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مقالههاییکهطبقشیوهنامهذیلتهیهشدهباشند،برای ایری رینشاراییرشیا 
میشوند:

ایناایاتایگاریاایکنفاینسها علمیناانیافشهریاتحتبایسینباشد؛

مقاله

.1
مقالهحاصلتحقیقعلمیبانوآری بهزبانیسرااهریری ربرایعایرتعویعرد

.2
نگای یابیتألیفشدهباشد؛
 .3ساخشایمقالهبهتاتیبزیاباشد:چکیدهمقاله،کلیردریهه،یری گفشرای،طرامملرأله،
ییاینهتحقیق،یر تحقیق،ایاهها تحقیق،بحثنظا ،نشیجهگیا ،یضافات،کشابنامه؛
 .4ملشندیترمایجعمقالهنخلتبامنابعاستیرلرملشندیتایکشابنامرهیننری
یایا مقالهبهتاتیبزیایلفبایینوششهشوا:
نامخانویاگی،نام(.سالینشاای)،عنوی مقالهیراکشرا ،چرام،م،رحل،جلرد،
محلناا:ناشا.
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ییجاعبهمطالبیینشانشیغیایزسایتها منشباخواایی شوا؛

 .3مقالرررههررراتایررروشررردهربرررهصرررویتفایرررلPDFرWordبرررای سرررایتمجلررره
)(nashriatanjoman@yahoo.comبهناانیینجمنآثایرمفاخافاهنگیییسالشوا؛
 .7صفحاتمقالهحدیکثا22صفحهA4باماخ،اتزیاباشد،عکرسرضرما 
اییایا مقالهتحتعنوی «ضما »بیاید:
(مشن:فونتزینازک،14عنوی مقاله:فونتمیشرایسریاه،13عنروی نویلرندهمقالره:
فونتمیشایسیاه،12تیشایصلی:فونتزیسیاه،13سروتیشا:فونرتزیسریاه،11زیرا
مجموعهسوتیشا:فونتزیسیاه،11یانویس:فونتزینازک،11عابیمرشن:فونرت
بدینازک،13التینمشن:فونتنازک،11التینیانویس:فونتنازک)9؛
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ابتدا:
بیتااید ینلا یندیاهگا ییاینی یی ،چونا سایا یندیاهریزی «ایگا » ای سایسا

یع،ای ،گاچهیزمویجههباارجها «ایر »ر«بار »گایز نبواهیست؛یماآ چهای
عینربیار ریععبواهیستنیزهمایهخواییبهانیا «ایر »بامیکااندهیست.یس
یجو حقیقتیییدیدآیدکهنگاهی 
آ گاهضاریتییجشنا نایشیامافاعلشناسا ی 
بایینارحوزهیییزاریراخانهبحثرذرق،ییما رعقل بهاییا بیکای حکمت
یرینهسازا.هایکیزیینارماا فکا ،زبا ِبیانیِخاصخواییطلبیدند:گاهبهنثا 
یسشداللیرمبشنیباصغا رکبای عیاسیرگاهبهشنا خیالینگیز؛یابهنظمیباهانیر
یابهمداحکایشیایسشا ییکا.
فایغیزصویترفامزباین،یمامااة زیاینربنیااینهایکیزارایدگاه،ییر
جوییمیباا.آ کهییکهخاعهالایگار

بنیاا یستکهیهبهسو عافا رحقیقت
بااهعافا رحکمتذرعینهااه،چهغ کهکدیمباگزیند؟نثایاایسشا یاشنا؟مگانه
یینکه« :شنا باحکمتیناهی یافشهست»؛مق،وایکی یست رکنبه ر بتخانهبهانه .یز

همینیرستکهماندگاینامرمایمیچویویسیناایکنایمباحثعقلرنَقل،استیز
نُقل شیاینکام ذرق بانمیکاد ر عایی ِعقل به عمایِ ال میبازا ر حکمت یلمااعین
بنیقظا رسالما ریبلال.
حی 
مینگایار 

ایدییبوعلیربوسنید،گوییحک گایزنایشیاِتاییخِایدییِعقلرالیستربیتااید
ایالکشیکماندگاییینار،ساینجامرباه نهاا فایتایزندهیزیندیاهی ینلانیخویهدبوا
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که نه یز زمخشی یکی ر نه ز ساملشی یفلایگلیخشه ایگا ناا خویهد بوا .یگانگی
باخاسشهیزذرقربحث،عقلرییما ،فللفهرعافا ییهباریهنما ایاآشنا حکیما 
باچنیننگاهی یستکهآفشا یاتویفاا ِهفتشها

رفللفهریزی یینمازربومیست.
عاقیچوعطایبامیتابدرگاچهبهزبا خیالینگیزشنارایسشا مییوید؛یماجزحدیث

جویدرنمیگوید:

یاخو عقلنمی
جانرراحرردیثحلررنتایایسررشا نگنجررد

یمررز زییزعاررقتایصرردزبررا نگنجررد

آی با«اییرگانیاابوی»میتوی یزینجاهنقلبهچا یندیزعقلبانالترگایز یز




ینگربویی یز شیاهها ینگین ر بویین
آ ه نخویهد بوا که چنین چا یندیز   ،
یندیاهریز ِعطایخویهدایشت.باماستکهتابعصافباشی یایژرهاگا سنج گا.
میگوید:
مگانهیینکهیرخوااییسایینامه 
برررهچارررمتکررریایآیررردچرررا گررراار

کررررهعرررردییرزچارررر توسررررتیفررررزر

ایرررردهی تررررو

ذیهی کررررا 
همرررریهررررا 

نبایررررررردعرررررررینآ ایایررررررردهترررررررو

کررهمرریگویرردکررهگرراار آ چنررا یسررت

کرررهچارررمتایررردیررراعقرررلترررواینلرررت

یررسآ چیررز کررهشرردایچارر حاصررل

مثررررالیبرررری نیلررررتی مررررااغافررررل

سپس:
آغازینیرزگایبهای سال 1397خویشید م،اافشدباعطاالینگیزتفاجای
مزیعسبزیندیاهها ییانیاابویکهبههمتریای مؤسلهمطالناتیسالمیرینجمنآثای
















ر مفاخا فاهنگی ای ییکاه همایای بینیلمللی ای تهای ر نیاابوی ر به استیای 
بزیگوییینیچندباگزییگااید.مجموعهیی یراستچینییستیزباگزیدهمقاالتیین
ه ینجمنی،کهیهیافشیحکمیرفللفیبهعطایاییا.یمیدبهکامخوینندگان شیاین
یفشد.
کاوه خورابه

منطقالطیر؛ روايتي گفتوگومحور
(بررسي سازة گفتوگو در مثنوي منطقالطیر عطار)
فروزان امیري

*

چكيده
عطاییکییزباجلشه تاینآثایعافرانییسرتکرهیزنظراایسرشانیجایگراهیریرژه

منطقیلطیا

ایششهربلیای یزعناصایمارزینایسرشا یراایز ییبامریتابرد.ییرنیثراایسرشانییزبخر هرا 
مخشلفیتاکیلشدهکهایهابخ آ حکایتهایینیزنقلشدهیسرت.آ چرهایییرنایسرشا 
نلبتبهسایاعناصاایسشانیچا گیاتراجلروهمریکنرد،بردر شرکعن،راگفرترگرویسرت.
چنا کهیزنامایسشا برامریآیرد،ییرنایسرشا یرییشریگفرترگومحروییسرتکرهایایر آ 
گونهها مخشلفمانند:مونولوگ،ایالوگ،خواگوییر...؛ره چنینرظایف

گفترگواییی
رکایکااها گوناگو یست.کایکااها مهمیچرو :ایا یطالعرات،منافریشخ،ریتهرا 
ردیمشررا اییرنرردیرراایز بهشررارتأکیرردبررا
ایسررشانی،شناسرراند محرریاایسررشا ر...کررههاکر 
گفترگومحوی یینیرییتایسشانینقایییزندهاییند.

گفترگو،مونولوگ،خواگویی،شخ،یت.
منطقیلطیا ،
کليدواژه :

*.کایشناسییشدزبا ریابیاتفایسی؛یسشااایناکدةیابیاتایناگاهکهکاا شاق؛هایتریفغانلشا .
()foruzan24amiri@gmail.com
تاییخرصول97/1/23:تاییخیشیا 97/2/29:

مقدمه
یکییزجنبهها مه یابیاتمابیگما عاصۀعافرا یسرتکرهبراشرکلگرافشنییرن
جایا اییابیاتفایسی،عظمترشکوهآثاییابیبیاشاریابایتاشدهیند.یکرییزجملرۀ
یینآثایباجلشهرییزشمند،مثنو ایسشانیعافانیمنطرقیلطیرایثراشریخفایدیلردینعطرای
منطقیلطیایسیزمقدمات(سشای خدیرند،ننرتیسرولر
نیاابوی یست.مثنو ایسشانی 
آلرجاناینان )رمنافیماغا ،باگفترگو هدهدباماغا آغرازشردهکرهیزهمرا 
یبشدیخوینندهییباکایباافایری عن،اگفترگویربهیرمیسازا.
بیگما نخلشینیبزییییتباطینلا هارنیزیدیدهها عال هلشی،گفترگروبرواهکره

ایاییزنا عمابلندباال خوابهیشکالرحاالتگوناگو ی نمواهیست.یینعن،اای
منطقیلطیایزحدیکعن،اایسشانییافایتاگشیششهربرهعنروی عن،راملرلاریراعالرب

بناباگفشۀعبدیلحلینزیینکو ایبحاایکوزه)ایآمدهیست.گفترگوهاای

ایسشا (
یینیثا یزیبنرااگونراگونیعابرلبایسریبرواهکرهبرهشرکلعراملیتأثیاگرشییرظرایفر
نق ها مخشلفیییییفامیکنند.
اییینیرژره ع،ردبراآ یسرتترابراریکرار همرهجانبرۀییرنایسرشا یزیهگرشی
چگونگییسشفااهیزعن،اگفترگو،گفترگوها عطایبایسیشوند.برای یسرید بره
رکایکااهارریژگیها گفرترگرو

یینهدفیبشدیگونهها گفترگوییبایسیکااه
ییماخصرایایر مشنایسشا یافشهمیشوند.سپسبهتحلیلرظایفگفترگواییین
ایسشا یاایخشهخویهدشدکههاکدیمیینمخش،اتییبهشیوةیژره کرایباا برامرشن
منطقیلطیاتطبیقخویهی کاا.فاضیۀیژره ییباییرنیسراسبنرامریگرشییی کره
مثنو  
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عطایاییینمثنو ایسشانییزینویعمخشلفگفرترگرویزعبیرل:ایرالوگ،مونولروگر...
یسرشفااهنمررواهربررهایسررشان شررشا رهیجرا بیاررشا بخارریدهرایف اسرراز ،منافرری
شخ،یتها ایسشا رعینیساز رزندهبوا ایسشا یزآنهابهاهبااهیست.

براآ کرهمثنرو منطرقیلطیرایکرییزآثررایباجلرشۀایسرشانیزبرا فایسرییسرت؛یمررا
بایسیها ایسشانیییایمو یینیثابلیایک ینرگبرواهربرهخ،روصایبرا یرژره 

مویا عن،اگفترگو رکایکااهرا آ ایییرنیثراایسرشانی،کرایماخ،ریصرویت
نگافشهیست.رحدیعلبندهبهآ بانخویاهیم رتنهامقالهی کرهایییرنمرویاایاسرشاس
بوا،مقالرهی یسرتیزعلریعارقیسرااهیتحرتعنروی «نگراهیبرهایسرشا یراایز ای
منطقیلطیا»کهایف،لنامهماکوۀایشمایة33-32بهناایسیدهیست.


مثنوی منطقالطير
عطایشاعاسفاها یرحانییسترمنطقیلطیا کهبهظاهاسخنیزیاریزماغرا بره
سو سیماغیست،ایحقیقتیمرز یسرتیزسرلوکعایفرا رسریایرحرانیرمننرو 
عایفبای یسید بهمنافترایکحقیقت.
عطایعلمشییزعمراخرواییبرهیسر سرالکا طایقرتایسرفاگشیینردریزمکرهترا
مارییءیلنهابهملافاتیاایختراییینسفاهابلیای یزماایخربزیگرا زمرا خروایی
زیایتکاارایهمینسفاهابواکهبهخدمتمجدیلردینبغردیا یسرید(.صرفا،1384،
ص)223-245
مثنو یمز منطرقیلطیراعطرایمارشملبرا4458بیرتایبحرایمرلملردسمق،روی
محشرفبواه.موضوعآ گفترگو ماغا یزیکیاندةایسشانیبهنرامسریماغیسرت؛
منطقیلطیانامییستکهعطاییزعاآ کای بای مثنو خرواینشخرا نمرواه،گراهآ یی

مقاماتطیویمینامدرایگای آ ییبهنامطیوینامهه یااکااهیند:

شرررناتررروعاررراقییسرررامایهایا
عاشررقا ییاییرر ییررنسررامایهایا
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خش شدباتوچروباخویشریدنروی


منطرررقیلطیرررارمقامررراتطیررروی



(عطای،1387،ص)37
منطقیلطیایزحیثصویترمننایزالک تاینرزیباتاینکشبزبا فایسیبره
مثنو  
شمایمییرارگنجینهی یستیزلطایف،حکایراترنکراتعاآنریریشراییتم،رطفو 

رگفشایرعباییتیرلیا حقکهبازیباییبیا شدهیست.
نیزمثلسایامنظومهها عطایبامدم،ننرترف ریلتصرحابهآغراز

منطقیلطیا
مثنو  
مقدمهی خطا بهماغانیاییاکره

میگااارشاعاعبلیزیاایخشنبهمشنیصلیایسشا ،

ایحقیقتعهامانا یصلیایسشا هلشند.اییینمقدمهکرهحکر بای رتیسرشهاللییاییا،
هاربنمایۀفکایاا آشنامیسازا.نخلشینمخاطبشراعا

شاعاخوینندهی ییباشخ،یت
هدهدیستربنردبرهتاتیربخطرا بره:موسریهه،طروطی،کبرک،براز،اییج،عنردلیب،
طاررس،تشیر،عما ،فاخشهرماغزیینسخنانیاییا.
«خطا عطایبهماغا خطا بهیرمیست،یرحیکهبرارجرواایشرشنیسرشندیاهرار
عوتها مارییءطبینیایزندی جها رتنرنفسیسیاشدهیست(.یوینامردیییا ،1383،

ص)114
اییینمقدمهکهمیتوی آ یییکییزهنامندینهتاینرشراعاینهتراینکرایهرا عطرای

اینلت،شاعابازبااسشیتمامبهبیا نکشهها یخالعیرعافانیمییراایزارییرامخروایی
کهایخویستتاکتنلقاترگللشنیششهها یسایتییستکهیرمییایخروازنردینی
ساخشه،همایهباآریا تلمیحاترتابیهیاندگا بهشخ،ریتهرا اینریریسراطیا ،بره
خوینندهمنشقلمیکند.

جاییآغازمیشواکهتمامماغا ِآشکایرنها جها جمعمیشروند

ایسشا یصلییز
رباایکییننکشهکههیچشها یزشهایایخالینیلت،ایجلترجو یافشنیااشراهی
ینجمنمیسازند.

بای شهاشا ،
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هاریسشندیاهای یااکرااهربرا


یزظافیت
هدهدکهاییینمیا یزهمهآشفشهتایست،
بیا یینکهایخدمتسرلیما رهمرایهیربواه،آمرااگری ییبرای جلرشنیااشراهیعرالم
میکندرسپسشاهیییکهماغا بایدایجلترجوی باشند،منافیمیکنرد.ییرنشراه

بزیگر ایایرا سریماغیسرتکرهاییارتکروهعرافجایگراهاییا ،سریماغیکرهای
ییاررگاه هررزییی یررااهیزنررویرظلمررتاییارتررایسررید بررهایگرراه یزایی راهررار
خاکیه ا فایری بایدگششتریینییهییشیاماا بایدباراکهتحمرلایارینرجآ 

ییایششهباشد.
شوقیسید بهسیماغتمامیماغا ییبیعراییمریکنرد؛رلریایییرنمیرا تنلقراتر
البلشگیهایاا آنا یییزسفابازمیاییارییر یززبا هدهدبابیا صفاتهاکردیمیز
یینیاندگا بهذکانکاتیخالعیرحکمرییاایخشرهرایخراللحکایرات،ماغرا ییبرا
زششیهاآشرنامریسرازارحقیقرتسریماغرییتبراطماغرا ییبراسریماغبیرا 
خوبیهار 

میاییا.ماغرا ،شریفشۀایردییسریماغمریشروندرچرایةیسرید برهسریماغیییزهدهرد

میجویند.هدهدییزیسید بهسیماغییعاقمیایند،عارقیکرهبراالتایزکفرارییمرا 

یسترعاشقاییینییهیزهیچاشویی نمیهایسد.
آت عاقسیماغهزییی ماغییییهیسفامیکندرآنا یینییهخرالیربرییایرا یی
بررهییهنمرراییهدهرردمرریآغازنررد.ییررنییههیبشنرراک،هیبررترترراسییایالهمرۀماغررا 
میآفایندرهایکیییریمیاییاتایاس هایییزهدهدایشرشهباشرندرهدهردایضرمنِ

حکایاتیبهآ هایاسخمیاهد.
ماغولیهایاا ییبیا مریایینردراییاسرخ


هارال
اییینبخ بیلترارماغسؤ 
یل
بهآخاینیاس کهایبایةطولییهیست،هدهدبیا میاییاکهتاایگرهسریماغ،هفرت
ریا فاصلهیست:ریا طلب،عاق،منافت،یسشغنا،توحید،حیرات،فقرارفنرا.اییایرا 
ریا آخا،یهاربهماحلۀایکحقیقتیسیدهرییهیباعینمیماند.

14
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بندیزشامماکالترسخشیها موجرواایهراریا توسراهدهرد،ماغرا غراق
یندرهشرده،عردهی یزیایمرهییهبامریگاانردرگارهریبرزیگنیرزایملریاییههرالک
هارماقتها فایری سریمراغ


گشیاتاساینجامیسیزتحملسخشی

هامی
میشوند .
سال

یاربالییخشهرالشکلشهبهایگاهیاشرکوهربراعظمرتسریماغمرییسرندرغراقای
حیاتیینهمهزیباییرجالل،خویاشنییمحورناچیزمییابنرد،یززبرا چرار سریماغ
میشنوندکهبواناا ایجها ییزشیندییارعظمتسریماغهمیارگییسرت.سریمراغ
یسشغنایاا ییحفظمیکنندریصاییبهاید سیماغاییندتراییرنکرهبراایرد رخوینرد 
یعنهی کهییااا مینهند،آخاینناانهها هلشیسیماغمحروشردهربرهفنرا مطلرق

مییسندرایمییابندکهیینسیماغ،هما سیماغهلت(.یوینامدیییا ،1383،ص)118

،زیینکو چنینیظهاینظامینماید«:ساخشاییصرل

منطقیلطیا
ایبا ساخشاییرییت 
ایسشا ،بهنحویسرشااینهی طرامشردهیسرترییرننارا آ یسرتکرهایسرشا ایاریی 
زیینکو ،1383،ص)89
یخشگیشاعابایدت،نیفشدهباشد (.
گفتوگو
گفترگوایلغتبهمنانیمکالمت،مباحثره،مجاالره،گفرترشرنوا،مرشیکاهکراا ،
محاریه،جاربحث،صحبت،بحث،سرخن،هنگامرهکراا ،ماراجاه،یاخرا رجنجرال
نگاهیایگاهاگفترگوبهاریریکاارمویجههنیازمندیسرت،نگراهبرهایر ر

یست.یز
توجهکاا بهخوارایصدایاسخباآمد سؤیالتیکهایذهنرجروااییاکرهبرهنوبرۀ
سویهمیباشدرایماحلهبندکافحقیقرتریسرید برهتفراه یزییه


خوایریکااتک
ییتباطزبانیرکالمیباایگای (.گاجی،1379،ص)11
ماری باتاییخههگفترگوناا میاهدکهبهاییزی عماطروالنیینلرا برایر 
زمینیستریاحشیشایدبهیی یزآ ه باسد؛گفترگرو خدیرنردبرافاشرشگا ریرا
ه کالمییرباینلا «:الست بربکم؟عالوی:بلی»؛یماگفترگوبهصویتمشردرلوهیکربره
عنوی فامیابیایعا ینج عبلیزمیالاایتایها ها یونانیتوسرنهرگلرشا یافرت.
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تاینگفترگو شناخشهشدهمحاکراترتقلیردسیلریلییسرتکرهاییرییرلعرا 

عدیمی

ینج عبلیزمیالاتوساسوفار اینثاموزر نوششهشد؛یگاچههیچیکیزیینهاباجرا 
نماند،یفالطو آ ییشناخترسشای کاا(.گاجی،1379،ص)18ایالوگها سرقایط
(471-399ق.م)برراهرر ناررینا رشرراگااین ،بیررانگایکررییزیرشررنترراینمرردلهررا 
گفترگوست.گفرترگوهرا سرقایط،گفرترگوهرایییابریرهنرا نبرواهیسرت؛یمرا
گفترگوها یابییونرا 
میتوی گفتبنمایۀیینگفشایهاهنا بواهرسامناأبلیای یز 

بامیگااا.سانخگفشایهنا ییمیتوی ایهناتئراتاجلرترجرو
بهییننوعگفترگوها 
کاا.بایینییانۀبلندباال عن،اگفترگو،کایکاارنمواریژةآ ییمریتروی اییکثرا
ایسشا ها منثویرمنظومبهرضوممااهدهنموا.

گفتوگو و انواع آن در مثنوی منطقالطير
منطقیلطیرانمروایراینگریایشرشهرایشرکلهرار
عن،اگفترگوایمثنو ایسشانی 
باخیهاگفرترگرویییرمایسرشا اینلرشهینردرنیرزعن،را
حاالتگوناگو آمدهیست .
ینگمیشوا.عطراینیرزایمنظومرۀمنطرقیلطیرا،

ریژهی یزایسشا کهموجبگلشا یی

توجهشایانیبهیینعن،اایششهربایسشفااهیزآ ،یرمتازهی برهایسرشان امیردهیسرت.
گفترگوهااییینایسشا باینویعگوناگون ،کایکااها مهمیایششهرایییابااعمل
ایسشانیسه بزیگیییییفامیکنند.
گفترگواییینایسشا یزجملۀعمدهتاینعناصابنیراا یسرتکرهطرامایسرشا یی
عویممیبخادراییشکالرحاالتگوناگو یظهایرجوامینماید.

دیالوگ (گفتوگوی دو نفره)
گفترگو اریاچندشخ،یتییایایسشا رنمای ایالوگمیگویند.یگابگویی 
سایسایینمثنو ایسشانیییگفترگوتاکیلمیاهد،شرایدگزیفرهنباشرد.بیارشاینِییرن
گفترگوهاایعالبایالوگبیناریابیاشایزارشخ،یتایسشانینقر بلرشهریزییرن
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طایقخوینندهییایجایا یفکرای،باریهرا،یعمرالشخ،ریتر...مریگشیینرد.نمونرههرا 
زیاا یزییننوعگفترگو 
منطقیلطیامااهدهکنری کرهبره
ییمیتوینی ایمثنو ایسشانی 
ییمانۀفایری ایصفحاتمخشلفایسشا بهچا میخوینرد.یزآ جملرهبرهعنروی نمونره
ایالوگیکهایمیا صوفی،مااصبویرهاتفغیبیی ایاهرباریهایارا یزییرنطایرق
بهخوینندهمنافیمیشوند:

شرریخصرروفیگفررتی مررااصرربوی
میاهیهیهریبرههیهریگفرت:اری

ترررومگررراایوینرررهی ی بویلهررروس
کسبههیهیکیاهدچیز بهکس
هرراتفیگفشرراکررهی صررروفیایآ 
یررکعرردمزینجرراکررههلررشیباترراآ 
تررابررههیهرریمرراهمررهچیررزتاهرری 
ریاگرراخررویهیبلررینیررزتاهرری 
















(هما ،ص)183
رایجا ایگا شاهدگفترگو ارنفاةبینیااشاهرمفلسعاشقهلشی کهشراه،
عاشقییبهتاکجا ایییهعاقفایمیخویند:
گفتچو عاشقشد باشرهایای
یزارکاییکنو یکریکرنیخشیرای
یابهتاکشهاریینکاویبگو 
یانهایعاق بهتاکسرابگرو 
حررالگفررش برراتررومررنیکبررایگی
سرررابایرررد خرررویهیررراآرییگررری












(هما ،ص)191
ایدهمیشوند.

منطقیلطیا
نمونهها فایرینییزییننوعگفترگوایمثنو ایسشانی 
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تكگویی درونی (مونولوگ)
تکگویی(گفترگو ایرنی)صحبتیکنفاهی یستکرهممکرنیسرتمخاطرب

ایششهباشدریابدر مخاطبباشدرمخاطبیینگفترگوممکنیستخوینندهباشدکره
ییر ایر ایسررشا بررهشررکلملررشقی آ ییمخاطرربعرراییایاهرایرنیرراتخررواییبررایر
شایکمیسازا.

تکگوییایرنییامونولوگبیا یندیاههنگامبارزآ ایذهنیست.یی یزآ کره

یاایختشوارشکلبگیاا.اییینشیوةیرییت،یساسبامفاهیمییستکهییجااتدیعی
منانیمیکند.خوینندهبهطویغیاملشقی ایجایا یفکایشخ،یتیاشخ،یتها ایسشا 

رریکن ها آنهانلبتبهمحیایطایفاا عاییمیگیاارسیایندیارههرا آنهراییانبرال
میکند(.میاصااعی،1388،ص)411

باآ کهشیوةتکگوییایایسشا یکییزشرگااها یمرارزینتئروی هرا ایسرشانی
یستکهکافرطامآ بهعنوی یکرییزیبزییهرا عن،راگفرترگروریرییرت،عمرا
چندی بلند ندییا؛یماباآ ه حاالتگوناگونییزییننحوةگفترگروییمریتروی ای
منطقیلطیاعطایمااهدهنموا.رجواچنینیریکااهراییایمثنرو ایسرشانی
البهال یبیات 
منطقیلطیا،خوینندهییبامهایتهاچهبیاشارتویناییشیخعطایاییمراایسرشا یراایز ر

محویریعفمیسازا.

سایی نظمیگفترگو
گوییها یینیرییتایسشانیییمیتوی بهاراسشۀجدیگانهتقلی نموا:


تک
تکگوییغمگنانه:ایسشا شریخصرننا ،بردر شرکیکرییزایسرشا هرا ایرنرهی 

منطقیلطیابواهکرهایکنرایایگراایسرشا هرا ایرنرهی ییرنمثنرو ،ساشراییز
ماندگای 
ظایفتها جاندییایسشانییست.اییینایسشا ،بهتکگوییها بیشمای بامیخرویی 

کهحاصلماو بوا ذهنریری شخ،یتیصلیایسشا (شیخصرننا )یسرت.یزجملره
گوییها غمگنانۀشیخایغ فایقراری یزاخشاتاسازیاهکهیرزگای ییغراق


تک
تلخیرسوزرگدیزنمواهیست:
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گفررررررتیررررررای یماررررررب یییرزنیلررررررت
یرررررامگاشرررررمعفلرررررکییسررررروزنیلرررررت
ایییاضررررررتبررررررواهیمشرررررربهررررررابلرررررری
خررررواچنررررینشرررربییناررررا ندهرررردکلرررری
هررر چررروشرررمعیزترررفرسررروزممررریکارررند
شرررربهمررررریسررررروزندریرزممرررریکارررررند
جملرررررررهشررررررربایشررررررربیخو مانررررررردهیم
یررررا ترررراسرررراغرررراقایخررررو مانرررردهیم
هرررراامرر ر یزشرررربصرررردشرررربیخو بگررررشیا
مرررررینررررردین یرزترررررراچرررررو بگررررررشیا...




















(هما ،ص)152
گوییها یرابلرامدایمثنرو ایسرشانی

گوییمالمتگاینه:نوعیایگا یزتک


تک
گوییها مالمتگاینهیست.ایییننروعیرییرت،شخ،ریتهرا ایسرشا 


،تک
منطقیلطیا

بیاشاباسازن خوایزینجامکااةناایستخوی ،یظهایمالمرترنردیمتمریکننرد.یز
آنجاکهیینمثنو ایسشانیینگربو تندعافانیاییا،اییکثاحکایتها آ برهییرن
نوعتکگویییززبا شخ،یتها ایسشانیبامیخویی :

زییمیگفشیکهییرنایغر برسیسرت
رینچنینایغیسرزی آ کرسیسرت
کزحماعتیفترچا عقلارخرت
البررراخرررواییبرررهاینرررای فارخرررت
یرزبرررررررازیی چنرررررررینآییسرررررررشه
ترررروزیررررا خویاررررشنییخویسررررشه
هانفسزینفاسعماتگروها یسرت
سررو حررقهرراذیةتررویهبررا یس رت
یزعرردمتررافرراقننمررتهررا یرسررت
عاضهکنباخوی ننمتها ارست





















منطقالطير؛ روایتی گفتوگومحور (بررسی سازۀ )...

11

ترررابررردینیکرررزکرررهارییفشرررااهی 
ایجررردیییبررررسصررربوییفشررررااهی 
حررقتررویییرراریاایصرردعررزرنرراز
تررروزنرررااینیبرررهغیرررا مانررردهبررراز








(هما ،ص)211
خودگویی
همینشخ،یتیدیدهها

یرییتهاییکهمنبعیطالعاتیآ شخ،یتِایسشانیبواهر

ای
تفلیامیکند،ایحالیکهفکارگفشای باه یکیشدهینرد،برایر 

ییییی ه،توضیلر
منطقیلطیایززبا ییر اینا کلیرییتمیشوا؛یمراای
خواگوییمویجههلشی .ایسشا  
البهال ایسشا هراگراهشخ،ریت هرا ایسرشانییرییرتایسرشانیییایاسرتگافشرهربره
یرییتگا مییاایزند.

یینیرییتگا هاگاهایعالبگفترگوی نمواهرگاهبهشیوهها ایگرا چرو :
یشروند.شریوةخواگرویییکرییز
تک گرویییراحردیثنفرسریراخواگروییظراهامر 

شخ،یتها ایسشانییست،هنگامیکرهیحلراس

شگااها بیا مفاهی ریطالعاتذهنی
ریاییکشخ،یتایعالبیلفاظبیا شوارشخ،ریتبراضرمیاشخ،ری«مرن»برهخروا
ییجاعاهدرهیچمخاطبیغیایزخوا ندیششهباشردرنیرزیرااآریخراطایترحرویا 
گشششهخواباشد،اییینحالتباشیوةحدیثنفسریاتکگوییمویجهخویهی بوا.
تکگویییمارزهبی تراایایسرشا هرا مناصراکرایباااییار
شیوةحدیثنفسیا 
میکوشدتابایسشفااهیزیینشیوه،ذهنیاترایرنیاتشخ،ریتهرا ایسرشان یی
نویلنده 
یزطایقریگویههرا خواشرا منافریکنرد.کرای کرهموالنراعطرایچنردعرا یری ای
میتوی ایرد
منطقیلطیابهرفوی 
ایسشا های نمواهیست.یینشیوةگفترگوییایمثنو  
رایجا جا یینمثنرو ایسرشانیخوانمراییمریکنرد.یزریی خروین ییرنایسرشا ر
حکایتها یییزرا بینآ ،بهنمونهها یزخواگوییبامیخرویی کرهایجایرا آنهرا
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خویننده،غیاملشقی ایجایا یطالعاتیکهشخ،یتایسشانیع،دشایکسراخشنشرا یی
ایششه،عاییمیگیاا.یزجملهایحمدیۀیینایسرشا ،ییر اییرکخواگروییایرنریبرا

خوارخطا عاییایا خویننرده،آ ییبرهفکراکراا ایمرویابزیگریخردیرعردیت
چگونگیخلقتجها فایمیخویند:
فکررراکرررنایصرررننتآ یااشررراه
کررینهمررهبرراهرریچمرریاییانگرراه
چررو همررهبرراهرریچباشرردیزیکرری
ییررنهمررهیررسهرریچباشرردبرریشررکی

عا باآ یسترآ یندیهویسرت
بگررشییزآ رهررویجملررهخدیسررت...












(عطای،1387،ص)83
دخالت راوی
ایکناییینیرزنهها یرییرت،گراهییر بیارنریایمقراطنییزایسرشا ح رویییردی

کااهریششۀایسشا ییعطعمیکنرد،اییصرطالمِعناصراایسرشانیبرهییرنینقطراعجایرا 
یرییت،اخالتییر گفشهمیشوا.
ایسنّتنقالی،ییر ایمویععرمویضعبلیایایسشا ییعطعمیکندرح رویخروایی
هکهمح،ولنقالییند،یینح ویملرشماثبرت

اییمانسها عامیان

بهمخاطبمینمایاند.

شدهیستریزنظراایسرشانیضرنفیتکنیکریمحلرو مریشروا،تراخویننردهایایسرشا 
ریمیشوا،ح ویناگهانیییر یرییبهخوامیآریارچو یااهی بینایسرشا ر


غوطه
خوینندهریععمیشوا(.یاری ،1391،ص)179یینیتفاقایچندجا یینمثنو ایسشانی
بهرعوعییوسشهریششۀیرییتحویا ییعطعکرااهیسرت.ریراناخوینردةنویلرندهحرین
یرییتحویا ،موجبیی ایری رع ارتیزسو نویلندهشدهربراسراخشایایسرشا 
لطمهمیزند.
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بهنمونهی یزصفحۀ 151ایسشا توجرهکنیردکرهییر هنگرامتوصریفرشرامحرا ل
،یکبایهیزیرسیرااةیرییرترییاایسرشا شردهرعقیردة

عاشقالسوخشه(شیخصننا )
خوا ییایبا حاالتعاشقا یبایزمیاییا:
عاشررقآشررفشهفامررا کرریبرراا
ایاایمررا سرروزایمررا کرریبرراا




(هما ،ص)151
ریا:
اینهااهاکلیصدخوکیست
خوکبایردکارتیرازنرایبلرت
توچنا ظنمیبا ی هریچکرس
کینخطراآ ییرایییفشرااربرس
ایایر هاکلیهلتیینخطرا
سررابررار آیاچرروآیرردایسررفا
توزخوکخوی یگاآگهنهی 
سختمنشری کرهمراایهنرهی 
















(هما ،ص)131
گفتوگو با خداوند
عدیمیتایننوعگفترگوبایدگفترگوبراخدیرنردمشنرالباشرد.آامریکرهتنهراای

بییایریاریچا بازمیکندرخوا ییتنهامیبیند،چرایهی جرز
زمینهبوطمیکندر 
آ ندییاکهبهخالقرآفاینندهی یناهبااهربایربهگفترگو،گالیه،توبه،تمناریلشماس
بپاایزا«:قاال ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین»( .یعایف)23/
منطقیلطیانیزنخلشینسطاهای ییگفرترگرو شریخفایدیلردین
ایمنظومۀایسشانی 
کهایعالبمونولوگرتکگرویی

عطایباح اتمنبواتاکیلمیاهد.گفترگوهایی
بارزنمواهرساییندهبهییزرنیازبهایگاهخدیرندیاایخشهیست:
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ی زییررردیییخررروابرررسنایدیرررد
جملرررۀعرررال ترررورکرررسنایدیرررد
جا نها ایجل رتوایجرا نهرا 
ی نهررا ینرردینهررا ،ی جررا جررا ...








(عطای،1387،ص)83
یینگفترگروبراخدیرنردایمثنرو منطرقیلطیرا،گفرترگروییارجانبرهبرواهرای
علمتهاییخدیرندآامریبلیسییمویاخطا عاییمیاهدرآامییبهجوا،سرخارتر

ساجدبوا فایخویندهریبلیسییبهعنوی موجوا ملخرملنو کهخلیفهبوا آامییی
نپشیافشهبوا،مویاسازن عاییمیاهد:
گفرررتی آامتررروبحررراجررروابرررا 
سررراجدندیینرررا رتررروملرررجوابرررا 
آ یکررریکرررزسرررجدةیرسرررابشافت
ملخرملنو گاتریینسااینیافت
چو سریهیرگارتگفرتی برینیراز
ضررراین مگرررشییرکرررایمرررنبلررراز
حررررقتنررررالیگفررررتی ملنررررو ییه
هر ر خلیفرررهسرررتآامرهر ر یااشررراه
















(عطای،1387،ص)89
گفتوگو با معشوق
ایمثنو ایسرشانیمنطرقیلطیراشراهدنروعایگرا یزگفرترگوهراهلرشی کرههمانرا
گفترگو عاشقبامناوق1یسرت .ایعلرمشییزییرنمثنرو ایسرشانیکرهایسرشا شریخ

.1بخ رسینییزیابیاتایرصفرگفترگوبامناوقیست:تاحالمنتخبانباشد/ایکایمنتنظا
نباشد(سند ،1373،ص)199ریا:باال هاچرهتروی کراابکرنترابکارد/کرزمرنرجرا مرن نیرز
رحایبافقی،1374،ص)41

مداکای هلت(.
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صننا بهعنوی یکیایسشا ها ایرنهی عاییگافشهیست،شیخصرننا ایعالربعاشرقی
ساخویاهرشیدی،بایهاایتقال گفترگوبامناوقخوا(اخشراتاسرا)برواهربرایربره
مناوقمیخویهدتاایدهباحرالزیی یندیخشرهربرایرامسراز 

رگومییاایزا.یز

گفت
کند:
شرررریخگفررررش گررررابگرررروییصرررردهررررزیی
مررررننرررردییمجررررزغرررر عاررررقترررروکررررای
عاشررررررقیییچررررررهجرررررروی چررررررهییامرررررراا
عاررررقبررررراهرررراالکرررررهزاتررررأثیاکررررراا
گفررررتاخشرررراگررررااییررررنکررررای ایسرر رت
اسرررررتبایررررردیاکرررررتیزیسرررررالمشلرررررت...












(هما ،ص)157
ویژگیهای گفتوگو
تویندریژگیهارخ،وصیاتماخ،یایششهباشردکره

عن،اگفترگوایایسشا می
باحلبآنهاایایسشا شناخشهشدهرایکنایعناصاایگاایسشانیاییرندایسشا ییفرا 
نق کند.
منطقیلطیا،ایحاالتگوناگو تبایزنمرواهرایسرشا 
یینریژگیهاایمثنو ایسشانی 

محویعویممیبخاد.

ییبهشکلیرییشیگفترگو
 .1گفتوگو و عينيت:

گفترگوهمانندت،ویا،رسیلهی بای ییضاءنیازخوینندهبهمحلروسرعینریبروا 
یست(.کنی،1381،ص)133نویلندههاچقدیایایسشا بهتوصیفشخ،یتهابپاایزا،
ذیتیندیی باشخ،یتهرا ایسرشا ،
ایحقیقتفقاخوا ییخلشهکااهیست؛زیایه  
هابهبازگوییخویسشههارعویطفشا بپاایزنرد.


شواکهخواشخ،یت

زمانییاینگمی
باآریا یکگفترگو کوتاه،بهییحشیمیتوی ییننیازییباآریاهکاا.
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گفترگوها شخ،یتهراایالبرهال مرشنایسرشا منطرقیلطیرابخر بزیگریییای
باگافشهیندریینگفترگوهابهریسطۀصمیمیتریرینریتوینلرشهینردبرهخروبیعینیرتر
محلوسبوا ایسشا ییناا اهند.
تمامیتفاعاترحویاثیکهایخراللایسرشا ریعرعمریشروند،توسراگفرترگوهرا 
موجواایبینشخ،یتهاعینیتیافشهربای خویننردهملمروسمریشروند.یکرییزجملرۀ

یبزیی کهموجبباجلشگیباریریفکایماغا اییسید بهمق،وامیشوا،ایحقیقرت
همینعن،اگفترگرویسرت.ییرنجایرا عینریسراز حرویا ایسرشا ،یعمرالریفکرای

شخ،یتها،االیلبارزریعناتایسشا ر...کمکفایرینیبهزندهبوا ایسشا رملمروس

عطاییزگفترگوها یینچنینیساشرای

منطقیلطیا
شد ف ا آ میکند.مثنو ایسشانی 
یست:
بسسبکماا گای جا مریاریرد
ایبیابررررانیبررررهایریاررررییسررررید
گفتچو ایی توی ایریر کرای
گفررتآخررایزچررهیاسرریشررامایی
مااگفش آ چه گفشینیلتییسرت
ایبیابرررررا فایخرررررتتنگناسرررررت
گفرررتیگرررایینجرررانبررروا تنگنرررا
تررروکجرررایفشرررااهی هاگرررزبرررهمرررا
















(هما ،ص)215
رایجاییایگاکهعطایبهتوصیفصحنۀبااییکاا من،ویحالجمرییراایزا،برا
یسشفااهیزعن،اگفترگوربیا یرییتیززبا خواشخ،یت،برهعینیرتبخاریبراریر
عقیدهی مییاایزا:
چو شردآ حرالجبرااییآ زمرا 
جررزینررایلحقمررینررافش بررازبررا 
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زیاشدچو ییختیزر خو بلی
سررا کرریمانرردایآ حالررتکلرری
زراایمالیررررررردآ خویشررررررریدییه
اسررتببایرردهبررهیر هرر چررومرراه
گفتچو گلگونۀمراایسرتخرو 
یر خواگرلگونرهتراکراامکنرو 
تررررانباشرررر زیاایچارررر کلرررری
سرررا یریررریباشررردمیینجرررابلررری
















(هما ،ص)212
 .1گفتوگو و طبيعی بودن:

عبلیزهمهبایدبهیااایششهباشی کهایسرشا خرواطبینرینیلرت.ایسرشا یرکشرکل
م،نوعیبهمویارم،اللرتجابۀینلانی رتحمیرلمریکنردکرهطبنرادبردر شرکلیسرت.
م،نوعیبوا یساسایسشا بههما یندیزهشاملگفترگویستکهشاملهاچیرزایگرا
گفترگرو
رعشیمیخویهی گفترگوطبینیباشد،بایداینظاایششهباشی که 

ایسشا ه .
نبایدبام،نوعیبوا یساسایسشا ناسازگایباشد(.کنی،1381،ص133ر)135
منطقیلطیرایزسرااگیربریآالیاریخاصریباخرویایییسرت.
گفترگوهاایایسشا  
لغاتریصطالحاتیکهایآنهابهکاییفشه،بهیینیماکمککااهیسرت.همرا گونرهکره
ایایسشا ششا رساعتعابلمالحظهی ایردهمریشروا،گفرترگروهرا آ نیرزاییی 
ششا ریعنیهلشندریگاایچندجاگفترگو هدهدباماغرا ایگراییشراهدهلرشی ،
یینموضوعنیزعمد یستتاخوینندهباآ چهایذهنماغرا رشخ،ریتهرا ایسرشانی
میگشیا،آشناشوا:

یافررررررتمرررررراا گررررررویکنعمررررررا اییز
سررررا لیگفررررش کررررهچیررررز گررررو برررراز
چرررررو تررررروعمرررررا گویکنرررررد ایمغررررراک
چرررررهعجایررررربایررررردهی ایزیررررراخررررراک
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گفررررتییررررنایرررردمعجایرررربحلرررربحررررال
کررررینسررررگنفلرررر همرررریهفشررررااسررررال
گررررویکنررررد ایرررردریررررکسرررراعتنمرررراا
یررررکامرررر فامررررا یررررکطاعررررتنبرررراا









(هما ،ص)172
 .1گفتوگو و گزینش:

ایسررشا نررویسرایسررشا سررایمجبررویبررهگررزین یسررترهرراعرردیه ر کررهبخویهررد
گفترگوها طبینیبنویلد،بازه اسرتبرهگرزین مریزنرد.یگراایگفرترگوهرا 
ایسشا هااعتکنی ،خویهی ایدکهگفترگوهابراحرافهرا یرزمراهتفرارتفاحاری
گفترگوها مشکویندییا.
اییند.بلیای یزتنایفاترحافها بییهمیت،جاییای 
عطاینیرزایمثنرو ایسرشانیمنطرقیلطیراگفرترگوهرا یرزمراهرغیاضراری یییز
شخ،یتها ایسشان حشفکااهیست.یرمااطهگا یستکرهآیییر 

گفترگوها
رییایی ایسشان ییاییخشیایاییا؛آ جاییکهنیازبرهطروالنیشرد کرالماییا،آ یی
طوالنیکااهیست؛ یمایزسخنا غیاضراری کرهاییرنردایسرشا نقاریندیینردتراح رد
زیاا یاهیزنمواهیست:
ایامنررررد یرررری شرررربلیمرررریگایلررررت
شررریخیزیریاسررریدکرررینگایرررهزچیلرررت
گفرررررتشررررریخاارسرررررشیبرررررواآ مرررررن
کررررزجمررررال تررررازهبرررروا جررررا مرر رن
شررریخگفشررراشررردالرررتبررریخررروی یزییرررن
خررروانمررریباشررردسرررزییتبررری یزییرررن
ارسررررشیایگرررراگررررزینییررررنبررررایتررررو
کررررررونمیررررررااهرررر ر نمیررررررا زییتررررررو
















(هما ،ص)211
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 .4گفتوگو و سبك:

خواییمشناسبرمویفقشخ،یتهاییکهآ جمرالتییبره

نویلندهبایدگفترگو
زبا میآریند،شکلاهد؛رلیفاصرلهرتفرارتزیراامیرا سربکعبراییتگفرترگرور
سبکبقیهجمالتایسشا ،ناهماهنگیییجاامیکند.گفترگونرهتنهرابایردبراشخ،ریت
مشجانسباشد؛بلکرهبایدباسبکنویلنردهنیزه جنسباشد(.جها بکرام،1377،ص 8ر
گااچایآشفشگیمیشوا.

.)137ایغیایینصویت،سبکآفاین 
منطقیلطیاگفترگوهای ییاییسشخدیمسبککای بهکرای
عطایایمثنو ایسشانی 
گافشهیست.ف ا ایسشا ،عایفانهرنمااینیسترسایی گاکوشیدهیستترابراآریا 
حکایاتیکوتاهرتمثیلیررییاکاا شخ،یتها فاعیکهبرهگفرترگروبرایکردیگا
مییاایزند،یینسبکرف ا سمبلیکیییزالبهال گفترگوها آنهابهخوینندهمنشقل

کند،کهبهاهگیا خو یزیینشگاا،حکایتیزتوی منرد شراعاایییسرشا یراایز 
شخ،یتها 

موفقانۀایسشا اییا.چهآ جاکهییر فایمشن(عطای)ایخاللگفترگو
ایسشا ،بهاری یزنفسهادییمیاهد:
گفتتاباتوبرواییرننفرسسرگ
یزبرراتیبلرریسبگایررزابررهتررگ
عاررروةیبلررریسیزتلبررریستوسر رت
ایتویکیکآیزریبلیستوسرت
گرراکنررییررکآیزر خررواتمررام
ایترروصرردیبلرریسزییرردریللررالم












(هما ،ص)195
رچهآ جاکهیززبا هدهدبهگفترگوبایکییزماغا یاایخشهرجها ییمحل
یسبا رگشییمیایند:
هدهرردخررو لهجررهمرراغییهای 
برراخبررایزسرروارآگررهیززیررا 
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گفرررتی مغررراریشررریدیآمرررده
یررا ترراسرراغرراقسرروایآمررده
نررررامایا رمررررایاییررررنجهررررا 
تررابجنبرریبگررشیااییررکزمررا 
هاچیایآ یکنفسمیبگشیا
عماه بریآ هروسمریبگرشیا
چو جها میبگشیابگشیتونیرز
تاکیرگیراربردرمنگراترونیرز
















(هما ،ص)219
 .1گفتوگو و جزئيات:

جز یاتتوجهخوینندهییبهنکشرهی رنگراهیخراصهردییتمریکننرد.ییرنجز یرات
هلشندکهکلگفترگوها ماراینهایتایسرشا مراییمریسرازند«.جز یراتمارغولیت
صحنهیاحاکتشاملنگاه،نقلمکا ،حالتبیانیچهاه،لحنخاصصردی،حرالرهروی،
مکثایگفترگویست.اییینحالت،نویلندهیکیارکن فیزیکریییبراگفرترگرو
همایهمیکند»(.جها بکام،1377،ص)117-8بهیینتاتیب،یراایز ایسرشا برهشرکل

تارطبینیتایتفاقمییفشد.


زنده
توجهبهجز یاترحاکتایگفترگو،ایبلریای یزگفرترگروهراشخ،ریتهرا 
ایدهمیشرواکرهنارانگاتوجرهسرایی گراایسرشا (عطرای)بره

منطقیلطیا
مثنو ایسشانی 
جز یاتایایسشا یست.ایبلیای یزموییاهمایهبراجز یرات،شرامحالرتشخ،ریتر
کن بیارنییرت،ویاشدهیستکرهییرنملرألهتأثیاگرشیی گفرترگوهراییارچنردی 
نمواهیست.
بهاستایا ت،ویا زیبارماندگاییزحکمتیاریاگای،بایسشفااةنمرااینیزشرب
تیرراهرتررایرتوصرریفبرراایرنررده،اعررترظایفررتایرردسررایی گرراییناررا ایاهر
جزیینگای ییبهیثباتمییساند:
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گفررتیزبررییحمرریترروکااگررای
کراایحمررتبررامررنآشررفشهکررای
عاقباز بینچهحکمتمیکند
میکندینکرایریحمرتمریکنرد

حکمتیرایشربی چرو یرازیغ
کررواکیییمرریفاسررشدبرراچررایغ
بنرردیزآ بررراا فاسررشدتیرررزیر
کررا چررایغیربکرر باخیررزیر
یررسبگیررااطفررلییاییهگررشی
کزچهمیکاشیچایغی بیخبرا
زی بگیررااطفررلییترراایحلررا 
میکندبایرباصدشفقتعشا ...
























(هما ،ص)187
ریاایجاییایگاکهساییندةایسشا ،بایسشفااهربهکایگیا یزیدیدهها اماسرشی
رسااهی چو عوارتمثیلسوخشن ایآتر راراشرد رایاکارید آ ،یننکراس
اهندةتوجهفایری خوابهجز یاتیست:
عررواییمرریسرروختآ غافررلبل ری
آ میررزایزخوشررریآ جررراکلرری
مررررااییگفررررتآ عزیررررزنامرررردیی
تاتوگوییآ سوختییرنعروازیی
بررو ترروبرردگررابلرروز عررواهرر 
مرررررینیاسرررررایدمارررررامییزیلررررر 

رعررتییمرریایشررتبایرردبررسعزی رز
کررزجهررا زیررنبررهنرردین هرریچچی رز
















(هما ،ص)213
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 .6گفتوگو و روایت:

جایگاهگفترگوریرییتایایسشا کجاست؟کدیمیکباایگرا یجحرا اییار
گفترگومریشرنوی خبرا زنرده
نق هاکدیمایایسشا چگونهیست؟خبا ییکهای 
یست،ایستهمینحاال،همینلحظهی ایاهیست!یینکاییییرییتبهیینخوبیینجرام
امیگیااربیاشامشکیبرهکامرلبروا 
یرییت،گلشاةرسیعتا یزرعایعییایب 

نمیاهد.

توضیلصحنهیستتاکن لحظهی یرییت.
منطقیلطیاعطاییرییرتهرا حکایراتاییکثراعلرمتهرا،ایطری
ایمثنو ایسشانی 
هاشکلمیگیاند.

گفترگوها موجوابینشخ،یت
ییر بار مشنیبابهاهگیا یزعن،اگفترگو،یرییتایسشا ییبهجلوکااندهرای
شخ،یتهاباه ،جایا یرییتایسشانیییبهیی میباا:

میا گفترگو
مالررررررکاینررررررایییگفررررررتآ عزیررررررز
مرررننررردین حرررالخرررواچرررونیترررونیرررز
گفرررتبررراخررروی خررردینرررا مررریخرررویم
یررررسهمررررهفامررررا شرررریطا مرررریبررررام
مالرررررکاینرررررایگفرررررتی نیرررررکمررررراا
کررر چوتررروشررریطا کلررریییصررریدکررراا
ایررررروتیزیهبررررراارالحولیرررررتنیلررر رت
یزملرررررلمانیبرررررهجرررررزعولیرررررتنیلررر رت
















(هما ،ص)193
گفترگروییبره
میکندرنه 
عطایاییینمنظومۀایسشانینهیرییتییفدی گفترگو 
خوابهاهمریگیراا.آغراز

نفعیرییتیزاستمیاهد.تویزنیاییاریزهاکدیمایجا

کندرجلومییرارهاجاکرهنیرازبرهگفرترگرو

هابخ ربند ییبایرییتشارعمی
میبیند،یززبا شخ،یتهابهیایمهایسشا مییاایزا.
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نویخشیباراریرییتییمحدرامیکند

گایجازهنمیاهدایسشا بهسو یک

سایی 
تابهیینتاتیبطبینیبوا ایسشا ییبهخوینندهناا اهد.بهیینتاتیبعن،اگفترگرو
سه عمدهی ایبازنمایییرندطبینیایایر یرییتایسشا اییا.
وظایف و کارکرد گفتوگو
گفترگوایایسشا بهعنوی یکییزعناصایساسیرمهر ایسرشانی،اییی رظرایفر
منطقیلطیاعطاینیرزایجایرا ایسرشا 
کایکااها ماخ،ییست.گفترگوها ایسشا  
کایکااها بهخ،وصخواشا ییبهخوبیبهنمای گشیششهیند.یزجملۀیینکایکااهرا
موییازیایست:
 .1دادن اطالعات:

باخویند گفترگوها یینمنظومۀایسشانی،بلیای یزیطالعاتمابوطبرهایسرشا یی
اییافشهرباایسشا بهیی مییری .یینگفترگوهامنبرعمهمریبرای ایا یطالعراتبره
خوینندهبهحلا میآیند.
عطایایمثنو ایسشانیمویانظا،ایبلیای یزعلمتها ایسشا بهشکلغیاملرشقی 
ربایسشفااهیزسازةگفترگو،سنیاییاتایطالعاترآگاهیخواییایموییاگوناگو 
یززبا شخ،یتها مخلوقایسشان بیا کند،ییرنیطالعراتمریتوینردشراملباریهرا 
عافانیریخالعیییر ،تنایف یزیدیدهها ییایمرو ،توصریفکیفیراتمنرانی،منافری
گارهییزماام،صفاتنیکربدر...باشد:
گفررتی ایبنرردصررویتمانرردهی 
یررا ترراسرراایکرردریتمانرردهی 
عاررقصررویتنیلررتعاررقمناف رت
هلتشرهوتبراز ی حیروی صرفت
هررراجمرررالیییکرررهنق،رررانیبررروا
مررررااییزی عاررررقتررررارینیبرررروا












(هما ،ص)217
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ریا:
سالکیگفتی برزیگییزجرو 
یینچهجا توستآخابرازگو 
گفرررتییرررنعومنررردیزتاایمنرررا 
اییهمننررینررهمرراای رنررهزنررا 
مررنچرروییارران رلرریایییهای رن
نیزنییممننهماا چنردیزییرن
گ شردماینراجوینماا خروی 
شاممیاییممنیزمراا خروی 

















(هما ،ص)189
 .1معرفی شخصيتها:

فنلرینفنالیفکایرریژگیها ایرنیرخلقییفایاییناا میاهد.نارا 

گفترگو
ایا ریژگیها ایرنیشخ،یتها،باگفترگوییکهیززبا خرواشخ،ریتهراشرنیده
میشوا،بلیایبارییشیارعابلعبولیست.

میتویندیبزییمهمیایجهتآشکایکاا شخ،یتباشد.بهیینمننیکره
گفترگو 
هاشخ،یشینوعگفشایخوا ییاییا.یینملئلهاییی اررجهیست،رجرهیرلییرنکره،
هاشخ،یشیگفشایخوا ییاییاررجهارمهراگفشرای شخ،ریتخروا .یرکمراا
نمیتویندگفشاییکز ییایششهباشد؛یکیسشااایناگاهیزیابیراتییسرشفااهمریکنردکره

یکیینندهتاکلییزآ یسشفااهنمیکند.
ریتهررا ایسررشان ییبرراگفررترگررورزبررا ربیررا خواشررا منافرریر
عطررایشخ،ر 
ریژگیها آنهاییبیا میکند.گفترگوها هدهدباماغرا رنیرزگفرترگوهرا برین

حکایاتایر مشن،ایییی هشخ،یتها ایسشا موفقعملکااهیستریکرییزمروییا
یینموفقیت،ناا ایا ریژگیها ایرنیشخ،یتهایسرت.عطرایبرهشرکلسرنجیدهبرا
آریا چندجملهایخاللگفترگوهاتوینلشهیست،خلقیات،طرازتفکرارنروعنگرا 
گفترگو ماغا برایکردیگا
شخ،یتهای ییبهخوینندهناا اهد.خوینندهایجایا  
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خو ،خ،الرخویسشهها هاکدیماا ییبرهخروبیایمرییابرد،برای نمونرهآنجراکره
طاررسباهدهدبهسخنمییاایزا،خوا ییچنینبهمنافیمیگیاا:

گفرتترانقررا غیرب نقر بلرت
چینیا یی شردعلر ینگارتاسرت
گاچهمنجباییرلماغران رلیرک
یفشهبامنیزع اکرای برهنیرک
یایشدبامنبهیکجامرایزشرت

تررابیفشرراامبررهخررویی یزبهاررت
چو بدلکااندخلوتجرا مرن
تخشررهبنرردبررالمررنشرردیررا مررن

عزمآ اییمکرزینتاییرکجرا 
یهبررا باشرردبررهخلرردمیهنمررا 




















(عطای،1387،ص)127
ربههمینتاتیبهایکیزماغرا (برا،کبرک،همرا ،براز،کروفر)...ایجایرا 
گفترگوهایاا بهمخاطببهمنافیگافشهمیشوند.
منطقیلطیانیزعابلتمییزیست.چنا کهای
یینیرندایحکایاترایسشا ها ایرنهی  
حدیثنفسها شیخصننا باخوا رنیزگفرترگروی برامایردی برهایگیرا هرا 
ذهنییینشخ،یتییبااهریرییبهعنوی شخ،یشیعاشقرشیدی،کههلتربروا یی
بازا،میشناسی :

ایعاقمی

یررررای ییررررنچنرررردینعالمررررتیمارررربیسررررت
یررررررامگررررررایرزعیامررررررتیمارررررربیسررررررت
یرررررازآهررررر شرررررمعگررررراار مرررررااهشرررررد
یرررررررازشرررررررامالبررررررراماییرررررررااهشرررررررد
شرررررباییزیسرررررترسررررریهچرررررو مرررررو یر
رینررررررررهصرررررررردیهیفشمرررررررریایکررررررررو یر
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مررررررنبلرررررروزمیمارررررربیزسرررررروای عارررر رق
مرررررررننررررررردییمطاعرررررررتغوغرررررررا عارررررررق
عمررررراکررررروترررررارصرررررفبیررررردیی کرررررن 
یرررررررابرررررررهکرررررررامخویارررررررشنزیی کرررررررن 
صررررررباکرررررروتررررررایررررررا ایایمررررررنکارررر ر 
یررررراچرررررومررررراای یترررررلمررررراایفکنکاررررر 
بخررررررتکرررررروترررررراعررررررزمبیرررررردیی کنرررر رد
یرررررررامرررررررایایعارررررررقیریرررررررای کنرررررررد
عقرررررررلکررررررروتررررررراعلرررررر اییررررررری آریم
یرررررابرررررهحیلرررررتعقرررررلبررررراخررررروی آریم...





















(هما ،ص)153
 .1معرفی محيط داستان:

گفررترگوهررا 

گفررترگررومحرریاایسررشا ییمنافرریم ریکنررد.عطررایایالبررهال 

شخ،یتهرا ایسرشانی ،محریارف را ایسرشا ییبرهخویننردهمنافریمریکنرد.رعشری

میخویهدباگفترگوبهخوینندهیطالعاتبدهد،طبینییستکرهایبرایةمحریانیرزییرن

یطالعاتییبهخویننردهمنشقرلخویهردکراا.ایبلریای یزگفرترگوهرا،زمرا ،مکرا ر
موعنیتیییزگفترگوهامشوجهمیشوی :
ایگررررا گفررررش الرر ر یرررراآترر ر یسرر رت
زینکرررهزیاربررروامرررنجررراییخرررو یسر رت
هلررررررتع،ررررررا زینگررررررایرالگاررررررا 
خلرررررررقیینظرررررررایةآ جرررررررا فرررررررزی 
شرررررراهماغرررررران برررررراآ ع،ررررررابلنررررررد
چررررو کارررر آخرررراایییررررنریا گزنررررد












(هما ،ص)212
ریا:
خویجررهی مرریگفررتایرعررتنمرراز
کا خدییحمرتکرنرکرایمبلراز




منطقالطير؛ روایتی گفتوگومحور (بررسی سازۀ )...
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ییرررنسرررخنایوینرررهی بارررنوایزیر
گفررتیحمررتمررینپوشرریزرایزیر
تررروزنرررازخررروانگنجررریایجهرررا 
مررریخایمرررییزتکبررراهرررازمرررا 

منظرررا سرررابرررافلرررکیفایشرررشه
چهرررررایایویی برررررهزیبنگاشرررررشه
اهغرررالمراهکنیرررزککرررااهسررراز
یحمتیینجاکیبوااییرااهییسرت
نیررکبنگرراترراترروبرراییررنجملررهکررای
جررا یحمررتایی آخرراشررامایی




















(هما ،ص)197
عطایبایسشفااهیزیینشگااایسشانی،خوینندهییایجایا محیاایسشانیرمنافریآ 
عاییمیاهد.


نتيجه
منطقیلطیاعطاییزیهگشیعن،اگفترگورچگرونگیکرایبااییرنعن،راای
مثنو  
یینمثنو ایسشانی،عابلتأملبواهرایخرویتوجرهیسرت؛یمرایکثراگفرترگوهراایییرن
مثنو هما ینگکالسیکییاییند.گفترگوها یما ها مدی ،تاحدممکرنکوتراه
رموجزیسترشخ،یتبهجا سخناینی،فقاکلماتییندکییبهزبرا مریآریا؛رلری
منطقیلطیاعطای،بهریژهایگفترگو هدهدباماغا ،باگفترگوهرا بلنرد
ایایسشا  
یینشخ،یتهایربهیرهلشی .گاهیکنویخشیریکسانیبیا رزبا شخ،یتهرا،کره

گفترگوهرا 
یمارزهیزمنایبایسشا نویلیمدی یست،اییینایسشا ایدهمیشوا.ای 
ایرنهی یینمثنو ایسرشانی،بلریای 

منطقیلطیارنیزحکایاترایسشا ها
ایسشا یصلی 
رریژگیها یینسازةایسشانیعابرلتارخیصیسرت،کرهیزجملرۀییرنمروییا

یزرظایف
میتوی بهریژگیهاییچو گفترگورعینیت،گفترگورطبینریبروا ،گفرترگرور
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گزین ،گفترگورسبک،گفترگورجز یاترگفرترگروریرییرتیشرایهکراا.یز
نیزمیتوی موییا چو گفترگوریطالعات،گفترگور

رظایفرکایکااگفترگو
شخ،یت،گفترگورمحیاایسشا یینامباا.
یکییزریژگیهاییکهایگفترگوها یینیثابهشکلچا گیاایدهمریشروا،آ 

یستکهیینگفترگوها،کهبای یینایسشا ساراهشدهیند،یگابهشکلملشقلخوینرده
خوینندهیغبتمیکندآنهاییبایهاربایهابخوینردرلرشتببراا؛

شوند،زیباربدیعهلشند.
ایحالیکهگفترگوها ایسشا ها یمارز بهتنهاییتایینحدگیایییندییند.
نق یاینگسازةگفترگروایمثنرو منطرقیلطیراریسرشفااةچار گیراآ ایییرن
منطقیلطیاییبهعنوی یرییشیگفترگومحویمنافینمواهیست.
منظومۀایسشانی ،





منابع
 یوینامدیییا ،تقی،)1383(.یمزرایسشا ها یمز (چامشا )،تهای :ینشااییت
علمیرفاهنگی.

 جها بکام،محمدحلین،)1377(.جلشای ییایمو گفرترگرواییمرا رایسرشا 
کوتاه،مجلۀعلمیایناکدةیاسشای رمامایی،سالیرل،شمایةارم.


زیینکرو ،عبدیلحلرین،)1383(.صردی برالسریماغ(ایبرایةزنردگیریندیارۀ


عطای)(چامچهایم)،تهای :ینشااییتسخن.

غزلها سند ،بهیهشمامیسماعیلصرایمیرحمیرد
 سند ،م،للیلدین ،)1373(.

م،دق،تهای :ناایلباز.
 صررفا،ذبرریلیه،)1384(.ترراییخیابیرراتییررای (،خالصرۀجلرردیرلرارم)،تهررای :
ینشااییتعقنوس.
منطقیلطیرا(چرامهارش )،ت،رحیلمحمردجرویا
 عطای،شیخفایدیلدین ،)1387(.
ماکوی،تهای :ینشااییتیلهام.
 کنی،ریلیامیاتایک،)1381(.چگونهیابیاتایسشانیییتحلیلکنی ،تهای :ناازیبا.

 گاجی،م،طفی،)1379(.بایسییبنراارگلرشاهترأثیاگفرترگوهرا عاآنریای
یابیاتعافانیمنظومباتأکیدبامثنرو ،تهرای :اینارگاهتابیرتمردیس،اینارکدهعلروم
ینلانی،یایا نامهکایشناسیییشد.
 میاصااعی،جمال،)1381(.عناصاایسشا (چامچهایم)،تهای :ینشااییتنیلوفا.

 رحایبافقی،کمالیلدین،)1374(.ایوی (چامارم)،برهکرروش یاریرزبابرایی،
تهای :ناانخلشین.

 یاری ،هاا ،)1391(.یزع،هبهیما (بایسییمیاییسال بهمنزلرۀمرشن گرشیییز
اریی ع،هبهع،ایما )،تهای :ینشااییتسخن.

عطار و ايرانشناسان
(ديدگاه و پژوهشهاي ايرانشناسان قرن نوزدهم و بیستم
درباره عطار نیشابوري)
*

دکتر محمود جعفري دهقي
منیر عزيزي

**

چكيده
فایدیلدینعطایبهعنوی یکییزمنارفتاینشاعای عافانیییای نهتنهاایمازها کنونی
ییای  ،بلکه فایتا یزیین مازها رحوزة ییای فاهنگی ر بهریژه ای ییریا مویا توجه عایی گافشه
یست.ایییای عطایهموییهمویاتوجهبواهیست،یزتشکاهارلشااه سماعند کهشامحال
عطاییینوشتتایرزگایمناصاکهمحققانیچو نفیلی،فارزینفارصفابهتحلیلزندگیر
آثایعطاییاایخشند؛یماایانیا غا یزعا نوزاه بواکهنخلشینتاجمهها آثایعطایبه
زبا  ها فاینلو رینگلیلیمنشااشدرایعا بیلش باتاجمهبهسایازبا ها،محبوبیتعطای
ایخایجیزییای گلشا یافت.
یز آنجا که ای زمینۀ گااآری ر تهیه فهاسشی یز کایها محققا غیاییاینی ایبایة عطای
تاکنو بایسی جامنی صویت نگافشه ،هدف یز یین یژره منافی تحقیقات ر تاجمهها 
اینیبهآثایعطاییاایخشهیند.ایساخشاییین

ییای شناسانییستکهایحوزةیابیاترعافا یی
مقالهیسیزمنافییجمالیعطایرآثاییر،تقلی بند زمانیبامبنا عا نوزاه ،بیلش ،بیلت
ر یک ر منافی محققا با مبنا ملیت آنها ینجام شده یست .ییای شناسانی که ایبایة عطای
یژره یاتاجمهایششهیند،عمدتادیزکاویها ینگلیس،آلما ،فاینله،یرسیهرییشالیابواهرای
عا بیلش ربیلتریک یزکاویها هند،تاکیه،هیین،م،ارجمهوی آذیبایجا نیزعدهی 
ناگفشهنماندکهایسالها 

بهتحقیقایبایةعطایرتاجمهآثایر بهیینزبا هایاایخشهیند.
هایاایخشهیندکهای

یخیاباخییزمحققا ر مشاجما ییاینینیزبهتاجمه آثایعطایبهسایازبا 
یایا مقالهیشایهی کوتاهبهیینتاجمههاشدهیست.
کليدواژه :فایدیلدینعطای،ییای شناسا ،عا نوزاه ،عا بیلش .
* .یسشااگارهفاهنگرزبا ها باسشانی،ایناگاهتهای

(mdehaghi@ut.ac.ir(.

**.ایناجو کایشناسیییشدییای شناسی،ایناگاهتهای

)azizimonir@ut.ac.ir( .

تاییخرصول97/1/23:تاییخیشیا 97/2/29:

مقدمه
اینلشهیند.ای ییای یز

فایدیلدین عطای نیاابوی یی یز ماهویتاین شنای عافانی ییای 
ایاباز ایبایة عطای مطالنات ر تحقیقات فایری صویت گافشه یست؛ یما ای عار نوزاه ر
شاقشناسا ییریایی با یابیات ییای  ،یبشدی ت،حیل ر بند
بیلت میالا ر یس یز آشنایی  
تاجمهآثایعطایمویاتوجهآنهاعاییگافت.محققا ییریاییبامقابلهنلخهها خطیای
اسشاس خوا به ت،حیل آثای عطای یاایخشند ر یس یز ینشاای آنها ،تاجمه آثای نیز توسا
تاجمهها 

شاقشناسا آغاز شد .توجه به عطای ای فاینله با 
خوا م،ححا یا ایگا  
سیلوسشا ارساسی رگایسن ارتاسی شارع شده ر بندها به ریژه ای ینگللشا ر آلما یین
مطالناتانبالشد.
ای چایچو مقاله حاضا ،یس یز منافی یجمالی عطای ر آثای یر ،ییای شناسانی که
شدهیند.یبشدیتقلی بند زمانیبامبنا 
ایبایةفایدیلدینعطای تحقیقاتیایششهیند،منافی 
عا نوزاه ر عا بیلش ر سپس منافی یین یفایا با مبنا ملیت آنها ینجام شده یست.به
طوی کلی ییای شناسانی که ایبایه عطای یژره

ایششهیند ،عمدتاد یز کاویها 
یا تاجمه  

سالها یخیا یز کاویها هند ،تاکیه،
ینگلیس ،آلما  ،فاینله ،یرسیه ،ییشالیا بواه ر ای  
عالعهمندشدهیند.
عدهی بهتحقیقایبایهعطای 
هیین،م،ارجمهوی آذیبایجا نیز 


 .1مختصری از زندگی و آثار عطار
یبن شنبا عطای نیاابوی که
یبکا یبایهی بن م،طف 
یبوحامد فایدیلدین محمدبن یب 
نلبت یر یی به یبوذی غفای مییسانند ر به عول ضنیفی ای  3شنبا  513ای عایه کدکن
نیاابویمشولدشده،بیاشاعماخواییایشهانیاابویگشییندهربهعطای راریفارشیر
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کااهیند.یر
طبابتماغولبواهیست(.نفیلی،1344،ص)113کنیهیریییبوطالبنیزذکا 
یحشماالد ییاه یدی خوا عطای یی یی گافشه یست.ایبایه ینقالبی که ای زندگی عطای ی 
ایاه ر یر یی به سو عافا کااند نیز یفلانههایی ذکا شده یست( .صفا،1339 ،ص  859ر
ایاهیند،
)858ای زندگینامههایی که بندها بای عطای نوششهیند ،ایسشا هایی یی به یر نلبت  
یز جمله ای شام توبه کاا یر ،شام مشباک کاا جاللیلدین یرمی ای خااسالی ،ر
منجزهعدرسیتعطایبندیزماگ(.بایر ،1351،ص)193-197
بایر بامبنا کشا للا یلغیبعطایبیا کااهکهیرسفاها بلیای ایششهریزی ،
کوفه ،م،ا ،اماق ،مکه ،هند ر تاکلشا اید کااه ر ای یایا به رطن خوا نیاابوی
بازگاشه یست.عطای سی ر نه سال یز عما خوا یی به گااآری یشنای ر سخنا صوفیا 
صاف کااه ر هاگز یز هنا شاعا خوا بای مدم یسشفااه نکااه یست( .بایر ،1351 ،
ص )194عطای ای یرییل عما مدتی ای ماهد زندگی کااه ر یس یز مدتی سکونت ای
مکهرسیاحتایکوفه،ی  ،خایسا ،سویحلجیحو رسیحو ،چینرخشا،تاکلشا ر
هندرسشا به نیاابوی بازگاشه ر یرعات آخا عما خوا یی به تألیف آثای ر نظ یشنای
یگشییند(.نفیلی،1344،ص)114ایبایهتاییخرفاتعطاییخشالفنظاهابلیاییست؛
م 
خهایی چو ،332 ،313
باخی یین تاییخ یی  327ق.به است کفای مغول اینلشهیند ر تایی 
317ر318نیزبای آ ذکاشدهیست(.صفا،1339،ص)834-835
 .1.1معرفی آثار عطار و سبك او:

نقل شده که عطای نزایک به اریلت هزیی بیت ایششه یست .ایوی ع،اید ر غزلیات
شامل اه هزیی ر صد بیت؛مجموعه یباعیات به نام مخشاینامه ای نوزاه با ر خوا عطای
ذکا کااه که ش

هزیی بیت بواه که هزیی بیت آ یی خوا شلشه یست؛ مثنو 

جویهایلشیت شامل ار هزیی بیت؛ مثنو مظهایلنجایب شامل چهای هزیی بیت؛ مثنو 
بتنامه شامل هات
بلبلنامه یا گل ر بلبل شامل هزیی بیت؛ مثنو م،ی 
رصلتنامه؛ مثنو  

منطقیلطیا
ینامه شامل هفت هزیی بیت؛ یسایینامه شامل ارهزیی بیت؛  
هزیی بیت؛ مثنو یله 

41

شامل ش

نامه انجمن مفاخر

هزیی بیت؛ خلار ر گل یا گل ر خلار یا خلارنامه شامل هفت هزیی بیت؛

تنامه،
شامیلقلب ،رصی 
یششانامه شامل هزیی بیت؛ منایجنامه شامل هزیی بیت؛ جویهانامه  ،
یسانامه شامل هزیی بیت؛ حیدینامه یا
اطنامه ،ب 
یندنامه شامل هزیی بیت؛ هیالجنامه ،خی 
حیدی نامه ،للا یلغیب شامل سه هزیی بیت؛ هفت ریا که علمشی یز منطقیلطیا یست،

اهنامه(،نفیلی،1344،ص)114جوی نامه،یلانامه،لیلیرمجنو ،محموارییاز،صد
سی 
ایاهیند ،یز یر نیلت.آ چه
مفشامیلفشوم ر کنزیالسایی که به عطای نلبت  
یند ،گل ر هامز .
ینامهر
بتنامه،یله 
منطقیلطیا،یسایینامه،م،ی 
بهطویعطنییزعطاییست،ایوی ،یباعیات ،
فشوتنامهکوچکمنظومینیزاییا(.نفیلی،1344،ص)115
خلارنامهیستر 
عطای که تمایالت شینی ایششه ای کشا مظهایلنجایب (که یین یز یلقا علی بن
یبیطالب (ع)یست)یین تمایالت نیارمند شینی یی ناا ایا .همین یما سبب خا گافشن
ریجبیلقشل یعالم

یمشهب سماعند نلبت به یر شد؛ به طوی که یر یی ملحد ر 
فقها سن 
کااه ر با تحایک عویم ر حمله آنها به عطای ،یر مدتی ای مکه منزر شده ر آخاین یثا
خوا منظومه للا یلغیب یی ای آنجا تألیف کاا( .بایر  ،1351 ،ص  )194بدیعیلزما 
فارزینفاکشابیمف،لایشامیحویلرآثایعطاینگاششهکهایآ عالرهباشامیحویل
بتنامه ر نیز تکملهی ایبایه شیخ صننا 
منطقیلطیا ،م،ی 
ینامه  ،
ر به نقد ر تحلیل یله 
یاایخشهیست(.ی.ک:فارزینفا)1353،
جلترجو یاندگا به

منظومهی بالغ با  4311بیت یست که موضوع آ 

منطقیلطیا 

ییهنمایی هدهد به عنوی ماشد بای یافشن سیماغ یست.عدیت یبشکای ر تخیل عطای ای
یهایی یست که موجب
یسشفااه یز یمزها عافانی ای بیا ایسشا با زبانی یری یز ریژگ 
منح،ا به فاا شد یین منظومه شده یست( .صفا ،1339 ،ص  )833-834ای نثا فایسی
تشکاۀیالرلیاءیزسلیستاینکشا ها فایسیربهشایننمونهسبکیناا عافانیییای ای
عا شا یست(.نفیلی،1344،ص)114
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شیوه کای عطای سااه ر عای یز تکلف یست .یر با شنا فامایای مخالف بوا ر یین
مخالفت یی ه یز طایق یعشایضات عافانی ای یشنای خوا ر ه به طوی ضمنی با ینشخا 
شیوه سهل بیا ر نزایک به تاینهها عامیانه ر عدم یسشنمال صنایع لفظی ناا ایاه یست.
سااهنویلی عطای یی یین بدینی که یر یز میا یایبا بانخاسشه ر یز
ایست نیلت که علت  
اهریی شها بواه یست؛ بلکه یر یز زمانه خوا ر ه چنین فاهنگ خایسا  ،مارییءیلنها
یی 
سااهنویلی عطای ای ریعع
ر غا ییای ر عابلشا شاعی شناخت رسینی ایشت .علت  
اهری
بواهیند.خطا یر به ماامی بوا که خوا یز میا آنها به عنوی یک یی 
مخاطبا یر  
باخاسشه بوا ر یز یین یرست که یز فولکلوی ،فاهنگ غالب شها ر یشنای غنایی تکایی 
یبخاد.فاهنگشنا
یکندربایسشفااهفایری یزیایفبهیشنایغناییآهنگم 
یسشفااهم 
شفاهی ای آثای عطای بلیای یثاگشیی بواه یست.یر تنها شاعا عار رسطی بوا که سدها یی
شکلشه ر به سارا یشنای یخالعی یندآموز به صویت یباعی به عنوی عالب مطلو 
نگونهیشناییسشفااه
فاهنگماامیاایخشهیست؛ایحالیکهعمدتادیزعالبمثنو بای یی 
یشد(.زند،2533،ص151ر)149
م 
 .1سير مطالعات ایرانشناسان درباره عطار
محققا ییای شناس یز کاویها گوناگو ایبایه عطای یژره هایی ایششه ر عمده
فنالیتآنهانیزایارحوزهت،حیلآثایعطاییزیر نلخهها خطیرتاجمهآثاییربه
زبا ها ایگابواهیست.ایعا نوزاه میالا نخلشینتوجهاتبهعطایمنطوفشدر
یتوی ت،حیل ر تاجمهها بایر سیلوسشا ارساسی یز یندنامه عطای ر
آغاز آ یی نیز م 
منطقیلطیابهزبا فاینلو اینلت.ایعا بیلش نیزیینیرندیایمهییدی
گایسنارتاسییز 
کااه ر عالره با تاجمهها آثای عطای به زبا ها فاینلو  ،ینگلیلی ،آلمانی ،ر یرسی،
عالعهمند
ییای شناسا یز سایا کاویها چو هیین ر هند ر تاکیه به مطالنه ایبایه عطای  
کااهیند.ای یایمه ،فهاسشی یز نام یین ییای شناسا ر آثای
شده ر گاه آثای یر یی نیز تاجمه  
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آنهاایبایهعطاییاتاجمهآثایر رتحلیلییزمه تاینکایها یینمحققا ذکاخویهد
شد .یبشدی بایسی کایها تحقیقاتی عا نوزاه ر سپس عا بیلش با طبق ملیت
ییای شناسا ،ییی هشدهیست.
 .1.1قرن نوزدهم:
 .1.1.1ایرانشناسان فرانسوی
سيلوستر دوساسی ،آنتوان ایزاک بارون

1

(1758ر)1838

شاقشناسی ،زبا ریابیات عابیریابیات فایسیبوا.
سیلوسشاارساسیمشخ،صای  
(فیارزآباا رهمکایی ،1393،ص)135یزآثاییرت،حیلر سپستاجمهیندنامهعطای
یستکهای1819اییاییسمنشااکاا:
)Attar, Farideddin. “le livre des conseils”, (manuscrits person N.261
traduit par Silvestre de Sacy, notices et extraits desmanuscrits de la
bibilotequenationale 1, 1787, 597-306, Wien, Funddrubendes orients, 1811,
avec lerratapublie au ME, 1813, 1-24, 211-233, 451-469, Paris,
Deburefreres, 1819.

ای صفحه عنوی به زبا فایسی چنین آمده یست« :کشا یندنامۀ شیخ فایدیلدین عطای
که طبع شد به یهشمام کمشاین بندگا خدی بایر سیلوسشا ارساسی ای مدینۀ محارسه
یاییز».
مقدمهی به زبا فایسی نگاششه یست که نثا مانند نثا ملجع

ارساسی با یین کشا 
دهی به زبا فایسی
ایششه ر با مهایت ر زیبایی نوششه شده یست.ای ینشها مقدمه نیز ع،ی 
که ساراه خوا ارساسی یست ای سشای

لو یس هاشده (لویی هجده ) آمده ،سپس

علمشی یز کشا عبدیلازیق سماعند ای شام زندگی ر آثای عطای آمده یست.ارساسی
ایمقدمهبهمحاسنیندنامهعطایرهدفرشامت،حیلخوایشایهکااهربهعنوی مثال
ایبایه یندنامه عطای چنین گفشه یست«:کنز فویید گوناگو یست ر ذخیاة ثمایت ر عقاعیا
یتا،ص )8
ینگاینگ ...عقد یست یز جویها ر آللی حقایق انویّه ر اینیّه ( .»...ارساسی ،ب 
1. Antoine Isaac Baron Silvestre de Sacy.
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تاجمه ارساسی یز یندنامه عطای به زبا فایسی نیز با یین ماخ،ات تاجمه شده یست:
«یندنامه ،به ت،حیل ر تحایه سیلوسشا ارساسی ،تاجمه ع.یرمبخاا  ،تهای :ینشااییت
یساطیا.»1373،
گارسن دوتاسی ،ژوزف اليوردور 1114(1ـ )1818

گایسنارتاسی خاریشناسیفاینلو بواکهزبا ها شاعییینزاسیلوسشاارساسی
آموخت.یزمه تاینکایها یرت،حیلمنطقیلطیاای1857مرسپستاجمهآ بهزبا 
فاینلو ای1833میست:
Muhammad ibn Ibrahim (farid-ul din) called attar. Mantic uttair.
Publieenpersan parM.Garcin de Tassy. Paris: 1857, 1863.

منطقیلطیا ت،حیل ارتاسی چنین آمده یست« :کشا منطقیلطیا من
ای صفحه یبشدی  
ت،نیف شیخ فایدیلدین عطای طبع شد بهیهشمام ک تاین بندگا خدی گاسین اطاسی ،ای
مدینۀمحارسهیاییز،بهمطبنهخانۀیااشاهانهایسنه187عیلو مطابقسنه1273هجا ».
(ی.ک :ارتاسی )1833 ،بندها جا نات ینگلیلی یین یثا یی یز زبا فاینلو به زبا 
ینگلیلیتاجمهکاا(.ی.ک:نات)1931،
ارتاسیاریثاایگانیزایبایهعطایاییاکهعبایتندیز:
 بخ هایی یز زندگی شیخ صننا بنابا حکایات فایسی فایدیلدین عطای 2که ای
1855منشااشد؛
منطقیلطیا عطای 3منشاا شده ای .1853
 شنا فللفی ر اینی نزا ییاینیا ؛  
(فیارزآباا رهمکایی ،1393 b،ص)311
1. Joseph Héliodore Garcin de Tassy.
2. Episode de la vie Sanan, dapres le conte person de farid Uddin attar, intitulee mantic uttair,
ROAC 18, 1855, 362-375.
3. La poeisephilosofi que et religieuse chez les persans: le language des oiseaux. (the mantiq
al-tair of attar). Paris: Iptimerie de Dubuisson, 1856.
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پاوه دوکورتی ،آبل ژان باتيست ماری ميشل)1881-1811(1

تاجمهی یز تشکاۀیالرلیاء یی به زبا فاینلو ر با مبنا 

یین شاقشناس فاینلو 
استنویس یریغوی ینجام ایا که ای  1889ای یاییس با عنوی ذیل به چام یسید.

ننژیارهمکایی ،1383،ص:)54
(ماکی 
Tezkereh-i-eulia. Le memorial des saints. Traduit par A.J.B.M.M. Pave
de Curteille. Sur Le manuscript ouigour de la bibilothequenationale . Paris.
1889-1890. Entroduction de Eva de vitray-meyero-vitch. Paris: ed. Du seuil
1976.
 .1.1.1ایرانشناسان آمریكایی

دُل ،ناتان هسكل1852(2ر)1935
منطقیلطیاعطاییزآثاییرستکهای1899
سالما ریبلالیثاجامیهمایهبابخاییز 
ننژیارهمکایی ،1388،ص)228
منشااکااهیست(.ماکی 
 .1.1قرن بيستم:
 .1-1-1ایرانشناسان انگليسی
جان نات 1111(1ـ )1811

منطقیلطیایزعطاییستکهیزیر 
یکییزآثایمه یرایزمینهیابیاتفایسیتاجمه 
تاجمه فاینلو «گایسن ارتاسی» یز منطقیلطیا ،تاجمه ینگلیلی یین مشن یی ینجام ایا.
(نات،1931،ص147ر.)137
نيكلسون ،رنلد الين)1141-1868( 4

نیکللن چو یز بلیای شاییا یک مشاج خو ر موفق بواهر عالعه به کای تاجمه
ایششه ،توینلشه که یز نظ ر نثا شاعی تاجمهها خوبی ییی ه اهد .یز جمله تاجمه یشنای
عطای ،حافظ ر مولو که بلیای به یصل یثا نزایک هلشند( .یسشمی،1391 ،ص )138یز
آثای نیکللن ای زمینه یابیات فایسی ر عافا یسالمی ،تاجمه تشکاۀیالرلیاء یز عطای یست

1. pave de courteille Abel jean Baptiste Marie Michel.
2. Nathan Haskell Dole.
3. John Nott.
4. Reynold Alleyne Nicholson.
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که جلد یرل آ ای سال  1915م ر جلد ارم ای  1917م منشاا شد( .هما ،ص )173ای
ییای تشکاۀیالرلیا ت،حیلنیکللو بایینماخ،اتمنشااشدهیست:تشکاۀیالرلیاء،به
کوش

یحمد آییم ،با مقدمه یحمدخا عزرینی ،تهای  :ناا یارینه1379 ،؛ تهای  :ناا

ییامبا(.»1388،فیارزآباا رهمکایی ،1393 d،ص)84
1

2

یین کشا جلد سوم یز مجموعه مشو تاییخی زبا فایسی بواه یست.جلد یرل یین
تاجمهبامقدمهینشقاا ایشامیحویلعطاییزت،نیفمیازیمحمدبنعبدیلوها عزرینی
ر به تاییخ  24شویل  1322که ای لند نوششه شده به چام یسیده یست.عزرینی ای یین
مقدمه کشب منلو

ینامه ،یسایینامه،
به عطای یی یین موییا ذکا کااه یست :یله 

بلبلنامه،یندنامه،جویهانامه=جوهایلشیت،
تنامه ،
رصلتنامه،رصی 

منطقیلطیا،
بتنامه ،
م،ی 
یسَانامه ،خلارنامه (خلار ر گل؛ گل ر هامز) ،حیدینامه ،مخشاینامه،
الجنامه ،بِ 
هی 

شامیلقلب ،مظهایلنجایب ،للا یلغیب ،تشکاۀیالرلیاء ،هفت
یششانامه=ششانامه ،ایوی   ،
ریا (ی.ک:نیکللو .)1915،
ای جلد ارم 3عالره با مقدمه نیکللو  ،ای ینشها کشا سه فهاست یعالم با عنوی 
فهاست یلاجال ر یلنلاء؛ فهاست یالماکن ر یلقبایل ر فهاست یلکشب تهیه شده یست.
جدرلی یز مقایله مشن ار کشا تشکاۀیالرلیاء ر یساله عایایه یز یبویلقاس عایا نیز ای
یایا یینجلدییی هشدهیست(.ی.ک:نیکللو )1917،

1. Persian historical texts.
2. Part 1 of the tadhkiratul-awliya (meories of the saints) of muhammad ibn ibrahimfariduddin
attar, Edited in the original Persian, with preface, indices and variants by reynold a.
Nicholson, M.A. lecterer in Persian in the university of Cambridge, and some time fellow of
trinity college, Cambridge,With critical introduction by mirza Muhammad b, abdul-wahhab-I
qazwini, Leide: e.j. brill, 1905.
3. Part 2 of the tadhkiratul-awliya (meories of the saints) of muhammad ibn ibrahimfariduddin
attar, Edited in the original Persian, with preface, indices and variants, and a comparative
table showing the parallel passages which occur in the risalatul-qushayriya of abul-qasim alqushayri, by reynold a. Nicholson, M.A. lecterer in Persian in the university of Cambridge,
and some time fellow of trinity college, Cambridge. Leide: e.j. brill, 1907.
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آربری ،آرتور جان)1161-1121( 1

دههرا 
آیبا ینگلیلریرمشخ،رصایزبرا ریابیراتفایسریرعابریبروا.یرگزیر 
منطقیلطیاییبهزبا ینگلیلریتاجمرهکراا.آیبرا ییرنگزیردهیییزریرایی رت،رحیل

یینولدنیکللو ینشخا کاا.ر ایییاگفشای کهبایینکشا نگاشرشه،یبشردیمخش،را 
اهها ت،وف،ت،وفایییای ،ریدیدآمد یابیاتصوفیانهاییابیاتفایسری
ایبایهیی 
بحثکااهرسپسبهمنافیتشکاۀیالرلیاءیاایخشهیست.آیبا بای آشناییخویننردگا 
نامررهی مخش،ررایزر رسررپسیررک
غاب ری،اییبشرردی شررامحررالهرراصرروفی،زندگی 
کااهینرد،ذکراکرااهیسرت(.یک:آیبرا ،
کشا شناسییزآثای کهبهآ صوفییشایه 
زهها عطاییییزنوششنتشکاۀیالرلیاءمطابقت،حیلنیکللو ،بهصرویت
)1933ر ینگی 
مف،لذکاکااهیستکهباخییزآنهاعبایتندیز:


بهایخویستبایایی اینیعطای؛



یااگای بای اعا خیا؛



فوییدسخنماای حقرماایخبای ینلا ها؛



عالعهعطایبهصوفیا ؛



اعا خیارمداییریممقدسهماای خدیریمیدبهشفاعتآنها(.آیبا ،1373،

ص)21-23
هاچنرردکررهعطررایبررهصررویتاعی رقمنررابعرمأخررشمررویایسررشفااهخرروااینوشررشن
تشکاۀیالرلیاییذکانکااه؛یماآیبا بامبنا شویهدایخلیرمشنریتوینلرشهییرنمنرابعر
مأخشییشناساییکند:




اتیلماایختألیفیبومحمدجنفابنمحمدخُلد (عا 4هر.ق)؛
حکای 
کشا یللمعیثایبون،اعبدیهبنعلیسایج(عا 4هر.ق)؛
طبقاتیل،وفیهیثایبوعبدیلاحما محمدبنحلینسلّمی(عا 5هر.ق)؛

1. Arthur John Arberry.
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حلیهیالرلیاءیزیبوننی یحمدبنعبدیهیصفهانی(عا 5هر.ق)؛
یسالهعایایهیبویلقاس عایا (عا 5هر .ق)کرهمنبرعیصرلیعطرایاینگرای 

تشکاۀیالرلیاءبواهیست؛


کافیلمحجو یزیبویلحلنهجویا (عا 5هر.ق).


عولها ر
ه چنین به نظا آیبا عطای به نوششهها باخی یز صوفیا ر نقل  
تکنگاشتهاایبایهصوفیا رماایخنیزاسشاسیایششهیست.آیبا ایینشها ییاگفشای

خوا یک جدرل تطبیقی یز زندگینامه صوفیا نیز با مقایله چهای یثا یز عطای ،سلمی،
عایا ،رهجویا تهیهکااهیست(.آیبا ،1373،ص)23-27
بویل ،جان اندرو)1118-1116( 1

ینامهبهزبا ینگلیلیینجامایاکهای1973ایینشااییتایناگاه
تاجمهی یزیله 

بویل
منهلشامنشااشد(.ی.ک:بویل)1973،
مقالهی نیز
ه چنین بویل مدخلی ای دایرۀالمعارف ییاینیکا ایبایه عطای 2نوششه یست ر  
ننژیا ر
با عنوی مثنو ها مشهبی فایدیلدین عطای 3اییا که ای  1977منشاا شد( .ماکی 
همکایی ،1382،ص)488
ایوری ،پيتر)-1111( 4

تاجمهی یزمنطقیلطیابهزبا ینگلیلی

ییشاییوی مشخ،صمطالناتییاینییست.یر
یزآنهمای شیملمنشاا
ینجامایاهکهای1998ایمجموعهمشو یسالمیربامقدمهی  
شدهیست.ی.ک:

The speech of the birds. Concerning migration to the real mantiqut-tair.
Faridud-din attar. Presented in English by p.w.avery. the Islamic texts
society. 1998.

1. John Andrew Boyle.
2. Fared Al din attar. Encyclopedia Britannica.
3. The religious mathnavies of fared Al-din attar. Iran 17, 1979. 9-14.
4. Peter Avery.
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 .1.1.1ایرانشناسان آلمانی
ریتر ،هلموت 1111( 1ـ )1811

هلموتییشاشاقشناسرفیلولوگآلمانیایحوزه زبا ها التین،یونانی،فایسیر
ینامه عطای یی یز یر چند
سالها به ت،حیل نلخ خطی یششغال ایشت.یر یله 
عابی بوا ر  
نلخه خطی ت،حیل کااه ر ای  1941ای یسشانبول منشاا کاا.نلخ خطی مویا یسشفااه یر
بواهیندیز:
آ گونهکهایمقدمهذکاکااهعبایت 


نلخهکشابخانهسلطا محمدفاتلیسشانبولباشمایه3374؛



نلخهکشابخانهایوی هندایلند باشمایه2384؛



نلخهکشابخانهبات موزی باشمایه27231؛



نلخهکشابخانهییاصوفیهبهشمایه4792؛



نلخهکشابخانهسلطا محمدفاتلیسشانبولباشمایه(.3373ی.ک:ییشا)1941،

ه چنینییشاکشابیاییاباناماییا جا 2کهای1955منشااکاارایآ بهبایسی
مفاهیمی چو ماگ ،انیا ،یحشیاج ر عدل یلهی ،منافت خدی ر شوق به آ  ،ییبا عدیت،
طبع یایسایا  ،چیاگی با تاس یز ماگ ،زهد ،ییاضت ،توکل ،عناعت ر فقا ،بال ،صبا ر
یضایت،حز ،لطفیاریاگای،طاعترعبوایت،عاقانیو رعاقاینیرفنااینگاه
عطای یاایخشه یست.یین یثا با همین عنوی ر ای ار جلد به فایسی نیز چام شده یست.
(ی.ک:ییشا)1388،
ایگاآثایییشاایحوزهیژره ها ماتباباعطایعبایتندیز:



فایدیلدینمحمدبنیبایهی عطای؛3
لغتشناسی،بخ اه .فایدیلدینعطای؛4


1. Hellmut Ritter.
2. .Das mere deer seele. Mensch. Welt undo got in den geschichten des fariduddinAttar.
Leiden: E.J. Brill, 1955.
3. .Attar, fared al-dinmuhammadB.ibrahim, EI, vol. I, 1960, 752-760.
4.Philologica X. Faridaddin Attar, Islam 25,1939, 134-173.
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ننژیا ر همکایی ،1388 ،
شانزاه  ،فایدیلدین عطای( 1.ماکی 

ص)514-513
شيمل ،آنهماری)1111-1221( 1

یسالمشناسیریابیاتفایسیبوارآثرایبلریای ایییرنحروزههرا
شیملمشخ،صای 
مقدمهی کهباتاجمهینگلیلیمنطرقیلطیراعطراییزییشراییروی نگاشرشه

اییا.یرعالرهبا

رقیلطیرارایگررامشررو کالسریکفایسریعطررای(مقدمرره،
یسررت،یثررا اییابرراعنرروی منطر 

گااآری )کهای1999ایمونیخمنشااشد(.فیارزآباا رهمکایی ،1393a،ص:)318
Vogelgesprache und andereklassischetexte Attar. Vorgestelt von
Annemarie Schimmel. Munchen: Beck, 1999.
فولمر ،کاتيا)-( 1

تخ،ص فولما ای حوزه یابیات فایسی ر به ریژه یابیات مناصا یست.ای حال حاضا

با بخ ییای شناسی ایناگاه گوتینگن همکای میکند.یر یثا اییا با عنوی فایدیلدین
منطقیلطیا(تاجمه)کهای2118منشااشدهیست(.هما ،ص:)435
عطای :
Faridud-din attar: die konferenz der vögel. Übersetzt von
k.Föllmer. Wiesbaden: marix, 2008.
تشنر ،فرانتس گوستاو)1161-1888( 4

تاناشراقشرناسآلمررانیرمشخ،رصایتراییخیسرالمرفاهنرگریابیراتییرای ر

عثمانریبوا.یثایرف،لفشوتایتحقیقمشنلقبرهعثمرانیعردی گلارها ایمنطرقیلطیرا
عطایناماییاکهای1932ایبالیرنبهچامیسیرد(.ماکیننرژیارهمکایی ،1383،ص:)54
Das futuvvetkapitel in gu:lsehrisaltosmanischerbearbeitung von attars
mantiq.ut-Tayr. Berlin: academies der wissenschaften, 1932.

1.Philologika XVI. FFariduddin Attar, Orient 13-14. 1960-61,195-239.
2. Annemarie Schimmel.
3. KatjaFöllmer.
4.Taeschner, Franz gustav.
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: ایرانشناسان روسی.1.1.1
)1111-1812( 1 یوگنی ادواردوویچ،برتلس

یر چندین یثا یز عطای یی به.ص ایشت،باتلس ای زبا ر یابیات فایسی ر عابی تخ
:شدهیند
 یرسیتاجمهکااکهاییایمهذکا

ربلبلنامه
Ferideddin Attar. Kniga o solov,e.Vostok, Kn. 2,01923, 5-18.

رتفلیاغزلییزعطای
Kommentarii Na gaze Attar, (commentaire sur un ghazel d,attar).
DokladyRossiskoiAkademiiNauk, 1924. 126-129.

رایبایهتفلیاغزلییزعطای
Ob odnomkommentarii Na ghazel attarra. (un commentaire sur un ghazel
d,attar). CRAS, 1924, 126-129. 187-189.

رنویییرعطای
Neva I attar. Mir-Ali-Shirt. Sbornik I piatisotletiiu so Dina rozhdeniia.
Leningrad: AkademiiaNauk SSSR, 1928, 24-82.

اطنامهفایدیلدینعطای
 رخی
ننژیا ر
  (ماکیFaridaddin attar khaiiat-name, BAIS 7Ser., 1929, 201-214.
)212-215ص،1382، همکایی
)1114-1881( 1 کنستانتين آبراموویچ،ليپسكروف

، فایدیلدین،لیپلکارف یثرا ایبایه منطقیلطیا به زبا یرسی اییا با عنوی عطای
،  (فیارزآباا ر همکایی. ای ملکو منشاا کااه یست1957  که ای...یگفت
 یانده م
:)128ص،1393c
“Attar, faridadin, ptitsagovorila…”, perevodk.lipskerov, v Knige:
AntologiatadzhikskoiPoezil, Moskva, 1957, 283-286.

1. EvgenyEdvardovichBerthels.
2. lipskerov, Konstantin abramiovich.
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 .4.1.1ایرانشناسان آمریكایی:
لوئيزن ،لنارد)-( 1

یینیژرهاگایمایکاییایزمینهشنافایسیرت،وفیسرالمیتخ،رصاییا.یزآثرای
یرایییتباطباعطای،یثا یستبانامهنایاریزیرحانی:عطایرسنتت،روفییاینریکره
ایسال2113باهمکای لنایاتألیفشدهیست(.فیارزآباا رهمکایی ،1393 c،ص:)111

The Art of Spiritual Flight: Attar and the Persian Sufi Tradition. with C

Shackle. London, I.B. Tauris and the Institute of Islamic studies, 2006.
اسميت ،مارگارت)-1884( 1

یسمیتمشخ،صایحوزهت،وفرعافا یسالمیبواهیستریثا اییابانامعافا 
ننژیارهمکایی ،1373،ص)312
ییاینی:عطایکهبهفایسینیزتاجمهشدهیست(.ماکی 
 .1.1.1ایرانشناسان شبهقاره:
امرت لعل عشرت مدهوک)-1112( 1

ر یسشاازبا ریابیاتفایسی ای هندیست.یریثا به زبا ینگلیلیبهنامتحلیلییز
عقاید عافانی فایدیلدین عطای؛ با مایجنه ریژه به کشا منطقیلطیا یر منشاا کااه یست.
ننژیارهمکایی ،1373،ص)434
(ماکی 
عابدی ،اميرحسن (سيّد))1111-( 4

تاجمهی یز چند

عابد یهل هند ر مشخ،ص ای حوزه زبا ر یابیات فایسی یست.یر 
غزل ییزشمند ر ناشناخشه عطای ،سند ر حافظ یی به زبا ینگلیلی منشاا کااه یست.
(فیارزآباا رهمکایی ،1393a،ص:)342
Some valuable and hitherto unknown ghazals of attar, sadi and hafiz,
journal of the Punjab university historical society, Lahore, 1985.

1. Lewisohn, Leonard.
2. Margaret Smith.
3. Amrit Lal IshratMadhok.
4.abidi, amir Hassan (seyyed).
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مسانی ،سر رستم پ)1166-( 1.

منطقیلطیا ینجام ایاه یست.
تاجمهی یز  

ملانی یز یایسیا هندرسشا بواه ر 
(فیارزآباا رهمکایی )327:1393 c،
 .6.1.1ایرانشناسان ایتاليایی:
پيمونتهزه ،انجلو ميكله)1142-( 1

ییمونشهزه شاقشناس ییشالیایی ر یسشاا زبا ر یابیات فایسی ای ایناگاه یم ر نیز مدتی
یییز فاهنگی ییشالیا ای ییای بواه یست( .یسشمی ،1391 ،ص  )482کالم صوفی یثا
فایدیلدینعطاییزتألیفاتییمونشهزهیست:

Fared Al-din al-attar. “parole di Sufi”. Introduzione di pietro nutrition,

traduzione di Laura Pringle, boringhieri, torino: 1964; encyclopedia di autori
classic directs da Giorgio colli083, annals, N.S.V, Napoli: 1965, 374-352.
فرانچسكو گابریلی)-1124(1

گابایلی یسشاا زبا ر یابیات عا ای ایناگاه یم بواه ر یز آثای یر ایبایه یابیات
فایسی ،سیاه حلن ب،ا ای تشکاۀیالرلیا عطای یست که ای  1935منشاا شده یست.
(هما ،ص)481
اسكارچا ،جان رُبرتو)-1111( 4

یسکایچا مشخ،ص ای مطالنات یسالمی ،یابیات فایسی ر زبا شناسی ییاینی یست.یز
ننژیا ر
جمله آثای یر یبلیس ای شنا عطای 5نام اییا که ای  1977منشاا شد( .ماکی 
همکایی ،1373،ص)283
1. Masani, Rustom Pestonji.
2.piemontese, Angelo.m.
3. Gabrieli,Francesco.
4. Gianroberto,Scarcia.
5. Iblis in Attar ildemuirgo come Spia (1977).
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 .6.1.1ایرانشناسان از دیگر کشورها (ترکيه ،ژاپن ،مصر ،جمهوری آذربایجان):
گولپينارلی ،عبدالباقی)1181-1122( 1

ر یهل تاکیه بوا ر ای عافا یسالمی ر یابیات فایسی تخ،ص ایشت.یر ار یثا یز
ینامه یی به زبا تاکی تاجمه کااه یست .تاجمه منطقیلطیا ای
منطقیلطیا ر یله 
عطای یننی  
1944تا1945بهچامیسید:
Mantik-al tairterc. Istanbul: Maarif V. S-Islam Klasikleri 6, 1944-1945.

رینامهنیزیز1944تا1947برهزبرا تاکریبرراتاجمرهگولپینررایلیمنشاررا
تاجمرهیله 
شرد(.فیرارزآبراا رهمکرایی ،1393 b،ص:)413
name. 12 malekedenmeydanagelenbirincicilt. Istanbul: Maarif V. SarkIslam Klasikleri 16, 1944-1947.
کورویاناگی ،تسونهاُ)1111-(1

یهل هیین ر تخ،ص یر ای حوزه زبا ر یابیات فایسی یست .ر تألیفی ایبایه
منطقیلطیااییاکهای1933منشااکااهیست(.هما ،ص)235

هالل ،محمد غنيمی ()1168-1116

یهل م،ا ر مشخ،ص ای زمینه زبا ر یابیات فایسی یست .یر یثا اییا با نام
منطقیلطیاللنطایریلمقاینهمعیلکومیدیایاللهیهلدینشیکهایآ بهمقایلهمفاهی ییی هشده

ایمنطقیلطیارکمد یلهیاینشهیاایخشهیست(.فیارزآباا رهمکایی ،1393 d،ص)354
قهرمانوف ،جهانگير)1111-(1

عهامانوف یهل جمهوی آذیبایجا ر تخ،ص یر ای حوزه زبا ر یابیات فایسی
یست.یزآثاییرایییتباطباعطایریهگا یسایینامهیستکهای1934ایباکومنشااشد.
(فیارزآباا رهمکایی ،1393 a،ص)517

1. Abdülbaki Gölpınarli.
2. kuroyanagi, tsuneo.
3.Ghahremanof, Jahangir.
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ترجمههای محققان ایرانی از آثار عطار
یز میا محققا ر مشاجما ییاینی نیز میتوی به فویا یرحانی یشایه کاا که ای 1931
تاجمهی یز ایوی عطای به زبا فاینلو یی منشاا کاا ر لویی ماسینیو رشاقشناس ر

تاجمهی یز

مقدمهی با آ نوشت.منیژه نوی نیز ای  2112

یسالمشناس فاینلو ر نیز 

منطقیلطیابهزبا فاینلو ییاییاییسمنشااکاا.

نتيجه
یهمیت عطای ر آثای یر ای یابیات عافانی ییای یما یست ریضل .ای یین یژره 
کوش شدتافهاسشیجامعرایعینحالمخش،ایزکایها محققا غیاییاینیایبایة
عطایگااآری رمنافیشوا.منافییینمحققا بامبنا ارعاملتقلی بند زما به
عار بیلش ر بیلت ر یک ر ملیّت آنها ینجام شد تا محققا آتی بشوینند آسا تا به
ماخ،ات یین ییای شناسا اسشاسی ایششه باشند .ساخشای کلی یین مقاله ای سه علمت
یصلی،شامل:منافییجمالیعطایرزندگییر،آثاییررسبکآنهاراینهایتفهاست
ییای  شناسا بهتفکیکعا نوزاه ربیلش رملیتآنهارتحلیلییزکایها تحقیقاتی
ییاا بواهیست.چندتنیزمشاجما ییاینینیزایسالها یخیاباخییزآثایعطایییبه
خ،وصبهزبا فاینلو تاجمهکااهیندکهاییایا مقالهبهآنهایشایهشدهیست.
ای عا نوزاه ار خاریشناس ر ییای شناس فاینلو نخلشین توجهات یی به عطای
منطوف کااند؛ یننی بایر سیلوسشا ارساسی که ای سالها یبشدییی یین عا یندنامه
عطایییت،حیلرمنشااکاارچنداههبندشاگاایرگایسنارتاسیبهت،حیلرچام
منطقیلطیا همتگماشت.یارهارکویتیرناتا هلکلاُلنیزبخ هایییزآثایعطاییی

ایهمینعا تاجمهکااند؛یماایعا بیلش بواکهتوجهبهعطای،گلشا یافتریز
ینگلیس ،آلما  ،آمایکا ،یرسیه ،ییشالیا ،شبه عایه ر حشی کاویهایی چو تاکیه ،هیین،
م،ارجمهوی آذیبایجا نیزمحققا زبا فایسیرییای شناسا بهتحقیقایبایةعطایر
تاجمهآثایر یاایخشند.
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کایها نخلشینمحققا ییریاییایت،حیلآثایعطایبلیایبایهمیتیست.آنهابا
مقابله نلخهها خطی ای اسشاس خوا به ت،حیل آثای عطای یاایخشند .یفایا چو 
مههاییکهبا
سیلوسشاارساسی،گایسنارتاسی،هلموتییشارینولدنیکللو ایمقد 
یینت،حیحاتنوششهیند،بهنلخهها خطیرتال ها خوابای خویند رمقابلهآنها

یشایهکااهیند.یسیزینشااییینت،حیحاتبواکهتاجمهها آثایتوساخوام،ححا 
یاایگاشاقشناسا آغازشد.

یمارزهرباگششتارعا یزینشااینخلشینیثاماتباباعطایایانیا غا یننی
،نامعطایاییغلبکاویهاشناخشهشدهریمیدیستعالرهبا

یندنامه (ارساسی)1819،
تاجمههارتحلیلهاییکهتاکنو باآثایر نوششهشده،شاهدتاجمه بهایگازبا هار
کایها تحقیقاتیییای شناسا بهریژهمحققا ییاینیایتاجمۀآثایعطای رمنافیبیاشا
یربهجهانیا باشی .




منابع
بدیهی ،
دههایی یز تشکا ۀیالرلیاء ،تاجمۀ فایدر  
 آیبا  ،آیتوی جا  ،)1377( .گزی 
تهای :توس.
 بایر  ،یارییا ،)1351( .تاییخ یابی ییای  ،یز سنایی تا سند  ،تاجمۀ غالمحلین
صدی یفاای،تهای :مارییید.
منطقیلطیا من ت،نیف شیخ فایدیلدین عطای ،یاییس:
 ارتاسی ،گایسن  ،)1833( .
مطبنهخانۀیااشاهانه.
 یسشمی،محمد،)1391(.ییای شناسا ریابیاتفایسی،تهای :یژرهاگاهعلومینلانی
رمطالناتفاهنگی.

 ییشا ،هلموت ،)1388( .اییا جا (سیا ای آیی ر یحویل شیخ فایدیلدین عطای)
نیلمللی
(چام ارم) ،تاجمۀ عباس زییا خویی ر مهاآفاق بایبویا  ،تهای :ینشااییت بی 
یلهد .
ینامهیزگفشایفایدیلدینعطای،یسشانبول:مطبنۀمنایف.
 ییشا،هلموت،)1941(.یله 

 زند ،میخا یل.ی  ،)2533( .نوی ر ظلمت ای تاییخ یابیات ییای (چامارم) ،تاجمۀ
حلینیسدیویییاینفا،تهای :ییام.

بیتا) ،یندنامه شیخ فایدیلدین عطای
 سیلوسشا ارساسی ،بایر آنشوی ییزیک ( .
نیاابوی ،تهای :کشابخانهشمس.

لیه،)1339(.تاییخیابیاتایییای ،جلدارم،تهای :یمیاکبیا.
 صفا،ذبی 

 فارزینفا،بدیعیلزما ،)1353(.شامیحویلرنقدرتحلیلآثایشیخفایدیلدینمحمد
عطاینیاابوی (چامارم)،تهای :کشابفارشیاهخدی.
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 فیارزآباا  ،سید سنید ،)1393( .فاهنگ خاریشناسا  ،با همکای گاره مولفا ر
مشاجما ،5،3،7،8تهای :یژرهاگاهعلومینلانیرمطالناتفاهنگی.
ننژیا ،یاریز ،)1373( .فاهنگ خاریشناسا  ،زندگینامه ر کشا شناسی
 ماکی 
یسالمشناسا  ،با همکرای گراره مؤلفرا ر مشاجمرا (جلدیرل:آریلف)،
ییای شناسا ر  
تهای :یژرهاگاهعلومینلرانیرمطالناتفاهنگری.
 ررررررررررررررر،)1382(.فاهنگخاریشناسا ،زندگینامهرکشا شناسیییای شناسا ر
یسالمشناسا ،باهمکای گارهمولفا رمشاجما (جلدارم،) :تهای :یژرهاگاهعلوم

ینلانیرمطالناتفاهنگی.
 ررررررررررررررر،)1383(.فاهنگخاریشناسا ،زندگینامهرکشا شناسیییای شناسا ر
یسالمشناسا  ،با همکرای گراره مؤلفا ر مشاجمرا (ج سوم:م ،) -تهای :یژرهاگاه

علومینلانیرمطالناتفاهنگی.
 ررررررررررررررر،)1388(.فاهنگخاریشناسا ،زندگینامهرکشا شناسیییای شناسا ر
یسالمشناسا  ،با همکای گاره مؤلفرا ر مشاجمرا (جلد چهایم:ا-ز) ،تهای :یژرهاگاه

علومینلانیرمطالناتفاهنگی.
 نفیلی،سنید،)1344(.تاییخنظ رنثاایییای رایزبا فایسی،تهای :کشابفارشی
فارغی.

 نیکللو  ،ینلد یلن ،)1917 ،1915( .تشکا ۀیالرلیاء من ت،نیفیلایخ یبی حامد
محمدبنیبیبکایبایهی یلاهیابفایدیلدینعطاینیاابوی ،لید :بایل.


 Arberry, arthur john (1966), Muslim saints and mystics, Episodes from
the tadhkirat al-auliya (memorial of the saints) by farid al-din attar, London
and boston: rothledge and keganpaul.
 Boyle,John Andrew (1976), The Ilahi-Nama or book of god of Farid aldin Attar. Manchester: Manchester university press.
 Nott, C.S. (1961), The conference of the birds by faridud-Din attar
(mantiqut-tair), London: rothledge and keganpaul. Rendered into English
from the literal and complete French translation of Garcin de Tassy.

تأثیر شیخ فريدالدين عطار در ادبیات ترکي
عنوان مثال :جاهد ظريف اوغلي
دکتر ملک ديکمن*
چكيده
شیخ فایدیلدین عطای نیاابوی  ،یکی یز شنای مش،وف ماهوی ییای یست .آثای شیخ
فایدیلدین عطای عالره با تأثیاها فایرینی که با یابیات ییای اییا ،با فاهنگ ملل ایگا نیز
منطقیلطیا یکی یز آثای فایدیلدین عطای یست که محشوی حکایات نغز ر
تأثیایتی ایششه یست  .
مشدیخل با زبا سااه ت،وفی میباشد .عطای ،ای یین حکایات ییهپیمایی ماغا ای ییه سیا ر
سلوکعاقرطیمایحلآنهاباهفتریا صنبیلنبویریسید آنهابهفنافییهیییززبا 
منطقیلطیاباییرلبهرسیلۀگلاها ربندیزآ یزسو مؤلفا ایگابه
یاندگا بیا ایششهیست .

یکییزیینتاجمهها منطقیلطیا ییماحومجاهدظایفیرغلی

زبا تاکیتاجمهشدهیست.
نویلندةعا بیلش ینجامایاهیست.جاهد ظایفیرغلیحکایاتزیاا بای بزیگلاال ر بای 
منطقیلطیاعطاییییززبا عطایبهطویخالصهتهیهنمواهیست.یینتاجمه
یطفالنوششهیست.ر  
مشاکلیزیکمدخلرهاتبا مَُ،وَّیبای یطفالتهیهشدهکهاییینیژره ،ایبایةکشا 
میشوا.
منطقیلطیاعطایمنلوماتیییی ه 
یطفالظایفیرغلیر 
منطقیلطیا،جاهدظایفیرغلی ،زبا یاندگا .
کليدواژه :فایدیلدینعطای ،
*.یسشاایایایناکدةیلهیاتایناگاهسلیما ایماإل،شهایسپایتهتاکیه)kahraman_melek@hotmail.com).
تاییخرصول97/1/23:تاییخیشیا 97/2/29:

مقدمه
تمد ،یِالتفُاممُاشاکبای کلرانییسرتکرهیفکرایریعشقراایتهماننردایینر د.بُنرد
تاییخیآ ،یحلاسایکفایه نمواهربُنرردمکانیآ بای مرایزنگراهجامنرهشناسری
احرقیررقتمیباشد.ترررمرررد ،هراماحلرره

بلیرایمه میباشد.یساسیویا تمرد تفلیر
زندگیمایییوش میاهرد.سخنرا سزییاییینزمینهیزمننا عالیباخویاییمریباشرد
کهیرچنیرنفامواهیست«:یگرایزموزهمنیکمیخنایدیدشوا،یزتمرررد یرمشرکر
تاایدمیکن ».یحلاسریفکایینلا ،نگا هاریفشایها،ساخشاییخالعی،ایرردگاهیربره

زندگی،ییز ها زیبا،یابیات،تنلی ،یعش،اارغیراه،تمرد همرهچیرزییایییمریباشرد.
ناانهی بای ینلا رجامنهیسترظهویآ یتحااهمرهچیرز
تمرررد بهیکمننا ایگا :
می اهرد،یرستمردنیکرهیزطرافیرکایرن
یست.چطوییگایکاینرحدتییییی ه 
میشوا،هاگزف اایزندگینمییشیاا.ایحرالیکرهمنبرعایرنیسرالم،خدیرنرد
هدییت 
یست،عن،ایساسیتمد یسرالمییینلرا برهرجروامریآریا.ینلرا هراتمرد ییتارکیل
میاهند.ه زما ،یکحوزهتمد نیزنمونۀیرلیهخواینلا ییتاکیلمیاهد.بهعبرایت
توسررررنهییدیمیکند،بههما یندیزهتمد نیزییاافتمیکنرد.

طویکهینلا 
ایگا،هما  
یزینیر،تمد عو میتویندتنهاتوسایفایافاهنگیناا ایاهشواکهجهتگیا هرایی

یزحرقیرقتییایخوابیا کنند)Albayrak, 2010, p 7-8( .
تأثير عطار بر ادبيات ترکی
تمرررد یسالمی،یعویممخشلفییزیاسقفخواجمعکااهرآنهاییبهایردمارشاک
یساندهیست.اییینتمد ،تاکها،یعای رییاینیهاایجایرگاهمهمیعاییاییند.ییبطره
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زبا ریابیاتیینکاویهاموضوعتنامالتبایکدیگاهلشند.حافظشیایز ،شیخسند 
شیایز ،شوکت،عافی،مالجامیره چنینبلیای یزنامها ایگایفرزر براییرنشریخ
فایدیلدینعطای 1نیزاییابیاتتاکیبهخراطاتمرد مشردیرلکرهبرهآ تنلرقاییا،ترأثیا
گشیششهیست.شیخفایدیلدینعطای،ایتشکراۀیالرلیراءرنیرزمنطرقیلطیراخروااییابیرات
تاکیبلیایماهویمیباشد.منطقیلطیایککشا نمااینعافرانییسرتکرهبایهراتوسرا
شاعای تاکیتاجمهشدهیست،بایسیمجدایینایسرشا هرامرویاتطبیرقرتحایراعرایی
رعشیکهیزمنطقیلطیاسخنمیگرویی ،نخلرشیننرامیکرهایعرا چهرایاه 
گافشهیست .
میالا یزشاعای تاکررریبهذهنینلا خطویمیکند،گلارررها 2یست.یفزر باییررن،

ایعا یانزاه للا یلطیا3توساعلریشریانروی ی؛ایعرا شرانزاه گلارنیسیرررررماغ
)(Cem Dilçin, p 52-35توساضنیررفیییامحمدبنیریرنروسبرننوییلردین؛ینارایم
توساشیخمحمدعاضیزیاه؛ایعرا هفرده مریالا منطرقیالسراییتوسراایرده

یل،دی
فدی ی؛سیرررررماغنامه4توسایبایهیرررر گلانی؛ایعا شانزاه میالا یوضةیلشوحیرد5
توساعایفیراهماغ3توساشملینیزتحایاگاایدهیست کرههمرهیینهراتحرتترأثیا
اه ینردرییرنیرلرینریگانرهشراحییسرتاییابیراتتاکریکرهشرام
فایدیلدینعطایبو 
.1ایمررویاعطررایی.ک:یضررازیاهشررفق،)1352(.ص23- 245؛زییررنکررو  ،)1375( ،ص 334.؛
زیینکو  ،)1378(،ص.238-273

2. Kemal Yavuz, Gülşehrî’nin Mantıku’t-Tayrı (Gülşen-nâme), -Metin ve Aktarma-, I-II,
Kırşehir Valiliği Yay., Ankara 2007.

 .3بای منلوماتبیاشای.ک:

Ali Şir Nevâyî, Lisânu’t-Tayr, Haz. Mustafa Canpolat, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara 2017.

.4بای منلوماتبیاشای.ک:

Güler Doğan Averbek, “Fedayî Mehmed Dede, Mantık-ı Esrâr Adlı Manzum Mantıku’tTayr Tercümesi ve Otograf Nüshası”, Uluslararası Türkçe Edebiyat ve Kültür Eğitim Dergisi
(TEKE), 6/3, 2017, s. 1490-1506.
5. Kezban Gündüz, Ravzatü’t-Tevhid İsimli Mesnevî’nin İncelenmesi ve Tenkidli Metni,
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktor Tezi, Konya 2006.

.3بای منلوماتبیاشای.ک:

Hasan Aksoy, Derviş Şemseddin, Kuşların Münazarası -Deh Mürg- İnceleme ve Metin,
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay., İstanbul 1998; İdris Güven Kaya, Derviş
Şemsî and His Mesnevi Deh Murg, Harvard University, The Departmant of Near Eastern
Languages and Civilizations, 1997.
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میباشد (Muhittin Turan, 2014, p 991-1009) .حکایشیکهتحرتنرامزبرا 
منطقیلطیا 

یانرررردگا کهتوساجاهدظایفیرغلیبهطویمخش،ااییابیاتتاکییسیزتأسریس

نیزایدهمیشوا.

جمهوی تاکیهبهناایسیدهیست،ایآ نفوذعطای
سخنی چند پيرامون جاهد ظریف اوغلی
یینکهبهحکایتبپاایزی ،بایدایمویاجاهدظایفیرغلیکهایعاصرررررهشرنا
عبلیز 
یزمه تاینشاعای تاکیمیباشد،منلوماتمخش،ا ییی هنمایی .شاعاجاهدظایفیرغلری،
ایسال1941ایشهاینررقاهیایشختتاکیهچا بهانیاگاوا1.یدییریزیسشا مایی تاکیره
«آغانیاز »نامیکشخصبوا،ماای خان شایفهنیزیزآ یسشا بوا.ایریعرعیکرررییز
بلشررگا یدیجاهدیرغلییزعفقازآمدهبواندربرهیسرشا مرایی تاکیرهملرشقاگاایدنرد.
سویاآموز ،یسّامی،رتالرتعاآ کایرررر ییایخااسالگییزسو ماایرماایبزیگ
خوافایگافشهیست (Ferman Karaçam, 2013, p 135).تح،یالتیبشدیییرمشوسطهیی
ایشهاسشا ها سیویکرعزیلجهحمامرایینقرراهرمرایی فرایگافشرهیسرت.ایسرال
1971مرریالا یزبخ ر زبررا ریابیرراتآلمررانیایایناررکدهیابیرراتایناررگاهیسررشانبول
یلشح،یلگاایدهرایسالها 1937ر1973ایف،لتابلشا بهجامنریسرفاکرااه


فایغ
بوا.
یرلینشنارمقالهیراییخبایرمجالتمحلیبهناایسریدهیسرت.هر چنرینایسرال
1973زیاناممجلۀمارییبهکمکیکییزارسشا یرکهایاریهلیلهبواند،بهناایسید.
ر همای یسشااییس یرزا یری ،شاعاییامبیرازارشراعاعالریلردینیرزا  یری کره
 .1ایمویازندگیجاهدظایفیرغلیایعردمنخلرتبرهنرامیاشراماکیزیرزینرههرا،گفشایهرارنوشرشههرا 
چنینمیتوینی یزخاطایتریااایشتهارناایتارسشا نزایکیریسشفااهبیاشا بکنی .

مخشلفیر،ه 
Zarifoğlu Cahit, Yaşamak, Beyan Yay., İstanbul 2016; Hece Dergisi ,“Yedi Güzel Adamdan
Biri: Cahit Zarifoğlu Özel Sayısı”, S. 126/127 /128, Haziran/Temmuz/ Ağustos 2007; Osman
Koca, “Ben Acz…”, A. Cahit Zarifoğlu Acz Kitabı, Beyan Yay., İstanbul 2017, s. 13-31; Alim
Kahraman, “Şairin Hayatı; Yıl Sırası”, A. Cahit Zarifoğlu, Acz Kitabı, Beyan Yay. İstanbul
2017, s. 165-168.
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همهآنهااییکاریه،ایسرتنلررری فرایگافشنرد.یشرناییرایمجرالتینگریایگری،
تاکایلی،ایایلی یابیات،یراییارسرصرویوتیونیلیارلابرهنارایسریدهیسرت.یریز
سالها تح،رریلبدینسو ایشغلها مخشلفکایکااهیست.بهعنروی مثرال،یسرشاا
مکشب،سازما ییایورتلویزیو تاکیهایعارهمخشلف.یرایییایوبانامهها تفایحررری
یینیزنوششهیست.ایسال1984یزسو یتحاایهنویلندگا تاکیهجایزهیابیاتکواکرا 
بهیریهدیگااید.ظایفیرغلیصاحبچهاییرالابوا.یرایسال1987یزعلرتبیمرای 
ساطا ایشهایسشانبولرفاتکااهیسترایعباسشا یرسکدییکویلوجهافنگاایرد.یر
ایسطوممخشلفکشا ها زیاا بهناایسراندهیسرت.برهعنروی مثرال،شرنا،ایسرشا ،
یمررا ،یرزینرره،برراز ،سررناییوریابیرراتکواکررررا .یربررایشررنایزیرراا ،کاررویها 
یفغانلرررررشا ،سوییه،فللطینرایگامللما هاییکرهتوسراجنرگ،یسرشبدیاریسرشثمای
ینجمیباند،یینیزمویاسشای عاییایاهره چنینایییبطرهبرایشرغالکاروییفغانلرشا 

یکیرما توسایرتحایاگاایدهیست.
یشایتچوجروعلا ،یرد گروزلآام،منزللرا،عویعروریاعرایی کشرا هرا یشرنای

یرست.ینس،حکایت؛یاشامق،یرزینه؛صوی رییشیملا ،یرما ؛بااگیامنردیبروانیرار
زنگین خیاللایاینده،مقالهیزایگراکشرا هرا یرسرت.سروتهویمرام،تیراتا؛عونوشرمالا،
م،احبه؛یرعویوجولالهیلاشیا ،مکشو لا؛مکشو رییایویریرونلا ،کشرا هرا منشارا

شدهیرست.رکشا ها یرکهبرای کواکرا مریباشرد،عبایتنردیز:سراچهعرو ،عراطا
یسال ،آغاچعاعانلا،یویکااهییلهیااشاه،گولوجوک،آغاچیرعول،کوچوکشرهزیاه،
موتویلوعو رعوشلاینایلی.
یزیرلینیشنایظایفیرغلیتاارمینریژگیها جدیردرمردی کرهبراشرناآلمرانی
ماننداییا،بایسیموعنیتفااایرجواخوا،یکریژگیفزییندهی ییناا میاهدکره

بهعقلرحکمتفاما میاهد.ر یکییزشاعای مایستکهزبا رتخیرلشرنامردی 
میکند.یرشاهردماکالتسیاسیریجشماعیع،راخروامریباشرد.
تاکیییبیاشاتاریج 
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محشوییزطبقهارمیصالمطلبا مانندتویغروتیریرای،یزنگراهسراخشای

یشناییر،یزنگررراه
فکا مانندسزی عاییعوچرنجیبفاضل،باتوجرهبرهعکرسهرابرهشراعاآلمرانیییلکره
شباهتاییا؛یماشاعامنح،ابهفاا خواییاییییستریینریژگیمنح،ابهفاامنجا
بهیغلبیشنایبلشهرغیاعابلایکشدهیست.ایدگررررراهظایفیرغلریییجرعبرهشرنا،
مانندینلا بهطویملشقیرررررر برهخرالقیکشرایسرتکرهبردر مشافیزیرکشرناغیراممکن
ستکهاییاتایوییهاریااههاگنجانیدهمیشوا.یریشنایخوایی

میباشد.شناکای ی
یزطاقزیاا توصیفکااهیست.
جاهدظایفیرغلیبلیای یزآثایخواییباآیاتعاآ کایررررر ریحاایثنبو مرزین
کااهیست.یریشایهبه یینفامواهیستکهایساخشاییشنایر عناصررررااینیرجروااییا:
«اییشررنایمررنآی راتعرراآ کایررررررر ریحاایررثنبررو ،عافررا ،تمثیررل،یفشایهررا شررکل
یسرررالمی،نگا ها،ریکن ها،یشیا ها،مانندمناا ذر شدهایآ میباشد،منمروالد
بهطویملشقیرررر رسااهمیخوین ،منهاگزفایاانمریزنر »)Cahit Zarifoğlu, 2006( .

بدر شکیینخویاررررشنایی ایناایاتکواکرا یسرررررالمراییمرا هرا یربیارشا
ریضلخویهدبوا.

بررسیها پيرامون کتاب زبان منطقالطير
کشا زبا یانررردگا توساجاهدظایفیرغلییزکشا منطقیلطیافایدیلدینعطرای
یخش،ایگاایدهیسرت.ایمیرا کشرا هرا یرکرهبرای کواکررررا نوشرشه،هر زمرا بره
بزیگلاال نیزیشایهشدهیست.ایحالحاضاخواجاهدظایفیرغلیفاا بواکره«ای
ایر خواهمیاهیحلاسیککواکییایششهیست».ه چنینیریزاریهکرواکیخروا
بای کواکرررا ییز زیاا عا لبوارباآنهایکییبطهبلیایخروبیایشرت.تحلرینیر
بررهکواکرررررا یزنگرراهرضررنیتخررالصربرریگنرراهبرروا آنهررابررواهیسررترمن،ررومیت
کواکررررا یرییبلرریایمشررأثاسراخشهیسرت.جاهرردظایررفیرغلریایمررویانوشررشنبررای 
کواکرررا چنینفامواهیست«:نوششنبای کواکرررا چیز یسرتکرهباعرثمریشروا،
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چیزها تاسناکبای شرماآسرا شرد.رایاشرماییکاهررررررر مریاهرد.نویلنرررررده
کندریینیحلاسییحشیکهیزرضنیتخالصربیگنررررراهبروا 

یحلاسییحتتا می
آیدرایعینحالمیتویندیرکفرایییزانیرا شرلوغینلرا هرا 

کواکرررا بهرجوامی
میباشد»1.
یزایدگرررراهمنیینییامهابهیندیزةکافی 

بزیگلالباشد.
یینایسشا کهتوساجاهدظایفیرغلیتحایاشده،ایچایخانهها مشندابهچام
یسیدهیست.کشابیکهاییینمقالهیزآ یسشفااهشده،ایسال2117میالا ایینشااییت
حهمیباشد( .ت،ویا)1

بیا منشااشدهیست.اییی 93صف
نویلندةیینکشا ایییاگفررررشایمنلوماتیندکیایمویاشیخفایدیلدینعطایییی ه
میکند .شیخ فایدیلدین عطای  834سال عبل یز یمارز مشولد شده بوا .کشا یر به نام

میخویه اییینجاایمویاکشا 
تحتمطالنهمیباشد .

یزسالهابدینسو ،

منطقیلطیا

منطقیلطیابهطویمخش،ابای شمامنلوماتییی هکن (Cahit Zarifoğlu, 2017, P 7).به
آغازمیکند.بندیزیینجمالتنویلندهکهخالصۀکشا 

همینتاتیبسخنرررا خوایی
میکند ،توجهخویننده یی بهکشا آمااه میسازا .یس با همینتاتیب ،ایسشرا 
ییذکا 
آغازمیکند.

یصلیکشا زبا یاندگرررا )(Cahit Zarifoğlu, P 10یی
م،نوعاتیکهایسایهتمررررد یسالمیتألیرررفگاایدهیستکهباحمدرسشای ،
بهتاتیبمشو ها یصلیشارعمیشوا.ای یینییبطهیرلینبخ

کشا بخ

حمدر

سشای یزیاریاگایمیباشد.یینبخ کشا باهمینایسشرررا بهیایا مییسدکهفاا 
میخویهدازاییگافشایکااهریر ییبکاد.هملایینفااکلیبواکهبهازانا ایاه

بوا ر گفت :ها کلی که نا من یی بخویا ،هاگز یر یی نخویه کات .مایا یز یین
یزهمینیر،اعامیکنی که

ایسشرررا ،یینکهننمتیاریاگررررایبای مافایری یست.
.1بای منلوماتبیاشای.ک:
Mustafa Özçelik, “Cahit Zarifoğlu ve Çocuklar İçin Yazmak”, A. Cahit Zarifoğlu, Acz
Kitabı, Beyan Yay. İstanbul 2017, s. 127-132; Mustafa Ruhi Şirin, “Ergin Çocukların Yazarı
Cahit Zarifoğlu: Cahit Zarifoğlu’nun Çocuk Kitabı Yazarlığı”, A. Cahit Zarifoğlu, Acz
Kitabı, Beyan Yay. İstanbul 2017, s. 133-156.
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ای عها ر غ ب یر گافشررررای ناوی  .یین اعایی یست که بای علب ما مفید میباشد.
یاریاگرررایی،منبهیینجااهرییاشدهیم،منمهما توهلررررش رمنیینجاتببخ ».

ایبخ ارم،ننترسشای ییامبایسالمیسترایسشرررانیکهاییینجاتوضیلایاه
شده،ایسشرررا یکمااییستکهبای نجاتایا کواک ،خوا ییبهآ عمیرررق
مییندیزا.یینیکایسشرررا یست.یز ی ینایسشرررا آ توععشدهیستکهییامبایسالم

ه چو یک ماای خوا

یی بای سالمشی یُمررررت خوا غاق آ

میکند .بهشاین

أصحرررا یرخلفا ییشدینمیباشند که یزآنهانیزتوصیفزیاا شدهیست.ح ات
یبوبکابایینصفتهاتوصیفشدهیست :یرلینارستیر،ایهجاتهمایهیر،ایاین
کبامیباشد .ح اتعما :یکشخصفایرقایبینحق

یسالمیکفاازیهدرصدیقی
رباطل،صاحبعدیلترمحبت،کوش

یرایگلشا یسالم،عاتلکفایرمنافق،به

یرییتییامبایسالمیریرلینفاا یستکهیزیلصایطعبویخویهدکااره چنینیرلین
فاا که ای ایخل جنت خویهد شد .به ایدگررراه شیخ فایدیلدین عطای خلیفه سوم
ح اتعثما ؛یکشخصباعل راین ،باییما ،صاحبحیا،اییا یکشخص
یی تررراز،ایاریهخالفتخوایینچیزهاییای سطلباالیی گلشا ایاهیستر به
یرییت ییامبا یسالم :آ چه که عثما یس یز یین ینجام میاهد که بای یر هیچ تاسی
رجواندییارآخاینخلیفهیسالمح اتعلی(ع):یلاکاکا ییامبارایماایررشوها
فاطمهبوا .هدییتکالمییربلیایمشأثابواره چنینیزطافییامبایسالمبایینجمله؛
«یحک یلحاکمین»نیزتوصیفشدهیست.
بخ سومتحرتعنروی ایردیییاندگررررا مریباشرد.بنرابایینایسشرررا ریعنریآغراز
میشروا.هدهردبرهیاندگرررانیکرهایجلرترجرو سلطررررا هلرشند،مریگویرد:یگرا

یاندگرررا اییینزمینهبایرهمایهیکنند،یرنیزآنهایییهبا میکندرایمویایااشراه
یینییهبلیایاییزرصنبیلنبویمیباشرد.بلریای یز

(سیررررماغ)توضیلبیاشا میاهد.
همیکنندکرهییرنییهییبراسیرررررماغطرینمریتویننرد
یاندگرررا عشیخویهیخواییییی 
کاا.ایکشا شیخفایدیلدینعطای،عشیخویهییاندگرررا رایسشررا هرا هدهردبرای 
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مشررقاعدکاا آنها،بلیایطروالنیتوضریلایاهشردهیسرت.یمراایکشرا جاهردظایرف
یرغلی،عشیخویهیها بلبل،طوطی،طارس،زیغ،کبکرغیاهبرهطرویمخش،راتوضریل
ایاهشدهیست؛یمافقابای مشقاعدساخشنیاندگانیچو بلبل،کبرک،جغردتارایحات
صویتگافشهیست.بای توضیحاتیکایکآنهازما زیراا خویهردگافرت.هدهردبره
عشیخویهیها یاندگا یکبهیکجوی ایاهیست(Ibid, p 32(1.یزهمرینیر،آ یی

باجمالتخوابیا میکندرهمهآنهاییبهیکایسشرررا نقلمیکنرد.همرا طروی کره
سفاایملیاطروالنیرایانراکیایمرهمرییابرد،یعشرایورنراتوینییاندگرررا برهیایرا 
ینییبطهتوصیهها یرنیزمه یسرت:

نمییسد.یهبا آنهاییهدهدبهار اییا،کهایی
«منیینمقامییباطالرنقاهنگافش .بایکنگاهح اتسلیما بهیینمقامیسیدمرییرن
مقامتوساعبااتراعابهاستنمیآید؛یمابدر اعارعبااته نمیشروا.هراکلری
کهمیفامایدبهعبااتنیازنیلت،یینیششباهیسترلننتخدیرندبای آ کرسصرویت
میگیاا.توه بهعبااتیعشمااندیششهبا ؛یماعبااتییعطنادتراکنکرن.برایمیردیرک
نگرراهح اتسلیما شماه زندگیخواییباعبااتسپا کنید.یگاح راتسرلیما 
خواتییارستایششهباشد،یسایگامرنهر نمریتروین کرهبرای شرماایییرنمرویا
یزهاکسجلوتامیشویدرصاحبمقامیعلیمریشروید.یاندگررررانیکره

توضیلبده .
حسمیکنندکهچقدیبیاشاایسشرررا ها خواشا یییاتسامیگشییند،هدهدبهآنها

چنینمیفاماید«:حاالبهشماایمویاهفرتریا صرنبیلنبرویمنلومراتییی رهمریکرن .
)(Ibid, p 38بههمینتاتیبایمویاریا هامنلومراتایاهمریشروا.1.ریا طلرب؛.2
ریا عاقبییایا ؛.3ریا منافت؛.4ریا یسشغنا؛.5ریا توحیرد؛.3ریا حیراتر
.7ریا فقارعدمرجوا.

میکاا،ایصفحاتیی یربهگونهکاملنیزییی هنادهیست.
.1ایسشانیییکههدهدبهیاندگا ییی ه 
ااند،بهطویکاملاریزاهایسشا توضیل

«ایمویایینموضوع،بهیرربهتمامیاندگانیکهگو میک
ایاهشدهیستریکییزیینهاه یینیستکهیینگونهمخش،اشدهیست».
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یاامیشوا.اییینریا غیایزیاریاگررایهمهچیز

بخ چهایمبهنام«ریا طلب»
تاکمیشوا...منموالدیسیزمنافییینمقام،ایسشرررا مجنو کهایجلترجو لیال

بهشیوهی ایانرراکبهنهایتمییسد.
بخ ینج بهنامریا عاقبییررایررا یاامیشوا.یسیزتنایفها عاقرعاشق
کهماررکالتفایرینیاییینملیارجوااییا.اییینمویانیزیکایسشررا ییی همیشوا

ریینایسشرررا مجنو یستکهبای اییافتنموا لیالیوستگوسفندییباتنکااهر
رررهمیشوا.

ایخلگلّ
بخ شا بهنامریا منافتمیباشد.یهمیتعل راین بای همهیکلا نیلت،
عل ها کلی به کوش

فاا خوا بلشگی اییا .آیا کلانیکه میاینند ر کلانیکه

نمیاینندیکلا هلشند؟آیامگلیهاچقدی ه کهبپاا ،بهطوفا خویهد یسید؟یس

یاندهی کهنظابهایگایاندهاییاراییی 
یسشندیاهاکسمشفررارتیزهمدیررگایست .
یاریز مخشلفی یست (Ibid, p77) ...به یین جمالت نیز تأکررید شده یست .بند یز آ ،
ایسشرررا باخویا سلطرررا محموا با یک ایری

بای تأکید موضوع توضیل ایاه

میشوا.

بخ هفش بهنامریا یسشغنامیباشد.اییینجراهریچمارکلبیرانیریارنردهی رجروا
ن،یحتها یربهیردی توضریل

ندییند.بندیزآ ،ایسشررا یلا کهبهچاهیفشااهبوار
ایاهمیشوا.

رایبخ آخاکشا بهنامریا توحیدمیباشرد.برای یسرید برهییرنریا ممکرن
یستکهینلررا یزچیزهرا ماسرو خروا ییارینگهردییا،ایگراهریچیمکرانیبرای 
ماسو رجواندییا.بای توضیلییرنریا ایسشرررانیکرهمناروقبرهآ یفشرااهربرای 
نجاتیرعاشقخوا ییبهآ مییندیزا.یینریعنرهییخرواعاشرقبرای مراهمرینطروی
خالصهمیکند:آی ،منخوامییبهآ یندیخش ،یینایستیست؛رلریمرننمریتروین 
خوامیییزتوجدیکن ،تومنهلشیریامنتو.تاجاییکهماسو باشرد،یرسییرنییهیی
ایکنمیتوینیدکراا.رعشریکرهیزریا توحیردگششرشهییردبرهریا رحردتمریآییرد.
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رعشیکهیزیینه گشششهیید،بهریا حیاتمیآیید.اییینریا غیایزمارکالتهریچ

چیز ایگا رجواندییا.همهرعتیحلاسایارغ میکنید.یینایارغ شمابیارشا
میشواراینهایتشمایییزهمهچیزخالیمیسازارینلا بای یسید بهیینمقام،ایا
رغ هرا فرایری برهار مریکارد (Ibid, p 82) .ریا توحیرد،ریا رحردترریا 
حیاتبهریا فقارفنافرررییهمییسد.اییینبخ آخاسللرلهایسشرررا هرا زیراا 
موجوایستراینشیجه،اییینسفاسخت،یاندگررا زیاا یزبینیفشرهربراعیمانردهیز
آنهابههدفیسیدهیند.یزهزییی یاندهکهیکییزآنهابانگاشند؛یمایزمیا آنهاتنهاسری

ماغبهمق،وایسریدهیسرتربراال خاه،یاندگرررا برهییرننشیجرهیسریدندکرهسیررررماغ
خواشا هلشند.
جاهدظایفیرغلیسخنررا خواییبامدمشیخفایدیلدینعطایبهیایا مییسراند.ی 
عطایبو توایچهایگوشهانیایسیدهیست.هاگوشۀانیا،بابو خو تومملویزباکت
شدهیست.یینکشا توبهانیا یمارز ،زینتبخایدهیست.ه بای یمرارزرهر برای 

ایارزبلیایمفیدمیباشد.یینکشا تو،بای ماشاامانیبهییمغرا مریآریا(Ibid, p 93).
اییینکشا ایسشرررا ها زیاا بای شاامانیماتوضریلایاهشردهیسرترایآخراین
بخ کشا بای یاریاگرررایحمدرسشای ییی هشدهیست.میتوینی بهزبرا عافرانییز
خالقییمیتوینیدایعلبخروا

مثنو مننو رحدترجواییبهشکلتمثیلیشامکااه«
ییدیکنید»بیا نمایی .
یینکشا توسا«یندیایندرل»م،ویشدهرایایخلآ ش عداخاسیاهرسرفید
موجوامیباشد.

موضوعات صورتها:
.1ماای کهکواکیفشااهخوایییزآ نجاتمیاهد؛
.2سفایاندگرررا بهیهبا هدهد؛
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.3ایسشررا یااشاهررزیا؛
.4زنیکهبای خاید ح اتیوسفبهبازییبااهمیآید؛
.5چویا رمجنو ؛
.3عبولح اتیوسفبایایین یی.
عکسهابلریایخرو م،رویشردهیسرت.موضروعهراییبلریایزیبرایننکررراسایاهر

چیزها عبثهیچرجواندییارچیزهرا کرهایعکرسهراایجگاایرده،ماننرد:تراس،
نگاینی،شاا ،سکونترح ویبهشکلموفقینجامشدهیست.بهعنوی مثال،ایعکرس
نخلتماای کرهکرواکیفشرااهخروایییزآ نجراتمریاهرد،کرهیزتراس،نگاینری
کواک،چا ها غمگینکواکربهآغو گافشنماایخوایی،ناا ایاهشدهیست.
(ت،ویا)2ه چنینماای کهشکللباسیرناا اهندهیینیستکهیرکز کامرلربرا
حجا تاکیمیباشد.خطوطصویتماایرباتکیهزا یربرهگیررراها یحلاسراتیریی
ناا میاهد.
نیزموجوامیباشد.باخیت،اریاموجواای

منطقیلطیا 
ه چنیننلخهها مینیاتوی  
قاشیهاییهلشندکهیغلبمینیاتوی تاسی شدهیند.بهعنوی 
کشا جاهدظایفیرغلین 
مثال،زنیکهایاستخوا با یکطنا ای بازیی بااهفارشیکه میخویهد ح ات
منطقیلطیا ر ه مینیاتویها که ایسشرررا 
یوسف یی بخاا ،ه ای مینیاتویها کشا  
ح اتیوسفییناا میاهد1.بااه،لباسعا ها،ششاهارجزییاتیکهیهایمم،ایی
مننکسمیکند .زنیکهایاستخوایکسبدآریزی کااهیست.بایینلباسریژه
خوا ز تاکی یی یننکاس میاهد( .ت،ویا )3نقاشیها یبا ،یانده ر آفشا

ای

مینیاتویها ایاهشدهبلیایجشی شدهیست.

.1یزیینایسشا ،اییابیاتتاکیبهطوییکم مو بیاشایسشفااهمیشوا.بای منلوماتبیاشای.ک:
Emine Yeniterzi, “Klasik Türk Şiirinde Hz. Yusuf’un Pazarda Satılmasının
İzleri”,.Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu -Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu
Anısına, Ordu 10-12 Mayıs 2012, s. 348-358.
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نتيجه
یینکشا توساجاهدظایفیرغلییززبا فایدیلدینعطایبهشکلمخش،انوششه
شدهر کشابی یستکهبای کواکرررا تهیهشدهیستره زما یزسو بزیگلررراال 
نیزخوینندهزیاا اییا.اییینکشا یفلانهی ،هایاندهایریععیکنوعینلا یینمااین
میکند.بههمینالیل یستکهبای یسید بهسیرررماغمیتوینی خواما ییایهایک

تاباخویاییمیباشد.هدفیینکشا آموز 

یاندهییدیکنی .یینکشا یزمنانیعمیق
ییز ها یخالعیرف یلتها مایست.
ای نشیجه،جاهدظایفیرغلیفاا یستکهایکناییابیاتکواکررا تاکیخوایی
اییشناینیزیثباتکااهیست.یر،کشا زبا یاندگرررا ییکهبای تمرررد یسالمیهمیت
زیاا اییا،مجداید ای سطلکواکرررا تفلیاکااهیست.اییینزمینه،یینناممهمی
یست  که یز لحاظ کمک به انیا کواکررا ر باز کاا یک ای بای آغاز یابیات
میباشد .یین کشا ای یابیات مدی به عنوی یک یفلانه ای نظا گافشه شده
کواکررا  
یست که جاهد ظایف یرغلی ،یابیات مدی ر سنشی یی تاکیب نمواه ،آ یی ای سطل
فاصلهها یی ای میا 

کواکررا نیز تاایل کااه یست .عدیت یر ای بیانگا کشا ها،
خوینندگا اریساخشهچهبزیگلرراال رچهکواکررا ،یزسو همهعابلایکیست.
محشوی یینکشا یزنگاهییامها عافانیبای کواکررا یندکی سختتامیباشد.
جاهد ظایف یرغلی ،با ای نظاایشت جهت ینشزیعی یین کشا  ،نگا ها مشهبی ر
یفشایها،ییز هاییکهبهفاهنگرتمررد مامش،لشدهیستییبای کواکررا بهیک
نحو هنا تقدی کااه یست .یین کشا میتویند یک آغاز خو بای کواکررا ر
بزیگلررراال بامنافیشد یصطالحاتعافانیباشد.یندهاریندیزها فایری یینکشا 
میتوینی 
بای ما بهشاین تحفه یست .یین کشا ییز ها ر ف یلتها زیاا اییا  .
یصطالحاتعافانییییزطایقیینایسشررا بهکواکررا منافیکنی .ملئولیتمااییین
زمینه،یینیستکهمجالسمطالنهکشا یی گلشا اهی کهایتمرررد مایز یهمیت

عالیباخویایییست؛سپسیینسنتیی،ایخانهها خوانیزگلشا اهی .
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ت،ویا:1یر جلدکشا جاهد
ظایفیرغلی

ت،ویا:2ماای کهکواکیفشااه
خوایییزآ نجاتمیاهد .یز
کشا جاهدظایفیرغلی ،ص .17

11

تأثير شيخ فریدالدین عطار در ادبيات ترکی ...



ت،ویا:3زنیکهبای خاید ح ات
یوسفبهبازییبااهفارشیآمدهیست.

یزکشا جاهدظایفیرغلی ،ص .55
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جلوههاي شعر تغزّلي در مثنويهاي تعلیمي عطار
*

دکتر علیرضا حاجیاننژاد

**

فرزانه خلیل پور

چكيده
محقّقا علومیابییزایابازبای سهولتمطالنرۀیابیراتآ ییبرایسراسسراخشایظراها ر
کااهیند.عدی تاینتقلی بند یییجیزییسطو یستکهایجها یسالمرییرای 
محشویتقلی بند  
ه یریییگافت؛رلییسیزگششتزما ایییای بایریکااها ایگا ،ینویعیابیایگا ه 
مطامشد.باتوجّهبهیریکااها جامنۀییاینیریسالمیرکثاترتنوّعمح،والتیابییعر ّیز
نظ رنثامحقّقا علومیابییزنوعیا تنلیمییع یزیخالعری،عافرانیر...نیرزسرخنبرهمیرا 
آریاند.یخشالطینویعیابیه موضوعیبواهیستکهایبینمحققا ییاینیرغیاییاینریمطرام
شدهیست.بخ ها عابلتوجهییزیا تنلیمیاییا فایسیبهریژهنوععافانیآ بهخراطا
تها زبانیریابیحقیقشادیزنوعیا غنایییسترطامملایل
تأثیاگشیی ایمخاطبرخالعی 
غناییایضمنیا تنلیمیایمثنو ها عطایکهیزشاهکایها یا عافانییست،بلیایممشاز
جلوهها یینبخ یزمثنو ها عطاییاایخشهرعهامانا 
رمشمایزیست.اییینمقالهبهجنبههار 
یها آنا مناّفیرتحلیلشدهیست.
رریژگ 
جلوهها تغزّلی،یخشالطینویع،یا تنلیمی.
کليدواژه :عطای ،
*.اینایایایناگاهتهای )hajiannjd@ut.ac.ir(.
**.ایناجو اکشا یابیاتفایسیایناگاهتهای

)Khalilpour. Fr@gmail.com(.

تاییخرصول97/1/23:تاییخیشیا 97/2/29:

مقدمه
شباهتهارتفارتهایع یزظراها 

قتایابیاتآ ییبایساس
محقّقا بای مطالنهاعی 
گفشهیند.بنابایین«نوعیابیصافاد
رمحشویییبهبخ هاییتقلی کااهربهآ «ینویعیابی» 
یکلغتنیلت»(.ینهرلکرآرسشنریی ،1373،ص)259محقّقا ایتنایفنوعیابی
ایدگاهها مشفارتیاییند.شفینیکدکنیایمقالۀخواینویعیابیییایمجموعرۀخ،رایص
فنّیعامّیکههاکدیماییی ماخ،اترعروینینریرژةخرواهلرشند،اینلرشهیسرت(.شرفینی
سبکشناسیرنقردیابری
نظامهایییزعبیل 
کدکنی،1352،ص)99رشمیلاآ ییاییایف 
یآریا(.شمیلا،1383،ص)17
عاییایاهرآ یییزیعلامجدیدعلومیابیبهحلا م 
نبرایهیظهراینظاکرااهرنروعیابریییعبرایتیز:
یندیامندی نظایۀیابیراتنیرزایییر 
گارهبند آثاییابیکهیزلحاظنظا مبشنیباشکلبیارنی(مجاّارساخشما خاص)ر
« 
نیزشکلایرنی(نگا ،لحن،مق،وارباتلاملموضوعرمخاطب)یست»(ینهرلرکر
آرسشنریی ،1373،ص)233اینلشهیند.بهیعشقااآنا «سنّتزیباشناخشیکهیثرایابریای
یگیاا،ماخّصکنندة[نوعیابی]آ یسرت»(.همرا ص)259اینظراشرفینی
آ شکلم 
کدکنی«:فایدةیصلییینکاییننیتقلی بند آثایبایساسینویع،یینیستکهبرهخروبی
اریهی خراصبایسریکراا»(شرفینی
یتوی عللضنف یانیاریافشن یکییزینویعییای 
م 
کردکنی،1352،ص)98رحشّریایباطرافکرراا باخریضرنفهرراکرهاییثراعویمررل
نکرو «:ایشرناریا 
آمدهیند،کوشید(.هما )ایهاحرالبرهعرولزییر 
خایجییدید 
یلتترا
یتاندربن ی 
فنونیهلتکهبهمنزلۀینویعایعلومطبینییست.بن یینویععال 
طبقهبند الزمیسرت»
ریزیینجهتبای فه ریاییکشناریا نیزمثلسایاعوییو 
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طبقهبند «ملرشلزمتحقیرقایماهیّرتریرصرافشرنا»
نکو ،1382ص)39ریین 
(زیی 
یست(.هما )
کااهیندتابخ ها گوناگو یابیراتییای
باآنکهمحققا علومیابییزایابازتال  
یتوی یکیثایابریییاینروع
ذیلیکییزینویعیابیعاییاهند؛رلیگاهی«بهاشویی م 
اعیقرشاخۀخاصخوا عاییایا؛زیاییگایزنظاگاهیبه یرکنروعنزایرکباشرد،یز
ایدگاهیایگابهنوعیایگاشبیهیست»(.شفینیکدکنی،1352ص)114بههمینالیرل
طبقهبند کاا آثاییی«اشوییرایایا »خویندهیست(.شمیلرا،1383ص
شمیلاهدف 
)18رمنشقدیستبهالیلهمیناشویی یستکهایبایسیآثایگراهبرهتقلری بنرد برا
یاینردکره
یساسصویتبلندهمیشواریشکالییننوعتقلی بند ظراها ییایییرنمر 
«ممکنیستآثای کهیزنظاصویتبهه شبیهینردیزنظرامرااّهرمننریبراهر مشفرارت
باشندریینیشکالیلبشّهایمویاآثای کهیزنظامااّهرمننریبراهر شربیهینردنیرزصرااق
عالبها مخشلفییی هشدهباشند»(.هما )
نگونهآثایبهحدرار 
یست،چهممکنیستیی 
ایتاییخیابیاتییریاباارنظاسنّشیریمارز ایبا ینویعیابیمویجههلشی :
یشروا(.ینره
یلف)نظایۀکالسیل کهبهآ «خلوصینویع»یا«نوعمجزّی»نیرزگفشرهمر 
نکرو «یأ ییسرطوایبرا شرنار
رلکرآرسشنریی  ،1373ص)239ربهزع زییر 
نکو ،1382،ص)37بایساسیینایردگاهکره
خطابه»آ ییبهرجواآریاهیست(.زیی 
اسشوی رنظ اهندهیست،ینویعنهتنهاایماهیّتباه مشفارتند؛بلکهبایردآنهرایییزهر 
مجزّینگاهایشترایه نیامیختریفزر باآ موضوعاتیکرهایهرا یرکیزینرویعهر 
یشوا،کرامالدمشمرایزیسرت.مرثالدحماسرهرترایها برهملرایلیااشراها رنجبرا
مطامم 
یخش،اصاییا(.ینهرلکرآرسشنریی ،1373،ص)239
یکنردربره
)نظایۀتوصیفییمارزینکهایییرننظایره«تنردّاینرویعییمحردرانمر 
یگویدیزچهعوینینیییار کند»(.هما ،ص)271عالرهباییرنمنشقردیسرت
نویلندهنم 
یتوی باه ایآمیخترنوعترازهی ماننرد«ترایها ـ کمرد »ییجراا
کهینویعسنّشیییم 
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یتوی بامبنا «جامنیّت»یا«خلوص»یننیبایساس«تاکیب»یا«تحلیل»ینویع
کاا.یننیم 
تازهی ساخت(.هما )شفینیکدکنیه باییننظرامویفرقرمنشقردیسرت.همرۀینرویعیی

یتوی ایکنایه ایدرتدیخلینرویعیییمرا طبینریخوینرد.اینظرایر«ممکرنیسرت
م 
باخییزخ،ایصشناغناییایف،لییز یکحماسهبا یکشنانمایایبهرجواآیردر
یینایه آمیخشگیاییابیاتمللیسالمیربهخ،وصیابیاتیایسیبرهگونرۀآشرکای 
میشوا»(.شرفینیکردکنی،1352،ص)114تاکیرب«غرزل رمثنرو »ر«حماسرۀ
مااهده 
عافانی»یزیینمقولهیند(.شمیلا،1383،ص19ر)24اینظار یینظهویمنلرولظهروی
نویلندگا بزیگیست(.هما ،ص)19
نکااهیندر

طبقهبند آثاییابیتوجه
باخالفیندیامندی غابی،یایبا مااقزمینبه 
ایمللیسالمیتحتتأثیایابا عا ،یشرنایبرایسراسظراها یننریلفرظررز ،عافیرهر
بواهیندربایساسهمینتقلی بنرد ایروی شراعای ییبرایسراسعالربچرو 
عیو عافیه 
ع،یدهرغزلرآ ه بهتاتیبیلفبراصرویتگافشرهیسرتکرهییرنیمرامرانعمطالنرهای
جوینبیرحیرمننو شاعاربایسیسیاصنوا یانزرلی یکیندیاه یازمینهرجردینی
رعاطفیگارشهیسرت(.شمیلرا،1383،ص 99ر)97یکرییزینرویعیابرییییرجایتراییخ
یابیاتییای ،شناتنلیمییست.
تنلی ایلغتبهمننیآموخشنرآگاهانید یست(.اهخردی،1377،ذیرلریهه)ر«شرنا
تنلیمیبهمننیخاصرمحدراخوارطبقنمونرههرا سرنّشیییریرایی،شرنا یسرتکره
یآمرروزا»(.فاش ریدریا،1333،ص75؛
یکنرردی رافنّ ریییم ر 
دهی خرراصییعاضررهم ر 
عقی ر 
یتوی گفت«:شناتنلیمیآ یستکهع،دگوینرده
یوینامدیییا ،1381،ص)255یسم 
رساییندةآ ،تنلی رآمروز باشرد،خرویهآمروز یخرالقرسیاسرترخرویهآمروز 
نها»(.هما )ایآثایگشششۀمایابیراتتنلیمریییبرهنرامهرا 
مشهب یاعلومرفنو رآیی 
مخشلفیچو زهدرتحقیق،ینردرحکمرتررعرظرتنلری خوینردهینردرآ ییبرهینرویع
کااهیند(.یسشگایفلا ی،1381،ص)377
یخالعی،مشهبی،سیاسی،فللفیرعلمیتقلی  
ساراهها یخالعری،مرشهبیرعافرانی

منظومهها تنلیمیبیاشاشامل

هاچندکهایعدی 
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بواهیست.اینظافاشیدریاشناها یخالعیکرهایبلریای یزمروییابراعافرا آمیخشره
یاینرد(.فاشریدریا1333،ص 75ر)74اینظرا
یست،یزمه تاینیشنایتنلیمیفایسیمر 
یتاینشکلییننوعشناکالمصوفیّهیسترهمینیستآ چهخاعرانی
نکو ایعال 
زیی 
یخویندررعظریند،چیز کهبهعولر کالمعن،ا یزآ بیگانهبواهیسرت.
تحقیقم 
نکو ،1382،ص 132ر)131ریزمجونیزآنجاکهشناکهنفایسیییایترایزر 
(زیی 
ینهد،عن،اآموزندگییندیاۀشاعایییکییزارعاملیکهیسراسر
نقدیخالقیسالمیم 
یاهد،برهحلرا آریاهیسرت(.یزمجرو،1374،ج،1ص)31
ایر مایۀشناییتاکیلم 
یگوید«:یگاکایشرناترأثیااینفروسیسرت،
نگونهآثایم 
نکو ایبایةساّظهوییی 
زیّی 
یتروی 
یثا ییکهیشنایتنلیمی،اینی،یخالعیریجشماعیاییذها ملشنداییا،ینکراینمر 
نکرو ،1382،
یکند»(.زییر 
نگونهیشنایییبیا م 
کاا.همیننکشهیستکهساّییدیی یی 
ص)131بهیعشقاایوینامدیییا «:زبا سااهریرشنرایعینحالنزایکبهزبا مراام،
نکهییرننقر حفرظشروار
یتویندنق تاغیبیرییجاعیزبا ییت مینکند.بای یی 
م 
نق شنا نیزتحقّقیشیاا،آمیخشنشرناحکمریرتنلیمریبراایسرشا رحکایرتییکره
یتوینلتمایۀجلبتوجّهرلشّتخوینندهرتأثیارنفوذمننیایمخاطبشروا،شراعای 
م 
شمااهیند»(.یوینامدیییا ،1381،ص)257

الزم
بههاحالشناتنلیمی یکییزاییزایمرنتراینرگلرشااهتراینیعلرامشرنااییابیرات
ییای یست.ییننوعشرناعرالرهبراح رویایایروی هرا شراعای غیاایبرای اییغلرب
منظومهها شنای ایبای نیزییه یافشرهرآنهراییساشراییزمفراهی تنلیمریکرااهیسرت.

نمونهها آ اییابیاتییای یی یزیسالمه رجوا
(شفینیکدکنی،1352،ص)118ر 
ساراههابهیابیاتتنلیمری

اییا(.موتمن،1371،ص)189راییابیاتای ه یزنخلشین
عالبها مشفارتعاضهشدهیستربای آنکهیزعوّتتأثیابیاشاآمروزههرا 
توجّهرای 
تنلیمیباخویاییشوابایرمریحلاسشاعاایآمیخشهرجنبۀغناییییدیکااهیسرت،بره
نحو کهتفکیکها یرکیزارجنبرۀمرشکویایمروییامشنردّا،اشروییبلکرهغیراممکن

84
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ینمایرد.اییهمیّرت،یعشبرای،گلررشااگیررسرنتحرروزةیا برهنظرراشرفینیکرردکنی
مر 
رسیعتاینیفقمننو شنافایسییا غنایییسترهمینگلشااگیباعرثشردهمطالنره
بحثها یابریباشرد.برهیعشقراایرتمرامموضروعات
ایتطّویینویعآ گلشااهتاینزمینۀ 
یییجاییا فایسیبهجزحماسهربخاییزشناتنلیمیهمهایمقولرۀشرناغنراییعرایی
یگیاند.بایینرصف،شناها عاشقانه،فللفی،عافانی،مرشهبی،هجرو،مردمررصرف
م 
م،دیقها شناغناییهلشند.یربایشایهبهییننکشهکرهاییابیراتفایسری

طبینتهمگی
خشهیند،یزغزلفایسیبهعنوی ساشایتاینحروزةشرنا
مفاهی فوقیغلببا یکدیگاایآمی 
یتوی آمیز ینویعیا غناییییبهخروبیماراهدهکراا،
ر یکنمونۀخو کهایآ م 
یکند(.شفینیکردکنی،1352،ص)113اینظرایر«هاعردیشرنافایسریبرهکمرال
یاام 
یآمیزند»ریینآمیرز ییناشرییزترأثیا
یشوا،یینمفاهی به یکدیگابیاشام 
کتام 
نزای 
میایند(.هما )
عویلبشنا رسنّتها یابییییزعللیصلییینآمیخشگی 


جلوههای شعر تغزّلی در شعر تعليمی
ایبخ نخلتیینمقالهیشایهشدکهبایساسنظایۀجدیدیابریگراهینرویعشرنابرا
یآریندراییینموییایزینویعیچو کمرد 
یکدیگامیآمیزندرنوعجدید یییدیدم 
نگونرره
ترایها ،حماسرۀعافررانی،غرزلرمثنررو یرااکراای «.ایینررویعیابریبرهنرروعییر 
یگوینرد.یننریآثرای کرهجرزرفاعرییرک
آثرای (Subjenreزیانروع،زیامجموعره)مر 
طبقهبند کلّیهلشند»(.شمیلا،1383،ص)23فاشیدریایزایگامحقّقانییسرتکرهای

نگونره
یکند«:یی 
یینزمینهسخنگفشهیست.یرباعو خویند جنبۀشاعاینهتنلیمییظهایم 
شناهاایکاویمابی تاجنبۀغناییه اییند»زیایباشویریحلاسشخصشاعانلربت
بررهملررایلمخشلررفهمایهنررد.ر یی رننرروعیشررناییی«غنررایی رتنلیم ری»خوینرردهیسررت.
(فاشیدریا،1333،ص)75
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اینظاشفینیکدکنیه ایشناتنلیمی،هدفآموخشنیستریگراایخراللشرنا
تنلیمیایسشا یارصفیمطامشوا(کهمایهها غناایآ جلوهکنرد)یینهراییبایردیمروی
فهارعّ،ههاایخدمتملألۀایگا یسرتکره
عایضیبهحلا آریا،چو یینتوصی 
جامها زیباییر
آ آموخشنرتنلی یسترخوینندةیینمشو «لشّتشای حقیقتییای 
یکند»(.شفینیکدکنی،1352،ص)118اینظاعلیمحمّدسجّاا ه :
جمالیحلاسم 
«ایمثنو ها تنلیمی،عافانیریجشماعیکهبهظاهایزمقولۀغزل،تغزّلریحلراسنرا 
یچکرد».
یتوی یبیاتیلطیف یافتکهخو غزلیزالآنهافرارمر 
یآیند،گاهم 
بهشماینم 
(سجاا ،1381،ص)15
اینظاسجّاا ایآثای چو با سوّمبوسشا سند ،بخ هایییزگللشا سرند ،
نیلق اۀرحشّیبخ ها یزتاییخبیهقیرجهانگاا جوینیر نفثةیلم،ردری
تمهیدیتعی 
یشوا یافتکهآامییزخویند آ هما یحلاسییاییاکهیزشنید رخوینرد غزلری
م 
نا یزسند رحافظ(.هما )


شخصيّت اجتماعی معشوق در داستانهای تغزّلی مثنویهای عطار
گاهها یجشماعیبلریایمشفرارت
تهاریای 
مناوقایایسشا ها عاشقانۀعطایباموعنی 
مییابد،بهگونهی کهگاهای یکایسشا غالمیزیااسرتربرهفاصرلهی کوتراهای
نموا 
ایسشانیایگاسلطانیعالیمقام،مناوقهلشندرایهااریینایسرشا هراغرالمریااشراه
یهاییهلشندکهخاصّمناوقیست.ایبایسریحکایرات
کامالد یکلا اییی تمامریژگ 
یتوی بهاسشهبند جرامنییزشخ،ریّترموعنیّرتمناروقبره
آثایتنلیمیمنظومعطایم 
تاتیبزیااستیافت:
یلف)مناوقشخ،یتتاییخییامشهبییست؛
یشوندکههویّتتراییخیایینرد
ایییناسشهیزحکایاتیفایا مناوقعّ،همناّفیم 
رنامرماخ،اتآنهاایمنابعمخشلفضباگاایردهیسرت.نظیراح راتسرلیما (ع)،
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سلطا محموا،شبلی،ییاز...کهها یکیزیفایامطابقجایگراهرمروعنیّشیکرهاییجشمراع
یشوند؛
اییند،اسشهبند م 
)مناوقاییی یایگاهرموعنیّشیریژهاییجشماعیست؛یمّانرامیرذکراناردهرتنهرا
بهآریا عنارینیچو :شاه،غالمر...یکشفاشدهیست؛
ج)مناوقشخ،یشینامنلومیست.ایییناسشههریچنرامرنارانییزموعنیّرتمناروق
یشوا؛
یشوارصافادباعنارینیچو ز ،ماار...یزیریاام 
ایدهنم 
ا)مناوقموجوا غیایزینلا یع یزحیوی یاجماایست.مانندخویشیدیاماغ.
طبقهبند مناوقایمثنو ها تنلیمیعطرای،نمونرههرایییزهرا یرکیز
یینکیسیز 
یکنی :
چهایگارهفوقییمناّفیم 

الف) شخصيّتهای تاریخی و مذهبی:
 .1پيامبران

منطقیلطّیاارایسشا باعنروی  یوسرفر
بتنامههاکدیم یکایسشا ر 
ینامهرم،ی 
یله 
زلیخا،منراّفشخ،ریتح رات یوسرف(ع)برهعنروی مناروقزلیخراهلرشند.یزایگرا
یی رامباینیکررهایآثررایعطررایمنارروقمناّف ریشررده،ح رراتسررلیما (ع)یسررتکررهای
بتنامهایایسشا ماغرسلیما ،ماغیالبلشۀیرست:
م،ی 
مگایکیرزمیشدیوسفیراک
زلیخررایینالررشهایرردبرراخرراک...
بههاامصدتأسّفبری خرویا 
غ یوسفزیوسفبی خرویا 








ینامه5318 ،ر)5315
(یله 
یینچنینماغیبهشوقرشدّتی
براسرلیما گاررتعاشرقمردّتی




بتنامه)2754 ،
(م،ی 
بتنامه .2419
منطقیلطیا2321:ر2324ر3193رم،ی 
نیزی.ک :

81
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 .1دبير

تنهاابیا کهایآثایعطاییزیربهعنوی مناوق یااشده،مهلشیابیراسرلطا سرنجا
ینامرهیزعارقسرلطا بردرسرخنیفشره
یستکهایحکایتسلطا سنجارمهلشیاییله 
یست:
مهلررشیابیررا،آ یرراکجرروها
مق راّ برروایرری تخررتسررنجا
یگاچهیر یربوا نهچو ماه
رلیکنایشرتییونرد بردرشراه








ینامه4193 ،ر)4195
(یله 
 .1شاه

سلطا محمواغزنو یزیااشاهانییستکهبهافناتربهبهانرههرا مخشلرفایآثرای
بتنامره
ینامهایایسشا سلطا محموارییازرم،ی 
یشوا؛رلیفقااییله 
عطاییزیر یاام 
ایایسشانیباهمینعنوی ،شاه،مناوقیست.یزایگایااشاهانیکهعطرایایمثنرو هرا 
خوایزآنهایااکااههیچیااشاهیمناوقنیلت:
منآ خویه همیاهایزمانه
کررهتیرراشرراهییباشرر ناررانه




ینامه)2411 ،
(یله 
بتنامه.3882 ،
مق،وایزشاه،سلطا محمواغزنو یست.نیزی.ک:بهم،ی 
 .4صوفی

شبلیصوفیرعایفنامدییعا سومرچهایمهجا عما ایحکایتشربلیرنرانوی
ینامهمناوقماانانویستکهیزشنید یرصافشبلیگویاعاشقشدهیست.
اییله 
مگابرواهیسرتجرایینرانوییی
کهبانیدیرزشبلیماجاییی...
بلیایشروقیربنالرشهبروا 
کهیرییعاشرقیییوسرشهبروا 
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نبوایرعاشرق یزیر ایرد 
رلیکنعاشرق بروایزشرنید 




ینامه1547 ،ر1551ر)1549
(یله 
 .1غالم

منارفتاینغالمیکهایآثایعطایمناروقیسرت،ییرازغرالممنرارفسرلطا محمروا

تها شگفشیایمثنو ها خرواایبرایةیرآریاهیسرترگراه
غزنو یستکهعطایحکای 
ینامرهایسرشا هرا 
لها عایفانرۀشرگفشییزآ برهاسرتایاهیسرت.اییلهر 
بلکهیغلبتأری 
سررلطا محمرروارعرراوسررپاه،سررلطا محمررواریی رازایگامابرره،یی رازبرراسررلطا رجرروی 

بتنامهایسشا ها ییازرگردی،محمروا
نمکفار ،ایمنطقیلطیاایسشا ییازرگدی؛ایم،ی 
رییازرز هملایهیزیینعبیلیست.ایگاغالمیکهایمثنو ها عطایمناوقعّ،هیسرت،
ینامهبدی یشایهشدهیست:
بکشا غالمحای یستکهایایسشا ییبنهاخشاکنباییله 
بامحمرواشردایوینرهی خرویی
که«هلش باییرازتعاشرقزیی»




(یسایینامه)
غالمرریبررواحررای یییگانرره
کررهیربرروا نگهرردییخزینرره
بهنامآ ماهر بکشا بروا 
ندین تراکلریهمشرا بروا 








ینامه5781 ،ر)5779
(یله 
قیلطّریا3413ر
ینامه2398ر 4213،3421،3419،3178،2399ر4211؛منطر 
نیزی.ک:یله 
بتنامه5312،4981،1793ر.3813،3495،5313
3414؛م،ی 
 .6دیگرشخصيتهای تاریخی
الف) پسر نوح منصور و مرد سپاهی

نرروممن،ررویآ شهنارراهجهررا 
یکیلاایشتی عجبماهجها 




بتنامه)5595 ،
(م،ی 

81
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ب) زبيده
زبيده و صوفی:

زبیررردهبرررواایهرررواجنالرررشه
بهحرجمرییفرتبانرا خجلرشه
زبرراا آ سرراهررواجبایفشرراا
یکیصوفیبدید ایسایفشراا








ینامه)5492-5493 ،
(یله 
ج) صفيّه خاتون
صفيّه خاتون خواهر سلطان سنجر و شرّالدوله:

بواسنجایییکی،خرویهاچرومراه
صررفیهخرراتو کررااهنررام یااشرراه
چو برار آمردزمهردآ آفشرا 
گاتشرایلدرلهیزعارق خرای 








بتنامه3118 ،ر)3139
(م،ی 
د) ليلی

یزمناشیقمنارفعا بنتسندبنیبینهرمناوعۀعیسبنملرومبرنمرزیح هلرت
تها تاییخیایسشان ایمثنو ها تنلیمیعطایآمدهیست:
کهبی یزایگاشخ،ی 
بدرگفش کرهلیلریییبدیردم
بدیامعقلریسویییخایردم




ینامه)3999 ،
(یله 
بتنامره34،2441،1794،1158-1157ر
منطقیلطّیرا14ر1313یرا1ر3391؛م،ری 
ای 
.2498،3732،4812،5432
ب) شخصيتهای دارای پایگاه اجتماعی ویژه بدون ذکر نام و نشان:
 .1پسر وزیر
پسر وزیر و صوفی:

رزیررا یییکرریزیبررایلررابرروا
کهماهیزمهایرزیارزبابروا...
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یکیصوفیزعاق ناتوی شرد
چنا کوشردنردین تراتروی شرد




ینامه1343 ،ر)1342
(یله 
 .1سگبان
شيخ و دختر سگبان:

بواشیخیخاعهیو رنامدیی
باایزر اخشراسرگبا عرایی




(منطقیلطیا)3711 ،
 .1شاه
در اسرارنامه حكایت پادشاه و گلخن تاب:

منطقیلطّیاحکایتشاهرگدی(1931ربند):
ای 
شرررنواممرررنکرررهرعشرررییااشررراهی
کهیرییایشتایخروبیچرومراهی...
مگرراساگاررشهی چررو شررمعبرراسرروز
کرررهگلخرررنترررافشیبیهرررایهترررایرز
بدیرررررررردیزارییر آ نکررررررررویی
کرررهاینررردتررراچرررهکررراییفشررراایریی












(یسایینامه2944 ،ر)2951-2951
 .4شاهزاده

ینامهحکایتز رشاهزیاهرحکایتشاهزیاهرساهنگ.
ایمثنو یله 
بتنامرهحکایرتمیرازیارعاشرق()5554رحکایرتمیرازیارکرواک
ایمثنو م،ی 
:3839-3838
شررهیییسرری برراشررهزیاهی برروا
ززلف مرهبرهایمیفشرااهی بروا
زنیایعاقآ بتسانگو شد
ال بلیایکاایفغا رخو شد








ینامه815 ،ر)824
(یله 

11
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بتنامهیبیات.3839-3838،5554
ینامهیبیات1399ر1411؛ی.ک:م،ی 
ی.ک:یله 
 .1شاهدخت

منطقیلطّیاحکایتشهایایرگدی؛
ای 
بتنامررهحکایرتاخشررایااشرراهرمرراا عاشررقرحکایرتصرروفیراخشررار
ایم،ری 
حکایتیااشاهربانا:
شررررهایای اخشررررا چررررو مرررراهایشررررت
عررررالمییررررراعاشرررررقرگمرررررایهایشرررررت




(منطقیلطّیا778 ،ربند)
.3745-3744،4338
بتنامهیبیات ،2772
ی.ک:بهم،ی 
 .6غالم

ینامهحکایرتفخایلردّینگاگرانیرغرالم(یبیرات 8ر4477رحکایرتسرلطا 
اییله 
منطقیلطّیاحکایتیااشاهرغالمرحکایرتاخشراشراهرغرالمرای
سنجارمهلشیرای 
بتنامهحکایتشاهرغالم:
م،ی 
غالمررررررریایشرررررررتآ مررررررراهزمانررررررره
چررررررویوسررررررفاینکررررررویریییگانرررررره
چرررروایررررد فخررررایریررر تررررنفررررارایا
همررررررهجرررررران بافررررررترالبرررررردرایا








ینامه1833 ،ر)1848
(یله 
بتنامره
منطقیلطّیا973ربندر3851ربند؛ی.ک:م،ری 
ینامه4111-4111؛ 
ی.ک:یله 
.5448،2834
 .1کنيزک

منطقیلطّیاحکایتتاجارکنیزک؛
ایمثنو  
بتنامهحکایتبانارکنیزک:
رایم،ی 
ترررراجا مررررالیرملکرررریچنرررردایشررررت
یررککنیررزکبررالبرریچررو عنرردایشررت
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نررررراگه بفارخرررررتتررررراآرییهشرررررد
بررسیارریما گاررتربررسبیهررایهشررد
زآیزر یرجگرررررررامررررررریسررررررروخش 
مررررررینفررررررارخش 

خویجررررررۀیربرررررراز








(منطقیلطّیا)2237-2271 ،
بتنامه.4555 ،
ی.ک:م،ی 
 .8گازر

ینامه:
حکایتجوی گازیاییله 
جرررروینیسررررارباالبررررواچررررو مرررراه
زمهرررررایرجهرررررانیگارررررشهگمرررررایه
ع رررررراییییاررررررۀیرگررررررازی برررررروا
همیاررررهکرررراییرخررررواالبررررا برررروا








ینامه)3958-3957 ،
(یله 
ج) افرادی دارای شخصيتهای نامعلوم:

ینامه:حکایتیلاایری ؛عماخطّرا رجروی عاشرق؛ازا کرهاسرش یی
اییله 
بایدند؛
منطقیلطّیا:حکایتصاحبکمالرصاحبجمالرحکایتماارز ؛
ای 
بتنامرره:حکایرتز رمرراا؛کررواکرعاشررق؛طفررلهنرردررشرراه؛عاشررقر
ایم،ری 
مناوق:
جوینیبواالدیاهبرهمناروق
بیاریانرردیریییرری فررایرق




ینامه)3931 ،
(یله 
عاشقیییبوامناوعیچوماه
مهاکااهتاک،یی یرکاله




بتنامه)3728 ،
(م،ی 
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جلوههای شعر تغزّلی در مثنویهای تعليمی عطار

ینامرره1925 ،ربنرردر2385ر2387؛منطررقیلطّی رایبی رات،2231-2259
ی.ک:یله ر 
بتنامهیبیات.5818،5131-5129،337
3473؛م،ی 
د) موجوداتی غيرانسان:
 .1آتش

حکایتیارینهرشمعکهموضوعیییجرتکایی اییابیاتبهریژهشنافایسییست:
ببینآخاکرهآ یارینرۀخرو 
چگونهمیزندخواییباآت ؟
چویزشمنییسدیارینهیینروی
ریآیررردیازنرررا یارینرررهیزاری
زعارررقآتارررینیرررارینمانرررد
بلررروزابرررال ریرررارینمانرررد
یگاچهچرو بلروزاسروابینرد
رلرریکنهرر زآترر ارابینررد
















(یسایینامه)832-835 ،
 .1خورشيد

حکایتماهرخویشید:
عماگفشاکهمنایعاقخویشرید
جها یانویخویه کااجارید...




ینامه)3433 ،
(یله 
نتيجه
یها سراخشای 
یزایابازمحققا بای تلهیلمطالناتیابی،یابیاتییبا یساسریژگ 
رمحشویییبهینویعگوناگو تقلی کااند.ها یکیزییرنینرویعاییابیراتییرای رسرایا
یها خاصخروابرانروعیابریایگراایهر آمیخشرهینرد.بخر عابرل
مللعالرهباریژگ 
توجهییزیابیاتفایسییییا تنلیمییزگونهعافانیتاکیلمیاهدرمثنو ها عطرای
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ایبیرنیا تنلیمریعافانیجزءآثرایفاخرایا فایسرییسرت.عافرا یسرالمی رییاینری
عالرهباآ کهذیتادیزجنبهغناییباخویایییست،میلعطایایمثنو ها عافانیبرهتغرزل
رتاٌثیاگشیی بامخاطبباعثشده،حکایاتعاشقانهمشندا ایمنظومهها تنلیمریر 
جنبهها تغزلیاییینبخ هاعالرهبامحشویایلحننیزخروایی
جنبهتغزلیایششهباشد .
ینمایانردریزهمرینطایرقیحلاسراترعویطرفشراعاهمرایهمنرانیرم رامینمنشقرل
م 
یشوا.عطایعالرهبام امینرمنانیتغزلیباگزین ریهگا مناسبراعرتاینحروة
م 
چین آ رهماهنگکاا موسیقیکالمربهاهگیرا یزشرگااها گونراگو برالحرن
تغزلیزجانبتنلی ه غافلنماندهیست.

منابع
ساختشکنی ای شنا

 یوینامدیییا  ،تقی ،)1381( .ایسایۀ آفشا شنا فایسی ر 
مولو ،تهای :سخن.

 یزمجو،حلین،)1374(.ینویعیابیرآثایآ ایزبا فایسی(چامسوم)،ماهد:

آسشا عدسیضو .

 یسشگایفلایی،من،وی،)1381(.ینویعشنافایسی(چامارم)،شیایز:نویدشیایز.

 ینهرلک؛ریی ،آرسشن،)1373(.نظایۀیابیات،تاجمۀضیاءموحدریاریزمهاجا،
تهای :علمیرفاهنگی.

 زیینکو ،عبدیلحلین،)1382(.ییسطورفنشنا(چامچهایم)،تهای :یمیاکبیا.
 سجاا ،علیمحمد،)1381(.تحولموضوعیغزل،تهای :ایناگاهشهیدبهاشی.

 شفینیکدکنی،محمدیضا،)1352(.ینویعیابیرشنافایسی،خاارکوش ،سال
سوم،شمایة11ر،12بهایرییایبهات.

 شمیلا،سیارس،)1383(.ینویعیابی(چامچهایم)،تهای :میشای.

ینامه (چام سوم) ،مقدمه ،ت،حیل ر تنلیقات
 عطای ،شیخ فایدیلدین،)1387( .یله 
محمدیضاشفینیکدکنی،تهای :سخن.

بتنامه (چام ارم ) ،مقدمه ،ت،حیل ر تنلیقات
 ررررررررررررررر  ،)1383( .م،ی 

محمدیضاشفینیکدکنی،تهای :سخن.

منطقیلطیا ،مقدمه ،ت،حیل ر تنلیقات محمدیضا شفینی
 ررررررررررررررر   ،)1383( .

کدکنی،تهای :سخن.

 ررررررررررررررر  ،)1383( .یسایینامه ،مقدمه ،ت،حیل ر تنلیقات محمدیضا شفینی

کدکنی،تهای :سخن.

 فاشیدریا،خلار،)1333(.ایبایةیابیاترنقدیابی،جلدیرل،تهای :یمیاکبیا.

نیلنابدین،)1371(.تحولشنافایسی(چامچهایم)،تهای :طهوی .
 مؤتمن،زی 

عطارپژوهي در بنگالدش
*

پروفسور محمد ابوالکالم سرکار

چكيده
یآید ر
بنگالا کاوی با سابقۀ ایاینۀ تاییخی ر فاهنگی یز کاویها کهن به شمای م 
نق

مهمی ای زمینۀ زبا ر یابیات فایسی ایششه یست که تقایباد بی

یز شا،د سال(-1214

1837م) زبا فایسی ای سازمین بنگال به عنوی زبا یسمی ،یایی ر ارلشی یییج بوا .ای یین
مدتطوالنیهزییی جلدکشا بهزبا فایسییاایبایةموضوعزبا ریابیاتفایسیبهزبا 
ایگانوششهشدهیست.ایحالحاضاآثایییزندةمزبویبهصویتنلخۀخطییاچاییایسایسا
بنگالا

موجوا یست .شیخ فایدیلدین عطای (1221-1145م) شاعا ،عایف نامدیی ،هاا ر

یلگو صدهاشاعاسازمینییای ،یفغانلشا ،تاجیکلشا ،شبهعایهرتاکیهبواهرنمایندهعافا ر
ت،وف نمااین ای یشنای فایسی یست ر مویا توجه محققا ریژرهاگای بنگالا عاییگافشه
کااهیند.
نامهها،مقالههانوششهیند ر آثای ر ییبه زبا بنگال نیز تاجمه  
یست،رایبایةر یایا  
حشیبلیای یزآثایر ایحوزهها علمیهره چنینبای ایناجویا زبا ریابیاتفایسیای
نمونههایییزییناستناانهمقبولیتماامیینسازمینبه
ایناگاهها بنگالا تدییسمیشوا .

یینشاعایست .سنینگایندهاییینمقالهباآ یستکه،بهمطالناتریژره ها فایدیلدین
عطایایبنگالا بپاایزاررجوهمخشلفمطالناتیریژره ها عطایییبایسیکند.
کليدواژه:زبا فایسی،بنگالا ،عطایریژره ها ر .
*.ی یسگاره زبا ریابیات فایسی،ایناگاهایکا،بنگالا

)aksarker@du.ac.bd).

تاییخرصول97/1/23:تاییخیشیا 97/2/29:

مقدمه
ماامبنگالا یززما عدی تااریةمناصایزسخنویی ،شاعای ریایبا ییاینیبلیای
تأثیا گافشهیند .تأثیا شاعای کالسیک ییای ای آثای ر نوششهها نویلندگا ر شاعای 
منیلامس یست .زبا فایسی بی
بنگالی نیز یظها  

یز شا،د سال1214م تا 1837م ای

سازمینبنگالبهعنوی زبا یسمیرارلشییییجبوا.بههمینالیلایسازمینبنگالا 
محققا ایبایةفایدیلدینعطای ر آثایر بیاشامطالنهکااهیند ر نشیجۀآ بهصویت
یایا نامه،کشا رمقالهای آمدهر آثای گاینبها ر نیز به زبا بنگال تاجمه شده یست،
ایناگاهها بنگالا

حشی باخی یز بزیگتاین

ر بیاشا حوزهها علمیۀ سازمین

ها،مقالههار

بنگالا ایبایةفایدیلدینعطایایسمیاهند.باخییزیایا نامهها،کشا 
یژره هارمطالناتیکهایبایةعطایایسازمینبنگالا ینجامشدهیست،عبایتندیز:
پایاننامهها:
فریدالدین عطار :کابوپروتيبها و صوفی باد (فریدالدین عطار :نابغۀ شعری و تصوف)

اکشا محمد کمال یلدین ،یسشاا گاره زبا ر یابیات فایسی ایناگاه ییجااهی،

بنگالا باعنوی فایدیلدینعطای:کابویارتیبهارصوفیباا(فایدیلدینعطای:نابغۀشنا 
رت،وف).یینیایا نامهبهزبا بنگالییستکهایایناکدةیابیاترعلومینلانیایناگاه
ییجااهیایمقطعاکشایافاعشدهیست؛یسشااییهنماآعا اکشایفیمی ییچتقیر
همکای یسشاا ییهنما اکشا محمد شمی خا یست .تاییخ اییافت مدیک اکشا 17
هینویه2118،میست.
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یینیایا نامهبدر مقدمهرسخنآخا ،ینجبا یست.عنوی با هایزینعایییست:
با یرل باگاای مناصا فاهنگی ر یجشماعی فایدیلدین عطای یست ،یژرهنده با عنوی 
رضنیت مناصا سیاسی ،رضنیت یجشماعی ر رضنیت اینی ر تنلیمی ر فاهنگی،
موضوعات با یرل یی بیا نمواه یست( .کمال یلدین2118 ،م ،ص  )11-29با ارم
زندگینامۀ مخش،ا فایدیلدین عطای یست .ای یین با ایبایة منافی نام ر نلب ،تولد ر
جا تولدفایدیلدینعطایبیا شدهیست.یژرهندهای یینبا زندگیتابیشی،زندگی
شغلی،ملافات،ریرابهعل ت،وف،یرالارفازند،شهااترمدفنفایدیلدینعطاییی
ذکاکااهیست.ساینجاماییینبا بهریژگییخالعیفایدیلدینعطاینیزیشایهنمواه
یست(.هما ،ص)31-57با سومبایسیرییزیابییابیاتیشنایفایدیلدینعطاییست،
م،یبتنامه ،یسایینامه ،مخشاینامه ،بایسی

منطقیلطیا ،یلهینامه ،
با عنوی ایوی عطای  ،
کشا ها ایگاعطای .یژرهندهتحت عنوی بایسییابیات شنا  ،به باخیموضوعات
یشایهنمواهیستکهعبایتندیز:تأثیاعاآ بایشنایعطای،تأثیاحدیثبایشنایعطای،
تنوعموضوعاییشنایعطای(.هما ،ص)58-132
عنوی با چهایمنابغۀشنا فایدیلدینعطاییست .بای یرشنکاا نابغۀشنا 
فایدیلدینعطایباعنوی سبکشنا رزبانی،هویتهنا اییشنایعطای،یسشفااةعافیه،
بالغتریسشنایهاییشنایعطایرسبکساختحکایتعطای،ییار شاعای ییاینعطای
ر تأثیا یشنای عطای یی بیا نمواه یست( .هما  ،ص  )133-171با

ینج ت،وف

فایدیلدینعطاییست.یژرهندهبای توضیحاتموضوعمزبویعنوینیکهذکاکااه،یز
یینعایییست:یشدرتکاملعل ت،وف،ت،وفرشاینت،فللفۀت،وفعطای،زیانظا
فللفۀت،وفعطاینویلندهایبایةیه،جها ،ینلا رآخاتبیا کااهر ساینجامیین
بایةمثالایفللفۀت،وف،مناعبها حاصلکاا مزکا علب،مناعبها فللفۀ

با ای
ت،وفعطایرتأثیافللفۀعطایییباتوضیحاتکاملبیا نمواهیست(.هما ،ص-229
)172یژرهندهایآخایایا نامهباعنوی نشیجهگیا ،نشیجۀیایا نامهییایسهصفحهبهطوی
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ملخصبیا کااهیست.شایا یااآری یستکهیینیایا نامهماشملبا233صفحهیست
رتابهحالبهصویتکشا بهچامناسیدهیست.
فریدالدین عطار
آعا محمد یبویلهاش  ،یسشاا گاره زبا ر یابیات فایسی ،ایناگاه چیشاگنگ،

بنگالا ،تحتعنوی مدُرجوگیابنگالشاهیششیفایسیکابُیایاربها (تأثیاشنافایسی
بایابیاتبنگالایعار رسطی)یزگارهزبا ریابیاتفایسی،ایناکدةیابیاترعلوم
ینلانیایناگاهایکا،بنگالا ایسال2115ماکشایگافشهیست.اییینیایا نامهبدر 
مقدمه ر نشیجهگیا یازاه با یست .ای با شا ایبایة شاعای فایسی ر یشنای آنا 
بایسی شده یست .ای یین یایا نامه یز صفحه  213-139تحت عنوی بهشاین شاعا شنا
یابیاتفایسیایبایةیراکی،فاارسی،سناییغزنو ،عماخیام،نظامیگنجو ،موالنا
یرمی ،شیخ سند  ،یمیا خلار ،حافظ شیایز  ،ضیاءیلدین نخاو  ،یبویلفیض فی ی،
عبدیلقاای بیدل رایبایة زندگیمخش،افایدیلدینعطای ر باذکاآثایماهوی ر بیا 
نمواهیست(.یبویلهاش ،2114،ص)182-184
کتابها
فریدالدین عطار

اییاۀیلمنایفیسالمیایبنیاایسالمیبنگالا منشاراشردهیسرت.اییینجرابراعنروی 
فایدیلدینعطایمطالبیایبایةزندگیرآثایفایدیلدینعطایبیا شردهیسرت.آثرایعطرای
بلبلنامه،منرایجنامره،
خیاطنامه،من،وینامه ،
تحتعنوی منطقیلطیا،یلهینامه،م،یبتنامه ،
اسشوینامه،جویهانامه،جویهایلنجایب،للا یلغیب،مفشامیلفشوم،کنزیلحقایقبایسریشرده
یست(.فایرد ،1983،ص)279-283نویلرندةموضروعمزبرویعبردیلحقفایرد یسرت.
خوینندگا بنگالزبا بنگالا یزیینمقالهیسشفااهمیکنند.
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فریدالدین عطار
محمد باکت یه ایبایة یحویل ر آثای یازاه تن یز شاعای ر اینامندی ییاینی با عنوی 
یاشاو یارتیبها( :نابغهها فایس) کشابی نوششه یست .شاعای ر اینامندینی که ای یین
شدهیند،یزیینعاییند:یبویلقاس فاارسی،عماخیام،شیخسند ،ناصاخلار،
کشا ذکا 
نظامی ،عبدیلاحمن جامی ،موالنا جالل یلدین یرمی ،حافظ شیایز  ،یبوعلی یبن سینا ،یمام
غزیلی ر فایدیلدین عطای .ای یین کشا یز صفحۀ  183-172به زندگی ر آثای فایدیلدین
عطای یاایخشه یست( .باکت یه ،1934 ،ص  )172-183نویلنده ای یین بخ

با عنوی 

نیلدین چاشی مطالب جالبی بیا کااه ر ه چنین
منطقیلطیا ،مثنو عطای ،عطای ر منی 

یبیاتی یزآثای عطای به زبا بنگال تاجمه کااه یست.شایا یااآری یست که کشا مزبوی
ایسال1934متوسایکاامیبنگالبهچامیسیدهیست.
شيخ عطار
سا هایندیر چندیریال مشهب هندر ایشت؛ رلی به سبب ایششن البلشگی به زبا ر
یابیاتفایسیباعنوی یایرشاوشاهیشدیایتیها (:تاییخیابیاتیایسی)کشابینوششهیست.
موضوع یین کشا تاییخ یابیات فایسی یست که نویلنده به تاییخ آغاز زبا ر یابیات
فایسی تا اریة جدید یاایخشه ر به زبا ها باسشانی ییای ر گلشا آنها نیز یشایه کااه
یست.صفحۀ  32تا صفحۀ  71یین کشا به زندگی ر آثای فایدیلدین عطای یاایخشه یست.
(یال ،1954 ،ص)32-71سا هایندیر چندیریال ای یین مقاله چندین مثنو ر یباعی
عطایییبه زبا بنگال تاجمهکااهیست،ماشملبا228صفحه.یینکشا توسا چایخانۀ
سا جگدی ایسال1954میرلینبایبهچامیسیدهیست.
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صوفی کبی و دارشونيك شيخ فرید الدین عطار
جنا عبدیللشای ایبایة تاییخ یابیات فایسی با عنوی فایسی شاهیشدیا کلکام کشابی به
زبا بنگال نوششه یست.نویلنده ای یین کشا شام زندگی ،یحویل ر آثای نامآریی شنا
فایسی یز آغاز تا اریة مناصا یی بیا کااه یست.ایصفحۀ  33تا  38یین کشا با عنوی 
صوفی کبی ر اییشونیک شیخ فایدیلدین عطای به زندگی مخش،ا ر نمونۀ آثای فایدیلدین
عطای یشایه شده یست( .عبدیللشای ،1987 ،ص  )33-38چام یرل یین کشا ای سال
1979م ر چام ارم آ ای سال 1987م توسا مؤسلۀ یسالمی بنگالا ای ایکا به چام
یسید.یینکشا شامل159صفحهیست.
خواجه فریدالدین عطار
باعنوی ییاینیاکبی(:شاعای ییای )من،وییلدینساگششت 45تنیزشاعای فایسی
زبا ییباذکامقاماترمناعبآنا بهزبا بنگالنوششهیست.یینکشا باینخلشینای
سال1938مرارمینبایایسال1978متوسایکاامیبنگالایایکابهچامیسید.شایا 
یااآری یستکهیینیرلینکشابییستکهبهزبا بنگالایبایةشاعای فایسیزبا چام
شدهیست.من،وییلدینای یین کشا یز صفحۀ  122تا  124به زندگی ر آثایفایدیلدین
عطای با عنوی خویجه فایدیلدین عطای یاایخشه یست( .من،وی یلدین ،1978 ،ص -124
)122عابل ذکا یست که زندگی ر آثای شاعاینی که ای یین کشا یز آنها یاا شده یست،
نامها  :بهیشای ،بهایت باسا ،محمد ماهانه،
بای یرلین بای ای مجلهها بنگالا به  
یایب،نویرز،یرزنامۀآزیا،یارباشی،یالصالم،کلول،خبایاک،ماهنورمیهنرغیاهبه
چامیسیدهیست.

پندنامه
محمد یبویلکالم ساکای ،یسشاا تمام گاره زبا ر یابیات فایسی ،ایناگاه ایکا،
بنگالا یستکهباعنوی تاجمۀیابیاتفایسیایبنگالا 2115-1971مکشابینوشت
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که توسا ینجمن مطالنات آسیایی بنگالا ای سال 2115م ای  413صفحه ای ایکا،
بامقدمهرنشیجهگیا اییی ش با یست.

بنگالا چامشدهیست.یینکشا عالره
با شا  :با عنوی یرند تاجمۀ یابیات فایسی ای عا بیلت ر یک میالا (-2115
2111م) بهتاجمۀیابیاتفایسیایبنگالا یخش،اصاییا .ای یین با تحت عنوی 
کشا ها تاییخی ،کشا هایی با موضوع زبا ر یابیات ر ه چنین کشا ها اینی ر
مشهبیمطامشدهیست.اییینبا آعا ساکاییندنامۀ عطایکهبهنامها گوناگو به
زبا بنگالتاجمهشدهییبایسیکااهرایآ تاجمههابهتاجمۀبهشانیزیشایهنمواه
یست(.ساکای،2115،ص)347-352
مقالهها
شيخ فریدالدین عطار

شاعای بنگالی 1که به زبا بنگال ننت یسول نوششهیند ر نویلندگا ییاینی که ننت
یسول نوششهیند ،مثالد سنایی ،ناصا خلار ،نظامی گنجو  ،فاارسی ،جالل یلدین یرمی،
شیخ سند شیایز  ،موالنا عبدیلاحمن جامی ر شیخ فایدیلدین عطای یست .ایبایة آ 

آعا سیفیالسالمخا باعنوی بنگالرفایسی کبیننتیسول(ننتیسولایشنا
فایسی ر بنگال) مقاله نوششه یست .یین مقاله ای مجله بنیاا یسالمی بنگالا  ،سال،38
شمایه،3،هینویه-مایچ1999،مبهچامیسیدهیست( .خا ،1999 ،ص )73-91نویلندة
مقاله زندگی مخش،ا عطای ر ماهویتاین آثای ر یی ذکا نمواه ر یهمیت به آ طاف ر
عافا رت،وفر نیزیشایه کااهیست.عطاییشنای ایبایة یسولکای صلییهعلیه
ر سل با عنوی ای ننت ح ات یسول یکام (ص) ساراه یست ،نویلنده آ ننت یی ذکا
کااهبهزبا بنگالنیزتاجمهنمواهیست.آ ننتیسولحلبذیلیست:
.1شاهمحمدصغیا،سیدسلطا ،هاا محمد،شیخچند،محمدخا ،عالرل،نویج خا ،حیاتمحموا،
عاضینشییالسالم،میاماافحلین،کیقباا،فا یحمدرغالمم،طفی(.خا ،1999،ص)39-75
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خویجررررۀانیررررارایررررن،یهررررلصررررفا
صررردیربررردیهررراارعرررال م،رررطفی
خویارررشنییخویجرررهعاصررراتگفرررت
ینمرررراینررررایحمررررتمهرررردیتگفررررت








باالخاه نویلنده مقاله ،آعا اکشا خا نوششه یست که «فقا ای کشا منطقیلطیا یز
عطای121بیتایبایةننتیسول(ص)ذکاشدهیست»(.خا ،1999،ص)84
عطار و آثار او در بنگال
یسشاااکشاکلثومیبویلباامجومدیییریکییزباجلشهتاینیسشاای فایسیایبنگالا 
یستکهباعنوی عطایرآثاییرایبنگالمقالهی بهزبا فایسینوششهیست.یینمقالهای
مجلۀ یاابوا ،هفشاا ر ینجمین سال تأسیس بخ

فایسی ر ییار ایناگاه ایکا ،بنگالا ،

اسامبا 1993م به چام یسیده یست.اکشا کلثوم ای یین مقاله یرالد مطالبیایبایة گلشا 
زبا ر یابیات فایسی مطام کااه ر سپس مطالناتی که ایبایة عطای ای یین سازمین ینجام
شده یی باالخش،ای بایسی کااه یست( .مجومدیی ،1993 ،ص  )31-42مثالد تاجمۀ
تشکاۀیالرلیاء،تاجمۀیندنامهرزندگیرآثایعطایرغیاه.
عطار و آثار او در قلمرو فرهنگهای دیگر
یسشاا اکشا کلثوم یبویلباا با عنوی «عطای ر آثای یر ای علمار فاهنگها ایگا»
مقالهی به زبا فایسی نوششه یست .یین مقاله ای مجلۀ این  :ف،لنامۀ ماکز تحقیقات
فایسی ییای ر یاکلشا  ،شمایه  ،53یسالم آباا ،یاکلشا  ،تابلشا  1998/1377م به چام
یسیدهیست.اییینمقالهایبایةکشا ها عطایرتاجمۀآثایر کهایبنگالا ینجام
شده،یشایهکااهیست(.مجومدیی،1998،ص)139-178
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شيخ فریدالدین عطار و تار منطقالطير(شيخ فریدالدین عطار و منطقالطير وی)

منطقیلطیا (شیخ
اکشا طایق ضیاءیلاحمن سایجی با عنوی شیخ فایدیلدین عطای ر تای  
منطقیلطیار )مقالهی بهزبا بنگالنوششهیستریینمقالهاییرزنامۀ
فایدیلدینعطایر 
بنگال بازیی ملللل ای شمایة تاییخ  8ر  15یکشبا ای سال 1999م به چام یسیده یست.
(سایجی1999 ،م ،ص  )7 ، 15نویلنده ای یین مقاله زندگی ر آثای فایدیلدین عطای ،ر
شاعای مناصا عطای ،تأثیا سنایی با عطای ،ریژگی شنا عطای یی به خوبی مطام کااه
یست .سایجی تمثیالت گوناگونی یز یشنای عطای یی یسشفااه کااه ر آ یشنای یی بای 
اییینمقالهماحلهی یزمایحلسلوک

خوینندگا به زبا بنگال نیز تاجمه نمواه یست .
یننیطلب،عاق،منافت،یسشغناء،توحید،فقارفناییبیا کااهیست.
شيخ فریدالدین عطار و تار منطقالطير (شيخ فریدالدین عطار و منطقالطير وی)
سیفیالسالمخا رمحمدیبویلهاش باعنوی شیخفایدیلردینعطرایرترایمنطرقیلطیرا


(شیخفایدیلدینعطایرمنطرقیلطیرار )مقالرهی نوشرشهیسرت.ییرنمقالرهایمجلرۀبنیراا
یسالمیبنگالا ایشمایةسال،41جلد،1ایسال2111مبهچامیسیدهیست.موضروع
یینمقالهبایسیزندگیرآثایفایدیلدینعطاییست.برای یرشرنکراا زنردگیعطرای
تحتعنوینیکهموضوعمقالرهییبیرا کرااه ،یزییرنعرایییسرت:منافریتولرد،زنردگی
تنلیمیرشغلعطای،مشهبرطایقت،عطایرعل ت،وف،فکاریندیاره،یشرنایعطرای،
ریژگیرسبکعطایرفوتر رغیاه.بای بایسیآثایعطای،کشا هرا منطرقیلطیرا،
ینامه،یسایینامه،مخشاینامه،خلارنامه،یندنامهرایوی عطایییبیرا کرااه
بتنامه،یله 
م،ی 
یست(.خا ریبویلهاش ،2111،ص)41-53
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بنگال بهاشای انودیتو فریدالدین عطاریر گهورانتهابالی(کتابهای فریدالدین
عطار ترجمه شدۀ به زبان بنگال)

محلنیلدین میا با عنوی بنگال بهاشا ینوایشو فایسی

کلثوم یبویلباا مجومدیی ر محمد 
گهویینشو شمبهای (مجموعۀ کشا فایسی تاجمه شده به زبا بنگال)مقالهی نوششه یست.
موضوعیینمقاله کشا هایییستکهیززبا فایسیبه زبا بنگال تاجمهشدهر ایبایة
آ یک فهاست  
جمعآری کااه یست.ای یین مقاله تحت عنوی بنگالبهاشا ینوایشو
فایدیلدین عطاییا گهویینشهابالی (کشا ها فایدیلدین عطای تاجمه شدة به زبا بنگال)
تاجمۀآثایفایدیلدینعطایمانندتشکاۀیالرلیاء ذکاشدهیست(.مجومدییرمیا2115،م،
ص)141-142


فریدالدین عطار و تار کوبيتای صوفی درشون (فریدالدین عطار و فلسفۀ
تصوف در شعر وی)

کمالیلدین با عنوی فایدیلدین عطای ر تای کوبیشا صوفی ایشو 
اکشا محمد  
(فایدیلدینعطایرفللفۀت،وفایشنار )مقالهی بهزبا بنگالنوششهیست.یینمقاله
ای مجلۀ تحقیقی ،ایناکدة علوم ینلانی ،ایناگاه ییجااهی ،بنگالا ای شمایة یانزاه ،
ای سال2119م به چام یسیده یست.یین مقاله زندگی عطای ،ایوی عطای ،آثای ر بهریژه
م،یبتنامه ،یسایینامه ر مخشاینامه یی منافی کااه یست.ره چنین

ینامه ،
منطقیلطیا ،یله 

ایبایةمایحلسلوکیننیطلب،عاق،منافت،یسشغناء،توحید،فقارفنابیا شدهیست.
نویلندهایآخامقالهبهتأثیاعافا رت،وفعطاینیزیشایهکااهربهحویلۀمنطقیلطیا
مینویلدکه:
بای یرشنکاا مایحلسلوکیشنایمابوطبهآ یینیزذکاکااهیست ،
مرررااکاییفشرررااهبایررردعارررقیی
مررررراامآزیاهبایررررردعارررررقیی
تارررنگیباکمررررالیینجررررابرررروا
صدهزییی خو حراللیینجرابروا
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خیز ریینریا ماکلعطرعکرن
بازیرا،رزجرا رزالعطرعکرن
ه جزرکسیینبینردیرکزمرا 
هر جررزرکررسییندینرردجررارای 
هاکهایاییا رحدتگر نارد
گاهمرررهآامبررروامررراامنارررد
مااحیای چو یسدیینجایگراه
ایتحیررامانرردهرگرر کررااهییه
هاکرهیریفرتیزمیرا یینرکفنررا
چررو فنرراگاایرردیزیینررکبقررا




















(کمالیلدین2119،م،ص)41-47
شایا یااآری یینیستکهنویلندهیشنایمزبویییبهزبا بنگالنیزتاجمهکااه.یین
مقالهماشملبا14صفحهیست.


فریدالدین عطار و تار کاببو پروتيبها (فریدالدین عطار و نبوغ شعر وی)

کمالیلدینبهعنوی فایدیلدینعطایرتایکاببویارتیبها(فایدیلدین
آعا اکشامحمد 
عطای ر نبوغ شنا ر )مقالهی به زبا بنگال نوششه یست.یین مقاله ای مجلۀ تحقیقی علوم
ینلانیرعانو ایناگاه ییجااهی،بنگالا ای شمایة،38ای سال2111مبهچامیسیده
یست(.کمال یلدین2111 ،م،ص )283-294ای یین مقاله تحت عنوی منافی محل تولد،
تح،یل عل  ،شغل ،ملافات ،عافا ر ت،وف ،عقیده ر مشهب ،یرالا ر فازند ،شهاات ر
ینامه،
محل افن عطای یشایه نمواه یست .سپس ای بایة ایوی عطای ،منطقیلطیا ،یله 
بتنامه ،یسایینامه ر مخشاینامه ،نبوغ شنا عطای ر سبک ر ر ایگا موضوعات شنا
م،ی 
نویلندهمقالهبهحویلۀبیتموالناجاللیلدینیرمی:

عطایییذکاکااهیست.
هفررررتشررررهاعاررررقییعطررررایگاررررت
مررراهنررروزینررردیخررر یرررککوچرررهییررر 
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تأثیایشنایفایدیلدینعطایییبهخوبیبیا نمواهیست.ایبایةیینمقاله عابلذکایین
یست که بای یرشن کاا موضوع مقاله ،یشنای عطای یینیز ذکا کااه ر با تلفظ به زبا 
بنگاله تاجمهکااهیست.
اوضاع سياسی و اجتماعی خراسان در عصر عطار
یبو موسی محمد عایف باه با عنوی یرضاع سیاسی ر یجشماعی خایسا ای ع،ا عطای
مقالهی به زبا فایسینوششهیست.یینمقالهایمجلۀفایسیایناگاهایکاایسال2111م
بهچامیسیدهیست.اییینمقالهایبایةزندگی،آثایرزما عطایریتفاقها سیاسیآ 
ع،ا ای ییای بهریژه سازمین نیاابوی کهبا خو شاعای  ،عایفا ر عامه ماام خو آلوا
شده بوا؛ با رضاحت مطام شده یست.ایبایة موضوع مقاله ایچکیدة مقاله نوششه یست
که«:زیاگاهعطایشهانیاابویایخایسا یست.خایسا ایزما مناصاعطایمویجهظل 
ای خ،وص حمله مغوال بواه یست.با یساس گزیی یکثا مویخا ر نویلندگا ،عطای
بهاستیکییزسپاهیا مغولشهیدشدهیست.اییینمقالهایبایهحااثهریرضاعسیاسی
ریجشماعیآ سازمینایزما شاعابحثشدهیست»(.عایفباه2111،م،ص)7
نویلندة مقاله ای بخ

مینویلد :نشایج تللا غالما ر عبایل تاک،
نشیجۀ مقاله  

نلبساز تاکا  ،یز میا یفشن نظامات ر
تغییایت ای یصول عقاید سیاسی ر یجشماعی  ،
یسوم،فلاایخالق،ظل ریعشلافیست(.عایفباه2111،م،ص)14-13عابلذکایین
یست که عالما ر مااهیا خایسا که ای زما عطای ای شها نیاابوی ر طوس زندگی
میکااند ر ای یین فشنۀ حملۀ مغول ر تاتای به شهاات یسیدند ،مناظا آ ای یین مقاله به

یرشنیجمعآری شدهیست.
بررسی رباعيات شيخ فریدالدین عطار نيشابوری
کمالیلدین با عنوی بایسی یباعیات شیخ فایدیلدین عطای نیاابوی مقالهی 
محمد  
نوششه یست.یین مقاله ای مجلۀ فایسی ایناگاه ایکا ای سال 2111م به چام یسیده یست.
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فایدیلدین عطای نیاابوی یاایخشه شده یست.اکشا
ای یین مقاله به بایسی یباعیات شیخ  
یندیاهها عافانی ر یحلاسات عطای

کمالیلدین ای چکیدة مقاله نوششه یست که« :
محمد  
جلوهگا یست.م امین مشنوع ر مشفاق مانند
با لحظهها ر تجابهها یرحی یر ای یباعیات  
ملایلعافانی،اینرمشهب،یمویریحویلشخ،ی،فللفۀزندگی،رصفمناظاطبینیر
غیاه ...یباعیات عطای یز لحاظ حیثیت ،کیفیت ،تندیا ر تبوبیت یکی یز غنیتاین آثای
منظوم یابیات فایسی یست.هدف یین مقاله بایسی یباعیات شیخ فایدیلدین عطای یست».
کمالیلدین2111،م،ص)125
( 
کمالیلدینبای بایسییباعیاتعطاییزعنارینیبهیینعایییسشفااهکااهیست:
اکشا 
نگاهی به زندگی عطای ،مخش،ا یز آثای عطای ،منافی یباعیات فایدیلدین عطای ،بایسی
یباعیات عطای ،م امین مشنوع ای یباعیات ،حمد بای تنالی ،ننت سیدیلماسلین (ص)،
ف یلت صحابه (یو یجمنین) ،یندیاهها عافانی ،ذم انیا ر شکایت یز غدیی ،خاصیت
خاموشی ،فکا آخات ،یمیدریی  ،یشنای عاشقانه ،صفت مناوق ،رصف گل ،مناظا
طبینی،یارینهرشمع،ییا رآخاعما،بایسییباعیاتعطای رعماخیامرغیاه(.کمال
یلدین2111،م،ص)123-133
نویلنده با عنوی مزبوی یباعیات عطای یی بایسی کااه ر به زندگی ر آثای عطای نیز
یشایه نمواه یست.نویلندة مقاله ای بخ نشیجه نوششه یست که« :یباعیات عطای یز لحاظ
یتاینآثایمنظومیا فایسییست.عطایشاعا یستکهبا
حیثیترکیفیتیکییزغن 
خالف همه شنای عبل یز خوا کشابی یخش،اص به یباعیات ایاه یست ر بای نخلشین
بای یباعیات یی خوا به لحاظ م مو تقلی بند کااه یست.نیار شاعا ای به کای باا 
یمزها عافانی ،بیا مایتب سیا ر سلوک ر توینایی ای مطالب مخشلف ،تمثیالت،
مییفکند»(.کمال یلدین2111 ،م،
تحقیقات،لطف ،شوق ر ذرق ،خوینندگا یی به حیات  
ص)135
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فریدالدین عطاریر کاببی القرآنير پروبهاب (تأثير قرآن بر اشعار فریدالدین عطار)

کمالیلدینبهعنوی فایدیلدینعطاییاکاببییلقاآنیایاربها (تأثیاعاآ 
اکشامحمد 
با یشنای فایدیلدین عطای)مقالهی به زبا بنگال نوششه یست.یین مقاله ای مجلۀ تحقیقی،
ایناکدة علوم ینلانی ،ایناگاه ییجااهی ،بنگالا

ای شمایة بیلت ر سوم ،ای

سال2117م به چام یسیده یست .موضوع یین مقاله هما گونهکهای عنوی مقاله یشایه
میشوا ،تأثیا عاآ با یشنای عطای یست .نویلنده مقاله ای آغاز مقاله چکیده به زبا 

ینگلیلیرمقدمۀمخش،اربهحویلۀگوناگو شمایةکشبعطایییبیا کااهیست؛سپس
تحت عنوی تأثیا عاآ با یشنای عطای بیا جامع ر ماننی ذکا کااه یست.یین عنارین ای
ینامه ر یسایینامه بهحویلۀ  31آیات عاآ ،
بتنامه ،یله 
منطقیلطیا ،م،ی 
مقاله ایده میشوا :
تأثیا عاآ با یشنای عطای با مثال؛ یننی با آیات عاآ  31 ،بیت ذکا نمواه یست .باخی
مثالهاییکهاییینمقالهآمدهیستعبایتندیز:

منطقیلطیا»:
«رری سلیما ایراو قال یا ایهاالناس علمنا 
ی بهساحدصباسریاتروخرو 
باسرلیما منطرقیلطیراتروخرو 




(کمالیلدین2117،م،ص)343
«والنبی اولی بالمؤمنین انفسهم و ازواجه امهاتهم»:
یمهررررراتمرررررؤمنینیزریجیر
یحشرررایمماسرررلینمنرررایجیر




(هما ،ص)348
«الرحمن علی العرش استوی»:
نیلتیزیحمنبهجزنامیمرای
چندیلاحمنعلییلنا یسشو 




(هما ،ص)351-351
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«ادعونی استجب لکم»:
کهها ایخویههاحاجتکرهایی 
بررهتررو،گفشررا،نرردییمچررو نررهیررای 




(هما ،ص)353
«واعتصموا بحبلاهلل جمیعا وال تفرقوا»:
بگوتاجا بهحبلیهزنداست
تویندبوکزینچراهبرالیسرت




(هما ،ص)355
کمالیلدین بند یز ذکا کاا آیات عاآ ر یبیات ،تاجمه یشنای یی به زبا بنگال نیز

ذکاکااهیست.یینمقالهماشملبا13صفحهیست.
ترجمه
تپش ماال (ترجمۀ تذکرۀاالولياء)

گای چندی شین کشابیبه ییار تشکاۀیالرلیاء یز فایدیلدین عطای به نام تپ

ماال

جمعآری کااه
نوششه یست.ای یین کشا زندگی ر آثای  93تن یز یرلیاء ر صوفیا یی  
یست.یین کشا ش

جلد اییا ر ها جلد بیاشا یز ینج افنه ینشاای یافشه یست.یین ناانۀ

مقبولیت خوینندگا کشا

تشکاۀیالرلیاء یست( .عبدیلحی1934 ،م ،ص  )151شایا 

یااآری یست یین کشا تاجمۀ تحت یلفظی تشکاۀیالرلیاء نیلت؛ رلی تاجمۀ آزیا
تشکاۀیالرلیاءیست.سالینشااییینکشا 1881متا1895میست(.مجومدیی1993،م،ص)33
تاتتو رتنو ماال
منطقیلطیا فایدیلدین عطای ر مثنو یرمی به نام
گای چندی شین کشابیبه ییار یز  
تاتشو ییتنو ماال نوششه یست .ای یین کشا

موضوعات یخالعی ر تنلیمی به صویت
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ایسشا ها کوتاه بیا شده ر چام سوم یین کشا ایسال 1914م منشاا شده یست.
(عبدیلحی1934،م،ص)151

تذکرۀاالولياء
عطای به ساگششت عایفا ر مقامات یرلیا ت،وف البلشگی کامل ایشت .به یین
خاطا ساگششت ر حکایات مابوط به نوا ر هفت تن یز یرلیاء ر ماایخ ت،وف یی ای
کشا تشکاۀیالرلیاءگااآری کااهیست.یینیثامنثویعطایبدر شکیزکشبماهوی
فایسیریزجملۀمنابعمنشباایشامیحویلرگفشایها ماایخصوفیهیست(.صفا،1385،
یزبانا رغیافایسیزبانا نیزشهاترمقبولیتبیاشا 
ص)324کشا مزبویبهنزافایس 
شمسیلحقتشکاۀیالرلیاءفایدیلدینعطاییی

ییدیکااهیست.ایسازمینبنگالا مولو 
بههما نامتشکاۀیالرلیاءبهزبا بنگالتاجمهکااهیست.یینکشا تاجمهنخلشینبایای
سال 1957م سپس ای سال 1958م1931 ،م ر 1932م به چام یسیده یست( .مجومدیی،
1993م ،ص  )35-33رلی کشا

مزبوی ای اسشاس نیلت .ای حال حاضا مشاج 

تشکاۀیالرلیاء که است من یست ،موالنا محمد عزیزیلحق ر ناشا آ کشا محمد یالمین
چواهوی یست .یین کشا ار جلد توسا سلیمانیه یاینشاس ییند یبلیااس ای سال
1374بهچامیسیدهیست.ماشملبا311صفحهکهایجلدیرل38تن...رایجلدارم
ذکاشدهیند(....عزیزیلحق،1374،فهاستکشا )

39تن

منطقالطير
یین مثنو مه تاین ر باجلشهتاین مثنو عطای ر یکی یز ماهویتاین مثنو ها 
تمثیلیفایسیمنطقیلطیایستکهحدرا4311بیترجوااییا(.یاحقی،1377،ص)154
یزمیا آثایمثنو ها عافانیالینگیزتاریزهمهمه تاکهبایدآ ییتاجمثنو ها 
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منطقیلطیا یست(.صفا،1385،ص )323عطایاییینکشا مایحلسلوک
عطایاینلت ،
یننیطلب،عاق،منافت،یسشغناء،توحید،فقارفناییبیا نمواهیست.
ماهویتاینکشا مزبوییززبا فایسیبهزبا بنگالایسازمینبنگالا تاجمهشده
شافیلدینیحمدیزطافیسالمیهال با 
یست.مشاج یینکشا جنا عبدیلجلیلیست .
منطقیلطیا یی به چام یسانیده یست( .عبدیلجلیل ،1938 ،جلد
ای سال 1938م تاجمۀ  
منطقیلطیا به زبا بنگال ای سازمین
کشا ) شایا یااآری یست که یین یرلین تاجمۀ  
بنگالا یست.
فيض ستار
مفشی محمد فیضیه یندنامۀ فایدیلدین عطای یی به زبا ییار حاشیه نوششه ،موضوع
کشا یییرشنکااهیست.یینتاجمهایسال1833میزکشبخانۀفی یه،هاتهزیی ،
چاتگامبهچامیسیدهیست(.عبدیه1983،م،ص)315
چشمۀ فيض
عبدیلغفوینلا یندنامۀفایدیلدینعطایییبهزبا ییاربهنامچامۀفیضتاجمهکااه
یست.یینتاجمهایسال1833مبهچامیسیدهیست( .هما ،ص )335یینکشا ای
حالحاضاایاسشاسنیلت.
ساندی بنگال پندنامه (منظومۀ پندنامۀ بنگال)
آعا موالنامحمدعبدیلمنا کشابیباعنوی ساند بنگالیندنامه(منظومۀیندنامۀبنگال)
بهزبا بنگالتاجمهکااهیست.یینتاجمهایسال2114میزطافیسالمیهکشب خانهبه
چام یسیده یست( .عبدیلمنا 2114 ،م ،جلد کشا ) مشاج یین کشا با تاجمۀ منظوم
تاجمۀنثاییه ینجامایاهیست.
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شوهاج پندنامه (پندنامۀ آسان)
مفشی مأمو یلاشید کشابیبا عنوی شوهاج یندنامه (یندنامۀ آسا )به زبا بنگال تاجمه
کااه یست.یین تاجمه ای سال 2114م توسا یلکوثا یارکاشونی به چام یسیده یست ر
بیلاحمن یست(.مأمو یلاشید2114 ،م ،جلد
ریایسشای یین کشا حافظ موالنا محمد حبی 
کشا )مشاج یین کشا با تاجمۀ زبا بنگال ،تاجمۀ ییار یینیز ذکا کااه یست.ریژگی
یین کشا یین یست که به نظا مشاج یلفاظ اشویی فایسی یی با مننی جدیگانه ذکا نموا.
مشاج کشا باعنوی تاجمه،تحقیقرتاایلموضوعکشا یینیزیرشنکااهیست.یین

کشا ماشملبا143صفحهیست.
پندنامه
موالنا حبیب یلاحمن جوسا یندنامۀ فایدیلدین عطای یی با عنوی یندنامه به زبا بنگال
تاجمهکااهیست.یینتاجمهایسال2111متوسایالع،یال با بهچامیسیدهیست.
(حبیبیلاحمن2111،م،جلدکشا )

انتخاب از گلستان و پندنامه
ماهویتاین کشا فایسی گللشا سند ر یندنامه یز فایدیلدین عطای یست.یز یین ار
کشا ح،ۀ باگزیده با عنوی ینشخا یز گللشا ر یندنامه موالنا محمد سید نوی به زبا 
بنگال تاجمه نمواه یست .ریایسشای یین کشا موالنا محمد عیلی شاهد یست .محمد
ظفایه یین کشا یی توسا نبیله یارکاشونی ،چاتگام ای سال 1993م به چام یسانیده
یست( .سید نوی1993 ،م،ص )1ح،ۀ ارم یین کشا یز صفحه  51تا  114صفحه ایبایة
کشا یندنامۀ عطای بیا شده یست.شایا یااآری یست که بند یز تاجمه کاا باگزیدة
گللشا سند ایبایة زندگی ر یشنای سند با عل آ ک م عبدیلقاای ،یسشاایای ،گاره
عابی ر فایسی ،ایناگاه چیشا گنگ ،بنگالا ر عبل یز تاجمه کاا باگزیدة یندنامۀ
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عطای زندگی مخش،ا عطای با عل یارفلوی اکشا کلثوم یبویلباا ،گاره فایسی ر ییار،
جمعآری شدهیست(.هما ،ص)41-52
ایناگاهایکا 
شيخ فریدالدین عطاریر اپودش (پند شيخ فریدالدین عطار)

موالنا نج یلهد میایوی کشابی با عنوی شیخ فایدیلدین عطاییا ییوا (یند شیخ
فایدیلدین عطای) نوششه یست .یین کشا توسا یمدیایه ال با  ،ایکا ای سال 2118م به
چام یسیده یست.موضوع یین کشا تاجمۀ منثوی یندنامۀ عطای یست.نویلنده تحت 83
عنوی موضوع کشا یی بیا نمواه یست(.نج یلهد 2118 ،م ،فهاست کشا )نویلنده
عبل یز بیا موضوع کشا به زندگی مخش،ا عطای نیز یشایه کااه یست .کشا مزبوی
ماشملبا79صفحهیست.
عطار در برنامۀ درسی دانشگاههای بنگالدش
منطقیلطیا ر تشکاۀیالرلیاء بای ایناجویا گاره زبا ر
زندگی ر آثای عطایبهریژه  
یابیات فایسی ایناگاهایکا،1ایناگاهییجااهی 2رایناگاهچیشاگنگ 3تدییسمیشوا.
ایگارهزبا ریابیاتفایسی،ایناگاهایکااریةکایشناسی سالسومرتامهفش ای
بزیگتاین ایناگاه بنگالا یست .گاره زبا فایسی یز زما تأسیس

یتاین ر 
 .1ایناگاه ایکا عدیم 
اریهها 
ایناگاهایکاایسال1921میالا یفششامگااید.گارهزبا ریابیاتفایسیایناگاهایکااییی  
کایشناسی،کایشناسیییشد،یی اکشایراکشای زبا ریابیاتفایسییست(.ساکای،1391،ص)272
 .2ایناگاه ییجااهی ارمین ایناگاه بزیگ بنگالا ای سال 1953م ای شها ییجااهی تأسیس شد.یز
اریهها کایشناسی ،کایشناسی ییشد،
سال 1993م گاره زبا ر یابیات فایسی ایناگاه ییجااهی اییی  
یی اکشایراکشای زبا ریابیاتفایسییست(.هما ،ص)273
 .3ایناگاه چیشاگنگ ای سال 1933مای شها بندی چیشاگنگ تأسیس شد.ای ایناگاه چیشاگنگ یز آغاز
زبا ریابیاتفایسیبازبا عابیباه اییکگارهبواربهعنوی گارهعابیرفایسیمنافیگاایدر
یزسال2112میششهزبا ریابیاتفایسییفششامشدهیست(.هما ،ص)274
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اریهشمایة318باعنوی عافا رت،وفاییابیاتفایسی(مکشبرمشو )،منطقیلطیار
یزفایدیلدینعطایتدییسمیشوا:

تشکاۀیالرلیاء
318

عافا رت،وفای

منطقیلطیارتشکاۀیالرلیاءیزعطای،
باگزیدة 

یابیاتفایسی(مکشبر

یباعیاتباباطاهاعایا ریبوسنیدیبویلخیا،

مشو )

مناجاتخویجهعبدیهین،ای
(ساکای،1393،ص)8312

ایناگاهییجااهیایاریةکایشناسیایشمایة312تحتعنوی نظ میانهمنطقیلطیا
یزعطایشاملبانامۀایسییست:
312

نظ میانه

منطقیلطیایز
باگزیدةایوی حافظ ،
عطایرغزلیاتیزعبدیلاحمنجامی
(هما ،ص)8319

ایناگاهچیشاگنگایاریةکایشناسیسالچهایمایاریهشمایة 412تحتعنوی 
منطقیلطیارتشکاۀیالرلیاءیزعطایشاملبانامۀ
عافا رت،وفاییابیاتفایسیباگزیدة 
ایسییست:
412

عافا رت،وفای

منطقیلطیارتشکاۀیالرلیاءیزعطای،
باگزیدة 

یابیاتفایسی(مکشبر

یباعیاتباباطاهاعایا ریبوسنیدیبویلخیا،

مشو

مناجاتخویجهعبدیهین،ای
(هما ،ص)8328

فریدالدین عطار در برنامۀ درسی حوزههای علميۀ بنگالدش
ای سازمین بنگالا حوزهها علمیه بلیای رجوا اییا 1.ای یین مؤسلهها اینی
تدییس زبا فایسی یز زما عدی جای یست.یین حوزهها علمیه یز ارلت ملشقل ر به
نیالسالمهاتهزیی ،چیشاگنگ،
حوزهها علمیۀبنگالا یزیینعایییست:ایییلنلوممنی 
.1ماهویتاین 
مدیسۀ جامنه عاس یلنلوم ،یشیا ،چیشاگنگ ،مدیسۀ یسالمیه عابیه عومیه ،جیا  ،چیشاگنگ ،جامنه ←
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همکای مللمانا مشکی یست .ای حوزة علمیۀ بنگالا کشا یندنامۀ فایدیلدین عطای
شامل بانامۀ ایسی یست .عابل ذکا یین یست که بیاشا ایناجویا مدیسۀ حوزة علمیۀ
بنگالا

فایغیلشح،یال حوزة علمیه ای
کشا یندنامۀ عطای یی یز حفظ اییند .بیاشا  

میشوند ر بای تبلیغ این یسالم ای سایسا بنگالا 
ملجدها سازمین بنگالا یمام  

رعظ ر ن،یحت میکنند.رعشی که یمام صاحبا با منبا نالشند ر رعظ ن،یحت کنند ،یز
یندنامه عطای یشنای میخوینند .به همین سبب شیخ فایدیلدین عطای ای نزا ماام سایسا
بنگالا آشنایست.
نتيجه
ایبایةشیخفایدیلدینعطایمطالناتمخشلفیایسازمینبنگالا ینجام شدهیست ر
یینیمااینهایتسببتقویترتحکی یریبافاهنگیریابیبینکاویها فایسیزبا 
ر بنگالا

یشوا .مطالنات ر یژره ها صویت گافشه ایبایة عطای شامل نوششن
م 

یایا نامهها ،مقالهها ر تاجمۀ آثای ر یست.آثای یر بانامۀ ایسی زبا ر یابیات فایسی ای
ایناگاهها ر حوزهها علمیۀ بنگالا


نمونههایی یز یین است ناانه توجه

یست.

ایناگاهها گوناگو بنگالا رماامیینمازربومبه

ایناجویا زبا ریابیاتفایسی
زندگیرآثایعطاییست.اییینمقالهیشایهشدهیستکهشیخفایدیلدینعطایرآثای
ر با حیات مشهبی ،مننو  ،فاهنگی ،یابی ر یجشماعی ماام بنگالا

تأثیا بلیای

→یسالمیه ،ایکا ر مدیسۀ میخول ،چیشاگنگ ،جامنه حلینیه یشاف یلنلوم ،بای کاتای ،ایکا ،مدیسۀ یشاف
یلنلوم ،بالیه ،مومن شاهی ،جامنه یسالمیه ،کیاویگنج ،جامنه عاآنیه عابیه ،الل باغ ،ایکا ،جامنه یحمانیه،
محمدیوی ،ایکا ،جامنه یسالمیه ایییلنلوم مدنیه ،جاتایبای  ،ایکا ،جامنه شاعیه ،مالی باغ ،ایکا ،جامنه
مدنیه ،بای اییی ،ایکا ،ایییلنلوم خاام یالسالم مدیسه ،گوها اینگا ،گویال گنج ،مدیسۀ حلینیه ایییلنوم،
عالمهبازیی،سیلهترچواهوی یاییشمسیلنوممدیسه،ایکارغیاه(.ساکای2111،م،ص)37-33
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گشیششهیند .یمید یست آثای بزیگا زبا ر یابیات فایسی ای سازمین بنگالا حفظ ر ای
آیندهنیزتندیایینآثایبیاشاشوا.




منابع

 یبویلهاش ،محمد2115(.م)،مدٌرجوگیابنگالشاهیششیفایسیکابٌیایاربها (تأثیا

شنافایسیبایابیاتبنگالایاریةعار رسطی)،ایکا:ایناگاهایکا.

نابغهها ییای )،ایکا:یکاامیبنگال.
 باکتیه،محمد1934(.م)،یایشاویارتیبها (،

 یال،شا هایندیرچندیر1954(.م)،فایسیشاهیشیایتیها (تاییخیابیاتیایسی)
کلکشه:چایخانۀسا جگدی .
 حبیبیلاحمن،موالنا،جوسا 2111(.م)،یندنامه،ایکا:یالع،یال با .

 خا  ،سیفیالسالم محمد1999( .م)،بنگالرفایسیکبیننتیسول (ننتیسول
ایشنافایسیربنگال)،ایکا:مجلهبنیاایسالمیبنگالا ،شمایةسوم،سال،38ص-93
.37

 خا  ،سیفیالسالم ر یبویلهاش  ،محمد2111( .م) ،شیخ فایدیلدین عطای ر تای
منطقیلطیا ر ) ایکا :مجلۀ بنیاا یسالمی بنگالا ،
منطقیلطیا(شیخ فایدیلدین عطای ر  

سال،41جلدیرل،ص.41-53
 ساکای،محمدیبویلکالم2111( .م) ،بایسیمخش،امطالناتحدیثایبنگالا ،
مقالهها،ایکا:ماکز یجشماعییژرهایییاافشۀایناگاهایکا.


 ررررررررررررررر  ،)1391( .رضنیت کنونی زبا ر یابیات فایسی ای ایناگاهها 
بنگالا ر ییانهاا بای تقویت ر گلشا

آ  ،مقالهها هفشمین همای

بینیلمللی

ینجمنتاریجزبا ریابیاتفایسیییای ،تهای :ایناگاهعالمهطباطباییییای .

نگاهیبهبانامهها ایسیگارهها زبا ریابیاتفایسی

 ررررررررررررررر ،)1393( .
مجموعهمقالهها نهمینهمای بینیلمللیینجمنتاریجزبا 

ایایناگاهها بنگالا ،

ریابیاتفایسیییای ،ایناگاهییامنوی،خایسا شمالیییای .
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 ررررررررررررررر 2115( .م) ،تاجمۀ یابیات فایسی ای بنگالا 2115-1971م ،ایکا:
ینجمنمطالناتآسیاییبنگالا .

منطقیلطیا(شیخ
 سایجی،طایقضیاءیلاحمن1999(.م)،شیخفایدیلدینعطایرتای 
یکشبا،ایکا.
منطقیلطیار )،یرزنامۀبنگالبازیی،تاییخ8ر 15
فایدیلدینعطایر 

 سید نوی ،موالنا محمد1993( .م) ،ینشخا یز گللشا ر یند نامه ،چاتگام ،نبیله

یارکاشونی.
 صفا،ذبیلیه،)1385(.تاییخیابیاتییای ،تهای :ینشااییتعقنوس.

 عایفباه،یبوموسیمحمد2111(.م)،یرضاعسیاسیریجشماعیخایسا ایع،ا
عطای،مجلۀفایسیایناگاهایکا،گارهزبا ریابیاتفایسی،بنگالا :ایناگاهایکا.

 عبدیللشای1978( .م) ،فایسی شاهیشا کلکام (بایسی یابیات فایسی) ،ایکا :بنیاا

یسالمیبنگالا .
منطقیلطیا،ایکا:یسالمیهال با .
 عبدیلجلیل1938(.م) ،

 عبدیلحی؛سیدعلییحلن1934(.م)،تاییخهۀیابیاتبنگال،ایکا:یسشواندرییز.

 عبدیه،محمد1983(.م)،یابیاتفایسیایبنگالا ،ایکا:بنیاایسالمیبنگالا .

 عبدیلمنا  ،موالنا محمد2114( ،م) ،ساند بنگال یند نامه(منظومۀ یند نامۀ بنگال)
ایکا:یسالمیهکشبخانه.
 عزیزیلحق ،موالنا محمد1374( .بنگال) ،تشکاۀیالرلیاء ،ایکا :سلیمانیه یاینشاس ییند
یبلیااس.
 فاید ،عبدیلحق1983( .م) ،فایدیلدینعطای (چامارم)،اییاۀیلمنایفیسالمی،
ایکا:بنیاایسالمیبنگالا .
کمالیلدین ،محمد2118( .م) ،فایدیلدین عطای :کابویارتیبها ر صوفی باا


(فایدیلدینعطای:نابغۀشنا رت،وف)،ییجااهی:ایناگاهییجااهی.

عطارپژوهی در بنگالدش
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 ررررررررررررررررر2119(.م)،فایردیلدیرررنعطررایرترررایکررروبیشا صوفررریایشرررو 
(فایدیلدینعطایرفللفۀت،وفایشنار )مجلرۀتحقیقری،شرمایةیرانزاه ،اینارکدة
علومینلانی،ایناگاهییجااهی،بنگالا ،ص.35-48

 ررررررررررررررر 2111( .م) ،فایدیلدین عطای ر تای کاببو یارتیبها (فایدیلدین عطای ر
نبوغ شنا ر ) مجلۀ تحقیقی علوم ینلانی ر عانو  ،شمایة  ،38ایناگاه ییجااهی،
بنگالا ،ص.283-294
 ررررررررررررررر2111(.م)،بایسییباعیاتشیخفایدیلدینعطاینیاابوی ،مجلۀفایسی
ایناگاهایکا،ایکا:گارهزبا ریابیاتفایسی،ایناگاهایکا،بنگالا ،ص.125-135

 ررررررررررررررر2117(.م) ،فایدیلدین عطاییا کاببی یلقاآنیا یاربها (تأثیا عاآ با
یشنای فایدیلدین عطای)مجلۀ تحقیقی ،شمایة بیلت رسوم ،ایناکدة علوم ینلانی ،ایناگاه
ییجااهی،بنگالا ،ص.345-354
 مجومدیی ،کلثوم یبویلباا1993( .م) ،عطای ر آثای یر ای بنگال ،مجلۀ یاابوا هفشاا ر
ینجمین سال تأسیس بخ فایسی ر ییار ای ایناگاه ایکا ،ایکا :بخ فایسی ر ییار ای
ایناگاهایکا،بنگالا ،ص.31-4
 ررررررررررررررر 19998( .م) ،عطای ر آثای یر ای علمار ر فاهنگها ایگا ،این :
ف،لنامۀ ماکز تحقیقات فایسی ییای ر یاکلشا  ،شمایه  ،53یسالم آباا ،ماکز تحقیقات
فایسیییای ریاکلشا ،ص.139-178

 مجومدیی ،کلثوم یبولباا؛ میا ،محمد محلن یلدین2115( .م) ،بنگال بهاشا ینوایشو
فایسی گهویینشو شمبهای (مجموعۀ کشا فایسی تاجمه شده به زبا بنگال) ،مجلۀ مؤسلۀ
زبا ها نوین،ایکا:مؤسلۀزبا ها نوینایناگاهایکا،بنگالا ،ص.123-152
 مامو یلاشید ،مفشی2114( .م) ،شوهاج یندنامه (یندنامۀ آسا ) ایکا :یلکوثا
یارکاشونی.
 من،وییلدین1978(.م)،ییاینیاکبی(شاعاییای زمین)،ایکا:یکاامیبنگال.
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 نج یلهد  ،موالنا ،میایوی 2118( .م) ،شیخ فایدیلدین عطاییا ییوا (یند شیخ
فایدیلدینعطای)،ایکا:یمدیایهالءبا .

 یاحقی،محمدجنفا ،)1377( .تاییخیابیاتییای  ،جلدیرلرارم،تهای  :شاکت

چامرنااکشا ها ایسیییای .

نمادينههاي کهنالگويي در مصیبتنامه عطار
*

دکتر جیهاد شکري رشید

چكيده
بتنامهیزجملهآثای یستکهیزبلیای جهاتایخویتحقیقرتفحصیست.ییرنیثرا
م،ی 
یتوی بایریکااهرا مخشلرف،یزجملرهیریکرااکهرنیلگرویی یونرگتحلیرلر
گای سنگییم 
یکند
بایسیکاا.بهطوی کهیسشفااهیزنظایۀیونگایبایسیآثاییابی،یینیمکا ییفایه م 
یسطویهی رکهنیلگوییماشاکیینآثایییکهمح،ولناخواآگاهیجمنینوع

تابشوی عناصا
اهیابیکاا.یزآنجاکهآثایحماسیرعافانیباناخواآگاهایییتبراطهلرشند،یرس
باایست،یی 
یینآثایجایگاهمناسبیبای تجلیکهنیلگوها یست،چنا چهایم،یبتنامهنمواها آشرکایر
یتروی جلرترجروکرااکره
فهرا،نمااهرارکهرنیلگوهراییمر 
مالحظهی یزموتی 

مجموعۀعابل
تهرا کهرنیلگروییچرو براززییی،سرفا،
نمونههایییزکهنیلگوییچو ییااینا،خوارموعنیر 

ه چنینسمبلها کهنیلگوییچو عدا(چهل)،آ ،براا،خراکرآتر یی یافرتکرهسرنی
نگایندهباآ یستتایینیثایییزییناییههمویاخوین عاییاهدرهدفیصلییینیرژره ،
کهنیلگویییربواهیستکرهبر ا
کایبلتره سانینظایاتمه یری شناسییونگربین ها  
بهاهگیرا 
یشوندرنحوة 
یساسآ کهنیلگوها موجواایمشنِم،یبتنامهبایسیرریکار م 
یگرااا.ایییرنییسرشایز
عطاییزآنهاکهغالبادبهشکلیناخواآگاهصویتگافشهیست،تبیرینمر 
کشابخانهی 

ایاهها ضاری تحقیقبایسشفااهیزمطالنات
یررتحلیلییسشفااهشدهر 
یر توصیف 
بهاستآمدهیست.
م،یبتنامه،کهنیلگو،سفامننو .

کليدواژه:عطای،
* .اینایایگارهزبا

فایسی،ایناگاهصالمیلدینییبیلعایق)Jihad.shukri@gmail.com(.

تاییخرصول97/1/23:تاییخیشیا 97/2/29:

مقدمه
بتنامه یز جمله مشو یرییی یست که با یساس طاحی کلی ر یز یی
م،ی 

تنیینشده

قتاینشاکلههاییای بُندیریییاییا(.جویها 
یایهییز شدهربههمینالیلیکییزاعی 
کمن  ،1394 ،ص )138با مطالنه ر فه ایک بهشا آثای عطای ،یر یی نوعی طبیب
ر نی 
یرم ر ایر میتوی اینلت که نشیجه یین طبابت اعوت به عاق یلهی ر طلب یسید به
بهگونهی به شام سفاها عافانی یاایخشه یست
م،یبتنامه  

کمال یست.عطای ای مثنو 
کهنیلگو یرییییستکهبا مبنا آ  ،شخ،یتیصلی
یسطویهی ،یک 

کهسفااینقد
مجموعهی یز موینع غلبه کند ،یی

باید با 

یز آ که به کمال یا هدف نهایی باسد.

( )Knapp, 1984, p 7-36عطای یز جمله شاعاینی یست که« :ینلا یی همایه با خوا به
میبااتابگویدهاچههلتایجا ریری آامییستربابیانینغزر
نوعیسفاایرنی 
سوگنامۀ تبای ینلا ر یضطای ها بیکای ر جاراینۀ

لطیف ای عالب ایسشا ها شیاین 
آامیرماکالتیزلیریبد بااییایآثایخوی بیا کااهیست.ینلا ییخلیفۀخدی
ینیا،1391 ،
یایند»( .مکایم 
ثها به توحید م 
با یر زمین ر بازگات تمام حاف ر حدی 
کهنیلگوها نق
م،یبتنامه  

تها 
ص  )35ای حکای 

ژهی ای یی باا یرییت ر به
 ری 

تها یینایسشا بهعنوی نماارنمونه
ت،ویاکاید رعایعآ اییندرهایکیزشخ،ی 
کهنیلگوها که فایگیا،
یتوینند ای حوزه  
یشمای االلت اییند ر م 
ای رجوا یفایا ب 
کهنیلگویی یکی یز مبناها 
نهها  
لفهها ر نماای 
جیند ،تحلیل شوند که مؤ 
همگانی ر ییی 
یژره

یاهد ر چگونگی تبلوی ها یک یز یین کهنیلگوها ای یین
حاضا یی تاکیل م 

م،یبتنامه عطای نیاابوی که سفا یرحانی یز

تحقیق یاایخشه میشوا.ایرنمایۀ یصلی 
انیا ناسوت به جها الهوت یست ،ایرنمایهی جهانی یست که ای یابیات شاق ر غا 
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م،یبتنامه یز جمله آثای یست که یز بلیای 

کهنیلگویی عمیقی اییا .
خاسشگاهها  

یتوی با یریکااها 
جهات ای خوی تحقیق ر تفحص یست؛ لشی یین یثا گای سنگ یی م 
کهنیلگویی یونگ1تحلیل ر بایسی کاا.به طوی که یسشفااه
مخشلف ،یز جمله یریکاا  
یکندتابشوی عناصایسطویهی 
یزنظایۀیونگایبایسیآثاییابی،یینیمکا ییفایه م 
کهنیلگویی ماشاک یین آثای یی که مح،ول ناخواآگاهی جمنی نوع باا یست،
ر 
اهیابی کاا.یز آنجا که آثای حماسی ر عافانی با ناخواآگاه ای ییتباط هلشند ،یس یین
یی 
م،یبتنامهنمواها آشکای

کهنیلگوهایست،چنا چهای
آثایجایگاهمناسبیبای تجلی 
جلترجوکاا.

یتوی 
کهنیلگوهاییم 
مالحظهی یزموتیفها،نمااهار 

رمجموعۀعابل
طرح بيان مسأله
یتویندبلشامناسبی
کهنیلگوییمطامتوسایونگم 
.1آیاایدگاهتأریلیریریکاا 
کهنیلگوهااییثا
بای تجلّی 
م،یبتنامهباشد؟

م،یبتنامه ییتباطی

کهنیلگوها با یکدیگا ر با ساخشای کلی مشو 
 .2آیا نمااها ر  
کهنیلگوها با شخ،یتها ر
تنگاتنگ ییدی میکند که چگونگی تبلوی ها یک یز یین  
طامیرییتبهعنوی ملئلهیصلییژره ییزیابیشوا؟
پيشينهپژوهش
ایمویانقدکهنیلگوییمقاالتفایرینینوششهشدهیستکهذکاآنهراایییرنمجرال
یکنری :مقالرۀ«کرایکاا
یباشد؛یمااییینمجالبهذکاچندمقالرهبلرندهمر 
کوتاهمیلانم 
کهن یلگوهاایشناکالسیکرمناصافایسی»نوششۀیبویلف لحرا ()1388بری ترابره
یشنایشاملویاایخشهیستربهطویمف،لآیی یونگییباشمااهراینهایتشناشراملو
یییزیینایدگاهبایسیکااهیست.حمیدیضافاضیمقاله«نقدکهرنیلگروییع،رۀشرنا

1. Carl Gustav Jung.
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سنگلشا »یینوششه()1391راییینیژره بهتف،یلکهنیلگوها ییرنشرناییبایسری
کررااهیسررت.ذریلفقررای ریحررد («)1389ت،رراریایسررشنای کهررنیلگررو خویش ریدای
کااهیند.حلینی(«)1387غزلییزموالنرایی
ناخواآگاهیعومیخاعانیرنظامی»ییتحلیل 
یزمنظاکهنیلگویی»بایسیکااهیست؛یماالزمبهذکایستکهنوآری یینیرژره ای
نگاهتطبیقینگایندهیستکهبرایسراسآیی یونرگیاایخشرهشردهیسرتکرهبرایسراس
جلترجوها ینجامشدهاییینبایهیژرهایینجامنگافشهیست.

روش پژوهش
هدفیصلییینیرژره ،کایبلرترهر سرانینظایراتمهر یری شناسری یونرگر
بین هرا کهرنیلگرویییربرواهیسرتکرهبرایسراسآ کهرنیلگوهرا موجرواایمرشنِ
یشوندرنحوةبهاهگیا عطاییزآنهاکرهغالبرادبرهشرکلی
م،یبتنامهبایسیرریکار م 
یکوشرد،یمیرال
یگرااا.زیرایییرنیریکراامر 
ناخواآگاهصرویتگافشرهیسرت،تبیرینمر 
تها ایر مرشنییآشرکاینمایردربراییرنیسراسیرشرن
ناخواآگاهمؤلفر یاشخ،ی 
رنیلگوهررا ینهررا اینهررااناخواآگرراهبررایفشررایآگاهانرره
یشررواکررهچگونررهیی رنکهر 
مر 
یتحلیلرییسرشفااهشرده
یگشییند.اییینییسرشایزیر توصریف 
تها ایسشا یثام 
شخ،ی 
کشابخانهی بهاستآمدهیست.

ایاهها ضاری تحقیقبایسشفااهیزمطالنات
یستر 


 .1مباحث نظری
کهنیلگو ،کهن نمونه ،سانمو (ثمینی،
یتایو ( )Archetypeیی ای فایسی به  
آیک 
،1387ص،)15-13نمونۀیزلی،صویتمثالی،صویتیزلی،صویتنوعی،کال یلگور
یتایوباگافشهیز
کااهیند(.کزیز ،1373،ص)72یصطالمآیک 
نلخۀباسشانیه تاجمه 
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ییند که بالقوه ای یری 
ریهة «آیکه تیپوس» 1یست که شامل «محشویات ناخواآگاه جمن 
یگااند».
زهها ایرنی یا بیارنی ای خواآگاهی یدیدیی م 
آامی موجواند ر به سبب ینگی 
کهنتاین
کهنیلگوها مفاهی ر ینگایهها جهانی هلشند که یز  
(جونز،1339 ،ص  )339
حلقهها نللی به رییثت یسیده ر ای نها ناخواآگاه ینلا ،
اریی ها گشششه باا ای  
به عنوی هیفتاین الیهها ذهن ،عایی گافشه یست که به صویت فاییندها یرینی به ما
شکلگیا 
کهنیلگوها یز  
منشقل میشوند(.فویاهام،1353 ،ص )47که موجوایت یین  
مغزرذهنینلا ایطولتاییخناشیشدهیست(.بیللکا،1384،ص)31بهطوی کهای
کسا یا
یتوی یین نمواها جمنی یی همه جا یافت که ای بااییندة م امین ی 
عمل م 
یتوی بهزما ،مکا ریانژیاخاصینلبتایا.مناأآنهاماخص
ماابهییست.آنهایینم 
یتوینند ای جاهایی شکل بگیاند که ینشقال آنها یز طایق مهاجات یما کامال
نیلت ر م 
غیا ممکن یست )Jung,1977, p 523( .ای ریعع مه تاین نطایۀ یونگ ،ایبایة ماهیت
یتا یی
یاینلت.الیۀ سطح 
ناخواآگاه باا بوا.ر ضمیا ناخواآگاه یی اییی ار الیه م 
ناخواآگاه فاا  2نامید که به تنبیا یونگ عبایت یست یز محشوی همه تمایالت ر
یحلاساتیکهآامیایطولزندگیخوی رییسمیزندرالیۀارم؛ضمیاناخواآگاهیی
میاهد ،ناخواآگاه جمنی 3نامید.
که عمیقتاین الیهها یرینی ذهن ینلا یی تاکیل  
(فدییی ،1381 ،ص  )42به طوی که همین خاصیت آفاینندگی ناخواآگاه جمنی یی
اینلشهیند )Sugg, 1992, p 65( .ر یین بخ

مه تاین بنیاا نظایۀ یونگ 

جمنی ر

یایهی یز حاالت،
غیاشخ،ی ای همۀ آامیا ماشاک یست ر یز خالل آگاهی شخ،ی  ،
یاهد.یونگ یین یری جمنی یی
نمونهریی ماابه یی ای همگا بارز م 
یفشایها ر تمایالت  
میاینلت.یگاچهیینتجابهها 
تجابهها بلیایکهنیی تاییخی 
مجموعهی یز 

شامل
Archetypos .1؛یینریههایزبا یونرانیبرهمننریمردلیرایلگروییبرواهیسرتکرهچیرز یییزیر آ 
میساخشند.

2. Personal unconscious.
3. collective unconsciou.
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میاهند که
کهن به طوی ملشقی غیاعابل تاخیص هلشند؛ یما تأثایتی یی یز خوا بارز  
یشوند)Jung, 1956, p 157).
کهنیلگوهاباجلشهم 
یکندرای 
شناختآنهایییمکا یشیام 

یینیر ،ناخواآگاه جمنی ،بای فاا ناشناخشه یست؛ زیای نه فاا خوا آ یی کلب
یز  
یکند ر نه حاصل تجابۀ شخ،ی یر یست؛ بلکه فطا ر همگانی یست ر باخالف یری 
م 
فاا  ،باخویایی یز محشویات ر یفشایهایی یست که ک ر بی

ای همهجا ر همه کس

یاهد که اییی 
کسا یست .یز یینیر ،ناخواآگاه جمنی زمینۀ ماشاکی یی تاکیل م 
ی 
ماهیشی فوق فاا یست ر ای هایک یز ما رجوا اییا»( .یونگ،1338 ،ص )14ای ریعع
ییابند»(.شایگا فا،
سمبلهاتجلیم 
گاه«یینکهنیلگوهااییسطویههاریریاهابهصویت 
خشهی یز یساطیا ر یموز عافانی یست ر
م،یبتنامه آمی 

،1383ص )219ر یز آنجایی که 
یآریند.
کهنیلگوهافایه م 
بایزندهتاینبیا ییبای  

عاصۀیساطیانیزیمکا 

 .1تحليل مؤلفههای کهنالگویی در مصيبتنامه
یساینجام سالک فکات یست که حقیقت یی میجوید
بتنامه ،شام ایا ر یندره ب 
م،ی 
نکو  ،1378 ،ص  )83ر یونگ شخ،یت یی ریحد 
ر ای ها گام ماتمی اییا( .زیی 
یایند که گاچه یز ه ایگا جدی هلشند؛ رلی تأثیا
مشاکل یز سیلش ها یرینی مخشلف م 
مشقابلینلبتبهه اییند.یین سیلش هاعبایتندیز:خوا،ییافازینه،نقا ،فاییندفاایت،
سفا ،عدا ر( . ...یونگ ،1377 ،ص  )9که ای یین بخ


یز مقاله به بایسی یین

یتایوها
یشواتاناا ایاهشواکهچگونهعطاییینآیک 
کهنیلگوها بنیااینیاایخشهم 

یی که مح،ول تجابهها مکای باا یست ر ای ناخواآگاه جمنی به راینه گشیششه یست،
وهها سمبولیکنمای ایاهیست.
جش کااهرآنهاییبهشی 
 .1.1خود (:)Self

«خوا»ماکزتنظی کنندهی یستکهباعثبلاایی ربلوغشخ،یشیمیشواکهیک
عاملِییهنما ایرنیرمشمایزیزشخ،یتخواآگاهیست(.فو فاینشس،1384،ص)244
م،یبتنامهسفا ایرنیریرینییستکهاینهایتآامیمشوجهییز رعظمت

مثنو 
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خوامیشواکهتمام حقایقای ایر یرستربای ایکر کلبمنافت به ایر خوا
م،یبتنامه که به منزله چهل یرز یعشکاف یست ،یین

باید سفا کاا.عطای ،ای چهل مقاله 
میفهمد بای 
مایحل یی طی میکند ر عهاما ایسشا که سالک فکات یست ای نهایت  
ایکرکلبمنافتبهایر خوابایدسفاکااریینایر یاک،هما حقیقتیست.
جلترجوها ر بای کاف آ  ،ای عالب سفاها 

گمادة عطای ،حقیقت یست ر 
یرحانی یع میخویا.یین ملئله به نوعی با بافت کلی 
م،یبتنامه ر که سفا سالک بای 

رصولبهحقیسترایییوندیست.ناخواآگاهجمنی،بای «سالکفکات»کهیزماحلۀ
ینگاا ،ای آغاز جهانی مبه ر تاییک یست؛ یما ای سلوک مننو ر
خواآگاه بدی م 
یاالی

لهی شبیهساز 
نفس« ،سالک» کهنیلگوها یزلی ذهن مشنالی خوا یی ای مشخی 

یتنین ناخواآگاه
یکند ر با غلبه با حقایت خواآگاه ای تجابهی عافانی رییا ف ا ب 
م 
یشوا که ای آ  ،مفاهی یز کثات به رحدت مییسد .ای چنین یهیافشی ،آ حقیقت
م 
ییسد؛
مبه ر تاییک بدل به بهاشی نویینی میشوا که «سالک»ای آ به هویشی عدسی م 
یماایسطحیجز یتاای
م،یبتنامهبایین تمثیلمویجهمیشوی کهماغی،عاشق چوبی

خاصبوا،نزاسلیما یسید:
گفتمنیکچو خویه یزتروخویسرت
نررهتررارنررهخاررکرنررهکرروهرنررهییسررت
یرزرشررربآ مررراغعاشرررقبررریعرررایی
مررریگرررااابرررهگرررااشاخلرررای
ملرررت 
مرررریزنرررردایشررررا ،منقررررایی عجررررب
مررریکنررردآ چرررو هررراجررراییطلرررب

خلررررقعررررال جملررررهایشرررریبرفررررایز
ییرررنچنرررینچررروبیهمررریجوینررردبررراز
ییررررنطلرررربایآ بحرررراینرررردیزتررررو
کرررراینچنررررینچرررروبینیررررابیبررررازتررررو
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جلترجوگا ،ساشای یز جنب

خ،لت رجوا زندگی ینلا 

ر تکایو جلمانی ر

یمننایی لحظهی ای
یرحانی یست؛ بنابایین یز سکو ر ییلشایی به اری یست.ای نشیجه ب 
جلترجو مطلوباتی ییزشمند (خدی ر عاق)

مییابد ،بهریژه که آامی ای 
ایر آ ییه ن 
باشد.
یتوی اییافت که بُند مشنالی که
م،یبتنامه م 

با تأمل ای سیا سفا مننی سالک ای 
سالک ییه طایقت ر فکات بدی یسیده یست ،نه یز ییه فکا ر یندیاه ،بلکه یز طایق
تگا
مکاشفۀ ایرنی بهاست آمده یست.هما گونه که «خوا» به عنوی یک عامل هدیی 
ایرنی ،یک مؤلفه ایاین ر ذیتی یری باخویا میکند(.یالما،1385 ،ص )175زیای که
یسازا.
ای ایر ینلا منبع ساشای یز یناه یست که ینلا یی با علوم مخشلف آگاه م 
ییننیار فایحلیهما سانمو هارساییزها ناخواآگاهیست«.یینیکریعنیتیست
که ناخواآگاه باخویایی یز یاییکاتی مشنالی یست که میدی آ مبهوت کننده یست ر
ساچامهی یزاین بایهمیتبههیچرجهخیالیباطلنیلت».

ضمیاناخواآگاهبهعنوی 
(یونگ،1382 ،ص  )139ر به یعشقاا یونگ« ،گلشا حقیقی شخ،یت ،به مننا رعوف
یتوی 
یگیاا،بدر عمقیرینیهاگزنم 
بایشد یستکهیزساچامهها ایرنیمایهم 
یینیر،
به عدی کافی با عظمت هدف خوا مشناسب بوا»( .یونگ ،1338 ،ص  )72یز  
یگیاا ر یر
ییها ایرنی «سالک»( ،خوا) ر که یز منبع یصلی ناخواآگاه یر ییاه م 
ییهنما 
خویسشهها 

یاهد ر یر یی آ عدی غاق 
یی به طاف یگانگی یز کثات به رحدت سوق م 
خوا میکند که یز شخ،یت «من» که بخ

طبینی خواآگاه «سالک» یست با تهشیب،

یکند ر به حد یعال تنالی خوا (فایمن)تبدیل
ییاضت ر مایعبه یز یسایت کامالد یها م 
یشواکهنقطۀیرجخواآگاهییستراییایا «سالک»بدر هیچع،درغاوماا 
م 
به کا

یشوا ر با خواشناسی ر
ایرنی ر یت،ال یرم خوا به عال غیب هدییت م 

ییسد:
بازگاتبهخوا،بهیگانگییزکثاتبهرحدتم 
سررالکیلق،ررهچرروایاییررا جررا 
غوطهخرویارگارتنرایاری جرا 
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جان چندی کزیسریزیری ایرد
هرراارعررال ظررلذیتخرروی ایررد




(عطای،1383،ص)192
چنا چه به رسیلۀ تکامل بین «خوا» نلبت به ماهیت یری  ،یک ایرنمایۀ اینی شکل
یکند که خواِ هوشیای یر با چیز عایی اییا که نلبت به
یگیاا ر فاا یاییک م 
م 
کهنتا ر بنیاا تا یست ر تمایل یر بای تبدیل شد به یک ینلا 
قتا  ،
شخ،یش  ،عمی 
یک یایچه ،ه زما  ،تجابۀ یک بنیاا یبد ر کهن یرین

یآید(.یالما،
نیز به حلا م 

،1385ص 213ر«)211خوا» مبنا عویم یافشن فاا یست که به نظا یونگ «خوا» ای بدر
تولد هنوز به طویکامل شکل نگافشه یست.ما با گششت زما آییم آییم یشد میکنی ر با
یشوی که هلشی (.بیلکلا،1384،ص  )52-53یننی
یز ساگشییند فاایت ،آ کلی م 
آخاینماحلهرنشیجۀنهاییفاییندفاایتیرینیبهیگانگییسید با«خوا»یست.اییین
یتاینهلشۀماکز یری کهبهعقیدةیونگ«هنگامی
نگا «،خوا»عبایتیستیزایرن 
که فاا به گونهی جد ر با یاشکای با جنبۀ منفی عن،ا ناینه یا عن،ا مااینۀ خوا مبایزه
یاهد ر به شکل نمااین
کاا تا با آ ماشبه ناوا ،ناخواآگاه خ،ی،ۀ خوا یی تغییا م 
یشوا»( .یونگ،
یتاین هلشۀ یری یست ،یدیدیی م 
جدید که نمایانگا «خوا»یننی ایرن 
کهنیلگو «خوا» یست
م،یبتنامه« ،سالک»یمز  

،1387ص )259که با یین یساس ای 
که مبنا کمال یافشن فاا یست«.سالک»با تأمل ای خویاشن ر توجه به ناخواآگاه ایرنی
خوا ر تماکز ای خوی

یآید ر بین خواآگاه ر
یز چاه جلمانی ر خواآگاهی بیار م 

یاهد ر با تولد
یکند ر به ندی ایرنی تن م 
ناخواآگاه یرینی هماهنگی ر تناال باعایی م 
یینیر ،مه تاین
مییسد .یز  
میاییا ر به کمال  
اربایه به سو عزت ر یعشدیی گام با 
خوی کای «سالک» ،است یافشن به «خویاشن یا تکامل شخ،یت» یست« .خویاشن،
نمواگای کلیت ینلا ر غایت یشد یرست»( .موینو،1373 ،ص )79ر سپس «عهاما به
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یشوا».
یمیاارچو ینلانیمشنلقبه تمامجها اربایهزندهم 
عنوی ینلانی کامالدمدی م 
(کمبل،1385،ص)31
 .1.1پير فرزانه (:)Wise old man

م،یبتنامه عطای ،به عنوی ییهنما نقای یی

کهنیلگویی یست که ای 
ییا فازینه چهاة  
یکند .هما گونه که ییا اینا فاینموا صفات یخالعی یست که من
ییفا م 

یرحانی ،یین

یسازارنیتخیارآمااگیبای یای ریاری اییا(.موینو،1373،
سانمو ییآشکایم 
یاهد ر
کهنیلگو ییا فازینه ای عالب شخ،یشی که به عهاما آموز ر هدیه م 
ص  )73
ییابد(.رگلا،1383 ،ص )59ر «ای یحویالت حاصل یز
یکند ،تجل م 
یز ر محافظت م 
ییابد»(.آنشونیو موینو،1373،ص)74چنا چه«آامیباب،یات
مایعبهرمکاشفهتجل م 
باطن،آ چهناایدنییست،آ بیند{،یین}کایکاا شهوا یستکهباآ شماعاایید
چیز یی مااهده کنید که ای حالت عاا باییشا ممکن نیلت»( .یونگ ،1383ص )23
زیای «مکاشفه یی یز ها چیز ،حجا باگافشن یز هیفنا یرم باا ر عیا کاا ماهیت
یتوی ای
م،یبتنامه شخ،یت ییای طایقت یی م 

آ یست»( .موینو،1373 ،ص  )93ای 
میشوا.
یشایهی ن 
مییاایزا ر به نام  
چایهگا  
ییا اید که ناگها ظاها میشوا ،به  
بتنامه ،یس یز ساگاشگی بلیای سالک ،خدیرند ییا یی به ناگاه
هما گونه که ای م،ی 
یفاسشد:
بای یرم 
خاکعال صردهزییی برایبیخرت
ایبررریبررراتخشرررۀانیررراییخرررت
آخررایزحررقاسررشگیا آمررد 
بررراسررراغابرررال،ییرررا آمرررد 








(عطای)1113-1117 ،1383،
میسازاربه
یرلینکایکااییاایطایقتیینیستکهسالکیییز خطایتییهآگاه 
یشوا که طلب مناوق حقیقی با م،ا ب زیاا توأم یست .یز یین یر ،تا
یر یااآری م 
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سالک یی ییا یز جانب حق ایناسد که یی تا ییه یر یی ییمواه یست ،ای ریا سلوک
ساگاشهخویهدماندربدی رالیتباتاریکملنخویهدیسید:
ییهارییستریراآفرتی یلرا
مررررریببایررررردییهبرررررا

ییهیریی




(عطای)1153 ،1383،
کهنیلگو ییا فازینه ای یؤیاها با عنارین یدی ،یدیبزیگ،
با توجه به نظایه یونگ « 
یفلانهها به عنوی 
یکند .یین کهنیلگو ای  
منل  ،فیللوف ،ماشد ر  ...شخ،یت ییدی م 
یشوا».
یششابد ،نمایا م 
یااشاه ،آامِ فازینه یا جاارگا که به کمک عهاما گافشای م 
(فیلترفیلت،1384،ص)132ایریععسالکفکاتکهایاطلبرطلبحقیقتکه
یکند ر یز همۀ کا نات بای نیل به
یاتو یز ذیت یحدیت یست ر با تمام کا نات عاضه م 
ییابد.لوم،عا ،زمین،آسما ،
یطلبد.یزهیچجایاسخیمیدبخ نم 
مق،وا،ییهنماییم 
یکنند .یر ای یین ییه طلب،
جبا یل ،میکا یل ر ینبیاء همه یر یی است خالی یرینه م 
یگشیا.با مایتب ینبیاء
یکند ر با عناصا ر مویلید م 
جلترجو یی یز عال علو آغاز م 

یزندرحلماکلیییزآنها
کیکآنهام 
یکیکعبویمیکندراست طلببهایمنی 
یکند،نهنوم،نهموسیرنهعیلی.عجزآنهایزآ 
یجوید.نهآامماکلآنهایی حلم 
م 
یریستکهایریعع حلماکلیربهساینجۀییشاام،طفی(ص)حویلت شدهیست.یین
یآریا؛یماآ گونهکهیعش ا هدییت
یهنمواها،سالکییتاحد یزساگاشگیبیار م 
یاهد(.زیین
رییشااییغمباینهیست،ساّسلوکییایهماهنگیطایقتباشاینتناا م 
کو ،1378 ،ص )83-87سالک فکات به عنوی تنها شخ،یشی که ای یین منظومه سفا
یکند،
ییارییندربههمینسببآ چهیزییااییافتم 
یکند،آیزر مننو ییایسام 
م 
ییهنمایییست:
ناگررراهیدیررردشررردهمرررا ییرررا
چررایهگررا نکررااتق،رریا

کررز
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ایییهیر چررروخ رررایویرررا 
هنجاینمرررررررا رییهجویرررررررا 




(نظامی،1373،ص)219
م،یبتنامه،

یها یرحانیناخواآگاهیستکهای
یینیر،ییافازینهنماا یزریژگ 
یز 
«ییشاایت ییامبا(ص)»نموا یز ییا فازینه ر یا به عنوی ییا ییهنما بای سالک به حلا 
کهنیلگو «ییا خاامند»ای یری شناسی یونگ یست که تجل 
یآید که عابل تطبیق با  
م 
عینیمننویاتبه شمایمییراکهیزیک سو،نمایانگاب،یات،هو ریشایقریز سو 
ایگا،مظهاخ،ایصیاکیخالعی،تدبیارتفکامح ییستکهبهصویتچهاةینلا 
هنگامهی که به خاطا نقایص خوا ای ریطۀ عجز

کاملی ایآمده یست تا ییاری یی ای 
گافشایشدهباشند،یزریبلشگیانیو بهرییسشگییخار باساند.
 .1.1سایه (:)Shadow

یاهدآ ییآشکای
کهنیلگو سایه«آ بخ یزشخ،یتفاایستکهفااتاجیلم 

نکند .بدین مفهوم که سایه ،شامل بخ ها تاییک ،سازما نیافشه ر ساکو شده یا به
یزندرهمیاهیزسو 
تنبیایونگهاچیز که فاایزتأییدآ ایمویا خوا سابازم 
آ تحت فاای یست؛ چیزهایی یز عبیل صفات تحقیاآمیز شخ،یت ر سایا تمایالت
نامشجانس»( .یالما ،1385 ،ص  )172-173به بیانی سااهتا «سایه ،شامل تمامی یمیال ر
یینیر «سایه،
فنالیتها غیا یخالعی رضع شده یست»( .سجاا ییا ،1389 ،ص  )85یز  
کهنیلگو سایه ،جنبۀمنفی
نقطۀمقابلف ایلیست»(.یونگ،1385،ص)183ایریعع« 
یکند ر بخای یز همۀ کیفییات نامطلوبی یست که
ر ناخوشایند شخ،یت یی تاسی م 
شخص،ارستاییاآنهاییینها کند)Samuels, 1986, p 138(.بناباباریعطاییزایگا
م،یبتنامه به چا میخویا ،سایه یست که بایزتاین نموا آ یی

کهنیلگو که ای 
ینویع  
یتوی ایرجوا«سالک»جلتبهطوی کهچال ها شیطا یانیارها یهایمنیبلیای
م 
یساز یا شیطانی ،بُند ناییدی رجوا آامی
آشکای یست.یز آنجا که سایه هما نیار منف 
یتوی باخویاشیطا ریفشای
یاهد،م 
یسترتنهاایگفشایرکااییشخصخواییناا م 
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یسازا .هما گونهکه
خ،لتها خبیثانۀیریینمایا م 

نهی باشمااکه
یرییبا«ینلا »آیی 
ینامد که جنبه حیوینی ای ار عطبی شد یموی نق 
یونگ جنبه حیوینی ینلا یی سایه م 
مهمی ییفا میکند تا شا رجوا ندیششه باشد ،خیا مننا ریعنی نخویهد یافت .تا زششی
نباشد،زیباییآشکاینخویهدشد(.یونگ،1385،ص)185
 .4.1فرایند فردیت (:)the process of individuation

«فاییندفاایت،یکییزمباحث مه رمحوی ای یری شناسی تحلیلییونگیستکه
ر آ یی نخلشین بای ای سال  1921ای سنخها یری شناسی مطام کااه یست»( .یالما،
کهنیلگوها که بازتابی گلشااه ای 
 ،1385ص  )212یز باجلشهتاین  
م،یبتنامه اییا،

کهنیلگو فاییند فاایت یست که االلت با تال سالک بای یسید به یسشقالل ر

میشوا ر سالک با نیارها یهایمنی
هویت فاا اییا.یین تال یز ماحله طلب آغاز  
کیایچگی باسد .یونگ منشقد یست« :فاییند
میکند تا ساینجام به ینلجام ر ی 
مبایزه  
فاایت ،فاییند کامالَ خوا به خوا ر طبینی ای ایر یری یست که یا به یا 
فاییندها جلمیِ یشد ر تحول یی

ییرا؛ بنابایین چیز نیلت که بشویند یز بیار 
م 

تیافشگی یی
تحایک شوا ،بلکه به طوی بالقوه ای تمامی ینلا ها رجوا اییا.یونگ فاای 
جهتگیا ِیین
کهنیلگویییسترهانوع 
یایند؛زیاییین فاییند،فاییند 
فاییند اینیم 
چنینی به سمت کهنیلگوها اینی یست .به عقیده ر تجابۀ اینی ،تجابۀ مننو فاا یز
تجابهی فایشناخشی ،ماندگای ر
جنبهی یز یرین یست که کهن ،باسشانی ر جمنی یست؛  
تیافشگینیز بهرسیلۀیک
مشنالیرتجابۀ خدیایایر مایست؛بنابایینیزآنجاکهفاای 
یتوی آ یی فاییند اینی مننو ای نظا گافت»( .یالما،
کهنیلگو باینگیخشه میشوا ،م 

،1385ص  213ر )211-212یز یینیر نظایۀ فاایت یونگ نیز با خواشناسی ای عافا 
م،یبتنامه بُند مشنالی «سالک» ای محوی فاییند

ییتباط نزایک اییا .هما طویکه ای 
فاایت یز طایق مکاشفۀ ایرنی بهاست آمده که طی آ «سالک» با عبوی یز الیهها 
مخشلف ناخواآگاهی که نمواگا ماحلۀ یاشیدگی یرینی یست ،ساینجام با حقیقت
رجوا خوی

ییسد ر با به
کیایچگی یرینی یست ،به ماحلۀ ایدیی م 
که نمواگا ی 
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ییابد که نشیجۀ حاصل یز آ اسشیابی
کیایچگی یرینی است م 
یگانگی یسید با آ به ی 
به کمال یست .کمالی که تنها «یز یتحاا خواآگاه با محشویات ناخواآگاه ذهن ناشی
یشوا ر ینلا 
مینامد ،زیاه م 
یشوا ر یز همین یتحاا آ چه یونگ «یفشای مشنالی یری »  
م 
یتویند به رسیلۀ آ به ریالتاین هدف خوا یننی آگاهی کامل یز یمکانات بالقوة «خوا»
م 
است یابد»(.یونگ،1391 ،ص  )223یلبشه «فاییند فاایت یساساد فاییند شناخشی یست،
یننییگافاابخویهدشخ،یشیکامالدمشناالبیابد،بایدیرندخاصیییییگیاا»(.گویین
گونهی باشد که یسشقالل «خوا»ای
ریلفاا،1371 ،ص )195ر یین یرند خاص باید به  
مقولهی کامالد
میانۀ ار علمار ناخواآگاه جمنی ر آگاهی جمنی تأمین شوا ر یین فاییند  
ناخواآگاه ر طبینی ایر یری یست که یا به یا فاییندها جلمی یشد ر تحول یی 
مییرا.چنا چه «سالک»ای سلوک مننو ر یاالی


کهنیلگوها یزلی
نفس ای انیا  ،

لهی شبیهساز میکند ر با غلبه با حقایت خواآگاه ای
ذهن مشنالی خوا یی ای مشخی 
یتنین ناخواآگاه میشوا که ای آ  ،مفاهی یز کثات به
تجابهی عافانی رییا ف ا ب 
ییسند .ای چنین یهیافشی ،آ حقیقت مبه ر تاییک بدل به بهاشی نویینی
رحدت م 
نگونه توسنه ایا 
یشوا که «عایف»ای آ به هویشی عدسی مییسد.فاا ای نشیجۀ یی 
م 
شخ،یتخوی یحلاس«یباماا»یاخدیگونهبوا میکند(.یرایینیک،1379،ص:)33
جان چندی کزیسریزیری ایرد
هرراارعررال ظررلذیتخرروی ایررد




(عطای،1359،ص)192
هما طویکه «سالک»یز انیا ملموس بیار به ماکز مینو جها  ،که محدراة تاب 
یشوا ر به بُند ایرنی شخ،یت خوا شکل عینی ر مجل 
نیارها عدسی یست ،مش،ل م 
میبخاد:

آنههتوگ کااهی ،گراکرااهی 
هلتآ ایتو،تروخروایییرااهی 




(هما )
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ای ریعع تفاا ،نوعی یشد یرینی یست ر فاییند کاف جنبههایی یز رجوا فاا یست که
میکند.یین فاییند یساساد فاییند شناخشی یست؛ یننی فاا باید
یر یی یز ایگا یفایا مشمایز  
ه زما با بلوغ ر یشد خوا ،با جنبهها گوناگو خوشایند یا ناخوشایند خویاشن آگاه
شوا( .ریلفاا ر همکایی ،1383 ،ص  )195هماهنگی «سالک»با خوا ر یشد ر تکامل یر
کیایچگیباایر خوایست
ایگشییزفایزرفاراها زندگیریسید بهآییم ری 
که طی گشی یز مایحل گوناگو با مجاهده ر کوش

به مطلو خوا مییسد .یونگ

استیابی به ها کمال ر
یینشهاست ر  
منشقد یست حاکت ای ملیا فاایت ،حاکشی ب 
ماحلهی باتارباالتایهنمو میشوا(.بیللکا،1384،ص)53چنا چه

فاایشی،فااییبه
فاییندفاایتبهمننا ساز خواآگاهانهباماکزایرنییا«خوا»یستکهموجبیشد
تحققیشیا
یشوا.یینجایا بابهکایگیا تمامنیارها ایرنی 
یرینیربلوغشخ،یشیم 
جنبهها گوناگو خوشایند
یست.به طوی که «فاا باید ه زما با بلوغ ر یشد خوا ،با  
یا ناخوشایند خویاشن آگاه گااا .یین خواشناسی نیازمند شهامت ،شجاعت ر صدیعشی
چا گیا یست»( .گویین ر ایگای ،1371 ،ص )195با بنیا آ چه گفشه شد ،باید بیا 
م،یبتنامه ،با جنبههایی یز

ایشت که ای گشی یز فاآیند فاایت« ،سالک فکات» ای 
یشوا ر با بازشناسی ر
تمایالت ناشناخشه ر یا ساکو شدة شخ،یت ناخواآگاه آشنا م 
مکاشفهی یرحانی بای 

یآزماید .تجابهی که ای ریعع 
جش آنها تجابهی ایرنی یی م 
رصول به تنالی یرینی ر کاف خویاشن حقیقی یست.الزمۀ یین تنالی نیز ایگیا شد با
کهنیلگوها یست ر فاایت یز ایدگاه یونگ
یشکال نمااین ضمیا ناخواآگاه با هما  
یخشگیریشدیرینیآامییسترفاییند،مایحلخواشناسییستکهیریییزیفایاایگا
میسازا.
جدی 
 .1.1نوزایی (:)Death & Rebirth

کهنیلگوها موعنیت یست( .سخنوی ،1379 ،ص )37
نوزییی یکی یز مشدیرلتاین  
یونگ منشقد یست که رالات مجدا باید جزء یعشقاایت یرلیه باا به حلا آید( .یونگ،
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 ،1338ص  )37ر ناشی یز ار تجابه یست :یسشنال حیات ر اگاگونی ایرنی( .هما ،
ییسد
کهنیلگو«،منِ»بهکنایگشیششهشدهایطیمایحلتنالیبه«خوا»م 
ص)83اییین 
که «سالک»با تأمل ای خویاشن ر توجه به ناخواآگاه ایرنی خوا ر تماکز ای خوی یز
یآید ر بین خواآگاه ر ناخواآگاه یرینی هماهنگی ر
چاه جلمانی ر خواآگاهی بیار م 
یکند ر به ندی ایرنی تن میاهد ر با تولد اربایه به سو عزت ر یعشدیی
تناال باعایی م 
ییسد.کمالیکهایطیآ ،یرمعدسیسالک،من()egoکه
یاییاربهکمالم 
گامبام 
به فایمن( )superegoتکامل یافشه یست ،یا یی یز حوزة محدرا انیا خاکی(خواآگاه)
یگشییا ر ای جشبۀ ر شوق تجابیات عافانی ای جها نامکاوف ر نامشناهی
فایتا م 
یشوا که بند یز گشی چهل ماحله ر
ملکوت(ناخواآگاه)به تجابۀ مقدس «شهوا»نا ل م 
مالعاتباجا ،سالکفکاتگوییباجا یکیشدهیست:
جا چروایخرواایدچنردی کایربرای
ایخرررار آمررردچرررویبرررانوبهرررای
گفت«:یگرامرننیرکیگرابردبرواهیم
ایحقیقررررتطالرررربخرررروابررررواهیم
بررواهیم
...ایحقیقررتچررو همررهمررن 
بررررواهیم

نررررویبخ هفررررتگلاررررن
کررااهیم

یررسچررایبیررار سررفا 
مرری
سرررو ییرررنرآ نظرررامررریکرررااهیم

ی اییغررررررایهسررررررپاامعررررررالمی
لیرررکعررردیخرررواندینلرررش امررری
گرراهمررهایجررا خرروامرریگاررشمی
منبرههرایرکذیهصردمریگارشمی






















(عطای،1388،ص)441
یلبشه با حلب یندیاۀ ینلا نخلشین ،الزمۀ بازگات ر اسشیابی به تولد ثانو (بقا)،
ماگ یا هما فنا یی

گفشهیند«:موتوا قبل آن تموتوا».
یز بقا عافانی یست .چنا که  
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«ماگآشناساز بای آغازحیاتیرحی،شاطالزمیست.عملکاایینماگایییتباط
یتا عابل ایک یست.یین ماگ با نماا تاییکی ،شب کیهانی،
با نشیجۀ زیا ای رضنی عال 
یشوا»( .یلیااه ،1338 ،ص  )17ناخواآگاه
کلیه ،شک هیوال اییایی ر ...ناا ایاه م 
شخ،ی خوا یی ایک کااه ر ای نهایت به «تنالی» یسیده یست که زییای اربایه ر
کااهیند که بدین تاتیب ،سالک فکات
زیلشنی نوین یست که یونگ ر ایگای یز آ یاا  
بهمفهومیاربایهمشولدشدهربایینتولداربایهبهتمامظافیتها ایرنیخوی ریعف
یشواکهاییکیشد تنرجا نمایا یست.
م 
 .6.1سفر (:)Travel

م،یبتنامه«سفا»یست.

کهنیلگوییای یرییت
تها  
یکییزنمواها باجلشۀموعنی 
یگااا.یزسفابای 
«سفامنموالدبایکیاهمۀکهنیلگوها مابوطبهموعنیتتاکیبم 
یهلپای ساخشن عهاما ای طلب یطالعات یا حقایق یرشنگاینه یسشفااه میشوا( .سخنوی،
یایندکهیزسازمینیبهسازمینایگا
،1379ص)37یونگعهاما ییه چو آرییهی م 
ماحلهی خطاناکبهریا مخوفایگاایحالحاکتیسترآییم رعاییبایر

ریز
مناسبشیندییا.آرییگی،تدیرمحاکتریششیاقیایا نایشیابای اسشیابیبههدفییناا 
یماندکههالحظهایحالحاکتیسترهاگزتوعف
یاهد.عهاما بهمانندخویشیدم 
م 
میکند.حراکت یر به منزلۀ شروق بی نهایرت آامی یست بای رینرهاا ناخرواآگاهی ر
ن 
کهنیلگو 
یسید به خرواآگاهی مطلق )Bishop, 1999, p 177( .ر عهاما ایسشا باید  
سفا یی باگزیند تا به یین رسیله رییا جااة آزمو ها شوا.ای یین ییه عهاما «بای ناا 
گاااهیریی به ییاویز یین خطاها

یتابد ر با 
ایا شایلشگی خوا آزمو ها اشویی یی م 
ییرا ر سفاهایی یی آغاز میکند»(.آیدنلو،1388 ،ص  )28هما گونه که سفا به انیا 
م 
ناشناخشهها که به تأریلی ،سفا یز خواآگاهی به ناخواآگاهی ر ینکااف

ایر ر کاف 
کهنیلگویی
یشوا که یکی یز ایرنمایۀ مه  
الیهها ینها یین بخ یز یری محلو م 
یآیدکهایحقیقتعطایبیاشایزهاشاعاایگا بهم مو سفا
م،یبتنامهبهحلا م 
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خویندهیند.یلبشه بجاست که به

یاایخشه یست ر به همین سبب یر یی شاعا سفاها یرحانی 
نهی بای 
یین نکشه یشایه شوا که «عافا ر لحظهها هیف تأمالت عافانی بهشاین زمی 
نگونه سفاها ر سفانامهها یست .عایف هموییه ای گایز یز جها ماا ر ای
یی 
جلترجو ییوند با جها آیزرها یست؛ جها یهناری مننی ،یت،ال به ذیت حق ر ایدیی

م،یبتنامهسفا ایرنیریرینییست

جمالیر»( .شفینیکدکنی،1383،ص)37مثنو 
یشواکهتمامحقایقایایر یریست
کهاینهایتآامیمشوجهییز رعظمتخوام 
ر بای ایک ر کلب منافت به ایر خوا باید سفا کاا .عطای ،ای چهل مقاله
م،یبتنامه که به منزلۀ چهل یرز یعشکاف یست ،یین مایحل یی طی میکند ر عهاما 

میفهمد بای ایک ر کلب منافت به
ایسشا که هما سالک فکات یست ای نهایت  
ایر خوا باید سفا کاا ر یین ایر یاک ،هما حقیقت یست.گمادة عطای ،حقیقت
یسترجلترجوها ر بای کافآ ،ایعالبسفاها یرحانییع میخویا.یین
م،یبتنامه ر که سفا سالک بای رصول به حق یست ر ای

ملئله به نوعی با بافت کلی 
مییابند ر به
م،یبتنامه ،با سفا کاا یست که کمال  

ییوند یست ر سالک فکات ای 
مییسندرایحقیقتجلشنریافشنحقیقتغاییرمننا زندگی،هموییهباسفا
مق،وا 
میلابواهیست.یینسفا چهسفاآفاعیباشدرچهسفاینفلی ،نقایمه ایکمالیافشن
تگایحویالتر
فااریخشگییرایششهریینخالییزلطفنیلت کهعطایبهعنوی یریی 
جلترجوگای مننی ،یین همه با مفهوم سفا ای منظومهها خوا تأکید

طایق ر سلوک 
ایششهیست.سالکییهطایقتبنمایۀسفاییبای ینکاافایرنیخوی باگزیدهیست.
یرباسفاکاا ریاتساگشیششنآزمو هارسخشیها مشندا،زمینۀتحولیرحیییای
م،یبتنامه،یرییتنمااینسفاسالکیست،ماشملباسفا

یسازا.ایریعع
خواهموییم 
مننو (سیا یلی یه) ر با توجه به ایرنی بوا یرییت ر یمز بوا آ یز نظاگاه نقد
یسشحالهی ایرنی بین حیات هایایینۀ باا ر تنالی مننو  ،ناهایایینه تا حد

یساطیا  ،
غلبۀ جشبه ر شوق تجابیات عافانی با یهیافتها محلوس عقلی یست« .سالک» بای 
یگیاا که ناانگا میل به تغییا ایرنی ر
ایک ییام ضمیا ناخواآگاه ،سفا یی ای یی م 
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تکانهی یرحیمانندیریاییشگفت
نگونهسفاها  
نیازبهتجابهی جدیدیست.ساآغازیی 
یست ر ای یایا سفا ،شخ،یت عهاما به الیل باخویا با کهنیلگوها اگاگونی هیفی یی
تجابه خویهد کاا.سالک یس یز چهل منزل سلوک ر یات سا نهاا عال حس ،خیال،
ییسد.ای آنجا نیز یر ای یی یافشن یاسخ سؤیل خوی
عقل ر ال ،به منزل «جا »م 

یست

یگویدکه:
کهناگاه«یرم»ایگو جا یرم 
یرمگفت:ی سرالکشروییدهجرا 
گاچررهگاایررد بلرریگررااجهررا 
صدجها گارشیتروایسروای مرن
ترررایسرررید برررالرررباییرررا مرررن
ااهی 
آنههتروگر کرااهی ،گراکر 
هلتآ ایترو،تروخروایییرااهی 
سررالکیلق،ررهچرروایاییررا جررا 
غوطرهخرویارگاررتنرایاری جررا 
جان چندی کزیسریزیری ایرد
هرراارعررال ظررلذیتخرروی ایررد




















(عطای،1359،ص)192
م،یبتنامهبای «سالک»ی 

یلبشهبجاستکهبهییننکشهیشایهکااکه سفا کهای
یاهد ،سفا نیلت که با مخش،ات مکانی ر یمکانات طبینی تحقق ییدی کند؛ بلکه
م 
فاییند یست که عهاما با هدف کار ای ایر خوی

استیابی به جنبهها 
بای  

ینها ضمیا ای آ رییا میشوا تا به هدف غایی یا «خویاشن»خوی است یابد.سالک
جلترجو ای جها خایج ،به

یز طایق یین سفا که جنبهها نمااین مخشلفی اییا ،با 
ییابد.چنا چه«فاآیندفاایتیغلببه
هویت،آگاهیراینهایتیسشقاللیرینیاستم 
رسیلۀ سفا یکشاافی ای سازمینی ناشناخشه نمااین میشوا»( .یونگ،1391 ،ص )431یز
م،یبتنامه ،یرییت نمااین سفا سالک یست ر یز منظا نقد یساطیا  ،سیا

یینیر ،یرییت 

خدی ،سفا ایرنی یز کثات خواآگاه به سو رحدت ناخواآگاه جمنی
عایف به سو  
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یاهد ر ای بازگات
یست ،که ای آ یاییک آگاهی جا خوا یی به یاییک فایآگاهی م 
یز یین تجابۀ ناخواآگاهانۀ عافانی ،باز ای کو عقل ر خواآگاهی مشنالی ر یاالی یافشه
یشوا.
مقی م 
 .1تحليل مؤلفههای نماد کهنالگویی در مصيبتنامه عطار
نماا ای نق

یلی میا ار الیه یرینی ،ضمیا ناخواآگاه ر خواآگاه ،عمل

ینامدراینظار ،
یکند)may,1960, p 19(.جوزفهندیسو 1نماایی«نمااتنالی»2م 
م 
نمااها ،م امین ضمیا ناخواآگاه یی به ضمیا خواآگاه رییا میکنند(.یونگ،1359 ،ص
کهنیلگوها ای ناخواآگاه جمنی یز طایق نمااها ظهوی
 )147یونگ با یین باری یست که  
ییابند .به بیانی که یری آامی آفایننده نمااهایی یست که یز صوی نوعی ناخواآگاه
م 
م،یبتنامه ایده

کهنیلگوهایی که یز طایق نماا ای 
یگیاند که ای یین علمت به  
ناأت م 
میشوا:
یشایهی  
میشوا ،

 .1.1عدد چهل:

یآیند ر توجه به یعدیا ر بای
یعدیا نیز جزء صویتها مثالی یونگ به حلا م 
ژهی اییا .حوزة یهمیت یین یعدیا ای
یری شناسیک آنها ای م،یبتنامه یهمیت ری 
م،یبتنامه عطای بیاشا با کایباا یمز عدا «چهل»تماکز اییا .ای یری شناسی یونگ

«عدا چهای ،مااینه ر کامل ر نمایندة ساحت تاییک ر ناخواآگاه یری یست»( .یاری ،
 ،1374ص  )115-113ر عدا چهل که یز م ای عدا چهای یست ،تمامی بای مننایی
نمااین یین عدا یی ای خوا اییا.چنا چه عدا «چهل ،عدا ینشظای ،آمااگی ،آزمای

 ر

تنبیهیستکهبدر شکجنبۀنخلشینآ یننیینشظایکمشاشناخشهشدهرایعینحالیز
همهمه تایست.بهباریینهآلنده،عداچهل،ناانۀبهیایا یسید یکاریةتاییخیست.
یباید نه فقا به تکایی بلکه به تغییا یساسی ر گشی یز نظام عملی یک
اریهی که م 

1. Joseph Henderson.
2. Symbols of transcendence.
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زندگی به زندگی ایگا منشهی شوا»( .شویلیه ،ج ،1379 ،2ص  )573یز یینیر ،ای
یسطویهی 

یری کار یین عدا ناانه تمامیت ر کمال یست .یز مه تاین جنبهها 
م،یبتنامه ،که ای ساخشای کشا ایده میشوا ،به کای گافشن عدا چهل ای ساخشای ر

م،یبتنامهییایچهلف،لنگاششهکهسالکطایقای

چایچو کلیکشا یست.عطای
یکند.ای یین میا 
دهی  ،یا شخ،یشی مییرا ر با آنها گفترگو م 
ها ف،ل به مالعات یدی 
کمالیافشگی ر کامل شد که با چهل ییوند اییا ،یی
مفهوم  

یز همه مد نظا عطای بواه

چلهناینییر،بایک
میتوی یکیرزیز 
یست.هامنزلیزمنازلچهلگانۀسالکطایقیی 
گامایطیطایقسلوکمننو شماا.ایمنزلچهل راییایا سفایستکهسالک،به
ییابدرهمینهاایییوندبامفاهی نمااینر
مییسدربهبیانی ایگاکمالم 
حقیقتغایی 
یسطویهی ر آیینی عدا چهل یست .چنا چه «سالک فکات چهل ماحله

کهنیلگویی ،

گفترگو 
یییماید که مطابق با چهل یرز یعشکاف ای خلوت یست .یر یس یز ها  
م 
شهوا بایکییزموجوایتیرحانی،کیهانیرطبینیکهعوی یرحیماخ،یهلشند،با
یگیاارای
یگویدریزیر مطلبیایبایةکلیکهبایرسخنگفشه،یاام 
ییاخوا سخنم 
یین جا طام یصل گفشای ر یاسخ ر تنلی مشناعب حفظ میشوا»( .ییشا،1388 ،ص )23
سالک فکات ای یین چهل ماحله یست که یز ها کلی سخنی میشنوا ر یخشه ر
یگااا.
تجابهآموخشهم 
 .1.1درخت:

گونهی که «نمااِ حیاتِ ای تطوی ر
کهنیلگو یشد ر حیات یست» .به  
«ایخت  ،
تکامل ای یست که بدین یعشبای ملشماید ای شاف تجدید ر نو شدگی یست»( .ار بوکوی،
،1373ص)21یسشفااهیزایخترییز ها نمااینآ ایحوزةع،هها یایا بهطوی
م،یبتنامه به طوی خاص ،آ چنا جالب یست که یریکاا کامالد یساطیا ر

عام ر ای 
یاهد«.نباتات،مش منمنانیماگ،
کهننمونهی خواییناا م 
جلوهها  
ییزآلوایافشهر 
یسشاخیز ،بایری  ،باکت ر شفابخای هلشند.ملخ ر اگاگونی به صویت گیاه ای عشل
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میزید.
ناجوینمااینۀ ینلا یز آ یرست که یرم ینلا ای گیاه حلول کااه ر ای آ  
ه چنین خاصیت ایمانی ر شفابخای گیاها یز آ یرست که اییی مانا ر عدیتی
یساییآمیز ر شگافند»( .زماا  ،1385 ،ص  )183عطای ای ف،ل بیلت ر ارم یز
مییاایزا ر سالک فطات ای منزل بیلت ر ارم سفا خوا به ایخت
م،یبتنامه به نباتات  

میکند:
گفترگو 
یانباتمییسدربایر 
سررالکآمرردچررو شررکایرری نبررات
گفررت«:ی ساسرربزیتزآ حیررات
یاکیررررتچررررو آ ذیترررریآمررررده
عابرررررلنفرررررسنبررررراتیآمرررررده...
سبزیوشرررا ییترررومحرررامآمرررد 
الجررررامساسرررربزعررررال آمررررد 
عرررروتییریمربینرررراییزتوسررررت
الیفزییررریزتوسرررت
الگاررراییر 

جملرررۀاییررایمرررا یزترررویسرررت
گلزتوباکفترییحا یزترویسرت




















(عطای،1383،ص)373
باتوجهبهیبیاتباال،سالکفکاتایگفترگوباایختبایینخ،وصیاتیرتأکید
میکند:

رایختساسبزی یییزآ حیاتگافشهیست؛
رایختاییی یاکیذیتییست.بههمینالیلبای نفسنباتیعابلیتیافشهیست؛
رساسبز ایختبهیینعلتیستکهمحامفاششگا سبزیو یست؛
ییی بهخاطاگیاهیست؛
ره عدیتیرمآامیره بینا 
رتماماییرهارایما ایاها آامییزگیاهیست.
ایریعععطایبراتخیرلشرگافرعردیتشراعا خرواجنبرههرا ایگرا برامنرانی
یسطویهی رنمااینایختیفزراهیسترنمااها ایختناا یزحیراتکیهرا یسرتر
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فاییندزییایرتمامناد اییاریینایختایم،یبتنامهایعینیینکهییاهایزمرین
رییوند ناگللشنیباآ اییا،یزایخشانییستکهسابهآسما بایفایششهیسرترییجراا
ییابرد؛
ییوندماشاکبینزمینرآسما یسترعدیسشیبهیندیزةعدیستزمینرآسما مر 
زیایاینظامت،وییتینلا یزعال هلشی،ایختبهعنروی یکرنریایرۀهلرشیرییتبراط
مینماید؛ف اییکرهایآ ایخرت
مییابدرایف اییسبزیر  
میا زمینرآسما مننا 
حاکررت،یفررشنرشررد ییترردیعیکررااه،بررابلررشا یزنمااهررا یرشررن،زیینررده،زنرردهر
میکندربالندگیریفشنبهسو نویییایجوهاةمننرا نمرااینخروا
حاکتزیحاکت 

یاهد(.یویخالقیچشارا  ،1381،ص)11یزیینیربرامقولرۀجراراینگیییتبراط
ناا م 
مییابد.
ییابدکهیمز یزجاراینگینموا 
تنگاتنگیم 
 .1.1آتش:

یسطویهی ایذهنینلا اییا«.آت 

آت ،یکییزنمااها طبینییستکهسابقهی 
ییرا».
ای نهاا کلیۀ موجوایت به راینت نهااه شده ر جوها زندگانی باا به شمای م 
مللهاایششهیستکه
(یاحقی،1339،ص)31آت مه تایننق ییاییساطیارفاهنگ 
م،یبتنامهتدیرمییننق ییشاهدرخوی کای ها ارگانهرمش ااآت یی

ایمثنو 
یبینی .ها یک یز عناصا ،یز لحاظ ماهیشی ،با عناصا مش اا خوا ای یک چاخۀ مفهومی
م 
ییسند ر ای صویت یسید به یین ییوند ر
ر ای تقابلی یز جاذبه ر ایفنه به تناال م 
هماهنگی،یکدیگاییکاملخویهندکاا.یینگاا بینماهیتها مش اا،ایسطحییز
یینجامد که الزمۀ حیات یست( .یونگ،1373 ،ص  3ر)51عطای ای
کمال ،به رحدتی م 
م،یبتنامه شاهد

کهنیلگوییآت یاایخشه یست.ای
م،یبتنامهبهنمااینه  

ف،لیانزاه 
هلشی که سالک فکات ای یانزاهمین منزل سفا خوا به آت

گفترگو
ییسد ر با یر  
م 

یکند:
م 
سررالکآمرردیرری آت ر سررازاه
آتارررییزالبرررهخرررامنایزاه
گفررت«:ی مررایخطبررعسررافایز
گررامسرریارزراسرروزرتیررزترراز
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ه ر شررها ربرراقیزآثررایتلررت
گامیفشن،گام بروا ،کرایتلرت

یج ر شرریطانیرشرریطا ه ر زتررو
ی عجبایا رایما ه زترو
یرمبخر ر یرمحیررروینیترررویی

میزبررررا نفررررسینلررررانیتررررویی












(عطای،1383،ص)232
ایریععخ،وصیاتیییکهسالکفکاتایسخنا خوابای آتر عا رلمریشروایی
میتوی اییبیاتباالیندیشتکهعطایاییاایخشنیینبخ یزم،یبتنامههر برهمننرا 

یسطویهیاایز کرااه

یها آت ،
یسطویهی آت توجهکااهره خواباتوجهبهریژگ 

تیاایز آت رجا بخاییر،چنینجنبرههراییبرای آ عا رل
یست.چنا چهایشخ،ی 
باشد.یزطافیایگا،ایم،یبتنامه،آت بهعنوی ناانۀخیرا،نقر عملریریالیریییای
دههاتنهاآت یست
میکند.چنا چه«ایبینیدی 
تقویتنیار خیاایبایبانیار شاییفا 
میتویندبهرضومارییز مش ااییایخوابگنجانرد،خیرارشرا»(.باشرالی،1378،
که 
شگفتآریآت یشایهاییاکهمریتوینردهر زمرا 

ص)23ییننقلعولزیبابهارگانگی
میفاماید:
ییزشیمثبتریامنفیییبهخوابگیاا.چنا چهعطای 
یزخطا حقبهاتجرا شرد 
بررراغیبرررایهی ییییحرررا شرررد 




(عطای،1383،ص)232
ایریععگاهایم،یبتنامهآت اینقطۀعطفارمقولۀمراگرزنردگیعراییاییا.
یینرضنیتیسشقاییمطمئنادیزعابلیتمشناع

یگیااربهعنوی عاملییسرتکره
ناأتم 

یتویندساآغاززندگیباشدیایزآ بکاهد.
م 
 .4.1گل نيلوفر:

گررلنیلرروفایزجهررتعدیسررترنقر آ اییسررطویهبلریایحررایزیهمیرتیسررتریز
گلهایییستکهاییابیاتفایسینق کهنیلگوییآفشا گاای ییاییییست.یینگل،











نمادینههای کهنالگویی در مصيبتنامه عطار

141

نماا یستکه«یزم،اتاهندرسشا یززما ها کهن یکمظهانباتیمقدسبرواهیسرت
یبینری »(.بهررایرشمیلررا،1388،ص)124
نیلنهرراینمر 
رآ ییایم،ررا،هنررد،ییرای ربری 
ییرا.
چنا چه«یینگلایییای همایهبایلههها میشای(خویشید)رآناهیشا(آ )بهکایمر 
گلنیلوفاآبیایهندرم،انمااعناصاییبنه؛آ ،باا،خاکرآت یست.چو ییارۀ
راگهررا آ بررایر آفشررا یسررتر
یکنرردربر 
آ ایر خرراکیسررت،یزبررااتغشی رهم ر 
یشروند»(.فاعردی رهوشریای،1389،ص)29ییرن
شکوفهها آ بهکمکخویشیدبازمر 

گلاییابیات،کایکااگرلآفشرا گراای ییاییا.ییرنگرلنیرزبراطلروعخویشریدبراز
یشوارایزبا شنای کالسیکبهعنروی عاشرقخویشرید
یشوارباغار آ بلشهم 
م 
گفشهیندکرهیزمیرا 
منافیشدهیسترشاعای بلیای ایبایةییتباطآ باخویشیدسخن 
م،یبنامهنظاگاهعطاینلربتبرهگرلنیلروفابرا

یتوی عطایییمدنظاعاییایا.ای
آنهام 
ییی بهسو آفشا بواهیست:
کهنیلگو 
کایکاا 
چرررو یراایعرررینمغرررا آفشرررا 
اییرایزیشرررررکنیلررررروفاایآ 
گویدیرچو گاتخویشریدمنهرا 
منچهخویه کاابرییریر جهرا 








(عطای،1383،ص)183
نتيجه
نشایجحاصلآمردهیزییرنیرژره نارا گراآ یسرتکرهمؤلفرههرا کهرنیلگروای
مشو یریییم،یبتنامهکایبااعملیایششهیست.سفابهانیا ایر رکافناشرناخشههرا
کهبهتأریلی،سفایزخواآگاهیبهناخواآگراهیرینکارافالیرههرا ینهرا «سرالک»ر
حاکررتیربررهمنزلررۀشرروقب رینهای رتآام ریبررای رینهرراا ناخواآگرراهیریس رید برره
کهنیلگو خوا،ایمویجهبانمااعارقیزخواآگراهی
خواآگاهیمطلقیست.سالکبا 
یگشییاراییینملیاایییوندباییاضترتهرشیبنفرسای
بهحیطۀناخواآگاهیعدمم 
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یشرواربره یرای نیارهرا 
انیایزحیطۀخواآگاهیبهحیطۀناخواآگاهیجمنریرییامر 
تگرا
ییسرد.خروابرهعنروی عامرلهردیی 
ایر ،یننی«خوا»بهمقامفاایتیازیاةثانیم 
یشوا.تاآنجاکهر ییبهطراف
ایرنیباعثبلاایی ربلوغشخ،یشیسالکفکاتم 
بتنامره
یاهد رتراآنجراکرهمریتروی گفرتایم،ری 
یگانگییزکثاتبهرحدتسوقم 
یخویاکهتأثیارنق مه ناخواآگاهجمنی
کهنیلگوهابهچا م 
نمواها آشکای یز 
میکند.عطاینیارابوی آگاهانرهییرنکهرنیلگوهرایی
ییایآفاین یینیثابهما یااآری  
رییایثاخوانکااه؛بلکهساخشایذهنیماشاکباایستکرهموجربیدیردییشرد ییرن
یشوا.ایحقیقت،زنردینیشرد «سرالک»ایانیرا مراا ایریعرعشرکلی
کهنیلگوهام 

ییرا.
نمااینیزبازگاتبهیح ماای یستکه یکییزمایحلمه فاایرتبرهشرمایمر 
گشیسالکیزماحلۀانیاگایز ایملیاکلبکمرالیرحرانیرریرابرهماحلرۀمشنرال
یکنرد.
جدیردییایعالربکهرنیلگروییمراگریهرایییزآ ییتولرداربرایهنمااینرهمر 
کهنیلگو ییااینا،سانمو تفکا،ب،یات،یلهامرجمیعخ،النیکیستکرهایرجروا

«سالک»تبلوی یافشرهیسرت«.ییراطایقرت»ییراییهاینرییسرتکرهییهییبراسرالکهمرویی
میسازا؛یلبشهیزباجلشهتایننمااها موجواایمثنو م،یبتنامهکهایرنمایۀسرمبلیک

یاهدرمفاهی نمااینآ ییتباطیعمیقباکهنیلگو نوزییی یابهتنبیرا
یرییتییشکلم 
یونگیآ اییا،فاییندفاایتیسرتکرهنشیجرۀحاصرلیزآ اسرشیابیسرالکفکراتبره
کمالیستکهیسیزچهلمنزلسلوکریاتسانهاا عال حرس،خیرال،عقرلرال،
ییسردریرسیزیارتساگشیشرشنموینرع،صرالحیتخرواییبرهیثبرات
بهمنزل«جا »مر 
ییابدربُندمشنرالی«سرالک»ایمحرویفایینرد
مییساندربهبلوغریخشگیفکا استم 

فاایتیزطایقمکاشفۀایرنیِبهاستآمدهکهطیآ «سالک یایرندهییهحق»باعبروی
یزالیهها مخشلفناخواآگاهیکهنمواگاماحلرۀیاشریدگییرینرییسرت،سراینجامبرا
ییسردربرابره یگرانگییسرید براآ بره
حقیقترجوا خوی بهماحلۀایدییحرقمر 
ییابدکهنشیجۀحاصلیزآ اسشیابیبهکمالیست.
کیایچگییرینیاستم 
ی 
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صور منطقةالبروج در نگاه عطار نیشابوري
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دکتر محمود مدبّري

چكيده
عطای مانند بلیای یز شاعای ه ع،ا خوا ،یز م،طلحات نجومی ای یشنای به طوی یایکنده
صویتها فلکی ای منطقةیلبارج

بهاهها بااه یست؛ یمّا ای ار ع،یدة ایوی یشنای ،به تک تک 

یشایه کااه ر به مباحث تنلیمی ر منافشی نلبت به آنها یاایخشه یست.ای یین مقاله ،یز ار چام
مخشلف ،به یین ار ع،یده توجّه شده ر یبیات مابوط بهصوی فلکی ،با تکیهبانکاتیحکامنجوم،
مویاشامرتحلیلعاییگافشهیست.
کليدواژه:عطاینیاابوی ،ع،یده،صویفلکی،منطقةیلبارج.

*.یسشااایناگاهشهیدباهناکاما

)modaberi2001@yahoo.com).

تاییخرصول97/1/23:تاییخیشیا 97/2/29:

مقدّمه
یزفایدیلدّینمحمّدعطاینیاابوی ،شاعا،نویلندهرعایفبزیگییای ایعا شا 
ر یرییل عا هفش هجا  ،آثای مشندّا ر مشنوّعی باعی مانده که هایک جایگاه ممشاز ای
یابیّاتفایسی اییا.ایوی یر شاملبی یز811غزل 31،ع،یدهرتندیا تاجیعیستر
یباعیّات

به سبب تندیا فایری آنها ،ای ایوی نیامده ر توسّا خوا یر  به شکل کشابی

جدیگانه،باعنوی مخشاینامهشهاتیافشهیست.
ع،ایدیر،ع،یدهها کوتاهربلندرعمومادتنلیمی رعافانییستکهمانندسایاعویلب
دهها ،به خوبی توینایی ر
یشنای  ،یااآری شیوة سنایی غزنو یست .ای همۀ یین ع،ی 
یسشاا شاعا،یزحیثف،احتزبا ،م امینتازهرفنو یابیچا گیایست.یزموییا 

یاهد ،یسشفااه یز
که عطای نیز مانند بلیای شاعای ه ع،ا  ،عالعمند ناا م 
یشوا.ای میا سی
م،طلحات نجومی یست که ای تمام آثای یر به طوی یایکنده یافت م 

کجا به یین موضوع یاایخشه،
ع،یدة یر ،ار ع،یدة اه ر بیلت ر هاش ایوی که ی 
اریزاهگانه ای

یهمیّت بیاشا اییند .ای ها ار ع،یده ،شاعا توجّه خاصّی به بارج 
منطقةیلبارج کااه که ای یینجا به تحلیل آ یاایخشه میشوا .یین یشنای یز ار چام
مخشلف ایوی عطای به ت،حیل م.ایری ( 37-31ر )129-124ر تقی تف ّلی (752-747
ر)828-823ینشخا شدهیست.


بحث اصلی:
یشوا:
.1یرّلینع،یده،ع،یدةاه بامطلعزیاآغازم 
چا ِماامخویییگایرز ارماامیاریست
نیلررتیزشررفقت،مگررایَرراریی ِیرالغاسررت
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تندیا یبیات یین ع،یده ای چام م.ایری  59بیت ر ای چام تف ّلی  47بیت یست.
بکای فلکرینجینلا هایست؛بنابایینشاعا،همهیییزال
یرفاییرفای 
موضوعآ ،ب 
یاییا ر یس یز نقل یبیاتی ،ملشقیماد
ییها ظاها آ یاهیز ایاه ر باحشی م 
بلشن به زیبا 
یکند .باجها یی به تاتیب یز باه
نظا خوا یی ایبایة صوی فلکی ای منطقةیلبارج  بیا م 
ییاایزا ر ای یایا  ،یس یز ماهی
یکند ر ای ها بیت به یکی یز آنها م 
(حمل) آغاز م 
یگوید:
(حوت)م 
نیغلاگفش نهیخشانهفلرکبراهریچنیلرت
یزفلکاریستریزیخشابلریییرنباتاسرت
کایآنجرامرییراکانجرافلرکگر مریشروا
چو فلکگ میشواآنجاچهجا ِیخشاسرت؟
تناییینطاسِنگو ماننردمروی عاجزسرت
بررییاسررت
الایییررنایمبررالماننرردماغرری 












اییینجاچامم.ایری بیشییضافهاییا:
نیلررررتآ تقرررروی کررررزیخشررررامررررنجّ زایعرر ر 
سابلرررراییعررررامِیرمرررراکررررش ِیرییمحویسررررت




یها ر م،ا ب
یین نوع نگاه که یبشدی صویتها فلکی ر سشایگا  ،ملئول بدبخش 
یشوا ر
یشوا ر سپس ای یایا  ،یِعایو ر باگات یز آ نظا بیا م 
ینلا ها اینلشه م 
یخبا ینگاششه میشوا ،ای شنا یکثا
یفالک ،بارج ر سشایگا  ،ساگاای ر حیای ر ب 
یکند.عطای به
جلوهگا م 
شاعای  ،نظیاِ ناصاخلار ،خاعانی ،نظامی ،خویجو ر غیاه ه   ،
یگوید:
باجهاچنینم 
تاتیب 
گازسگطبنیکندباتوباهگراگآشرشی
آ ه یزیربراهبراز ای کرهیرشریاِناسرت




سگطبنی:سگخویی،بدساششی،بدیصلی،لجاجترعِناا(.گوهاین)328/5
گاگآششی:صللِبهنفاقرمکا،حیلهرفایب(.باها )
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لهگا کاا (.اهخدی)
یرباهباز :حی 
یگا باج باه (حمل) ،نخلشین صویت فلکی ای منطقةیلبارج ،یز یر ِ سگ خویی ر
لهگا یرست؛چایکهایریعع،یینباه،شیاِ
بدیصلی،منافقانهباتوصللکند،آ ه یزحی 
نایست.
شیاِ نا بوا ِ باه ،ای یحکام نجوم ،یشایه به نظاِ تَثلیث ،یننی ارسشیِ تمامِ ار باج اییا
که یز یکدیگا  121ایجه ،چهای باج ،فاصله اییند ر ها ار به همایه باج کما (عوس)
یآیند(.عمی،1375،ص)121-121ایع،یدةبند 
جزرمثلّثۀنای یاآتایبهحلا م 
ه ،بهییبطۀباهرشیا،بارضومبیاشا یشایهاییا:
چو طاقگاار بلشهشدعدلرکامییوسشهشد
برررابر راّهی همدسرررشهشررردشررریاهیرررا سررربحانَهُ




ریا:
گاچررهیررا ِگررارایررد ایمیررا ،غِرراّهماررو
زینکهیینگراریزخرا برییراچ ربریعنباسرت




یا گارایمیا بوا (ایششن):کنایهیزاخالتکاا ِناای یست(.اهخدی)
یششهها 
یاچ :مو ِ اُمِ گار کوهی( .غیا )ر اُمِ نوعی یز گارِ بحاِ یست ر ظاهاید  
اها گاربحا ،ریل(بالن)باشد(.اهخدی)
عنبا:مااةخوشبوییکهیزشک ماهیعنبا،یاگارعنباکهنوعینهنگیستبهاست
یآید(.اهخدی،منین)
م 
یکند،
یجا م 
یگا اید که صویت فلکی گار (ثوی) ،ارّمین صویت فلکی ،اخالتِ ب 
چیک یز عال ِ گار زمینی ر اییایی یی ندییا ر گار 
فایفشه ناو؛ زیای که یین گار ،هی 
ریعنیرباخاصیّتنیلت.
یا ِ گار:شکل یین باج ای آسما نی تنه یست «.ثوی نیمه گار یست با ناف به ارنی 
بایده»(بیارنی،1332،ص)319ر«یرییکفلراریا نیلت»(.صوفی،1351،ص)138
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ایرغز ،مکاگا،یحمق».
خا ِگار:اییحکامنجوم،یین باجااللتاییابا«کاهل ،
(بیارنی،1332،ص:)325
گاارییکایزتروجرا خویهنردتروجرا ایمبراز
زینکهخاککو یکجا ،صدهزییی ییکاست




یگاارییکا(جوزی) ،سوّمینصویتفلکی،یزتوتوعّعِارسشیِ جانیاییا،بای آ ار
جا باز نکن؛چایکهیکذیّهیزخاککو جا ِ تو،بایباباهزییی صویت فلکی چو
یریست:
مهچوایخاچنگآیرد،جامرهارز فرالیی
یرزچنگخرواهرزییی مراهیییرااهایسرت




ماه (عما) یگا ای خاچنگ (ساطا ) ،باج چهایم ،رییا شوا ،آ یی به فال نیک نگیا؛
یکند.
چو یرباچنگالخواهزییی ماهیییااهای م 
یآید؛ یمّا منلوبات
خاچنگ (ساطا ) ،خانۀ عما یست ر یز نقاط عوّت ماه به حلا م 
ساطا یز حیث خلق ر خو ها ر کااییها به نظا بیارنی چنین یست« :آشکایه گاِ ییز
ارست»( .بیارنی ،1332 ،ص  )383که با یااه ای ِ بیت مناسبت اییا« .کاهل ،گنگ،
مشلوّ رگَاای »(هما ،ص)325ر«ایرغسخنیزجا بهجا باا »(.هما ،ص:)383
مهچوایخاچنگآید،جامهارز فالیی
یرزچنگخواهزییی ماهیییرااهایسرت




بایهنایفشن:ظاهایدکنایهیزییهیفشنبافخا،همایهباسینهیهنکاا یست.
یایی ؟ یز شیا (یسد) ،باج
تا کی ه چو شیای  ،با تفاخا ر سینه جلو ایا گام با م 
ینج ،باحشیبا ؛زیایکهشکایگاهشیای ایزمینِبازریهنارییست:
خوشهچو گندمنما ِجوفار آمدبهمیرل
کاهباگیندهدتکوایییِیکجوایسرت




ییرید(.اهخدی)
جَواَی:گیاهییستخوایُرکهبیاشاایمیا مزییعرجوم 
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خوشه(سنبله)،باجشار ،میرلبرهییاکرای راریریریاییاربراگکراهیبرهترو
یاهد؛چو خوابهانبالجوایِبریییز یسرت.نظرامی گنجرو هر ایییرنمروی ا
نم 
گفشهیست:
عَررررررشییی سررررررنبلهایآ طرررررراف
برررریصررررافهنکرررراااینررررهی صرررراف




(نظامی،1334،ص)223
یزآ جهتکهتندیاِسشایگا صویتفلکیسنبله(عشیی،خوشه)،همیاهثابرتیسرت
یتوی ایشت:
یکند،توعّعبخاندگییزیرنم 
رتغییانم 
چو سلیما ییتایزرنی جوفامرا نبراا
نی جوسنجی،یگاگویی،مایفامانباسرت




ییلخیا،1382،
سلیما «:جماید یی بن ی یز عا نام سلیما نهااند ر اینند»(.یبن یب 
ص)43
نی جو:کمی،یندکی،ذیّهی (.اهخدی)
ای حالی که تایزر (میزی ) ،باج هفش  ،ذیّهی فاما سلیما (جماید) یی نباا ،یگا
بگوییکهتایزر(میزی )مطیعتوست،کایبیهواهرعبثیکااهی .
فاما نباا سلیما (جماید)بای آ یستکهجمایدایساباجحمل(باه)کهیرز
ِ نو سال یست ،نویرز یی یعالم کااه بوا ر تایزر (میزی ) ایست نقطۀ مقابل حمل (باه) به
یآیدر181ایجهباه فاصلهاییند:
حلا م 
یینترایزربفکرنیزاسرتربرهطراّیی بِجِره
چو تایزرییهمیبینیکهکرژامایباسرت




چایهگا ر ساعت بگایز؛ چو عقا ای تایزر
یین تایزر (میزی ) یی یها کن ر با  
یست.
کژام ای با بوا ِ تایزر ،یشایه اییا که یز نظا شکلِ یین صویتها ،بن ی یز سشایگا 
صویتعقا ایباجمیزی عاییگافشهیند(.صوفی،1351،ص:)182-183
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چو کما ایشلتآریارتنتچو توزکراا
بسعجبباشردترایایجنبرهگراتیرا اَیَسرت




توز:یوستایختتوزکهباکما ییهند(.اهخدی)
رعشی فلک ،کما (عوس) ،صویت نه  ،به است گافت ر آمااة تیایندیز شد ر تن
تای مثل چو کاا ،تنجّبی نیلت یگا تیا ای جنبه ندیششه باشی؛ یننی نمیتوینی با یر
بجنگی:
ه چوبُزیزیی خویاتشامنایدکراینفلرک
بُزگافشررتیرزرشرربرزبهرراترروبازیگاسررت




بزگافشن:کنایهیزهزلرتملخُاکاا ،یسشهزینموا ،ییاخندکاا (.اهخدی)
یکای؟ زیای که یین فلک تای
مثل بُز (جَد ) ،صویت اه  ،یز یی خوا خجالت نم 
یکند.
بهییاخندگافشهربای تونق باز م 
الویگراایاتیسرن،تروگِااِعرال ایمگیرا
زینکهآخایینیسنییه گشیبراچنباسرت




ایگافشن:باچیز محیاشد (.ییمپوی )
صویت فلکی الو ،باج یازاه  ،یگا به تو یسن ایا ،خیال نکن که میتوینی با انیا
یحاطهییدیکنی؛باالخاهیینیسنبلند،اینهایتجمعخویهدشد.
ییابد ،عبایت
آ چه یز سو الو ،االلتها انیایی ر مااّ اییا ر با ینلا ییتباط م 
یست یز:کاییزها ،ایخت نااند  ،سنجا ر سموی ر ماغِ آبی ،ینبه ر شکا سیب ر آلو،
سیکیخانههاربندگا ر(...بیارنی،1332،صص:)332،334،337،339،342
چنرردبینرریماهیررا ایطاررتچررا ؟یزبهرراآنررک
چامتیصفاگاترماهینیلتچرو ِیحماسرت




چو یحما:ایبن ییزنلخایوی «موتِیحما»یست،کنایهیزموتسخترعشلر
ماگیسخت(.اهخدی)
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تا کی ار ماهی (حوت) ،باج اریزاه یی ای طاتِ چا مینگا ؟ چامت زیا ر
یبینی ،ماهی ریعنی نیلت ،نماا موت یحما ،یننی ماگِ سخت
سیاه شده ر آ ه که م 
یست.
ماهیا  :حوت (سَمَکَشین) ،ای صوییلکویکب آمده یست« :کویکبِ سمکشین ر آ یی
حوت خوینند ر آ سی ر چهای کوکب یست یز نفس صویت ر چهای کوکب خایج
صویت ر صویتِ ار ماهی یست؛ یکی که آ یی سَمَکَة مقدّم خوینند با یات فَاَس یعظ 
ایجنو ِیررایگاباجنو ِ کویکبِماأۀیلمللللهیسترمیا هااریششهی یستیز
کویکب(.صوفی،1351،ص)221
-2ع،یدة ایگا ،ع،یدة بیلت ر هاش ایوی یست که ای چام م.ایری  43بیت ر
ایچامتف ّلی49بیتآمدهیستبامطلعِزیا:
ی حلقررۀایگرراهِترروهفررتآسررما ،سُرربحانَهُ
ر یزتوه یُاه تهیهاارجهرا سُربحانَهُ




ع،یدةتوحیدیّهیستایصفت ررصفبای تنالیریظهایعجزِهمۀ خالیقایبایباِ
یر.یس یز سارا یبیاتی چند ،مانند ع،یدة ییاین ،یز صوی فلکی منطقةیلبارج نام بااه ر
گفشه یست که همۀ یینها ای یدِ عدیت یلهی هلشند.باخالف ع،یدة عبل ،تاتیبی ای آریا 
نامآنهاندییا.یبشدیایچندبیت،نامچهایینجسشایهییذکامیکند،سپسنامنُهصویتیز
یآریا:
اریزاهصویتفلکیییبدر تاتیبیم 
بگارررررا چاررر ر ی ایررررردهریایصرررررنعِی ّایاگرررررا
ریررررناینررررههررررا اُینگرررراایکهکاررررا ،سرررربحانه
آ مررراهنرررویبررراربخررر ریرررنطررراسیر ینررردیشرررک 
صررردایررردهبگارررایدمگررراچرررو ایررردهبرررا ،سررربحانه








ی صاحبب،یات،چا بگاارایصنعخدی ایاگابنگا.بهسشایگا ایکهکاا 
که چو مارییید میایخاند ،نگاه کن.یاک ر مقدّس یست خدی.هالل ماه نو ،خمیده
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یسترطاسِآسما ،رییرنهعاییگافشهرصدسشایهچا میگاایندتاآسما چو ایده
با بازمینبنگاا.
یینچهایم،اعایچامایری بهصویتیکبیتایه یاغامشدهیست:
چررررو خررررویفشرررردایعَیرر راَری شَررررناِشرررربآیاایجهررررا 


ترررررابررررراسررررراینررررردیزایزآ ارخرررررویهای ،سررررربحانه


عَیاَری :مااقرمغا ،یطایفمجموعۀعال ییگویند(.باها )
ینازک(.اهخدی)،شال.
شَنا:جامۀیبایام 
ییوشاند تا ار خویهای 
یگیاا ،جامۀ شب با جها م 
رعشی شب ،همۀ عال یی فای م 
(شنای یمانیرشامی)،آ ییباسابیندیزند.
ارخویهای :ارسشایةشنای شامیرشنای یمانی.شَناَیا (.اهخدی)
لیند(.صوفی،1351،ص:)231
هاارشنا ،خویهای ِسُهی 
چررررو خررررویفشرررردایعَیرر راَری شَررررناِشرررربآیاایجهررررا 
ترررررابررررراسررررراینررررردیزایزآ ارخرررررویهای ،سررررربحانه




یماندرگویییزها
خوشهی طالییم 

توشهی یزسشایگا اییا.یارین(ثایّا)به
شب ،
گوشهی صدگللشا یزسشایگا یرییدهیست.
«جمله[هفتکوکبِخُاا]باشکلخوشۀینگویشدهیزیجشماعرتقای ،ثایّاخوینند
ربهیایسییارینگویند»(.هما ،ص:)145
هررراشرررببرررهاسرررتعررراای بررراگنبررردنیلررروفا 
یزغایرررررتصرررررننتگرررررا گوهافارررررا سررررربحانه




صننتگا ر مهایت با گنبد کبواِ آسما ،

ها شب خدیرند با عدیت خوا ای نهایت 
گوهایفاانیمیکند:
چرررو صرررنعخرررواییررردیکنررردصرررحنفلرررکصرررحایکنرررد


گرررررهفَاعَررررردی ییررررردیکنررررردگرررررهشَرررررناَیا ،سررررربحانه
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یکند.گاه ار
یکند ،گلشاة آسما یی مانند اشت م 
هنگامیکه صنع خوا یی آشکای م 
ینماید ر گاه ار سشایة جنوبی ر ایخاا شنای 
سشایة شمالی فَاعَد (فاعدی ) یی ظاها م 
یمانیرشنای شامی.
«عا یینهفتکوکب،اُ ّیصغاییبناتِنن ِصغا خوینندریزآنهاآ چهایکه
با شکلِ ماب ّعیند ،نن

انبالیند ،بَنات .آ ار یی یز نن
خوینند ر آ سه یی که با  

که

یرشنتایند،فاعدین»(.هما ،ص:)23
چرررو طررراقِگررراار بلرررشهشررردعررردلرکرررامییوسرررشهشرررد
برررررابررررراّهی همدسرررررشهشررررردشررررریاهیرررررا سررررربحانه




یزآ همگامکهسقفآسما بهه ییوست،عدلرکامِخدیرند ساما یافترار
باجباهرشیااییگگارهعاییگافشند.
بَاه (حَمَل) ،باج یرّل ،شیا (یسد) ،باج ینج به همایه عوس (کما ) ،باج نه  ،یز مثلّثۀ
یآیند که به عول صاحبِ یلمدخل ،مویفقِ طبعِ یکدیگاند (عمی،
نای (آتای) به حلا م 
 ،1375ص)148ر به سبب فاصلۀ  121ایجه یز یکدیگا ،نظا تَثلیث ،یننی ارسشی با ه 
اییند(.هما ؛ ییز  ،1391 ،ص )428شاعا همین موضوع یی ای ع،یدة ییاین به ظایفت
چنینگفت:
گرررازسرررگطبنررریکنررردبررراتررروبررراهگررراگآشرررشی
یربرررراهبرررراز ای کررررهیرشرررریاِناسررررت

آ هرررر یز
گررررررهمرررررراهییبگدیخشررررررهایییهِمرررررراهیباخشرررررره
گرررررهتیرررررایییندیخشرررررهینررررردیکمرررررا ،سررررربحانه








یآریا ر
گاه ماه یی ای ییه ماهی (حوت) ،ذر کااه ر به صویت هاللی باییک ای م 
گاهتیاایکما (عوس)میییند.
عوس ر حوت ،نظاِ تَابیع اییند ،یننی  91ایجه ،فاصله میا آنهاست که ناانۀ نی 
اشمنییست(.یبنیبییلخیا،1382،ص23،24؛عمی،1375،ص)148
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ماه ای ییه ماهی باخشه :یشایه یست به منزل بیلت ر هاش ِ عما ،موسوم به یِشا (بَطن
ییلخیا ،1382 ،ص  )118که ماه به صویت هاللی بلیای باییک ایده
یلحوت)( .یبن یب 
یشوا:
یشواریسیزآ بهمُحاقیفشهرایدهنم 
م 
خوشرررهی بیرررار کاررردتررراآامررریایخرررو کارررد

گررره
گررررهالرررروبرررراگرررراار کارررردبرررریییلررررما ،سرررربحانه




گاه خوشهی (سنبله) ،باج شا  ،به ی میکاد تا ال ماام یی یز غ آ خونین کند؛
یاهد:
لهی باگاار عاییم 
گاهالو،باجیازاه ییبدر رسی 
عقررررا نهررررااهگرررراان بگاررررااهاُمبررررااشررررمن 
جرررروزیبررررهخرررردمتکرررراان بلررررشهمیررررا ،سرررربحانه




عقا (کژام)،باجهاش ،مطیعیریستراُمخوایی،شَوله،بهسو اشمنبازکااه
یست.جوزی(ارییکا)،باجسوّم،کمابهخدمتیربلشهیست:
چاررر ترررایزرریکنررردصررردچارررمهزرصرررحایکنرررد
خاچنرررررررگییییررررررردیکنررررررردزآ ِیری ،سررررررربحانه




یگااید تا صد چامه یز یر آشکای شوا.خاچنگ
چا تایزر (میزی ) ،باج هفش یی م 
یگاایند:
(ساطا )،باجچهایم،یییزآ یری فلکظاهام 
گابدنژیا ساکادضحّاکییخنجاکاد
یزگاریییتباکادچو کاریا ،سربحانه




یگا بدنژیا ساکای کند ،یا ظالمیچو ضحّاک خنجا کاد ،بیاق گار (ثوی) ،باج
ییفایزا.
ارّم،ییمانندایف کاریانیبام 
یشایهبهایسشا ضحّاکاییاکهکارةآهنگا علیهیرایبازییایفایبایفایشترعیام
کاا تا به عیام فایدر بپیوندا که گاز یر گارسا بوا ر گار عالمت ر ناانۀ خاندی یر.
(فاارسی،1338،ج،1ص)33-83
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نتيجه
همین که نام عطای نیاابوی میآید ،ذهنها به طوی طبینی به موضوعات خاصی مانند
لها عافانی ر تنلیمی ،م،طلحات صوفیّه ،سیماغ ،زبا 
یا صوفیانه ر زبا یمز  ،تمثی 
ییرا.حال آ که یر نیز ه چو سخنویی ه ع،ا  ،یز
یتکلّف ر نظایا آ م 
سااه ر ب 
موضوعاتریصطالحاتعلومیییجایزما خوایسشقبالکااهیست؛یزجملهم،طلحات
یکه ای همۀ آثای به طوی یایکنده یز آنها بهاه بااه یست.ای یینجا ار ع،یده یز
نجوم 
ایوی یربایسیشدهکهتوجّهخاصیرییبهصویتها اریزاهگانهایمنطقةیلبارجناا 
یها ر م مو آفاینیها 
زهکای ها ر ییهیدگ 
یاهد .ریضل یست که ای یین کای ،یی 
م 
کلانیچو نظامی،خاعانیرینوی ییندییا؛رلییزبن ییزییننوعیبیات،آشکاییست
وهی که ای سخنوی یتّخاذ کااه،
که یین توینایی ای یر رجوا اییا ر فقا به خاطا شی 
یکند.
منموالدیزکایباایفایطیرخایجیزموضوعاتمویاعالعۀخوایجشنا م 




منابع
 یبن یبی یلخیا ،شهماای  ،)1382( .یرضةیلمنجّمین ،ت،حیل جلیل یخوی زنجانی،
تهای :ماکزناامیای مکشو رکشابخانه،موزهرماکزیسناامجلسشویی یسالمی.
 باها  ،محمّدحلین بن خلف ،)1342( .باها عاطع (چامارم) ،ت،حیل محمّد
منین،تهای :کشابخانۀیبنسینا.
 بیارنی ،یبوییحا  ،)1332( .یلشّفهی الری ل صناعةیلشّنجی  ،ت،حیل جالل یلدّین
همایی،تهای :ینشااییتبابک
 اهخدی،علییکبا،)1372(.لغتنامه،تهای :ینشااییتایناگاهتهای .

آلایرا ،تهای :موعوفات
جامعیلنلوم ،ت،حیل سیّدعلی  
 ییز  ،فخایلدّین  ،)1391( .
اکشامحموایفااییزا .
 ییمپوی  ،محمّد غیا یلدّین ،)1333( .غیا یللّغات ،به کوش

من،وی ثارت،

تهای :ینشااییتیمیاکبیا.
 صوفی ،عبدیلاّحمن ،)1351( .صوییلکویکب ،تاجمۀ خویجه ن،یایلدّین طوسی،
ت،حیلسیّدمنزّیلدّینمهدر ،تهای :ینشااییتبنیاافاهنگییای .
 عطای نیاابوی  ،فایدیلدّین محمّد ،)1359( .ایوی (چامارم)،حویشیر تنلیقات
م،ایری ،تهای :ینشااییتجاریدی .
 ررررررررررررررر(،)1371(.چامشا )،ایوی ،ت،حیلتقیتف ّلی،تهای :ینشااییت
علمیرفاهنگی.
 فاارسی ،یبویلقاس  ،)1338( .شاهنامه ،جلد یرل ،ت،حیل جالل خالقی مطلق،
تهای :ینشااییتیرزبها .
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 عمی ،یبون،ا حلن ،)1375( .یلمدخل یلی عل یحکام یلنّجوم ،یز مشاجمیناشناس،
ت،حیلجلیلیخوی زنجانی،تهای :افشاناامیای مکشو رینشااییتعلمیرفاهنگی.
 گوهاین ،سیّد صااق ،)1381( .فاهنگ لغات ر تنبیایت مثنو  ،تهای  :ینشااییت
زرّیی.
گنجهی  ،یلیاس ،)1334 ( .لیلی ر مجنو  ،ت،حیل بهارز ثارتیا  ،تهای :
 نظامی  
ینشااییتتوس.

تأثیر بافت موقعیتي در شکلگیري منظومة منطقالطیر
*

دکتر فاطمه مجیدي

**

معصومه نورابنجار

چكيده
یشوا:بافتزبانیربافتموعنیّشی.آ چره
یزایدگاهزبا شناسا ،مشنبااریریکاابایسیم 
یشوا،تأثیابافتموعنیّشی ،یننیف ا حاک باتولیدمشنیسرتکرهشرامل
اییینمقالهبایسیم 
یشوا.
زما ،مکا ،گویندهرمخاطبم 
اییینیژره ،نقر بافرتمروعنیّشیییایشرکلگیرا منظومرۀمنطرقیلطّیراعطرایبایسری
یکنی .شاییازمانیرمکانییرزگایشاعا،شخ،یّتر رمخاطبانیکهبهصویتمفرارو،
م 
مدّنظار  
منطقیلطّیا
بواهیند،مبنا کایماعاییگافشهیست.هدفیزیینیژره ،نگاهیتازهبه 
بای ایکبهشامفاهی آ یست.
یاهد بیا موضوعات شنا بای یاّ
کشابخانهی ر تحلیلی یست ر ناا م 

یر یژره  ،
تها تمثیلی ر ذکا ایسشا ها یز زبا 
تنّ،بات مشهبی ،سارا یشنای عایفانه ای عالب حکای 
عقال مجانین،مشأثّایزبافتحاک باجامنهیست.
منطقیلطّیا،عطای.
کليدواژه :بافتموعنیّشی،مخاطب ،

*.یسشاایایایناگاهنیاابوی)fateme.majidi@gmail.com).

** .ایناجو کایشناسیییشدزبا

ریابیاتفایسیایناگاهنیاابوی(masoumehnur@gmail.com).

تاییخرصول97/1/23:تاییخیشیا 97/2/29:

مقدمه
 .1.1بيان مسأله و پيشينۀ پژوهش

شناخت ر تحلیل آثای یابی ،بدر اینظاگافشن بافت موعنیّشی ،یننی ف ا حاک با
یگااند،عبایتند
شکلگیا مشن،یمکا یشیانیلت.عویملیکهموجبییدیی یثایابیم 

یز :زما  ،مکا  ،مشکلّ  ،ییر ر مخاطب .یابیّات مح،ول یجشماع یست؛ یس آشنایی با
یریدیاها سیاسی ،یجشماعی ،شناخت موعنیّت مکانی ر مطالنۀ ییاینۀ تاییخی ،فاهنگی،
علمی ر یابی آ  ،میتویند ما یی با بلیای یز موضوعات مطام شده ای مشن آشنا کند.یز
یها شخ،یّشی خاصّی اییا که ای ینشقال فکا ر
سو ایگا ،یدیدآریندة یثا یابی ،ریژگ 
شکلگیا 
اهی مؤثّا یست.مخاطب ر ف ا فکا ر نیز یز عویملی یست که ای  
یندی 
مشن نق اییا؛ زیای ییر باید ایک مخاطبا خوا ،خویه مفارو ر خویه حقیقی یی ای
نظابگیاارمشنخواییبهگونهی بیا کندکهبای آنا عابلفه باشد.
اییینمقاله،تأثیابافتموعنیّشیباچگرونگیشرکلگیرا منظومرۀمنطرقیلطّیرانقردر
یشوا.یینملألهبهیینجهتیهمیّتاییاکهرعشیعویملتأثیاگشییباتولیدمرشن
تحلیلم 
یشروی .
ییباناسی ،بهشابامحشوی،ییامرهدفشاعاایمطامکراا موضروعاتآشرنامر 
منطقیلطّیا،تنّ،باتاینییییاکااه،سخنخرواییایعالربحکایرترایسرشا 
عطایای 
یگوید.بای یافشنالیلیین
یکندرایحکایاتخوایززبا عقال مجانینسخنم 
بیا م 
سخنیاایز باید،بافتموعنیّشیرعویملمؤثّاباتولیدمشنییباناسی .باتوجّهبهها
شیوة 
یکنی :
یکیزیینعویمل،یاس ها یصلیمقالهییمطامم 
منطقیلطّیاایششهیست؟
شکلگیا منظومۀ 
.1مکا رزما زندگیعطایچهنقایای 
منطقیلطّیاایششهیست؟
.2بافتموعنیّشیچهتأثیا باشیوةایسشا یاایز  
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منطقیلطّیاچیلت؟
شکلگیا منظومۀ 
.3نق عطایبهعنوی ییر ایچگونگی 
منطقیلطّیاچیلت؟
.4جایگاهمخاطباینحوةییدیی  
منطقیلطّیا،کشا هاریایا نامههارمقاالتیچامشدهیست،یزمیا آنهاباخری
ایبایة 
یکنی :
ییکهماتبابایریکاایینمقالهیستمناّفیم 

.1یزکایها خو ایمویازندگیرآثایعطرای،شرامیحرویلرنقردرتحلیرلآثرای
عطاینیاابوی یثابدیعیلزّما فارزینفایست.اییینکشا ،یسیزمناّفیعطرایرزنردگی
یر،نویلندهآثایشاعایییزلحاظیابری،شریوةبیرا ربالغرتکرالمبایسرینقردرتحلیرل
یکند؛
م 
نکو ایمویازندگیعطایهمایهباتوصیفی
.2صدی بالسیماغیزعبدیلحلینزیی 
یاهدرمحریایاتارنّجآ 
یها یرزگایعطایییشامم 
یزیشناییر یست.نویلنده،ریژگ 
یکند؛
اریی ییمناّفیم 
منطقیلطّیاکهاکشامحمّدیضاشفینیکردکنیایآ یرسیزمناّفریهویّرت
.3مقدّمۀ 
نلبنامۀمننرو ر ر
یکند؛ 
تاییخیعطای،شناشاعایییزایدگاهعافانینقدرتحلیلم 
ینماید؛سپسبهنقدرتحلیرل
ییای رماایخیکهایزندگیعطاینق ایششهیند،مناّفیم 
ییاایزا؛ضمنمنافییسالهیلطّیاها عبلیزعطای،تأثیایشیا عطاییییزییرن
منطقیلطّیام 

ینمایدراییایمه،ایسشا 
یها ماغا ییتفلیام 
یاهد؛یشاییتعطایبهریژگ 
آثایناا م 
منارفتاینحکایتیینمنظومهیسرتییتحلیرلرییارینۀایسرشا ییبیرا 

شیخصننا که
یکند؛
م 
.4سیما جامنهایع،اعطراییثراسرهیالصرایمیکرهبرهبایسریرتحلیرلجامنرهر
ییراایزارایبرایةنحروةمنیارت،یریبرایجشمراعی،مناّفریطبقرات
فاهنگع،اشاعام 
یجشماعی،آای رسنّتهاریعشقاایترخایفاتاریةعطرایتحقیرقنمرواهرت،رویا یز
جامنۀاریی عطاییینمایا کااهربهطویکلیبهموضوعاتفاهنگیریجشماعی ایشنا
عطاییاایخشهیست.
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عابلذکایستکهباخالفزبا شناسا کهبهسراخشایزبرانیتوجّرهایینرد،نگرا مرا
مبشنیباساخشایمشنییستکهمفهومجمالتبایساسبافتحاک بامحیطریکرهمرشنای
یگااا.
آ یدیدآمدهیست،اییافتم 
 .1.1تعاریف و کليّات
 .1.1.1بافت

ژهی بای اییافت
«بافت»بهعنوی یکییزمه تاینعناصاایفه مشن،اییی نق ری 
مق،وامشنیستربایسیریژره مشو یابیباتکیهبابافت،بین جدید بهخویننرده
ریشناسیکایباا ،ف رایی
یکند«.بافت()contextایزبا شناسی،ذیلمبحثمنن 
ییی هم 
یشروا»(.سراغارینیا  ،1339،ص)425ایکر
یستکهجملرهها زبا ایآ تولیرردمر 
تفلیامشن،تاحدرا بهزمینۀآ ریبلشهیست؛زیاینویلنده یاشاعاخویسشه یاناخویسشهبه
یکنرد.ییارینۀفاهنگریریجشمراعی،شراییازمرانیر
فاهنگرماامجامنۀخواتوجّهمر 
یاهد.یکمشنیابیبراتوجّرهبرهییرن
مکانی،یزعویملییستکهمشنییتحتتأثیاعاییم 
یتوینداربرایهبرههمرا شرکلتولیرد
کهایبافتخاصّیبهرجواآمدهیست،هیچگاهنم 
شوا.
«آ چه یمارزه ای زبا شناسی به نام بافت شناخشه شده یست ر ما ای شناخت ر بایسی
بهشامشنبهآ نیازاییی ،تقایبادمناالشأ نزرل،یسبا نزرلرمقامایفاهنگمللمانا 
رمقش ا حالاییابیاتفایسییست»(.شمیلا،1381،ص)113بایسیشأ نزرلآیات
عاآنی،یننی بایسیشاییا خاصّزما رمکا نزرلآیاتباییامباکهموجبآگاهییز
مننی آیه ر یز بین یفشن شک ر تااید ر شناخت حکمت ر فللفۀ آیات عاآنی یست.ای
تولید مشن نیز گاه شاییا ر عویملی تأثیاگشیی هلشند که شناخت آنها موجب ایک بهشا
یگااا.
مشنم 
سخن گفشن به مقش ا حال نیز یز موییا یست که یز عدی ای زبا فایسی به آ 
تأکید شده یست« .صاحب ینویییلبالغه ،مقش ا حال یی سخن گفشن مشکلّ به رجه
مخ،وصاینلشهرکالمیییکهبدر تأکیدباشاییاگفشهشدهیست،فاعدبالغتاینلشه
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یست»(.یلهیا ،1391 ،ص )33ای نظا گافشن شاییا حال ر مقام ر آگاهی یز موعنیّشی که
شنونده ای آ عایی اییا ،یطّالع یز میزی شناخت مخاطب نلبت به موضوع مطام شده،
عدیتفه ریسشندیارحشّیحوصلۀشنونده،یزجملهموییا یستکهگویندهبایدبهآ 
توجّهکندرسخنخواییباآ مبنابیا کندتامنظویخواییبهمخاطبمنشقلنماید.
مفهومبافت()contextایزبا شناسیبامفهومسیاق()registerایمطالناتعاآنینیز
منطبق یست.شهید صدی یصطالم سیاق یی یین گونه تنایف کااه یست« :مق،وا یز سیاق
هاگونه الیل ایگا یست که به یلفاظ ر عباییتی که میخویهی آنها یی بفهمی ییوند
خویاه یست ،خویه یین عاینه یز مقولۀ یلفاظ باشد ،مانند کلمۀ ایگا که با عبایت مویا
یاهد،خویه حالیباشد،مانندیرضاعریحویلر
نظا،یکسخنبه ه ییوسشه ییتاکیلم 
شاییطی که سخن ای آ مطام شده یست ر ای فه موضوع ر مننا ر لفظ مویا بحث،
یرشنگا اییا»(.صدی،1987،نقلیزیسشمیا ،1391،ص)31
یگوید« :مفهوم سیاق ییبطۀ بلیای
«هلید » ای خ،وص مفهوم سیاق ( )registerم 
یشوا.ای ریعع یین ییبطه تا به حدّ نزایک یست که یکی
نزایک مشن با بافت یی شامل م 
یزیینمفاهی ،تنهاباییجاعبهایگا عابلتفلیایست.منناای زبا بهصویتمشنتحقّق
یی کهایآ بهکایگافشهمیشوا،شکلر
ییابد؛بنابایینزبا اییاسخبهبافتموعنیّش 
م 
یایندکهحولمحوی
ییابد(.هلید ،1393،ص)37ر بنیاازبا یینظاممنناییم 
طامم 
مشنشکلگافشهیست.
 .1.1.1پيشينۀ بافت موقعيّتی

«نظایّۀ بافت موعنیّشی یی بای یرّلین بای «مالینوسکی»مطام کاا.بیاشا کایها ر ای
اهها جنو یعیانوس آییم ینجام شد .ر بای ییی ۀ فاهنگ یین عبایل به زبا ها 
جزی 
ینگلیلی ،یر ها مشفارتی باگزید .تاجمۀآزیا عابل فه بوا؛ یمّا فاهنگ یی منشقل
تحتیلّفظی بای ینگلیلیا عابل فه نبوا .تا آ زما ریهة «بافت» ای
یکاا ،تاجمۀ  
نم 
ریههها ر جملهها عبل ر بند جملۀ مویا نظا.
ینگلیلی «زمینه ،مشن» مننی میایا ،یننی  
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یخویستمحیاکالمیرموعنیّتجملهییناا اهد.ایسال1923یصطالم
مالینوسکیم 
بافت موعنیّشی یی مطام کاا که منظوی یر یز بافت موعنیّت ،محیا ییایمو مشن
بوا»(.هلید ،1393،ص)54
یز نظا یر «ار یصطالم بافت موعنیّت ر بافت فاهنگی بای ایک شایلشۀ مشن ضاری 
یست»( .هما  ،ص « )55یس یز مالینوسکی «جی.آی.فا » ،زبا شناسی یی مطالنۀ مننا
یاینلترتماممننایینق ایبافتتلقّیمیکاا»(.هما ،ص)58
م 
یاهد.
یزنگاهزبا شناسا «مشن،زبانینق مندیست؛زبانیکهایبافتکای ینجامم 
یشوا که
ها مویا یز زبا زنده که نقای ای بافت موعنیّت ییفا کند ،مشن نامیده م 
جملههاتاکیل
ریهههار 
یتویندگفشای یانوششای یاهارسیلۀبیا ایگا باشد.مشنیز 
م 
یشوا؛ یمّا ای ریعع مشاکّل یز منناست»(.هما  ،ص)32یس مشن ایباگیاندة منناست ر
م 
تها ریژهاییاکهسببمیشواآثای
ایعینحالمح،ولمحیایست؛محیطیکهعابلیّ 
اریهها مشمایز گااا .یین تمایز باگافشه یز بافشی یست که موجب
یک اریه یز ایگا  
ییدیی یکمشنبهعنوی یثایابیگاایدهیست.
هلید بای تفلیا بافت یجشماعی مشن ،به سه بخ

یکند که عبایتند یز:
یشایه م 

یایند که
«گلشاة سخن ،من سخن ،شیوة سخن.ر بافت موعنیّشی یی محیا بالف،لی م 
ییابد؛یننی چایچیزها به خ،وصاییینموععخاص گفشهیانوششه
مشنایآ رعوعم 
یتوینلشندبیا شوندکهنادند»(.هلید ،1393،ص)123
شدهیندرچهچیزها ایگا م 

یشوا یی به
گارهی یز زبا شناسا آ چه یز جها خایج به تولید مشن تحمیل م 
یاهند ر منشقدند نویلنده یا شاعا هنگام تولید مشن به ییایمو خوا
مطالنات خوا ییه نم 
یکنندبایدایییزیابییثابهخوایثاتوجّهکنندنهمحیطی
کای ندییاربهنقّاای توصیهم 
که موجب ییدیی

آ شده یست؛ یمّا گارهی ایگا یز منشقدی مطالنۀ مشن یی بدر ای

یاینند ،زیای یابیّات یی مح،ول زما ر محیا
نظاگافشن موعنیّت حاک با مشن نایسا م 
یاینند ر منشقدند یابیات با جامنه ییتباط ارسویه اییا.نظاگاه ما ای یین مقاله،
یجشماعی م 
مویفقباایدگاهارمیست.
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 .1.1.1اهميّت بافت موقعيّتی

ییدیی ها مشن ای باههی یز زما  ،نمایا گا یرضاعی یست که با جامنه حاک بواه
یست.بهعنوی مثالحمایتشاها سامانییزمدمرسشای شاعای ریهدی صلهبهآنا ،
ع،اید مدحی یی ای یین اریه به یرج یساند .یأس ر نایمید نلبت به یرزگای ر عدم
البلشگیبهانیارایعا ها ینجرش نیزناشییزحویا یرزگاییست.
نویلنده بای تولید مشن به فاهنگ ر ملا ل جامنۀ خوی

نظا اییا.گاهی به سبب

گششتزما ،خوینندهنمیتویندبابافتزما نویلندهیزلحاظیجشماعییافاهنگیییتباط
باعاییکندر ممکنیستیز ایکمننیریعنیمشنبازماند.شناختبافتموعنیّشیموجب
یکند.
آگاهتام 
یگااارخوینندهیینلبتبهموضوعاتمطامشده 
ایکبهشامشنم 
 .4.1.1شاخصههای بافت موقعيّتی

یتوی ای ها ع،ا شامل یین موییا اینلت.1:
«عویمل مه حاک با تولید مشن یی م 
یرضاع سیاسی ر یجشماعی؛  .2میای ر سنّت یابی ر فاهنگی؛  .3فاسشنده ییام یا مشکلّ ؛ .4
گیاندةییامیامخاطب»(.یوینامدیییا ،1374،ص)17تاییخ ،فاهنگر سیاستایبافت
یزیلشه یست،
زمانی ر مکانی مطالنه میشوا.آشنایی با تاییخ سازمینی که شاعا ای آ م 
فایز ر فاراها فاهنگی که با یثا عویمل مخشلف یز جمله حویا طبینی یا موجبات
ینلانی ای یک اریه یا یک مکا یی

آمده یست ،حکومت یمای ر یااشاها  ،همه یز

یتویند ای تولید مشن اخیل باشد.ار عامل گوینده ر مخاطب نیز یز
موضوعاتی یست که م 
عویمل حاک با تولید مشن هلشند .خالق یک یثا یابی هموییه تحت تأثیا عویطف ر
یشواریینتأثیایشیا 
یحلاسات خوا،بی یزمااما عامّهیزبافتییایمو خوامشأثّا م 

یکند .عالره با یین هنگام تولید مشن یز جایا باطنی ،یحویل
یی ای مشن خوا نمایا م 
یگیاا.یسشناختزمینۀفکا رهدفشاعا
ایرنی،عدیتریسشندیاهنا خوابهاهم 
ر ییام ریعنی یر ای مشن باید بایسی شوا تا منلوم گااا آیا آ چه ای هنگام تولید مشن مدّ
کسا یستیاخیا؟ریایین
نظار بواهیستباآ چهمخاطبر ایککااهیست،ی 
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که آیا گوینده توینلشه یست ،تجابۀ هنامندینۀ خوا یی به مخاطب یلقا کند؟ رعشی گوینده،
یکند ر ها کجا یحلاس
مخاطب خوا یی باناسد ،سخن یی ای حدّ فه ر یاییک یر بیا م 
یکند؛ یمّا گاهی شاعا یا
کند کالم مبه یست ،با یشاییت ر توضیحات ،آ یی ریضل م 
یکند ر عا ها بند نیز یثا مطالنه میشوا .یقیناد
نویلنده ای یک اریه ،یثا یی خلق م 
اریهها مخشلفیفکای مشفارتاییندکهبحثتأثیابافتحاک بایرزگای
مخاطبا ای 
یگااا؛ زیای شاهکای یابی
آنا یست.یینجاست که شاهکای یابی یز ایگا آثای ،مشمایز م 
مشنلّق به یک اریه ر مخاطب خاص نیلت ،بلکه ای همۀ یرزگایی مخاطبا میتوینند یز
ییاایزا ر
گفترگو م 
آ بهاه بگیاند .ییر ای هنگام خلق مشن ،با مخاطبی فاضی به  
گفترگو
نگونهباگویندهبه 
یکندریی 
مخاطبنیزایغیا مشکلّ بامشنییتباطباعاییم 
ییاایزا«.ای اریة کالسیک که مخاطبا با سویا محدرا بواند ر تکثیا یثا به صویت
م 
گلشااهممکننبوا،شاعایانویلندهمشنییبایینفاوکهآ ییبای گارهیخاصیز
یتویند با شیوة بیا تأثیا گشییا .رعشی
یخویند ،تولید میکاا .یین فاو م 
مخاطبا م 
یشنوا ،با گفشای ر آری سا ر کای اییا که فاصت تأمّل با مشن یی محدرا
مخاطب مشن یی م 
یکند ،ای حالی که رعشی مخاطب مشن یی یز ییه ناانهها ایدیی به صویت نوششای 
م 
یخویند ،فاصت تأمّل با مشن بلیای فای یست»( .یوینامدیییا  ،1374 ،ص  )14فه 
م 
مخاطب نیز یز یین جهت مه یست که ییر بشویند مشناسب با ایک یر سخن بگوید ر
منظویخوایییلقاکند.
با یین توضیحات ،به بایسی نق

شکلگیا منطقیلطیّا
بافت موعنیّشی ای چگونگی  

ییاایزی .
م 

 .1نقش بافت موقعيتی در منطقالطّير
 .1.1معرفی منطقالطير

منارفتاین یثا عطای یست که به صویت تمثیلی به بیا مایحل سلوک ر

یین منظومه ،
طیّ طایق بای یسید به مق،د نهایی ،یننی رصال حق مییاایزا .یرییشی ایسشانی یز
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جلترجو یااشاهی هلشند که مظها کمال باشد .ای یین

یجشماع ماغانی یست که ای 
میا  ،هدهد ،نق

یگوید که ای کوه عاف
ییهنما یی ییفا میکند ر سخن یز سیماغ م 

یکند ر بای یسید به یر باید هفت ریا سخت ر اشویی یی طی کنند تا به
زندگی م 
یگااند؛ یمّا گارهی
رصال است یابند .ماغا با شنید توصیفات هدهد ،ماشاق سفا م 
یشوند ،هدهد به هایک یاسخ
بهانهجویی یز سفا من،اف م 
یز یین ییه ریهمه اییند ر با  
یگااا ر ای ها ریا 
ینماید .سفا آغاز م 
یاهد ر آنا یی ماشاق سلوک م 
مناسبی م 

یماغ به ایگاه
یمانند تا یین که یز یین میا فقا س 
گارهی یز ماغا یز یایمه سفا بازم 
نهی ای بایبا آنا 
ییابند.حاجب ایگاه سیماغ ،آی 
ییسند ر ای آنجا یثا یز سیماغ نم 
م
ماغهلشند.
یفهمندکهخواشا سی 
یبینندرم 
یگیاارییاا خواییایآ م 
م 
یشوا.
مقدّمۀ یین منظومه ،یبشدی با تحمیدیّه ر ننت ییامبا ر سشای یرلیا یلهی آغاز م 
یکند ر با ذکا تلمیحاتی یز صدی یسالم ،به نفی
یس یز آ شاعا ،تنّ،بات مشهبی یی یا م 
ییاایزا.بای فه یین موضوع که چای یصایی با یاّ یین تنّ،بات اییا،
مبایزیت فاعهی م 
بایدیرضاعاینیرمشهبییرزگایر ییبایسیکنی .
عالره با یرضاع مشهبی ،جایگاه نیاابوی ای اریة عطای ر رعایع سیاسی ر یریدیاها 
یشوا؛ زیای فاهنگ ،میایثی یست که یز گشششگا باعی مانده یست؛
تاییخی نیز تحلیل م 
لشی ای بایسی بافت موعنیّشی باید یریدیاها ییاین یی ه ای نظا ایشت تا نشیجۀ بهشا به
است آید .به همین منظوی حویا ر یریدیاها نیاابوی یی یز اریهها ییاشا بایسی
یکنی .
م 
 .1.1تأثير نيشابور عصر عطار بر منطقالطير

نیاابوی یز جمله شهاهایی یست که یز گشششه مویا توجّه اینامندی ر مویّخا بواه
یست.یکی یز یین یفایا یبوعبدیه حاک نیاابوی یست که تاییخ خوا یی ای عا چهایم
تحایا نمواه یست .نیاابوی مطام ای یین کشا هما ناابوی ع،ا عطای یست؛ یمّا تا
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یهایی ای
یرزگای عطای ای عا شا ر هفش  ،یز یرنق یین شها بلیای کاسشه شده ر ریاین 
آ ییهیافشهبوا.
«نیاابوی ای منظا تاییخ یلحاک ر ای عاف تمام جغایفیا نویلا ر مویّخا عدی 
یشوا تا ایمنۀ کوهها 
ناحیهی یست که یز جنو یز حدرا کاشما یمارز شارع م 
هزییملجد ای شمال ر ای حدرا خبوشا (عوچا کنونی)میگلشاا ر گناباا ر طبس تا
یگیاا؛یننیمجموعهخایسا کنونیکه ایمازها سیاسی
مازگاگا ییایغا فایم 
ییای مناصا رجوا اییا .بنابا عاف یین کشا تقایباد همۀ خایسانیا کنونی نیاابوی 
یبعها چهایگانه عایی اییا ر یگا عطای یی نیاابوی 
هلشند .کدکن ای ماکز یکی یز  
یخوینند،بهیینالیلیست»(.شفینیکدکنی،1375،ص)12
م 
یآید،یین یست که
آ چهیزمطالنۀکشا ها تاییخیای خ،وصنیاابویبهاستم 
یین شها یکی یز بزیگتاین شهاها سازمین خایسا بواه یست ،به طوی که یللاندیر
بزیگتاین شها ،گویا

بارزینی ای ییاینیا منشقد یست« :ای فاصلۀ عا ها چهایم تا شا  ،
نیاابوی بوا ر ملاحشی ایشت ای حدرا یک فاسنگ مابّع شامل چهل ر چهای محلّه بوا
یشد.جمنیّشی بی
که بن ی یز آنها به عدی سایسا شیایز م 

یز بغدیا ایشت که به صدها

هزییتنمییسید.ایحدراینجاهگشیگاهعمدهایشت(.بارزینی،1359،ص)135
آ چه مللّ یست ،یین شها یرنق یعش،اا  ،فاهنگی ر سیاسی ایششه یست ر هموییه
مویاتوجّهحکّامرفامانارییا بواهیسترحاکما مخشلفیایآنجاحکومتکااهیندر
ییاید ر
هایک سنی ایآبااینی ر یرنق یین شها ایششهیند؛یمّا یین یرنق ر یعشبای چندی نم 
جنگها ر حمالت مخشلف ،سبب نابلامانی ای یرضاع یین شها

حویا ر بالیا طبینی ر 
یگااا ر نیاابوی یفلانهی یی به تلی یز خاک تبدیل میکند .ای سال چهایصدریک ،ای
م 
سازمین خایسا عموماد ر ای نیاابوی خ،وصاد عحطی یدیدیی شد ر حدرا هزیی آامی
هالکشدند،بهطوی کهمااما یزگوشتیکدیگامیخویاند.تایینکهسلطا فاما 
ایاتاکایگزییی رمنشمدی ،ینبایها غلّهییبافقایرملاکینخاجکااندرجا ییاا یز
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نابوا نجات یافت ر سال چهایصدرار ،خدیرند مشنال بایی یحمت فاسشاا( .جافااعانی،
،1345ص)314-318
ییحهیلّ،دری،حملرۀ
ایمحاّم548هجا ،سلطا سنجایزغزی شکلتخویا.مؤلّف 
غزی بهنیاابویییبهطویمفّ،لشامایاهیستریسیزبیا علّتطغیرا گرا غرزی برا
ضدّسلطا سنجارالیلحملۀآنرا برهخایسرا ،یزچگرونگیحملرهبرهشرهاها مرارر
یکنی :
یگویدکهحملهبهنیاابوییییززبا ییرند بهطویخالصهبیا م 
نیاابویسخنم 
«یسیر بهنیاابوینهااند.ماامنیاابوییرّلکوشایبکاانردرعرومییزییارا ییایشرها
کاشند.چو ییاا ییخباشد،حااآریاندریغلبخلق،ز ،مااریطفالایملجدجامنی
گایخشند.غزی تیغاینهااندرچندی خلقییایملجدکارشندکرهکارشگا ایمیرا خرو 
ناییدیشدند.ملجد باطافبازییبوا،آ ییملجدمطاّزگفشند ،آت ایآ ملجدزاند
یبااند.چندیرزباایشهابماندند.هایرزبامدیابازآمدند نها خانههارایوییها
ریسیام 
یکاانرد.چرو غرزی بافشنرد،مراامشرهاییبرهسرببیخرشالف
یسفشندرسای هاخای مر 
م 
یکااندرآتر ایمحلّرتمخالفرا 
مشهبی،عقایدعدی بوا.هاشبفاعشییزمحلّشیحاام 
یهاکهیزآثایغزماندهبوا،یطاللشدرعحارربابدیاا ییوستتاهاکره
یزاندتاخایب 
م 
یزتیغرشکنجهجلشهبوا،بهنیازبماا.بندیزارسالنیاابویبدی مجموعیرآییسشگیچنا 
چکسمحلّتخوابازناناخت»(.ییرند ،1333،ص)181-182
شدکههی 

مجملیلشّویییخ ر تاییخ کامل نیز به حملۀ غزی به

سلجوعنامه ظهیایلدّین نیاابوی  ،
فاعهی ای نیاابوی
جنگها  

کااهیند.یس یز یین اریة سخت ر سیاه ،
همین شکل یشایه  
یرجگافتبهطوی که:
«اییبیعیالرّلسال553گارهیتبهکایاینیاابویبهطمعچپارلیمویلهاکای کااندرها
ریاینی به رجوا آریاند ،تا یین که ای یبیعیآلخا  553یمیامؤیّدی یبه اسشوی ایا بزیگا 
نیاابوی یی بازایشت کنندر گارهی یز یهل فلاا ییبکاند.ای یین ریعنهنیز نیاابوی به کلّی یر
نهی یز کشب
یشد ر گنجی 
نهاا،یز جمله ملجد عقیل که مجمع یهل عل محلو م 
بهریاینی  
ییفت .مدییس حنفیا ر
بزیگتاین منابع علمی ر یابی نیاابوی به شمای م 

موعوفه بوا ر یز 
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کشابخانههایییاآت زاندریاغایتنمواندرتلفاترخلاییتسنگین

شافنیا ریای شدر

بهجا گشیششند»(.یبنیثیا،1353،ص)3153-3154
یگافت ر
ای کنای یین رعایع گاه سیل ،زلزله ر عحطی نیز با ماام یین ایای سخت م 
جهی جزیأس،نایمید ریعشایوبهعدیلتیلهیندیشت.
ینموارنشی 
یرضاعییاشوییتام 
باتوجّهبهمحدرابوا ییتباطمیا جویمع،رعشیماامیکمنطقهچنینشاییااشویی یی
یکنند ر زبا به
ای یرزها مخشلف زندگی خوا تجابه نمایند ،به فللفۀ آفاین شک م 
یگاایند.ای کناییینرعایع،نابایبا ها یجشماعیریعش،اا نیزکهبینگاره
یعشایوم 
یزا.
حاک رمااما عامّهبوا،بهیینیعشایوهاایمنم 
یکند ر هفت ریا 
منطقیلطّیا ،سفا ماغا به سو سیماغ یی ذکا م 
یگاچه عطای ای  
یاهد،گایی عایفانۀر ،مشأثّایزمحیطییستکهشاعاایآ یاری 
عافا ییشامم 
یافشهربایریدیاها آ مویجهبواهیست.
یها یجشماعی یرزگای ،تنها ییه نجات یبنا باا یی یر آریا به
ر ای نابلامان 
یایند تا بشویند آالم ر ایاها ایرنی آنها یی یلشیام بخاد.یز یین یر ای اکّا 
عال مننا م 
نگونه
بتهایی که مااما گافشای بواند مویجه بوا ر یی 
عطای خوا ،یز نزایک با م،ی 
یکاا با شفا جل آنها ،ییهی نیز بای ایما یرم ایامندشا بیابد .سارا 
سنی م 
منطقیلطّیامنلولبافتجامنهی یستکهعطایایآ میزیلشهیست.

اییبشدی ایسشا ،ماغا گااه جمعمیشوندریزندیششنیااشاهشکایتمیکنندر
یگویند:
م 
چو بواکراعلی مراییشراهنیلرت
بی یزیینبیشاهبروا ییهنیلرت
یکرردگاییمررایگررایررای کنرری 
یااشررراهیییطلررربکرررای کنررری 








( )384-385
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جلترجو یااشاه آیمانی هلشند که با

یین سخنا  ،حاف ال ماامی یست که ای 
رجوا یزبایم،یبتربالیهاگااند.یزنظاعطاییینیااشاهآیمانیکلینیلتکهبه
یها فایرینی یی یات ساگشیشت .عطای
ییحشی بشوی به یر است یافت؛ بلکه باید سخش 
یکندکهنیلبهمق،وابدر تال یمکا یشیانیلتربایاتسانهاا 
ماامیییمیدرییم 
ریا ها اشویی ،میتوی به بایگاه یااشاهی است یافت که جامع صفات خو یست.
مناّفی هایک یز ماغا که نماا ینلا ها ر طبقات یجشماعی ها اریی هلشند ،بیانگا یین
نکشه یست که همیاه یفایا هلشند که توجّه به موضوعات یی یایفشااه آنا یی یز اسشیابی
یگااند.
یاییارچهبلامانعییاافتخوارایگای م 
بهیمویییزشمندزندگیبازم 
ینشخا هدهد به عنوی ییهنمایی که ماغا یی به سو سیماغ هدییت کند ،بخای یز
نگا عطایبهمحیایجشماعیخوایست.ماغا کهبای یسید بهسیماغنیازمندییهنما
یکنند .ای جامنۀ عطای ،یهبای یا به طوی مویرثی
هلشند ،به حک عاعه یهبا ینشخا م 
یشدند یا به انبال جنگ ر نزیع؛ یمّا عطای ای چنین محیطی به بایبا ینلا ها
باگزیده م 
وههایزنگاهیر
یایندرباعیشی 
منشقدیسترینشخا یهبارییهنمایییزطایقعاعهمجازم 
ماارایست.
سفا با هدییت هدهد آغاز میشوا ،سفا به سو مق،د عالی که ای ال ماغا یمید
یکااند که یز عبل با سخشیها آ 
تازهی یدید آریاه یست ر آنها یی به سو ییهی م 

یمانندکهبیانگایرحیّاتیفایا
آشناشدند.ایهاماحلهگارهییزماغا یزیایمهییهبازم 
یماغ به ماحلۀ فقا
جامنه یست که توی یریایریی با ماکالت یی ندییند؛ یمّا ای یایا  ،س 
یبینند سیماغ حقیقی چیز جز رجوا خواشا نیلت؛ ایحقیقت یااشاه
ییسند ر م 
رفنا م 
ها کس خوا یست که بشویند عالیق ر خویسشهها خوا یی یها کند ر به «من»حقیقی
نجاست که عطای بهشاین شیوه بای یها شد یز هاگونه ایا ر ینج
خوا است یابد.یی 
یییز ظاها یی ،یها شد یز من مجاز ر یی باا به من
ناشی یز تنلّق خاطا به یموی ب 
یایند.
حقیقیم 
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 .1.1تأثير بافت دینی و مذهبی بر شكلگيری منطقالطّير

منطقیلطّیایسیزسشای خدیرندرننتییامبارمدمخلفا ییشدین،
عطایایمقدّمۀ 
فاعهی یی یها کند ر به
یکند ر یز مخاطب میخویهد جانبدیی  
تنّ،بات مشهبی یی یا م 
نگونهمیخویهدباهانفاقراریرییمبایزه کند.
یصولیساسیمبشنیبااینبپاایزاریی 
باتوجّهبهتأکیدشاعااییینزمینه،بافتمشهبیحاک باجامنۀعطایییبایسیمیکنی .
شکلگیا مشیهب تایّع ،تلنّن ر کثات یماما فقه ای سنّت ر جماعت مجااله ر
با  
یها مشهبی سدة چهایم
یخشالف بین فاعهها ر مشیهب مخشلف شکل گافت که یز ریژگ 
هجا یست.سلجوعیا ای چنین اریینی به حکومت یسیدند ر یز آ جایی که خوا ییار
مشهب حنفی بواند ،بای گلشا یین مشهب به ساکو مخالفا عقیدتی یاایخشند.یین
یخشالفات ،یبشدی بین عناصا حکومشی ر سپس بین عامّۀ ماام یریج یافت که منجا به
خاونتآمیزرکاشایمنشقدی بهمشیهبیسالمیشد(.فارزینی،1393،ص)377

ایگیا 
یخشالفات فاعهی بین گارهها مخشلف مشهبی عمدتاد بای کلب مقام ر تثبیت جایگاه
یگافشند.
یجشماعی هاگاره بوا ر بای یسید به یین هدف یز هاگونه یبزیی بهاه م 
«علما مشیهبمخشلفبایسشفااهیزحابۀتهمتریفشاینزاعدیتمندی رباز بایعشقاایت
یکااند .یسماعیلیّه عالره با ناا باری ر یعشقاا،
تواة ماامی ،آنا یی علیه اشمن تحایک م 
یکااند .ییاری مشیهب چهایگانۀ یهل سنّت سنی ای جلب نظا
یز تاری نیز یسشفااه م 
گارهها مشهبی فقا نابوا یکدیگا بوا ر یین
حاکما به عقاید خوا ایششند .هدف  
هدف یی با ساخشن ملجد ر مدیسه بای گلشا

فاعهی عملی میکااند.
تفکّایت  

(حلمی،1383،ص159ر)158
«سالطین حنفی مشهب سلجوعی با کاشای مخالفا  ،سیاست مشهبی خوا یی یی 
یبااند.سپاا رزییت به شافنی مشنّ،بی چو خویجه نظامیلملک یا رزیای شینه مثل
م 
سندیلملک آیی ر مجدیلملک یبویلف ل باسالنی ر  ...ناا یز همکای با ییاری مشیهب
دهها سیاسی ر یجشماعی نوظهوی اییا»( .هما  ،ص  )153سالطین
ایگا ای بایبا یدی 
سلجوعی به شینیا یمامیه ر یسماعیلیه به عنوی یدیدة سیاسی مینگایلشند ر با آنا مبایزه
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نظامیلملکتوسیبهعنوی رزیاجایگاهخاصاییا.
یکااند.اییینمیا ح ویخویجه 
م 
استنامه یی به
ر یعدیمات گلشااهی با ضدّ فاعۀ یسماعیلیه ینجام ایا ر حشّی ف،لی یز سی 
شومتاین
شامیحویلیینگارهیخش،اصایاراییاّرتکفیاآنهاسخنگفترآنهایی« 
نظامیلملک،1344،ص)211
بدفنلتاینعوم»اینلت (.

نتاینر
ربدای 
مدیسهی 

یگافتریاملجدر
ایچنینیرزگایآشفشهی کههاشبمحلّهی آت م 
یشد ر یخشالفات فاعهی ر مشهبی ای نیاابوی شدید بوا ،ذهن عطای نمیتوینلت
ریای م 
نلبت به یین رعایع بیتفارت باشد .آ چه یز شومی ر بدبخشی ناشی یز کینهها مشهبی
ماارا بوا ر با ذهن خلّاق خوا ،سنی به هدییت ماامانی ایشت که

یاید ،یز نگاه
م 

یگوید:
گافشاییینتنّ،باتبواند.ر اییاّتنّ،باتمشهبیم 
ی گافشررررررررررررایتنّ،رررررررررررربمانررررررررررررده
اییمررررر رادایبغرررررررضرایحررررررربمانرررررررده
گرررراترررروالفیزعقررررلریزلرررربمرررریزنرررری
یررررررسچررررررایامایتنّ،رررررربمرررررریزنرررررری








( )479-481
ر با یین موعظه سنی اییا ماام یرزگای یی یز مشابنت تنّ،بات اینی یها کند.سپس
یکند ر منشقد یست خالفت ای بین آنها مویرثی نیلت
خالفت یبوبکا ر عما یی توجیه م 
یگوید
یبخاد.یزعظمتعلی(ع)سخنم 
(یبیات)481-483ربهخالفتآنهاماارعیّتم 
یکند.
رحکایاتییییززندگیآ ح اتایاریةییامباریسیزآ نقلم 
یربهیرست که
جامنهی  

ذکا یین موضوعات ای مقدّمه ،بیانگا یین یست که یر با 
تنایوها مشهبی با آ تأثیا گشیششه یست ر ر یی ریایی میکند نلبت به یین موضوع
بهاهگیا یز حکایت ،به
بهعنوی ریعظ به ن،یحت مااما بپاایزا ر با  
یتفارت نباشد ر  
ب 
گفشای یصالتبخادربگوید:
میمکنحک رزفا کوتراهکرن
برریتنّ،ررببررا رعررزمییهکررن
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 .4.1تأثير بافت موقعيّتی بر شيوۀ داستانپردازی عطار در منطقالطّير

منطقیلطّیا یز یک ایسشا به عنوی هلشه ر چندین حکایت تاکیل شده یست.
منظومۀ  
ژهی ایششه یست.رجوا کشا هایی با
نقل عّ،ه ر ایسشا یز ایاباز نزا مااما جایگاه ری 
موضوع عّ،ه ر یرییت که یز اریی ها یی

باجا مانده ،بیانگا یین موضوع یست.

«آریا حکایت ر تمثیل که ای شمای یابیات شفاهی بوا ای شنا با سنایی ر مثنو ها 
عافانی شارع شد.ر یز طایق شنا ،ایسشا ها عافانی یی به میا ایبای ر یهل ف ل باا.
عطای به صویتی رسیعتا آنها یی یز ماام گافت تا یس یز حمل منانی عافانی ر یخالعی
اربایهآنهاییبهمیا ماامبازگاایند»(.یوینامدیییا ،1391،ص)233یرباچاشنیعافا 
یکند .یگاچه حکایت عطای یز مجمع ماغا ر ینشخا 
ر ذرق صوفیانه ایسشا یاایز م 
یهبا ر طیّ مایحل هفشگانۀ سلوک بای رصال به سیماغ هدفی باالتا یز بیا عّ،ه یست،
تیاایز نقاییاینگایتفهی مطالبعافانیبای عامّۀمااماییا.
یینشیوةیریی 
«ای یابیات کالسیک ایسشا جنبۀ تنلیمی ایششه یست ،به خ،وص ای ایسشا ها 
عافانی که هدف مؤلّف بیا ایسشانی بواه یست که با منانی عافانی منطبق باشد ر تمثیلی
محلوس بای بیا منایف نامحلوس باشد»(.هما ،ص)353عایفا با توجّه به شناخشی
یاینلشندبیا موضوعاتسنگینعافانیبهشکلحکایتر
کهیزطبینتینلا هاایششند،م 
ایسشا ایمخاطبتأثیابیاشااییار«بیا مفاهی عایفانهکهباکافرشهوامبشنیباشد،
ای عالب تمثیل ر حکایت بیاشا عابل اییافت یست»( .شجینی ،1373 ،ص )11عطای نیز
ییرم ،عالب ایسشا یی
بای تنلی م امین عافانی به جا یند ،یندیز ر آموز ها ب 
خااهگیاینی که با
بجویی  
باگزید؛ یمّا یک الیل یصلی بای بیا حکایتها یین بوا یز عی 
یکااند،یهایییابد.
انیا عافانیایسشیزبواندرمفاهی صوفیانهییینکایم 
ذکا ایسشا هایی یز زبا عقال مجانین نیز ای منظومۀ عطای عابل توجّه یست«.مجانین
منشقدینی جلویند که علیه جبّایی ر حاکما سش گا یعشایو ر یز نظام آفاین

ینشقاا

یعقلیعاای
کااهیند.زبا ماامبهالیلعاعلیییاا بلشهبوا؛یمّامجانینبهحک جنو رب 

بواندیزظل رجویصاحبا عدیتشکایتکنندرایعینحالیزآسیبسلطا اییما 
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تها عطای ،یعشایو
بمانند»( .فشوحی ،1374 ،ص )344-343ای حقیقت مجانین حکای 
ماامییبهگو طبقۀحاک مییسانند.
نابلامانی ریایاانیموجواای جامنه،یفایاآگاهی ه چو عطایییاچاینوعیشک
فللفینمواهبوا کهبازخویاآ ییاییشنایر ،بهصویتیعشایوباآفاین خدیرند
یبینی .با توجّه به سانوششی که عطای یز یفایا چو خیّام ،حلین یبن
ر یا نظام حاک م 
نیلق ات مااهده کااه بوا ،به یین باری است یافشه بوا که بیا ها سخنی
من،وی ر عی 
یمکا یشیا نیلت؛ لشی یعشایو خوا یی که ای حقیقت ایا محارما همۀ زما ها یست ،یز
ییساند.
طایقایوینگا بهگو حاکما م 
ای اریة عطای ،ریعظی نیز بازیی گام ایشت ر ریعظا ر یرحانیو مقام خاصّی
ایششند« .طبقۀ یرحانیّو به عنوی یک طبقۀ ذ نفوذ ای میدی این ر سیاست ،یز اریة
ییمیّه به رجوا آمد.یعلیّشی یز آنا جانب حق یی گافشند ر یز ماکالت ر خطایتی که ای
بن 
یین ییه بوا ،نهایسیدند؛ رلی یکثایّت یین طبقه بای آ که بشوینند به ییحشی زندگی کنند،
یعمال نایری ر ظالمانۀ خلفا ر سالطین یی تنفیش ر تأیید میکااند ر بای یعمالنایری خوا
یتایشیدند»( .ییرند  ،1357 ،ص  )431سلطا محموا
ر سالطین زما  ،محمل شاعی م 
عویمفایبی بای یعمال آزمندینۀ خوا یز عاا تاین یرحانیو بای مبایزه با
گاه به ع،د  
یگافت.ای یین اریه یک نفا به نام شیخ یبویلقاس کاکانی ،بند یز
عل ر فللفه کمک م 
یکند ،فاا 
رفات فاارسی یز یر تنّ،ب ،یز افن یر ای عباسشا مللمانا جلوگیا م 
لهها زی یز جانب سلطا 
ایگا به نام یبویلحلن بوالنی با رجوا فقا ،حاضا به یشیا کی 
ملنوا نیلت( .هما  ،ص  )439-441به طوی کلّی یرحانیّو ر رعّاظ ار اسشه بواند:
گارهی یز آنها که یرحانی حقیقی بواند ر گاره ایگا عاا ر سطحی.یرحانیا حقیقی
یکااند ر تاسی یز کاشه شد ندیششند .مانند
ییستگو ای بایبا ظل ر سش ییلشااگی م 

شیخ نج یلدّین کبا ؛ یمّا گاره ارم ،مشهب یی رسیلۀ کلب یرز عایی ایاه بواند ر به
یکااند.شاعا ای یی آ بوا که یز ریعظا ر یرحانیا 
جا ییشاا عویم ،آنها یی گمایه م 
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مشظاها ینشقاا نماید؛ رلی با توجّه به جایگاه یین یشخاص ای جامنه ر حامشی که عامّۀ ماام
بای آنها عا ل بواند ،کلی جاأت یظهای نظا ایبایة آنا یی ندیشت.عطای بای مبایزه با
وینهی کهریعظیست؛
یینییاکایی اینفار نیزیزایسشا ایوینگا بهاهگافشهیست.ای 
تها ایگامثل
یمّابهانبالمقامنیلت.یگاچهبیا نکاتیخالعیرعافانییززبا شخ،یّ 
چکدیم چو ایوینگا  ،بیانگا آیما ها ر
ییامبای ر عافا نیز صویت گافشه یست؛ یمّا هی 
شخ،یّتباطنیعطاینیلشند.
عالرهباحکایتها عقال مجانین،بهبایسیناانهها بافتایارحکایتایگایز
ییاایزی  :حکایت شیخ صننا ر
منطقیلطّیا که یز یرضاع جامنه تأثیا گافشه یست ،م 

حکایتیااشاهریلارزیا.
منارفتاینربلندتاینحکایتمنطقیلطّیایست،ساخشۀذهن

ایسشا «شیخصننا »که
ر یندیاۀ عطای نیلت؛ بلکه یبشکای یر ،تاکیب ر یاایز ایسشا هایی یست که عبل یز یر
رجوا ایششه یست.یی

یز عطای حکایاتی با همین موضوع ای کشا ها مخشلف نوششه

شدهبواکهمحشویییماابهایشت.ایسشا عبدیلازّیقصننانی،یبوعبدیهیندللی،یبنسقّار
کااهیند،همهیزماا زیهدر
منطقیلطّیابهآ یشایه 
...کهاکشاشفینیکدکنیایمقدّمۀ 
یشوا؛ یمّا یایا ایسشا مشفارت
یگویند که عاشق ر شیفشۀ اخشا تاسا م 
عابد سخن م 
یگاااریابااینرآیینتاساباانیا
تگااخشاتاسام 
یست:یازیهدتوبهمیکندرهدیی 
یکند ر با همۀ عباایت ر ییاضات خوا خاّ بطال میکاد.سؤیل یین یست که
رایع م 
یشوا؟ بای یاسخ به یین
چای ای همۀ ایسشا ها عاق ماا مللما به اخشا تاسا بیا م 
یاس ،ف ا یجشماعی ع،ا عطای تأثیاگشیی یست.ای ریژگی مشهبی ع،ا عطای یشایه
یزیلشند ر ای یین میا «ایاها 
تها مشهبی کنای مللمانا آزیاینه م 
کاای که یعلیّ 
ملیحیا ای کنای یراخانهها ر چامهها بنا شده بوا .مایس ملیحیا ای یعیاا ر حلن
مناشات ر آزیا ایر ایاها ،سبب گایی

یخویسشند اری یز
یشد که م 
مللمانانی م 

یحجابی
تهاج عامّه ر خاک زیهدی اماق ر بغدیا بدی جا یناه باند .گاااهیریی ر ب 
یلغزینید ،چه
اخشای ایاناین بای عومی که یز یین یموی ممنوع بواند ،ماای ماا یی ای م 
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یزاند».
ای خامن نیکنامی م 

(فارزینفا،1389،ص)245
«یین که زیهد یز یعطا زهد ای عال یسالمی فایفشۀ اخشا تاسا شوا ر ای یین ییه
این ر ییما خوا یی با باا اهد ،گویا ای نیاابوی عا چهایم یفلانهی ماهوی بواه یست».
(شفینی کدکنی،1391 ،ص)198که عطای یزآ یلگو گافشه ر حکایت شیخ صننا یی
ساراهیست.
حکایت ایگا که ناا گا رضع حاکما جامنه ر ریعنیّشی تلخ یز ایبای یااشاها زما 
عطای ر یی یز یرست ،ایسشا «یااشاه ر یلا رزیا»یست.ای یین حکایت یااشاه با جا ،
مال ر ناموس زیااسشا تللّا اییا ر فامان غیا عابل تغییا یست.یااشاه شیفشۀ یلا رزیا
یاهد.بهطوییتّفاعی
یشوا،بهطوی کهحشّیبهیدیرمااینیزیجازةاید فازندیینم 
م 
یبازا؛ به همین الیل با یلا خا 
مشوجّه میشوا که یلا رزیا با اخشا ناا عاق م 
یکند .نمونۀ یین باخویا
یگیاا ر فاما عشل یر یی به بدتاین شکل ممکن صاای م 
م 
یااشاها با زیااسشا ای تاییخ ارلت آل سلجوق آمده یست که ای آ سیاست سنجا ای
نگونهذکاکااهیست:
باخویاباغالما یییی 
یخایردربرایر
یکرااریرییمر 
یها سنجایینبواکهغالمریییینشخرا مر 
«یزریژگ 
یکاارالیزجمنیّرتیرخرالی
یکاا؛یمّایسیزمدّتییریییزخوااریم 
عاقباز م 

یشدرییحتییای
یشدکهبهاری ییضینم 
یساخت.گاهیچنا یزغالمیمشنفّام 
م 
یاید.یزجملرۀییرنغالمرا سرنقابرواکرهسرلطا یمراکرااهبروابرای یر
کاشنیرم 
نهی یابایی فایه کنند.یرسیزار
ساییااههاربناهاییچو یااشاهتهیّهکنندرخزی 

سالسلطا یزسنقامشنفّاشردریرز برهجمرعیمیرای گفرتهنگرامیکرهسرنقارییا
یشوا،همگا کایاهاییایر گشییید.یمیای یطاعرتکاانردرسرنقاییتکّرهتکّره
م 
کااند»(.تاییخسلجوقص)325-327
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آ چه منلوم یست یین که عطای ای حکایتها یز بافت حاک با جامنه تأثیا یشیافشه
یبیند ،بدر یشایه به نام ر
یاییا ر صالم ای یین م 
یست؛ یمّا جانب یحشیاط یی نگه م 
تها ایسشانی،مق،واخواییبیا کند.
ماخّ،اتشخ،یّ 
یصوالد ای شنا شاعای عدی  ،یشنای که به طوی صایل یز حکومت ینشقاا شده باشد،
ک یست.یینموضوعبهالیلمحشاطبوا شاعای رتاسیزاستایا جا ریاموعنیّت
بواه یست .بیا حکایتها تمثیلی یز زبا حیوینات ای کلیله ر امنه ،ذکا حکایت ر
ایسشا یز زبا ایوینگا  ،بیا ایسشا یز حاکما ر ماامانی که ای یرزگایی ییاین
لشهیند ،همه ،اسشاریز بای شاعای ر نویلندگا بواه یست تا یز نایمنی ،ضنف
یزی 
م 
یعشقاایت اینی ،ظل طبقۀ حاک ر یریج فلاا شکایت کنند؛ یمّا ای حقیقت مخاطب آنها
لشهیند
یزی 
یااشاها رکایگزییی باشند.عطایبهنلبتسناییرناصاخلارکهیی یزیرم 
تها عطای یز
محشاطتا یست.یگاچه حکای 

یتاخشهیند ،
ر ای شناشا به یرضاع یرزگای م 
یکند.
زبا عقال مجانینربایریکااعافانییست؛یمّازیاکانهیزیرضاعیرزگایینشقاام 
گویا رظیفۀ خوا یی به عنوی یک عایف طبیب که با ایاها ماام آشنا بوا ،باالتا یز یین
یاینلشه یست که خوا یی با طبقۀ حاک ایگیا کند .یس هدف ریال خوا یی که
م 
یگوید:
یگیااراییایا ایسشا یااشاهریلارزیام 
یم 
یبخاییستی 
آگاه 
مررررنکرررری آ ییکررررهشررررامآ اهرررر 
ریاهررر آ شرررامخرررابررراجرررا اهررر 




یتوینلشندآ چهایالاییند ،آزیاینهبیا کنند؛زیای
یاهدکهشاعای نیزنم 
رناا م 
ایاهیست.
ی 
ف ا خفقا آریحاک بهآنا چنینیجازهی نم 
 .1.1جایگاه عطار به عنوان شاعر در شكلگيری منظومۀ منطقالطّير

جامنهی 

یدیدآرییکیثا،چهشاعاچهنویلنده،یفکایخوایییزمحیاخانویاگیر
که ای آ زندگی میکند ،میگیاا.ای حقیقت یثا یابی نمای گا یندیاه ر یید ولوه 
خاص یدیدآری یست.یعشقااینی که ای زمینۀ اینی ،فللفی ،عافانی ،فاهنگی ر یجشماعی
یگشییا ،ای
اییا ر ای عین حال تأثیا که محیا یجشماعی با یفکای ر نگا شاعا م 











تأثير بافت موقعيتی در شكلگيری منظومۀ منطقالطّير

شکلگیا یثا نق


181

اییا.گاه ای یک اریة خاص تاییخی با آثای یز یدیدآریندگا 

یشوی که اییی زمینۀ ماشاک هلشند .به عنوی مثال شاعای اریة
مشفارت مویجه م 
سامانی ،عمدتاد شنا سشایای میساراند ،ای حالی که ای اریة صفو سارا شنا مشهبی
یریج یافت.یین موضوع به تأثیا محیا یجشماعی ر فاهنگی با شیوة کای شاعا یا نویلنده
کااهیند ر محیا یجشماعی
یشایه اییا.گاه نیز شاعای یک اریه مشفارت یز ایگای عمل  
با یندیاۀ آنا یثا ندیششه یست.حال باید اید ،بافت حاک با جامنه تا چه حد با فکا ر
یندیاۀعطایتأثیاایششهیست؟
ایسشا زندگیعطایایهالهی یزیبهامفاریفشهیستریطّالعاعیقییزآ ندییی ؛یمّا
اهها صوفیانه یی م 
با مطالنۀ آثای  ،نفوذ یفکای عافانی ر یندی 
یبینی .منظومۀ منطقیلطّیا
یخویهد هدییت سالکا یی ای است گیاا ر آنها یی با
نگاه شاعاینۀ عایفی یست که م 
گشییند یز مایحل سلوک به ریا حق باساند.ر ه چو شاعای یرزگای با علوم
منطقیلطّیا ،یحاطۀ ر یی با علوم اینی ،حدیث ،ع،ص،
مخشلف آشنایی ایشت.با مطالنۀ  
ییابی .یین تللّا با علوم
یرییات مشهبی ر طب که یعش ا شغل ر ر یدی بوا ،ایم 
مخشلف ،ناا گا یین ریعنیّت یست که یگاچه یرزگای ،آشفشه ر ناآییم یست؛ یمّا شاعا
چگاه یز کلبعل بازنماندهیستربایشاییتی کهاییشنای خوابهموضوعاتمخشلف
هی 
علمینمواه،ه یحاطۀخوایینمایا کااهره باجاذبۀسخنخوایفزراهیست.
یعشقاایت شاعا نیز ای سخن

نمایا یست .عطای شاعا یشنا مشهب یست ر ای

منطقیلطّیا به یین یعشقاا یشایه نمواه یست .یکی یز یین یشاییت ای ایسشا شیخ صننا 

یست.طبق یعشقاایشاعاه،یعمالینلا طبقیخشیایریییاة خوا نیلت؛بلکهینجاماهندة
عملی یست که یز یی

بایی

یییاهی ندییا.رعشی
تنیین شده یست.یس ای ینجام عمل  

یگوید باید به یین سفا
یبیند ،به مایدی م 
شیخ صننا چندین بای ای خوی سفا یرم یی م 
یفت،چو یزیی تنیینشدهیست.حشّیشیخ،اینرییما یییزاستایاهیست؛یمّاباز
ه یضایت اییا .طبق نظا یشاعاه گناه کبیاه مؤمن یی یز اییاة ییما خایج نمیکند.
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ییتکا گناها کبیاه همایه با خوف عقا  ،یمید عفو ر عزم با توبه باید باشد.ای ایسشا 
یگیاا،ماید
شیخصننا بندیزیینکهبایثاچلّهناینیمایدی ،اعایاا مویاعبولعاییم 
یفاماید توبۀ شیخ مقبول ایگاه حق یست ر
خاص ،ییامبا یی ای خوی میبیند که م 
یگوید:
م 
مررریای کرررهصررردعرررال گنررراه
ترررویقرررین 
یزتررررررفیررررررکتوبررررررهباخیررررررزازییه




( )1521
همیاه یصل ،نظا یلهی یست.ییا ر ماشد کلی یست که یز نظا یلهی باخویایی باشد ر
یآید؛زیاییبلیسبلیایطاعترعبااتنموا.ینلا باید
یینمقامتنهاباطاعتبهاستنم 
عبااتکندررظایفخواییبهطویکاملینجاماهدرمنشظانظایلهیبماند؛ممکنیست
ییننظاشاملحال شوایاناوا.
یگیا که ای یبیات  1375-1399آمده یست نیز
حکایت شاه ملنوا با کواک ماه 
بیانگا یین موضوع یست که نظا حق تنالی منیای ر تنیین کننده یست.حکایت کاشهشد 
یگشیا نیز بیانگا
یبیند که ای بهات خندی م 
ماا عاتل که صوفی یر یی ای خوی م 
همین یست که هاگاه مویا توجّه عایی گیا  ،لطف حق شامل حالت میشوا ر صاحب
یکند که یاّ ر عبول یعمال ر عباایت،
یگاا .ای بیت  1819نیز یشایه م 
عزّت ر مقام م 
یبطی به میزی آ ندییا؛ بلکه یییاة یلهی با یین یست که بندهی یی با گناها بلیای مویا
لطفعاییاهدیابندهی ایگاییبایعمالرعباایتفایری یزایگاهخوابایند.
عطایاشویی ها زیاا یاتساگشیششهیسترحالایرنیرآت عاقرجوا 
موجبسارا یینمنظومهشدهیست:
بسکهخواییچو چایغیسوخش 
ترراجهررانیییچرروشررمعیفررارخش 
هر چروماررکاتیشردیزارامامرراغ
شررمعخلرردمترراکررییزاراچررایغ
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یرزخویامیفتشبخرویب نمانرد
زآتر ر البررراجگررراآبر ر نمانرررد
برراالرر گفررش کررهی بلرریایگو 
چنرردگرروییتررنز ریسرراییجو 
گفرررتغررراقآتار ر عیرررب مکرررن
نمرریگرروی سررخن
مرریبلرروزمگررا 













( )4524-4528
یگوید ،مناعت طبنی یست که سبب شده خالف
نکشۀ ایگا که عطای ای مویا خوا م 
شاعای مدّیم یرزگای  ،یز هاگونه مدم ر سشای خوا یی مباّی بدیند.یگاچه یک عامل
ینیاز یر به مدم ایباییا  ،تمکّن مالی ر به الیل ییاۀ عطای بواه یست؛ یمّا
مه ای ب 
ییابد
یگااا،یینیستکهیرکلیییکهالیقسشای باشد،نم 
آ چهیزشنا اییافتم 
یخویند:
رایباییا ییناسزیریی،ار رظال م 
شرررکاییرررزاییکرررهایبرررای نررری 
بلرررررشۀهررررراناسرررررزیریی نررررری 
مررنزکررسالباکجررابنررد نهر 
نرررامهررراار ییخدیرنرررد نهر ر 
نرررهطنرررامهررریچظرررال خرررویاهیم
کرررااهیم

نرررهکشرررابیییتخلرررص
همّررتعررالی ممرردرح بررسیسررت
عوتجل رعوّتیرح بسیست
















( )4311-4314
 .6.1تأثير مخاطب بر شكلگيری منظومۀ منطقالطّير

ای ها مشنی ،گوینده با کمک زبا  ،کالم خوا یی تولید میکند .هدف یز بیا مشن،
خانواکاا یا ناییحت کاا مخاطب ،افاع یز یندیاه ر جها بینی خاص ر یا
ه سازکاا مخاطبباجها بینیخوایست.
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سخنگفشنبهمقش ا حالربایساسشاییاموجوایزیصولییستکهییر بایدبه
یها یرحیریرینیرمیزی فه ریطّالعاترآگاهی
آ توجّهایششهباشد.ایکریژگ 
مخاطبایچگونگیبیا مطلبنق اییا.
منطقیلطّیا یی بای افاع یز یندیاه ر جها بینی خاص ر ه سو کاا مخاطب با
عطای  
خوا،ساراه یست.یگاچه یین منظومه ،ایخوی فه مخاطب خاص یست؛ یمّا ذکا منظومۀ

عافانیهمایهبامفاهی عالیای عالبحکایترتمثیلبیا گایینیستکهر ع،داییا
مخاطبا یریزهاگارهییزسخن بهاهگیاند.ایحقیقتخواعطایمخاطبان ییبهار
یگوید:
یکندرم 
گارهتقلی م 
یینکشا آییی یستییّامیی
خاصییایاهن،یبرعرامیی
یهلصویتغاقگفشرایمننرد
یهررلمننرریمرراایسرراییمننررد








( )4513-4514
یکنند،بهطوی کهیزنبوا مخاطبی
یمّاهمین مخاطبا گاهیضایتشاعاییتأمیننم 
که ایک ایسشی یز سخنان

یکند ر یز نبوا گو محام ر
ایششه باشد ،شکایت م 

یگوید:
ینالدرم 
مخاطبیهلم 
چنرررررردگرررررروی ییررررررنالرررر ر یزایاییه
خررررو شرررردریررررکامنیامرررردمررررااییه
مرررررنبرررررهبیهرررررواهشررررردمبلررررریایگو 
رزشررررمایررررکتررررننارررردیسرررراییجو 
گررررررراشرررررررمایسررررررراییای یهشررررررروید
آنگهررررییزحررررافمررررنآگررررهشرررروید
ریبگررررروی بررررری یزییرررررناییهبلررررری
جملررررهایخویبیرررردکررررویهبرررراکلرررری؟
















( )3713-3713
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جلترجو کلییستکهمحامسخنباشدربشویندییزالبایربگوید؛یمّا

عطایای
نهی کهیزفایقشاحهشاحهباشد،
یاهدکهتنهاسی 
منطقیلطّیایشاییتیاییاکهناا م 
ای 
یکند.یز هما یبشدی ایسشا منطقیلطّیا ،یز یاندگانی سخن
ایسشا یششیاق یر یی ایک م 
یگویدکهیگاچهایظاهاشوقرصالسیماغاییند؛رلیهاگارهیزآنهابهالیلیبهانه
م 
یکنند .یین یاندگا ناآگاه ،فه الزم یی بای ایک
یآریند ر عشی خوا یی توجیه م 
م 
بایگاه سیماغ ندییند ر یگاچه هدهد به عنوی یهبا ،سنی ای هدییت آنها اییا؛ یمّا
سخنان ایگارهیخاصیزیاندگا تأثیاگشیینیلت.
ای ایسشا شیخ صننا نیز یصحا شیخ ،مدّعی یییات به یر بواند ر خوا یی مایدی 
یسوزیند،
یاینلشند؛ رلی رعشی شیخ گافشای عاق اخشا تاسا میگااا ر عاآ م 
حقیقی م 
یبینند ،یندشا 
یکنند ر رعشی م 
یکند ،یر یی رعظ ر ن،یحت م 
خوکبانی م 

یبندا ر 
زنّای م 
یکند که
کایساز نیلت ،شیخ یی به حال خوا یها میکنند.ماید خاص آنها یی سازن م 
نگونهآنها یییایی 
یین یس یییاتنیلتریایی بایدای همه حالمایدر تابعباشندریی 
یایندکهیزحقیقتیخالصاییییاتاریماندهیند.
ظاها شیخم 
یگوید که یز یسایی بیخبا
ای حکایت بوسنید ر الّاک ه یز خامی مدّعیا سخن م 
یکند که جوینماا بای ها
ماندهیند.ای یین حکایت شیخ بوسنید به الّاک یااآری م 

گارهمفهومیاییاربای الّاکیینیستکهچاکبد یییزچا مااما ینها کند.
یاهد که ها کلی لیاعت شنید یسایی ایرنی یی
یین یشاییت ای کالم عطای ناا م 
ندییا؛ زیای عدیت ایک نامحاما کمشا یز آ یست که بشوینند یین یسایی یی بفهمند.حشّی
مدعییستکهشنایربهع،دخوانمایینیلت؛بلکهچایهی جزیینندییا:
شناگفشنحجّتبیحاصرلییسرت
خویاشنییایدکاا جاهلییسرت
چو ندیدمایجها محرامکلری
ه برهشرناخروافرارگفش کلری








( )4587-4588
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بایینحالناانههاییایشنا رجوااییاکهبیانگایینیستکهحالرمقامییبای 
یگیاارهدف تفهی سخنبای مخاطب یست.الیلیین موضوع،ذکا
مخاطباینظام 
یکند یگا بای 
حکایت بای فهماند موضوع یست؛ زیای شاییا مخاطب ،یر یی ریایی م 
تفهی مطلب،بهتوضیلبیاشانیازیست،بابهاهگیا یزحکایت،مق،واخواییبیا کند.
منطقیلطّیا زیاا یست ،بای یثبات گفشای خوا به ذکا چند
با توجّه به یین که حکایات ای  
یکنی :
نمونهبلندهم 
یگوید،
یها سیماغ ر عظمت ر شکوه یر م 
ای مجمع ماغا  ،هدهد ای شام ریژگ 
نهی ساخشهتاجمال ییایآ 
چو کلیتوی اید زیبایییرییندییا،بالطفخواآیی 
نمایا کند ر یین آیینه هما ال یست .سپس بای به ت،ویا کاید یین یاّعا ای یبیات
بهاهمند یز
یکند که هیچ کس جاأت  
 ،1111-1119حکایشی یز یااشاهی زیبایر ذکا م 
زیبایی یر یی ندیشت تا یین که یااشاه اسشوی ساخت آیینهی ایا که ها کس ع،د ایدیی
یااشاه اییا ای آیینه بنگاا ر یر یی ببیند .یا ای جایی که ماغا یز هدهد ییهنمایی
یایند ر بای 
لهی مطمئن بای ییهیابی به سیماغ م 
یخویهند ،ر ای یاسخ ،عاق یی رسی 
م 
نگونه یمکا ایک مفاهی عمیق
یکند ر یی 
بیا تأثیا عاق ،حکایت شیخ صننا یی بیا م 
یکند.
صوفیانهییبای مخاطبفایه م 
یگاچهعطایایکمخاطبمفاروخواییاینظااییارمطلبییبای تفهی بیاشا
یکند تف،یل مطلب ای حدّ ایک مخاطب نیلت،
یکند؛ یمّا گاه یحلاس م 
مفّ،ل بیا م 
ینماید.ای حقیقت یز یطنا ر ییجاز ه چو ایگا سخنویی  ،شایلشه
لشی کالم یی کوتاه م 
یگیاا.
بهجابهاهم 
ر 
یکند،بهالیلیاهیز
ایبیا عشیماغا یسیزیینکهبهانۀگارهییزماغا ییذکام 
یگیاار
ینمایدرحوصلۀمخاطبییاینظام 
یزیطنا کالم ،یز یایمۀبحثصافنظام 
یگوید:
م 
گرررابگررروی عرررشییرررکیرررکبررراتررروبررراز
اییمنررررررشریمکررررررهمرررررریگررررررااااییز




( )1132
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ایبیت1545نیزیسیزتوبۀشیخصننا ربازگاتر بهییما ،ییر حسمیکند
یگوید:
تف،یلمطلبخایجیزحوصلۀمخاطبیرسترم 
عّ،هکوترهمریکرن زی جایگراه
بواشررا یلقّ،ررهحررالیعررزمییه




گونهی یست که
آ چه عابل ذکایست ،یین نکشه که شاییا ایک ر فه عامّه ماام به  
یکنند ر یین
نباید ها موضوعی بای آنا ذکا شوا؛ زیای فقا ظاها کالم یی ایک م 
یکند ر منشقد یست
نبن من،وی حلّاج ای بیت  2311ذکا م 
موضوع یی با یشایهی به حلی 
نبنمن،ویایکمخاطبا ییاینظاندیشترفایتا یزمق ا حالسخنگفت.ای
حلی 
تشکاۀیالرلیاء عطای ،ف،لی یی به مناّفی حلّاج یخش،اص ایاه یست ر ت،ایل میکند که
یهل ظاها یر یی به کفا منلو کااند ر ظاهابینا سخن «ینایلحق» یر یی ایک نکااند.
یگاچه حلّاج هنگامی که سخن ینالحق با زبا آریا ،ای لباس یهل صالم ،شاع ر سنّت
بوا؛یمّابن یماایخبهخاطااینرمشهبیرییطااکااندرباعشلیرنظاایاند.یسیز
به ایی آریخشن حلّاج ،شبلی گفت«:آ شب با سا تابت یر شدم ر تا بامدیا نماز کاام.
سحاگاه مناجات کاام که یلهی یین بندة تو بوا ،مؤمن عایف ر موحّد ،یین با یر چای
کاا ؟ایخوی خطا یزحقشنیدمکهیینیزآ کاامکهساّماباغیاایمیا نهاا».
منطقیلطّیا نیز شاعا منشقد یست ،عاا نگا ر شاییا
(عطای ،1371 ،ص  )583-595ای  
عقیدتیظاهابینا سببشد:
عّ،ررهکوتررهمرریکررن زی جایگرراه
بواشرررا یلقّ،رررهحرررالیعرررزمییه




ای ایسشا یااشاه ر یلا رزیا نیز به شاییا حال ر مقام توجّه اییا ر یحلاس میکند،
گونهی یست که
خطاآفاین یست ر یرضاع به  

یطنا سخن ر شام جز یّات بایی

یگوید:
یتویندهاسخنیکهایالاییابهزبا آریاراییایا حکایتم 
نم 
بندیزیینکسریعفیسایینیلرت
زی کهیینجاموضرعیغیراینیلرت




( )4474
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منکری آ ییکرهشرامآ اهر 
ریاه آ شامخاباجا اه 




( )4473
چو سایکمو نیلتیینجایگاه
جزخموشییر نیلتییرنجایگراه




( )4479
یاهد.
سخنگفشنتاجیلم 
رسکوتییبا 
منطقیلطیافقایکجابهمخاطبحقیقیریصحا خوی باریهة«یصحابنا»یشایه
ای 
یکند ر آ ای یایا کشا ر بند یز یسید ماغا به ماحلۀ فنا یست که شاعا یز
م 
یکند:
ایخویستیصحاب بای یایمۀسلوکرمقاماتبندیزفنایاام 
لرریکنیزییهمثررالیصررحابنا
شامجلشندیزبقابنردیلفنرا




( )4312
نجاست که میتوی حدس زا ،عطای گاهی ایس ر کالسی ایششه یست ر
ای یی 
دهیند یا یایینی که ای سلوک به یر است یییات ایاه
یصحابی که سخنا ر یی میشنی 
یشایهی 
یشوا که چای ای آثای ر به یین یصحا  
بواهیند؛ یما یینجا یین یاس مطام م 

یطلبد.
نادهیست.یاسخبهیینیاس ،بایسیجدیگانهی م 
نتيجه
یز تحلیل منظومۀ منطقیلطّیا با یریکاا بافت موعنیّشی ر نق

بافت ای چگونگی

ییابی عویملی ه چو اریة زندگی عطای با تمام فایز ر
شکلگیا یین منظومه ،ایم 

بها،نیاابویبهعنوی مکا زندگیر باحویاثیکهباآ سپا شده،بابین شاعا
نای 
گوشهناین که فقا به عال 

ای سارا منظومه تأثیا گشیششه یست ر عطای یی یز شاعا 
یکند .ییاۀ عطای ر عدم نیاز مالی ر یز همه مه تا نبوا فاا
ایر توجّه اییا ،اری م 
شایلشۀ سشای

یشوا ر مشفارت یز شاعای ه اریة خوا عمل نماید ر
نیز سبب م 
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منظومهی یی به هیچ کس تقدی نکند.ر بای افاع یز یندیاۀ خوا منطقیلطّیا یی سارا

یتوینند یز آ بهاه باند؛ زیای شیوة
که هاچند ایخوی فه مخاطب خاص یست؛ یمّا همه م 
تمثیلیربیا حکایتبای تفهی مطالباشوییعافانیبای ایکعامّهیست.
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منطقیلطیا،شبکۀ
موضوعیندکهایآفاین بنا ت،ویاها  

یافشهها یینیژره ناا اهندةیین
ییغ سااگی ظاها  ،ییهیدگی ظایف ر نازکی
دهی یز م،الل بیانی نق اییند که عل 
ایه تنی 
یبخاد،چنا کهبای تحلیلآ ناگزیابایدیجزی ت،ویاهاییشکافتربایسیکاا.
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«صناعاتکنایهمحوی»اییندرایگاشگااها یابییزیسِیینشگااها یابیعاییم 
منطقیلطیا،کنایهها (مفاارتاکیبی)بهمثابهسشو هاییملشحک ر
ایهندسۀت،ویاها بالغی 
یشوند.
یهمالمااهدهم 
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منطقیلطیا،شگااها یابیمنفاا،صناعاتآمیغی.
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تاییخرصول97/1/23:تاییخیشیا 97/2/29:

مقدمه
ت،ویا ،تقایا ت،وّیها مبشکاینۀ هناری ر تجلّ عینیِ یندیشتها ذهنی یر یست که
صویتگا ،به اسشیای یبزیی ماخّص (مثالد زبا بای 

یز یسِ تاسی ای ذهن ر ضمیا 
یگشییا .ای یین ییسشا شاعا ،مجموعۀ
یابیات ر ینگ بای نقّاشی) ،یا به یهنۀ حیات م 
الها  خاصی که ای مخیّلۀ خلّاعۀ یر شکل گافشه یی به رسیلۀ عن،ا زبا ر
تجاید خی 
یاییا.ای علمار شنا ،ت،اّف شاعا ای
یبزییها مخشلفِ آفاینندگیِ آ م،وّی ر مجلّ م 
زبا سبب خلق ت،ویا میشوا؛ یین اگاگونی به رسیلۀ بهکایگیا عناصا شکل
یباشند.هناریباکاف
یگیااکهایمجای زبا رجوااییاریزعابلیّتها ذیتیآ م 
م 
ربهاهگیا یزیینیبزییها،ایهنجایطبینیزبا استبااهربهریسطۀهمیناستکای ،
یزند.بهیینتاتیب،ت،ویابهمجموعۀت،اّفاتبیانیرمجاز 
استبهآفاین ت،ویام 
یشوا.
(یز عبیل تابیه ،یسشنایه ،کنایه ،مجاز ماسل ،تمثیل ،یسناا مجاز  )...یطالق م 
یی کهاییینیژره بهعنوی م،الل
(شفینیکدکنی،1387،ص9ر.)21یبزییها یاب 
منطقیلطیامویابایسیرسنج عاییمیگیاند،شاملارگونهیز
ساختبنا ت،ویاها  
یبزییهارعن،اها بیانییند.یینارگونهیزصناعاتیابیعبایتندیز:
 .1شگااها منفاا:که خوا شامل فنو بالغی «تابیه»« ،یسشنایهها (م،اّحه ر مکنیه)»
یشوا؛
ر«کنایۀمنفاا»م 
یگیاند ر ای یین مطالنه ،با
 .2صناعات تاکیبی:که ای بایبا شگااها منفاا عایی م 
عنوی ها صناعات «کنایهمحوی» یا «شگااها تاکیبی» یز آنها یاا میشوا ،شامل
شگااها «یسشنایةکنایه»«،یسشنایةییهامیکنایه»ر«یسشنایةییهامیکنایۀتابیهی»میشوا.
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که به شیوة کشابخانهی نوششه شده یست ،میکوشد تا ضمن بایسی ر

یبزییها یابی منفاا (تابیه ،یسشنایهها م،اّحه ر مکنیه ،ر کنایهها مفاا) ر

تاکیبی(یسشنایة کنایه،یسشنایة ییهامی کنایه ،ریسشنایة ییهامی کنایۀ تابیهی) ای تحلیل
منطقیلطیا ،میزی تأثیاگشیی شگااها آمیغی «کنایهمحوی» با
سازهها ت،ویاها  

هندسۀیینت،ویاهاییبهنمای بگشییا.
پيشينۀ پژوهش

منطقیلطیا ،عموماد غالب توجّهها به جانب مننی ر
ای بحث بایسی یجزی ت،ویاها  
فحوی کالم بواه ر ای بخ

ریکار صُوی خیال ،بیاشا به تحلیل «نماا»ها یاایخشه شده

یست؛ یمّا ای ت،ویاها یین یثا گای سنگ اعیقهی نهفشه یست که نااید آ یز
سخنسایییرحشّیسبکریال شنا عطای
ییز ها بالغیکالم،توینمند ها باال  
یکاهد ر آ توجّه به تأثیا ر میزی باال م،اف «شگااها تاکیبی» ر «صناعات
م 
کنایهمحوی»بهعنوی م،اللبیانییصلیریاکایبااایساخت رساخشما ت،ویاها یین
یبدیل یست .الجام یز یین منظا تاکنو هیچ یژرهای به بایسی هندسۀ سازة
یثا ب 
منطقیلطیا نپاایخشه یست؛ یمّا چند یژره
ت،ویاها  

که به تنایف ر بحث مبنایی ر

ساخشای ایبایة «صناعات کنایهمحوی»ر گاه چند صناعت خویاارند آ (نوعاد ای سبک
یاایخشهیند ،یز یین عاییند .1:مقالۀ «ییانهاا بایفزرا ار فن

هند ر ار مویا بیار یز آ )
ایگابافنو چهایگانۀعل بیا »یزسیار حقجو(1381ر)1381؛.2مقالۀ«طافرعوعر
شگااها یابی ناشناخشه» یز هما نویلنده ()1389؛  .3مقالۀ «سبک هند ر یسشنایة
بهریژه یز یین صناعت ر چند شگاا یابی
ییهامی کنایه»ه یز یر یست ()1391که ای آ  
ه خانویاه با آ بحث کااه ر ماهیّت آنها یی ای مقایله با یکدیگا تبیین کااه یست؛ .4
یایا نامۀ یبناا کنایه ای غزلیات صا ب ( )1391به کوش
ییهنمایی سیار

م،طفی میاایی یضایی ر به

حقجو نیز به صویت مطالنۀ مویا ینجام شده یست؛  .5مقالۀ

«کنایهیاایز تاکیبی ای یشنای رحای بافقی» ( )1392یز سیار

حقجو ر ملنوا

گونهی 
یسکندی کهایحوزهی بیار یزسبکهند صویت گافشهیست؛  .3مقالۀ « 
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نامه انجمن مفاخر

کنایۀ آمیغیایغزلصا ب»()1393بهعل سیار حقجورم،طفیمیاایییضاییکه

ضمنمطالنۀ مویا بهتکمیلرتوسنۀ مباحثمقدمکوشیدهیست؛  .7یایا نامۀ بایسی
ارگونه کنایۀ تاکیبیایغزلیاتبیدل()1393بهکوش محلنسامد کهیینکاینیز

بهصویتمطالنۀ مویا ینجامشدهیست؛ .8یایا نامۀ بایسیکنایاتتاکیبیایغزلیات
کلی همدینی()1395یزمحمّدمالییکهیینیایا نامهنیزبهصویتمطالنۀ مویا ینجام
شدهیست؛.9مقالۀ«کافرتکاملیکصناعتسبکساز»()1395یزسیار حقجور
ایغزلها حافظ

م،طفیمیاایییضایی کهبهبایسیصناعت«یسشنایة ییهامیکنایه» 
غزلها صا ب»
گانهساز ای  
یاایخشه یست؛  .11مقالۀ «بایسی یکی یز ییهها بی 
بایسییکییزصناعتکنایهمحوییننی

(یشیافشهشده)یزحقجورمیااییکهبهتبیینر
شگااتاکیبی«یسشنایةییهامیکنایۀتابیهی»ایشناصا بمییاایزا.
 .1چهارچوب مفهومی
هاهنامندنلبتبهیدیدهها حلّیییایمو رتأمالتایکیها ایر ربیار خوا،

نظاخاصیاییاکهمیکوشدآ باایشتراییافتییایهیأتزبا ربیانیکهمخشص

بهخوایرست،ییی هاهد.یینتال شاعاایییسشا نمای نگاهها ذهنیی یزمجای 
میشوا.بایت یعشقاا ایشت
بیانیملشقلرمشفارتیزایگای سببییدییییدیدة «سبک» 
یکنند تا نوششههایاا عای یز ها سبکی باشد نیز ،اییی 
که حشّی هنامندینی که سنی م 
یسبکی یننی سبک( .صفو  ،1381 ،ص )58
سبک خاص خوا هلشند ر خوا یین ب 
یاهد نیز تقایباد با همین
تنایفی که یسشاا بهای یز یصطالم سبک ای یعلی یابیات ییی ه م 
منویل یست .ای نظاگاه بهای ،سبک عبایت یست یز« :یر خاص یاییک ر بیا یفکای به
رسیلۀتاکیبکلماترینشخا یلفاظرطازتنبیا»(.بهای،1339،صا)بایینتوضیحات،
اید ر زبا ها هنامند مشفارت یز ایگا هناریی یست ر بای کاف ر بایسی ت،ویاها 
ژهی باخویایی ر تاکیبی یز نگاه ر زبا یست) نیازمند یبزیی 
یر (که یز تاخّص ری 
مخ،وص ر کایآمد بای رییسی یست .یکی یز محکها ر یبزییها بایسی عناصا
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«سبکشناسی»یست که ای «زبا شناسی ر یابیات با شیوة یفشایها 

زبانی یفایا یطالق میشوا»( .فشوحی ،1392 ،ص  )34ر «همیاه یز طایق مقایله عابل
یاییکیست»( .شفینی،1371 ،ص )37ایحقیقت،سبکشناسیبامؤلفههاریاییمشاها 
مخ،وصیکهایزماةیمکاناتییناین یست،بهمقایلۀباخویاها زبانیهنامندی ای
مویجههباتأمالتایرنیربیارنیشا مییاایزا.

بایسیرسنج

یبزییها یابیرعن،اها بالغیموجواایزبا شاعای ،یکییز

شیوهها اعیقرمشایکبای شناخترتاسی سیاتطوّیت،ویاها شنا یست.اییین
یر  ،بایسی شمای ر شیوة بیا عن،اها یابی بای ینشقال صوی نوین ذهنی یهمیت
یگیاا.هما طویکهییاشاذکاشدای
بهسزیییاییارلشیبحث«بلامد»اییرلویتعاییم 

یسشنایهها 

یین یژره  ،ار گونه یز م،الل یابی یننی یبزییها یابی منفاا (تابیه،
م،اّحه ر مکنیه ،ر کنایهها مفاا) ر تاکیبی (یسشنایة کنایه ،یسشنایة ییهامی کنایه ،ر
سازهها ت،ویاها منطقیلطیا مویا بایسی ر
یسشنایة ییهامی کنایۀ تابیهی) ای تحلیل  
یگیاا.
سنج عاییم 
 .1 .1شگردهای منفرد در منطقالطير:

ای خ،وص شگااها یابی منفاا باید گفت که نامبااییی این بالغت ر که عموماد
یزآباخویمکشبیسشاابزیگعبدیلقاهاجاجانیسیای میشوندررنظایهیاایزینیچو 
(سکاکی 1348 ،هر  .ق ،ص  141ر ( ،)141خطیب عزرینی 1312 1،هر  .ق ،ص  )53ر
کااهیندکهار
(تفشازینی،1417،ص)319ساخشما «عل بیا ییایچهایموضوعمحدرا 
تا یز آنها ذیتی هلشند ،یننی مجاز ر کنایه ر ار تا ایگا که تابیه ر یسشنایه باشند ،یکی
بهعنوی یایهی ر علمشی یز یک یصل
بهعنوی رسیله مناّفی شده ،یننی تابیه ر ایگا  


« .1ثم اللفظ المراد به الزم ما وُضِعَ لهُ ان قامت قرینة على عدم إرادۀ فمجاز و اال فکنایة و قدم علیها الن
معناهُ کجزء معناها .ثُم منهً ما یبتنی علی التشبیه فتعین التعرض له فانحصر المقصود من علم البیان فی الثلثه
التشبیه و المجاز و الکنایه».
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مناّفی شده ر آ یسشنایه یست»( .شفینی ،1387 ،ص  1)43یز آنجایی که بایسی ینویع
بهجز یسشنایه) مابوط به عل مننیشناسی یست( ،شمیلا ،1383 ،ص  )22لشی یین
مجاز ( 
یسشنایهها م،اّحه ر مکنیه ر

مطالنه فقا به بایسی سه عن،ا بیانی ایگا یننی تابیه ،
کنایه ای ت،ویاها شنا خویهد یاایخت .مجموعۀ یین سه صناعت (تابیه ،یسشنایه ر
یاهند.
کنایه)شگااها منفااییتاکیلم 
 .1 .1 .1تشبيه

یصطالم «تابیه» ای این

بیا به مننا همانند کاا چیز به چیز ایگا یست؛

«التشبیه دالله علی مشارکة امر المر فی المعنی»( .خطیب عزرینی،1312 ،ص  )53ماارط
ایرغنما باشد؛ یننی با یغایق همایه باشد.
با یین که آ مانندگی مبشنی با کش یا حدیعل  
یگویی مانند کاا (تابیه م،دی با تفنیل یست که یز بای 
توضیل یین که همین که م 
تندیه به کای مییرا) مننای

یین یست که آ ار چیز به ه شبیه نیلشند (ر یا الیعل

یکنی .
شباهشاا آشکاینیلت)ریینماهلشی کهیینشباهتیییاعارباعایییاآشکایم 
(شمیلا،1383،ص)13مثالدایم،اعارّمبیتزیایر بهماهتابیهشدهیست:
زراایمالیررررردآ خویشررررریدِییه
استِباّیدهبهیر هر چرومراه




( )2313
(عطای،1387،ص)174
ای یین یژره  ،شگاا «تابیه» شامل همۀ ینویع یین صناعت (خیالی ،رهمی ،مفاا،
یشوا.عطای
مقیّد ،ماکّب ،جمع ،ملفوف ،مفارق ،تلویه ،عکس ،ماارط ،ینها ر )...م 
ای ییسشا آفاین

ت،ویاها شنا خوا  573ماتبه یز یین شگاا بالغی بهاه گافشه

یست.
یماند؛رلی
یتویند بهمبانیعزرینی رسکاکیرفااییم 
.1یلبشهتفشازینیبهعنوی شایمتلخیصتاآنجاکهم 
اینهایتناخانوا خوایییزشیوةیینارایتنایفعل بیا رمنجاشد یینتنایفبهتقلی مشکوی
حقجو،1389،ص)23
یکند (.
یظهایم 
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 .1.1.1استعاره

یگیاا؛ «والمجاز مُرسل ان کانت
شگاا «یسشنایه» ای یصل ای زماة مجازها عایی م 
العالقة غیرالمشابهة و اال فاستعارۀ و کثیراً ما تَطلُق االستعارۀ علی استعمال اسم المشبَّه به
فیالمشبّه فهما مستعارمنهُ و مستعارلهُ و اللفظ مستعار»( .خطیب عزرینی1312 ،هر.ق،ص
)53یین صناعت «ای لغت م،دی با یسشفنال یست ،یننی عاییهخویسشن لغشی یی به جا 
بهکای
بهجا ریهة ایگا  
ریههی ییبهعالعۀماابهت 
لغتایگا ؛زیایشاعااییسشنایه ،
یباا»( .شمیلا،1383 ،ص )57یسشنایه ار نوع یست.1:م،اّحه؛ .2مکنیه.ای «یسشنایة
م 
م،اّحه»شاعا یکی یز ار طاف تابیه یی ذکا ر طاف ایگا یی یییاه (همایی،1333 ،ص
یکند؛بای نمونهایبیتزیا«،گلانِنیلوفا »یسشنایهیز«آسما »یست:
)251م 
تیغیییزاللهخو آلرواکراا
گلاننیلوفا ییاراکراا




(عطای،1387،ص)79
ای یین شیوه ،شاعا نخلت «آسما »(مابّه)یی به «گلان نیلوفا »(مابّهبه)مانند کااه
رسپسباحشف«آسما »،مابّهبهییذکارمابّهیییییاهکااهیست؛لشییینشگاا«ایمی
یگلشاا؛
سخنریایبایباخوینندهیا شنوندة خوا ایم 
یست ،تنگتارنها تایزتابیه که 
یز یین یر  ،یاریاگی هنا ر ییز

زیباشناخشی آ یز تابیه فزر تا یست؛ زیای

یینگیزا»( .کزیز ،
یآریا ر به اینگ ای سخن بام 
سخنارست یی بی تا به شگفشی ایم 

،1373ص)94
باخی یز یسشنایهها م،اّحۀ شنا عطای مخشص به خوا یر ر علمار فکا یرست.
نگاهی به ملشنایلهها یسشنایهها م،احۀ یر (خدی ،ییه حقیقت ر منافت ،سیماغ ،حای 
ریههها یزنوععافانی رمناأآنهایز
یاهدکهبیاشایین 
یلهی ،ییهسلوک،ییار)...ناا م 
ساچامهها یتملفا خیال یین شاعاِ عایف یست.ای نظاگاه یر سیماغ خدیست ر خدی

یااشاه ر بای یسید به حای یر ،باید یز ییه سلوک که ه چو اییایی یست هیف،
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منطقیلطیا ،عطای  312ماتبه یز یین صناعت بای خلق ت،ویاها شنا بهاه
گششت .ای  
گافشهیست.
یسشنایةمکنیه،یکییزگونهها مه یسشنایهیست.ایییننوعیسشنایهکهتابیهایال
یآریا؛ یمّا یز
گوینده ملشوی ر م ما یست ،شاعا مابّه یی ذکا کااه ،مابّهبه یی ای لفظ نم 
یآریا که الیل با مابّهبه یست( .همایی،1333 ،ص )251
نهی ای لفظ م 
لویزم مابّهبه عای 
یکند؛یمّا مابّهبه (ینلا )یی حشف
بای مثال ،ای بیت زیا شاعا فشنه یی به ینلا تابیه م 
نهها چا نی خوی  ،ملت ر آمااة بیدیی (باز) شد یی ذکا
کااه ر یز لویزم آ  ،عای 
یکند:
م 
فشنرررررهییبیررررردییییییوسرررررتبررررروا
زی کهچا ِنی خرویب ملرتبروا




( )779
(عطای،1387،ص)111
منطقیلطیابهکاییفشهیست.
یینشگاایابی85،ماتبهایساختت،ویاها شنا  
 .1 .1 .1کنایه

صناعت کنایه یکی ایگا یز شگااها بیانی ر «یز صویتها بیا یوشیده ر یسلو 
هنا گفشای» (شفینی ،1387 ،ص  )43یست .یمّا یی

یز تنایف ر ذکا مثالی بای یین

صناعت ،ذکا یین نکشه ضاری یست که گاهی یهل یا  ،ار شگاا بیانی «کنایه» ر
یگیاند.مثالداییینبیت:
«یسشنایةم،اّحه»ییبایکدیگاایآمیخشهریششباهم 
نمرررازشرررامزصرررحنفلرررکنمررروامرررای
عارسچا کرهبنهفرتیر ایخراری




(ینوی ،1334،ص)113
به یعشقاا م،فّا ( ،1388ص  ،)435تاکیب «عارس چا » به «مننی خلار زیینعطا
یایند (اهخدی،
کنایه یز آفشا عال تا یست».ماحوم اهخدی نیز یین تاکیب یی کنایه م 
مدخلریهة خلارسیایگا )؛یمّاایریعع،تاکیب«عارسچا »یسشنایهیز«آفشا »یست
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نکشهی 
نه کنایه.ای یینجا (ای کمال تویضع ر یحشایم نلبت به نظا ر عل آ بزیگوییی ) 
عابلعاویستکهاییایمۀیینیژره نیزنموااییارآ نکشهیینیستکهایتشبنات
گشششه (ر حشّی یمارزین) ،ماز اعیق ر باییکی میا صناعات «یسشنایه»ر «کنایه»ماخّص
ناده یست ر مشأسفانه یابا ما گاه اچای خلا ر لغز شده ر ساحت یین ار شگاا یی با
خشهیند.بای نمایاند یین مدعا الزم یست نخلت ،ماهیت صناعت کنایه یی بایسی
ه آمی 
کنی .
کنایه یز«م،دی(کنییکنی)یا (کنایکنو)یننیه بهصویتناعصیا یره ناعص
ریر  ،به مننی یوشیده سخن گفشن یست»(تجلیل،1385 ،ص )81ر عبایت یست یز ذکا
مطلبی ر اییافت مطلبی ایگا ر یین اییافت یز طایق ینشقال یز الزم به ملزرم صویت
یگیاا«:لفظ أُریدُ بِه معناهُ مع جواز ارادتهِ معهُ .فظهر انها تخالف المجاز من جهة ارادۀ
م 
المعنی مع ارادۀ الزمه .و فرق بان انتقال فیها من الالزم و فیه من الملزوم .وردّ بان الالزم ما
لم یکن ملزوماً لم ینتقل منهُ و حینئذٍ یکون االنتقال من الملزوم»( .خطیب عزرینی،1312 ،
ص)53ای یین صناعت ،شاعا یا آفاینندة سخن میکوشد «جمله یی چنا تاکیب کند ر
بهکایبااکهذهنشنونده،یزمننینزایکبهمننیاریمنشقلگااا»(.همایی،1333،ص
)253یسکنایهعبایتیستیز«ذکامطلبیراییافتمطلبیایگارییناییافتیزطایق
یگیاا»(شمیلا،1383 ،ص )235ر لشی ای صناعت
ینشقال یز الزم به ملزرم []...صویت م 
کنایه باید بشوی ها ار مننی الزم ر ملزرم یی یز عبایت اییافت؛ یننی ظاها کنایه باید
ییست باشد (بای مثال ای کنایۀ «سیهکاسه»ممکن یست ریعناد کاسهی سیاه موجوا باشد
(الزم)ر مننا کنایی آ بخیلی ر خلیلی (ملزرم)یز طایق سیاه بوا آ کاسه حاا 
یشوا ر یا ای مثال «ایِ خانۀ فالنی باز یست» (الزم)ای ظاها ع یه ،ریعناد ای خانۀ یر باز
م 
ییستبوا 

یشوا.یس 
یست ر مهما نویز (ملزرم)به ریسطۀ باز بوا ای خانه حاا م 
ممکنیالسشنایه باشد.ای بیت باال،

ظاها کنایه ،ناگزیا ر بایلشه یست ر کنایه نباید ای یصل 
تاکیب «عارس چا » ،یسشنایه یز «آسما »یست؛ یننی آفشابی مانند عارس چا ر یین
یشوا؛
لها یژرهاگای ییجمند ،یین من ل ایده م 
کنایه نیلت .ای بلیای یز تحلی 

نامه انجمن مفاخر

128

منطقیلطیا.بای نمونه ،صااق گوهاین (عطای ،1372 ،ص)313ای
شامها  
خاصه ای  
یایند:
تحلیلبیتزیا«عقلماایْزیا»ییکنایهی یزنَفْسساک رنفسیمایهباللوءم 
عقلِماایْزیاکنباالبَردَل
تایکیبینییَبَدییبرایزل
( )344




ایحالیکهعقلماایزیااییینبیتیسشنایهیست،نهکنایه.نیزشفینیکدکنی،نقّا 
غیبییایبیتزیاکنایهیزحقتنالیگافشه(عطای،1387،ص)327کهاییصلیسشنایه
یباشد:
م 
گفررتتررانقّررا غیررب نق ر بلررت
چینیا ییشدعل ،ینگاتِاست




( )824
عطای با  1937بهاهگیا یز یین شگاا ،عاطبۀ ت،ویاها خوا یی به اسشیای یین
تها فقا یز آباخوی یین فنِ بیانی
یآفایند؛ تا جایی که ت،ویاها باخی یز بی 
صناعت م 
بهاهگیا یز یین شگاا،
یگیاا .بای نمونه ای بیت زیا شاعا با چهای ماتبه  
شکل م 
ت،ویاها ییوسشهی ییآفایدهیست:
استایزاجامهباتنچاککاامو باه کندرساباخاککاا
( )3912
کنایهها یینبیتعبایتندیز«استایزا »«،جامهباتنچاککاا »«،مو باه 
کند » ر «سا با خاک کاا » که با حشف آنها چیز یز بیت ر ت،ویاها آ باعی
تها زیانیزباهمینمنویلیست:
نخویهدماند!سازرکایبی 
چو ندییمهیچآبیباجگابیجگانانی اه،خون مخوی
( )1785
ی بررهانیررابرریسرراریررا آمررده
خاکباسا بااییمرا آمرده




( )2372
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 .1 .1شگردهای آميغی در منطقالطير:

ای خ،وص بایسی ت،ویاها یز منظا گونۀ ارّم ،یننی شگااها تاکیبی باید یذعا 
ایشت که مطالنۀ یین م،الل یز نظاگاه سبکشناسی بلیای بایلشه ر حا ز یهمیّت یست.
یساساد یین شگااها یز تاکیب عن،اها مفاا ر بالغی گاره نخلت حاا میشوند؛
بنابایین ای حیطۀ  صناعات تاکیبی ،یبزییها یابی گاره نخلت که هاکدیم بای خوا
عن،املشقلیایزیباییشناسیرساختشنامحلو میشوند،باه تلفیقشدهریسیز
یینتاکیب،ایگاعن،ا منفاامحلو نمیشوند.نکشۀمه ایبایةصناعاتتاکیبییین
یگیاند.باهمین
یستکهشگاا«کنایه»ایماکزرایگاصناعاتیابیباگااآ عاییم 
یی که عابلیت تاکیب با کنایه یی اییند ،صناعاتِ
یساس «یز آمیز عناصاِ بیانی یا بدین 
جدید خلق میشوا که تحت عنوی صنایعِ کنایهمحوی یز آنها نام بااه شده یست».
(میاایییضایی،1391 ،ص)31یس مایا یز شگااها آمیغی یا تاکیبی ای یین یژره 
یشوا.1:کنایهها 
صناعات «کنایهمحوی»یست؛ لشی ای یین یساله ار گونه کنایه مطام م 
یآمیزند.
مفاا کهایگارهنخلتجااییند؛.2کنایهها تاکیبیکهباایگاشگااهام 
بای یاهیز یز خلا یین ار گونه ،به کنایههایی که ای گاره نخلت جا اییند« ،کنایهها 
منفاا»ربهکنایههاییکهایگارهایگاهلشند،کنایهها تاکیبیگفشهخویهدشد.
یگیاند،عبایتندیز:
یمّاشگااها «کنایهمحوی» کهاییینمطالنهمویابایسیعاییم 
«.1یسشنایةییهامیکنایه»(حرقجرو،1381،ص 425ر)423؛«.2یسرشنایةکنایره»(حرقجرو ،
،1391ص)257؛«.3یسشنایةییهامیکنایۀهمایهباتابیه»(.میاایییضایی،1391،ص)84
 .1 .1 .1استعارۀ کنایه

یاهی که ای ریعع عافاد
یسشنایة کنایه« :یین یست که کنایهی یی به چیز عاییت م 
اییی آ نباشد»؛ (حقجو،1391،ص)233یننیایذیتیینیسشنایه،کنایهرجوااییا.
ییابی  .1:یسشنایة مکنیه؛  .2کنایه.
یگا یین صناعت یی تجزیه کنی  ،به عناصا زیا است م 
بهتحلیلیینبیتینوی توجّهکنید:
زسا یریریتوفیرقتلرتنرزاخراا
یهکاسرهچرا ییرارزه
سپیدکایرسر 




(ینوی ،1334،ص)187

نامه انجمن مفاخر

112

ایبالغتسنّشیعموماد«سا یرییِ عقل ،ر سپیدکای ر سیهکاسه بوا ِ چا ییارزه»
یاینند.یینتحلیلایستیست؛یمّاایآنهابهرجهکنایییابهشابگویی 
یییسشنایةمکنیهم 
کنایهها موجوا ای بیت (سا یریی ر سپیدکای ر سیهکاسه) توجّه ناده یست ر یین
ینماید.بای تاایل یبیاتی یز یین است باید به آمیغی بوا ِ آنها
موضوع تحلیل یی ناعص م 
توجّه کاا .ای حقیقت ،صناعت یسشنایة مکنیه ،بلیا یست ر ماشق یز صناعات ایگا

نیلت؛یننییزیجزی مخشلفیکهبایکدیگاتاکیبشوندرصناعتآمیغیِجدید ییبه
رجوا بیاریند ،تاکیل ناده یست ،بلکه ای ذیت ر ماهیت خوا ،منفاا ر مجزیست؛ یمّا ای
صناعت یسشنایة کنایه ،چند صناعت مجزی ر مشفارت ،یننی شگااها شنا ِ «یسشنایة
یآمیزند ر یز آمیز ِ یین صناعات ،صناعتِ آمیغیِ
مکنیه» ر «کنایه» با یکدیگا ایم 
یشوا.
«یسشنایةکنایه»حاصلم 
منطقیلطیا:
تحلیلخطّینمونههایییزیینصناعتای 
ی خررااساگاررشۀایگرراهتررو
عقلییسایشرشهگر ایییهترو




( )81
(عطای،1387،ص)82
کنایهها ینلانی«ساگاشهبوا »ر«گ کاا ِسایششه»«+یسشنایةمکنیره»(نلربتایا 
کنایههابه«خاا»ر«عقل»)=صناعت«یسشنایةکنایه»:
نررررامایا خررررایبلرررریایمنهرررراا
تاچویرییاستباخایمنهراا




( )1742
(هما ،ص)149
نلبتایا کنایرهبره«نرامایا »)=
کنایۀینلانی«خایباکلینهاا »«+یسشنایةمکنیه»( 
صناعت«یسشنایةکنایه»:
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باساتیفلایکااهیرزرشب
تو،بهیمایر،فشااهایطلرب




( )2119
(هما ،ص)131
کنایۀینلانی«یفلایباساکلینهاا »«+یسشنایةمکنیه»(نلربتایا کنایرهبره«نَفْرس»
کهنهاامحشرفم،اعنخلتیست)=صناعت«یسشنایةکنایه».
عطای ای ییسشا خلق آفاین

منطقیلطیا 257،ماتبه یز یین شگاا آمیغی
ت،ویاها  

بهاهگافشهیست.شمای کهییاشارایبالغتسنّشی عمدةآنها ایزماةصناعت«یسشنایة
یشد.تأملیایمیزی یسشنمال
ییشا مغفولریععم 
یگافشندرعمومادرجهکنا 
مکنیه»عاییم 
یین ار شگاا نیز عابل توجه یست؛ صناعت تاکیبی «یسشنایة کنایه»تقایباد سه بایبا «یسشنایة
مکنیه»به کای یفشه یست ر یین یننی شاعا سوی بخاید ِ جا به یشیا ،کنایشی یی نیز بای 
منطقیلطیا
یشوا.جدرل ذیل ،نمای گا شمای یز یین شگاا تاکیبی ای بدنۀ  
آنها عا ل م 
یستکهبای نمونهرایییسشا یاهیزیزاییزگوییتاسی شدهیست:

منطقالطير

کنایه

مستعارمنه

مستعارله

شمارۀ بيت

یفلااگی

ینلا 

کوه

9

ساکای

ینلا 

عقل

12

خاکباسا
ماند 
همایاهشد 
باکلی
ینگاتای
اندی ماند 

ینلا 

خاکلای 

92

ینلا 

عجز

115

ینلا 

جا 

114

زبا گاوا 

ینلا 

آفشا 

1548

سانهاا 

ینلا 

عقل

1749

111

استعاره
کنایه
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عشیخویه

ینلا 

لطف

1833

بوا 
صیدکاا 

ینلا 

ری

2117

عایییافشن

ینلا 

ریر

2119

خوییبوا 

ینلا 

یلف

2119

یخویای
ب 

ینلا 

ال

2234

استیزتیایز

ینلا 

چیز

2533

بدیششن
ساتیزبوا 

ینلا 

همّت

2355

گافشاییندیی

ینلا 

ماغ

2918

بوا 
تیغبهاست

ینلا 

نفْس

2921

بوا 
نجسبوا 


ینلا 

نوی

2924

سابازا 

ینلا 

منی

2957

شامایششن


ینلا 

هاتبهات

3223

جا فااند 

ینلا 

جمال

3228

یاسیاست

ینلا 

ییه

3247

نموا 
الفارخشن


ینلا 

یبایا 

3338

ایهملایگی

ینلا 

عاقر

3423

بوا 
عدیاینی

یفالس
ینلا 

گو 

3431
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ینلا 

گو 

3433

یز...
تازهیریی


ینلا 

لطف

4225

جدول  .1نمونههایی از شگرد استعارۀ کنایه در منطقالطير
 .1 .1 .1استعارۀ ایهامی کنایه

یگیاا.ای یین
شگاا«یسشنایةییهامیِ کنایه»یز ارفنبالغی،یننیبیا ربدیعشکلم 
یشوا»؛
دهی  ،بدی عاییت ایاه م 
صناعت «کنایهی با لحاظ صویتی ریعنی ای یدی 
حقجو،1391،ص)237ای یین شیوه ،کنایه یز ساحت االلت بلیا ر که ای آ مننایی
( 
یگشییا ر منانی
هاچند ارالیه ،رلی سنّشی اییا ر خایج ر یا به انیا تلفیق ر تاکیب م 
یسازا.بهتحلیلیینبیتحافظاعّتکنید:
یکندرت،اریانوم 
جدیدیخشم 
بررررهصرررردقکررررو کررررهخویشرررریدزییرررردیزنفلررررت
کرررررهیزایرغسررررریهیر گارررررتصررررربلنخلرررررت




(حافظ،1391،ص)47
ای یین بیت ،شاعا کنایۀ ینلانی «سیهیر شد »یی یز مجای «یسشنایة مکنیه»به «صبل
میتوی ایهیأت«صبلنخلت»
میاهد؛صویتریعنی«سیهیر شد »یی 
نخلت»نلبت 
یتوی 
اید:صبل کاذ  ،صبل ایرغین یا تای بام که هوی هنوز تاییک ر سیاه یست ر لشی م 
صویت تاییکیییایآ اید«.سیهیر شد »صبلنخلتبه صویتریعنی،هیچ یبطی
بهمفهوم کناییآ ایعلمارینلانیندییا.ملزرم(=یسوی،بدکای،بدعمل،شامنده،خجل،
یآبار)بهییسشیای«صبلنخلت»نیلت؛یزیربهیرشد اررجهالزمیرملزرمیکنایه،
ب 
میشوا.خوینندهرعشیبایینت،ویامویجهمیشوا،یزیربهیرشد 
صناعت«ییهام»حاصل 
یبیند که باید مفهومی یی بای «صبل
یباا؛ زیای یر م 
یین ار رجه ر ایک ییهام ،لشّت م 
نخلت»خیال کند که خوا «صبل نخلت» ،صویت آ یی ای مفهومی ایگا اییا .بدین
تاتیب یز یمشزیج سه صناعت منفاا «کنایه»« ،یسشنایة مکنیه» ر «ییهام» شگاا تاکیبی
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یگیاا.ناایده گافشن ها یک یز صناعت یابی باال ر عدم
«یسشنایة ییهامی کنایه»شکل م 
توجّهبهخاصیّتگلشا رییوندیشیا آنهاایاییافترتحلیلصحیلتابلو زیباییکه
یکند.ای بالغت سنّشی که یبزییها الزم بای بایسی یین
شاعا ییی ه کااه ،خلل ییجاا م 
نمونهها به ذکا «حلن تنلیل»ر نهایشاد
ت،ویاها ر یجزی تاکیبی یی ندیشت ،ای تحلیل یین  
یگوید«:حلنت علیل
یشده یست.مثالد خامااهی ای تحلیل همین بیت م 
«ییهام»بلنده م 
یآید،
یگوید یگا یهل صدق باشی ،مثل صبل صااق یز نفس تو خویشید یدید م 
اییا .م 
عینکالمتویرشنگاخویهدبوا.باعکسصبلکاذ (کاذ ییهاماییا.1:ایرغین؛.2
یشوا(سیهیر ییهاماییا.1:یرسیاهبهمننا خجلرمنفنل؛.2
ایرغگو)کهسیهیر م 
تاییک)»(.خامااهی،1337،ص)231
منطقیلطیا:
تحلیلتوصیفیارنمونهیزیینصناعتای 
آفشررررررررا یزیشرررررر رکِعکررررررررسیر یر
زیاترررررررایزعاشرررررررقا ایکرررررررو یر




( )1213
(عطای،1387،ص)129
اییینبیت«،زیابوا »کنایهی یستینلانیکهعطایآ یییزطایقصناعت«یسشنایة
یاهد.یزسویی،صویتریعنی«زیابوا »ییمیتوی ایهیأت
مکنیه»به«آفشا »نلبتم 
«آفشا »مااهدهکاا(ینگزیاآفشا )؛«زیابوا »آفشا به صویتریعنی ،هیچیبطی
به مفهوم کنایی آ ای علمار ینلانی ندییا .ملزرم (= شامنده ر بیمایگونه بوا ،
الشکلشگی ر غمگینی ،منفنل بوا یز خجلت یا تاس یا یندره ر خا  ،زیی ر نزیی بوا )

بهییسشی ای آفشا نیلت.یز یربهیر شد ار رجه الزمی ر ملزرمی کنایه ،ییهام حاصل
یشوا ،یز یربهیر شد یین ار رجه ر ایک
یشوا.خویننده رعشی با یین ت،ویا مویجه م 
م 
یبیند که باید مفهومی یی بای «آفشا » خیال کند که خوا
یباا؛ زیای یر م 
ییهام لشّت م 
«آفشا »،صویتآ ییایمفهومیایگااییا:
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کرررروهییصرررردعَقبَررررهبررررایهمانررررده
یررررا ایگررررلترررراکماگررررهمانررررده




( )88
(هما ،ص)82
عطای ای یین ت،ویا ،کنایۀ ینلانی «تا کماگه یا ای گل ماند »یی یز مجای یسشنایة
یاهد.صویت ریعنیِ «تا کماگه یا ای گل ماند »یی ای هیأتِ
مکنیه به «کوه»نلبت م 
یلهیعماهی ،1378،

«کوه»میتوی مااهده کاا؛ باآمد ِ کوه یز الِ زمین که ای عاآ (
ص)7با تنبیا میخ یز آ یاا شده یست «والجبال اوتادا»ر نیز کما ایششن کوه (کماک 
ییاریا«.تا کماگه یا ای گل ماند »کوه به صویت ریعنی ،هیچ
آ )یین م مو یی م 
یبطی به مفهوم کنایی آ ای علمار ینلانی ندییا :ملزرم (گافشای ر م،یبت شدید)
یربهیرشد اررجهالزمیرملزرمیکنایه،کهیرلی حقیقی
بهییسشیای«کوه»نیلت.یز  

یست ای کوه ر ارمی مفهومی یست بای آ  ،ییهام حاصل میشوا.خویننده رعشی با یین
یباا؛ زیای یر
یشوا ،یز یربهیر شد یین ار رجه ر ایک ییهام ،لشت م 
ت،ویا مویجه م 
یبیند که باید مفهومی یی بای کوه خیال کند که خوا کوه ،صویت آ یی ای مفهومی
م 
ایگااییا.
منطقیلطیا:
تحلیلخطّینمونههایییزیینصناعتای 
هدهررر ردِهررررراا چررررروآمررررردیهلررررروی 
ترررراجبررررافرررراع نهاانرررردآ زمررررا 




( )1319
(هما ،ص)144
نلبتایا کنایه به «هدهد»)+
کنایۀ ینلانی «تاج با فاق ایششن»« +یسشنایة مکنیه»( 
ییهام (رجوا صویت ریعنیِ کنایه ای ملشنایله ر بییبطی آ به مفهوم کنایی آ ای حوزة
ینلانی)=صناعت«یسشنایةییهامیکنایه»:
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مرررریزنرررردصرررردگونهجررررو 

گاچررررهاییررررا


مررررننیررررایمکرررراایزریررررکعطرررراهنررررو 


( )985
(هما ،ص)119
نلبتایا کنایهبه«اییا»)+ییهام(رجوا
کنایۀینلانی«جو زا »«+یسشنایةمکنیه»( 
ییبطی آ به مفهوم کنایی آ ای حوزة ینلانی)=
صویت ریعنیِ کنایه ای ملشنایله ر ب 
صناعت«یسشنایةییهامیکنایه».مثالیایگابای اییا:
ایرررردهریمرررراا بررررهاییرررراشرررردفررررارا

گفرررررت«:ی اییررررراچرررررایایی کبررررروا
یوشرررررررریدهی 

جامررررررررۀمررررررررات چررررررررای
جوشررریدهی »

نیلرررتهررریچآتررر ،چرررای








( 1112ر)1111
(هما ،ص)121
نلبتایا کنایهبه«اییا»)
کنایۀینلانی«جامۀکبوایامات ییهید »«+یسشنایةمکنیه»( 
ییبطی آ به مفهوم کنایی آ ای
 +ییهام (رجوا صویت ریعنیِ کنایه ای ملشنایله ر ب 
حوزةینلانی)=صناعت«یسشنایةییهامیکنایه»:
هلررررتگرررراار هرررر چرررروطاررررتِسررررانگو 
رزشرررفقییرررنطارررتهررراشررربغررراقخرررو 
تیررررررررررررغز ایگاررررررررررررتیر

آفشررررررررررررا ِ
مرررریبررررااایطاررررتیر

ییررررنهمررررهسررررا








( 2333ر)2329
(هما ،ص)175
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کنایهها ینلانی «غاق ای خو بوا » ر «تیغز » « +یسشنایة مکنیه» (نلبت ایا 
ملشنایلهها ر

کنایهها به «گاار » ر «آفشا »)  +ییهام (رجوا صویت ریعنیِ کنایهها ای 
ییبطیآنهابهمفهومکناییآ ایحوزةینلانی)=صناعت«یسشنایةییهامیکنایه».
ب 
عطای438ماتبهیزصناعتتاکیبی«یسشنایةییهامیکنایه»ایساخشما ت،ویاها خوا
بیتاایدآفاین ییننوعت،ویاهایی
بهاه گافشه که ای نوع خوا یع عابل توجّهی یست  .
کهیز  ییهیدگیظایفیباخویاییند،ییاهاینوعتفکّارتأملشاعاایییایمو طبینش 
اییاکهباکافجزییاترییوندها ماشاکبینکن ها ینلانیبایدیدهها هملا 
طبینت شکل میگیاا .لشی شمای یین صناعات هنگام توصیف طبینت ر مظاها آ (مثل
آسما ،زمین،آفشا ،ماه،کوهر)...بیاشابهچا میآید؛چایکهکوش شاعابایافشن
ییوستهملانیمیا یینیدیدهها بیجا بایفشایینلانییست؛یمّاایجاهاییمثلایسشا 
بهاهگیا یز یین
شیخ صننا که ماجع یرییت ر نهاا یفشایها خوا ینلا یست ،میزی  
ییابد؛بهخ،وصیزبیت1252بهبندکهباریهة«گفت»
شگاابهطازمحلوسکاه م 
یشوارایعوو ،شمایکنایهها منفاایفزیی 
خواشیخصننا ییر یرییت خوی م 
بهصویت یندرمی ر غیاگزینای ناا ایاه شده)
ییابد .جدرل زیا (که ایاهها آ  
م 
منطقیلطیایست:
نمایا گاح وییایکندهرگلشااةیینصناعتایسایساییکاة 


منطقالطير

کنایه

مستعارمنه

مستعارله

شمارۀ
بيت


لبخاکی


ینلا 

بحا

11

سایفایخشن

ینلا 

کوه

13

کمابلشن

ینلا 

موی

17

خاکباسا

ینلا 

زمین

42

ماند 
بیساریا 

ینلا 

باا

91
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آمد 

استعارۀ
ایهامی
کنایه

سبزیو 

ینلا 

طوطی

818

استشلشنیز

ینلا 

با

858

آ 
آ کلییی

ینلا 

عطاه

833

باا 
ناشلشهیریی

ینلا 

با

834

ساکای

ینلا 

صنوه

1142

امنزا 

ینلا 

صنوه

1144

خو جگا

ینلا 

جام

1179

ایششن
ینلا 

ماغا 

1338

آهباآریا 
یاتشکلشن

ینلا 

آسما 

1341

تیزیربوا 

ینلا 

باا

1893

تانهالی


ینلا 

آسما 

2313

یااهیز

ینلا 

نلی 

2842



یر ...
یندیخشن



یشامی
ب 

ینلا 

بز

2993

سیاهکاا ِ

ینلا 

میغ

3113

عال 
بااهشد ِ

ینلا 

آ ِکای

3141
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آ ِکای
زخ زا 

ینلا 

چوگا 

3435

بانگ

ینلا 

ایی 

3449

کاا 
ییارسا
ب 

ینلا 

ریا 

3412

بوا 
ایخو نالشن

ینلا 

ال

3932

خاکلب


ینلا 

ماغ

4174

بهساگااید 

ینلا 

ماغ

4277

ی به...نموا 

ینلا 

سشایه

4333

سافایزبوا 

ینلا 

زلف

4334

جدول  .1نمونههایی از شگرد استعارۀ ایهامی کنایه در منطقالطير
 .1 .1 .1استعارۀ ایهامی کنایۀ تشبيهی

ساخشما یین شگاا تاکیبی هما ساخشای صناعت «یسشنایة ییهامی کنایه»یست .با یین
کبای کنایهی یی که
یشوا؛ یننی شاعا ی 
فاق که با عن،ا یابی تابیه نیز بدی یفزراه م 
مابوط به ملشنایمنه (نوعاد ینلا ) یست یی به اسشیای  شگاا یسشنایة مکنیه به ملشنایله
میکند(ملشنایله که صویت تقایبی یا یاعایی الزمِ آ کنایه یی خوا ایییست)ر
منلو  
یاهد.بهتحلیلیینبیتصا بتوجّهکنید:
اییایمه،خواِملشنایمنه(ینلا )ییمابّهعاییم 
چررررو صرررردفایحلقررررۀاییررررااال خررررامو بررررا 
بررررااهررررا گوهایفاررررا یررررا ترررراسرررراگررررو بررررا 




(صا ب،1335،ص)543
ای یین بیت« ،یا تا سا گو بوا »کنایهی یست ینلانی که شاعا آ یی یز طایق
میاهد.صویتریعنیِ«یا تاساگو بوا »یی
شگاا«یسشنایةمکنیه»به«صدف»نلبت 
میتوی ایهیأت«صدف»اید:یطالقنامگو ماهیبهصدفنیزیزیینجهتبایدباشد.
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«یا تاساگو بوا »صدفبهصویتریعنی،هیچیبطیبهمفهومکناییآ ایحوزة
کنیوشید ر خو گو کاا ) بهییسشی ای صدف نیلت.
ینلانی ندییا .ملزرم (= نی 
کبای
یکند؛یننیعملکناییی 
شاعابایسشفااهیزیایت«چو »خواییبه«صدف»تابیهم 
به ریسطۀ رجوا صویت ریعنی آ ای هیأت «صدف» یز مجای «یسشنایة مکنیه» به آ 
یشوا،
یشوا ر ایگابای ینلا با لحاظ رجه کنایی به هما «صدف»تابیه م 
نلبت ایاه م 
رجهشبهی که یز یصل مشنلق به خوا مابه یست!یز یربهیر شد ار رجه الزمی ر ملزرمی

کنایه ،که یرلی حقیقشی یست ای «صدف» ر ارمی مفهومی یست یسشنای بای آ ،
میشوا.خوینندهرعشیبایینت،ویامویجهمیشوا،یزیربهیرشد 
صناعت«ییهام»حاصل 
یبیند که باید مفهومی یی بای صدف
یباا؛ زیای یر م 
یین ار رجه ر ایک ییهام ،لشّت م 
خیالکندکهخواصدف،صویتآ ییایمفهومیایگااییا.
منطقیلطیا:
تحلیلتوصیفییکنمونهیزیینصناعتای 
اسررررتمررررنگیررررارمررررایفایرررراایس
اسرررتبررراسررراچنرررداییمچرررو مگرررس؟




( )253
(عطای،1387،ص)129
سخنری نیاابوی ای یین بیت کنایۀ ینلانی «است با سا ایششن» یی یز طایق شگاا

میاهد.صویت ریعنیِ «است با سا ایششن» یی میتوی 
«یسشنایة مکنیه»به «مگس»نلبت  
ای هیأت «مگس»اید« .است با سا ایششن»مگس به صویت ریعنی ،هیچ یبطی به مفهوم
کنایی آ ای حوزة ینلانی ندییا .ملزرم (=یایاا ر مات زاه بوا ) بهییسشی ای مگس
یکند؛ یننی عمل کنایی
نیلت.شاعا با یسشفااه یز یایت «چو » خوا یی به «مگس»تابیه م 
کبای به ریسطۀ رجوا صویت ریعنی آ ای هیأت «مگس»یز مجای «یسشنایة مکنیه»به
ی 
یشوارایگابایینلا بالحاظرجهکناییبههما «مگس»تابیهمیشوا،
آ نلبتایاهم 
رجهشبهی که یز یصل مشنلق به خوا مابّه یست!یز یربهیر شد ار رجه الزمی ر ملزرمی

کنایه،کهیرلیحقیقشییستای«مگس»رارمیمفهومییستیسشنای بای آ ،صناعت
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یشوا ،یز یربهیر شد یین ار
«ییهام»حاصل میشوا.خویننده رعشی با یین ت،ویا مویجه م 
یبیند که باید مفهومی یی بای مگس خیال کند
یباا؛ زیای یر م 
رجه ر ایک ییهام لشّت م 
کهخوامگس،صویتآ ییایمفهومیایگااییا.
منطقیلطیا:
تحلیلخطّینمونههایییزیینصناعتای 
بررررهجمررررع
عررررزمکاانرررردآ جفاکررررایی  
تررررابباّنرررردآ گرررردیییسرررراچرررروشررررمع




( )793
(هما ،ص)111
نلبتایا کنایه به شمع) « +ییهام»
دهشد سا» « +یسشنایة مکنیه» ( 
کنایۀ ینلانی «بای 
ییبطی آ به مفهوم کنایی آ ای حوزة
(رجوا صویت ریعنیِ کنایه ای ملشنایمنه ر ب 
ینلانی)«+تابیه»(نلبت ایا عمل کنایی به ینلا (ملشنایله)با یسشفااه یز یایت «چو»)=
صناعت«یسشنایةییهامیکنایۀتابیهی»:
هررر چرررروخویشرررریدسرررربکیرفرررراابررررا 
صررررررباکررررررنمااینررررررهرییرمرررررراابررررررا 




( )1414
(هما ،ص)133
نلبتایا کنایهبهخویشید)«+ییهام»
کنایۀینلانی«سبکیربوا »«+یسشنایةمکنیه»( 
ییبطی آ به مفهوم کنایی آ ای حوزة
(رجوا صویت ریعنیِ کنایه ای ملشنایمنه ر ب 
ینلانی) « +تابیه» (نلبت ایا عمل کنایی به ینلا (ملشنایله) با یسشفااه یز یایت
«ه چو»)=صناعت«یسشنایةییهامیکنایۀتابیهی»:
عاشررررقآ باشرررردکررررهچررررو آترررر برررروَا
گررررررررامیرسرررررررروزندهرسرررررررراک برررررررروَا





( )3331
(هما ،ص)221
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گامیر ر ساک
کنایهها ینلانی « 

نلبتایا کنایهها به
بوا » « +یسشنایة مکنیه» ( 

ییبطیآ بهمفهومکنایی
آت )«+ییهام»(رجواصویتریعنیِکنایههاایملشنایمنهرب 
آ ای حوزة ینلانی)« +تابیه»(نلبت ایا عمل کنایی به ینلا (ملشنایله)با یسشفااه یز
یایت«چو »)=صناعت«یسشنایةییهامیکنایۀتابیهی».
عطای  84ماتبه یز شگاا «یسشنایة ییهامی کنایۀ تابیهی» ای ییسشا خلق ت،ویاها 
یگیاا که میزی بهاهگیا یز یین صناعت تقایباد ه یا شگاا
منطقیلطیا بهاه م 
شاعاینۀ 
بهاهگیا ناچیزبهنظا
«یسشنایةمکنیه»(85ماتبه)یست.یگاچهاینگاهنخلتیینمقدیی 
دهتاینشگااها ت،ویاسازایشنا
ییسد؛یمّابایدتوجّهایشتکهیینصناعتیزییهی 
م 
فایسی یست ر تنها یز طایق سنج یین شمای ای شنا عطای با ایگا شنا یست که مننی ر
یکند.
نمواییدیم 


منطقالطير


مستعارله

شمارۀ
بيت
192

کنایه

مشبه

ساگاشه
بوا 
سابایده
شد 
یا تاسا
ساگاشه
بوا 
زییگایه
کاا 
جلوهکاا 
ساتافشن

ینلا 

مشبهبه
(مستعارمنه)
ذیّه

من(شاعا)

ینلا 

شمع

یحیی

212

ینلا 

فلک

من(شاعا)

233

ینلا 

یبا

گدی

791

ینلا 
کبک

طاررس
ینلا 

عارس
آت 

823
893

خاکلب


ینلا 

اییا

ینلا 

1117

یا تاسا
یعاییبوا 
ب

ینلا 

آت 

صنوه

1131
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سوخشن

ینلا 

شمع

شیخ

یشکبایید 

ینلا 

بایی 

شیخ

1254ر
1255
1328

یشکییخشن

ینلا 

یبابهای

اخشاتاسا

1582

کنایه

یایمالشد 

ینلا 

خاک

تو(ینلا )

1981

تشبيهی

آت یاسشی

ینلا 

یارینه

ینلا 

2175

الیفارخشن

باخوا
لازید 
ایجها 
گااید 
سوخشنر
ساخشن

خواسوز 
یعاییبوا 
ب 
اییوستِ
خوانگنجید 
خوی ییبا
آت زا 
ساگاای 
بوا 
ساگاشه
بوا 
گامشد ای
کای...
یوستباز
کاا یز...
ایمیا 
یشکرسوز
بوا 

ینلا 
ینلا 

شمع
باگ

تو(ینلا )
عُقنُس

2143
2343

ینلا 

یاگای

تو(ینلا )

2452

ینلا 

شمع

تو(ینلا )

2573

ینلا 
ینلا 
ینلا 

یارینه
آت 
گُل

ایوینه
ایری 
تو(ینلا )

2783
2832
3133

ینلا 

یارینه

ینلا 

3233

استعاره
ایهامی



ینلا 

گو 

مفلس

3421

ینلا 

گو 

مفلس

ینلا 

آت 

یلارزیا

3429ر
3431
4334

ینلا 

سی ا 

خونی

4393

ینلا 

شمع

یااشاه

4425
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یزیااهبیار 
آمد 
سایزیا 
ندینلشن

ینلا 

مه(زمیغ)

یلارزیا

4438

ینلا 

گو 

ینلا 

4337

جدول  .1نمونههایی از شگرد استعارۀ ایهامی کنایۀ تشبيهی در منطقالطير
 .1 .1تحليل آماری شگردها

ای جدرل ر نموایی زیا که با یساس شمای شگااها ملشخاج یز کشا منطقیلطیا
یتوی به تفکیک میزی بهاهگیا هناری نیاابوی یز ها یک یز ار
یس شده یست ،م 
گونۀشگااها بالغی(نوع«.1تابیه»«،یسشنایهها(م،اّحهرمکنیه)»ر«کنایهها منفاا»؛
نوع«.2یسشنایةکنایه»«،یسشنایةییهامیکنایه»ر«یسشنایةییهامیکنایۀ تابیهی»)ییمااهده
کاا:
شگردهای منفرد شگردهای آميغی

کنایه

اثر

منطقیلطیا 1937


تشبيه

مصرّحه

مكنيه

ا.ک

ا.ا.ک

ا.ا.ک.ت

مجموع

573

312

85

257

438

84

3719

جدول  .4شمار شگردهای استعمالشده در منطقالطير
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نمواییزیابایساسشمایصناعاتباالتاسی شدهیست:







استعارۀ
ایهامی
کنایۀ
تشبیهی
%2
کنایه های
منفرد
%53

استعارۀ
مکنیه
%2

استعارۀ
كنايه
%7

تشبیه
%16

استعارۀ
مصرحه
%8
استعارۀ
ایهامی
کنایه
%12





منطق الطیر
نمودار  .1درصد شگردهای بررسیشدۀ منطقالطير

ایاهها نمواییفوق،شگاابیانی«کنایۀمنفاا»برا1937ماتبرهبهراهگیرا (53
مطابق 
ایصدربی یزنیمییزکلنموایی)باجلشهتاینعن،ایابیت،رویاآفاینایشرناعطرای
یشواکرهبرا573ماتبره
یست.یسیزصناعت«کنایۀمنفاا»،شگاابیانی«تابیه»مااهدهم 
یسشنمالرباکاهایچا گیا13ایصدیزنمواییییبهخوایخش،اصایاهیسرت.شرگاا
تاکیبی«یسشنایةییهامیکنایه»براشرمایعابرلتوجّره438براییسرشفااه(12ایصرد)سروّمین
شگاات،ویاآفاینشناعطاییسترصناعتمفااریابی«یسشنایةم،اّحه»برا312افنره
یشروا.ایگراصرناعتتاکیبریموجرواای
بهکایگیا یزیسیینشرگااآمیغریایردهمر 
منطقیلطیاشگاابالغی«یسشنایةمکنیه»یستکهبا257ماتبهیسشنمال7ایصد
ت،ویاها  
یزکلنمواییییبهخوایخش،اصایاهیست.صناعات«یسشنایةمکنیره»ر«یسرشنایةییهرامی
کنایۀتابیهی»با85ر84بایبهاهگیا تقایبادبه یرکینردیزه(ربرا2ایصردنقر آفاینری
سخنرینیاابوی نق اییند.
کمشاینمیزی تأثیایی)ایخلقت،ویاها شاعاینۀ 
ککاسهکاا ِآنهاباه ،میرزی تمایرل
یمّابایسیمجموعشگااها «کنایهمحوی»ر ی 
یسرازا.اینمرواییزیراکرهبرا
عطایبهبهاهگیا یزیینصناعاتتلفیقیییبیاشانمایا م 
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یساسیجشماعشماییینشگااها(«یسشنایةکنایه»«،یسشنایةییهامیکنایه»ر«یسشنایةییهرامی
یتوی یینموضوعییمالحظهکاا:
کنایۀتابیهی»)تاسی شدهیست،م 



استعارۀ
مکنیه استعارۀ
 %2مصرحه
%8
کنایه های
منفرد
%53

تشبیه
%16

صناعات
کنایه محور
%21

منطق الطیر
نمودار  .1شمار مجموع شگردهای کنایهمحور در کنار دیگر صناعات شعر عطار
یشوا،صناعات«کنایهمحوی»بایر ه با779ماتبهیسرشفااه،
هما طویکهمااهدهم 
کینج )یزکلنمواییییبهخوایخش،اصایاهیستریسیز«کنایۀمفراا»،
21ایصد(ی 
یشروا.حرالیگراشرمایکنایرههرا مفراار
منطقیلطیامحلو م 
ارّمینعن،ات،ویاساز 
تلفیقیییبا یکدیگاجمعکااهرآنهاییایهیأت یکعن،ایابیرباهما نام«کنایه»ای
سهچهایم(73ایصدیز)ییماهها ییرنحماسرۀعافرانی
نظابگیای ،خویهی ایدکهتقایباد 
بهاسشیای یینشگاابیانیآفایدهشدهیست.

نتيجه
ییغ سااگی ظاها ر منمای ِ عای یز زیق ر
ساخشما ت،ویاها منطقیلطیا ،عل 
باق ر ییاییهها چا گیا (چو یسشنایهها شنا خاعانی که ه ع،ا عطای نیز هلت)،
بهکای یفشه ای بنا 
اییی ییهیدگی ظایف ر باییکی یست که جز با تجزیۀ م،الل بالغی  
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یتوی به شبکۀ ایه تنیده ر ییبطۀ آ یبزیی با یکدیگا یی باا .ای حقیقت،
ت،ویاها نم 
عطایسوی بهاهگیا یزشگااها منمولرمنفاایابی(تابیه،یسشنایهها مفاارمکنیه
بهطوی گلشااه یز
ر کنایه) ای سازة ت،ویاها خوا ،چونا منمای مشبحّا ،تااسشانه ر  
یبزییها ر م،الل تاکیبی (یسشنایة کنایه ،یسشنایة ییهامی کنایه ،ر یسشنایة ییهامی کنایۀ
یگیاا.
شاعاینهی بهاهم 

تابیهی)ایتزیینرآییی نما بنا ت،ویاها 
یمّا صناعت «کنایۀ مفاا» بیاشاین سه یی ای بین م،الل بیانی ای هندسۀ ت،ویاها 
عطای اییا ر یز یسِ آ شگااها «کنایهها تاکیبی»یا «صناعات کنایهمحوی»مه تاین
نق

یی ییفا میکنند .ای بین شگااها آمیغی ،صناعت «یسشنایة ییهامی کنایه» بیاشاین

نموا یی اییا ر یس یز آ شگااها «یسشنایة کنایه» ر «یسشنایة ییهامی کنایۀ تابیهی».
ح وی ر رفوی یین شگااها تاکیبی ای شنا یین شاعا یز لحاظ سبکشناسی بلیای حا ز
بهطوی منمول ای ت،ویاها سبک عایعی ر به
یهمیت یست؛ چای که یین صناعات بندها  
یشوا.
شکلرسیعرگلشااهایت،ویاها سبکهند مااهدهم 
منطقیلطیا ،کنایهها ( مفاا ر تاکیبی)به
بهطوی کلی ای ساخشما ت،ویاها بالغی  
مثابه سشو هایی ملشحک ر بیهمال ح وی اییند ر ایگا م،الل یابی ،یننی شگااها 
یشوند.
تابیه،یسشنایةم،اّحهریسشنایةمکنیهچونا یبزیی آییینده،مااهدهم 
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 صفو  ،کوی  ،)1381( .یز زبا شناسی به یابیات ،جلد ارّم ،تهای  :یژرهاگاه
فاهنگرهنایسالمی.
منطقیلطیا (چام سوّم)،
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یمیاکبیا.
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 فشوحی یرامنجنی ،محموا  ،)1392( .
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بررسي مقايسهاي آراي شعرشناسي عطار با جامي
*

افسانه واحديار حبیبزاده

چكيده
عطای نیاابوی ر عبدیلاحمن جامی ای زمینه شنا ر ماهیت سخنانی یی بیا کااهیند.
مؤلفههای ایآثایشا بهآنها
شناآگاهیهارنکاتِ ینشقاا کهیینارنویلندهای زمینه شنا ر  
یشایه کااهیند ،زیاا میباشد .ای یین یژره  ،فقا به آ ملایلی یاایخشه میشوا که ها ار
دگاهها یین ار شخ،یت ای زمینه تنایف شنا،
ییایموناا نظایتی ایششهیند .ای یین جلشای ای 
حهسایییرشنارکش بهیسلو مقایلهی رتحلیلی
ینویعشنا،سخن،شنارشاع،تکلف،مدی 
اهها 
میاهد ای مباحث ماشاکی که ای یندی 
یگیاا.نشایج یین تحقیق ناا  
مویا بایسی عایی م 
عطای ر جامی مطام شده ای موییا مثل شنا ر شاع ،کش ای شنا ،ییبطه سخن با هلشی،
حهساییییندکیبا
تکلفایشناتاابهایدگاهایششه؛رلیایموییاایگامثلتنایفشنارمدی 
یگای بواه ر گاه جنبۀ فللفی
یک ایگا یخشالف نظا اییند.چنا که نگاه عطای به شنا نگاهی منن 
یباشد.
یگیاا؛یمانگاهجامیبیاشامنطوفبهصویتم 
بهخوام 
مدیحهساییی.

کليدواژه :عطای،جامی،تنایفشنا،شاع،سخن،

*.کایشناسییشدیابیاتفایسی،هایت،یفغانلشا

)afsanehvahedyar@yahoo.com(.

تاییخرصول97/1/23:تاییخیشیا 97/2/29:

مقدمه
ای یابیات کالسیک ما شاعاینی هلشند که ای البهال یشنای خوا ای زمینۀ شنا ر نقد
کااهیند ،مثل یراکی ،اعیقی ،عن،ا  ،موالنا ،حافظ ،صا ب تبایز 
یابی یظهاینظاهایی  
ژهی اییند .سخنا یین شنای یگا چه ای
ر ...یینها ای نقد یابی یز اید شنای جایگاه ری 
ذرقمندینه ر بهگونۀ منظوم ییی ه شده یست؛ یما ای موییا ماهیت عمیق ر فللفی
کلوتی  
اییند .ار تن یز شنای ایگا ،که ای یین زمینه آییء ایخوی اییند ،عطای نیاابوی 
یباشند؛منلوماتیابییینار
(541-318هر.ق)رعبدیلاحمنجامی(817-898هر.ق)م 
شخ،یتعابل تأمل یست رنظایاتاا حاکییز شناختعمیقرآشناییاعیقآنهایزشنا
یکند.
م 
ای یین جلشای به بایسی تطبیقی آیی ینشقاا یین ار یندیامند ایبایه شنا ر شاعا 
ییاایزی .عطای عافا یی به صویت عمیق رییا شنا فایسی کاا ر جامی کلی یست که
م 
یشوا.ایبایه نگاه
صاحبنظای خات یلانای شنا کالسیک محلو م 

به باری باخی یز 
لها ر نقدهایی ای کشا ها ر مقاالت صویت گافشه یست که باخی یز
عطای به شنا تحلی 
عبایتیند یز:شنا ر شاع یز ن،ایه یویجویا ؛ یز صویت تا مننا یز مهد محبشی؛

آنها 
صدی بالسیماغیزعبدیلحلینزیینکو رمقالۀ«نقدفللفیشنایزنظاعطایرعوفی»
اهها ینشقاا جامی با توجه به حج زیااشا 
نوششه ن،ایه یویجویا  .یما ایبایه یندی 

چندی کای ملشقل ر جد صویت نگافشه یست .فقا ای:جامی یز مایل هار  ،جامی ر
شنایزمحمدملنوایجایی(.یجایی،1387،ص21ر)12؛(جامیرشنای،یرینگهاش ،
ینجمن یابی هایت :بهای ر تابلشا  ،شمایة  )45کشا یز صویت تا مننا ،نقد یابی یز
عبدیلحلین زیینکو  ،نویلندگا ای خالل ایگا مباحث به شنا یز اید جامی نیز گوشه
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ایدگاهها یین ار یایب ای مویا شنا به گونۀ

یگیاا تا نظایتاا ای مویا شنا ر مؤلفهها آ 
لهی رتحلیلی مویا بایسی عایی م 
مقای 
ریضلگااارتاابهریخشالفایدگاهها ییناریرشنشوا.
میشوا .ه چنین یبیات
منطقیلطیا بیاشا ایده  
م،یبتنامه ر  

نگاهها عطای به شنا ،ای 

اهها ینشقاای ای ییوند با شنا
ینامه ر یسایینامه ر ایوی نیز حامل یندی 
محدرا ای یله 
یباشد.یر کلی یست که با رییا کاا عافا به صویت عمیق ای شنا فایسی ،نق 
م 
مهمیایتحولشنافایسییزلحاظمنناییایششهیست.
شناشناسانهی ای

جامی نیز شخ،یشی بواه مطلع یز علوم ر فنو یابی ر نظایهها 
بهایسشا هفتیرینگرتا حدرا ایایوین گنجاندهشدهیست.ه چنینآثایملشقلی
یی به شنا یخش،اص ایاه یست ،چنا که یسالۀ عارو ،یسالۀ عافیه ر حلیةیلحلل ای مویا
منما ر که یز ینویع یابی یشیافشه شده ع،ا جامی بواه ر نوششه یست .یز لحاظ کمی
عبدیلاحمنجامیآثایبیاشا ییایمو شنا،مؤلفهها آ رتاییخیابیاتکایکااهیست.
چنا که با توجه به رضنیت آشفشۀ یابی عا نه  ،که به علت عمومیت یافشن شنا ر
یر آریا یفایا ک سویا ر فارمایه ،یرند ینحطاط به ساعت ای حال یشد بواه؛ جامی
میاینلت تا ای مویا شنا نظایاتی ییی ه کند ر
ینجمن یابی تاکیل ایا ر خوا یی مکلف  
رضنیتآشفشهیابیزما یی کمیسار ساما بخاد.بهنظامنباتوجهبهلفظباز هایی
که بین شنای مطام ر یییج بوا ای یبیاتی ،ییایمو محشوی شنا نظایههایی ییی ه کااه ر
شنای یی به منناگاییی یا حدیعل مقدم شماا مننی با لفظ فایخوینده یست.ه چنا یر با
مثالیبلیایریضلرعینیمیزی یسشفااهیزسازهها زیباشناسانهییماخصکااهکهگما 
زنده بوا جامی ای مویا میزی یسشفااه یز صنایع
میبام با یین رضاحت حدیعل تا زما  

یابیکلینظا چنینیرشنییی هندیاهیست.یبیاتزیاا ایشناجامی هلشی اییاکه
االلت با یلهامی بوا ر جنبۀ ماریییی خاسشگاه شنا اییا .جامی با سارا یین یبیات،
خویسشه شنا ر شاعا یی با ییز جلوه اهد.تقلید ر تشبع بلیای ریفا که ای عا نه 
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یریج ایششه ،منجا به یین شده یست که جامی ای چند جا یز آثای شنای زما یی ،به
نوجویی ر نوگویی فایخویند .ه چنین شنای طماع ر فارمایۀ بلیای ای زما جامی
میکااند ،که موالنا جامی کای یین گاره یی مویا ینشقاا عایی ایاه ر نظایات
مدیحهساییی  

یینکه چه کلانی لیاعت سشای
مدیحهساییی ر  

صایحی ای مویا 

یی اییند ر چای؟ ،بیا 

نکشهبینی ر
نمواه یست.یینها ر ملایل ایگا یز یین است ،ناا اهندة ملئولیت ،اعت  ،
میباشد.
نظایهیاایز جامینلبتشنابهطویعمومرشنازمان بهطوییخص 
یی کهجامیمطامکااه،بهگونهی نیلتکهبگویی اییی مانیفلشی
نظایهها یاب 
باشد؛یماملایلییزشمند ایایدگاهجامیرجوااییاکهایخویتوجهیست.
تعریف شعر
یباشد(.عطای،1385،ص)339یین
عطایشناییسخنموزر اینلشهکهتوأمباعافیهم 
صاحبنظای گشششه فقا با ار یکن رز ر عافیه یشایه کااه

شاعا مثل خیلی یز شنای ر 
فها شنا ،ای میا عدما همین بواه که:
یتاین تنای 
یست .یکی یز باجلشهتاین ر کل 
«کالمی یست موزر ر مقفی» .یلبشه یز گشششه تا به یمارز ،ه زما با اگاگونی ر
یدیدهها،تنایفشناه تحولیافشهیست.چنا کهنیمابایبدیعشنا
تحولیافشنبلیای یز 

نو گفت:مقفا بوا شاط نیلت؛ موزر بوا ه ای شناها فاینلو به گونۀ ایگا 
یست ر شنا کالمی مخیل ر موزر شده یست( .سنید  ،1388 ،ص  )271یمارزه با
ییدیی شناسپید،رز عارضی ه یزتنایف شنا حشفشدهیستریین تنایفشنار
میاییند.ایگشششه
کهکالمییستموزر رمقفیرتنایفمخشصعارضیو محلو  
یغلب تنایف شنا یی همین میاینلشهیند.عطای ای جا ایگا تنایفی منناگاییانه یز شنا
کااهیست:
شناچیلت؟یینجا ایبگاراا یسرت
شرررامچنررردینیعجایررربایا یسرررت




(عطای،1385،ص)43
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یر شنا یی بیا یرشن ر آشکای مفاهی عجیب ر یا یمز ر ییز اینلشه که یز رجوا 
میایند:
ات زاه میجوشد.عطای شنا یی یز لحاظ خاسشگاه با ار نوع  
ایامند ،آشفشه ر حی 
یکن :
یگوید:منانیییبهکمکفکارریسطهزبا بیا م 
شناطبنی.چنا کهم 
زهرررریعطررررراییزبحرررررامنرررررانی
یفارررانی
برررهیلمررراسزبرررا ایمررر 
چنرران عرردیتطبررعیسررتیزفکررا
چویکمننیبخویه صداهدبکرا








(عطای،بیتا،ص181ر)181
یگیاا:عال ایا ،خلوت
«یماشنا ایگاه یستکهیزعالمیایگا جا ررجوام 
ر ذکا .ذکا ،یت،ال جا شاعا یست به هیفا نامشناهی منانی ر ت،نید یلهام شاعاینه به
عویل رحی ر نبوت ر ایا ،سامایه یصلی حالرت شنا.عطای ای همه آثای خوا یین ار
یایند.
یذکا ر ایا یی ،یصوالد شنا حقیقی نم 
یکاد ر شنا ب 
یکن مه شنا یی به میا م 
ییهاندرآ ییجهت،مایهرمننی
یمایگیرساگاشگیم 
چو بهنظایرذکا،شنایییزب 
یکااند ر هنا یی ه سو ر هماهنگ با
یاهد ر ه زما  ،شاعا یی به طایقت رحی م 
م 
یسازا ر ایا بلا شاهکلید  ،ایها تازهی یز حقیقت شنا به یر شاعا ر
شاع م 
یگااید»(.محبشی،1391،ص)733
خوینندهم 
م،یبتنامهشناییباتوجهبهمننابهاراسشهتقلی میکند.شنا کهمملویز

عطایای
حکمت باشد ،شنا یست ییزشمند ر به نظا ر طاعت یست (شنا اینی)ر نوع ایگا؛
یباشد(.هما ،ص()51شناغیااینی)
مدمرهزلیستکهخالییزییز ریعشبایم 
جامی ای بهایسشا تنایفی یز اید حکما ییی ه کااه یست ر تنایفی یز اید جمهوی.ای
محوی تنایف حکما تخیل عایی اییا ر ییسطو ،یبن سینا ر خویجه ن،یا طوسی چنین
یباشد؛ سپس تنایف
ایدگاهی اییند؛ یما ییکا یصلی شنا یز نظا جمهوی رز ر عافیه م 
سومی آریاه یست که گویا تنایف خوا یز یین یدیده میباشد« :شنا کالمی یست
موزر رمقفیرتخیلرعدمتخیلرصدقرعدمصدقییایآ یعشباینیلت»(.جامی،
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،1374ص )89ای یین تنایف فقا با رز ر عافیه تأکید شده یست ر ح وی صدق یی

صاحبنظای عاصۀیابیاتجزءذیتی

بییعشبایاینلشهر حشیباتخیلعن،ا کهخیلییز
یباشد؛یلبشهایجاها 
اینلشهیند،یهمیتندیاهیست،اینشیجهیرنیزییارنظاجمهویم 

شنا
ایگا که جامی ای مویا شنا یظهای نظا کااه ،تخیل یی جوهاة شنا اینلشه یست( .جامی،
،1383ص1)571تازما جامیهمینتنایفنلبشادیشیافشهشدةشنابواهیسترتأکیدیر
یشده
با رز ر عافیه با حلب نگاه به شنا ر یشنای یست که ای زما جامی ساراه م 
یاهی  ،ای
یست .رعشی یین تنایف یی ای بافت زمانی که ییی ه شده مویا بایسی عاییم 
مییابی کهچنیننگاهیبهشناعمومیتایششهیست.

صویتمدییینه« .یز عا هفش به بند با ماگ

تنایف جامی یز شنا تنایفی یست کامالد 
عمیقتا
تفکا فللفی ر نگاه عقالنی ر حکمی سلطۀ نگاه صویتمدیی به شنا بلیای  
به عنوی خات یلانای یا کالسیک ،مها تأیید تام با ماگ
میگااا؛ چنا که جامی  

صویتمدیی،تنایف شنا

میزند.جامیضمنتأییدکاملنگاه 
منناگایییر یریجصویت 
مینماید»( .محبشی ،1391 ،ص  )91هاچند ای همه جا چنین
یی یز حیطۀ حکما خایج  
یکند.ایهفتیرینگتوجهبهجنبۀنفلانیشنااییا(.هما ،ص)311
نگاهیییانبالنم 
یاهد؛ چو رز خ،وصیت
عطای به طویکلی سخن منظوم یی با نثا تاجیل م 
یگااا ر آثای یین کمال یی ای عدیت شاعا ای
سحاگونه اییا که موجب کمال سخن م 
بیا یسایی آفاین

میتوینی ببینی (.عطای،1385،ص47ر )43جامی نیز نظ یی به علت

یاهد« .آ عدی تأثیا که سخن موزر باال خویننده
یثاگشیی بیاشا آ به نثا تاجیل م 
یشوا ندییا»( .باخزی ،1383 ،ص
اییا ،به هیچ عنوی سخنی که به صویت نثا ییی ه م 
)234
.1شناشررناخیالبررافشنیسرر 
ت

بهاآ شناموشرکافشنیسرت

بهعبثشرغلموشرکافیچنرد

شررناگوییرشررنابافیچنررد
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اسشهبند ها مشندا یز شنا ییی ه کااه یست که یکثاید ناظا با صویت
جامی  
یباشد ،چو  :ع،یده ،مثنو ،
یگوید :شنا به چند عل م 
یباشد .چنا که ای بهایسشا م 
م 
یکند،کلانیکهفقابهیکییزعالبهاییج
غزلریباعی.یرشنایییبهاراسشهتقلی م 
ایاهیند ر ای آ مهایت اییند؛ ارم شناییی که یهل فن بواند ر ای چندین عالب شنا

ساراهیند 1.مثال بای اسشه یرل ،فاارسی یست که تجابههای


ای عالب مثنو باعث

خالعیت یر شده یست ر ه چنین نظامی ای مثنو ساییی به جایگاه ریالیی یسید؛ رلی ای
عالبها ایگا یگا شنا ه ساراه یست ،عابل مقایله با مثنو های


یبینی 
یباشند.م 
نم 

صویتمحوی یست ر ای آ هیچ یشایهی به ایر مایه ر

اسشهبند جامی کامالد ،
که یین  
محشوی یشناینادهیست.
در مورد سخن
یاینلت؛ یما سخن یز نظاگاه عطای
چنا که ذکا شد عطای شنا یی سخن موزر م 
میکند که خدیرند موجوایت یی با لفظ «کن» که سخن
چیلت؟ عطای به یین نکشه یشایه  
یباشد.یز
یباشد ،آفاید ر یساس ها ار عال با یایۀ سخن یست.سخن ،مایۀ فخا ینبیا م 
م 
نظاعطایموسی(ع)کلی یهبوارعیلیکلمةیهرمحمدایشبمنایجسلطا سخنبوا
ر همه کشب آسمانی سخن خدیرند یست که با ییامبای نازل شده یست ر یز طایق کشب
ننمتهای 
آسمانی که سخن خدیست ،ینلا ها شناخشی نلبت به هلشی ،آخات ،خدی ر  
یباشند،
یکنند.ای انیایی که همه چیز ماز ماخ،ی اییند ر یسیا محدرایت م 
کلب م 
میتویندیسایییلهیییایخوابگنجاند:
تنهاسخنیستکهنامحدرامیباشدر 

«.1شناباچندعل یستچو :ع،یده،غزل،مثنو ریباعی.رشنایایممایسرتیینهرامشفارتنرد:بن ری
گفشهیندربن ییزیینعبیلندکهمیلییاا بهبن ییزیینیعلامبیارشا
مشفنینیندکهباجمیعیینیعلامشنا 

بواهیست.چو مشقدما کهیهشمامییاا بهع،ایدبواهیستایمدییلرمویعظرغیاآ ریهشمرامبن ری
بهمثنو بهخالفمشأخای کهسخنا ییاا یکثاباطایقغزلریععشدهیست»(.جامی،1374،ص)91

نامه انجمن مفاخر

118

یسرراسهرراارعررال جررزسررخننیلررت
کهیزکنهلتگاتیزالتکننیلت
سرررخنیزحرررقتنرررالیمنرررزلآمرررد
کررررهفخرررراینبیررررا ماسررررلآمررررد
یگررراموسر ریکلر ری یرزگررراییسرررت
کلرررری یرکررررالمکااگرررراییسررررت












یگررراعیلررریببررروا کلم ةیلحرررق


کجرررابررروا زعرررزتیرممطلرررق
محمررردنیرررزکرررومق،رررواکرررنبررروا
شررربمنرررایجسرررلطا سرررخنبررروا






(عطای،1941،ص31ر)29
عطای سه کلمه شنا ،عا ر شاع یی ای کنای ه بهکای بااه یست.یز لحاظ لفظی ها
یباشد ر یین ناا اهنده یششایکی یست که یین سه ای
سه کلمه مشاکل یز «  ،ع ،ی» م 
یباشد ر یز ها سه یینها نوی به
ییبخای م 
آییسشهگاشن جها اییند ر هدف یین سه ،زیبا 
میتابد،
یتوی بای نوی کهیزشاعرعا بههلشی 
عال میتابد.یزاییههشناعطایم 
میتابد،خیلیاالیلمؤثقینمیتوی 
االیلیییدیکاا؛یماایمویانوی کهیزشنابهعال  
تنامه
یافت.ای ریعع به نحو یبهام اییا ،مگا یین تنبیا که ای چندین مویا یز یبیات م،ی 
شنا یی جوالنگاه ییز اینلشه یست( .عطای،1385،ص )43ر یز زبا ییامبا یرییت کااه
یست که ای زیا زبا شاعای گنجها یسایی حق نهفشه یست.رعشی شاعا ییز یی ای شنا
ییابد ،به نحو حجا تاییکی یز ذهن زاراه گاشه ر
یگنجاند ر مخاطب آ یی ایم 
م 
میگااا.ای یایمه یین
ییفکند ر منجا به ییززاییی یز یسایی آفاین  
یرشنی ای آ یاتو م 
دهها هلشی یشایه میکند؛ چنا که سنایی یی یز جنس آفشا 
شنا به ییبطه شنای ر یدی 
یایند .فاارسی یی بایبا ریهه بهات
میایند ،نوی ر ینگ آسما یی ای ییوند با ینوی م 

گشیششهرعن،ا مقابلچهایعن،ارخاعانیییکنایلفظچینربهییننشیجهیسیدهیست
یخویهد
یباشد( .هما ) با چنین مثالی م 
که جها نلبشی با شنای اییا ،یس جها شاعا م 
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بیا کند که ییوند محکمی بین شنا ر عال خلقت رجوا اییا.نگاه عطای ای یین مویا
بیاشاشاعاینهبهنظامییسدتامنطقی.
جامی سخن (کن) یی عامل ییدییی هلشی  ر رسیله کاف یسایی یلهی میایند .یر با
نگاهی شاعاینه همه یجزیء طبینت یی سخنگو میبیند ر با یین باری یست که تنها ینلا 
میسازا( .جامی،1383،
محامیساییخدیرندیسترخدیرندحقایقیییززبا یرجای  
ص383ر)384
یاینردکرهیزعرا براینآمرده،
ایجا ایگا،سخنییییزشمندتاینگوهاهلشیم 
عاملتمیزینلا یزحیوی یسترشاینتتوساسخنبهکمالیسیدهیست.هر چنرینآ 
یایندکهتوساباابهییرنجهرا آمردهیسرت(.همرا  ،ص
ییگلییزباغزیباییخدیرندم 
433ر)432
یاایخشهیند؛یماباتوجهبهذهنیتفللفی

هاارشاعایزیکمنظابهشاممفهومسخن
ییسد.
یتابهنظام 
عطای،نگاه بهیینموضوعنلبتبهجامیفللف 
شعر و شرع
نوششهیند ر
شناگاواهیند ر توسا شنا یبیاتی با ضد شنا  

شنای گاهی زبا به نکوه 
کااهیند .یین یریکاا اال ل
به یین تاتیب نظا ر یحلاساا یی ای مویا یین یدیده بیا  
بواهیند،بانظاایشتآیاتریحاایثکه
شاینتمدیی 

مشنداایششهیست.بن ییزشنایکه

شمااهیند.آیاتیمثل«والشعراء یتبعهم

ایمخالفتباشناموجوایست،یینیدیدهییمشموم
میفاماید«:و ماعلمناه
الغاوون»(.یلانایء)23/یاخدیرندایمویایینکهییامبا شاعانیلت 
الشعر و ماینبغی له ان هو اال ذکر و قرآن مبین»1.

.1یننی:رمابهیرشنانیاموخشی رایخویر نیلت،یینسخنجزیندیزرعاآنییرشننیلت(.یس)39/
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عدهی ایگابهیینالیلکهشنای ع،اشا شناییرسیلۀیماییمنا اینلشهربهیین

زاهیند ،با ای نظاایشت یین گاره ،شنا یی نایلند
تاتیب است به تملق ر چایلوسی می 
شمااندرکلانیایگاباتوجه بهیین کهشناکای یستذرعیربایغایقر تخیلسا ر
نمیشوا ،آ یی نکوه
کای اییا ر منطق ر صدق یز یساسات آ محلو  

کااهیند ر

اینلشهیندر

عدهی ه شناییرسیلهی بای بیا یندیاهها ریال عافانیرینلانیشا  
می

میشمااند.
شنابدرنایندیاهییمشموم 
یایند.ییار مننا
عطای مثل موالنا ر ایگا شنای عایف ،شاعا یی ار مقام خوا م 
یباشدآ ه منناییکهیزمنبعشاینتساچامهگافشهباشدرشناطبنی(مدمرهزل)
م 
ییوشاند:
میایندکهایییهایندیی یندییییم 
یااهی  
ییمانند 
بررههررازهیررااهشناسرریشررناچنرردکنرری
کهشنااییهاینیااهی یسرتبرانردیی
الرر سرریاهشرردیزشررنارمرردمبیهررواه
همیزهاچهنهشاعیستیرای یسرشغفای








(عطای،1381،ص)113
اهها ریالی یسشفااه
عطای یز رز  ،عافیه ر یایف به حیث ظافی بای گنجاند یندی 
کااهرتوصیهمیکندکهکالم ییشنانپندییی .ییضینیلتیرییشاعاخطا کنی ر
میخویهی به مننا است بیابی ،
یگا ع،د اییی شنا بخوینی  ،کالم عطای یی نخوینی ؛ رلی یگا  
یباشد(.عطای،1385،ص)338
یگاهمننیم 
شناعطایتجل 
یر میا حقیقت رحی ر حقیقت طبع ماز کایده یست ،چنا که رحی یی ه سا شنا
گونهی یگانگی
یایند ر ییامبا ه شاعا نیلت .گاچه شنا ر رحی ای نهایت به  
نم 
یباشد؛رلیرحیمحدرارمقیدنیلت.
مییسند.شنا،زیاهطبعیسترطبعه محدرام 

ییابد .عطای با مثالهایی صایل تال نمواه که
شنا با ییوند یافشن با شاع ،ماارعیت م 
میکندکهییامبا
نتمدییی تندیرییزیاسویلبباا.یرنقل 
مشمومشماا شنایزایدشای 
شناییی«یمیایلکالم»خویندهرحلا ییبهمنباخویستتاشنابخویندریرییتحلین کاا.
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خلفا،باخییز یماما شافنیرایگابزیگا اینشناساراهیند.خلیفهارمیزشنید شنا
ییسد که یگا شنا ای خدمت
مثالهایی به یین نشیجه م 
کلی لشت بااه یست .با چنین  
یباشد .ر ییوسشه ییز آ زیااتا
شاینت باشد ،نه تنها مشموم نیلت که مطبوع ه م 
یشوا( .عطای،1385،ص 51ر )49یما یگا شنا منطوف به خوا باشد «حیض یلاجال»
م 
میشوا:
(عطای،بیتا،ص)182ر«حجتبیحاصلی»محلو  
گرررامرررایایییهیربررروا مقرررام
شینشنامشرینشراگارشیمردیم
یحاصلی یست
شناگفشنحجتب 
خویاشن ییاید کراا جاهلیلرت








(عطای،1382،ص)252
عطای منشقد یست که عباییت مقفی بلیای ای عاآ رجوا اییا ر عافیه سا تاج ها
یتویند عامل
یباشد 1.یس رجوا رز ر عافیه ای سخن نم 
خطبه ر باعث حامت سخن م 
نایلندبوا آ محلو گااا.
جامی نیز با فقیها ع،ا ایگیا ایششه تا فشوی ممنوعیت شنا ر شاعا یی باطل
یکاا تا
یاینلشه ،بای همین ه سنی م 
کنند .چنا که شنا یی یز لحاظ شاعی حایم نم 
توجیهی بای آیاتی که ای آ شنا مشموم شمااه شده یست ،ییی ه کند .چنا که ای
میگوید:یگا خدیرندشنابوا یی یز عاآ رشاعا یی
بهایسشا بای افاع یز مقامشنای 
یز محمد (ص) سلب فامواه یست ،نق،انی ای کمال شنا نیلت؛ بلکه ناا عظمت ر
میزند:
بزیگیمقامشنایستکهیهلوبهمقامکالمخدی 
یایهشنابینکهچو زنبری
نف ریننررتییررامبا کاانررد




.1ه عویفیکا خو ریکلرا بروا
زی سررخنبلرریایایعرراآ برروا
گرراعررویفییییریجررینیلررشی
برراسرراهرراخطبررهترراجینیلررشی
(عطای،1385،ص)48
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بهررات،ررحیلنلرربتعرراآ 
تهمتیربهشراعا کاانرد
(جامی:1374،ص)91




میایند .ای هفت یرینگ
جامی ای تنایف شنا ،یکی یز ییکا یساسی یی رز  
یینکه ای یبشدی ها سویه ،بل یه آمده یست ر «بلمله تاج سا عاآ » 1شده
میگوید  ،

میباشدریگارجوارز ،نقصرعیبیبه
یست،بهالیلیینیستکهاییی رز عارضی 
نمیبوای .
میساخت،ماشاهدچنینعباییتموزرنیایکالمخدیرند 
کالمرییا 
میایند:
شاینتمدییبوا آ  

جامیمانندعطایییز شناییبه
ریا شناکیشرواذ زیع
گانهآب اهیزمنبعشراع
شناماشاعییچوفاعشروا
چو نهدیرابلنردشراعشروا
رینرردییازعررینشرراعیثررا
شنانام نکنکهباشردشرا












(جامی،1383،ص)34
میگوید ،یز شنا یعایو کن ر یگا
ایجا ایگا خوا یی مویا خطا عایی ایاه ر  
توینایی یین کای یی ندیی  ،یس ای شنا به حمد خدی ر ننت ییامبا بپاایز ر به یین تاتیب
میکند2.
شاینتمدیی ایشنا 

تأکیدبا
.1بلررملهتررراجسرراعررراآ شرررد
زی کرهسرنجیدهبردینمیرزی شرد
رز یگرراموجرربنق،ررا برروا 
حررافمرروزر نررهزعرراآ برروا 
(جامی ،6831،ص )611
شغلیستبسعایض
.2یعایوکنزشناکه 

رینچندیرزهعمابهآ کیکندرفا

ریزینکهنیلتطاعتیعایویزآ تویی

حمدخدی ییاهکنرننتم،طفی

(جامی،1391،ص)385
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کااه ،به شنا غنایی نیز بها ایاه

یایند،منظوی 
یست .یگاچه خیلی ریضل نلاخشه یست که رعشی چاشنی شنا یی عاق م 
عافیهسنجا ای
تحفةیالحایی شاعا به شام حال  
عاق حقیقی یست یا عاق مجاز  .ای  
هنگام سایی

میشوا ر سپس توسا عناصا
مییاایزا که یبشدی با ییاا شنا یلهام  
 

سازهها یابی باید ای حد
زیباییآفاین آ یی آییسشه میسازند .منشقد یست؛ یسشفااه یز  

یعشدیل باشد تا زیبایی شنا نابوا ناوا ر یز چاشنی عاق نیز باخویایی باشد.چو حاکت
یباشدرنمکسخننیزچیز غیایزعاقنیلت1.
فلکبهعلتنویعاقم 
میگوید« :یما بند
جامی ای مقدمۀ ایوی خوا یس یز حمد خدیرند ر مناعب ییامبا  
میشوا که خالصتاین خاصیت که یفایا نوع ینلانی یز یبنا جنس خوا به آ 
نمواه  
ممشازند ،خاصیت نطق یست ر ف یلت کالم ر آ به یکثایت ینویع ر تندا یعلام ای ار
عل :منثویرمنظوممح،ویرمنقبت«اِنََّ مِنَ الشِعر ِلِحکمتِه و َاِن ََّمِن َالبیان ِلِسحرا»باعل 
طبعها سلی رملشقابهذهنها ملشهی یست،
ارممح،ویرآ چهیزیینعل ملشنشبه 
یسلو غزل یست .چه یکثا رعوع آ ای بیا منازل عاق ر محبت ر مقامات توحید ر
عالبها 
میباشد»( .جامی ،1378 ،ص  )9-11ای یین گفشه ،جامی یز میا همه  
منافت  
طبعها سلی باگزیده یست ر ای طول تاییخ شنا فایسی یز
شنا کالسیک ،غزل یی بای  
یینعالببای سایی شناها عاشقانهرغنایییسشفااهشده یستکهیزلحاظتاتیبنیز
.1یینهمرهگفشری رلریزیرنشرمای
چاشرررنیعارررقبررروایصرررلکرررای
عاقکهیعصفلکیزنروییرسرت
خوی سرخنیینمرکیزشروییرسرت
جامییگاایساتیینشوینیلرت
خرروی سررخنگرراننهرریارینیلررت
مررااکررامییاررهکجرراخرروی نهررد
ترررانررررهزآغرررازنمکرررردی نهررررد
















(جامی،1383،ص)388
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جامی به «منازل عاق محبت» نلبت به «مقامات توحید ر منافت» ای سخن یرلویت ایاه
یست.
تكلف در شعر
یباشد.یربا
عطای شاعا منناگایرییاررجواعاطفه،ایا،شویرخدیبینیای شنا م 
یینبارییستکهیگاشخصذرعینلبتبهحقیقتمطلقایششهباشد،شنایرشیاینتایز
یگاااریگایزیر تکلفرت،نعاستبهسایی بزند،حقیقتشناییمنلو 
شکام 
ساخشهیست:
حکمرررترنظمررریکرررهنرررهذیتررریبررروا
نیرررررکنایررررردحرررررافطامررررراتیبررررروا
ذرقیگرررررابررررراشررر ریامررررراایباشررررردت
یاینترررررازشرررررکاباشررررردت
شرررررناشرررر 
رینرررررررردیی رتکلررررررررفمیکنررررررررری
هر ر تررروخررروا،خرررواییتنرررافمیکنررری












(عطای،1385،ص338ر)337
یکند،شخ،یشنررا ایرحردینیتخردیسراراکرهآییسشررهبرره
ه چنا حکایتم 
ییآفاینسخنبوا،نزایبویلقاس گاگانیآریا.شیخرعشیکالمزیبا یریی
آیییهها زیبا 
کهخالییزشوقرایابوا،اید،یبایزماللکاارآ ساراهیی ناانهفرایغبروا یزخردی
یکای شخصاینلت(.عطای،1385،ص371ر)339
بینیرب 
یین عدم توجه به زیبایی ظاها شنا عالره با گفشهها عطای ای یشنای نیز بازتا یافشه
یباشد.
یتکلف ،عای یز ییاییهبند منمول ای شنا ع،ا م 
یست .چنا که شنا ب 
«یکییزمخش،اتفکا شاعای عایفیینیستکهبهرجوهظاها شنایلشفاتندیششند،
میگفشند ر به ظویها ر فنو 
میتوی ار تقلی کاا :یکی عایفانی که شنا  
به طوی که  
شنا توجه ندیششند .مثل شیخ محموا شبلشا یا عطای ر ارم شاعاینی که شنا عافانی
میگفشندرشناآنا ف،یلربلیغیست،یزعبیلعایعیرحافظ»(.شمیلا،1382،ص)211
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جامی ای شنا یگا چه نشوینلشه کامالد یز لفظ باز ها یییج ای ع،ا ،خوا یی اری
نگهدییا؛ رلی ای نظایههای

مخالف رجوا تکلف ای شنا یست 1 .چنا که ای هفت

یرینگ شنا خو یی شنا میایند ،لبایز یز عاق ر شوی که ای آ تکلفی رجوا ندیششه
باشد:
نرییعر کلررکتکلررفاییر
نرریکلررفایغت،ررلفاییر




(جامی،1383،ص)388
نظر عطار و جامی در مورد مدیحهسرایی
حهساییی بواه یست ر یکثا شنای که
موضوعها شنا یابیات کالسیک مدی 

یکی یز 
گاشهیند ،یز خوا
صلهها یااشاها ر یمای ملشفید  
تجابه ح وی ای ایبای یی ایششهیند ر یز  
یبینی کهشناشا یی
ع،ایدمدحیبهجاگشیششهیند.شنای یندکیاییابیاتکالسیکم 
به مدم یااشاها آلواه نکااه باشند .یکی یز یین محدرا شنای ،عطای یست .شنا عطای
آموزهها عافانی ر یخالعی یست؛ یر شاعا ایبای نبواه ر به هیچ یک یز

جلوهگاه 
ایبایها ع،ا نپیوسشه ر هیچگاه به سشای

فامانارییا نپاایخشه ر یااشاهی یی خدیرند

کااهیندررکشابیییبهنامشاهی
خطا نکااهیسترکای کهبلیای یزشنای ایبای  
میاینلشهیست:
نکااهیست(.عطای،1382،ص)253عطایفقاحکمتییممدرمخوا 
تایبدممدرممنحکمتبرسیسرت
ایسارجا منیینهمتبسیست




(عطای،1385،ص)47
مینویلد«:رچو یماشایفآ ح اتچنینبواکهایمثلیینملوایت،که
.1کمالیلدینعبدیلویسع 
میگااا،چنا یلشزیمیراکهیصالدتکلفیایعبایتنباشد.بنراباآ 
بهجهتمالزما مجلسشایفعلمی 
یینجامرد»(.جرامی،
اییناا یینیرییتیزطایقیعایتیس آ فایقالزمایششه،سوقکالمبهطویرلمر 
،1383ص)112
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یکی یز موتیوها باجلشهآیی شنای بزیگ ،شکایت یز رجوا شنای فارمایه ر
یشوا؛که هاار
یباشد کهیینشاخ،ه ایآیی عطایر جامیایدهم 
یعدیشد شنام 
ب 
حهسای طماعیزرضنیتشنا،شِکوهکااهیند:
شاعابهعلترجواشنای مدی 
شررناچررو ایعهرردمررابرردنرراممانررد
یخشگرررا یفشنررردربررراعی،خررراممانرررد
یعیمررتیسررت
الجررامیکنررو سررخنب ر 
مدممنلو یستررعتحکمتیست








(عطای،1385،ص)47
میکند.یرمدملئیما 
مدیحهساییی 

ایمیا یشنای جامییبیات زیاا االلتبامشمت
رینلا ها ظال ییشدیدیدمشمومشمااهیست،چو ایع،ا کهزندگیمیکااه،عدة
مدیحهساییا حایص

کااهیند.جامیبهیین
زیاا یزیر حاصرطمعمدیحهسایییمی 
میاهد که :هوشیای با که شنا جنس گاینی یست ،آ یی ییزی نفارشی( .جامی،
یند  
،1383ص)437
جامی یز شاعاینی ینشقاا میکند که شنا یی رسیلۀ عی  ،نو  ،یمایی منا ر چایلوسی
ایاهیند .ه یر با یین یعشقاا خوا تأکید اییا که چنین یفایا به ممدرحا خوا
عایی  
میاهند که فاعد آ هلشند« .آنا لئیما یی کای  ،سفیها یی حلی  ،یهل
صفاتی نلبت  
ایرغیاایز ،
میاهند ر با  
خلت یی بخانده ر تاسوها یی شجاع ر جاهال یی عال جلوه  
ایدگاهها جامیاییینزمینهایخویتأملیست؛زیای

میکنند.
یفایاباشخ،یتییمدم 
یرخواشاهدچایلوسیهارمدیحیهابواهرهمینعویملیرییبهمشمترینشقااباینگیخشه
یها یی ناشی یز طمع ر سشای نامهها 
بزیگنمای 

یست.جامی به حق همۀ یین مدیحیها ر 
میایند»(.صدعی،1381،ص:)142
طمعنامه 
شاعای یی 
آ کهبهصدنی یکیعطاهخو 
نایرردیزیملرراکزاسررش بررار 
نرررامکفر ر علرررزمیحلرررا کنر ری
رصررفبررهبحرراگهررایفاررا کن ری
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ری کررهبررهتنل ری گررهمرراهرسررال
شررررکلیلررررفییناناسرررردزایل
عرررررایفآغرررررازیزلخررررروینی 
ریعرررررفینجرررررامیبرررررداینرررری 








(جامی،1383،ص)437
میگویردکرههریچگراهاییشرنای برهذکراارنرا 
مدیحهسایییخوا 

جامیایمویا
نپاایخشهیستریگامدمشاهییی ه کرااهیسرت ،یزیر خرو خراطا  ر خروایأیی
هیچگاهیزیر حاصرطمرعربرهع،ردتقاضرا چیرز مدیحرهنلراراهیسرت.
نبواهر 
(جامی،1391،ص)393جامیایآثای ،یبیراتیهر اییاکرهمبرینیریرجرایزاینلرشن
میسشاید:
مدیحهساییییینلبتبهارگاره 

میباشد.یر
مدیحهساییی 

میایند.چنینمدمهایی
.1مدمخدی،ییامباریهلبیت؛ییننوعمدمییمدمخویاشن 
یزیر ییما ریخالصیست،نهبای صلهرماایات:
مرراامیهررلبیررتایمنن ری
مدحتخویاشن کندیننری
مؤمن موعن خردی شرناس
رزخدیی بوایمیدرهایس








(جامی،1383،ص)145
.2مدمشاها عاال؛یرباتوجهبهحدیث«السلطان العادلظلاهللفی االرض فمن اکرمه
میایند.جامی
مدیحهساییی یی نیکو  

اکرمهاهلل و من اهانه اهانهاهلل» 1.یبیاتی اییا که صایحاد 
میگوید مدم شاها ه یز نظا
میایند ر  
ای افشا یرل یز سلسلةیلشهب ،شاه یی سایۀ خدی  
عقلیره یزنظاشاعییریمیباشد:

میاییا
.1تاجمه:سلطا عاالسایهخدیبایر زمینیست،هاکهر ییگایمیاییا،خدییرییگایمی 
رهاکهر ییخوییکند،خدیی خوییکند.
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مدمشاها بهعقلرشاعیریسرت
زی کهشاهیندرشراهظرلخدیسرت





(جامی،1383،ص)49
منفنتهاییه بای شاعاایششهره بای یااشاه.چنا کهشنایبا

یماییوسشنبهایبای
عالعهمند ر
یبخایدند  ،
یااشاها به آنها م 
ییوسشن به ایبایها ر یسشفااه یز صلههایی که  
میشده یست .یااشاها نیز با شنا شنای ،ناماا 
یاشکایشا بای سارا شنا بیاشا  
میگوید که توسا
ماندگای شده یست .جامی ای شنا آفاین با شنای مدیحهساییی  
ساراههایاا نامشاها ییجاریدی ساخشهیند:

حبرررررررشیشررررررراعای مررررررردحتسرررررررنج
بررررررااهایمرررررردمشررررررهایایی ینررررررج
نرررررررامییارررررررا زجنرررررررب یعرررررررالم
ثبررررررتکررررررااهبررررررهافشرررررراییررررررام
گررررانمانرررردهیسررررتجلماررررا زنررررده
یسماررررررا زنرررررردهیسررررررتریاینررررررده












ی،1383،ص)311
(جام 
کذب و شعر
میکند؛بنابایینکلیاییکمشنشاعاینهبهانبرال
منطقشنابامنطقزبا عاا فاق 
یگرااا.چرو انیرا شرناانیرا اگاگرو سراز یصرولر
گزییهها ییسترصااقنم 
فامها مشنایفزبانییست.خیلییزنظایهیاایزی رشنایباتوأمبوا شنارایرغتأکید

کااهیند.

یزچا ایدعطای،ایرغکرهباعرثزشرشی،کر فارغریرنایلرند نیکروتاینچیزهرا
یاهردرچرو نگرای زیبرا
یگرااا،تغییراماهیرتمر 
یگااا؛رعشیرییایکلریاشرنامر 
م 
ییی «احسن االشیاست»:
یشوا؛بنابایینشنابهعلتهمینخاصیتجاار 
م 
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گفتنیکوییکنردایحرالزشرت
ریبررروانیکرررو،نکررروتایزبهارررت
کش یگاایشرناگراااآشرکای
ایجرروییشررناگرراااچررو نگررای
آ چه کش یزر چنینزیباشوا
یسررزاگررایحلررنیالش ریاشرروا
مر 












(عطای،1385،ص)47
یگیاا؛یلبشهکهنظا جامیرعطای
یزنظاجامینیزشنازیباییرفارغ یییزایرغم 
میگااا؛ بلکه منظوی
زیباییی  

با یین نیلت که شنا یز نظا یخالعی ایرغ باشد ،باعث 
گزییهها یز

میگیاا ر ها چه یین 
آنها گزییهها خاصی یست که به گونۀ ذهنی شکل  
یخندا ،چو 
ریعنیت اری باشد ،زیباتا یست.چنا که ای ف ا ذهنی شاعا رعشی گل م 
تها 
خنده گل ،م،دیق خایجی ندییا ،گزییهی یست ایرغ ر ها چقدی شاعا یز ریعنی 
مشنایف بشویند فاصله بگیاا ر ناانههایی یز یین است یی بیاشا ای یثا

یسشفااه کند،

کالم یثاگشییتامیشوا:
یگیررراا
یگرراچرررهشررنافرررارغیزایرغمرر 
ایرغرییستایرهاچهبواییستنوشرت




(جامی،1391،ص)382
یز اید جامی شنا ،یما لهو ر بیهواه یست که هاچه یز ایرغ بیاشا مایه ایششه باشد،
ایرغیاایز 
میگوید زیبایی ر جمال شنا به  
الیشیاتا خویهد بوا .ه چنین  
مؤثاتا ر  
ریبلشهیست؛رلیچنینشنا اینزایهلب،یاتییز ریهمیشینخویهدایشت:
آ چهباشدجمرالآ زایرغ
یی یهلب،یات چرهفرارغ




(جامی،1383،ص)34
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نتيجه
مقایلۀآییءرایدگاهها عطایر جامی ایموضوعشنارملایلماتباباآ بیا گا
نکاتزیایست:
.1عطایتنایفیمنناگاییانهیزشنااییارآ ییبهاراسشهشنااینی(حکمی)رشنا
یکند که یساس یین اسشه بند نیز با مننا ر محشوی مشکی
غیا اینی (مدم ر هزل)تقلی م 
صویتگاییانه یز شنا اییا .ه چنا ای یین کشا 

یباشد .جامی ای بهایسشا تنایفی 
م 
یباشد؛ رلی ای هفت یرینگ منشقد یست
مبنا اسشهبند یر یز شنا ر شنای نیز صویت م 
کهشنانوی ماغخاایستربایدتوأمبامننا محک باشد؛
 .2عطای ییوند بین سخن ر آفاین

عا ل یست ر سخن یی بنیاا آفاین

ار عال 

یایند .نگاه عطای نلبت به جامی ای
میایند .جامی سخن یی رسیلۀ کاف یسایی یلهی م 

میباشد؛
قتا 
مویاسخنرییبطهآ باآفاین ،فللفیرعمی 
نتمدییینه باشد.یز اید ها ار رز ر
.3جامی ر عطای منشقد هلشند که شنا باید شای 
یشوا؛زیایایعاآ نیزعباییتموزر بهچا میخویا.
عافیهایسخنعیبمحلو نم 
عطای با آریا مثالهایی یز توجه ییامبا ،خلفا ییشدین ر ی مه به شنا ر شنای ،خویسشه
توجیهی بای آیاتی که ای آنها شنا مشموم شمااه شده یست ،بیابد.جامی نیز سلب شاعا
میکااکهفشوی 
بوا ییامباتوساخدیرندییناا عظمتربزیگیشنااینلشه رتال  
ممنوعیتشناییباطلکند؛
چگاه شنا مدحی نلاراه یست ر مدیحهساییی یی نکوه
.4عطای هی 
نیز سشای

یکند.جامی
م 

یایند؛ یما مدم خدی،ییامبا ر یااشاها عاال یی
یااشاها سش گا یی مشموم م 

میشماا؛
جایز 
میگیاارمنظویشا یز
می رعطایمنشقدهلشندکهشنازیباییرفارغیزایرغ 
.5جا 
کش ؛ گزییهها غیا مشنایفی یست که ها چقدی یز ریعنیت فاصله ایششه باشد ،منجا به
میشوا.
زیباییبیاشاشنا 
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Comparative analysis of Attar poetry point of view with
Jami
1

Afsane vahedyar

Abstract
Attar Neishaboori and Abdul Rahman Jami have some point of view
on poets and its nature. There are a lot of informative and commentary
viewpoints on their poets and arts. This topic talks on this two
characters around the poet, type of poets, discourse, poetry and sharia,
eulogy, obligations, comparative and analytical poetry and falsepoetry. Research results show that shared topics in Attar and Jami
thoughts are the same in poetry and sharia, false poetry, discourse and
existence relations in relation with obligation in poetry with a little
difference in poetry and eulogy. Attar has got meaningful point of
view with philosophical sights but Jami is artificial.
Keyword: Attar, Jami, Definition of Poetry, Sharia, Speech,
Stomatology.

1. Master of Persian Language and Literature, lecturer at Herat University, Afghan.
(afsanehvahedyar@yahoo.com)
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The Survey of image structures in Mantig-ut-Tayr
Dr. Siavash Haghjou1
Mustafa Mirdar Rezaei2

Abstract
The structure of the images of each poet is made up of a special
literary material that differs from the images of others, To the point of
the type of exploitation of any artist been satisfied of by various
literary tools, manner and structure. In analyzing the Mantig-ut-Tayr
of Attar, most of the research focuses on the semantic and content
categories of his poetry, and a small amount of studies that deal with
the form and structure of his images have analyzed the symbols of this
work. This research, which has been written in a librarian way, seeks
to examine and measure individual literary instruments (like,
metaphors and,ambiguous metaphor of allusion and ambiguous
metaphor of allegory ) In the analysis of the structures of Mantig-utTayr images, measure the effect of combined techniques "axisallegory " Represents the geometry of these images And the
importance of Attar's position in making and paying for images.The
findings of this study indicate that, in the creation of structure Mantigut-Tayr images, an interconnected network of exploratory materials is
involved, which despite the apparent simplicity, delineates the
complexity of the image. It is necessary to analyze the components of
the images in order to analyze it. Most of the contribution is between
the expressive materials, the figure of "singular allegory ", and then
"combinational allegories" or "axis- allegory " figuratives ", and other
Literary techniques are behind these Literary techniques.Therefore, in
the geometry of rhetorical logic of Mantig-ut-Tayr, allegories
(singular and combined) are seen as strong and unique. columns.
Keyword: Image, Mantig-ut-Tayr,
techniques , Combined figure.
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Literary

1. Associate Professor of Persian Language and Literature, Faculty of Humanities and Social
Sciences, Mazandaran University. (siavashtavasin@yahoo.com)
2. PhD student of Persian language and literature, Mazandaran University.
)mostafamirdar@yahoo.com)
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Influence of Situational Context on the Formation of
Man eq al-ayr
Dr. Fateme Majidi 1
Masoume Noura Bonjar 2

Abstract
From linguistics point of view, texts may examine with two
approaches: linguistic context and situational context. In this article,
the influence of situational context, that is, the dominant space on the
production of text, which includes time, place, narrator and narratee, is
examined. In this research, we examine the role of situational context
in the formation of Attār’s Manteq al-tayr. The temporal and spatial
conditions of the poet's time, his personality, and implied audience,
were the basis of our research. The purpose of this research is to look
at Manteq al-tayr in order to reach to a better This research shows that
the expression of poetic subjects like rejecting religious prejudices,
allegorical tales in order to mystical purposes, and storytelling by wise
fools is influenced by the context of society.

Keyword: situational context, narratee, Manteq al-tayr, Attār.

1. Assistant Professor, University of Neyshabur. (fateme.majidi@gmail.com)
2. M. A. Student, University of Neyshabur. (masoumehnur@gmail.com)
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The images of Mantaghat-al-borooj(Zodiac) in Attar
Nishaburi’s view
Dr. Mahmood modabberi1

Abstract
Like many of his contemporaneous poets, Attar has sporadically
utilized astronomical compositions in his poetries. However, in two
odes of his poetry collection, he has mentioned every single
constellation of Mantaghat-al-borooj and discussed the educational
and epistemic issues related to these constellations. In this paper, the
two mentioned odes have been studies and the couplets related to the
astronomical compositions have been described and analyzed with an
emphasis on the astronomical rules.
Keyword: Attar Nishaburi, ode,astronomical rules, Mantaghat-alborooj(Zodiac).

1. Professor of Kerman University. (modaberi2001@yahoo.com)
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The Symbolic Archetype in Attar’s Musibat-Nama
Dr. Jihad Shukri Rashid1

Abstract
Musibat-Nama is a work that deserves to be researched in many
angles. This valuable work can be analyzed by different approaches,
including Yung’s archetype psychoanalytical approach. With Yung’s
theory in investigating the literary texts the researchers can be able to
find the roots of the common archetype of this works which are the
product of the collective unconscious mind of humanity. Since the
epics and mystical works are related to the unconscious mind,
therefore this works are very suitable for the manifestation of
archetypes. There are many motives, symbols and archetypes in
Musibat-Nama which includes some archetypes like: the wise old
man, self, and some archetypical situations like: death and rebirth,
journey, or the number forty, water, wind, soil and fire in which the
researcher tries to scrutinize this work from these perspectives. The
main goal of this research is to apply the Yung’s theory in the field of
psychoanalysis and his archetypical vision on Musibat-Nama to
investigate the archetypes that has been used in this work, and the way
that Attar has used them mostly in an unconscious way. The method
of the research is analytical and descriptive and the necessary data of
the research has been achieved by library studies.
Keyword: Attar, Musibat-Nama, archetype, spiritual journey.

1. Department of Persian, Faculty of Languages, University of Salahaddin, Erbil,Iraq.
(Jihad.shukri@gmail.com)
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Studies on Attar in Bangladesh
Dr. Md. Abul Kalam Sarker1

Abstract
Bangaladesh is an important country historically and culturally. It has
played an imprtant role in the promotin of Persian language and
literature in the subcontinent. Persian enjoyed as the official language
of the country for for more than 600 years (1204-1837 A.D.). During
this period, hundreds and thousands of books were produced in the
fields of science, art, literature, history, astrology, astronomy, and
sufism etc. These books are today a treasure trove of Bangladesh’s
rich literary, socio-cultural heritage.
Sheikh Fariduddin Attar is regarded as one of the most renowned sufi
poets of Persian literature. Poets from the indian sub continent, Iran,
Afghanistan, Tajikistan etc. have emulated him in composing sufi
poetry. In Bangladesh, a lot of researches encompassing the life and
works of Sheikh Fariduddin Attar have been undertaken and besides
his original compositions, works written on him have also been
translated into Bengali language. It is interesting to note that today
many of his works are included in the curriculum of the universities
across Bangladesh which clearly shows the popularity and reception
of the poet among the poeple of Bangladesh. This paper intends to
examine and review various studies of Attar in Bangladesh.
Keyword: Persian language, Bangladesh, Attar.

1. Professor & Chairman of the Department of Persian languages & literature, Dhaka
University, Bangladesh. (aksarker@du.ac.bd)
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The Manifestation of Lyrical Poetry in Attar's Didactic
Poems
Dr. Ali Reza Hajian-nejad1
Farzaneh Khalilpour2

Abstract
From a long time ago, the scholars of literary sciences have classified
literature according to its apparent structure and content to facilitate its
study. The oldest common classification, which was also valid in the
Islamic world and Iran, belongs to Aristotle. Although some other
literary genres were proposed through different approaches in Iran
after a while. Regarding the approaches of Iranian-Islamic society and
due to the diversity of literary products, in both fields of verse and
prose, the scholars of literary sciences have also spoken of didactic
literary genre that includes ethical and mystical subjects. The mixing
of literary genres is a subject has been discussed among Iranian and
non-Iranian scholars. Considerable parts of didactic Persian literature
are lyric because of their influence on audience, and the linguistic and
literary creativities they hold. Proposing lyrical issues along with
didactic literature are very privileged and distinct in Attar's
Mathnavies which are all of masterpieces of mystical literature. The
aspects and the effects of this section of Attar's Masnavies have been
discussed in present paper, and the heroes and their characteristics
have been introduced and analyzed.
Keyword: Attar, Lyrical Manifestation, Mixing of Genres, Didactic
Literature.

1. Associate professor in Persian Language & Literature, University of Tehran.
(hajiannjd@ut.ac.ir)
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The Effect Of Fariduddin Attar To Turkish Literature:
Cahit Zarifoglu Example
Dr. Melek Dikmen1


Abstract
Fariduddin Attar Nisaburi is one of the most famous poets and mystics
in Persian culture. His works affected not only Persian literature but
also a lot of cultures. Mantiq al-Tayr (Conference of Birds) is a mystic
symbolic book that consists simple stories. The book tells about
passing seven valleys and reaching annihilation in the way of love that
is full of trouble and suffering. A lot of translations of this book exist
in Turkish literature, especially the translation that was made by
Gulsehri. Cahit Zarifoglu who is a significant author and writes good
books for both matures and children in 20th century prepared his book
Kusların Dili (Conference of Birds) briefly based on Attar’s book.
Cahit Zarifoglu’s book is for children and consists of an introduction
and eight chapters. In this paper, Cahit Zarifoglu’s child book,
Kusların Dili, will be introduced.
KeyWord: Fariduddin Attar Nisaburi, Mantiq al-Tayr, Cahit
Zarifoglu, Kusların Dili (Conference of Birds).

1. Associate Professor, Süleyman Demirel University, Theology Faculty, Isparta, Türkiye.
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Attar and Iranologists
(Perspectives and Researches of the 19th and 20th Century
Iranianologists about Atar Neyshaburi)
Dr. Mahmoud Jafari Dehaghi1
Munir Azizi2

Abstract
Attention is paid on the edition and translation of the manuscripts of
Attar mainly during nineteen and twenty centuries by the scholars of
Iranian studies. Garcin de Tassy and Silvestre de Sacy were the first
French scholars who started to translate the works of Attar. It
continued later on by English and German scholars such as Riter and
Nicolson.
In this paper, after a concise introduction about Attar and his life, we
will study on the several European scholars who edited and translated
works of Attar. They are mostly from France, England, Germany and
Russia. Although many scholars from India, Turkey, Japan and Egypt
have studied the poems of Attar.
Keyword: Attar, Iranian studies, scholar, poem.

1. Professor of Culture and Ancient Languages, University of Tehran. (mdehaghi@ut.ac.ir)
2. Master's degree in Iranian Studies, University of Tehran. (azizimonir@ut.ac.ir)
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Logic of al-Tayer Attar Dialogue driven narrative
The study of the dialogue structure in Mathnavi Logic of alTayer Attar
Foruzan amiri1

Abstract
Logic of al-Tayer Attar is one of the most prominent mystical works
that occupies a special place from the narrative's point of view in
Persian literature and many of the story's element takes their root in it.
This narrative work has been formed of various parts that each part
narrates a story. What makes this story more striking than other
fictional elements is undoubtedly the element of dialogue. As the
name implies this is a Dialogue driven narrative that present different
kinds of dialogue like monologue, dialogue and selfishness with
various function, in it. The most important functions are giving
information, introducing the narrative characters and presenting the
story's setting. All elements play significant role for narrating it in the
better way and insisting on being a Dialogue driven work.
Keyword: Logic of al-Tayer Attar, monologue, dialogue, selfishness
and character.

1. Senior Lecturer of Persian Language and Literature; School Lecturer at the University of
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