از دنيى وعقبى   

                                                             
عدي، - ٦٨ َ   . ٧٢٨، ص كّلياتس
عدي،  - ٦٩ َ   . ٨٣، صبوستانس
عدي،  - ٧٠ َ   . ٧٤، ص گلستانس
عدي، - ٧١ َ   . ٩٨ص  ،گلستان س
عدي،  - ٧٢ َ   . ٥٩، ص بوستانس
عدي،  - ٧٣ َ   . ١٦٤ص  ،بوستانس
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  .لهماحصلتَ على مالٍ وملك ال زوالَ تَ على هذا الملك والثروة، إن شَكر - :أي 

  إذا أردتَ أن يبقَى اسمك خالداً، علّم ابنَك التدبير وحسن الرأيِ. -  
  - .اُهللا إليك نإلى الناسِ كما أحس نفي الدنيا واآلخرة، أحس إذا أردتَ أن تتمتّع  

 و يسترعيفهذه األبيات الحكمية كلّها ترغيب وتحريض على الفضائل بأسلوب الشرط. 
انتباهنا في هذه الجِمل الشرطية أن الشاعر قد قلب الشرط والجزاء في األبيات الثالثة 

مصراع األول الّذي بدأ بالشرط، هو في الحقيقة جواب الشرط والجزاء أو األخيرة. فال
النتيجة، والمصراع الثاني الّذي بدأ بفعل األمر هو الّذي يحمل مضمون الشرط. فالشاعر 
يعد اإلنسان بالحصول على النتيجة الموجودة في مضمون المصراع األول، إذا ما قام بما 

  اني.يطلبه الشاعر في المصراع الث
وهكذا رأينا اشتراك المتنبي وسعدي في استعمال أسلوب الشرط والجزاء في    

األبيات الحكمية لمزيد من التأثير في نفوس المخاطبين. ومما تجدر اإلشارة إليه في هذا 
المجال أيضاً هو رؤية الشاعرين وخاصّة سعدي في أن الفائدة والنتيجة في حال قيام المرء 

، ترجعان إلى نفسه دون غيره. وهذا أسرع أنواع الموعظة وأبلغ ضروب بهذه الشروط
  الحكمة.

  الجمل االستفهامية: - ٥
إلى جانب الجمالت الشرطية الّتي كثُر استعمالها في األبيات الحكمية للشاعرين،   

باعتبار الشرط أكثر أنواع األساليب الخبرية تالؤماً مع مضمون الحكمة والموعظة، كما 
سبقت اإلشارة إليها آنفاً، نالحظ أيضاً أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل المتنبي وسعدي 

إلنشائية في األبيات الحكمية. ومن أكثر ضروب اإلنشاء انتشاراً في حكمة باألساليب ا
الشاعرين، هو األمر والنهي واالستفهام. وقد أشرنا سابقاً إلى األمر والنهي وتأثيرهما في 

                                                                                                                                                     
عدي،  - ٧٤ َ    .١٦٩ ، صگلستانس
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صياغة المواعظ والحكم، مع ذكر الشواهد ضمن الجمل الفعلية الّتي بدأت بأفعال األمر 
  والنهي.

االستفهامية، فقد الحظنا أنّها كثيرة أيضاً في حكمة المتنبي وسعدي، أما الجمل   
والحقيقة أن ألسلوب االستفهام وخاصّة االستفهام اإلنكارى تأثيراً كبيراً في إيقاظ الهمم، 
لما فيه من محاولة الشاعر لمشاركة المخاطب في صياغة المضمون الحكمي، تمهيداً 

ية تأييده والتزامه بما يدعو إليه الشاعر وهذا ما نالحظه في لمشاركته في الرأي وفي النها
  األبيات التالية.

 )٧٥(الِـــومن لَم يعشَقِ الدنيـا  قَديمـاً؟        ولَكـِن ال سبيلَ إِلى الوِصـ -

  )٧٦( أَين اَألكـاسرةُ الجبـابِرةُ اُأللى        كَنَزوا الكُنوزَ فَما بقين وال بقوا؟ -
  )٧٧(ـودـــمـا تُرجي النُفوس من  زَمنٍ؟         أَحمد حـالَيه  غَيـر محمفَ -

فالشاعر استمد من أسلوب االستفهام، حرصاً منه لجر المخاطب في عملية صياغة   
الحكمة، بغية مشاركته مع الشاعر في الرأي، ألن المخاطب عندما يسمع المصراع األول 

استفهاميةً بواسطة أدوات استفهام المتعددة، ينتظر ويطلب الجواب بل الّذي صيغ جملةً 
ولعلّه يتأمل ويحاول اإلجابة عن السؤال. وهذا االنتظار والطلب والتأمل وبالتالي المشاركة 

  يمهد المخاطب نفسياً لقبول الجواب والموافقة مع الشاعر في الرأي.
   مل االستفهاميوهكذا كانت تماماً الج عدي أيضاً. فقد استمدة في حكمة س

الشاعر الفارسي بدوره من االستفهام عموماً واإلنكارى منه خصوصاً، في تحريك الهمم 
  للتحلّي بالفضائل واالجتناب من الرذائل، فيقول محذّراً من الدنيا ومؤكّداً على زوالها:

  ى نيستنفلك نها دورِ وفايىِ  كه بى     ؟بيان ست عيان را به استماعِا چه حاجت

                                                             
٧٥ - ، ّ    .٢٥٤ص  الديوان، املتنيب
٧٦ - ، ّ    .٢١ص  الديوان، املتنيب
٧٧ - ، ّ    .٢٨٤ص  الديوان، املتنيب
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  )٧٨( كدام باد بهـارى  وزيـد  در آفاق       كه باز در عقبش نكبتى خزانى نيست؟

  )٧٩( اندــــم اويدـچو كس را نبينى كه ج  كه را جاودان  ماندن  اميـد ماند؟      
  لماذا يحتاج العيان إلى األدلة، فال يخفَى على أحد عدم وفاِء الدنيا. -:أي   
    - .ه عاصفةُ الخريفبعد الربيعِ في اآلفاقِ ولم تَعصف نسيم بمتى ه  
  هر عندما ال تَرى أحداً يبقَى خالداً؟دمن يأملُ أن يعيشَ أبد ال -    

فكلّ هذه األبيات الحكمية يتضمن استفهاماً انكارياً يعتَبر من أركان الحكمة في هذه 
اركة بين الشاعر والمخاطب في صياغة الحكمة، االمر الّذي قد األبيات، لما فيه من المش

يؤدي إلى موافقة المخاطب مع الشاعر وبالتالي االلتزام بما يتطلّبه مضمون الحكمة 
  والموعظة. وهذا هو أساس عمل الشاعر الحكيم. 

  ال األساليب الخبريهمعدي لم يي وسالمتنب ة وخالصة القول في هذا المجال، أن
واإلنشائية في صياغة األبيات الحكمية. فقد أكثرا من الجمل الشرطية واالستفهامية، ألنّهما 

 أبسط طريقة وأسرعها الستنهاض الهمم والحثّ على الفضائل والتحذير من الرذائل.
  

  الخاتمة    
الحكمية للمتنبي نستخلص مما سبق في هذه الوجيزة أنّنا درسنا البنية اللغوية في األبيات 

وسعدي. وقد تم ذلك من خالل دراسة القضايا المتعلّقة بالمفردات واأللفاظ والتراكيب، 
أي المستويات المعجمي والصرفي والنحوي، باإلضافة إلى الخبر واإلنشاء وتأثير الشرط 

وقد اقتصرت دراسة هذه القضايا على األبيات   واالستفهام في األبيات الحكمية.
مية للشاعرين فقط، وإذا ما تطرقنا أحياناً إلى األسلوب العام في ديوان الشاعرين الحك

                                                             
عدي، - ٧٨ َ   . ٧٠٩، ص كّلياتس
عدي،  - ٧٩ َ    .٥٦، ص بوستانس
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بصورة عابرة، فقد كان ذلك من باب بيان وجوه الشبه واالختالف بين أسلوب الحكمة 
  لكلّ شاعر وأسلوب شعره بصورة عامة.

في المفردات الوضوح والسهولة  أنوأهم ما نستطيع ذكره كنتائج لهذه المقالة، هو 
 ة للشاعرين. وقد رأينا أنة في األبيات الحكميالخصائص اللغوي والتراكيب من أهم
الحكمة هي الّتي أجبرتهما علی اتباع هذه الميزة الفنّية. فمضمون الحكمة وجمالها 
المعنوي ال يتناسبان مع الغموض والتعقيد. فالمتنبي الّذي عرِف بالغموض والغرابة في 

  لوبه، نَظَم األبيات الحكمية بأوضح المفردات وأبسط التراكيب النحوية. أس
أن الجمالت الشرطية واالستفهامية من أهم األساليب الخبرية واإلنشائية الّتي كما رأينا 

 كمة. ذلك ألنلَها الشاعران في حكمتهما، لما للشرط واالستفهام من صلة وثيقة بالحاستعم
لشرطية ترغيب للمخاطب في القيام بالشرط للحصول على الجزاء أو جواب في الجمالت ا

الشرط، وبذلك يحصل الشاعر مراده من الحكمة والموعظة. كما في االستفهام محاولة من 
الشاعر لترغيب المخاطب للبحث عن جواب السؤال وبالتالي مشاركته في صياغة الحكمة، 

  فتكون الحكمة عندئذ أوقع في النفس.
ولكن التفاوت بين الشاعرين في البنية اللغوية يظهر في المستويين المعجمي والتركيبي. إذ 

عكس سعدي، ألن بكثرت المفردات المنتمية إلى حقل الحرب والشجاعة عند المتنبي 
 األخير قد أكثر من المفردات المنتمية إلى الحقل الديني واالجتماعي. وقد رأينا أيضاً أن

بارات والتراكيب في حكمة المتنبي اسمية، في حين أن الجمالت عند سعدي غالب الع
فعلية. وأن سعدي أكثر من أفعال األمر والنهي بالنسبة إلى المتنبي. ما يدلّ على أن المتنبي 
كان يصر ويؤكّد على ما يريد في حكمته، ولكن سعدي يطلق نصائحه مباشرة وبصراحة 

  مر والنهي الّلذينِ يشكّالن أساس النصيحة واإلرشاد.باستعمال فعلي األ
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  المصادر والمراجع   
العمدة في محاسن الشعر  –)  ٤٥٦/١٠٦٤ابن رشيق القيرواني، أبو علي الحسن (  - ۱

بيروت : دار الكتب  - الطبعة األولى  –؛ تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا وآدابه
  مجلّدان. – ٢٠٠١العلمية، 

خزانة األدب ولب لباب لسان  –) ١٠٩٣/١٦٨٢البغدادي، عبد القادر بن عمر (  - ٢
المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الطبعة األولى [ وبهامشه كتاب  –. العرب

بيروت : دار  –المشهور بشرح الشواهد الكبرى لإلمام محمود العيني ] األلفية المزري
  أربعة مجلّدات. –صادر، ال تاريخ 

؛ شرح يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر -)  ٤٢٩/١٠٣٨الثعالبي، أبو منصور (  - ۳
أربعة  – ١٩٨٣بيروت : دار الكتب العلمية،  –الطبعة األولى  –وتحقيق مفيد محمد قميحة 

 مجلّدات.

  . ١٣٨٠تهران : انتشارات أساطير،  –چاپ دوم  – قلمرو سعدي  -دشتي ( علي ).  - ۴
: سعدي نامه؛ تصحيح  بوستان - )  ٦١٠/١٢٩١سعدي، مصلح الدين عبد اهللا (  - ٥

  . ١٣٧٥تهران : انتشارات خوارزمى،  –پنجم چاپ  –وتوضيح دكتر غالمحسين يوسفي 
 –چاپ چهارم  –تصحيح وتوضيح دكتر غالمحسين يوسفي گلستان؛  -.................  - ٦

  .١٣٧٤تهران : انتشارات خوارزمى، 
تهران :  –بدون نوبت چاپ  –؛ تحقيق محمد علي فروغي كلّيات –................ . - ۷

  . ١٣٦٥انتشارات امير كبير، 
تهران : انتشارات  –چاپ دوازدهم  – تاريخ أدبيات در إيران - صفا ( ذبيح اهللا )  - ۸

  هشت جلدى. –١٣٧١فردوسي، 
 - الطبعة العاشرة [ منقّحة ]  - ر العربيـن ومذاهبه في الشعـالف –ضيف ( شوقي ) - ۹

  . )٢٠( مكتبة الدراسات األدبية؛  -القاهرة : دار المعارف، ال تاريخ 
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حيح تصالمتنبي؛  التبيان في شرح ديوان - )  ٦١٦/١٢١٩العكبري، أبو البقاء (  - ۱۰
 – ١٩٥٦القاهرة : مطبعة مصطفى الحلبي وأوالده،  –الطبعة الثانية  –مصطفى السقّا ورفاقه

  أربع مجلّدات.
 ه؛ صححه وقارن نسخالديوان –)  ٣٥٤/٩٦٥المتنبي، أبو الطيب أحمد بن الحسن (  - ۱۱

، و النشر  القاهرة : مطبعة لجنة التاليف والترجمة –عبد الوهاب عزّام  وجمع تعليقات
١٩٤٤ .  
 تهران: انتشارات -بدون نوبت چاپ - تاريخ نظم ونثر در ايران  - )سعيد(نفيسي  - ۱۲

    . ١٣٤٤دانشگاه تهران، 
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 :کلید واژه ها
 
 شعر سعدي -
 شعر جاهلی   -
 عرب  
 ادبیات تطبیقی-
 ي نظریه -
  فرانسوي  
 

 

  
  

  تأثیر شعر جاهلی عرب بر شعر سعدي         
  

v دکتر حسین فاطمی  
  دانشگاه فردوسی مشهد (ایران)           
v دکتر احسان قبول*  

  دانشگاه فردوسی مشهد (ایران)          
  
  
  
  

  چکیده     
روابط زبان و ادبیات عرب و ادبیات فارسی روابطی کهن و ژرف است که از پیش از       

د پژوهشی در  شود و تا به امروز ادامه می اسالم شروع می یابد. از این رو، مسائل متعد
ي این مسائل پژوهشی که  از جملهي ادبیات تطبیقی میان این دو ادبیات وجود دارد.  حوزه

باشد. در  تر به آن پرداخته شده است، تأثیر شعر جاهلی عرب بر شعر سعدي شیرازي می کم
ي فرانسوي و روش تحقیق آن، اثبات شده است که  این مقاله نخست بر مبناي نظریه

سعدي تحت تأثیر شعر جاهلی بوده است؛ سپس انواع تأثیرپذیري شعر سعدي از شعر 
بندي و تبیین شده و به ابداعات و  ي ساختار و محتوا طبقه اهلی در دو عرصهج

  هاي سعدي در استفاده از اشعار جاهلی اشاره شده است. خلّاقیت
  
 

                                                             
   ehsan.ghabool@gmail.com  ایمیل: * 

mailto:ehsan.ghabool@gmail.com
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 مقدمه -1

آیند که داراي  شمار می ي ادبیات کهن جهان به ادبیات فارسی و ادبیات عرب از جمله
توان در پیش از اسالم از  روابط تاریخی و عمیقی هستند. قدمت این روابط را می

) و  نفوذ واژگان و اصطالحات متعدد فارسی 1گور به زبان عربی ( شعرسرایی بهرام
) و مدح أبی 2چون أعشی و عدي بن زید ( ی همو فضاي ایرانی در شعر شاعران عرب

) دانست تا بعد از اسالم که بناي شعر و 3صلت بن أمیه از شاهنشاه ایران (
ي کامل به شعر شاعران عرب بوده است  شعرپردازي در زبان فارسی تسلط و احاطه

مع سرایی به عنوان یک نوع فضل و هنر برتر به  و سرودن شعر به زبان عربی و ملّ
اند. روشن است  آمده ي این کار برمی آمده که تنها شاعران توانمند از عهده ار میشم

هاي بسیار متنوع و  این پیوند دیرپا و گسترده میان ادبیات فارسی و عرب زمینه
  آورد.  هاي ادبیات تطبیقی فراهم می وسیعی را براي پژوهش

ه این دوره مبنا و الگویی ي جاهلی آن است ک از ادوار مهم ادبیات عرب، دوره     
هاي پس از اسالم گشت. تاثیر شعر جاهلی عرب تنها  براي ادبیات عرب در دوره

محدود به شعر و ادبیات عرب نبود، بلکه بر ادبیات فارسی و شعراي آن نیز تاثیر 
برند  عمیقی گذاشت. در این میان برخی از شعرا به صراحت از شاعران عرب نام می

برند؛  ) و گروه دیگر نامی از ایشان نمی4کنند ( شعر ایشان مباهات میو از احاطه به 
ي این  برند؛ از جمله ي جاهلی بهره می اما از ساختار و محتواي شعر شعراي دوره

شاعران شیخ مصلح الدین سعدي شیرازي است که گرچه آشکارا نامی از شعراي 
توان یافت و البته  او می )، اما تاثیر شعر جاهلی را در شعر5جاهلی نبرده است (

ي تاثیر سعدي از شعر  همین موضوع باعث شده که تاکنون نظري مستند درباره
  ).6جاهلی بیان نشود (
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  ها فرضیه - 1-1

ي فرانسوي ادبیات تطبیقی و  در این راستا در این مقاله برآنیم تا بر اساس نظریه     
   هاي زیر را مورد آزمون قرار دهیم: روش تحقیق آن فرضیه

هاي مختلف ساختاري و محتوایی تحت تاثیر شعر  شعر سعدي از جنبه -1-1-1
  جاهلی بوده است.

هایی داشته که شعر  سعدي در استفاده از شعر جاهلی ابداعات و خلّاقیت  -1-1-2
  تر از شعر جاهلی کرده است. تر و پیچیده او را متکامل

  روش تحقیق  - 1-2
ي فرانسوي ادبیات تطبیقی انجام می شود،  جایی که این تحقیق بر اساس نظریه از آن

ي این نظریه وجود داشته باشد. در  نخست باید شرایط انجام پژوهش تطبیقی بر پایه
ي فرانسوي دو اصل براي انجام پژوهش تطبیقی میان دو اثر یا جریان ادبی   نظریه

ود داشته الزم است: الف) میان دو اثر یا جریان ادبی مورد مقایسه اختالف زبانی وج
ر و ارتباط تاریخی وجود داشته  باشد؛ ب) میان دو اثر یا جریان ادبی امکان تاثیر و تاثّ

). تفاوت زبانی شعر فارسی سعدي و شعر عرب جاهلی 19- 17: 1382باشد (کفافی،
یکی به زبان فارسی و دیگري به زبان عربی است؛ اما تاثیر   که امري آشکار است؛

ر تاریخی نیاز به    شود.  شواهد و مستندات خاص خود دارد که به آن اشاره میوتاثّ
ي نخست، تاثیر شعر سعدي از شعر جاهلی بنا  از این رهگذر براي آزمون فرضیه     

سپس تشابهات شعر جاهلی و شعر سعدي   شود؛ بر مستندات تاریخی اثبات می
ي و هاي ساختار شود و در دو ساحت مشابهت استخراج، مقایسه و تحلیل می

ي  ي دوم از رهگذر مقایسه شود. روش تحقیق براي فرضیه بندي می محتوایی تقسیم
ي اولیه از  مشترکات شعر سعدي و شعر جاهلی است و این که سعدي چگونه ماده

  تر کرده است.  تر و پیشرفته تر، متعالی شعر جاهلی را پیچیده
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  اثبات تاریخی تاثیرپذیري سعدي از شعر جاهلی عرب -2
روش مستقیم و  -الفتاثیر سعدي از شعر جاهلی از دو طریق قابل اثبات است:      

  روش غیر مستقیم. -صریح ؛ ب
برد  در روش مستقیم شاعر خود به صراحت از شعر و شاعر ادبیات دیگر نام می     

کند؛ اما در روش غیر مستقیم، پژوهشگر ادبیات تطبیقی  و یا از شعر او تضمین می
چون تسلط شاعر به زبان و ادبیات دیگر، در دسترس  بنا بر شواهدي هم خود باید

ر  بودن آثار ادبی ادبیات دیگر و وجود مفاهیم و عناصر ساختاري مشترك تاثیر و تاثّ
  تاریخی دو شاعر یا دو جریان ادبی را اثبات کند. 

ائه اش از شعر جاهلی ار ي صریحی در تاثیرپذیري بر این اساس سعدي نشانه     
توان یافت که بیانگر تاثیرپذیري او از  هاي فراوان غیر صریحی می دهد؛ اما نشانه نمی

شعر جاهلی است. نخست تسلط کامل او به زبان و ادبیات عرب است که وجود 
معات متعدد او به زبان عربی بهترین دلیل اثبات این نظر است. این  قصاید و ملّ

توانسته شعر جاهلی را بخواند و از ابعاد  موضوع نشانگر این است که سعدي می
که آثار شعراي جاهلی  برداري کند. دیگر این گوناگون ساختاري و محتوایی آن بهره

ي خود  ها که بر اساس گفته نیز کامالً در دسترس سعدي بوده است؛ خصوصاً آن
ي بغداد مشغول تحصیل و تدریس بوده و یکی از  ها در نظامیه سعدي او سال

اب آن دوره تسلط به ادبیات عرب و شعر شعراي جاهلی بوده است.  پیش   نیازهاي طلّ
هاي شعر  ي فرانسوي شباهت کند تا بر اساس نظریه ها زمینه را مهیا می این داللت     

  سعدي با شعر جاهلی، از دیدگاه تاثیرپذیري تاریخی مورد بررسی قرار گیرد.
 هاي شعر سعدي و شعر جاهلی مشابهت -3

برداري همه جانبه از شعر جاهلی براي سعدي فراهم  چه اثبات شد امکان بهره چنان
هاي شعر سعدي و  ي برخی از شباهت توان سرچشمه بوده و با توجه به قراینی می
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توان  ها را می شعر جاهلی را در شعر جاهلی جست. به طور کلّی این گونه مشابهت

هاي  اختاري؛ ب) مشابهتهاي س به دو بخش کلّی تقسیم کرد: الف) مشابهت
  محتوایی.

  هاي ساختاري  مشابهت - 3-1
هاي ساختاري، آن دسته از مشابهاتی است که مربوط به ترجمه،  مقصود از مشابهت

  تصویرسازي، واژگان و اصطالحات شعري است.
  ترجمه -1- 3-1

ي أمري القیس  توان معلقه ي جاهلی عرب را می مشهورترین و زیباترین شعر دوره
ها در ابداع و  عرب بویژه  متقدمین آن«دانست. این قصیده چنان شهرت داشته که 

 "زیباتر از قفا نبک"و  "مشهورتر از قفا نبک"گفتند  زدند و می زیبایی بدان مثل می
» قفا نبک«هایش عین عبارت  ). سعدي در مطلع یکی از غزل59: 1374(الفاخوري، 
و البته این غزل سعدي نیز یکی از » تا بگرییمبگذار «گوید  کند و می را ترجمه می

  ).578: 1365هاي زبان فارسی است (سعدي،  مشهورترین غزل
  تصویرسازي -2- 3-1
  گریستن از فراق معشوق -2-1- 3-1

ي هشتاد و دو بیتی (بر اساس تصحیح و شرح تبریزي) امرؤ  تصاویري در قصیده
توان یافت؛ از  مشهور سعدي میشود که مشابه آن را در همان غزل  القیس دیده می

  جمله تصویر گریه کردن در هنگام جدایی یاران.
من ذكر خولِ، فحوملِ ...ىحبيبٍ و منزلِ               بسقط اللّو ىقفا نبكبين الد ،  

  ناقف حنظلِ يــلدی سمرات الح     وا           ـــوم تحملـــين يالب غداةَ ينأک
  )12و  9: 2009(التبریزي ، 
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  گوید: سعدي نیز می
  کز سنگ گریه خیزد روز وداع یاران.  بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران

  )578: 1365(سعدي، 
گریستم که گویی  گوید در صبح جدایی از معشوق چنان زار می امرو القیس می

کند و کلّ  شکافتم و سعدي تصویر گریه را از خود به ابرها هم منتقل می حنظل می
گرداند. روشن است هر چه قدر تصاویر شعري از واقعیت  درد خود می یعت را همطب

تر از  تر باشد، زیباتر است که این اصل، تصویر سعدي را شاعرانه انگیز دورتر و خیال
تصویر امروالقیس کرده است. رویکرد دیگري که شعر سعدي را از شعر جاهلی 

هاي خاص ـ بر  ردن سعدي از اسم مکانتر کرده است؛ استفاده نک تر و جهانی عمومی
خالف شعر جاهلی ـ در شعرش است. به عنوان نمونه امرؤالقیس در مطلع همین 

اش اسم سه مکان خاص را آورده است که فهم شعر او منوط به دانستن نام  قصیده
شود؛ اما سعدي شعرش را از جغرافیاي محدود اطرافش بیرون  این امکان خاص می

ستفاده از عناصر طبیعت مانند ابر، بهار، سنگ و ... این امکان را فراهم کشد و با ا می
  سازد که همگان بتوانند با شعر او ارتباط برقرار کنند. می

  کند: هایش را توصیف می سپس امروالقیس نمناك شدن محمل از اشک
  علی النحر حتی بلّ دمعی محملی     صبابةًففاضت دموع العین منی 

  )15 :2009(التبریزي، 
  کند: ) استفاده می7سعدي نزدیک به این تصویر را در غزلی به زبان عربی (

  و بکیت حتی ان بللت الموقفا     رض مودعأاوقفت راحلتی ب
  )777: 1365(سعدي، 

  گوید:  در غزل فارسی مشهورش نیز می
  تا بر شتر نبندد محمل به روز باران        با کاروان بگویید احوال آب چشمم     

  )579(همان: 
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در این بیت نیز غلو شاعرانه، حسن تعلیل و تصویر ترکیبی سعدي سطح هنري و 

  انگیزي آن را از تصویر امروالقیس باالتر برده است. خیال
  شب عاشق و روي معشوق -2-2- 3-1

ي امروالقیس  طوالنی بودن شب بر عاشق از تصاویري است که در قصیده
اي، روشنگر این شب طوالنی  وق چون ستارهکه معش تصویرگري شده است و این

  است:
  مثلِأصباح فیک ببصبح و ما اإل      يانجلال أال ایها اللیل الطویل أَ

  یذبلت بدل شُــغار الفتبکل م      هــنجوم نّفیالک من لیل کأ
  )33و32: 2009(التبریزي، 

معشوق را به برد؛ گرچه او  سعدي نیز همین تصویر را بارها در اشعارش به کار می
ت و محوکنندگی  صورت استعاري به خورشیدي تشبیه می کند که طبیعتاً شدت نورانی

  آمیزتر. تر است و مبالغه غم تاریکی آن از ستاره بیش
  تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد         شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد

  )481: 1365(سعدي، 
  و         از شبستان به در آیی چو صباح از دیجور گاه که ت شب ما روز نباشد مگر آن

  )521(همان: 
اش روي معشوق را به خورشید  البته در شعر جاهلی نیز طرفه ابن عبد در قصیده

  است:  تشبیه کرده
ه کأنّ  هاو وج ت رداء   اللون لم یتخدد علیه نقی      الشمس حلَّ

  )49: 2009(التبریزي، 
  نگاه معشوق -2-3- 3-1

کند و سعدي نیز شبیه به این  لقیس نگاه معشوقش را به نگاه آهو تشبیه میامروا
  کند: تصویر را در غزلی براي معشوقش استفاده می
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من وحشِِ      يو تتق لٍيعن اس يبدو تُ تصد وجرةَ مطفلِِ بناظرة . 
  )28(همان: 

  کند نگاه  وان چشم آهوانه که چون میرود به راه     ه چه خوش میآن سرو ناز بین ک
  )592: 1365(سعدي، 

  گریستن بر اطالل و دمن معشوق -2-4- 3-1
گریه بر اطالل و دمن معشوق از تصاویر مهم شعر جاهلی است و شعراي زیادي 

اند. سعدي نیز در یکی از قصاید عربی خود بر  کرده گونه قصایدشان را آغاز می این
  روده است:اساس این سبک شعرش را س

  هاـحبي اليجف رطيب و روضةُ                 دهـــجدي رثَّسحب الوسمي  ىسق
  أن يحن كئيبها ىآبة                و ما ضر سلمــــشوقتني ك ىــــــــــمنازل سلم

هاـُطيب ما يبكي الديار غريبأو                  ىـما ذكر الحم بكت مقلة السعدي   
  )775(همان: 

  گوید: ي خود می لبید نیز در معلقه 
ره          رزقت مرابیع النجوم، و صابها                 امهاـدق الرّواعد، جودها فَ

  ا ــــمتجاوبٍ إرزامه عشيةو           نٍ              ـــوغاد مدج ساريةمن کلّ 
  )96-95: 2009(تبریزي، 

معشوق در شعر جاهلی عرب، در این شعر سعدي به عنوان نماد » سلمی«ي  کلمه
ي نمادهاي شعر  بیانگر تاثیرپذیري عمیق سعدي از شعر جاهلی حتی در استفاده

  جاهلی است.
  معشوق در محمل -2-5- 3-1

از دیگر تصاویر مشهور در شعر جاهلی، تصویر معشوق در محمل به هنگام هجران 
  خورد: سعدي نیز به چشم می که زهیر آن را به کاربرده و در شعر است چنان

ر خلیلی هل تري من ظعائنٍ مِ     تبص رثُ من فوق ج لن بالعلیاء 78(همان:  تحم(  
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  ساربان آهسته ران کارام جان در محمل استاي 

  چارپایان بار بر پشت اند و ما را بر دل است                             
  )439: 1365(سعدي،         

  قالب شعري -3- 3-1
ي جاهلی قصیده است که این قالب شعري از همان آغاز ادب  قالب شعري دوره

شود و در شعر سعدي به اوج خود  فارسی تحت تاثیر آن وارد شعر فارسی می
ي شعر سعدي را باید در شعر  ي اصلی قالب قصیده رسد. بنابراین سرچشمه می

  جاهلی عرب جست.
  اهلیهاي محتوایی شعر سعدي و شعر ج مشابهت - 3-2

ي موضوع و  هایی است که در حوزه ي شباهت هاي محتوایی، کلیه مقصود از مشابهت
  ي مشترك است. مایه درون

  روزگار گذار -1- 3-2
بیند که زودگذر است و دوامی ندارد همین مفهوم در  طرفه روزگار را عاریتی می

  ي عاریتی بیان شده است: شعر سعدي نیز به صورت تصویر خانه
ا ألا مرك ماعل  داُفما                      ةٌمعاریام الّ من معروفها فتزو سطعت  

  )75: 2009(التبریزي، 
  چراغ عمر نهاده است بر دریچه باد ...  وجود عاریتی خانه ایست بر ره سیل

  )710: 1365(سعدي، 
گذارا و فانی را با ذکر قدرت و نعمت پیشینیان که دیگر امروز  االسود بن یعفر جهان

دهد که چرا انسان به  کند؛ بنابراین او اندرز می ها نیست، توصیف می اثري از آن
  چنین روزگار ناپایداري امیدوار باشد؟

ل بع ـد إیـــو بع ،مـــترکوا منازله                 قٍرَّــد آل محــــماذا أؤماد  
  ندادـالشرفات من س يذأهل الخورنق و السدیر و بارق                و القصر 
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ما کانوا علی میع   ادــجرت الریاح علی عراص دیارهم             فکأنّ
  و تمتّعوا باألهل و األوالد؟              ،مــــأین الذین بنوا فطال بناؤه

  .یصیر إلی بلی و نفاد، ی به،              یوماً ـــــفإذا النعیم و کلّ مایله
  )52: 1381(آذرشب، 

  کند: سعدي نیز نزدیک به این مفهوم را در یکی از قصاید معروفش بیان می
  )710: 1365(سعدي، 

  یار ...ــدل به دنیا در نبندد هوش                ارــــبس بگردید و بگردد روزگ
  ندیارــتن اسف رستم و رویینه  اند               ها آورده نامهــــاین که در شه
  ک                کز بسی خلق است دنیا یادگارــــخداوندان ملتا بدانند این 

  بار ...ـهیچ نگرفتیم از ایشان اعت   شم             ـچ همه رفتند و ماي شوخ این
  چه بینی هم نماند برقرار ... اند               و اینـــچه دیدي برقرار خود نم آن
  تخت و بخت و امر و نهی و گیر و دار                  بگذرد          همه هیچ است چون می این

  )724(همان: 
  اگر بمرد عدو جاي شادمانی نیست            که زندگانی ما نیز جاودانی نیست

  )67(همان: 
چنین نزدیک به این مفاهیم را قس بن ساعدة در شعرش آورده است. او به مرگ  هم
  ثباتی جهان است: ارزشی و بی بی گیرد، اي که از آن می اندیشد و نتیجه می
  ائرــــمن القرون لنا بص                     ن ذاهبین األولیــفی ال

  ادرـللموت لیس لها مص           واردا            ـــــلما رأیت م
  تمضی االکابر و االصاغر  و رأیت قومی نحوها                     

  ابرــــو ال من الباقین غ                     ی  لـإضی الیرجع الما
  حیث صار القوم صائر لةحا                       ــــأیقنت أنی الم

  )54: 1381(آذرشب، 
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  اندیشی مرگ -2- 3-2

اندیشی و ناگریز بودن مرگ نیز در شعر طرفه بیان شده و در شعر سعدي نیز  مرگ
  انعکاس یافته است:

ل المرخی و ثالفتی،               لکالطِّمرك! إنّ الموت ما أخطأ عل و نیاه بالید  
  )67: 2009(التبریزي، 

  دیر و زود این شکل و شخص نازنین         خاك خواهد بودن و خاکش غبار 
  )724: 1365 (سعدي، 

  بروید گل و بشکفد نو بهار    دریغا که بی ما بسی روزگار
  برآید که ما خاك باشیم و خشت.     بسی تیر و دي ماه و اردي بهشت 

  )383(همان:  
  فایده کوشش بی -3- 3-2

کند که در ادبیات فارسی از همان آغاز  ي خود مفهومی را بیان می زهیر در معلقه
یابی به  اثر بودن سعی و کوشش در دست بسیار به کار رفته است و آن مفهوم تفکر بی

  بخت و اقبال است:
  و لو رام أسباب السماء بسلّمِ     ینلنهسباب المنایا أو من هاب 

  )91: 2009(التبریزي، 
  بر بام آسمان نتوان شد به نردبان ...    دهند اقبال نانهاده به کوشش نمی

  )736: 1365 (سعدي، 
اي قوي از  تصویر آسمان و نردبان در شعر زهیر و بازتاب آن در شعر سعدي، نشانه

  تواند باشد. یر میتاثیرپذیري سعدي در این بیت، از شعر زه
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  فواید سکوت -1- 3-2
فواید سکوت از مفاهیمی است که زهیر در شعرش به آن اشاره کرده و سعدي نیز به 
کرّات در آثار خود در فضایل سکوت گفته و سروده است و باب چهارم از گلستان 

  سعدي را به آن اختصاص داده است:
نقصه فی التکلمِزیادته او     لک معجبٍ و کائن تري من صامت   

  )2009(تبریزي، 
  عیب و هنرش نهفته باشد         تا مرد سخن نگفته باشد 

  )39: 1365 (سعدي، 
  

    

  گیري نتیجه     
 

ترین  با توجه به تاثیرگذاري شعر عرب بر شعر فارسی شعر جاهلی را ـ که قدیمی
فارسی دانست. هاي آغازین تاثیرگذار بر شعر  توان از سرچشمه شعر عرب است ـ می

ي وافی از  ي کاملش به زبان و ادبیات عرب بهره سعدي شاعري است که با احاطه
هایی از ساختار و محتواي شعر عرب در  ادب عرب را برده است و نمودها و نشانه

شعر او قابل بررسی است. در ساحت ساختار ترجمه، تصویرسازي، استفاده از 
عر سعدي قابل رؤیت است و در ساحت واژگان و اصطالحات شعري جاهلی در ش

  باشد. ها و اندرزها مشهود می مایه ها، درون محتوا موضوع
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  ها یادداشت     

 : مسعوديمروج الذهبن. ك:  -1

 60هاي فارسی و ایرانی در شعر اعشی ابیات زیر است که حدود  ي بارز نفوذ واژه نمونه -2
 هاي اصلی آن فارسی است:  درصد کلمه

  
لَّسانٌ عنلنا  م   دها و بنفسج              ــــــج منَ  او سیسنبرٌ و المرزجوش منَ

  مامنٌ و رحت مخَشَّنزَإذا کان ه        نٌ        ـو آس و خیري و مرو و سوس
رَم  حن         الیاسمین و نرجس       و و شاهسفَ اــــیصب م ا فی کلّ دجنٍ تغی  

ا ــــــیجاوبه ص    طٌ             ـــــوونٌّ و بربو مستُقُ سینینٍ  إذا ما ترنّم نج  
  )293:  1950(أعشی، 

 اللغة العربيةي مجمع  ، المصطفی، مجله»نموذجاً یاألعش ،لفاظ الفارسية في الشعر الجاهليالا«ن. ك: 
  .74 -73: 1381 نیز: آذرشب،  ؛21 -1، صص 3، الجزء 82بدمشق، مجلد 

  .34-33: 1381 آذرشب،ن.ك:  -3
  فروشد: که منوچهري به علت حفظ شعر شاعران عرب به شاعر دیگر فخر می چنان  -4

  گر تو اي نادان ندانی هر کسی داند که تو  
  قرین... نیستی با من به گاه شعر گفتن هم                                                  

    من بسی دیوان شعر تازیان دارم ز بر 
  بصحنک فاصبحین يهب أالخواند تو ندانی                                                 

  )94: 1384(منوچهري، 
  گونه بیان می کند: ي خود به شعر عرب را این سعدي نیز عالقه

  اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب      گر ذوق نیست تو را کژطبع جانوري
  )85: 1365(سعدي، 

برد؛ اما او  ي جاهلی، نام می بارها از حاتم طایی، شاعر دوره بوستانو  گلستانسعدي در  -5
 ي شعر و شاعریش را. دهد و نه جنبه ي کرم و بخشش حاتم را مورد نظر قرار می جنبه

اي به گریه بر اطالل و  اشاره األثر العربی فی ادب سعديدکتر أمل ابراهیم در کتاب  -6
 .176: 1998  کند. ن. ك:  ابراهیم، ها در شعر سعدي تحت تاثیر شعر جاهلی می یادمان
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اشعار عربی سعدي نیز قابلیت پژوهش تطبیقی را با شعر عرب دارد؛ زیرا فرانسویان  -7
ل و تغییر معتقدند که باید میان دو اثر ادبی اختالف زبانی وجود داشته باشد تا امکان تحو

مفاهیم از یک زبان به زبان دیگر وجود داشته باشد؛ زیرا میان زبان و تفکر ارتباط مستقیم 
وجود دارد؛ اما هنگامی که یک شاعر متعلق به یک فرهنگ، ملیت و زبان دیگر است 

اش شعري بسراید و تحت تاثیر ادبیات زبان دومش قرار بگیرد،  هرچند به زبان غیرمادري
گیرد؛ زیرا فضا و پرادایم  فهومی مورد نظر فرانسویان در شعر او شکل میآن تحول م

اش شکل گرفته است؛ بنابراین اساس تفکر او هم در  ذهنی شاعري مبتنی بر زبان مادري
 شود.  پرادایم زبان مادري اش بنا می

  
  نامه کتاب   
)، ياألموالعصر  نهاية(حتّی  األدب العربی و تاریخه)، 1381آذرشب، محمد علی، ( -

 تهران: انتشارات سمت، چاپ چهارم.

، (دراسـة أدبيـة نقديـة مقارنـة)     األثر العربي في أدب سـعدي )، ۱۹۹۷براهيم، أمـل، ( إ -
 .ىطبعة األولالالناشر: رابطة الثقافة و العالقات اإلسالمية، 

، شـرح الـدکتور محمـد    دیوان األعشی الکبیـر )، 1950أعشی (میمون بن قـیس)، (  -
 اآلداب. قاهرة: مكتبةمحمد حسین، 

، تحقیق سمیر شمس، بیـروت:  معلقات العشرالشرح )، 2009التبریزي، ابی زکریا ( -
 دار صادر.

، تصحیح محمد علی فروغی، تهران: کلیات سعدي)، 1365سعدي، مصلح الدین، ( -
 چاپ پنجم. انتشارات امیر کبیر،

ا، ( - ، (از عصر جـاهلی تـا قـرن معاصـر)     یخ ادبیات عربتار)، 1374الفاخوري، حنّ
 تهران: انشارات توس، چاپ سوم.
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ي (پژوهشـی در بـاب نظریـه    ادبیات تطبیقـی )، 1382کفافی، محمد عبد السالم، ( -

ات و شعر روایی) ي سید حسین سیدي، مشهد: انتشارات آستان قـدس  ترجمه ،ادبی
 رضوي، چاپ اول.

، »نموذجـاً  ىاألعشـ  ،لفاظ الفارسية في الشعر الجاهليألا«المصطفی، أ. سعدالدین، (؟)،  -
 .21-1، صص 3، الجزء 82، مجلد مجمع اللغة العربية بدمشق مجلة

، به اهتمـام محمـد دبیـر سـیاقی، تهـران:      دیوان اشعار)، 1384منوچهري دامغانی، ( -
  انتشارات زوار.
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 :کلید واژه ها
 
 
 اخوان ثالث -
 البیاتی -
 السیاب -
 وطن -
 معاصر -

 

  

  در شعر معاصر ایران و عرب   همسان سرایی  و همسان اندیشی    
      

اب و اخوان ثالثمقایسه( سمفونی کولی و شهرسنگستان) با تکیه بر شعر ي شعر البیاتی، السی  

  
v دکتر حمید رضا قانونی* 

  دانشگاه  پیام نور نجف آباد (ایران)
  

  
  
  
  

  چکیده:    
شعر فارسی از گذشته تا کنون در سایه ي  تعالیم و اندیشه هاي دینی، پیوندي ناگسستنی با 
شعر تازي داشته است. همین نکته سبب شده است تا درکنار شاخه هاي مختلف علمی زبان و 
ادب پارسی شاخه ي نقد تطبیقی شکل گیرد و بویژه تمام ادبیات گذشته را در مضمون و قالب 

  شود. در کنار این شاخه ها نقد مقایسه اي نیز جایگاهی خاص دارد.شامل 
با مطالعه و مقایسه ي شعر عصر حاضر در دو فرهنگ ایران و عرب این همسان سرایی ها 
همچنان به چشم می خورد؛ این همسان اندیشی ها و همسان سرایی ها از شاخه ي پر رونق نقد 

حقیقت خرد مشترك و تصویر آفرینی هاي یکسانی است تطبیقی  فراتر است؛ این اندیشه ها در 
که برآمده از محیط اجتماعی شاعر با پس زمینه هاي تاریخی، اجتماعی و سیاسی است.این 
پژوهش به همسان سرایی ها وتصویر آفرینی هاي مشترك در بخشی از آثار چند شاعران برجسته 

  ي معاصر و مطرح در دو فرهنگ ایران وعرب می پردازد.

                                                             
 Hrghanooni@pnu.ac.ir :ایمیل *

 

mailto:Hrghanooni@pnu.ac.ir
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  مقدمه   

مضامین و موضوعات مشترك در ادبیات جهان بسیار است و در هر دوره مـی   
توان به موضوعات مشترك فراوان برخورد؛ رویکرد همسان سرایی و مضـمون هـاي   
مشترك موضوع جدیدي در ادبیات فارسی و عربی نیست و این دو به جهت وجـود  

ر نزدیـک و مقـارن   تعالیم و اندیشه هاي مشترك در گذشته تصویر آفرینی هاي بسـیا 
  داشته اند پرسش ها و فرضیه هاي این پژوهش را چنین می توان بیان کرد:

آیا آبشخور مضامین مشترك در شعر امروز ایران و عرب با شعر گذشته آن  -1
 ها یکسان است؟

چه کسانی در شعر معاصر ایران و عرب همسان سـرایی و تصـویر سـازي     -2
 هاي مشترك دارند؟

ك ادامه ي همان تصویر سازي هاي مشـترك دیـرین   آیا این مضامین مشتر -3
  این دو فرهنگ است؟

و هدف این پژوهش آن است که به تفاوت این دو رویکرد یعنی یکسان سرایی 
در ادبیات منظوم گذشته و حال بپردازد و به بررسی علل تفاوت هاي این دو، اشـاره  

  کند. 
بـا کـالف مسـایل و    در ادبیات عصر حاضر برترین مضامین، آن هایی است که 

موضوعات سیاسی درهم پیچیده شده است؛ وجود همین عنصر یعنی سیاست سـبب  
شده است تا مضامین مشـترك و همسـان سـرایی هـاي گذشـته و حـال متفـاوت از        
یگدیگر باشد و هریک داراي آبشخوري جداگانه باشد. اگر در گذشته نقش مقارنـت  

اندیشه هاي عرفانی و...  بود، امروزه این همسان سرایی ها برعهده ي دین، مذهب و 
این نقش بر عهده ي اجتماع و سیاست است؛ در ادامـه ضـمن مقایسـه اي کوتـاه در     
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مورد یکی از این موضوعات گسترده به تفاوت رویکـرد آن در گذشـته و حـال مـی     
  پردازیم و آن را با اشارات شاعران هر دو فرهنگ بررسی می کنیم.

» مـیهن «و » وطـن «رك شاعران در گذشـته و حـال   یکی از این موضوعات مشت
است؛  اگرچه در گذشته به خاطرعدم وجود مرزهاي سیاسی و جغرافیـایی احسـاس   
میهن پرستی و وطن دوستی به معناي امروزي در شعر فارسی کمتر دیـده مـی شـود،    
با این حال در بین شاعران زبان فارسی واژه ي وطن کاربردي فراوان دارد؛ از این رو 
ل در شعر شاعرانی چون مولوي، سعدي و حافظ می توان به نمونه هایی  با اندکی تأم
از این میهن دوستی رسید؛ با این تفاوت که در آن روزگاران بـه خـاطر عـدم وجـود     
مرزهاي رسمی و مشخص مفهوم وطن در کالم شاعران عارف و زهد پیشـه  انـدکی   

فهومی وسیع به معناي عالم باال به کـار  فرا مادي می شود و مثالً در کالم مولوي در م
ت نمایید:   می رود؛ به این نمونه از دیوان شمس دقّ

  اي که تو از عالـم ما می روي                      خوش ز زمین سوي سما می روي  
  ر بگشـادي به کجـا می رويــاي قفس اشکسته و جسته زبند                      پــ 

  ا می روي ـو                       کز وطــن خویش کجـــا را بگسر زکفن برزن و مـ
  وي وطــن گـاه بقـا می روي ـنی غلطم عـاریه بود این وطن                      س

  )46: 7:ج 1355(مولوي، 
  یا این نمونه :

  روزها فکر من این است و همه شب سخنم    که چــرا غافل از احوال دل خویشتنم 
  کـــجا آمـده ام آمدنم بهر چـه بــود         به کـجا می روم آخـر ننمایی وطنم...از 

      )577: 1382(مولوي، 
همان گونه که مشاهده می شود موالنا در این نمونه وطن را عالم باال و دنیاي برتـر    

 می داند که برگرفته از اندیشه هاي عرفانی و روحانی اوست. واژه ي  وطن بارها در



265 

 
 | 72و71و70 الرقم|بيةالدراسات األد

 
دیوان شمس مضمون آفرین است؛ این موضوع در مثنوي هـم بـه مراتـب دیـده مـی      

ت کنید:   شود؛ مثالً به این ابیات دقّ
  از دم حب الــوطن بگذر مه ایست         که وطن آن سوست جان این سوي نیست

  ـطـگر وطن خواهی گذر آن سوي شط        این حدیث راست را کم خوان غلــ
  )668: 2، ج 1381(مولوي ،

موالنا در این بیت ضمن اشاره به حدیث فوق، یادآور می شود که وطـن اصـلی مـا،    
  آسمان دیگري است. وي باز در جایی دیگر به این موضوع اشاره می کند:
  )669(همان :هم چنین حب الوطن باشد درست    تو وطن بشناس اي خواجه نخست

حـافظ در سراسـر دیـوان     حافظ و سعدي نیز به این موضوع اشاره کـرده انـد؛  
خویش، انگشت شمار به وطن اشاره دارد؛ در بیشـتر ایـن ابیـات حـافظ از مضـمون      

  وطن و غربت توأمان استفاده کرده است:
  هواي کوي تو از سر نمی رود آري                 غریب را دل سرگشته با وطن باشد

  )328: 1362(حافظ، 
ده اسـت و وطـن دوسـتی از مضـامین     سعدي نیز بارها به این موضوع اشاره کر

  اصلی کالم اوست:
  سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است صحیح نتوان مرد به سختی که من این جا زادم 

  )545: 1367(سعدي ،
به هرروي مبحث وطن در تمام شعر سنتی  وجود دارد و تقریباً همه ي شاعران 

  دیگر می طلبد.به این مبحث پرداخته اند که رویکردي عظیم دارد و مجالی 
  

 شعر معاصر و مضمون وطن دوستی

در شعر معاصر وطن مفهومی امروزي و البتّـه مقـدس مـی یابـد کـه بـا حـس         
ت   ناسیونالیستی و عواطف شاعر گره می خورد؛ این موضوع به ویژه بعد از مشـروطی
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و محصور شدن کشور ها با مرزهاي جغرافیا یی و سیاسی رونـدي رو بـه رشـد بـه     
  گیرد.خود می 

وطن دوستی یا حب الوطن از مهم ترین ویژگی هـا و درون مایـه هـاي اشـعار     
خـی       این دوران است؛ زمان مشروطه بویژه در شعرشـاعرانی چـون بهـار، عـارف، فرّ

  یزدي، ایرج میرزا و شهریار این مضمون، فراوان دیده می شود. 
مـیهن  یکی از اصلی ترین مضامین شعر ملک الشـعراي بهـار مضـمون وطـن و     

دوستی است که خود مجال و مقال دیگري می خواهد؛ در بین شاعران عصر انقالب 
مشروطیت و دوران حکومت رضاخان به خاطر دگرگـونی هـا و التهابـات جهـانی و     
تحریکات خارجی این مضمون بسیار رشد کرد. مثالً ایرج میرزا در اشعار خویش در 

ت نمایید:حدود سی بار از این مضمون استفاده کرده است   ؛ به نمونه اي از آن دقّ
  شاه پرستی است همه دین من                        حب وطن پیشه و آیین من 

  )107: 1349(ایرج، 
  یا این قطعه در مورد وطن دوستی:

  م                         همه  از خــاك پاك ایــرانیمــــمــا  که اطفـال این دبستانیـ
  یم                        مهربان همچو جسم با جــانیمــــرادر وطنــهمه  بــاهـم بــ

  ـمـل                       یـــادگـار قدیـم دورانیـــــاشــرف و انجـــب تمام مل
  انیم     ـت                       مـا گروه وطـــن پـرستــادر ماسـوطــن ما به جاي مـ

الوطن همی خوانیم  ت                      ــــشکــــر داریم کز طفــولی درس حب  
  ـانیم ـــمــا یقـیناً ز اهــل ایمـ   چون که حب وطن ز ایمان است                   

  جــان و دل رایگـان بیفشانیم ـد دشمنی براي وطن                      ــگررســـ
  )198(همان:
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  ثالث)وطن دوستی در شعرنو   (اخوان 

در شعر نو پارسی این مضمون از مهم ترین مضـامین شـعري شـاعران اسـت و     
ه ي   شـهر  «اخوان ثالث در این نمونه سرآمد دیگران است؛ وي در اشعاري چون قصـ

بـه ایـن موضـوع بـه طـور      » تو را اي کهن بـوم و بـر دوسـت دارم   «و نیز » سنگستان
  آنها اشاره می شود. گسترده اشاره می کند که در ادامه به برخی از نکات

  تو را اي کهن بوم و بر دوست دارم  -الف
، صفات و توصیفات متعددي »تو را اي کهن بوم و بر دوست دارم«در شعر  -1

، دیرینه ایـران ، گرانمایه، کهن پیر جاوید برنابراي ایران به کار می رود؛ صفاتی چون: 
در این شعر بیانگر میـزان عالقمنـدي شـاعر     بزرگ آفرین نامور، کهن زاد بوم بزرگان

ل است. به ایران است. این بخش از شعر او از دیدگاه زبان شناسی قابل تأم  
شاعر در این مورد براي بیان عالقه مندي خویش واژه هایی را برمی گزینـد کـه   
از تبختر و طمطراق خاصی برخوردار است. گویی شاعر در بیان این عشـق، واژه هـا   

می گزیند و می کوشد تا این واژگان تا حـد امکـان فارسـی سـره باشـند. ایـن       را بر 
ه دیگر آثار شاعر مشهود است.     ویژگی در سراسر این شعر و البتّ

پس از این کاربردشاعر در الیه ي مفهوم  به تاریخ و اندیشه هـاي باسـتانی    -2
هاي آنها بـه صـورت    ایرانیان اشاره می کند و به زرتشت، مانی، مزدك و بیان اندیشه

ه رسا می پردازد؛ سپس به برجسته ترین شاعران ایرانی چـون فردوسـی،    موجز و البتّ
حافظ، نظامی، شمس و... اشاره می کند و آنها را مایه ي افتخار ایران می داند و مـی  

  گوید:
  ز فردوسی آن کـــاخ افسانه کافراخت          در آفـاق فخـر و ظـفر دوسـت دارم «

ـاوید          کنــد در دل وجـان اثر دوست دارمــام خشــم و خروشی که جـزخی  
  که جان را کنـد شعله ور دوست دارم       وز آن شیفته ي شمس و سور و شراري  
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  »همه شور و شعر و سمر  دوست دارم         زسعــدي و از حافـظ و از نظــــامی
  )330: 1370(حقوقی ،

کـر شـهرهاي ایـران روي مـی آورد و پـس از نـام بـردن از        بعد از آن به ذ  -3
شهرهاي اصلی و نامدار ایران زمین، از این که ایران امـروزه در اوج قـدرت خـویش    

  نیست، اظهار تأسف می کند و می گوید : 
  مـــن آن اوج قدر و خطـر دوست دارم  تو در اوج بودي به معنا و صـورت       «

  که ات این تازه رنگ و صور دوست دارم  ــانی        ــمعر بــاره بــرشو به اوج دگ
  براي تو اي بــوم و بــر دوســت دارم        نه شـرقی نه غربی ، نه تازي شدن را 

  » برومنــد و بیــــدار و بهـــروز باشی ــهان تا جهان است پیــروز باشی       ج
  ) 330( همان :                

که شاعر در این شعرخویش،  وطن را ترکیبی از شـهرها،  این نکته گفتنی است 
  شخصیت ها، اقوام، مرزها و... می داند و از این دیدگاه کالم او نوین و تازه است.

  

  قصه ي شهر سنگستان -ب
ه ي شهر سنگسـتان «شاعر در شعر دیگر خویش، با عنوان  داسـتانی را بـه   » قص

نظم می کشـد کـه در آن دو کبـوتر درگفتگـویی خواهرانـه بـا یکـدیگر، داسـتان از         
افسردگی ها و دلمردگی هاي قوم ایرانی بر زبان می آورند و در آن شـاهزاده اي کـه   

مـت و شـکوه پادشـاهانۀ خـویش     به دنبال برگردانیـدن عظ » از شهر خود رانده شده«
  است؛ این شاهزاده سمبل و الگوي ایرانی است. 

در این داستان دو کبوتر جادوي بشارت گوي، پادشه زاده را به غاري راهنمایی 
ه ي افتخار را بدو نشان مـی   می کنند و در حقیقت راه و رسم رسیدن ایران به اوج قلّ

ا بـا شکسـت      دهند، شهزاده  اگرچه تمام راهنمایی هاي آن دو را به کار می بنـدد، امـ
   مواجه می شود؛ بند آخر این شعر چنین به پایان می رسد:
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  سخن می گفت سر در غار کرده، شهریار شهر سنگستان «

  سخن می گفت با تاریکی خلوت 
  تو پنداري مغی دلمرده در آتشگهی خاموش 

  ز بیداد انیران شکوه ها می کرد 
  زي را ستم هاي فرنگ و ترك و تا

  غمان قرن ها را زار می نالید 
  حزین آواي او در غار می گشت و صدا می کرد  

  غم دل با تو گویم غار « 
   بگو آیا مرا دیگر امید رستگاري نیست؟

   صدا نالنده پاسخ داد :
  »آري نیست

  ) 177( همان : 
ه است:  چند نکته در بند پایانی جالب توج  

در این قطعه از شعر عبارت اند از : مـغ، آتشـگه،     عناصر و واژگان میهن پرستانه -1
انیران، فرنگ و ترك و تازي، غمان، غـار و... . ایـن عناصـر هنگـامی کـه بـا واژه ي       

  همراه می شود به خوبی بیانگر میزان دلتنگی شاعر است.» حزن وغم«
کـه   دیگر این که این بند در تصویر آفرینی این شعر تقریباً بی نظیر است؛ بدین معنـا  -2

انعکاس صوت درون غار به بهترین شیوة ممکن صورت گرفته است و این در حالی 
است که این انعکاس آن هم در روند شعر بسیار نو، تازه و بـدیع اسـت. بـه عبـارت     
دیگر شاعر بی آن که کوچکترین اشاره اي به این موضوع کند بـا آوردن واژه ي غـار   

  پایانی حسرت بیان می کند.در حقیقت امید واهی را با تاریکی و بی 
سومین نکته، آنکه شاعر خود با ایجاد و تصویرگري این صحنه، تکلیـف شـنونده    -3

ت، بدون آنکه به طور مستقیم به این حرمان و حسـرت   یا خواننده را با نهایت دقّ
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اشاره کند، یأس خود را از بی سروسامانی میهن و اوضاع درهم آن به خواننـده و  
اثـر نیمـا   » داروگ«از این رو با شعر». آري نیست«داده است؛ یعنی: شنونده انتقال 

  از خود شاعر بسیار نزدیک است.» قاصدك«یوشیج و البته شعر 
در شعر معاصر عرب هم نظیر این تصویر سازي مشاهده می شـود؛ بـدر الشـاکر     -4

در  1926السیاب از برجسته ترین شـاعران سـرزمین عـراق اسـت؛ وي در سـال      
به دنیا آمد و پـس از تحصـیل، در آغازمیـان سـالی بـه حـزب       » یکورج«روستاي 

کمونیست پیوست، پس از چندي از این حزب کناره گیري کرد و به گرایش هاي 
ملّی دل بست وبه دلیل فعالیت هاي سیاسی به زندان افتاد و در اثر بیمـاري فلـج   

:  1381.(ر.ك. اسـوار،  در سی و هشت سـاگی در غربـت درگذشـت    1964در سال 
129( 

اب و اخوان ثالث در بسیاري از مضامین و اندیشه هـا بـه یکـدیگر     بدر شاکر السی
نزدیک اند. این موضوع به خاطر اندیشـه هـا و افکـار مشـترك و البتـه اتّفاقـات       
یکسانی است که در زندگی هر دو شاعر اتفاق افتاده است؛ چـه هـر دو در کـالم    

د دارند؛ هر دو با گرایش هاي سیاسی بـه  خویش بسیار بر عرق ملّی و میهنی تأکی
مبارزه با دولت هاي استبدادي وقت پرداخته اند و حتّی به زندان افتـاده انـد و در   

  شعر هر دو نوعی یأس و ناامیدي دیده می شود.
این موضوع در نام گذاري آثارشان نیز کامالً مشـهود اسـت. مـثالً  آثـاري چـون       
گل هـاي  «قابل قیاس با آثاري چون » در زندان در حیاط کوچک پاییز«،  »زمستان«

اب است. بنـد پایـانی   » روسپی کور«، »خانه بردگان«، » گورکن«،» پژمرده و...از سی
ه ي شهر سنگستان« طَـر  «را می توان با بخشـی از شـعر   » قصه المنشـود (سـرود  » اُ

بـه    باران) مقایسه کرد؛ بویژه در قسمتی که انعکاس یا پژواك صـدا وجـود دارد؛  
ت نمایید:    این شعر دقّ
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  »  يا خليج « اَصيح  بِالخليج «

    ىلؤِ و المحار و الردؤيا واهب اللّ
  ىفَيرجع الصَّّد
  كَاَنَّّه النَشيج  

  يا خليج 
الر حار والم اهبىديا و    

  و ينثَر الخَليج من هباته الكثار 
  جاج و المحار  َألا ةالرِّّمال : رغو ىعل

  بائسٍ غَريق   ى من عظامِو ما تبقّ
    ىشرب الرديمن المهاجرين ظَلّ 

ن لُجالقَرار  ةم الخَليجِ و  
ي العف حيق ىفعأَ راق اَلفوالر تَشرب  
  ».  ى، يربها الفراتُ بِالنّدةمن زَهر
  ) 138-40(همان : 

صدف و مـرگ /  بر خلیج بانگ می زنم اي خلیج / اي بخشنده مروارید و [
و پژواك / چون گریه اي خاموش بر می گردد / اي خلیج / اي بخشنده صدف و 
مرگ / و خلیج از بخشش بسیار خود بر شن ها نثار می کند / تلخـاب کـف را و   

ه   صدف را / و باز مانده ي  استخوان شور بخت غریقی از مهاجران را / که در لجـ
در عراق هزار افعی / از شهد گلی مـی   و قعر خلیج / از جام مرگ می نوشید / و

    ]نوشند که فرات به ژاله پرورده است.
این دو شعر هر دو آکنده از یأس و ناامیـدي نسـبت بـه آینـده و سرنوشـت      
ا حقیقتاً هنر اخوان ثالث را نمـی تـوان از نظـر دور     میهن هر دو شاعران است؛ ام
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ه مطلـب و نقطـه ي اصـلی    داشت که بدون اشاره به پژواك یا انعکاس صدا به کن
  یأس خویش و البته انتقال غیر مستقیم آن به خواننده یا شنونده دست یافته است. 

ه ي شـهر  «از سوي دیگر محتواي فکري و شیوه ي داستان سرایی شعر   قص
ه یـا شـعر      » سنگستان ه  «بسـیار بـه قصـ ریـ ج مفونیه الغَ (سـمفونی کـولی) از   » السـ

  است. عبدالوهاب البیاتی نزدیک 
عبدالوهاب البیاتی نیز مشهورترین شاعر معاصر عـرب اسـت؛ وي در سـال    

در بغداد به دنیا آمد و در جوانی به فعالیت هاي سیاسـی پرداخـت پـس از     1926
اخراج از کار به کشور هاي سوریه، لبنان،  مصر و نهایتاً شـوروي سـابق رفـت و    

  )181ن: .(ر.ك. همادرگذشت 1999پس از چند سفر دیگر در سال 
وي نیز مبارزي آزاده بود و این موضوع  در اشعار او کامالً روشن و آشـکار  

ه ي شهرسنگسـتان     » ةالسمفونيه الغَجريـ «است. به هرروي شعر  از او بـا شـعر قصـ
اخوان بسیار نزدیک است؛ هر دو شعر فرایند دورنی و غم اصلی شـاعر را بـازگو   
ه بیان می شوند و هر دو با جادو  می کنند؛ هر دو به نوعی در قالب داستان یا قص
و ماوراء الطبیعه گره خورده اند و بیـان مـافی الضـمیر شـاعرند کـه برخاسـته از       

  نی هاي جامعه ي آنهاست. نابساما
  در شعر سمفونی کولی شاعر از زبان کولی چنین می سراید : 

  االَقواس  –الهياكل  – ةُعمدظي اَيتَها األصَاح الغَجري : استَيق« 
  الرحيل   – ةالنَبوء –المستقبل  ةيا مكعبات النّورِ في قَصيد

استيقَظي اَيتَّها االُسطور : القَبيلَه – ةُصَاح .«...  
  ) 192( اسوار : 

طـاق هـا / اي    –پیکره ها  –بانگ بر آورد: بیدار شوید اي ستون ها  یکول [
سـفر / بانـگ زد بیـدار شـو اي      –پیشـگویی   –مکعب هاي نور در سرود آینـده  

 ] قبیله –اسطوره 
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  در شعر اخوان ثالث از زبان دو کبوتر در مورد شهریار چنین می خوانیم : 

  و او مانند سردار دلیري نعره زد بر شهر : «
  دلیران من اي شیران 

  زنان ! مردان ! جوانان ! کودکان ! پیران ! 
  و بسیاري دلیرانه سخن ها گفت ... 

  ... و چون دیوانگان فریاد می زد، آي !
  و می افتاد و بر می خاست گریان نعره می زد باز  

ا سنگ ها خاموش...  دلیران من ! ام.«  
   )172-173:   1370( حقوقی،

ت کـولی بـا شـهریار      ت و ماهیـ نقطه ي مشترك در هر دو، شباهت شخصی
است. در هر دو نوعی دلزدگی و نومیدي به چشم مـی خـورد. هـر دو بـا فریـاد      
کوبنده می کوشند نوعی خیزش و استقامت یـا انگیـزش و انقـالب در مخاطبـان     

بـین همچـون دو کبـوتر، راه را بـه      خویش ایجاد کنند. در داستان کولی نیز کـف 
  کولی می نمایند : 

  و كَان الغَجري راكعاً يبكي «
  و كانت يده في يدها  

  ىاُخر ةٌرائع  لَه قالت : هناك مدن ُ الكفّ  ةقارئ
  وراَء النهر، فَارحل 

  ». فَهنا، الخُطوطُ في كفِّك ال تَقولُ شَيئاً
  ) 196( اسوار : 

خمیده قامت، می گریست / دست او در دست زن بود / کـف بـین   ، یکول [
به او گفت: آن سوي رود شهرهاي بشکوه دیگري است ، پس راه سـفر در پـیش   

  .]گیر / که اینجا خطوط کف دست تو چیزي وا نمی گوید
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شباهت نزدیک این دو راهنما ( کف بین و دو کبوتر) سبب می شود که هـر  
استقبال«ر به یکدیگر نزدیک شوند، تا آنجاکه گمان دو شعر تا حد فراتر از تصو «

ا به نظر نمی رسد که ایـن دو شـاعر    رود یا مبحث ادبیات تطبیقی قوي ترگردد. ام
  از شعر یکدیگر آشنایی و آگاهی داشته باشند.

سخن زن فـال بـین (کـف خـوان) مبنـی بـر وجـود راه نجـات و شـهري           
دقیقاً با شعر اخوان ثالث مطابقـت دارد؛  بشکوه(آرمان شهر) در فراسوي این رود، 

آنجا که یکی از دو کبـوتر در جـواب کبـوتر دیگـر بـراي حـل مشـکل شـهریار         
  شهرسنگستان چنین می گوید : 

  نمایم تا کدامین راه گیرد پیش  «
  از این سو، سوي خفتگاه مهر و ماه راهی نیست 

  بیابان هاي بی فریاد و کهساران خار و خشک و بی رحم است 
  وز آن سو سوي رستنگاه ماه و مهر، کس را پناهی نیست 

  یک دریاي هول هایل است و خشم طوفان ها 
  سه دیگر سوي تفته دوزخی پرتاب  

  رهایی را اگر راهی است 
  ».جز از راهی که روید زان گلی، خاري، گیاهی نیست

  ) 170( حقوقی: 
هـا و ذهنیـات    این موضوع همچنین از دیدگاه راهنمایی و اشارت با اندیشه

مطابقت دارد، از این رو در این شـعر  » پشت دریاها«سهراب سپهري بویژه با شعر 
  هم شاعر نشان این شهر را چنین بیان می کند:

  پشت دریا ها شهري است «
  که در آن پنجره ها رو به تجلّی باز است 

  بام ها جاي کبوتر هایی است که به فواره ي هوش بشري می نگرند



275 

 
 | 72و71و70 الرقم|بيةالدراسات األد

 
  دك ده ساله ي شهر شاخه ي معرفتی است دست هر کو

  مردم شهر به یک چینه چنان می نگرند 
  ».که به یک شعله به یک خواب لطیف

  )364: 1384(سهراب سپهري،
در این شعر سهراب می توان به شهر آرمانی شاعر دست یافت کـه البتـه در   

شـود. در   شعر اخوان ثالث و نیز عبدالوهاب البیاتی به گونه اي دیگر مشاهده می
  همه ي این اشعار نوعی همسانی و هماهنگی وجود دارد.

در هر صورت این راه سوم همان راهی است که کف بین به کولی پیش نهاد 
ــد؛ در حقیقــت در هــر دو افســانه و روایــت، کهــن الگــوي    و » نجــات«مــی کن

وجود دارد و در هر دو فرهنگ این مطابقـت در کـالم مشـاهده مـی     » رستگاري«
  شود. 
ا این امیـد در  ا مید به دگرگونی و انقالب در هر دو شعر مشاهده می شود؛ ام

شعر اخوان و البیاتی به نوعی یأس تبدیل می شود، با این تفاوت که این یأس در 
سـمفونی  «شعر عبدالوهاب البیاتی بسیار نامحسوس و آرام است؛ اگر چه در شعر 

در الیـه  » ه ي شـهر سنگسـتان   قص« می توان این ناامیدي را همچون شعر » کولی
هاي بیرونی (واژگان) و درونی (روند شعر) حس کرد؛ به واژه هاي هـر دو شـعر   

ت نمایید :    دقّ
  الشارع المحاصر ( خيابان حصارناك)

  المسكون باالشباح (اشباح زده)  
  الخَناجر (خنجرها) 
 ريالس  دافن(گورهاي پنهان)  ةالم  
  الكُهوف ( غارها)   
  طَفقت تَبكي ( شروع به گريست كرد) 
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  اَحزان المغنّي ( غم هاي آواز خوان)  
  الكَمين (كمينگاه) 
  صَاح الغَجري خائفاً ( ترسان فرياد كشيد)   
  زَمن الموت (زمان مرگ)   
  شَاحباً( رنگ پريد ) 
  المخدوع (فريفته) 
  الصمت (سكوت)  
  احتَرقي (بسوزان )  
  آتش)   لسان لهبٍ (زبان 
  ) (شب اَللَيل 

  

  و در شعر اخوان این نوع واژه ها : 
پریشانی / هول هایل / خشم طوفان ها/ دوزخی پرتاب / اهریمنی رایات / روز 
کور شور بخت / نفرین / شیطان / سنگستان شوم / آبخوستی روسپی / غار / دخمه / 

بیگاه / روز کوتـاه /  حریق / شوخگن / حزین آوا / نالنده / جغد / مزار آجین / وقت 
  شب نزدیک / برف جاودان ...

با این حال به نظر می رسد شعر اخوان به علـل مختلـف از جملـه اسـتفاده از      
بـه هـم پیوسـتن عناصـر     «واژگان اساطیري و فخیم زبان فارسی و نیز توانـایی او در  

نی حول محور داستان در سرودن این شعر نسبت به البیاتی در شعر سـمفو » اساطیري
  کولی موفق تر وتأثیرگذارتر بوده باشد. 

  

  عنصر گفتگو در این نوع شعر ها 
نکته ي دیگر حضور موفق نقش هاي داستان گونه شعر اسـت؛ یعنـی در شـعر    

شهریار از یک » شهر سنگستان«دو نقش کولی و کف بین و در شعر » سمفونی کولی«
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دارند. عالوه بر این موارد در هر سو و دیگر سو دو کبوتر جادو با یکدیگر همخوانی 

ه پردازي در کنار موضوع، لحن و گفتگوها کـه از عناصـر    دو شعر، روایی شعر و قص
  اصلی داستان محسوب می شود، بسیار قابل قیاس و نزدیک به هم است.

در هر شعر شاعر می کوشد تا اندیشه ها و بن مایه هاي افکار خـود را از زبـان   
ان کند از این جهت مشاهده می شود که این افراد بـا هـم   اشخاص شعري خویش  بی

  نوعی سنخیت و همسانی دارند.  
از سـیمین  » نغمـه ي روسـپی  «شعر سمفونی کولی از جهتی دیگر بـا شـعر   

بهبهانی قابل بررسی و مقایسه است.  شعر سیمین نیز بیان اندیشه ها و دغدغه هـایی  
  سیمین چنین آغاز می شود: است که در اجتماع زمان شاعر رایج است. شعر

تا کشم رنگ به بی رنگی خویش     خاب مرا                       بده آن قوطی ســـر«
  »ژمرده ز دلتنگی خویش چهـــر پ          ا تــازه کنــم                 بده آن روغن ت

  )              21:  1384(بهبهانی ،
شعر خود به بیان مشکالت و سـختی هـاي   هر دو شاعر(سیمین و  البیاتی) در  

طبقات کم درآمد و محروم جامعه پرداخته اند؛ در هر دو شعر می توان بـه درد درون  
ت ها و آرزوهاي دور و محال آنان دست یافت؛ مثالً در شعر سمفونی کـولی   شخصی

  بارها شاعر به واژگانی چون:
بکی (در حالی که مـی گریسـ    ی هو (ترسان)، و اً بکـی، راکعـاً    خائفَ ت) طَفقـت تَ

(خمیدگی قامت)، صاح (فریاد کرد) و... اشاره می کند؛ از طرفی دیگـر بـه واژگـانی    
بٍ (زبانـه ي     سـان لَهـ َقص، وِساده الرَبیع(ناز بالش بهار)، لرده(گل سرخ )، رلو چون: اَ

  آتش در رقص)  و... اشاره می کند.
  ی دلنشین چون: در شعر سیمین عالوه بر اشاره به  واژگان 

عطر، گیسوان، سرمست، غمگساري، وفا، قوطی سرخاب، رنگ بـر بـی رنگـی    
کشیدن، جامه ي تنگ، آغوش هوس انگیزي، خنده زدن به سیه بختی و... به واژگانی 
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ر برانگیز مثل: غم، زنگ غم، چهره ي ناشاد غمین، بیمـار، آزار، چنـد    آزاردهنده و تأثّ
  ی شویم. درم بیش دادن و...نیز مواجه م

در هردو شعر اگرچه واژگانی شاد و مثبت دیده می شود، بـا ایـن حـال همـین     
  واژه هاي به ظاهر شاد، آکنده از تنهایی و درد و بی کسی است:

 »و هوا خواه                    رکس بی کسم و زین یاران     پ ی نیستـغم گساري  
  »لیک جز لحظه ي کوتاهی نیست         سیار زنـند                  الف دلــجویی ب 

  (همان)   
  نتیجه  

در ادبیات ایران و عرب همواره همسان سرایی و یکسان اندیشی در بین شـاعران  
وجود داشته است ولی این رویکرد در ادب عصر حاضر و گذشته آبشخور یکسـانی  

شـترك  ندارد و از دو خاستگاه متفاوت حاصل می شود. به عبارت دیگـر مضـامین م  
برخاسته از اشتراکات مذهبی و عقیدتی بوده است در صورتی که در ادب معاصر این 
موضوعات به خاطر شرایط یکسان اجتماعی است؛  به عنوان مثال یکی از ایـن درون  
مایه ها، وطن دوستی و میهن پرستی است؛ واژه ي وطن ومفـاهیم مربـوط بـه آن در    

ا این کـاربرد در   ادبیات هاي جهان بویژه در ادبیات کهن فارسی بسیار کاربرد دارد؛ ام
ادبیات کهن با ادبیات معاصر اندکی متفاوت است؛ در ادبیات معاصر وطن دوسـتی و  
میهن پرستی با عواطف و احساسات ناسیونالیستی در می آمیزد؛ این در حـالی اسـت   

رفـانی  که مفهوم وطن دوستی در گذشته برخاسته از احادیث و روایات اسـالمی  و ع 
است. این کاربرد درادبیات عصر حاضر بیشتر براي برتري بخشیدن  ایران و فرهنـگ  

  ایرانی بویژه در حیطه ي ادبیات معاصر بر فرهنگ کشور هاي همسایه است.
ــث در ادبیــات معاصــر فارســی بســیار پــاي بنــد حــس   از آنجــا کــه اخــوان ثال

ه  می کند؛ او بیشترین مباحث ناسیونالیستی و میهن پرستی است، به این مضمون توج
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روشن و کلیدي را در مورد وطن در ادبیات معاصر به کار بـرده اسـت؛ اگرچـه ایـن     
مضمون تنها مضمون مشترك او با دیگر شاعران به ویژه شاعران عرب نیسـت؛ کـالم   
اب و عبـدالوهاب البیـاتی     او در این خصوص با شاعران عرب بویژه بدر الشاکر السـی

ي که ممکن است برخی گمان آشنایی این شاعران با یکـدیگر و  همسان است تا حد
  ادبیات تطبیقی را در ذهن بپرورانند.

به هر روي کالم این شاعران به یکدیگر بسـیار نزدیـک اسـت و یکـی از علـل       
نزدیکی این اندیشه شرایط یکسان اجتماعی و سیاسی آنها در زمان زندگی و حیـات  

  آنهاست.
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                            Love, Separation, and Reunion *  
 
                        The Master-Narrative of the Human Condition in Persian   
                             Mystical Poetry 
 

 
v Ahmad Karimi-Hakkak 

The Roshan Center for Persian Studies 
University of Maryland, USA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            In September 2007, at the University of Maryland’s 
International Conference on Rumi, Amin Banani ended his keynote 
address on the Persian mystic poet Rumi with an impassioned plea 
to his colleagues to rewrite the history of Persian poetry with Rumi 
at its center.  His paper, titled “Rumi the Reluctant Poet,” painted a 
vivid portrait of the major differences and distinctions that separate 
Rumi’s notion of, and approach to, poetry from the poets he attacks 
as mindless (hollow-brained to be precise), too preoccupied with 
the craft and outward trappings of poetry, and much too formalistic 
to make poetry the arena for the expression of the innermost 
emotions lying latent in the recesses of the human soul.   
 

                                                             
*

  The original version of this article was presented at The Twelfth Reza Ali Khazeni 
Memorial Lecture in Iranian Studies at The University of Utah, Salt Lake City, Utah on 
September 10, 2004. 
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A different kind of history of Persian poetry, one which would take 
sufficient note of the internal systemic changes in this amazingly 
rich aesthetic tradition, has been a part of this researcher’s agenda 
for over three decades, and this essay addresses another aspect of 
that project.  It is based on the fundamental contention that the 
classical tradition in Persian poetry is one of the most illustrative 
instances of gradual evolution of an aesthetic tradition over time 
and it argues that there are clear advantages to foregrounding the 
internal history of the changes that have occurred in that tradition. 
Fully acknowledging the sociality of all literature, it nonetheless 
reiterates that such an approach, while giving full and due 
consideration to the ontological status of literature as an aesthetic 
system, elucidates more clearly the complex systemic changes that 
the tradition under examination has gone through over the 
centuries.  It thus further advances the argument, begun elsewhere, 
which states that the aesthetic system underlying the expressive 
devices of the Persian poetic tradition began to take shape in the 
ninth century CE 105 in response to momentous yet specific socio-
cultural events and that it remained qualitatively unchanged up until 
the middle of the nineteenth century when it was challenged and 
eventually recast by the Persian-speaking world’s encounter with 
Europe and Russia. 106 Between the tenth and thirteenth centuries 
this system gradually became more and more elaborate, a 
development that has been observed and acknowledged but, in my 
opinion, not yet fully explained, analyzed or understood.   It 
reached its zenith of complexity and the height of its beauty in the 
genre of the ghazal, or short love lyric, as practiced in the century 
or so that separates the poetic careers of Rumi (1207-1273) from 

                                                             
105 While this date reflects the general critical consensus, Rypka dates the development 
even earlier, stating that in Khorasan “there were already signs of [literary] activity at 
the beginning of the 2nd/8th century.” See Jan Rypka, et. Al., History of Iranian 
Literature, Dordrecht, Holland: D. Reidel Publishing Company, 1968, p. 113.  
106 See Ahmad Karimi-Hakkak, Recasting Persian Poetry: Scenarios of Poetic 
Modernity in Iran, Salt Lake City: University of Utah Press, 1995.  
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that of Hafez (1320-1388), and most particularly in the works of 
these two master ghazal composers. 
 
Historians of Persian poetry have traditionally articulated this 
evolution in terms that are informed neither by close readings or 
discussions of stylistic nuances and close textual analyses, nor 
anchored in an understanding of generic conventions, diachronic 
developments, or a historical understanding of the nature of change 
in aesthetic systems.  Their work, essentialist in conception and 
vague in its articulation, posits western and eastern regional poetic 
styles or school in the Persian poetry of the late eleventh and 
twelfth centuries, anchors this distinction largely in dialectal 
differences in the Persian language, and produces to ossified 
stereotypical notions contrary to our modern understanding of 
constantly changing social phenomena. Zabihollah Safa, who in 
many ways epitomizes this trend in traditional scholarship, 
envisions an initial Khorasani (i.e., eastern Iranian) period style or 
school gradually changing first into an Eraqi (i.e., western Iranian) 
style followed by an Indian or Esfahani style. 107   
 
He bases his discussion of the later transformation – that which 
occurred following the devastations wrought by Mongol and Tartar 

                                                             
107 Zabihollah Safa, Tarikh-e Adabiyyat dar Iran, (History of Literature in Iran), Jeld-e 
Dovvom (Volume Two): Az Mianeh-ye Qarn-e Panjom ta Aghaz-e Qarn-e Haftom-e 
Hejri (From the Middle of the 5th Century to the beginning of the 7th Century [hegira]), 
Tehran: Ferdowsi Publications, chapp-e sheshom (sixth printing), 1363 (1984), pp. 
335-344. In this discussion, Safa, while acknowledging that the style (sabk) of Persian 
poetry fell into a particular evolutionary path in this period, cites vague reasons for this, 
including “new literary and intellectual factors” (`avamel-e jadid-e adabi va fekri), the 
inevitable movement of time and natural changes in ideas (sayr-e jabri-ye zaman va 
tahavvolat-e tabi`i-ye afkar), and the evolution and expansion of the Eraq School 
(takmil va towse`eh-ye maktab-e Eraq).  These developments, he concludes, gave rise to 
the new style named for the urban centers in which it is supposed to have originated, 
i.e., Isfahan, Hamedan, and Ray: “if we accept the division of those who believe in the 
three styles of Persian poetry, Khorasani, Eraqi, and Indian, we must say that the style 
of the poets of the sixth century (hegira) heralds the appearance of the Eraqi style in 
Persian poetry” (p. 344).      
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invasions of the thirteen the fourteen centuries, gradually devolving 
into an Indian period style – on many events external to the 
literature itself, such as the officialization of Shi`a Islam in Iran, 
paucity of court patronage in the Iranian heartland and the resultant 
emigration of many poets of Iran to northern Indian cities and 
courts.  Characterized stereotypically as featuring a bombastic 
diction, distorted or exaggerated metaphors and conceits, and ever 
lengthening chains of far-fetched similitudes or resemblances, this 
last development is said to have turned Persian poetry into a riddle-
like discourse understandable to and interpretable only to a 
shrinking elite, presumably separated from the masses who are 
assumed to have been intended audiences of poetry in centuries 
past.  This succession of period styles is then viewed as having 
begun to change with the Literary Return Movement of the 
nineteenth and early twentieth centuries, eventually making room 
for a modernist aesthetics whose essence and contours are still 
being debated.  
 
This essay, premised as stated above on very different assumptions, 
works toward the type of history that attempts to anchor observable 
changes in the tradition to demonstrable textual differences; it 
ultimately extends the line of thinking in my previous work to an 
earlier transition, namely the changes that occurred in the period 
between the eleventh and fourteenth centuries. 108 A central 
contention of the essay’s argument rests on the view that what has 
been seen as stylistic differences rooted in geographic or regional 
characteristics (Khorasani, Eraqi, or Indian) were indeed temporally 

                                                             
108 In addition to Recasting Persian Poetry, above, see Ahmad Karimi-Hakkak, 
“Revolutionary Posturing: Iranian Writers and the Iranian Revolution,” International 
Journal of Middle East Studies (IJMES), Volume 23, no.4 (November 1991): 507-531; 
“Preservation and Presentation: Continuity and Creativity in the Contemporary Persian 
Qasida,” Qasida Poetry in Islamic Asia and Africa: Classical Traditions and Modern 
Meanings (Two Volumes), Leiden: E. J. Brill, Volume 1, pp. 253-280 and Volume 2, 
pp. 192-215; and “From Translation to Appropriation: Poetic Cross-Breeding in Early 
Twentieth Century Iranian Culture,” Comparative Literature, Volume 47, No. 1 (Winter 
1995), pp. 53-78. 
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driven – i.e., the result of concrete historical changes in the 
aesthetic ad intellectual milieus of the Persian-speaking world.  As 
such, they ought to be understood as expressing themselves along 
the diachronic dimension.  This is particularly visible when we 
compare changes that occur within the generic boundaries of a 
particular type of poetry, such as the short love lyric known as the 
ghazal.  In the case at hand, certain characteristics and capabilities 
of the Persian language, the primary system on which Persian 
poetry stands, coupled with the rise of Sufism and emergence of 
mystically inclined poets in the period under consideration 
converged to make possible greater systemic elasticity, complexity 
and cohesion at the level of signification and communication on the 
part of the poets, which in turn paved the way for remarkably 
higher hermeneutic fluidity and enhanced interpretability on the 
part of readers.       
 
Historically, at least three major processes contributed to the 
growth of complexity and elaborate expression in the Persian 
poetry of the period.  First, a node conceived and executed by the 
best court poets of the Ghaznavid era and evolving throughout the 
twelfth century, between the lyric and the panegyric genres. To 
begin, because the Persian language is gender-free, it was and is 
possible to cloak lyrical expressions in ambiguities and 
equivocations wherein the lover and beloved, the patron and the 
poet, or man and God, could conceivably be imagined by the mere 
grammar of the language involved as male or female.  This is not to 
say that other linguistic or poetic allusions do not clarify this point; 
they often do.   Long tresses, pomegranate breasts, silvery palms 
and forearms, and numerous other lexical elements describing the 
body parts or facial expressions of the entity textually occupying 
the position of the beloved combine to determine the extent to 
which classical – or modern – readers end up reading gender into 
the Persian ghazal. Add to this the complementary gestures of total 
needlessness and absolute authority vested in the position of the 
beloved as opposed to that of the lover, characterized by utter 
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helplessness and total submission to the will of the beloved, and 
you have behavior matching the appearance to complete the picture 
of actants and agents in the poem that could be seen as a woman 
facing a man, a despotic king facing the port (or his mouthpiece in 
the poem), or God almighty facing the creatures into whose souls 
he has breathed life.  In short, a single entity of unidentified or 
unidentifiable gender can be loved, worshipped, praised, appealed 
to, cajoled, educated, even criticized in one and the same textual 
space, at least as far as the genre of the Persian ghazal is concerned.   
 
That third textual entity – God – appeared in the text of the Persian 
ghazal as a potent, and I might add ultimate, referent only after the 
Persian Sufi poets began to direct the expressive resources of their 
tradition to religious or philosophical purposes.  Because their 
ideology encouraged them to articulate the relationship between 
God and man as governed primarily by love rather than by fear, and 
because their language and poetic system allowed them to do so in 
the lyrical mode, they could and did so.   This development made it 
possible to compose poems in which, to limit ourselves to instances 
of apostrophic rhetorical postures, the speaker and the addressee 
could be seen simultaneously as the lover addressing the beloved, 
the poet appealing to the patron, and the Sufi seeker speaking to 
God.  This change suited the purposes of the Islamic mystics and 
mystical poets especially well, as they tried to distinguish 
themselves from the orthodoxy in the way they articulated the 
relation between man and God, and do so through positing an 
eternal, everlasting and unchanging love, more a sign of God’s 
unalterable grace than the vicissitudes of man’s capacity.  
 
Historically concurrent with the gradual ascendance of Sufi 
institutions and power structures and the rise of Sufi poets 
throughout the twelfth, thirteenth and fourteenth centuries, a second 
process was underway, one marked primarily by a grand 
internalization of poetic machinery in the Persian aesthetic culture.  
Mystically inclined philosophers, theosophists, and poets redirected 
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many archetypal and primordial mythical and historical figures of 
the pre-Islamic Persian past to their purposes, making narratives, 
anecdotes, even images qualitatively different from that which 
marked them in the epic and romantic traditions.  It is through 
Attar, most illustratively, that the figure of Simorgh changes into 
the non-existent, yet ever so passionately sought-after, bird living 
on top of the mythic Mount Qaf. 109  Let us recall that in the 
Shahnameh Simorgh – the word connotes initially a bird the size of 
thirty birds put together – is a real, albeit supernatural creature.  She 
nurses and raises the hero Zal and leaves her feather with him to set 
on fire if he needs help.  When he needs her to heal the mortal 
wounds of his son Rostam, she appears at his behest, the wind from 
her feather moving the dust into an all-encompassing cloud.  
Everything in this articulation privileges the mythical bird’s 
corporeality as a manifestation of her matronly nature. 110  In 
Attar’s mystical narrative, Manteq at-Tayr (The Conference of the 
Birds), written about a century and a half later, this mother of all 
birds turns into an ethereal creation of the human imagination that 
the other birds long for and seek, only eventually to be faced – at 
least the thirty most steadfast ones who survive the ordeals of the 
avian quest – with a mirror-like surface that reflects their own 
likeness. 
The transformation, achieved in a coup de grace that plays on 
another aspect of the same connotation of the word si-morgh, is the 
most illustrative among myriad textual maneuvers that the poet, a 
master of many meaningful puns in the Sufi discourse, harnesses in 

                                                             
109 All this, although well-documented in recent scholarship, has been described as a 
part of a “transition” from one mode of articulation, “the epic,” to another, “the mystic.” 
It has not been examined as an aspect of the internal growth of Persian poetry in time or 
through deliberate exploitation of the system’s resources. See Taghi Purnamdarian,” 
Ramz va Dastanha-ye Ramzi (Symbolism and Symbolic Stories in Persian Literature) 
[English title provided in the book], Elmi va Farhangi Publications, Tehran: 1988.     
 
110 For an English translation of the story of Rostam and Esfandiar, see Abolqasem 
Ferdowsi, In the Dragon’s Claws: The Story of Rostam and Esfandiar from the Persian 
Book of Kings, Tr. Jerome W. Clinton, Washington DC: Mage Publishers, 1999.    
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the service of his own story. Instead of using the number thirty (“si” 
in Persian) in the way it has been used by Ferdowsi to denote a very 
big bird, Attar uses it to correspond with the number of the birds, 
very few indeed when compared with the thousands of birds that set 
out on the journey, who have managed to survive the rigors of the 
journey to the top of Mount Qaf.  Their quest then comes to 
correspond with the path which every novice Sufi must tread on in 
order to deserve to be called a Sufi-ye Safi (a pure mystic). Attar 
thus redirects the connotation of the word “si” toward the 
attainment of a condition of spiritual purity and enlightenment that 
only a few are capable of obtaining through the rigors of the Sufi 
path and practice.  This internalization in turn makes it possible for 
him – and in various ways for many other Persian Sufi poets, to 
conceive and describe the battle for the purification of one’s soul as 
by far greater than that which may have wounded Rostam in his 
desperate old-age encounter with the young invulnerable prince and 
hero Esfandiar. 111   
 
Articulated in the fullness of their significance, strategies of this 
internalization of poetic machinery, most based on word plays that 
Persian Sufi poets are known to delight in, are too many and too 
varied to even allude to here.  One that must be mentioned here, 
because it bears on my argument in this paper consists of the shift 
in the semantic realm of the archetypal crystal ball known as Jam-e 
Jam (Jam’s cup), a sort of crystal ball into which legendary King 
Jamshid, or as we have it in the Shahnameh, the enlightened 
monarch Kaykhosrow), is said to have peered to see the workings 
of the world. The mystical discourse ascribes this capability to the 

                                                             
111 Rumi’s use of this manner of punning is well-known, is perhaps best illustrated 
through his sue, in the opening of his Masnavi-ye Ma`navi, of the Persian phrase “nist 
bad” in two different senses, ‘is not wind’ or ‘may it not be.’  See Ahmad Karimi-
Hakkak, “Beyond Translation: Interactions between English and Persian Poetry,” in 
Iran and the Surrounding World, 1500-2000: Interactions between Iran and the 
Neighboring Cultures, Ed. Nikki Keddie and Rudi Matthee, Seattle: University of 
Washington Press, 2002, pp. 36-60. 
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heart of the illuminated Sufi.  When utterly polished by constant 
remembrance and repeated utterance of the name of God, it is 
polished to the extent that it becomes a mirror into which the adept 
Sufi looks to see the whole of human history and destiny.  The 
equivocation through which this transformation is achieved is 
illustrative in its utter simplicity and iron-clad certainty.  Here’s 
Sana’i’s articulation of the node:  
Qesseh-ye Jam-e Jam basi shenavi 
v-andar an bish o kam basi shenavi  
beh yaqin dan keh jam-e jam del-e to-st 
mostaqarr-e sorur o gham del-e to-st 
chun tamanna koni jahan didan 
Jomleh ashya dar an tavan didan 112 
 
(You will hear many tales about Jamshid’s cup 
And in each telling something added or left out 
Know this for certain: Jamshid’s cup is your heart 
The seat of joy or sorrow is your heart. 
When you desire to view the world 
You can see all things inside it.) 
 
The kind of equivocation we have here, “know this for certain: 
Jamshid’s cup is your heart,” is a hallmark of the makers of the Sufi 
discourse in Persian poetry. What facilitates the node produced by 
it is a two-stage process that works first through a readjustment of 
the hermeneutic apparatus assumed to be already in operation in the 
mind of the reader, that which depicts the cup as an actual object in 
the material world.  The initial acknowledgment of the diversity of 
the tales about the object prepares the mind for a plunge from that 
which the tellers of the tales may add to or omit from their version 
of the story, the “bish o kam” (more or less) of the second 
hemistich, to a non-material realm where the true meaning of the 

                                                             
112 Sana’i Ghaznavi, Abolmajd, Masnaviha-ye Hakim Sana’i, Ed. Modares Razavi, 
Tehran: Entesharat-e Daneshgah-e Tehran, p. 347. 
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cup, now divorced from the various narratives, can be tied to a 
sense that is independent of all external narration.  In light of that 
initial divestiture and the subsequent reinvestment of the word with 
a novel sense, the emphatic iteration, “beh yaqin dan” (know for 
certain) begins to make its impact as a true statement based on a 
plane of understanding separate from, and superior to, all the stories 
that one may hear about the cup as a material object.    
 
The other maneuver that is often at work in the process of 
internalization of poetic devices has to do not with equivocation but 
with the outcome of the act of seeing. Someone looking into 
Jamshid’s cup may be expected to see a picture of the external 
world or of some event – past, present or future – that may be 
actually happening in the world. That at least is the use that 
personages of epic and romantic tales have made of Jamshid’s cup. 
What Sana’i’s wording suggests has to do not with the act or object 
of seeing but the effect that the process of seeing produces in the 
person looking into it. With impressive deftness, the poet buttresses 
that meaning when he speaks of the heart as the seat of joy and 
sorrow.  Indeed the word “mostaqar” Persian of Arabic origin 
meaning “seat,” connotes the resting spot, the point at which human 
emotions like joy and sorrow appear to settle as a result of that 
which one has seen or contemplated. While the hero or king seeing 
flames of war or the likeness of a beautiful woman in Jamshid’s 
cup, the Sufi wayfarer looking into his heart may see that which 
causes him to “feel” joy or sorrow. The subtle distinction becomes 
most consequential in the later generations of Sufi poets and those 
who adopt the language of Sufi poetry even though they may not be 
Sufis in practice, particularly in a master of poetic diction like 
Hafez.  When he wants to wish shame on his cruel beloved for 
listening to those who may have tried to badmouth him to her, 
Hafez evokes the injustice that Prince Siavash, a Shahnameh hero, 
suffered in the hands of the impressionable and cruel Turanian 
King Afrassiab, because of those who felt themselves 
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overshadowed by the Iranian Prince gave malicious reports about 
him to the king: 
Shah-e torkan sokhan-e modda`ian mishenavad 
Sharmi az mazlameh-ye khun-e Siavush-ash bad 
 
(King of the Turks listens to the words of the false pretenders 
May he/she feel shame for the injustice handed to Siavush!) 113 
 
In alluding to The Shahnameh episode, he bypasses the narrative to 
focus on the feeling that recalling the story should give rise to in the 
heart of his beloved: shame! What fortifies this sense is the phrase 
“Shah-e Torkan,” which, in his discourse, is the perfect analogue 
for the immensely impressionable and utterly cruel despot of the 
Persian epic. 114 
 
Such signification strategies became predominant only after the full 
fruition of a third all-important process, namely when mystical 
reorientations of ancient Persian legends and the exegetical 
activities performed selectively on certain Koranic passages 
demonstrated the vast potential of a plethora of narratives as 

                                                             
113 Instances of Hafez’s use of this trope abound in his Divan.  See “ma qesseh-ye 
Sekandar o Dara nakhandeh-im / az ma beh joz hekayat-e mehr o vafa mapors (we have 
not read the narrative of Alexander and Darius/ ask us about naught but the tale of love 
and loyalty), Divan-e Hafez, Ed. P. N. Khanlari, Tehran: Kharazmi, 1983, p. 544; or the 
lines in another famous ghazal where both Kay-Kavus the foolish king and Kay-
Khosrow the wise king are both contrasted with a heavenly prince Jesus evoked in the 
act of ascension: “an chonan ro shab-e rehlat cho Masiha beh falak / k-az cheragh-e to 
beh khorshid resad sad partow // tekyeh bar akhtar-e shab-dozd makon k-in `ayyar / 
takht-e Kavus bebord o kamar-e Kaykhosrow (on the eve of your passing go 
heavenwards like the Christ / such that a hundred rays should reach the sun from the 
light that’s you // rely not on the night-snatching star, for this thief / stole the throne of 
Kavus as well as Khosrow’s girdle), Divan, p. 814.    
  
114 One shcolar records three occurrences of “shah-e torkan” in Hafez’s Divan with 
specific reference to Shah Shoja`, the famed ruler of Shiraz in Hafez’s time; other 
phrases referring to that ruler and their occurrences are as follows: shah-e jahan-setan 
(1), shah-e khodaygan (2), Shah-e Khuban (3).  See In Rah-e Binehayat, Compiled by 
Bahram Ashtari, Tehran: Markaz-e Nashr-e Daneshgahi, 2000, Vol. 1, pp. 664-665.    
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sources of poetic enrichment and layering.  From these two sources 
– namely reorienting the narratives of pre-Islamic legends toward 
esoteric interpretations and of mystically inspired exegesis of the 
Koran and the Hadith Persian Sufi poets harnessed the aesthetic 
potential of their tradition’s most foundational texts to develop 
ideas that served their cause very well.   In doing so, they gave rise 
to a new understanding of the human condition from the day of 
creation to the mystical ascent and immediate union with God that 
the Sufis believed awaited them upon departure from the material 
world.  For instance, Shohab al-Din Sohravardi, known as Shaikh 
al-Maqtul (the assassinated Shaikh), did much to re-channel a 
whole array of Persian legends toward mystical readings. Most 
famously, in his Aql-e Sorkh (The Red Intellect), he offers a 
reading of the episode of Zal and Simorgh in which the Koranic 
notions of miracle, of divine providence, and of free will come 
together to make a narrative of human existence. There, we have an 
allegory put in the mouth of an angel that is at the same time a 
guide to the narrative’s central personage, itself an eagle. 115  
Such interpretive strategies, increasing manifold through the 
eleventh and twelfth centuries, provided the Sufis and the Sufi 
poets with numerous episodes and vignettes, themes and motifs to 
internalize the assets of the heroic and romantic tales in novel ways 
capable of moving connotations based on them to an abstract level 
capable of accommodating the dynamic concepts of the exegetical 
tradition as they attempted to relate the journey of the spirit toward 
perfection and ultimately toward the encounter and possible union 
with God.  
 
To illustrate the suppleness and elasticity of this interpretive 
tradition, which at this stage was fast merging with the dominant 
exegetical mode of interpretation in that it integrated Islamic 
narratives as interpreted by mystically inclined commentators, I 
have selected Imam Mohammad Ghazali’s interpretation of a key 

                                                             
115 See an account of this in Ramz va Datstanha-ye Ramzi, op. cit., p. 164-165. 
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Koranic passage central to Sufi conceptions of the process by 
which the human soul purifies itself. Here are the verses which will 
form the focal point of my argument:   
God is the light of the heavens and the earth. 
The parable of His light is as if there were a niche  
and within it a lamp, the lamp enclosed in glass, 
the glass as it were a brilliant star lit from a blessed tree, 
an olive, neither of the east nor of the west, 
whose oil is well-nigh luminous, though fire scarce touched it. 
Light upon light. 
God doth guide whom He will to His light. 
God doth set forth parables for men 
And God doth know all things. 116 
 
All intricacies of Koranic verses and monumental translation 
problems aside, the passage bears all the marks of the endless 
potential for interpretation that many mystic commentators saw and 
showed in it.  Invariably, they were drawn to verses like this 
because the poetic potential enshrined in their abstract wording 
enabled them to move from the surface to what they considered the 
kernel of the Koranic utterances and exhortations.  In fact, their 
vision of the surface of the Koran veiling layer upon layer of “true” 
meanings available only to the initiated and the adept was a main 
point of contention between them and the orthodox theologians 
who frowned on giving primacy to certain interpretations. 117 
 

                                                             
116 Abdullah Yusuf Ali, Ed. & Tr., The Meaning of the Glorious Qur’an: Text, 
Translation and Commentary, in two volumes, Beirut, Dar al-Kitab al-Masri, 1934, Vol. 
1, pp. 907-908. In the discussion that follows I am heavily indebted to Yusuf Ali’s 
interpretation of Ghazali’s Mishkat ul-Anwar (niche of Lights).   
 
117 See, for example, the unabashedly axiological articulation  of the way in which the 
mystics justified their appropriation of esoteric meanings of Koranic verses through the 
analogues of a nut’s pith and the shell: “Ma ze qor`an maghz ra bardashtim/ pust ra 
bahr-e kharan bogzashtim” (we took the pith from the Koran, and left the shell for the 
asses), attributed to Jalal ad-Din Mohammad Balkhi. 
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Ghazali begins his plunge into the esoteric by distinguishing not 
just between light and darkness but between a physical or terrestrial 
sphere for light on the one hand and a spiritual or celestial sphere 
on the other, distinguishing many gradations in each sphere.  
According to him, in the above verses human faculties or spirits 
find their correspondences in the niche, the glass, the lamp, the tree 
and the oil.  The niche is the sensory spirit, whose lights come 
through the eyes, ears, nostrils, etc.  The glass is the imagination; 
for it is made out of opaque substances, but is clarified and refined 
until it becomes transparent to the light of the lamp.  The lamp 
itself is what can be called the intelligential spirit, which gives 
cognizance of divine ideas.  The tree is the rational spirit which 
typically begins with a single proposition and branches into two, 
which become four, and so on.  Ghazali then works through a series 
of equivocations that apply this complicated conception of light to 
the Koranic verses.  What is symbolized by the niche, the glass, the 
lamp, the tree and the oil are the human faculties, the niche being 
the sensory spirit, the glass the imagination, the lamp is the 
intelligential, and the tree the discursive.  As for the oil, he sees it 
as the type of transcendental prophetic spirit, absolutely luminous 
and clear, which reveals the Word of God to human beings. 118  
 
A note of caution before we proceed: my use of the concept of 
equivocation, rather than symbolism, and my emphasis on the verb 
“is” rather than “stands for,” relate to my view that it would be 
erroneous to state that the niche symbolizes sensory perceptions or 
that the oil represents the prophetic spirit; indeed, the niche or the 
oil partake of a single substance with what they are equated with; 
they are not external to them.  Ghazali develops an elaborate 
scheme of shared properties between the objects in the Koranic 
verse and the ideas they epitomize.  The niche, he says, is sensory 

                                                             
118 For a fuller treatment of these equivocations, see Yusuf Ali’s itemized comments 
under the passage sited above (numbers 2996-3003) in The meaning of the Glorious 
Qur’an, op. cit., pp. 907-8.  
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perception because, as a recess in the wall high from the ground, it 
spreads light from the lamp through the chamber, minimizing the 
shadows at the same time.  If it is whitewashed, its wall also acts as 
a reflector.  The lamp is the core of the niche, the niche being 
nothing without it.  In fact, God has created the senses in us solely 
for the purpose of spiritual illumination in the same way that niches 
are used solely for lamps to be placed in them.   
 
Similarly, the glass is the imagination, says Ghazali, because “it is 
made of opaque substances like sand, soda, potash, etc., but is 
clarified and refined until it becomes transparent to the light of the 
lamp. Furthermore, the glass protects the lamp from being put out 
by the wind or a violent jerking.  In the same way imagination, 
originating in ideas of grosser substances, becomes clarified and 
transparent to ideas of intelligence and to the light from them.  It 
also serves to hold the light of knowledge together and prevent it 
from being disturbed, unsettled, or extinguished.  The tree, Ghazali 
asserts, is the rational spirit.  Like a tree, reason begins with a 
proposition, subsequently to multiply into numerous points, before 
leading to conclusions which in turn germinate new conjectures. 
Being susceptible of continuation, discursive conclusions and 
conjectures in turn support the faculty we call intellect.  
 
Ghazali maintains that the beauty to which the human spirit can 
aspire is not in what is realized in the physical world but in the pure 
desire, urge, passion, that includes but is not limited to all the 
human attributes – i.e., the senses, the imagination, the intellect, 
and speech activities – and that ultimately is nourished by, and 
comes to aspire to, the knowledge of the Divine.  Thus, the sensory 
spirit is fed by and reaches out to the imaginative spirit, which in 
turn is supplied with and longs to become the intellectual spirit, 
hoping to find expression in the discursive spirit.  Following up the 
ascending ladder, the discursive spirit combines the data of pure 
reason, fitting them in the garb of speech, hoping to approximate 
the transcendental or prophetic spirit.  Meanwhile, the prophetic 
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spirit remains the only open gate toward the perfection of the 
divine.     
 
Commentaries of this sort quickly gave rise to a crucial paradigm 
for Sufi poets like Attar and Rumi that depicts the human race as 
originating from God in cosmic descent and returning to God in 
mystic ascent.  The central personage of this descent / ascent 
paradigm is the Perfect Man, endowed by a spirit that, through 
ethical conduct and ascetic discipline, has realized his essential 
oneness with God in whose likeness he was made on the day of 
creation.  Through experiencing God in daily life, this new hero 
comes to endow himself with the certitude of faith in his own 
immortality.  While the roots of the idea can be traced back to 
elements from the Hellenistic notion of the first man as well as to 
the Jewish kabalistic mysticism and Christianity’s assimilation of 
the homo imago Dei with a logos Christology, the notion evolved, 
at least in the Persian poetic tradition, largely within the intellectual 
developments of Islam. 119 
 
Not surprisingly, mystically inclined Sufi exegetes writing in 
Persian based their commentaries on the verses preceding or 
following those, like the one where God is described as the light of 
the heavens and the earth, cited above, perhaps because in them the 
poetic diction, the imagery, or the narrative allowed full flights of 
fancy.  In the parable that follows the verse of the light, for 
example, God is depicted in the act of entrusting “the likeness of 
his light” to “the guided ones” in a “niche” holding a “lamp.”  
Having equated the niche with the heart of the believer and the 
lamp with the light of prophecy, many such commentators 
combined the verse cited above with one from another sura, namely 
An-Najm (sura 53) to focus on the impression the Prophet 
Mohammad received in revelation.  There, we see the Prophet of 

                                                             
119 See the entry by Gerhard Bowering under “Ensan-e Kamel” in The Encyclopaedia 
Iranica, Ed. Ehsan Yarshater, Volume VIII, pp. 457-461.  
 



297 

 
 | 72و71و70 الرقم|بيةالدراسات األد

 
Islam standing in a “column of light” (amud an-nur), his face 
radiating with the light of prophecy kindled from a sacred tree 
called the sedrat al-muntaha (The Lote-Tree of the Boundary). 120  
Mystic exegetes interpreted this scene as the Prophet Mohammad in 
a face-to-face encounter of his heart with the divine light, standing 
erect in a pre-existential adoration of God and receiving direct 
divine illumination. 
 
Finally, there is the exegesis of a most famous passage in the 
Koran, one that places the image of the lamp in the niche, the 
vignette of Mohammad standing in a column of light, and a myriad 
other images in the context of cosmic time that defined the whole 
of human existence.  The ensuing dialogue between God and the 
spirit of man defines the relationship between the two for the whole 
of human history.  We learn that, before creating bodies for the 
souls he contemplated, God turns to the spirits and asks: “alastu bi 
rabbikum?” (Am I not your Lord?). To this the as-yet unembodied 
spirits-of-humanity respond in the positive, or as the Koranic verse 
relates it: “qalu bali” (they said yes!). Here, in full, is the verse 
wherein this all-important exchange occurs: 
( Wa id akhada rabbuka min bani adama 
Min zuhurihim durriyyatahum 
Wa ashhadahum ala anfusihim 
Alastu birabbikum 
Qalu bala 
Shahidna 
An taqulu yaum alqiyamati 
Inna kunna an hada ghafilina.) (S7: V172) 121 
 
[When thy Lord drew forth from the children of Adam –  
from their loins – their descendants,  
and made them testify concerning themselves, (saying:) 

                                                             
120 The Meaning  f the Glorious Qur’an, op. cit., Vol. 2, pp. 1443-44. 
121 The Meaning of the Glorious Qur’an, op. cit., pp. 393-94. 
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“Am I not your Lord (who cherishes and sustains you)?” –  
They said: “Yea! 
we do testify!” (This). 
Lest ye should say on the Day of Judgment:  
“Of this we were never mindful.”]  
 
Known in Persian as the `ahd-e alast (the Covenant of “am I not”), 
this axiomatic pre-eternal exchange between God and man, with its 
intensely personal nature, becomes the focal point that draws 
together all the important, yet disparate imaginings of the Persian 
mystic poets about the relations that bound man and God in Islamic 
cosmology. What all commentators of the Koran agree on is that, 
by the affirmative answer the souls of human beings of all time 
gave to God’s question, they acknowledged an everlasting duty to 
worship him as Lord over humanity and assumed an obligation 
from its very nature when it is pure and uncorrupted.  Where the 
exegetes differed most widely was in the vast area that lay between 
the abstract collectivity we detect here and the nature of each 
individual human being.  Pondering that all-important difference, 
Abdullah Yusuf Ali, the translator-commentator whose edition I am 
using in this essay, concludes thus:  
The words in the text refer to the descendants of the children of 
Adam, i.e., to all humanity, born or unborn, without any limit of 
time.  Adam’s seed carries on the existence of Adam, and succeeds 
to his spiritual heritage.  Humanity as such has a corporate aspect. 
122 
 As can be imagined, mystic commentators and poets, as well as 
those who used the language of Persian mysticism in their poetry 
without necessary subscribing to its tenets, had their field day with 
such supple and commodious utterances.  Indeed, the topic of this 
exchange between God and man, as well as the covenant in which 
the divine question and the human response constitute the central 
verbiage, have through the centuries become part of the stock-in-

                                                             
122 The Meaning of the Glorious Qur’an, op. cit., p. 393. 
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trade of Persian poets when contemplating the human lot.  Some, 
like Hafez, reworked the meaning of the exchange between God 
and man as primarily a manifestation of God’s effort to bind 
humanity in a covenant of love. As exemplified by the following 
ghazal, such poems are most relevant to this essay’s argument, as 
they set the scene for an intensely intimate emotional bond between 
God and the best that man has to offer: 
On the day of azal rays of your beauty broke forth 
love emerged and set the world afire; 
your aspect shone forth, angels unable to love saw it, 
and, moved by the fire of jealousy, fell upon Adam. 
Reason, meanwhile, set out to enlighten itself, using the flame 
but the fire of zeal turned into bolt lightning, stirred up the world. 
The pretender moved to enter the site of secrets 
the invisible hand struck his chest, for he was the outsider. 
All others cast their lot in pleasures pure 
but my heart cast hers in far more sorrow. 
The celestial soul desired water from the well of your dimple 
and tried to go down, hanging upon your curly hair 
Hafez composed the joyful book of your love 
on the day when he abandoned all pretence of a happy heart. 123 
 
Through the chiaroscuro of the divine beloved’s eternal beauty 
breaking forth through the dense clouds of an imperceptible 
dawning of human existence, the poem sets up an initial cosmic 
drama of a conflict that comes to embrace angels and human beings 
both good and evil, all the way down to the person of the poem’s 
speaker.  At the same time, by excluding or marginalizing not just 
all pretenders, whoever they may be, but also such heavenly 
creatures as the angels and such human faculties of reason and 
intellect, the poem foregrounds humanity’s fate as personified by a 
lover who has to willingly forego all possibility of emotional bliss 

                                                             
123 Divan-e Hafez, Ed. P. N. Khanlari, (in two volumes), Tehran: Kharazmi, 1983, p. 
312. 
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in order to be able to become worthy of the kind of exclusive love 
that the divine beloved demands of the lover in his earthly 
existence:     
Gradually, the force of poetic creativity centered on the theme 
turned the analogy of the lover-beloved into a series of 
sophisticated conceptualizations of the man-God relationship into 
an intensely subjective personal affair.  In these conceptualizations, 
man sees himself as the eternal lover in desperate need of union 
with God as his beloved.  Professionally inspired by of a solid sense 
of mission dictated by the art and craft of poetry and personally 
possessed of a strong urge to demonstrate an abundance of public 
morality, many Persian poets affected by the discourse of 
mysticism set themselves the mission to proclaim the centrality of 
love, occasioned by the covenant of alast.  Some even elevated or 
extended this impulse to the universal condition that governs 
human life in this world.  As the idea of a lovely and loving God 
continued to breed an ever more intense, at times unbearable, 
human desire to seek proximity, perhaps even union with him, 
partaking of the love of all divine creation turned into the rehearsal 
for that consummate eventuality. In this historical process, The 
twelfth century romancer Nezami of Ganja provided the most 
crucial link between the hoary tradition of epic and romantic 
narratives and the mystical utterances of later centuries. In a crucial 
part of his preamble to the Romance of Khosrow and Shirin, he 
states his unabashed devotion to love, now understood both as a 
seminal earthly attraction and a central human preoccupation with 
the divine:      
The skies possess no altar but love, 
 the earth is beautified by naught but love. 
Enslave yourself to love; therein lies the idea 
 and occupation for those who have a heart. 
The world is love, the rest only guile 
 all is a game save the game of love. 
If the world’s soul were devoid of love 
 who would live in it through the ages? 
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Those devoid of love lie lifeless in bed 
 with a hundred lives the loveless are dead 
. . .  
Should love enliven a mere boulder’s heart 
 lovingly it will hold on to a gem. 
If the lodestone had not been in love, 
 how would it have grabbed the iron ore so tight? 
If love did not fill the space between the amber 
 and the straw, how would this attract that? 
Many a stone and many a gem are in place 
 that draw neither the iron ore nor the straw. 
All the substances, too many to count, 
 pull to some center, each one its own. 
If flames find no hollow void in earth 
 they would tear it up and rush on out. 
And water – should it dally in the sky 
 its nature inclines to the nether parts. 
Dispositions have no function save attract 
 sages have given this the name of love.  
By way of vision if you stop to think 
 love is what keeps the creation standing. 124 
 
Nezami’s articulation is doubly significant in that he is primarily a 
romancer – i.e., a weaver of love stories.  To begin by describing 
love as the glue that holds the universe together, illustrate that idea 
through seemingly inanimate natural objects, and conclude by a 
poetic appeal to the idea by “vision” as the pillar that holds up all of 
creation may well have imposed a pattern on the romance as a 
narrative that parallels the story of man’s everlasting love for God. 
It is only a short step from here to speculating on the reason why 
the structure of so many classical Persian romances posit an initial 
glance and exchange of vows or diverse scenes of initial intimacy 
between the lover and the beloved, followed by an abrupt and long-

                                                             
124 Kolliyyat-e Divan-e Hakim Nezami-ye Ganjeh’i, Edited by Vahid Dastgerdi, Tehran: 
Amir Kabir, 1956, pp. 144-145. 
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lasting separation featuring excruciating suffering in the lover.  
Throughout this period of intense suffering, what drives the lover 
forth is the consoling thought, reinforced through dreams, visions 
and fanciful thoughts dictated by a lover’s singular obsession, that 
reassures him of the beloved’s attention, though union may be far 
away.  It is also telling that classical Persian romances do often 
feature an eventual reunion, albeit not always in this world and 
during the lifetime of the lover and the earthly beloved.  Both in 
their progression as well as in their conclusion, these romances 
seem to replicate the structure and basic thematic landmarks of the 
mystical narrative of human beings inhabiting a universe moved 
and motivated by love. 125    
That this idea of love as the motivating force in the universe, so 
close to the heart of great mystical poets like Rumi, comes from the 
pen of a man who has given us some of the best-loved romances in 
the Persian language, provides the first tell-tale sign of historical 
and thematic links.  In fact, the passage above appears at the head 
of the story of “Khosrow and Shirin,” as Nezami is trying to justify 
the writing of love-stories as distinct from didactic tales such as we 
see in his earlier works.  It follows the poet’s justification of the 
love tale he is about to spin on grounds that in his time everyone 
feels inclined toward love stories.  Even though he has an 
accomplishment behind him as impressive as “Makhzan al-Asrar” 
(Treasury of Mysteries), he says, he wishes to direct the riches of 
the story toward exciting his readers’ intellect:   
I have a treasure as priceless as the Makhzan al-Asrar 
Why should I labor to produce a tale of desire 
Yet, none can be found in the world today 
Who covets not to tell a tale of love and desire 
I nurtured the desire to tackle the tale of Shirin 
To tend to the cares of those who seek sorrow.  

                                                             
125 Interestingly, the more we move from the earthly romance to the mystical romance, 
the more the ultimate union becomes a feature of the earthly existence of the lover, as if 
it were there to provide a foretaste of the ultimate union between the mystic lover and 
the divine beloved.   
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I wove the image of desire so pure 
That intellect itself would be motivated by desire. 126 
 In the above exhortation on love immediately preceding this 
passage, he relates the story of the friend who, having heard that the 
great poet and man of religion and ethics was composing a 
romance, pays him a visit hoping to dissuade him from wasting his 
talents on what he calls “renewing the customs of the Magi.”  When 
Nezami recounts some glimpses of the story he is working on, 
however, the friend is persuaded that if anyone can make love 
dignified in a spiritual sense, it would be Nezami, and he urges the 
poet to bring the romance to its conclusion just as soon as possible.  
Having concluded his tale of the unique love that inflames Shirin’s 
desire for Khosrow, Nezami returns to two central Sufi notions, 
love and death.  In doing so, he comes very close to the articulation 
of death in Sufi understanding of the place of death in the human 
life cycle as related by Rumi in The Spiritual Couplets some eighty 
years later.  In fact, by alluding to a well-known story already 
incorporated into the canon of Sufi narratives and to be retold later 
most famously by Rumi in his most celebrated account of death, he 
makes clear his intention to bring death into the orbit of a mystical 
understanding of life:  
And if in knowledge you consider yourself the great Galen 
When death approaches you too will fall like Galen 
When we must all die utterly helpless 
Whether the Greek Plato or the common Kurd 
It would be best to hearken this advice 
To die once before the approach of death. 
He who closes his eye is delivered from pain 
That’s how the parrot freed itself from the cage. 127   
 
It remains for the proselytizing Sufi poet to sense the mission not 
just of himself having been called by God to a cosmic covenant of 

                                                             
126 Kolliyyat-e Divan, op. cit., p. 143.  
127 Ibid, p. 414. 
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love at pre-eternity, but of his charge to proclaim the glad tidings to 
the novice wayfarer who may have just set out on the path of 
perfection and eventual union with God.  The proclamation 
explains all the major milestones in human existence in a way that 
remains commensurate with the spirit of Islamic dicta, but takes the 
emphasis away from the day of judgment as postulated in Islamic 
orthodoxy, positing in its place the concept of reunion with the face 
of the divine (laqa allah) immediately upon death. In reversing the 
image of Adam’s fall, this signification turns death in the ascent 
that signals the accomplished Sufi’s final triumph over the human 
condition.  Life, then, appears as a brief sojourn – some Sufi 
masters would call it a blink of an eye – when compared to the 
eternal bliss that is his to enjoy in the presence of God.  Instead of 
suffering the pain of separation for the entire duration of human 
time as he understands it, the mystic is only going through a 
momentary excursion in an alien atmosphere where he experiences 
the full range of human emotions and witnesses death and 
destruction, suffering and sacrifice around him, while all the while 
imagining himself a soul marked for everlasting bliss in the 
afterlife.  Stemming from the mystic’s willingness to nurture his 
capacity for love, that sense of superiority allows him to tolerate the 
ordeal of earthly existence in the certainty of total bliss, lasting for 
an eternity to come, in the proximity or presence of – even in 
oneness with – God.   
 
The Sufi wayfarer is sustained through this arduous ordeal by the 
focus he proves capable of maintaining on the divine beloved.  It 
begins by always expecting the beloved’s joyous arrival through the 
threshold of whatever space the lover may be in at any moment, 
imagining the ecstasy of actually seeing him before his eyes, or the 
eye of his mind. The smile on the beloved’s face may well signal 
the lover’s release from all anchoring in time and space, from 
necessity of communicating through earthly language, or from the 
bondages of his time-bound terrestrial existence.  The ghazal that 



305 

 
 | 72و71و70 الرقم|بيةالدراسات األد

 
opens the Rumi’s nearly 4,000 love lyrics articulates one such 
moment, powerfully casting it in a rapturous address to the beloved:   
Sudden resurrection, boundless bliss! 
Bonfire in the thicket of our thoughts! 
Smiling, you’ve arrived today like God’s bountiful grace,  
upon the lowly in the soul, opening our prison gates. 
You are doorkeeper to the sun, reason for hope, 
the one we seek, the one who seeks us, origin and end, 
you are the swelling in our chests, ornament to our minds, 
you ask after our desires, and grant them too. 
O unique soul-giver, joy of knowing and doing, 
the one with no pretext and no fraud, both the illness, 
 the other the cure. 
Look upon our intoxicated intellects, read our sweet stories, 
and see all this babble after daily portions of bread and vittles. 
Silence, poet! Fly along with me, straight to the banner! 
Put down the paper, break your pen, cupbearer is here – Salute! 128  
Such pure rapture, of course, almost never results from an actual 
appearance, either by the divine beloved or the palest earthy 
shadow of it; nor are the emotions it gives rise to likely to be as 
translucent or unadulterated.  Far more likely, the same fertile fancy 
that causes the epiphany, fills the lover-poet with a mix of 
emotions, including simultaneous joy and sorrow, that he bursts 
into song, trying to express an emotional state utterly inaccessible 
to him in his normal state of consciousness.  Dreams or dreamlike 
states of this type confirm the poet-lover in achieving an acceptable 
level of concentration by allowing him to see apparitions or 
epiphanies of the beloved in fleeting forms whose impressions can 
be recorded in lyrical utterance alone.  To be able to record the 
experience in language, the lover-poet endeavors to keep his eyes 

                                                             
128 Jalal ad-Din Mohammad Balkhi, Kolliyyat-e Shams ya Divan-e Kabir, Ed. Badi`oz 
Zaman Foruzanfar, Tehran: Entesharat-e Daneshgah-e Tehran, 1957-67, p. 1. For 
another recent translation of this poem, see Franklin D. Lewis, Rumi, Past and Present, 
East and West: The Life, Teachings, and Poetry of Jalal al-Din Rumi, Oxford, 
Oneworld Publications, 2000, p. 336-37.   
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on the beloved, absorbing every observable movement by 
memorizing the details of the joyous appearance.  There are 
expressions and motions in the beloved’s face, figure, and form that 
signal acceptance or lack thereof.  To read them constitutes the 
highest accomplishment of an adept Sufi master.   
Not only Rumi for whom such states constitute the kernel of the 
poetic experience, Hafez too, who uses the language of Islamic 
mysticism for a purpose that cannot always be said to be 
commensurate with any mystical belief system, expresses this 
heightened emotional state in many of his ghazals. His depiction of 
a midnight visitation by the beloved’s apparition while the lover is 
lying in bed is only one of the more famous iterations of this:        
Hair disheveled, sweating, laughing, drunk 
Shirt torn, mouth full of song, cup in hand, 
her eyes bellicose, her lips pouring charm  
at midnight last she came and sat by my bed. 
She lowered her head to my ear, whispered in a doleful voice: 
“Are you fast asleep, my ancient lover?” 
Lover who receives such strong wine at dawn 
would be unfaithful to love should he not worship wine. 
Pious ascetic, do not seek fault in dreg-drinking men 
they gave us naught but this on the day of alast. 
We drink what he has filled our cup with 
be it the mead of heaven or the drunkard’s dreg. 
The smiles on the cup’s lip, those knotted curls 
Failed much repentance like that of Hafez. 129 
 
Such is the state of the Sufi poet, or at least thus he wishes it were 
through his depiction of a persona in the poem, until death arrives, 
not to end life, but to make it whole and eternal by catapulting him 
into a plane of existence previously unimaginable. As the final 
stage in the journey of the mystic to regain his proximity to the 
divine fountainhead of all existence, it is the event that fulfills the 

                                                             
129 Divan-e Hafez, op. cit., p. 60. 
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promise implicit in the covenant of the alast at pre-eternity, or the 
day of azal. Once again, Rumi has left us the most memorable 
articulation of the experience, one clad in what to the modern eye 
may appear as a literal ascent upward in a ship not unlike a modern 
spacecraft.   
A luminous vessel appeared at dawn in the sky  
it descended from the sky and looked upon me 
then like an eagle picking up a bird in the hunt 
that vessel picked me up and sped across the sky. 
As I looked inward at me I did not see my self 
inside that vessel my body had turned tender as the soul 
and as I traveled on in my soul I saw nothing but the vessel 
until the mystery of the pre-eternal epiphany was revealed to me. 
When the nine heavenly firmaments sank into the luminary vessel  
the whole ship of my being hid beneath the ocean 
and as the ocean’s waves heaved, reason reared its head 
roaring about how things and what things became. 
And when the ocean’s waves made foam, each piece 
made manifest the likeness of this, a body of that 
Every foamy particle that took in a glimpse of the ocean 
melted at once, flowed, and became one with the ocean. 
Without the fortune of serving the true Sun of Tabriz 
you neither can see that luminary vessel nor can be one with the 
ocean. 130  
 
I hope what I have presented in this essay goes a step beyond both 
abstruse points of contention between orthodox and mystic 
interpretations of Islamic texts or the ways in which Persian poets 
of the twelfth and thirteenth centuries codified their messages. In 
fact, I tend to view the essay’s ultimate contribution neither to 
Koranic exegetical traditions nor to aesthetic signification per se.    
What lies between the early Sufi ideas and the poems I have cited 
here is at least two centuries of reworking of religious ideas 

                                                             
130 Kolliyyat-e Shams, op. cit., p. xxx.  
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developed by the early Sufis, primarily through paradoxical 
anecdotes, hagiographic narratives, and interpretive speculation, in 
Arabic and Persian languages. In this historical process, Persian 
mystic poets were driven as much by the need for an atmosphere of 
tolerance as for utterances signifying the utmost humility they felt 
as friends and lovers of God.  At the same time, they upheld the 
notion that every Sufi, indeed every human being, can aspire to 
unite with God, indeed to feel himself with God, in his company, 
even for a fleeting moment.  In their pursuit, the later Sufis saints 
and poets related experiences anchored in dreams, visions, or 
epiphanies, real and significant life experiences that could neither 
be dismissed as meaningless nor disparaged as blasphemy.   
 
Among the many communicative strategies they used to achieve 
this end, two techniques most instrumental in anchoring mystical 
thought in an ocean of aesthetic ideas deserve special mention. 
First, the technique of developing discourse through the pairing of 
corresponding or contrary images, concepts or modes of existence, 
allowed them to create the perennial nodes between the tradition of 
Persian poetry and their personal metaphysical yearnings.  Second, 
the equivocations they concocted and communicated, either 
expressly or by allusion, created sense-based perceptions where 
apparent objects are immediately equated with abstract notions, 
even in the realm of the unseen. Together, the two techniques 
helped to create a literary discourse uniquely suited to the 
articulation of mystical thoughts in poetry.  Because the Sufis 
believed that man’s greater struggles lay within his soul rather than 
in the world external to him, the twin techniques led them to 
internalize many aspects and stages of man’s earthy existence, as 
well as important icons, emblems and other signs and signifiers of 
the earlier poets. The mythical bird Simorgh, the world-revealing 
cup belonging to Jamshid (or Kaykhosrow), and the ordeals that a 
narrative’s hero or protagonist has to go through are only a few 
among a whole host that can be identified, examined, and 
catalogued as their stock-in-trade.      
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From the beginning of Persian poetry in the tenth century, 
coordinates and binaries had formed the struts and beams of its 
rhetoric.  It was through binaries such as “tokhmeh” (seed in the 
sense of seminal, i. e., related to semen, and germinating entity), 
versus “tokhm” (seed in the sense of seeds strewn in a field) that 
Ferdowsi had helped change the pre-Islamic paradigm of the racial 
superiority of Iranians over others into the common endeavor of 
Persian-speaking peoples into a linguistic entity open to all races. 
131  It was through the binaries between the lover and the beloved 
that the Persian ghazal had found its way from the kind of lyricism 
that depicts the nightingale /poet/ lover/ human as forever singing 
songs of desperate love to the rose/ patron/ beloved/ God. Walk 
these ideas through Sana’i, Attar, Rumi, and Hafez, and you will 
see the step-by-step process through which the feat was achieved.  
That’s why I began this essay by stating the contention that the 
literary tradition enshrined in the Persian language is one of the 
most illustrative instances of the incremental growth of literature in 
and through various social configurations.  
 
Most specifically, as heirs to this discursive tradition, and 
regardless of whether they were Sufis or not, the poets of the later 
centuries could appropriate this incremental accumulation of the 
poetic energy and potential meaning thus achieved in pursuit of 
their various philosophical or ideological purposes.  Allowing this 
strategy to often predominate both their emotional outbursts and 
their measured discourses, poets like Rumi and Hafez gave rise to a 
dialectic that best serves their divergent purposes, both as means 
and as the ends to which poetry may serve as a means.  In them, 
typical Sufi experiences and intensely personal expressions not 
only occupy the same textual space but are wedded together, as if 
they one and the same thing. We can, as readers have done through 

                                                             
131 See Ahmad Karimi-Hakkak, "Nejad, Mazhab, Zaban: Seh Engareh-ye Hoviyyat dar 
Iran,” (Race, Religion, Language: Three Conceptualizations of Identity in Iran), Iran-
Nameh, Volume XI, no. 4 (Autumn 1993): 599-620. 
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the centuries, admire the uncanny, almost unexplainable, 
sophistication that results from this cohabitation; yet without 
anchoring it in the discursive traditions which these poets and many 
others like them had inherited, the manner of presentation prevalent 
in the Persian poetic tradition and the many epic and romantic 
narratives that made it possible will be understood adequately.  
Where they may use such techniques to expose, say, the illusoriness 
of sense perceptions, Rumi and Hafez ultimately register the 
recognition that all transcendence will have to be worked out 
through the very illusion they have laid bare – i.e., apparent 
dichotomies and divisions.  
 
That, in fact, is where both poets these begin to look for solutions to 
an existential, as well as experiential, dilemma. Rumi’s famous 
story of men gathered in a dark room around an elephant, trying to 
define it through their sense of touch, is world famous.  What Rumi 
does with it is, characteristically, to direct the moral toward some 
higher purpose.  Similarly, Hafez’s treatment of dream-like state 
cited above enables him to work his way through temptations of the 
flesh to the transcendence of the kind that is exemplified in the 
sense of submission he works out in the penultimate line.  The 
seemingly sensuous scene he has painted and the specific attributes 
he has given to the apparition of the beloved collude to move the 
speaker from the plain of carnal desire to re-imagining the human 
experience of an un-individuated humanity on day of alast, thus 
helping him to transcend all earthly temptations.  While the path is 
neither easy nor clear-cut, the measure of each individual spirit is 
determined ultimately by its capacity to transcend all the 
temptations – and limitations – of earthy existence, even mortality.  
If it is there at all, the aspiration would be adequate to move the 
seeker along this path – the rest are only sights seen, sounds heard, 
and lessons learned along the way.   
 

  



311 

 
 | 72و71و70 الرقم|بيةالدراسات األد

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
  

  

 
  

  
 
 
 
 
 

 
 اتـصخّلم         Abstracts       چکیده ها 



312     
   

 

 ۲۰۱۱-۲۰۱۲| بيةالدراسات األد|

  از یاد رفته در ایران زبان شاعران عرب
v کویکتور الک 

  دانشگاه لبنان (لبنان)
  

کک در بحث خود به پنج تن از شعراي طبیعت در اصفهان که در الپروفسور ویکتور 
قرن چهارم هجري (دهم میالدي)می زیسته اند،اشاره نموده و تالش می نماید تا 

بازگرداند، چرا که آنان در توصیف طبیعت ابداعاتی داشتند، و این امر اعتبار آنان را 
از توصیف طبیعت سرشار اصفهان آغاز گشته، به ویژه آن دوره از زمان و نسبت به 

  طبیعت اماکن مختلف دیگري تسري پیدا کرده است.
افراد مذکور در توصیفات خود به شعراي طبیعت ادبیات عرب مانند: ابن رومی، 

  کر صنوبري و شعراي اندلس شباهت دارند.ابوب
ک همچنین به شکوفائی ادبیات عرب در اصفهان اشاره می نماید؛ چرا که کالدکتر 

آل بویه و وزراي آنان به امید تأسیس امپراطوري خود بر بازمانده خالفت عباسیان، 
بی را پایتخت حکومت خود انتخاب نموده بودند، لذا نسبت به آموزش زبان عر آنجا

و نگارش آن مردم را تشویق نمودند. دلیل دوم این است که طبیعت سرشار اصفهان 
عرب ها را به سوي خود کشاند لذا به آن دیار کوچ نموده ودرآنجا و حومه آن تا 

  منطقه کاشان مستقر شدند.
زاینده «لذا این پنج شاعر دروصف طبیعت اصفهان و به ویژه رودخانه معروف آن

اکن سخنها رانده اند، فصاحت زبان عربی و شیرینی تمدن ایرانی را و دیگر ام» رود
  در هم آمیختند.

حس برادري را میان دوملت عرب و ایرانی آشکار نموده، و اختالفات گذشته را 
  می گوید: رستمیپشت سر گذاشتند، ابو سعید 
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      شناخته شدممن همانی هستم که آشکار و نهان 

  حس عربی در من روئیدفرد عجمی هستم که                                           
در پایان بحث خود خواستار افزودن نام این پنج شاعر اصفهانی ک کالدکتر ویکتور 

در متن آموزشی دبیرستان ها و دانشگاه ها جهت پربار نمودن آن متون و وفاداري به 
را درآغوش گرفتند تا اینکه تبدیل به زبان خودشان  ایرانی هائی شد که زبان عربی

  گردید.
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  إمكانية التجديد في الثقافة و الفن التقليدي
v قيصر أمين پور 

  ة طهران (إيران)جامع
  

و بين التقاليد و التجديد األدبي ،  ،و البدعة الدينية التقليد، السنّة إذا لم نفصل بين معنى 
.  يعتبر تغييرها غير ممكن عندئذ قد تتحول التقاليد و السنن األدبية الى سنن إلهية مقدسة 

 إلىسنعتقد أن البدع األدبية محرمة كالبدع الدينية . كذلك إذا لم نتعرف و حينئذ 
  المفاهيم التالية :

) فإننا سنصل الى حيث modernismو (التجديد  بالتقليدالتمسك )traditional (التقليدي
الذين اعتقدوا أن التجديد و التمسك بالتجديد في الثقافة و األدب و  المتنورونوصل 

التقاليد أمر غير ممكن من ناحية ، و من ناحية ثانية الى حيث وصل باحثون من أمثال : 
اني ، لجهة التمسك بالتقاليد ، الى سيد حسين نصر اإليررينه غنون الفرنسي أو الدكتور 

  إنكار التجديد في الثقافة و الفن التقليدي.
 ظر إلى الموضوع بنظرة أبعد و أوسع من تلكما النظرتين؟أفال يمكننا  أن نن

يمكننا أن ننظر إلى الوجود من منظار (الخلق المستمر ) أو (الخلق الجديد) كما فعل :  أَال
و في كل  نهيـبو تَو صدرالدين الشيرازي ،ولوي و ابن عربي و الم الهمذانيعين القضاة 

قال اهللا تعالى في القرأن : "كلُّ يومٍ هو في شان " . و بتعبير آخر إذا ما  فقدنَفَسٍ جديد؟ 
يمكن القول : بما أن ذلك قد  عندئذحصل التجديد في الثقافة و األدب التقليدي مرة ما ، 

  إذاً هو ممكن! فهوحصل 
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  العربي بأصلهانابادي مقارنة (ليلى و قيس) لقاسمي الغُ

      
v  إختياريزهرا 

  جامعة فردوسي مشهد (إيران)
  

   قصة (ليلى و قيس) من القصص القديمة الرائجة في اللغات العربية و الفارسية و التركية
ة كان للشعراء و الكتّاب الناطقين بالفارسية رأيهم و اهتمامهم بهذه يدرو الكردية و اُأل

منذ عهد (رودكي). أساس هذه القصة يعود  أيالقصة و الحوادث المتعلقة بها منذ القدم 
  القرن الهجري األول .  و قد وقعت حوادثها خالل ،لى أرض (نجد)إعربي و  محيطلى إ

نجوي ، شاعر گشكل مستقل الشاعر نظامي الو كان أول من نظم قصة (ليلى و قيس) ب
القرن السادس الهجري . و كانت قصة (النظامي ) ذات انسجام و جمال خاص خالفاً 

. و هألصل القصة العربي ، بحيث أن الشعراء رحبوا بتلك القصة و أعادوا نظمها مجدداً بعد
 نابادي المتوفى الغُلنظامي قاسمي حسيني لقصّة افي وضع نظيرة  تهرواشاكان من بين من 

البحث حول تأثر (قاسمي) بالمصادر العربية ، و مقارنة روايته  دارفي هذه المقالة  .هـ  ٩٨٢
رف ، اس ، كيفية التعئإضافة الى مواضيع مثل : اسم العرا ،(ليلى و قيس) بالمصادر العربية 

، و موت ج ليلى الحيوانات ، زوا إلى، التحدث  ءلى الجبل و الصحراإالخطبة، لجوء قيس 
  و بيان أهم موارد االختالف  المصادر العربية للقصة ،بو مقارنة تلك المواضيع  .الحبيبين

  شتراك بينهما.و اال
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امتأثیرات زبان عربی در رباعیات عمر خی  
v َّاریوسف بک 

 دانشگاه یرموك (اردن)
  

نپرداخته است، جمعی این بحث در نوع خود جدید بوده و کسی پیش از این به آن 
تأکید دارند، چرا که وي » ابو العالء معرّي«از پژوهشگران به تأثیر پذیري خیام از 

تقریبا در همان راستا قدم برداشته است، اما جهت اجتناب از تکرار، قصد همگرا 
  نمودن این دو را با یکدیگر نداریم.

وهشگران ایرانی، عاملی که موجب توجه این جانب به این موضوع جدیدي که پژ
عرب وغربی از آن بی توجه عبور کرده اند، این بود که برهه اي از زمان را صرف 
خیام و رباعیات او نمودم، و پیگیري مستمر و بدون توقف این جانب نسبت به 
ایشان و رباعیات وي بوده است،  بگذریم از تألیفات، بحث ها، مقاالت و ترجمه 

داشته ام و در صدر سخن و حواشی آن درباره آنها  هائی که درباره وي و اشعارش
  اشاره هائی نمودم.  

شاید نتوان شخصیتی بحث برانگیزدرمیان ادبیات ملت ها به مانند عمر خیام یافت، 
خواه در سیره زندگی و شخصیت وي بوده باشد و یا در رباعیاتش باشد؛ چرا که تا 

و جزئیات زندگی خصوصی و این لحظه نیز از تاریخ دقیق والدت و وفات وي 
عمومی ایشان اطالعات چندانی در اختیار نداریم. و اما نسبت به رباعیات او نیز 
اطالع درستی از تعداد دقیق آنها و نیز میزان اشعار اصلی و منسوب به ایشان را 

  نداریم؛
چرا که تعداد رباعیات وي با گذشت زمان و پس از یک قرن و یا بیشتر اززمان 

حتمالی فوت ایشان افزایش یافته، به حدي که به اندازه زیادي شبیه به لیلی و تاریخ ا
  اس در ادبیات قدیم ما شده است.ومجنون و ابو ن
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  في مرآة قراءة حسين مجيب المصري و استنتاجاتهمتجلّيةً ، أساطير إيران 

      
v وهناوعپور و مميالد جعفر  
  )یران(إسبزوار   جامعة      

  
جرى  قدنسبياً في البحث ، و  ةاألساطير المقارن من المجاالت الجديدعلم يعتبر 

األدب بارتباط هذا التوجه كما أن استخدامه بكثرة منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر. 
اهتمام . و كان  جعل منه موضوعالنقد األسطوري من ناحية أخرى بالمقارن من ناحية و 

 أساطير الشعوب و القوميات في العالم بشكل واسع و إلىأول من أحس بضرورة التعرف 
على أساطير  مفصّلةً ارتكزت اًبيون الذين وضعوا بحوثوورمقارن الباحثون األال بالمنهج

أساطير  إلىلتعرف ل وافياًلكن هذا التوجه لم يكن  .الشعوب األوروبية (اليونان و الروم)
  كتفت ببعض المضامين األسطورية.الشعوب اإلسالمية ، بل اقتصر على بحوث جزئية ا

 بعنوان بحثهم لوجود فقر في هذا المجال ، فوضع ٢٠٠٠عام  ري تنبهحسين مجيب المص
أول خطوة في ب ليقوم ةو التركي ةو الفارسي ةالعربي دابآدراسة مقارنة لألسطورة بين 

بقي مغموراً  الجهدذلك أن و العجيب  .األساطير االيرانية و العربية و التركية بين مقارنةال
  مرور عقد عليه. على الرغم من

في ثالثة أقسام  فجعلها قام مجيب المصري بدراسة األساطير اإليرانية و العربية و التركية
توجهات النقد األسطوري في القرن  وأن هذا الكتاب ال ينسجم  وعلى الرغم من .منفصلة

      ساطير المقارن من خالل نقده نجازات جديدة في مجال علم األإالعشرين ، لكنه قدم 
أساطير عربية و تركية غير مشهورة بنماذج  بين قارن كمالألساطير اإليرانية .  تقديمهو 

  ايرانية مشابهة ،  و هو ما لم نجده في أي دراسة أخرى.
تسعى هذه المقالة أوالً إلى إظهار العالقة بين األسطورة و نتيجة علم األساطير في األدب 

لى نقد آراء حسين إ بإيجازتتعرض ف إنجازات حسين مجيب المصريب تعرفالمقارن ، ثم 
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الدراسة اإليرانية . في الختام تظهر  حول األساطيره اتمجيب المصري في قراءته و استنتاج
ك بين األساطير الفارسية و األساطير العربية و التركية التي قارنها بها في وجوه االشترا

  الديني و التاريخي. منحييها
         هذا البحث هو إبراز القدرات الكامنة في أساطير الشعوب اإلسالمية ،من هدف و ال

وجهات يير في تالبحث في مهد علم األساطير المقارن ، و ضرورة إيجاد تغ و الدعوة إلى
  يرانيين و غير اإليرانيين.علماء األساطير اإل
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  تأمالت في الخيال الشعري عند الكسائي

  
v عبداهللا رادمرد 

  جامعة فردوسي مشهد (إيران)
  

 د صور الخيال الشعري بين شعراء القرن الرابع للهجرة، إذ إنشعره يعتبر الكسائي أفضل من جس
تحاكي الطبيعة و األرض ، نابعة من تجاربه الشخصية . كانت نظرة تضمن صوراً خارجية 

  الكسائي إلى الطبيعة واقعية ، فقد استعان بشكل كبير بمظاهر الطبيعة لتجسيد إبداعاته الشعرية.
لذلك ، ينبغي اعتباره بشاعر التشبيهات التفصيلية ، فمن بين ثالث مائة بيت شعر من قصائده نقع 

في مقابل ثالثة و ثمانين تشبيها محسوساً . استعان الكسائي بمظاهر الطبيعة و  على استعارتين فقط
و األحاديث النبوية و ن آالمفاهيم الثقافية تعبير عن تشبيهاته الشعرية . و هذه استلهم فيها القر

ور و األساطير اإليرانية و التركية و المانوية و في مجال المظاهر التطبيقية ، تناول الكواكب و الطي
سائر الحيوانات . و على هذا األساس يمكن اعتبار الخيال الشعري للكسائي واسعاً و ملموساً 

خر يشمل مفاهيم ثقافية و القليل منه اتّسم بالطابع اإليراني يعكس بعضه مظاهر الطبيعة و بعضه اآل
  المعبر عن شؤون الطبقة االرستتقراطية الراقية و أهل البالطات .
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  ملكن على إيران نساٌء
      
v  ورپعنايت اهللا شريف  

  جامعة كرمان(ايران)           
  

 لها، كذلك يرانية مكانة موقرة و محترمة رية و الثقافة اإلساطيأة في المعتقدات األللمر
لى أن االساطير اإليرانية القديمة و الثقافة اإليرانية تبين جاللة إ إضافةً و .همية مميزةأ

            مكانتها االجتماعية ،أيضا ،اليوم، تاريخ إيران لها في إن فمكانتها وعظمة موقعها، 
أن المرأة لم يكن في أدوار مختلفة من التاريخ  او على الرغم مما بدو السياسية المهمة. 

من هذه و في أشكال و طرق مختلفة  ىتجلّدورها السياسي  فإنسياسية،  و أهمية لها سلطة
  مباشرة طريق الزواج السياسي.الالطرق غير 
التدخل المباشر في شؤون البالد و السيطرة عليها عن بن الطريق اآلخر كان أفي حين 

  طريق الملوك و الحكام.
في  ارات المصيرية للبالد.إصدار القرالجلوس على مسند الحكم و  انكلكن أهم الطرق 

صورة عن نحاول أن نقدم من خالل البحث في المكتبات، الذي أَمكن تدوينه هذا المقال 
ملكات البالد و حكّامها، من خالل  .عنوانالبالد ب ندرتي وصلن إلى الحكم و ألواالنساء ال

  يرانية و تاريخها.ة المرأة السياسية في الثقافة اإلتوصيف مكان
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  اي)مقایسه يمبانی لغوي حکمت متنبی و سعدي (مطالعه

  

v صادق عسکري 
  دانشگاه سمنان (ایران)

  

مطالعه مبانی لغوي و ویژگیهاي مربوط به آن به پژوهشگران کمک می کند تا شیوه 
ها و روشهاي شاعران و ادیبان را مورد بررسی قرار دهند. وبرهمین اساس بررسی 

متنبی و سعدي شیرازي را به عنوان نمونه بارزي از الاشعار حکمت آمیز ابو الطیب 
روشهاي نظم شعرحکیمانه دو شاعراز ادبیات عرب و ادبیات فارسی برگزیدیم. 
هدف ما دراین خالصه، بیان ویژگیهاي واژه ها، الفاظ، صیغه ها و عبارت هاي مورد 

  استفاده در حکمت این دو سراینده با نگاهی مقایسه اي می باشد.
نتایجی که در این مقاله بدست آوردیم ، این است که وضوح و روان بودن واژه و از 

ها و عبارت ها  از ویژگیهاي بارز موجود و مورد استفاده درحکمت این دوشاعر می 
باشد. و شاید بارزترین دلیل بر این امر روان بودن و روشن  بودن ابیات حکمت آمیز 

امض بودن واستفاده از واژه هاي نامأنوس متنبی است، چرا که دیگراشعار وي به غ
شهرت یافته است. همچنین دریافتیم که این دوشاعر نسبت به کاربرد جمالت 
شرطی و پرسشی که باعث ایجاد تشویق و ترغیب درمخاطبین نسبت به روي آوردن 

  به حکمت و موعظه وپاي بند شدن به محتواي آن می گردد، تأکید داشته اند.  
ترین تفاوت میان این دو شاعررا بتوان در این دانست که متنبی و شاید شاخص 

بیشتر در قاموس جنگ و شجاعت اشعار خود را سروده و سعدي بیشتر در قاموس 
همچنین متنبی بیشتر از جمالت اسمیه بهره برده ؛ دین و تواضع گام برداشته است

نهی،  و امر الافع از استعانت با است در حالیکه سعدي جمالت فعلیه را آن هم
  بیشتر مورد استفاده قرار داده است. 
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  الشيرازي أشعار سعدي يفتأثير الشعر الجاهلي العربي 
  

v حسين الفاطمي 
 جامعة فردوسي مشهد (إيران)

v إحسان قبول 
  جامعة فردوسي مشهد (إيران)

  

قبل عالقة قديمة وعميقة، بدأت دابها آدابها و الفارسية و آالعرب و لغة العالقة بين 
قضايا بحثية مجاالً لدراسة ا زالت مستمرة حتى يومنا هذا. لذلك فإن هناك ماإلسالم، و

متعددة في مجال األدب المقارن بين هذين األدبين. من جملة هذه القضايا البحثية التي 
  شعار سعدي الشيرازي.أ فيالشعر الجاهلي  أثرقلَّما سلط الضوء عليها: 

ثبات أن سعدي إ ،جرىلى النظرية الفرنسية وأسلوبها البحثي إاستناداً  ،في هذه المقالة
تأثر أشعار سعدي بالشعر الجاهلي في  تناولنا تبيان وجوه لذلك. كان متأثراً بالشعر الجاهلي

الشعر ب تأثّره(التركيب) والمضمون، واإلشارة الى إبداع سعدي في  الشكلمجالي 
  الجاهلي.
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  في الشعر المعاصر اإليراني والعربي الفكري اإلنشادي و التناغم

  
v  قانونيحميدرضا 

  باد (إيران)آجامعة نجف 
  

عالقة متينة بالشعر  التعاليم واألفكار الدينية على إطاريزال في  و ماكان الشعر الفارسي 
الفروع العلمية المختلفة للغة الفارسية  و قد أدى ذلك إلى أن يتشكّل ، إلى جانبالعربي. 
في مضمونه  برمته بشكل خاص األدب السابق يتناولهو و ، قارن مفرع النقد ال ،وآدابها
  .وشكله

نالحظ التناغم و مقارنتهما ، من خالل دراسة الشعر المعاصر في الثقافتين اإليرانية والعربية 
اإلنشادي هو أوسع وأبعد من فروع النقد المقارن. إن هذه  وبينهما. وهذا التناغم الفكري 

ينبثق من محيط  اًموحد اًتصويري اًبداعإر تشكل في الحقيقة حكمة مشتركة واألفكا
  تاريخية وإجتماعية وسياسية.  خلفية ذيجتماعي شاعري ا

هذا البحث التطابق اإلنشادي واإلبداع التصويري المشترك في بعض أعمال لذلك تناول 
  الشعراء المعاصرين البارزين في الثقافتين اإليرانية والعربية.

  
  
  
  
  
  
  

  الحب ، اإلنفصال و التالقي
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v أحمد كريمي 

  ريلند (أميركا)مجامعة 
  

ولي لجامعة والية ماريالند عن جالل الدين رومي، انهى ي، في المؤتمر ال٢٠٠٧في ايلول 
امين بناني خطابه الرئيسي حول الشاعر الفارسي الصوفي جالل الدين الرومي يناشد بها 

الشعر الفارسي مع جالل الدين الرومي في مركزه. كانت مقالته زمالئه العادة كتابة تاريخ 
تحت عنوان " جالل الدين الرومي الشاعر المتردد"، رسمت صورة واضحة لالختالفات 

عر من الشعراء هاجمه االرئيسية و التمييز الذي يفصل فكرة جالل الدين الرومي و نهجه، ش
لة جداَ بالحرف و الزخارف الخارجية كالمجنون (ذو دماغ جوفاء على وجه الدقة) مشغو

للشعر، و شكلية اكثر بكثير لجعل الشعر على الساحة للتعبير عن العواطف العميقة الكاذبة 
  الكامنة في فترات استراحة النفس البشرية. 
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 » في دبي –ندوة شعر عربي فارسي «  
  

  فكتور الكك يجمع بين التراثين
  ندوة الثقافة و العلوم: –دبي: وكاالت األخبار 

في مناسبة اليوم العالمي لذكرى الشاعر العالمي اإليراني حافظ الشيرازي ، عقد في "ندوة 
الثقافية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية في الثقافة و الفنون" بدبي ، بالتعاون مع المستشارية 

دولة اإلمارات العربية المتحدة ، لقاء شعري مميز جمع شعراء من دبي و من إيران و من 
  لبنان.

و نائب رئيس  ،داره األستاذ بالل البدور  نائب وزير الثقافة اإلماراتيأَحضر اللقاء و 
و حشد كبير  ،و سفير إيران ،لطان السويديمناء الندوة ، و رئيس الندوة األستاذ سأمجلس 

المختلفة  و رافق اللقاء معرض للخطوط العربية اإليرانية .من المثقفين و األعيان في دبي
  لخطاطين إيرانيين.في مدخل دار الندوة ، 

بدأ اللقاء بكلمة ترحيب ألقاها سعادة األستاذ البدور ، ذكر فيها دور الشعر في التفاهم بين 
و ثانياً في إقرار السالم بينها ، إضافة إلى توفير التفاعل الثقافي بين األمم ، ما  الشعوب ،

لقاء الشعر مداورة شاعر من دبي ى على إثم توال .فاق جديدةآيؤدي إلى التجديد بارتياد 
، و تاله الشاعر  هو شاعر من إيران ، فألقى الشاعر اإلماراتي عبداهللا الهدية بعض قصائد

محمود نور بعض نتاجه الشعري و تاله الشاعر اإليراني محمد رضا عبد الملكيان  اإلماراتي
قيا شعرهما بالفارسية مترجماً بصوت الشاعر لو الشاعرة اإليرانية فريبا يوسفي اللذان أ

  موسى بيدج . بعدئذ ألقت الشاعرة اإلماراتية الشابة شيخة المطيري قصيدة من نظمها .
 و الجدير بالذكر أنموا شعرهم موزوناً مقفّى ، جرياً على عمود الشعر شعراء اإلمارات قد

العربي الكالسيكي في حين غلب على شعر الشعراء اإليرانيين ما يسمى بالشعر األبيض أي 
  المحرر من أوزان الخليل بن أحمد و القافية.
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  فكتور الكك و حافظ الشيرازي
الشاعر اإليراني العالمي الفذّ حافظ الشيرازي  صّ بهأما القسم الثاني من اللقاء فقد خُ

) الذي ترجم مجموعة من غزلياته  الفارسية الخالدة ، شعراً ، البروفسور فكتور ١٤(القرن 
دابها في الجامعة اللبنانية و األستاذ في جامعات لبنان آالكك رئيس مركز اللغة الفارسية و 

  الخارج. فيالعريقة و
عض غزليات حافظ بالفارسية ثم ترجمته الشعرية لها بالعربية، فوقع قرأ الدكتور الكك ب

ذلك من الحضور موقع االستحسان و التقدير ، و أثنوا على تفوقه في بيان اللغتين. ما 
انتباهم ترجمته بعض المضامين و المفاهيم الفارسية في شعر حافظ بمضامين و  ىاسترع

م الناطقين بالعربية . هذا ، و ختم هافأَالفارسي من  بت الشعرنية قرآإشارات و تعابير قر
اللقاء بعشاء في دار الندوة دارت خالله أحاديث التفاهم و الود بين اإليرانيين و اإلماراتيين  

  فكان الشعر خير سبيل إلى ذلك.
م ، أنطولوجيا  ٢٠٠٠و الجدير بالذكر أن الدكتور فكتور الكك نشر في الكويت، عام 

الفارسي مترجماً شعراً بالعربية ، شملت نماذج من الشعر الفارسي من بداياته في الشعر 
  القرن الرابع للهجرة/العاشر للميالد حتى القرن الواحد و العشرين.
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  النقد في لبنان
  

  ندوة رائدة للمجمع الثقافي العربي
  (أول ندوة عن النقد األدبي في لبنان منذ عقود)

 –في إطار أنشطنه الثقافية على المستويين اللبناني و العربي  –عقد المجمع الثقافي العربي 
ك فيها الدكتورة اشترندوة بعنوان "النقد األدبي في لبنان" ،  –في مقره على طريق المطار 

نور سلمان و الدكتور وجيه فانوس و الدكتور يوسف عيد و األستاذ سليمان بختي و 
ك فيها الدكتور فكتور الكك ، األمين العام و باشا. و أدار الندوة و اشتربيداألستاذ ع
  للمجمع.

الجدير بالذكر أن هذه الندوة كانت رائدة ، إذ إنها المرة األولى التي تعقد فيها ندوة 
خاصّة بالنقد األدبي ، و قد تناول المشتركون فيها واقع النقد األدبي في : الجامعات 

عقب ذلك الكالم  .ساً و منهجاً و إنتاجاً ، ثم في التأليف النّقدي ، بوجه عام تدري ،اللبنانية
  ي و المسموع.ئعلى الواقع النقد األدبي في اإلعالم المكتوب ، فواقع النقد في اإلعالم المر

ي واقع هذا النقد في الحقبة الرهنة ألسباب شتى قد يكون دوقد اتفق المنتدون حول تر
و إنتاجنا قدين بين التراث و التجديد المزعوم ، فلجأوا إلى قياس تراثنا أهمها ضياع النا
من دون الحديثة في الغرب ، مصرين على التبعية يس المدارس النقدية يالحديث بمقا

صعقتهم شمس الغرب استنباط مذهب نابع من حياتنا التي رفدت ما انتجه مبدعونا . لذلك 
  ية.فغشيت عيونهم عن الرؤية الموضوع

أضف إلى ذلك غياب السياسة النقدية في إطار سياسة بحثية عامة مغيبة في الجامعات و 
على مستوى الدولة ، و عدم تمخص الرسائل و األطاريح الجامعية عن خلق نقدي يطور 

  اإلنتاج و يوجهه.
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داب باآلتهم الفكرية ، و تراجع إلمامهم ئكما أن انحسار رقعة ثقافة الناقدين، و ضعف تنش

شكلّت أسباباً حالت دون بروز نقد أدبي يتسم ، العالمية ، و ركود الحركة الفكرية 
  باإلبداع الذي رفع لواءه نقدة شهيرون خالل الثلثين األولين من القرن العشرين.

وقد شدد مدير الندوة البروفسور الدكتور فكتور الكك على ضرورة تطوير النقد القائم 
داب أوروبا و األدب آإن ما صدر فيه حول عالقة األدب العربي بقارن ، إذ على األدب الم

نشر أبحاث رائدة في هذا المضمار في مصر و لبنان و  االفارسي مايزال ضحالً على رغم م
  و العراق و إيران ، و بينها ما صدر للدكتور الكك نفسه.  ةسوري

شؤون الثقافة من لبنانيين أو النقد و  معنيين باألدب وهذا و قد حضر الندوة نخبة من ال
 ينتج عنها منمقيمين في لبنان أو إيرانيين من طلبة الدكتورا، مجمعين على أهميتها و ما 

توعية و حفز للهمم للنهوض بفن النقد الذي يجمع بين الذوق السليم و الفكر الخلّاق و 
اإلبداع ال ينمو إال في مناخ حر إذ إن مناخ الحرية متوافر في لبنان و  ،الثقافة الواسعة

  منفتح.
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