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 سخن پیش


هلت چه نیلت چه تویی جانا همه


ییوست کونین ای تو جز ندیدم


 :ابتدا
یندیاهبی ینلا  یندیاهگاتااید سایا چونا  یی، ییاینی ایگا »ریزی  سایسا« ای
ارجها ،یع،ای ایر »گاچهیزمویجههبا بار »ر« آ « یما چهایگایز نبواهیست؛

بهانیا  یستنیزهمایهخوایی بیار ریععبواه ایر »عینر یستبامی« کاانده یس.
ی جو حقیقتیییدیدآیدکهنگاهیییشیامافاعلشناسا ناگاهضاریتییجشنا آ 

ییما رعقلبهاییا بیکای حکمت یزاریراخانهبحثرذرق، یی یینارحوزه با
بهنثا گاه:طلبیدندخاصخواییبیانیِهایکیزیینارماا فکا ،زبا ِ.یرینهسازا

یز؛یابهنظمیباهانیرینگ عیاسیرگاهبهشنا خیالییسشداللیرمبشنیباصغا رکبا
.ییکابهمداحکایشیایسشا یا

ماا یما ییرةفایغیزصویترفامزباین، بنیااینهایکیزارایدگاه، زیاینر
کهییکهخاعهالایگارآ .بااجوییمیبنیاا یستکهیهبهسو عافا رحقیقت

یند؟نثایاایسشا یاشنا؟مگانهغ کهکدیمباگزبااهعافا رحکمتذرعینهااه،چه
کهیین باحکمتیناهییافشه»: یکی«ستشنا مق،وا بتی؛ ر بهانهسترکنبه خانه یز.

همینیرستکهماندگاینامرمایمیچویویسیناایکنایمباحثعقلرنَقل،استیز
شیاین بانمینُقل ذرق میکام ال عمایِ به ِعقل عایی ر کاد ر یلمااعینبازا حکمت

.سالما ریبلالریقظا بنحینگایارمی
تاایدایدییبوعلیربوسنید،گوییحک گایزنایشیاِتاییخِایدییِعقلرالیستربی

ی ینلانیخویهدبوانهاا فایتایزندهیزیندیاهایالکشیکماندگاییینار،ساینجامرباه 
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ی ساملشی ز نه ر زمخشییکی یز نه بواکه خویهد ناا  ایگا  یگانگی.فلایگلیخشه
باخاسشهیزذرقربحث،عقلرییما ،فللفهرعافا ییهباریهنما ایاآشنا حکیما 

ریزی یینمازربومیسترفللفه هفتشهاباچنیننگاه. ی یستکهآفشا یاتویفاا ِ
یماجزحدیث؛یویدیسشا میینگیزشناراتابدرگاچهبهزبا خیالعاقیچوعطایبامی

:گویدجویدرنمییاخو عقلنمی
نگنجرردایسررشا ایحلررنتحرردیثجانررا

 
نگنجرردزبررا صرردایعاررقتییززیمررز 

  
یندیزعقلبانالترگایز یزتوی یزینجاهنقلبهچا می«اییرگانیاابوی»آی با

چا  چنین که بوا نخویهد ه  شیاهییربوینگیندیز ،آ  بویینیز ر ینگین ها 
.گاباماستکهتابعصافباشی یایژرهاگا سنج .ریز ِعطایخویهدایشتیندیاه

:گویدمییسایینامهکهیرخواایمگانهیین
گررراار چرررا ایآیررردکررریچارررمتبررره

 
یفررررزر توسررررتچارررر زیرعرررردیکرررره

  
ترررروی ایرررردهکررررا ی ذیههرررراهمرررری

 
تررررررروایررررررردهایآ عررررررریننبایرررررررد

  
یسررتچنررا آ گرراار کررهگویرردمرریکرره

 
اینلرررتتررروعقرررلیررراایررردچارررمتکررره

  
حاصررلچارر ایشرردکررهچیررز آ یررس

 
غافررررلمرررراای نیلررررتبرررری مثررررالی

  
 :سپس

بهای سال عطاال1397آغازینیرزگای ینگیزتفاجایخویشید م،اافشدبا
سلهمطالناتیسالمیرینجمنآثایؤهمتریای مها ییانیاابویکهبهمزیعسبزیندیاه

بین همایای ییکاه ای فاهنگی مفاخا استر به ر نیاابوی ر تهای  ای یای یلمللی
چینییستیزباگزیدهمقاالتیینیراستمجموعهیی .بزیگوییینیچندباگزییگااید

عطایاییاه  کهیهیافشیحکمیرفللفیبه ینجمنی، . کامخوینندگان شیاینیمیدبه
.یفشد

 کاوه خورابه



 

 

 

 

 

 ومحوروگ ؛ روايتي گفتالطیر منطق

 (عطار الطیر منطقدر مثنوي  ووگ گفتبررسي سازة )
 

 *امیري فروزان

 

 چكيده
تاینآثایعافرانییسرتکرهیزنظراایسرشانیجایگراهیریرژهعطاییکییزباجلشهیلطیامنطق

هرا ییرنیثراایسرشانییزبخر .تابردیراایز ییبامریایششهربلیای یزعناصایمارزینایسرشا 

چرهایییرنایسرشا آ .هایینیزنقلشدهیسرتمخشلفیتاکیلشدهکهایهابخ آ حکایت

.یسرتورگرگفرتکنرد،بردر شرکعن،راگیاتراجلروهمرینلبتبهسایاعناصاایسشانیچا 

محروییسرتکرهایایر آ ورگگفرتآیرد،ییرنایسرشا یرییشرینامایسشا برامریکهیزچنا 

چنینرظایفه ؛ر...مونولوگ،ایالوگ،خواگوییر:ها مخشلفماننداییی گونهرگوگفت

هرا ایا یطالعرات،منافریشخ،ریت:کایکااها مهمیچرو .رکایکااها گوناگو یست

کیرردبرراأشررا اییرنرردیرراایز بهشررارتکررههاکرردیم... رایسررشانی،شناسرراند محرریاایسررشا

.محوی یینیرییتایسشانینقایییزندهاییندرگوگفت

.،مونولوگ،خواگویی،شخ،یترگوگفت،یلطیامنطق:هکليدواژ

                                                           

.یفغانلشا رکایشناسییشدزبا ریابیاتفایسی؛یسشااایناکدةیابیاتایناگاهکهکاا شاق؛هایت.*

(foruzan24amiri@gmail.com)

 29/2/97:تاییخیشیا 23/1/97:تاییخرصول

mailto:foruzan24amiri@gmail.com


 

 

 

 

 

 مقدمه
گرافشنییرنعافرا یسرتکرهبراشرکلعاصۀگما یابیاتمابیها مه جنبهیکییز

یکرییزجملرۀ.یندجایا اییابیاتفایسی،عظمترشکوهآثاییابیبیاشاریابایتاشده

یثراشریخفایدیلردینعطراییلطیرامنطرقعافانییینآثایباجلشهرییزشمند،مثنو ایسشانی

یرند،ننرتیسرولرسشای خد)یسیزمقدماتیلطیامنطقمثنو ایسشانی.نیاابوی یست

 هدهدباماغا آغرازشردهکرهیزهمرا رگوگفترمنافیماغا ،با(آلرجاناینان 

.سازایربهیرمیرگوگفتکایباافایری عن،اایبشدیخوینندهییب

برواهکرهرگروگفتها عال هلشی،هارنیزیدیدهگما نخلشینیبزییییتباطینلا بی

یینعن،اای.ایاییزنا عمابلندباال خوابهیشکالرحاالتگوناگو ی نمواهیست

یزحدیکعن،اایسشانییافایتاگشیششهربرهعنروی عن،راملرلاریراعالربیلطیامنطق

هاایرگوگفت.ایآمدهیست(بحاایکوزهکو ایبناباگفشۀعبدیلحلینزیین)ایسشا 

یزیبنرااگونراگونیعابرلبایسریبرواهکرهبرهشرکلعراملیتأثیاگرشییرظرایفریینیثا

.کنندها مخشلفیییییفامینق 

اییینیرژره ع،ردبراآ یسرتترابراریکرار همرهجانبرۀییرنایسرشا یزیهگرشی

برای یسرید بره.شوندبایسیها عطایرگوگفت،رگوگفتچگونگییسشفااهیزعن،ا

رگروگفرتها رکایکااهارریژگیکااهییبایسیرگوگفتها شدیگونهیینهدفیب

اییینرگوگفتفیسپسبهتحلیلرظا.شوندایر مشنایسشا یافشهمیییماخصرای

ایسشا یاایخشهخویهدشدکههاکدیمیینمخش،اتییبهشیوةیژره کرایباا برامرشن

گرشییی کرهفاضیۀیژره ییباییرنیسراسبنرامری.تطبیقخویهی کاایلطیامنطقمثنو 
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...ایرالوگ،مونولروگر:یزعبیرلرگروگفرتعطایاییینمثنو ایسشانییزینویعمخشلف

یسرشفااهنمررواهربررهایسررشان شررشا رهیجرا بیاررشا بخارریدهرایف اسرراز ،منافرری

.ایسشا یزآنهابهاهبااهیستساز رزندهبوا ها ایسشا رعینیشخ،یت

یمررا؛یکرییزآثررایباجلرشۀایسرشانیزبرا فایسرییسرتیلطیرامنطرقبراآ کرهمثنرو 

ینرگبرواهربرهخ،روصایبرا یرژره ها ایسشانیییایمو یینیثابلیایک بایسی

رکایکااهرا آ ایییرنیثراایسرشانی،کرایماخ،ریصرویترگوگفتمویا عن،ا

ی کرهایییرنمرویاایاسرشاستنهامقالهریمحدیعلبندهبهآ بانخویاهر.ستنگافشهی

یراایز اینگراهیبرهایسرشا »تحرتعنروی ی یسرتیزعلریعارقیسرااهیبوا،مقالره

.بهناایسیدهیست33-32ایشمایةۀماکوکهایف،لنامه«یلطیامنطق

 

 الطير منطق مثنوی
 کهبهظاهاسخنیزیاریزماغرا برهیلطیامنطقیرحانییسترها عطایشاعاسفا

مننرو ایحقیقتیمرز یسرتیزسرلوکعایفرا رسریایرحرانیر،سو سیماغیست

.عایفبای یسید بهمنافترایکحقیقت

عطایعلمشییزعمراخرواییبرهیسر سرالکا طایقرتایسرفاگشیینردریزمکرهترا

فاتیاایختراییینسفاهابلیای یزماایخربزیگرا زمرا خروایییلنهابهملایءماری

،1384،صرفا.)زیایتکاارایهمینسفاهابواکهبهخدمتمجدیلردینبغردیا یسرید

(232-452ص

بیرتایبحرایمرلملردسمق،روی4458عطرایمارشملبرایلطیرامنطرقمثنو یمز 

ایسشانیبهنرامسریماغیسرت؛ةیکیاند ماغا یزرگوگفتموضوعآ .محشرفبواه

ییبای مثنو خرواینشخرا نمرواه،گراهآ عاآ کای نامییستکهعطاییزیلطیامنطق

:یندنامدرایگای آ ییبهنامطیوینامهه یااکااهمقاماتطیویمی
ایاسرررامایهییعاررراقتررروشرررنا



ایاسررامایهییررناییرر ییعاشررقا 
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نرویباخویشریدچروتوباشدخش 



طیرررویمقامررراتریلطیرررامنطرررق


(37،ص1387،عطای)

تاینرزیباتاینکشبزبا فایسیبرهیزحیثصویترمننایزالک یلطیامنطقمثنو 

ی یستیزلطایف،حکایراترنکراتعاآنریریشراییتم،رطفو یرارگنجینهشمایمی

.بیا شدهیسترگفشایرعباییتیرلیا حقکهبازیبایی

ف ریلتصرحابهآغرازننرتر،ها عطایبامدمنیزمثلسایامنظومهیلطیامنطقمثنو 

هی خطا بهماغانیاییاکرمقدمه،گااارشاعاعبلیزیاایخشنبهمشنیصلیایسشا می

،اییینمقدمهکرهحکر بای رتیسرشهاللییاییا.د هلشنایحقیقتعهامانا یصلیایسشا

نخلشینمخاطبشراعا.سازافکایاا آشنامیۀمایهاربنی ییباشخ،یتشاعاخویننده

موسریهه،طروطی،کبرک،براز،اییج،عنردلیب،:هدهدیستربنردبرهتاتیربخطرا بره

.فاخشهرماغزیینسخنانیاییاطاررس،تشیر،عما ،

هراریشرشنیسرشندیاخطا عطایبهماغا خطا بهیرمیست،یرحیکهبرارجرواا»

،1383،یوینامردیییا .)تنرنفسیسیاشدهیستطبینیایزندی جها رها مارییءعوت

(114ص

عطرایهرا تراینکرایشراعاینهتاینرتوی آ یییکییزهنامندینهاییینمقدمهکهمی

ییرامخروایییراایزارها یخالعیرعافانیمیاینلت،شاعابازبااسشیتمامبهبیا نکشه

خروازنردینییسایتییستکهیرمییایها گللشنیششهکهایخویستتاکتنلقاتر

بره،یسراطیا اینریرهرا گا بهشخ،ریتتابیهیاندهباآریا تلمیحاترهمای،ساخشه

.کندخوینندهمنشقلمی

شروندنها جها جمعمیشواکهتمامماغا ِآشکایرجاییآغازمیایسشا یصلییز

جو یافشنیااشراهیرایجلتباایکییننکشهکههیچشها یزشهایایخالینیلت،ر

.سازندینجمنمی،بای شهاشا 
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برا یااکرااهرهایهاریسشندیایزظافیت،ستیتاهدهدکهاییینمیا یزهمهآشفشه

گری ییبرای جلرشنیااشراهیعرالماهمرایهیربواه،آمراکهایخدمتسرلیما ربیا یین

ییرنشراه.کنردمنافیمی،جوی باشندرکندرسپسشاهیییکهماغا بایدایجلتمی

سریماغیکرهایایایرا سریماغیسرتکرهاییارتکروهعرافجایگراهاییا،بزیگر

هررارظلمررتاییارتررایسررید بررهایگرراه یزاییرراییاررگاه هررزییی یررااهیزنررویر

ینرجآ ا فایری بایدگششتریینییهییشیاماا بایدباراکهتحمرلایارهخاکی

.ییایششهباشد

ییرنمیرا تنلقراتررلریای؛کنردعراییمریشوقیسید بهسیماغتمامیماغا ییبی

ییر یززبا هدهدبابیا صفاتهاکردیمیزاییاراا آنا یییزسفابازمیهایالبلشگی

ماغرا ییبرا،ایخراللحکایراتحکمرییاایخشرهرگا بهذکانکاتیخالعیریاندینی

ییتبراطماغرا ییبراسریماغبیرا سرازارحقیقرتسریماغرهاآشرنامریزششیهارخوبی

یسرید برهسریماغیییزهدهردةندرچرایشرومریایردییسریماغۀماغرا ،شریفش.اییامی

کفرارییمرا یزایند،عارقیکرهبراالتاهدهدییزیسید بهسیماغییعاقمی.جویندمی

.هایسدیینییهیزهیچاشویی نمیعاشقاییستر

یایرا ییبرییینییهخرالیرآنا کندرآت عاقسیماغهزییی ماغییییهیسفامی

ماغررا ۀالهمرریاترراسییییررنییههیبشنرراک،هیبررتر.آغازنرردهنمرراییهدهرردمررییبررهی

هدهدایشرشهباشرندرهدهردایضرمنِییزهایاییاتایاس یکیییریمیآفایندرهامی

.اهدحکایاتیبهآ هایاسخمی

ایینردراییاسرخاا ییبیا مرییهاماغولیهارالیلؤارماغسیینبخ بیلترای

هفرت،سریماغهاییاکهتاایگرهدهدبیا می،طولییهیستةبهآخاینیاس کهایبای

یایرا ای.فنرافقرارریا طلب،عاق،منافت،یسشغنا،توحید،حیرات،:ریا فاصلهیست

.ماندریا آخا،یهاربهماحلۀایکحقیقتیسیدهرییهیباعینمی
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موجرواایهراریا توسراهدهرد،ماغرا غراقها سخشیبندیزشامماکالتر

گارهریبرزیگنیرزایملریاییههرالکگاانردریزیایمرهییهبامریی یندرهشرده،عرده

فایری سریمراغها هارماقتگشیاتاساینجامیسیزتحملسخشیهامیسال.شوندمی

غراقاییسرندرعظمرتسریماغمریبراالشکلشهبهایگاهیاشرکوهربالییخشهرریا

یززبرا چرار سریماغیابنرد،ناچیزمیخویاشنییمحور،حیاتیینهمهزیباییرجالل

سریمراغ.عظمتسریماغهمیارگییسرتندکهبواناا ایجها ییزشیندییارونشمی

خوینرد کرهبراایرد ریصاییبهاید سیماغاییندتراییرنکنندرییحفظمییاا یسشغنا

برهفنرا مطلرقهلشیسیماغمحروشردهرها آخاینناانه،نهندی کهییااا مییعنه

(118،ص1383،یوینامدیییا .)هما سیماغهلت،یابندکهیینسیماغیسندرایمیمی

ساخشاییصرل»:کو چنینیظهاینظامینماید،زیینیلطیامنطقایبا ساخشاییرییت

 طرامشردهیسرترییرننارا آ یسرتکرهایسرشا ایاریی یایسشا ،بهنحویسرشااینه

(89،ص1383،کو زیین.)شاعابایدت،نیفشدهباشدیخشگی

 

 وگو گفت

رشرنوا،مرشیکاهکراا ،لغتبهمنانیمکالمت،مباحثره،مجاالره،گفرتایرگوگفت

جنجرالبحث،صحبت،بحث،سرخن،هنگامرهکراا ،ماراجاه،یاخرا ررمحاریه،جا

ندیسرت،نگراهبرهایر رمویجههنیازمرگوبهاریریکاارنگاهیایگاهاگفتیز.یست

ۀذهنرجروااییاکرهبرهنوبرایصدایاسخباآمد سؤیالتیکهایتوجهکاا بهخوار

ییهیسرید برهتفراه یزماحلهبندکافحقیقرترایباشدرسویهمیخوایریکااتک

 (11ص،1379،گاجی.)کالمیباایگای ییتباطزبانیر

اهدکهبهاییزی عماطروالنیینلرا برایر ناا میرگوماری باتاییخههگفت

رگرو خدیرنردبرافاشرشگا ریرازمینیستریاحشیشایدبهیی یزآ ه باسد؛گفت

رگوبهصویتمشردرلوهیکربرهیماگفت؛«بلی:ی؟عالوالست بربکم»:کالمییرباینلا ه 

.ها یونانیتوسرنهرگلرشا یافرتتایها عنوی فامیابیایعا ینج عبلیزمیالاای
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یرییرلعرا شناخشهشدهمحاکراترتقلیردسیلریلییسرتکرهای رگوتاینگفتعدیمی

یینهاباجرا یگاچههیچیکیز؛نثاموزر نوششهشدینج عبلیزمیالاتوساسوفار ای

ها سرقایطایالوگ(18،ص1379،گاجی.)سشای کاانماند،یفالطو آ ییشناختر

هررا ترراینمرردلشرراگااین ،بیررانگایکررییزیرشررنناررینا ربرراهرر (م.ق399-471)

یمرا؛هنرا نبرواهیسرترگوهرایییابریرگفرت،هرا سرقایطرگوگفرت.رگوستگفت

ها یابییونرا رگوگفتسامناأبلیای یزمایۀیینگفشایهاهنا بواهرتوی گفتبنمی

رجرواتاجلرتئرتوی ایهناتسانخگفشایهنا ییمی.گااابامیهارگوگفتبهییننوع

تروی اییکثرا،کایکاارنمواریژةآ ییمریرگوگفتبایینییانۀبلندباال عن،ا.کاا

.ممااهدهنمواوها منثویرمنظومبهرضایسشا 
 

 الطير منطقو انواع آن در مثنوی  وگو گفت

هرارنمروایراینگریایشرشهرایشرکلیلطیرامنطقایمثنو ایسشانیرگوگفتعن،ا

ینردرنیرزعن،رایییرمایسرشا اینلرشهرگروگفرتهاباخی.حاالتگوناگو آمدهیست

،یلطیرامنطرقۀعطراینیرزایمنظومر.شواینگمیی یزایسشا کهموجبگلشا ییریژه

. برهایسرشان امیردهیسرتیتوجهشایانیبهیینعن،اایششهربایسشفااهیزآ ،یرمتازه

هااییینایسشا باینویعگوناگون ،کایکااها مهمیایششهرایییابااعملرگوگفت

.کنندایسشانیسه بزیگیییییفامی

کرهطرامایسرشا ییتاینعناصابنیراا یسرتاییینایسشا یزجملۀعمدهرگوگفت

.بخادراییشکالرحاالتگوناگو یظهایرجوامینمایدعویممی

 

 (نفره ی دووگو گفت) دیالوگ

یگابگویی .گویند اریاچندشخ،یتییایایسشا رنمای ایالوگمیرگوگفت

ییرنبیارشاینِ.اهد،شرایدگزیفرهنباشردتاکیلمیرگوگفتسایسایینمثنو ایسشانییی

هاایعالبایالوگبیناریابیاشایزارشخ،یتایسشانینقر بلرشهریزییرنرگوگفت
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 هرانمونره.گشیینردمری...طایقخوینندهییایجایا یفکرای،باریهرا،یعمرالشخ،ریتر

مااهدهکنری کرهبرهیلطیامنطقتوینی ایمثنو ایسشانیییمیرگوگفتزیاا یزییننوع

یزآ جملرهبرهعنروی نمونره.خوینردری ایصفحاتمخشلفایسشا بهچا میییمانۀفای

ایالوگیکهایمیا صوفی،مااصبویرهاتفغیبیی ایاهرباریهایارا یزییرنطایرق

:شوندبهخوینندهمنافیمی
شرریخصرروفیگفررتی مررااصرربوی



اری:اهیهیهریبرههیهریگفرتمی


بویلهررروسی ی ترررومگررراایوینررره


چیز بهکسکسبههیهیکیاهد


هرراتفیگفشرراکررهی صررروفیایآ 


یررکعرردمزینجرراکررههلررشیباترراآ 


تررابررههیهرریمرراهمررهچیررزتاهرری 


ریاگرراخررویهیبلررینیررزتاهرری 


(183،صهما )

،نفاةبینیااشاهرمفلسعاشقهلشی کهشراه اررگوگفترایجا ایگا شاهد

:خویندتاکجا ایییهعاقفایمیبهعاشقیی
گفتچو عاشقشد باشرهایای



یزارکاییکنو یکریکرنیخشیرای


یابهتاکشهاریینکاویبگو 


یانهایعاق بهتاکسرابگرو 


حررالگفررش برراتررومررنیکبررایگی


سرررابایرررد خرررویهیررراآرییگررری


(191،صهما )

.شوندایدهمییلطیامنطقایمثنو ایسشانیرگوگفتها فایرینییزییننوعنمونه
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 (مونولوگ)گویی درونی  تك

 یستکرهممکرنیسرتمخاطربینفاهصحبتیک( ایرنیرگوگفت)گوییتک

ممکنیستخوینندهباشدکرهرگوگفتایششهباشدریابدر مخاطبباشدرمخاطبیین

ییر ایر ایسررشا بررهشررکلملررشقی آ ییمخاطرربعرراییایاهرایرنیرراتخررواییبررایر

.سازاشایکمی

کرهیی یزآ .گوییایرنییامونولوگبیا یندیاههنگامبارزآ ایذهنیستتک

کهییجااتدیعیاییینشیوةیرییت،یساسبامفاهیمییست.یاایختشوارشکلبگیاا

ها ایسشا طویغیاملشقی ایجایا یفکایشخ،یتیاشخ،یتخوینندهبه.کندمنانیمی

هرا آنهراییانبرالگیاارسیایندیارهها آنهانلبتبهمحیایطایفاا عاییمیرریکن 

(411،ص1388میاصااعی،.)کندمی

هرا ایسرشانیوی ئر یمرارزینتایسشا یکییزشرگااهاگوییایکهشیوةتکباآ 

ریرییرت،عمرارگروگفرتیستکهکافرطامآ بهعنوی یکرییزیبزییهرا عن،را

تروی ایییمریرگروگفته حاالتگوناگونییزییننحوةیماباآ ؛چندی بلند ندییا

رجواچنینیریکااهراییایمثنرو ایسرشانی.عطایمااهدهنموایلطیامنطقال یبیاتهالب

یراایز ر،خوینندهییبامهایتهاچهبیاشارتویناییشیخعطایاییمراایسرشا یلطیامنطق

.سازامحویریعفمیرگوگفتسایی نظمی

:بهاراسشۀجدیگانهتقلی نمواتوی ها یینیرییتایسشانیییمیگوییتک

ی هرا ایرنرهایسشا شریخصرننا ،بردر شرکیکرییزایسرشا :گوییغمگنانهتک

ی ییرنمثنرو ،ساشراییزهرا ایرنرهبواهکرهایکنرایایگراایسرشا یلطیامنطقماندگای

خرویی شمای بامیها بیگوییاییینایسشا ،بهتک.ها جاندییایسشانییستظایفت

یزجملره.یسرت(شیخصرننا )شخ،یتیصلیایسشا کهحاصلماو بوا ذهنریری 

ها غمگنانۀشیخایغ فایقراری یزاخشاتاسازیاهکهیرزگای ییغراقگوییتک

:تلخیرسوزرگدیزنمواهیست
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گفررررررتیررررررای یماررررررب یییرزنیلررررررت



ییسررررروزنیلرررررتشرررررمعفلرررررکگایرررررام


هررررررابلررررررییمشرررررربایییاضررررررتبررررررواه


ندهرررردکلرررریخررررواچنررررینشرررربییناررررا 


کارررندسررروزممررریچررروشرررمعیزترررفرهررر 


کارررررندشرررربهمررررریسررررروزندریرزممررررری


یمشررررررربایشررررررربیخو مانررررررردههجملررررررر


یمیررررا ترررراسرررراغرررراقایخررررو مانررررده


صرررردشرررربیخو بگررررشیاشرررربهرررراامرررر یز


...مرررررینررررردین یرزترررررراچرررررو بگررررررشیا


(152،صهما )

ها یرابلرامدایمثنرو ایسرشانیگویینوعیایگا یزتک:گاینهگوییمالمتتک

هرا ایسرشا ایییننروعیرییرت،شخ،ریت.گاینهیستها مالمتگویی،تکیلطیامنطق

یز.کننردبیاشاباسازن خوایزینجامکااةناایستخوی ،یظهایمالمرترنردیمتمری

 برهییرنها آآنجاکهیینمثنو ایسشانیینگربو تندعافانیاییا،اییکثاحکایت

:خویی ها ایسشانیبامیگویییززبا شخ،یتنوعتک
گفشیکهییرنایغر برسیسرتزییمی



کرسیسرترینچنینایغیسرزی آ 


چا عقلارخرتکزحماعتیفتر


البررراخرررواییبرررهاینرررای فارخرررت


یرزبرررررررازیی چنرررررررینآییسرررررررشه


ترررروزیررررا خویاررررشنییخویسررررشه


گروها یسرتهانفسزینفاسعمات


سررو حررقهرراذیةتررویهبررا یسررت


هررا یرسررتیزعرردمتررافرراقننمررت


ها ارستعاضهکنباخوی ننمت
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ی ترررابررردینیکرررزکرررهارییفشرررااه



ی ایجررردیییبررررسصررربوییفشررررااه


حررقتررویییرراریاایصرردعررزرنرراز


تررروزنرررااینیبرررهغیرررا مانررردهبررراز


(211،صهما )

 

 گوییخود

هاهمینشخ،یتیدیدهایسشانیبواهرآ شخ،یتِکهمنبعیطالعاتیهایییرییتای

ینرد،برایر کند،ایحالیکهفکارگفشای باه یکیشدهتفلیامی ییییی ه،توضیلر

یمراای؛شوایززبا ییر اینا کلیرییتمییلطیامنطقایسشا .خواگوییمویجههلشی 

هرا ایسرشانییرییرتایسرشانیییایاسرتگافشرهربرهگراهشخ،ریتهراال ایسشا هالب

.یاایزندگا مییرییت

:ها ایگرا چرو ی نمواهرگاهبهشیوهرگوگفتهاگاهایعالبگا یینیرییت

شریوةخواگرویییکرییز.شروندگرویییراحردیثنفرسریراخواگروییظراهامریتک

ها ایسشانییست،هنگامیکرهیحلراسشخ،یتشگااها بیا مفاهی ریطالعاتذهنی

برهخروا«مرن»ریاییکشخ،یتایعالبیلفاظبیا شوارشخ،ریتبراضرمیاشخ،ری

ییجاعاهدرهیچمخاطبیغیایزخوا ندیششهباشردرنیرزیرااآریخراطایترحرویا 

.واگوییمویجهخویهی بیاتکینحالتباشیوةحدیثنفسریگشششهخواباشد،ای

راییاکرایباامناصراهرا ایسرشا ایترابی یمارزهگوییتکیانفسحدیثشیوة

ییایسرشان هرا شخ،ریتایرنیاترذهنیاتشیوه،یینیزیسشفااهباتاکوشدمینویلنده

اییری عرا چنردعطرایموالنراکرهکرای .دکنرمنافریخواشرا هرا ریگویهطایقیز

ایردتوی میرفویبهیلطیامنطقمثنو ایییرگوگفتشیوةیین.یستنمواههای ایسشا 

یزریی خروین ییرنایسرشا ر.کنردایجا جا یینمثنرو ایسرشانیخوانمراییمریر

خرویی کرهایجایرا آنهراها یزخواگوییبامیها یییزرا بینآ ،بهنمونهحکایت
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شرا ییغیاملشقی ایجایا یطالعاتیکهشخ،یتایسشانیع،دشایکسراخشن،خویننده

یزجملهایحمدیۀیینایسرشا ،ییر اییرکخواگروییایرنریبرا.گیااایششه،عاییمی

خوارخطا عاییایا خویننرده،آ ییبرهفکراکراا ایمرویابزیگریخردیرعردیت

:خویندچگونگیخلقتجها فایمی
ایصرررننتآ یااشررراهفکررراکرررن



کررینهمررهبرراهرریچمرریاییانگرراه


چررو همررهبرراهرریچباشرردیزیکرری


شررکیهمررهیررسهرریچباشرردبرریییررن


آ یسترآ یندیهویسرتعا با


...بگررشییزآ رهررویجملررهخدیسررت


(83،ص1387عطای،)

 

 دخالت راوی

مقراطنییزایسرشا ح رویییردیها یرییرت،گراهییر بیارنریایایکناییینیرزنه

عناصراایسرشانیبرهییرنینقطراعجایرا کنرد،اییصرطالمِکااهریششۀایسشا ییعطعمی

.شوایرییت،اخالتییر گفشهمی

کندرح رویخرواییتنقالی،ییر ایمویععرمویضعبلیایایسشا ییعطعمیایسنّ

یند،یینح ویملرشماثبرتهکهمح،ولنقالیها عامیاناییمانس.نمایاندبهمخاطبمی

تراخویننردهایایسرشا ،شرواشدهیستریزنظراایسرشانیضرنفیتکنیکریمحلرو مری

 بینایسرشا ریآریارچو یااهشوا،ح ویناگهانیییر یرییبهخوامیریمیغوطه

ا یینمثنو ایسشانییینیتفاقایچندج(179،ص1391،یاری .)شواخوینندهریععمی

ریراناخوینردةنویلرندهحرین.بهرعوعییوسشهریششۀیرییتحویا ییعطعکرااهیسرت

ایری رع ارتیزسو نویلندهشدهربراسراخشایایسرشا یرییتحویا ،موجبیی 

.زندلطمهمی
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ایسشا توجرهکنیردکرهییر هنگرامتوصریفرشرامحرال151ی یزصفحۀبهنمونه

بایهیزیرسیرااةیرییرترییاایسرشا شردهرعقیردة،یک(شیخصننا )عاشقالسوخشه

:اییاخوا ییایبا حاالتعاشقا یبایزمی
عاشررقآشررفشهفامررا کرریبرراا



ایاایمررا سرروزایمررا کرریبرراا


(151،صهما )

:ریا
اینهااهاکلیصدخوکیست



خوکبایردکارتیرازنرایبلرت


ظنمیبا ی هریچکرستوچنا 


کینخطراآ ییرایییفشرااربرس


ایایر هاکلیهلتیینخطرا


سررابررار آیاچرروآیرردایسررفا


ی توزخوکخوی یگاآگهنه


ی سختمنشری کرهمراایهنره


(131،صهما )

 

 با خداوند وگو گفت

آامریکرهتنهراای.براخدیرنردمشنرالباشردرگوگفتبایدرگوگفتتایننوععدیمی

 جرزیبیند،چرایهخوا ییتنهامیکندریایریاریچا بازمیبی کندرزمینهبوطمی

تمناریلشماس،توبه،گالیه،رگوگفتبایربهی یناهبااهرآ ندییاکهبهخالقرآفایننده

(23/یعایف) .«ترحمنا لنکونن من الخاسرین لنا و ان لم تغفر قاال ربنا ظلمنا انفسنا و»:بپاایزا

 شریخفایدیلردینرگروگفرتنیزنخلشینسطاهای یییلطیامنطقایسشانیۀایمنظوم

گروییکهایعالبمونولوگرتکهاییرگوگفت.اهدعطایباح اتمنبواتاکیلمی

:یستزنمواهرساییندهبهییزرنیازبهایگاهخدیرندیاایخشهربا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه انجمن مفاخر                                                                                                      11

 
ی زییررردیییخررروابرررسنایدیرررد



جملرررۀعرررال ترررورکرررسنایدیرررد


جرا نهرا ایتوجا نها ایجل ر


...ی نهررا ینرردینهررا ،ی جررا جررا 


(83،ص1387عطای،)

ییارجانبرهبرواهرایرگروگفرت،یلطیرامنطرقبراخدیرنردایمثنرو رگروگفتیین
سرخارتر،اهدرآامییبهجواخطا عاییمیهاییخدیرندآامریبلیسییمویاعلمت

ساجدبوا فایخویندهریبلیسییبهعنوی موجوا ملخرملنو کهخلیفهبوا آامییی

:اهدنپشیافشهبوا،مویاسازن عاییمی
گفرررتی آامتررروبحررراجررروابرررا 



سررراجدندیینرررا رتررروملرررجوابرررا 


آ یکررریکرررزسرررجدةیرسرررابشافت


اینیافتیینساملنو گاترملخر


نیرازیرگارتگفرتی بریچو سریه


مگرررشییرکرررایمرررنبلررراز ضررراین


حررررقتنررررالیگفررررتی ملنررررو ییه


سرررتآامرهررر یااشررراههررر خلیفررره


(89،ص1387عطای،)

 

 با معشوق وگو گفت
هراهلرشی کرههمانرارگوگفرتشراهدنروعایگرا یزیلطیرامنطرقایمثنو ایسرشانی

ایعلرمشییزییرنمثنرو ایسرشانیکرهایسرشا شریخ.یسرت1 عاشقبامناوقرگوگفت

                                                           

ایکایمنتنظا/تاحالمنتخبانباشد:رگوبامناوقیستبخ رسینییزیابیاتایرصفرگفت.1

جرا مرن نیرزکرزمرنر/باال هاچرهتروی کراابکرنترابکارد:ریا(199،ص1373سند ،)نباشد

 (41،ص1374بافقی،رحای).مداکای هلت
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 عاییگافشهیست،شیخصرننا ایعالربعاشرقییها ایرنهصننا بهعنوی یکیایسشا 

برواهربرایربره(اخشراتاسرا)رگوبامناوقخواساخویاهرشیدی،بایهاایتقال گفت

سراز خویهدتاایدهباحرالزیی یندیخشرهربرایراممناوقمییز.یاایزارگومیگفت

:کند
شرررریخگفررررش گررررابگرررروییصرررردهررررزیی



مررررننرررردییمجررررزغرررر عاررررقترررروکررررای


عاشررررررقیییچررررررهجرررررروی چررررررهییامرررررراا


عاررررقبررررراهرررراالکرررررهزاتررررأثیاکررررراا


گفررررتاخشرررراگررررااییررررنکررررای ایسررررت


...اسرررررتبایررررردیاکرررررتیزیسرررررالمشلرررررت


(157ص،هما )

 

 وگو گفتهای  ویژگی

هارخ،وصیاتماخ،یایششهباشردکرهتویندریژگیایایسشا میرگوگفتعن،ا

باحلبآنهاایایسشا شناخشهشدهرایکنایعناصاایگاایسشانیاییرندایسشا ییفرا 

.نق کند

،ایحاالتگوناگو تبایزنمرواهرایسرشا یلطیامنطقهاایمثنو ایسشانییینریژگی

.بخادمحویعویممیرگوگفتییبهشکلیرییشی
 :و عينيت وگو گفت. 1

 بای ییضاءنیازخوینندهبهمحلروسرعینریبروا یهمانندت،ویا،رسیلهرگوگفت

،هابپاایزانویلندههاچقدیایایسشا بهتوصیفشخ،یت(133،ص1381،کنی.)یست

،هرا ایسرشا یندیی باشخ،یتذیتزیایه ؛حقیقتفقاخوا ییخلشهکااهیستای

.شا بپاایزنردهارعویطفهابهبازگوییخویسشهشواکهخواشخ،یتزمانییاینگمی

 .توی ییننیازییباآریاهکاارگو کوتاه،بهییحشیمیباآریا یکگفت
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بخر بزیگریییاییلطیرامنطرق مرشنایسرشا الهراایالبرهگوها شخ،یترگفت

ینردبرهخروبیعینیرترصمیمیتریرینریتوینلرشهۀهابهریسطرگوگفتیندریینباگافشه

.محلوسبوا ایسشا ییناا اهند

رگوهرا شروند،توسراگفرتتمامیتفاعاترحویاثیکهایخراللایسرشا ریعرعمری

ۀیکرییزجملر.شروندیافشهربای خویننردهملمروسمریهاعینیتموجواایبینشخ،یت

شوا،ایحقیقرتکهموجبباجلشگیباریریفکایماغا اییسید بهمق،وامییبزیی 

سراز حرویا ایسرشا ،یعمرالریفکرایییرنجایرا عینری.رگرویسرتهمینعن،اگفت

بوا ایسشا رملمروسکمکفایرینیبهزنده...ها،االیلبارزریعناتایسشا رشخ،یت

چنینیساشرایرگوها یینعطاییزگفتیلطیامنطقمثنو ایسشانی.کندشد ف ا آ می

:یست
اریردجا مریبسسبکماا گای 



ایبیابررررانیبررررهایریاررررییسررررید


ی ایریر کرایگفتچو ایی تو


گفررتآخررایزچررهیاسرریشررامایی


گفشینیلتییسرتچهآ مااگفش 


ایبیابرررررا فایخرررررتتنگناسرررررت


گفرررتیگرررایینجرررانبررروا تنگنرررا


ی هاگرررزبرررهمررراتررروکجرررایفشرررااه


(215،صهما )

یراایزا،برارایجاییایگاکهعطایبهتوصیفصحنۀبااییکاا من،ویحالجمری

ربیا یرییتیززبا خواشخ،یت،برهعینیرتبخاریبراریررگوگفتیسشفااهیزعن،ا

:یاایزای میعقیده
چو شردآ حرالجبرااییآ زمرا 



جررزینررایلحقمررینررافش بررازبررا 
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ر خو بلیچو ییختیزشدزیا



سررا کرریمانرردایآ حالررتکلرری


زراایمالیررررررردآ خویشررررررریدییه


چررومرراهاسررتببایرردهبررهیر هرر 


یسرتخرو گونۀمرااگفتچو گل


تراکراامکنرو گونرهیر خواگرل


تررررانباشرررر زیاایچارررر کلرررری


یریررریباشررردمیینجرررابلررریسرررا 


(212،صهما )
 :و طبيعی بودن وگو گفت. 1

ایسرشا یرکشرکل.شی کهایسرشا خرواطبینرینیلرتعبلیزهمهبایدبهیااایششهبا

.کنردکرهطبنرادبردر شرکلیسرتتحمیرلمریرتجابۀینلانیرم،نوعیبهمویارم،الل

یستکهشاملهاچیرزایگرارگوگفتم،نوعیبوا یساسایسشا بههما یندیزهشامل

رگروگفتطبینیباشد،بایداینظاایششهباشی کهرگوگفتخویهی رعشیمی.ایسشا ه 

(135ر133ص،1381،کنی.)نبایدبام،نوعیبوا یساسایسشا ناسازگایباشد

.آالیاریخاصریباخرویایییسرتیزسرااگیربرییلطیرامنطقایایسشا هارگوگفت

گونرهکرههمرا .لغاتریصطالحاتیکهایآنهابهکاییفشه،بهیینیماکمککااهیسرت

هرا آ نیرزاییی رگروگفرتشروا، ایردهمرییایایسشا ششا رساعتعابلمالحظه

دباماغرا ایگراییشراهدهلرشی ،ه هدرگوگفتدجایگاایچنششا ریعنیهلشندر

هرا ایسرشانیچهایذهنماغرا رشخ،ریتیینموضوعنیزعمد یستتاخوینندهباآ 

:گشیا،آشناشوامی
یافررررررتمرررررراا گررررررویکنعمررررررا اییز



لیگفررررش کررررهچیررررز گررررو برررراز سررررا


عمرررررا گویکنرررررد ایمغررررراکچرررررو ترررررو


خررررراکی ایزیررررراچرررررهعجایررررربایرررررده
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گفررررتییررررنایرررردمعجایرررربحلرررربحررررال



کررررینسررررگنفلرررر همرررریهفشررررااسررررال


گررررویکنررررد ایرررردریررررکسرررراعتنمرررراا


یررررکامرررر فامررررا یررررکطاعررررتنبرررراا


(172،صهما )
 :و گزینش وگو گفت. 1

سررایمجبررویبررهگررزین یسررترهرراعرردیهرر کررهبخویهرردنررویسرایسررشا ایسررشا 

هرا رگوگفرتیگراای.زنرداسرتبرهگرزین مریها طبینیبنویلد،بازه رگوگفت

هرا یرزمراهتفرارتفاحاریهابراحرافرگوگفتهااعتکنی ،خویهی ایدکهایسشا 

.ها مشکویندییارگوگفتیهمیت،جاییایها بیبلیای یزتنایفاترحاف.اییند

رگوهرا یرزمراهرغیاضراری یییزگفرتیلطیرامنطرقعطاینیرزایمثنرو ایسرشانی

گا یستکرهآیییر یرمااطه.ها ایسشان حشفکااهیستها شخ،یترگوگفت

ییجاییکهنیازبرهطروالنیشرد کرالماییا،آ رییایی ایسشان ییاییخشیایاییا؛آ 

دیمایزسخنا غیاضراری کرهاییرنردایسرشا نقاریندیینردتراحر؛طوالنیکااهیست

:زیاا یاهیزنمواهیست
گایلررررتایامنررررد یرررری شرررربلیمرررری



چیلرررتکرررینگایرررهزیریاسررریدشررریخیز


گفرررررتشررررریخاارسرررررشیبرررررواآ مرررررن


کررررزجمررررال تررررازهبرررروا جررررا مررررن


خررروی یزییرررنالرررتبررریشررردشررریخگفشرررا


باشررردسرررزییتبررری یزییرررنخررروانمررری


ارسررررشیایگرررراگررررزینییررررنبررررایتررررو


زییترررررروکررررررونمیررررررااهرررررر نمیررررررا 


(211،صهما )
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 :و سبك وگو گفت. 4

جمرالتییبرههاییکهآ  خواییمشناسبرمویفقشخ،یترگوگفتنویلندهباید

ررگروگفرترلیفاصرلهرتفرارتزیراامیرا سربکعبراییت؛آریند،شکلاهدزبا می

تنهرابایردبراشخ،ریتنرهرگوگفت.کندسبکبقیهجمالتایسشا ،ناهماهنگیییجاامی

ر8ص،1377جها بکرام،.)جنسباشددهنیزه رهبایدباسبکنویلنربلک؛مشجانسباشد

 .شواگااچایآشفشگیمیایغیایینصویت،سبکآفاین (.137

کرایههای ییاییسشخدیمسبککای برگوگفتیلطیامنطقعطایایمثنو ایسشانی

گاکوشیدهیستترابراآریا ایسشا ،عایفانهرنمااینیسترسایی ف ا .گافشهیست

برایکردیگارگروگفرتها فاعیکهبرهحکایاتیکوتاهرتمثیلیررییاکاا شخ،یت

ها آنهابهخوینندهمنشقلرگوگفتال هیاایزند،یینسبکرف ا سمبلیکیییزالبمی

منرد شراعاایییسرشا یراایز حکایتیزتوی گیا خو یزیینشگاا،کهبهاه،کند

ها  شخ،یترگوگفتایخالل(عطای)جاکهییر فایمشنچهآ .ایسشا اییاۀموفقان

:اهدایسشا ،بهاری یزنفسهادییمی
گفتتاباتوبرواییرننفرسسرگ



یزبرراتیبلرریسبگایررزابررهتررگ


عاررروةیبلررریسیزتلبررریستوسرررت


آیزریبلیستوسرتایتویکیک


گرراکنررییررکآیزر خررواتمررام


ایترروصرردیبلرریسزییرردریللررالم


(195،صهما )

بایکییزماغا یاایخشهرجها ییمحلرگوگفتجاکهیززبا هدهدبهرچهآ 

:ایندیسبا رگشییمی
لهجررهمرراغییهای هدهرردخررو 



برراخبررایزسرروارآگررهیززیررا 
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مغررراریشررریدیآمررردهگفرررتی 



یررا ترراسرراغرراقسرروایآمررده


نررررامایا رمررررایاییررررنجهررررا 


تررابجنبرریبگررشیااییررکزمررا 


بگشیاچیایآ یکنفسمیها


بگرشیاعماه بریآ هروسمری


بگشیابگشیتونیرزچو جها می


تاکیرگیراربردرمنگراترونیرز


(219،صهما )
 :و جزئيات وگو گفت. 1

ییرنجز یرات.کننرد رنگراهیخراصهردییتمرییجز یاتتوجهخوینندهییبهنکشره

جز یراتمارغولیت».سرازندها ماراینهایتایسرشا مراییمریرگوگفتهلشندکهکل

صحنهیاحاکتشاملنگاه،نقلمکا ،حالتبیانیچهاه،لحنخاصصردی،حرالرهروی،

رگروگفرتزیکریییبراینویلندهیکیارکن فاییینحالت،.یسترگوگفتمکثای

بهیینتاتیب،یراایز ایسرشا برهشرکل(117-8ص،1377،جها بکام.)«کندهمایهمی

.یفشدتایتفاقمیتارطبینیزنده

هرا هراشخ،ریترگرو،ایبلریای یزگفرترگوگفتتوجهبهجز یاترحاکتای

بره(عطرای)گراایسرشا کرهنارانگاتوجرهسرایی شرواایدهمییلطیامنطقمثنو ایسشانی

بلیای یزموییاهمایهبراجز یرات،شرامحالرتشخ،ریترای.جز یاتایایسشا یست

هراییارچنردی رگوگفرتکن بیارنییرت،ویاشدهیستکرهییرنملرألهتأثیاگرشیی 

.نمواهیست

یسشفااةنمرااینیزشرباستایا ت،ویا زیبارماندگاییزحکمتیاریاگای،باهب

گرراییناررا ایاهرتیرراهرتررایرتوصرریفبرراایرنررده،اعررترظایفررتایرردسررایی 

:یساندییبهیثباتمی نگایجزیی
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یحمرریترروکااگررایگفررتیزبرری



کراایحمررتبررامررنآشررفشهکررای


کندباز بینچهحکمتمیعاق


کنردکندینکرایریحمرتمریمی


چرو یرازیغحکمتیرایشربی


فاسررشدبرراچررایغکررواکیییمرری


بنرردیزآ بررراا فاسررشدتیرررزیر


کررا چررایغیربکرر باخیررزیر


یررسبگیررااطفررلییاییهگررشی


خبراچایغی بیکاشییکزچهم


زی بگیررااطفررلییترراایحلررا 


...کندبایرباصدشفقتعشا می


(187،صهما )

اسرشیها امربهکایگیا یزیدیدههساییندةایسشا ،بایسشفااریاایجاییایگاکه

کراس چو عوارتمثیلسوخشن ایآتر راراشرد رایاکارید آ ،یننیرسااه

:اتیستی اهندةتوجهفایری خوابهجز
سرروختآ غافررلبلرریعررواییمرری



آ میررزایزخوشررریآ جررراکلررری


مررررااییگفررررتآ عزیررررزنامرررردیی


تاتوگوییآ سوختییرنعروازیی


بررو ترروبرردگررابلرروز عررواهرر 


نیاسرررررایدمارررررامییزیلررررر مررررری


ایشررتبایرردبررسعزیررزرعررتییمرری


کررزجهررا زیررنبررهنرردین هرریچچیررز


(213،صهما )
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 :و روایت وگو گفت. 6

ریرییتایایسشا کجاست؟کدیمیکباایگرا یجحرا اییاررگوگفتجایگاه

شرنوی خبرا زنردهمریرگوگفتنق هاکدیمایایسشا چگونهیست؟خبا ییکهای

یینکاییییرییتبهیینخوبیینجرام!یست،ایستهمینحاال،همینلحظهی ایاهیست

گیااربیاشامشکیبرهکامرلبروا امیتا یزرعایعییایبیرییت،گلشاةرسیع.اهدنمی

. یرییتیتوضیلصحنهیستتاکن لحظه

هرا،ایطریهرا حکایراتاییکثراعلرمتعطاییرییرتیلطیامنطقایمثنو ایسشانی

.گیاندهاشکلمیها موجوابینشخ،یترگوگفت

،یرییتایسشا ییبهجلوکااندهرایرگوگفتگیا یزعن،امشنیبابهاهییر بار 

:بااهاباه ،جایا یرییتایسشانیییبهیی می شخ،یترگوگفتمیا 
مالررررررکاینررررررایییگفررررررتآ عزیررررررز



مرررننررردین حرررالخرررواچرررونیترررونیرررز


خرررویمگفرررتبررراخررروی خررردینرررا مررری


بررررامیررررسهمررررهفامررررا شرررریطا مرررری


مالرررررکاینرررررایگفرررررتی نیرررررکمررررراا


چوتررروشررریطا کلررریییصررریدکرررااکررر 


ایررررروتیزیهبررررراارالحولیرررررتنیلرررررت


یزملرررررلمانیبرررررهجرررررزعولیرررررتنیلرررررت


(193،صهما )

ییبرهرگروگفتکندرنهمیرگوگفتایسشانینهیرییتییفدی ۀعطایاییینمنظوم

آغراز.گیراامریجا خوابهاهتویزنیاییاریزهاکدیمای.اهدنفعیرییتیزاستمی

رگروگفرتیرارهاجاکرهنیرازبرهکندرجلومیربند ییبایرییتشارعمیهابخ 

.یاایزاهابهیایمهایسشا میبیند،یززبا شخ،یتمی
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کندنویخشیباراریرییتییمحدرامیاهدایسشا بهسو یکگایجازهنمیسایی 

رگروگفتبهیینتاتیبعن،ا.بهخوینندهناا اهدتابهیینتاتیبطبینیبوا ایسشا یی

. ایبازنمایییرندطبینیایایر یرییتایسشا اییایسه عمده

 

 وگو گفتوظایف و کارکرد 

ایایسشا بهعنوی یکییزعناصایساسیرمهر ایسرشانی،اییی رظرایفررگوگفت

عطاینیرزایجایرا ایسرشا یلطیامنطقها ایسشا رگوگفت.کایکااها ماخ،ییست

یزجملۀیینکایکااهرا.یندکایکااها بهخ،وصخواشا ییبهخوبیبهنمای گشیششه

:ستموییازیای
 :دادن اطالعات. 1

ایسشانی،بلیای یزیطالعاتمابوطبرهایسرشا ییۀرگوها یینمنظومباخویند گفت

رگوهامنبرعمهمریبرای ایا یطالعراتبرهیینگفت.یری اییافشهرباایسشا بهیی می

.آیندخوینندهبهحلا می

ها ایسشا بهشکلغیاملرشقی عطایایمثنو ایسشانیمویانظا،ایبلیای یزعلمت

،سنیاییاتایطالعاترآگاهیخواییایموییاگوناگو رگوگفتربایسشفااهیزسازة

توینردشراملباریهرا ایسشان بیا کند،ییرنیطالعراتمریها مخلوقیززبا شخ،یت

ها ییایمرو ،توصریفکیفیراتمنرانی،منافریعافانیریخالعیییر ،تنایف یزیدیده

:باشد...گارهییزماام،صفاتنیکربدر
ی گفررتی ایبنرردصررویتمانررده



ی یررا ترراسرراایکرردریتمانررده


عاررقصررویتنیلررتعاررقمنافررت


صرفتبراز ی حیروی هلتشرهوت


هررراجمرررالیییکرررهنق،رررانیبررروا


مررررااییزی عاررررقتررررارینیبرررروا


(217،صهما )
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:ریا
سالکیگفتی برزیگییزجرو 



یینچهجا توستآخابرازگو 


گفرررتییرررنعومنررردیزتاایمنرررا 


اییهمننررینررهمرراای رنررهزنررا 


مررنچرروییارران رلرریایییهایررن


یممننهماا چنردیزییرنزنینی


ماا خروی گ شردماینراجوین


اییممنیزمراا خروی شاممی


(189،صهما )
 :ها معرفی شخصيت. 1

نارا .اهدها ایرنیرخلقییفایاییناا میفنلرینفنالیفکایرریژگیرگوگفت

هراشرنیدهخرواشخ،ریتییکهیززبا رگوگفتها،باها ایرنیشخ،یتایا ریژگی

.شوا،بلیایبارییشیارعابلعبولیستمی

بهیینمننیکره.تویندیبزییمهمیایجهتآشکایکاا شخ،یتباشدمیرگوگفت

کره،،رجرهیرلییرنیستاررجهاییی یینملئله.هاشخ،یشینوعگفشایخوا ییاییا

یرکمراا.گفشرای شخ،ریتخروا هاشخ،یشیگفشایخوا ییاییاررجهارمهرا

کنردکرهتویندگفشاییکز ییایششهباشد؛یکیسشااایناگاهیزیابیراتییسرشفااهمرینمی

.کندیکیینندهتاکلییزآ یسشفااهنمی

رزبررا ربیررا خواشررا منافرریررگرروگفررتهررا ایسررشان ییبرراعطررایشخ،رریت

هرا برینرگوگفرتهدهدباماغرا رنیرزها رگوگفت.کندها آنهاییبیا میریژگی

ها ایسشا موفقعملکااهیستریکرییزمروییاییی هشخ،یتحکایاتایر مشن،ای

عطرایبرهشرکلسرنجیدهبرا.سرتیهاها ایرنیشخ،یتیینموفقیت،ناا ایا ریژگی

گرا خلقیات،طرازتفکرارنروعن،هاتوینلشهیسترگوگفتآریا چندجملهایخالل

دیگاکر ماغا برایرگوگفتخوینندهایجایا .های ییبهخوینندهناا اهدشخ،یت
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نمونرهآنجراکرهای یابرد،برها هاکدیماا ییبرهخروبیایمریخ،الرخویسشه،خو 

:گیاایاایزا،خوا ییچنینبهمنافیمیطاررسباهدهدبهسخنمی
گفرتترانقررا غیرب نقر بلررت



شردعلر ینگارتاسرتچینیا یی


گاچهمنجباییرلماغران رلیرک


یفشهبامنیزع اکرای برهنیرک


جامرایزشرتیایشدبامنبهیک


تررابیفشرراامبررهخررویی یزبهاررت


چو بدلکااندخلوتجرا مرن


بنرردبررالمررنشرردیررا مررنتخشرره


عزمآ اییمکرزینتاییرکجرا 


یهبررا باشرردبررهخلرردمیهنمررا 


(127،ص1387عطای،)

ایجایرا ...(برا،کبرک،همرا ،براز،کروفر)ربههمینتاتیبهایکیزماغرا 

.شوندهایاا بهمخاطببهمنافیگافشهمیرگوگفت

کهایچنا .نیزعابلتمییزیستیلطیامنطق یها ایرنهیینیرندایحکایاترایسشا 

هرا ی برامایردی برهایگیرا رگروگفرتها شیخصننا باخوا رنیزحدیثنفس

کههلتربروا یی،ییبهعنوی شخ،یشیعاشقرشیدیذهنییینشخ،یتییبااهریر

:شناسی بازا،میایعاقمی
یررررای ییررررنچنرررردینعالمررررتیمارررربیسررررت



یررررررامگررررررایرزعیامررررررتیمارررررربیسررررررت


یرررررازآهررررر شرررررمعگررررراار مرررررااهشرررررد


یرررررررازشرررررررامالبررررررراماییرررررررااهشرررررررد


سررررریهچرررررو مرررررو یرشرررررباییزیسرررررتر


رینررررررررهصرررررررردیهیفشمرررررررریایکررررررررو یر
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مررررررنبلرررررروزمیمارررررربیزسرررررروای عاررررررق



مرررررررننررررررردییمطاعرررررررتغوغرررررررا عارررررررق


عمررررراکررررروترررررارصرررررفبیررررردیی کرررررن 


یرررررررابرررررررهکرررررررامخویارررررررشنزیی کرررررررن 


صررررررباکرررررروتررررررایررررررا ایایمررررررنکارررررر 


یررررراچرررررومررررراای یترررررلمررررراایفکنکاررررر 


بخررررررتکرررررروترررررراعررررررزمبیرررررردیی کنررررررد


یرررررررامرررررررایایعارررررررقیریرررررررای کنرررررررد


عقرررررررلکررررررروتررررررراعلررررررر اییررررررری آریم


...مییرررررابرررررهحیلرررررتعقرررررلبررررراخررررروی آر


(153،صهما )
 :معرفی محيط داستان. 1

هررا رگوگفررتال عطررایایالبرره.کنرردمحرریاایسررشا ییمنافرریمرریرگرروگفررت
رعشری.کنردییبرهخویننردهمنافریمریهرا ایسرشانی ،محریارف را ایسرشا شخ،یت

محریانیرزییرنةبهخوینندهیطالعاتبدهد،طبینییستکرهایبرایرگوگفتخویهدبامی
مکرا ر،هرا،زمرا رگوگفرتایبلریای یز.یطالعاتییبهخویننردهمنشقرلخویهردکراا

:شوی هامشوجهمیرگوگفتموعنیتیییز
ایگررررا گفررررش الرررر یرررراآترررر یسررررت



بررروامرررنجررراییخرررو یسرررترزینکرررهزیا


هلررررررتع،ررررررا زینگررررررایرالگاررررررا 


فرررررررزی خلرررررررقیینظرررررررایةآ جرررررررا 


شرررررراهماغرررررران برررررراآ ع،ررررررابلنررررررد


چررررو کارررر آخرررراایییررررنریا گزنررررد


(212،صهما )

:ریا
گفررتایرعررتنمررازی مرریخویجرره



کا خدییحمرتکرنرکرایمبلراز
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یری بارررنوایزییرررنسرررخنایوینررره



نپوشرریزرایزیرگفررتیحمررتمرری


تررروزنرررازخررروانگنجررریایجهرررا 


خایمرررییزتکبررراهرررازمرررا مررری


منظرررا سرررابرررافلرررکیفایشرررشه


چهرررررایایویی برررررهزیبنگاشرررررشه


اهغرررالمراهکنیرررزککرررااهسررراز


کیبوااییرااهییسرتیحمتیینجا


نیررکبنگرراترراترروبرراییررنجملررهکررای


آخرراشرراماییجررا یحمررتایی 


(197،صهما )

عطایبایسشفااهیزیینشگااایسشانی،خوینندهییایجایا محیاایسشانیرمنافریآ 

.اهدعاییمی

 

نتيجه
رچگرونگیکرایبااییرنعن،راایرگوگفتعطاییزیهگشیعن،ایلطیامنطقمثنو 

هراایییرنرگوگفرتیمرایکثرا؛یینمثنو ایسشانی،عابلتأملبواهرایخرویتوجرهیسرت

ها مدی ،تاحدممکرنکوتراهها یما رگوگفت.مثنو هما ینگکالسیکییاییند

رلری؛آریارموجزیسترشخ،یتبهجا سخناینی،فقاکلماتییندکییبهزبرا مری

بلنردرگوهرا ماغا ،باگفتبا هدهدرگوگفتعطای،بهریژهاییلطیامنطقایایسشا 

هرا،کرهسانیبیا رزبا شخ،یتنویخشیریکگاهیک.هایربهیرهلشی یینشخ،یت

هرا رگوگفتای.شوانویلیمدی یست،اییینایسشا ایدهمییمارزهیزمنایبایسشا 

ی یینمثنو ایسرشانی،بلریای ها ایرنهرنیزحکایاترایسشا یلطیامنطقایسشا یصلی

کرهیزجملرۀییرنمروییا،ها یینسازةایسشانیعابرلتارخیصیسرترریژگییزرظایف

رگروررطبینریبروا ،گفرترگوگفترعینیت،رگوگفتهاییچو توی بهریژگیمی
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یز.ریرییرتیشرایهکراارگروگفرترجز یاتررگوگفترسبک،رگوگفتگزین ،

ررگوگفتریطالعات،رگوگفتچو توی موییا نیزمیرگوگفترظایفرکایکاا

.اابمانییرمحیاایسشا رگوگفتشخ،یت،

شروا،آ گیاایدهمریها یینیثابهشکلچا رگوگفتهاییکهاییکییزریژگی

یند،یگابهشکلملشقلخوینردهها،کهبای یینایسشا ساراهشدهرگوگفتیستکهیین

کندآنهاییبایهاربایهابخوینردرلرشتببراا؛خوینندهیغبتمی.شوند،زیباربدیعهلشند

.ها یمارز بهتنهاییتایینحدگیایییندییندها ایسشا رگوگفتایحالیکه

گیراآ ایییرنریسرشفااةچار یلطیرامنطرقایمثنرو رگروگفتنق یاینگسازة

.محویمنافینمواهیسترگوگفتییبهعنوی یرییشییلطیامنطقمنظومۀایسشانی،









 منابع

 ، ینشااییت:تهای ،(چامشا )یمز ها ایسشا یمزر،(1383.)تقییوینامدیییا

 .علمیرفاهنگی

 رگرواییمرا رایسرشا جلشای ییایمو گفرت،(1377.)جها بکام،محمدحلین

 .ارمسالیرل،شمایة،مجلۀعلمیایناکدةیاسشای رمامایی،کوتاه

 ایبرایةزنردگیریندیارۀ)صردی برالسریماغ،(1383.)کرو ،عبدیلحلرینزیین
 .ینشااییتسخن:تهای ،(مچهایمچا)(عطای

 بهیهشمامیسماعیلصرایمیرحمیرد،ها سند غزل،(1373.)یلدینسند ،م،لل

.ناایلباز:تهای ،م،دق

 تهررای ،(ارمجلرردیرلرۀخالصرر)،ترراییخیابیرراتییررای ،(1384).ذبرریلیه،صررفا:

 .اییتعقنوساینش

 ،ت،رحیلمحمردجرویا،(چرامهارش )یلطیرامنطق،(1387.)شیخفایدیلدینعطای

 .ینشااییتیلهام:تهای ،ماکوی

 زیباناا:تهای ،کنی تحلیلییایسشانییابیاتچگونه،(1381.)یاتایکریلیام،کنی.

 رگوهرا عاآنریایثیاگفرتأبایسییبنراارگلرشاهتر،(1379.)گاجی،م،طفی

اینارگاهتابیرتمردیس،اینارکدهعلروم:تهرای ،کیدبامثنرو أتیابیاتعافانیمنظومبا

 .ینلانی،یایا نامهکایشناسیییشد

 ینشااییتنیلوفا:تهای ،(چهایمچام)عناصاایسشا ،(1381.)میاصااعی،جمال. 

 وش یاریرزبابراییربرهکر،(چامارم)ایوی ،(1374.)یلدین،کمالرحایبافقی،

 .ناانخلشین:تهای 

 گرشیییز مرشنۀبایسییمیاییسال بهمنزلر)یزع،هبهیما ،(1391.)اری ،هاا ی
.ینشااییتسخن:تهای ،(اریی ع،هبهع،ایما 





 

 
 شناسان رانيا و عطار

 ستمیب و نوزدهم قرن شناسان رانيا يها پژوهش و دگاهيد)
 (يشابورین عطار درباره

 

 *يدهق يجعفر محموددکتر 

 **يزيعز ریمن
 

 دهيچك
تاینشاعای عافانیییای نهتنهاایمازها کنونیفایدیلدینعطایبهعنوی یکییزمنارف

رحوز یینمازها یز فایتا بلکه بهییای ، ییای فاهنگیر گافشهة عایی توجه مویا ییریا ای ریژه
یست . یز یست، بواه توجه مویا ییای عطایهموییه ارلشااهای سماعند کهشامحالتشکاه

تحلیلزندگیر به فارزینفارصفا یرزگایمناصاکهمحققانیچو نفیلی، نوشتتا عطاییی
یماایانیا غا یزعا نوزاه بواکهنخلشینتاجمه ها آثایعطایبهآثایعطاییاایخشند؛

ها،محبوبیتعطاییازبا ها فاینلو رینگلیلیمنشااشدرایعا بیلش باتاجمهبهسازبا 
.ایخایجیزییای گلشا یافت

عطای ایبایة غیاییاینی کایها محققا  یز فهاسشی تهیه ر گااآری  زمینۀ ای که آنجا یز
تاجمه ر تحقیقات منافی یژره  یین یز هدف نگافشه، صویت جامنی بایسی ها تاکنو 

یابیاترعافا ییییای  ینداینیبهآثایعطاییاایخشهشناسانییستکهایحوزة ایساخشاییین.
بند زمانیبامبنا عا نوزاه ،بیلش ،بیلتمقالهیسیزمنافییجمالیعطایرآثاییر،تقلی 

یست شده ینجام ملیتآنها مبنا  با محققا  منافی ر یک  ر عطایییای . ایبایة که شناسانی
یزیژره یاتاجمهایششه کاویها ینگلیس،آلما ،فاینله،یرسیهرییشالیابواهراییند،عمدتاد

ی عا بیلش ربیلتریک یزکاویها هند،تاکیه،هیین،م،ارجمهوی آذیبایجا نیزعده
یینزبا  تاجمهآثایر به عطایر یاایخشهبهتحقیقایبایة یندها ها ناگفشهنماندکهایسال.

یندکهایهایاایخشهآثایعطایبهسایازبا مشاجما ییاینینیزبهتاجمهیخیاباخییزمحققا ر
.هاشدهیستی کوتاهبهیینتاجمهیایا مقالهیشایه

.لش یبعا نوزاه ،عا ،ا شناسییای عطای،نیدیلدیفا: هدواژيکل
                                                           

 mdehaghi@ut.ac.ir) ).تهای ایناگاه،یباسشان هازبا رفاهنگگارهسشاای .*

 (azizimonir@ut.ac.ir) .تهای ایناگاه،یشناسای ییییشدیکایشناس ایناجو.**

 29/2/97:تاییخیشیا 23/1/97:تاییخرصول

mailto:azizimonir@ut.ac.ir


 

 

 

 

 

 مقدمه

یزای ییای.ینداینلشهای یییعافان شناینیماهویتایزیی اابویینعطاینیدیلدیفا

رنوزاهعار اییمایست؛گافشهصویتفایری قاتیتحقرمطالناتعطایةایبایابازیا

بندرلیت،حیبشدیای ،ییاتییابباییییریاشناسا شاقییآشنایزیسر الایملتیب

اییخط هانلخهمقابلهباییییریامحققا .گافتعاییآنهاتوجهمویاعطایآثایتاجمه

توسازینآثایتاجمهآنها،ینشااییزیسریاایخشندعطایآثایلیت،حبهخوااسشاس

شدآغازشناسا شاقگایاایم،ححا خوا  هاتاجمهبافاینلهایعطایبهتوجه.

نییآلما رینگللشا ایژهیربهبندهارشدهشارعیارتاسرگایسنیارساسلوسشایس

.شدانبالمطالنات

کهیشناسانای یییر،آثایرعطایییجمالیمنافیزیسحاضا،مقالهچایچو ای

 مبنابایزمان بند یتقلیبشدی.یندشدهیمناف،یندایششهیقاتیتحقعطاینیدیلدیفاةایبای

به.یستشدهینجامآنهاتیمل مبنابایفایانیییمنافسپسرلش یبعا رنوزاه عا 

 کاویهایزعمدتاد،یندایششهتاجمهاییژره عطایایبایهکهیشناسانای یییکلطوی

ه،یتاکهند، کاویهایزاییخ هاسالایربواهایشالییه،ییرسفاینله،آلما ،س،یینگل

.ندیشدهمندعالعهعطایایبایهقیتحقبه یعدهزینجا یآذیبا جمهویرم،اهیین،



 عطار آثار و یزندگ از یمختصر. 1

که اابویینعطایشنبا بنیم،طفبن ییبایهبکاییبمحمدبننیدیلدیفایبوحامد

کدکنهیعاای513شنبا 3اییفیضنعولبهریسانندیم غفاییبوذیبهیییرنلبت

ریاریفارشر عطایبهرگشییندهاابویینشهاایییخواعمااشایبشده،مشولداابویین
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یر.یندکااهذکازینیبوطالبیییرهیکن(113،ص1344،یلینف.)یستبواهماغولطبابت

ی عطاییزندگایکهیینقالبایبایه.یستگافشهیییی عطایخوایدیاهیییحشماالد

ر859،ص1339صفا،).یستشدهذکاییهایفلانهزینکااندعافا  سوبهیییررایاه

،یندایاهنلبتیربهییییهاایسشا ،یندنوششهعطای بایبندهاکهییهانامهیزندگای(858

ر،یخااسالایییرمنییلدجاللکاا مشباکشامیر،کاا توبهشامایجملهیز

(193-197،ص1351بایر ،).ماگیزبندعطایتیعدرسمنجزه

، ییزرایششه اییبل سفاهایرکهکااها یبعطایبییلغللا کشا  مبنابابایر 

اابویینخوارطنبها ییاایرکااهد یاتاکلشا رهندمکه،اماق،م،ا،کوفه،

یستبازگاشه ا یصوفسخنا ریشنای گااآریبهییخواعمایزسالنهریسعطای.

،1351بایر ،).یستنکااهیسشفااهمدم بایخوا شاعاهنایزهاگزرکااهصاف

ایسکونتیمدتیزیسرکااهیزندگماهداییمدتعمالییریایعطای(194ص

رتاکلشا ،خشارنیچ،حو یسرحو یجسویحل،خایسا  ،ی،کوفهایاحتیسرمکه

یشناینظ رآثایفیلأتبهییخواعماآخایرعاتربازگاشهاابویینبههندرسشا 

یست؛اییبلنظاهایخشالفعطایرفاتخیتایایبایه(114،ص1344،یلینف.)گشییندیم

،313،332چو ییهاخیتایرینداینلشهمغولکفایاستبه.ق327ییخیتاینیییباخ

(834-835،ص1339صفا،).یستشدهذکاآ  بایزین318ر317
 :او سبك و عطار آثار یمعرف .1.1

اتیغزلردیع،اوی یا.یستایششهتیبهزییلتیاربهکینزاعطایکهشدهنقل

عطایخواربا نوزاهایمخشاینامهنامبهاتییباعمجموعه؛تیبصدرهزییاهشامل

 مثنو؛یستشلشهخواییآ تیبهزییکهبواهتیبهزییش کهکااهذکا

 مثنو؛تیبهزییچهایشاملبیمظهایلنجا مثنو؛تیبهزییارشاملجویهایلشیت

هاتشاملنامهبتیم، مثنو؛تیبهزییشاملبلبلرگلاینامهبلبل مثنو؛نامهرصلت

اییلطمنطق؛تیبارهزییشاملیسایینامه؛تیبهزییهفتشاملنامهییله مثنو؛تیبهزیی
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؛تیبهزییهفتشاملخلارنامهایخلاررگلایگلرخلار؛تیبهزییش شامل

،نامهتیرص،یلقلبشام،جویهانامه؛تیبهزییشاملنامهمنایج؛تیبهزییشاملیششانامه

تیبهزییشاملسانامهیب،نامهاطیخ،نامهالجیه؛تیبهزییشاملیندنامه ایدینامهیح؛

یست،اییلطمنطقیزیعلمشکه ریاهفت؛تیبهزییسهشاملبییلغللا نامه، دییح

صد،ازییرمحموا،مجنو ریلیل،یلانامه،نامهجوی (114،ص1344،یلینف)،نامهاهیس

چهآ .لتینیریز،یندایاهنلبتعطایبهکهکنزیالساییریلفشوممفشام.هامزرگل،یند

رنامهییله،نامهبتیم،،یسایینامه،اییلطمنطق،اتییباع،وی یا،یستعطاییزیعطنطویبه

(115،ص1344،یلینف).اییازینیمنظومکوچکنامهفشوتریستخلارنامه

بنیعلیلقا یزنییکه)بیمظهایلنجاکشا ایایششهینیشالتیتماکهعطای

یست(ع)طالبییب گافشنخا سببیمانیهم.ایاناا ییینیشارمندینالتیتمانیی(

یعالمیلقشلریجبرملحدیییرکه طویبهشد؛یربهنلبتسماعندمشهبیسن فقها

یثانیآخارشده منزرمکهاییمدتیرعطای،بهآنهاحملهرعویمکیتحابارکااه

ص1351بایر ،).کاافیلأتآنجاایییبییلغللا منظومهخوا ،194 یلزما عیبد(

یحویلشامباعالرهآ ایکهنگاششهعطایآثایریحویلشامایمف،لیکشابفارزینفا

صننا خیشایبایه یهلتکمزینرنامهبتیم،،اییلطمنطق،نامهییلهلیتحلرنقدبه ر

(1353فارزینفا،:ک.ی).یستیاایخشه

بهیاندگا  رجوجلتآ موضوعکهیستتیب4311بابالغ یمنظومهاییلطمنطق

یستماغیسافشنی بایماشدعنوی بههدهدییییهنما ایعطایلیتخریبشکایعدیت.

موجبکهیستییهایژگیریزیری یزبانباایسشا ا یباییعافان یمزهایزیسشفااه

833-834،ص1339صفا،).یستشدهمنظومهنییشد فاابهمنح،ا یفایسنثاای(

ایای یییعافان ینااسبکنمونهنیبهشاریفایس هاکشا نیتاسیسلیزءاییالرلۀتشکا

(114،ص1344،یلینف.)یستشا عا 
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یستتکلفیز عایرسااهعطایکایوهیش نییربوامخالفیایفاماشنابایر.

ینشخا بایضمنطویبهه رخوایشنایاییعافانیعشایضاتقیطایزه ییمخالفت

.یستایاهناا یلفظعیصنایسشنمالعدمرانهیعام هاتاینهبهکینزارا یبسهلوهیش

یزربانخاسشهبا ییاا یمیزیرکه یبدیننییییعطاییلینوسااهعلتکهلتینایست

مارییءیلنهاخایسا ،فاهنگچنینه رخوازمانهیزیربلکه؛یستبواه شهاریی اهیی

ایشتینیرسشناختیشاععابلشا رای ییغا ر ریععایعطاییلینوسااهعلت.

یندبواهیرمخاطبا  ریاهییکیعنوی بهآنهاا یمیزخواکهبوایماامبهیرخطا .

 تکاییییغنایشنایر شهاغالبفاهنگفولکلوی،یزکهیرستنیییزربواباخاسشه

شنافاهنگ.بخادیمآهنگییغنایشنایبهفییایزفایری یسشفااهبارکندیمیسشفااه

ییسدهاکهبوایرسطعار شاعاتنهایر.یستبواهیثاگشییاییبلعطایآثایاییشفاه

مطلو عالبعنوی بهییباعصویتبهیندآموزییخالعیشنایسارا بهرشکلشه

یسشفااهیشنایگونهنیی بای مثنوعالبیزعمدتادکهیحالاییست؛یاایخشهماامفاهنگ

(149ر151،ص2533زند،.)شدیم

 

 عطار درباره شناسان رانیا مطالعات ريس. 1

عمدهرایششهییهایژره عطایایبایهگوناگو  کاویهایزشناسای ییمحققا 

بهیرآثایتاجمهریخط هانلخه یریزعطایآثایلیت،ححوزهارایزینآنهاتیفنال

رشدمنطوفعطایبهتوجهاتنینخلش الایمنوزاه عا ای.یستبواهگایا هازبا 

رعطاییندنامهیزیارساسلوسشایسبایر  هاتاجمهرلیت،حتوی یمزینییآ آغاز

دییییایمهیرندنییزینلش یبعا ای.اینلت فاینلوزبا بهاییلطمنطقیزیتاسراگایسن

،ییرسر،یآلمان،یلیینگل، فاینلو هازبا بهعطایآثای هاتاجمهباعالرهرکااه

مندعالعهعطایایبایهمطالنهبههیتاکرهندرهیینچو کاویهاایسایزشناسا ای یی

آثایرشناسا ای یینیینامیزیفهاسشیایمه،ای.یندکااهتاجمهزینیییرآثایگاهرشده
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خویهدذکامحققا نیی کایهانیتامه یزیلیتحلر رآثایتاجمهایعطایایبایهآنها

شد تیملطبقبالش یبعا سپسرنوزاه عا یقاتیتحق کایهایبایسیبشدی.

.یستشدهییی هشناسا ،ای یی

:نوزدهم قرن. 1.1
 یفرانسو شناسان رانیا. 1.1.1

(1838ر1758)1بارون زاکیا آنتوان ،یدوساس لوستريس

.بوایفایساتییابریعاباتییابرزبا ،یشناسشاقایمشخ،صیارساسلوسشایس

عطاییندنامهتاجمهسپسرلیت،حیرآثاییز(135،ص1393همکایی ،ر ارزآباایف)

:کاامنشااسییایای1819ایکهیست
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. 

عطاینیدیلدیفاخیشۀیندنامکشا »:یستآمدهنیچنیفایسزبا بهعنوی صفحهای

محارسهۀنیمداییساسرالوسشایسبایر خدیبندگا نیکمشایهشمامبهشدطبعکه

.«زییای

ملجعنثامانند نثاکهیستنگاششهیفایسزبا به یمقدمهکشا نییبایارساس

یفایسزبا به یدهیع،زینمقدمه ینشهاای.یستشدهنوششهییبایزرمهایتبارایششه

هجده ییلو)هاشده سیلو  یسشااییستیارساسخواساراهکه سپس،آمده(

یارساس.یستآمدهعطایآثایریزندگشامای سماعندعبدیلازیقکشا یزیعلمش

مثالعنوی بهرکااهیشایهخوالیت،حشامرهدفرعطاییندنامهمحاسنبهمقدمهای

ایعقاعرثمایتةایذخریستگوناگو دیفویکنز»:یستگفشهنیچنعطاییندنامهایبایه

(8،صتایب،یارساس).«...هیّنیارهیّانوقیحقایآللرجویهایزیستعقد...ینگاینگ

                                                           
1. Antoine Isaac Baron Silvestre de Sacy. 





















 41                      ...(        قرن شناسان های ایران پژوهش و دگاهید) شناسان رانیا و عطار

 

:یستشدهتاجمهماخ،اتنییبازینیفایسزبا بهعطاییندنامهیزیارساستاجمه

عتاجمهی،ارساسلوسشایسهیتحارلیت،حبه،یندنامه» تهای ،بخاا یرم. ینشااییت:

.«1373ا،ییساط

(1818ـ  1114)1وردوريال ژوزف ،یدوتاس گارسن

یارساسلوسشایسنزایییشاع هازبا کهبوا فاینلویخاریشناسیارتاسگایسن

زبا بهآ تاجمهسپسرم1857ایاییلطمنطقلیت،حیر کایهانیتامه یز.آموخت

:یستم1833ای فاینلو

Muhammad ibn Ibrahim (farid-ul din) called attar. Mantic uttair. 

Publieenpersan  parM.Garcin de Tassy. Paris: 1857, 1863. 

مناییلطمنطقکشا »:یستآمدهنیچنیارتاسلیت،حاییلطمنطق یبشدیصفحهای

ای،یاطاسنیگاسخدیبندگا نیتاک یهشمامهبشدطبععطاینیدیلدیفاخیشفیت،ن

.« هجا1273سنهمطابق لویع187سنهاییااشاهانهۀخانمطبنهبه،زییایمحارسهۀنیمد

ک.ی) 1833،یارتاس: زبا به فاینلوزبا یزیییثانیییلیینگلناتجا بندها(

(1931نات،:ک.ی).کااتاجمهیلیینگل

:یزعبایتندکهاییاعطایایبایهزینگایایثااریارتاس

  ایکه2عطاینیدیلدیفایفایساتیحکابناباصننا خیشیزندگیزییهابخ

؛شدمنشاا1855

 1853ایشدهمنشاا3عطایاییلطمنطق؛ا یاینیینزاینیاریفللفشنا.

(311،صb1393 همکایی ،ر ارزآباایف)

                                                           
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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(1881-1811)1شليم یمار ستيبات ژان آبل ،یدوکورت پاوه

 مبنابار فاینلوزبا بهییءاییالرلۀتشکایز یتاجمه فاینلوشناسشاقنیی

.دییسچامبهلیذعنوی باسییایای1889ایکهایاینجام غویییرسینواست

(:54،ص1383همکایی ،رنژیانیماک)
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. 

 ییكایآمر شناسان رانیا. 1.1.1

(1935ر1852)2هسكل ناتان دُل،

1899ایکهیرستآثاییزعطایاییلطمنطقیزیبخاباهمایهیجامیثایبلالرسالما 

 (228ص،1388همکایی ،رنژیانیماک).یستکااهمنشاا

:ستميب قرن. 1.1
 یسيانگل شناسان رانیا. 1-1-1

 (1811ـ  1111)1نات جان

 یریزکهیستعطاییزاییلطمنطقتاجمهیفایساتییابنهیزماییرمه آثاییزیکی

.ایاینجامییمشننیییلیینگلتاجمه،اییلطمنطقیز«یارتاسگایسن» فاینلوتاجمه

(.137ر147،ص1931نات،)
 ( 1141-1868) 4نيال رنلد كلسون،ين

تاجمهکایبهعالعهربواهموفقرخو مشاج کیایشای اییبلیزچو کللنین

یشنایتاجمهجملهیز.اهدییی هیخوب هاتاجمهیشاعنثارنظ یزکهتوینلشه،هایشش

یز(138،ص1391،ییسشم).هلشندکینزایثایصلبهاییبلکه مولورحافظ،عطای

یستعطاییزءاییالرلۀتشکاتاجمه،ییسالمعافا ریفایساتییابنهیزمایکللنینآثای

                                                           
1  . pave de courteille  Abel jean Baptiste Marie Michel. 

2  . Nathan Haskell Dole. 
3  . John Nott. 

4  . Reynold Alleyne Nicholson. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nathan_Haskell_Dole
https://en.wikipedia.org/wiki/Nathan_Haskell_Dole
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ای(173هما ،ص).شدمنشاام1917ایارمجلدرم1915سالایآ یرلجلدکه

به،ءاییالرلۀتشکا:یستشدهمنشااماخ،اتنییباکللو ینلیت،ح اییالرلۀتشکاای یی

تهای ی،نیعزریحمدخا مقدمهبا،آییمیحمدکوش  تهای ؛1379،هیارینناا: ناا:

(84،صd1393 همکایی ،ر ارزآباایف).«1388امبا،یی

نیی2یرلجلد.یستبواه1یفایسزبا یخیتایمشو مجموعهیزسومجلدکشا نیی

ینیعزرعبدیلوها بنمحمدازییمفیت،نیزعطاییحویلشامای ینشقاامقدمهباتاجمه

یستدهییسچامبهشدهنوششهلند ایکه1322شویل24خیتایبهر نییایینیعزر.

یستکااهذکاموییانییییعطایبهمنلو کشبمقدمه ،یسایینامه،نامهییله:

جوهایلشیت،=جویهانامه،یندنامه،نامهبلبل،نامهتیرص،نامهرصلت،اییلطمنطق،نامهبتیم،

،مخشاینامه،دینامهیح،(هامزرگلگل؛رخلار)خلارنامه،سَانامهیبِ،نامهالجیه

هفت،ءاییالرلۀتشکا،بییلغللا ،بیمظهایلنجا،یلقلبشام،وی یاششانامه،=یششانامه

(.1915کللو ،ین:ک.ی) ریا

سهکشا  ینشهاایکللو ،ینمقدمهباعالره3ارمجلدای عنوی بایعالمفهاست

.یستشدههیتهیلکشبفهاسترلییلقباریالماکنفهاست؛یلنلاءریلاجالفهاست

ایزین ایعایبویلقاس یزهیایعایسالهرءاییالرلۀتشکاکشا ارمشنلهیمقایزیجدرل

(1917کللو ،ین:ک.ی).یستشدهییی هجلدنییا ییا

                                                           
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 al-

qushayri, 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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 (1161-1121) 1جان آرتور ،یآربر

 هرادهیرگزیر.بروایعابرریفایسراتیریابرزبرا ایمشخ،رصریلریینگل آیبا

لیت،رحر یاییرریزییدهیرگزنیری آیبرا.کرااتاجمرهیلریینگلزبا بهییاییلطمنطق

 مخش،رایبشردی،نگاشرشهکشا نییباکه اگفشایییای ر.کااینشخا  وکللیننولدیی

یفایسراتییابایانهیصوفاتییابآمد دییدرای ،ییایت،وفت،وف، هااهییایبایه

خویننردگا ییآشنا بای آیبا.یستیاایخشهءاییالرلۀتشکایمنافبهسپسرکااهبحث

کیررسررپسر ریزمخش،ررا ینامررهیزندگی،صرروفهرراحررالشررام یبشرردیای،یغابرر

، آیبرا:کی).یسرتکرااهذکرا،ینردکااهیشایهیصوفآ بهکه آثاییزیشناسکشا 

صرویتبه ،وکللینلیت،حمطابقءاییالرلۀتشکانوششنیزییعطای هازهیینگ ر(1933

:یزعبایتندآنهایزیباخکهیستکااهذکامف،ل

 ؛عطایینیابایایی ایخویستبه

 ؛ایخ اعا بای ااگایی

 ؛هاینلا  بایخیماارحقماای سخندیفوی 

 ؛ا یصوفبهعطایعالعه 

 1373، آیبا).آنهاشفاعتبهدییمرخدیماای مقدسهییریممدارایخ اعا،

 (21-23ص

نوشررشنایخرروایسررشفااهمررویاخررشأمرمنررابعقیرراعصررویتبررهعطررایکررههاچنررد

رمنرابعنیریتوینلرشهیمشنرریایخلشویهد مبنابا آیبایما؛نکااهذکاییاییالرلۀتشکا

:کندییشناساییخشأم

 ؛(ق.هر4عا ) خُلدمحمدبنجنفایبومحمدفیلأتخییلماااتیحکا

  ؛(ق.هر4عا )سایجیعلبنعبدیهیبون،ایثایللمعکشا 

 ؛(ق.هر5عا )یسلّمنیحلبنمحمدیبوعبدیلاحما یثاهییل،وفطبقات 

                                                           
1. Arthur John Arberry. 
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 ؛(ق.هر5عا )ییصفهانعبدیهبنیحمد ییبوننیزاءییالرلهیحل 

 5عا ) ایعایبویلقاس هیایعایساله نگرای ایعطرایییصرلمنبرعکره(ق.هر

 ؛یستبواهءاییالرلۀتشکا

 (ق.هر5عا ) ایهجویبویلحلنیزیلمحجو کاف. 

رهاعولنقلرا یصوفیزیباخ هانوششهبهعطای آیبانظابهچنینه 

اگفشاییی ینشهاای آیبا.یستایششهیاسشاسزینخیماارا یصوفایبایههانگاشتتک

،یسلمعطای،یزیثاچهایلهیمقابازینا یصوفنامهیزندگیزیقیتطبجدرلکیخوا

(23-27،ص1373، آیبا).یستکااههیته ایهجور، ایعا
 (1118-1116) 1اندرو جان ل،یبو

ایناگاهینشااییتای1973ایکهایاینجامیلیینگلزبا بهنامهییلهیز یتاجمهلیبو

 (1973ل،یبو:ک.ی).شدمنشاامنهلشا

زین یمقالهریستنوششه2عطایایبایهکایاینییالمعارفۀریدااییمدخللیبوچنینه 

رنژیانیماک).شدمنشاا1977ایکهاییا3عطاینیدیلدیفایمشهب ها مثنوعنوی با

(488،ص1382همکایی ،
 (-1111) 4تريپ ،یوریا

یلیینگلزبا بهاییلطمنطقیز یتاجمهیر.یستیاینییمطالناتمشخ،ص ویییشایی

منشااملیش ماییزآنه یمقدمهبارییسالممشو مجموعهای1998ایکهایاهینجام

:ک.ی.یستشده
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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 یآلمان شناسان رانیا. 1.1.1

 (1811ـ  1111) 1هلموت تر،یر
ریفایس،یونانین،یالت هازبا حوزهاییآلمانلولوگیفرشناسشاقشاییهلموت

چند یریزییعطاینامهییلهیر.ایشتیششغالیخطنلخلیت،حبههاسالربوایعاب

یریسشفااهمویایخطنلخ.کاامنشاایسشانبولای1941ایرکااهلیت،حیخطنلخه

:یزیندبواهعبایتکااهذکامقدمهایکهگونهآ 

 ؛3374شمایهبایسشانبولفاتلمحمدسلطا کشابخانهنلخه

 ؛2384شمایهبالند ایهندوی یاکشابخانهنلخه 

 ؛27231شمایهبا یموزبات کشابخانهنلخه 

 ؛4792شمایهبههیاصوفییکشابخانهنلخه 

 (1941شا،یی:ک.ی).3373شمایهبایسشانبولفاتلمحمدسلطا کشابخانهنلخه

یبایسبهآ ایرکاامنشاا1955ایکه2جا  ایاینامبااییایکشابشاییچنینه 

عدیت،ییبا آ ،بهشوقرخدیمنافت،ییلهعدلراجییحشا،یانماگ،چو یمیمفاه

رصبا،بالفقا،رعناعتتوکل،اضت،ییزهد،ماگ،یزتاسبایاگیچا ،ییایساطبع

نگاهایفنارینیاعاقر ویانعاقت،یعبوارطاعتیاریاگای،لطفحز ،ت،ییضا

یستیاایخشهعطای .یستشدهچامزینیفایسبهجلدارایرعنوی نیهمبایثانیی.

(1388شا،یی:ک.ی)

:یزعبایتندعطایباماتبا هایژره حوزهایشاییآثایگایا

 3؛عطای ییبایهبنمحمدنیدیلدیفا

 4؛عطاینیدیلدیفا.اه بخ ،یشناسلغت

                                                           
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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 1388همکایی ،رنژیانیماک)1.عطاینیدیلدیفاشانزاه ،بخ ،یشناسلغت،

 (514-513ص

 (1111-1221)  1یمار آنه مل،يش

هراحروزهنیریای اییبلرآثرایربوایفایساتییابریشناسیسالمایمشخ،صملیش

نگاشرشه وییریشرایییزعطرایایریلطمنطرقیلیینگلتاجمهباکه یمقدمهباعالرهیر.اییا

،مقدمرره)عطرراییفایسررکیکالسررمشررو گررایارایرریلطمنطررقعنرروی بررااییا یثررایسررت،

(:318،صa1393همکایی ،ر ارزآباایف).شدمنشااخیمونای1999ایکه( گااآری
Vogelgesprache und andereklassischetexte Attar. Vorgestelt von 

Annemarie Schimmel. Munchen: Beck, 1999. 

 (-) 1ايکات فولمر،

حاضاحالای.یستمناصااتییابژهیربهریفایساتییابحوزهایامفولتخ،ص

نیدیلدیفاعنوی بااییا یثایر.کندیم همکاینگنیگوتایناگاهشناسیییای بخ با

:(435صهما ،).یستشدهمنشاا2118ایکه(تاجمه)اییلطمنطق:عطای

Faridud-din attar: die konferenz der vögel. Übersetzt von 

k.Föllmer. Wiesbaden: marix, 2008. 

 (1161-1888) 4گوستاو فرانتس تشنر،

رای یریاتیریابرفاهنرگریسرالمخیترایایمشخ،رصریانرآلمرشرناسشراقتانا

ایریلطمنطرقای گلارها یعردیعثمرانبرهمشنلققیتحقایفشوتف،لیریثا.بواریعثمان

 (:54،ص1383همکایی ،رژیارننیماک).دیریسچامبهنیربالای1932ایکهاییانامعطای

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. 

https://dict.leo.org/englisch-deutsch/uebersetzen
https://www.uni-goettingen.de/en/133093.html
https://www.uni-goettingen.de/en/133093.html
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 :یروس شناسان رانیا. 1.1.1

 (1111-1812) 1چیادواردوو یوگنی برتلس،

ایشتتخ،صیعابریفایساتییابرزبا ایباتلس بهییعطاییزیثانیچندیر.

:یندشدهذکایایمهایکهکااتاجمهییرس

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

عطاییزیغزلایتفلر

Kommentarii Na gaze Attar, (commentaire sur un ghazel d,attar). 

DokladyRossiskoiAkademiiNauk, 1924. 126-129. 

عطاییزیغزلایتفلایبایهر

Ob odnomkommentarii Na ghazel attarra. (un commentaire sur un ghazel 

d,attar). CRAS, 1924, 126-129. 187-189.  

عطایریینویر

Neva I attar. Mir-Ali-Shirt. Sbornik I piatisotletiiu so Dina rozhdeniia. 

Leningrad: AkademiiaNauk SSSR, 1928, 24-82. 

عطاینیدیلدیفانامهاطیخر

Faridaddin attar khaiiat-name, BAIS 7Ser., 1929, 201-214.(رنژیانیماک

(212-215،ص1382همکایی ،

 ( 1114-1881) 1چیآبراموو نيکنستانت پسكروف،يل

ن،یدیلدیفاعطای،عنوی بااییاییرسزبا بهاییلطمنطقایبایه اریثپلکارفیل

همکایی ،ر ارزآباایف).یستکااهمنشااملکوای1957ایکه...گفتیمیانده

c1393128،ص):

“Attar, faridadin, ptitsagovorila…”, perevodk.lipskerov, v Knige: 

AntologiatadzhikskoiPoezil, Moskva, 1957, 283-286. 

 

                                                           
1  . EvgenyEdvardovichBerthels. 
2  . lipskerov, Konstantin abramiovich. 
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 :ییكایآمر شناسان رانیا. 1.1.4

 ( -) 1لنارد زن،يلوئ

آثراییز.اییاتخ،رصییسرالمت،وفریفایسشنانهیزمایییکاییمایژرهاگانیی

کرهیاینرییت،روفسنترعطای:ییرحانیاریزهنانامبایست یثاعطای،باییتباطاییر

(:111،صc1393 همکایی ،ر ارزآباایف).یستشدهفیلأتلنایا همکایبا2113سالای

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. 

 (-1884) 1مارگارت ت،ياسم

 عافانامبااییا یثاریستبواهییسالمعافا رت،وفحوزهایمشخ،صتییسم

(312،ص1373همکایی ،رنژیانیماک).یستشدهتاجمهزینیفایسبهکهعطای:یاینیی

 :قاره شناسان شبه ایران. 1.1.1

 (-1112) 1مدهوک عشرت لعل امرت

یزیلیتحلنامبهیلیینگلزبا به یثایر.یستهنداییفایساتییابرزبا یسشاا ر
.یستکااهمنشاایراییلطمنطقکشا بهژهیرمایجنهباعطای؛نیدیلدیفایعافاندیعقا
(434،ص1373همکایی ،رنژیانیماک)

 ( 1111-) 4(ديّس) رحسنيام ،یعابد

چندیز یتاجمهیر.یستیفایساتییابرزبا حوزهایمشخ،صرهندیهل عابد

.یستکااهمنشاایلیینگلزبا بهییحافظر سندعطای،ناشناخشهرییزشمندغزل

:(342،صa1393همکایی ،ر ارزآباایف)

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). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Smith
https://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Smith
https://www.facebook.com/sunbeamschooldeoria/posts/1178182075609021
https://www.facebook.com/sunbeamschooldeoria/posts/1178182075609021
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 ( 1166-) 1.پ رستم سر ،یمسان

.یستایاهینجاماییلطمنطقیز یتاجمهربواههندرسشا ا ییایسیزیملان

(c1393:327 همکایی ،ر ارزآباایف)

 :ییايتالیا شناسان رانیا. 1.1.6

 (1142-) 1كلهيم انجلو زه، مونتهيپ

یمدتزینریمایناگاهاییفایساتییابرزبا یسشاارییایشالییشناسشاقزهمونشهیی

ص1391،ییسشم).یستبواهای ییایایشالیییفاهنگز ییی ،482 یثایصوفکالم(

:یستزهمونشهییفاتیلأتیزعطاینیدیلدیفا

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. 

 (-1124)1یلیگابر فرانچسكو

اتییابایبایهیرآثاییزربواهیمایناگاهایعا اتییابرزبا یسشاایلیگابا

.یستشدهمنشاا1935ایکهیستعطای اییالرلۀتشکاای ب،احلناهیس،یفایس

(481هما ،ص)

 (-1111) 4رُبرتو جان اسكارچا،

یستیاینیییشناسزبا ریفایساتییاب،ییسالممطالناتایمشخ،صیسکایچا یز.

رنژیانیماک).شدمنشاا1977ایکهاییانام5عطایشناایسییبلیرآثایجمله

(283،ص1373همکایی ،

                                                           
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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 :(جانیآذربا یجمهور مصر، ژاپن، ه،يترک) کشورها گرید از شناسان رانیا. 1.1.6

 ( 1181-1122) 1یعبدالباق ،ینارليگولپ
یزیثااریر.ایشتتخ،صیفایساتییابرییسالمعافا ایربواهیتاکیهل ر

ایاییلطمنطقتاجمه.یستکااهتاجمهیتاکزبا بهیینامهییلهراییلطمنطقیننیعطای

:دییسچامبه1945تا1944

Mantik-al tairterc. Istanbul: Maarif V. S-Islam Klasikleri 6, 1944-1945. 

ارمنشاریایلرنریگولپتاجمرهاربریتاکرا رزبهرب1947تا1944یززیننامهرییلههرتاجم

:(413،صb1393 ایی ،رهمکر اارارزآبیرف).درش

name. 12 malekedenmeydanagelenbirincicilt.  Istanbul: Maarif V. Sark-

Islam Klasikleri 16, 1944-1947. 

 (1111-)1اُ تسونه ،یاناگیکورو

یستیفایساتییابرزبا حوزهاییرتخ،صرهیینیهل ایبایهیفیلأت ر.

(235هما ،ص).یستکااهمنشاا1933ایکهاییااییلطمنطق

 (1168-1116) یميغن محمد هالل،
یستیفایساتییابرزبا نهیزمایمشخ،صرم،ایهل نامبااییا یثایر.

شدهییی ه یمفاهلهیمقابهآ ایکهیلدینشهییاللهایدییلکوممعریلمقاینهللنطایاییلطمنطق

(354،صd1393 همکایی ،ر ارزآباایف).یستیاایخشهاینشهییله کمدراییلطمنطقای
 (1111-)1ريجهانگ قهرمانوف،

یفایساتییابرزبا حوزهاییرتخ،صرجا یآذیبا جمهوییهلعهامانوف

.شدمنشااباکوای1934ایکهیستیسایینامهریهگا عطایباییتباطاییرآثاییز.یست

(517،صa1393 همکایی ،ر ارزآباایف)

 

                                                           
1  . Abdülbaki Gölpınarli. 

2  . kuroyanagi, tsuneo. 

3 .Ghahremanof, Jahangir. 
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 عطار آثار از یرانیا محققان یها ترجمه

1931ایکهکاایشایهییرحانفویابهتوی یمزینیاینییمشاجما رمحققا ا یمیز

و ینیماسییلورکاامنشاایی فاینلوزبا بهعطایوی یایز یتاجمه رشناسشاقر

نوشتآ با یمقدمهزین رفاینلوشناسیسالم یز یتاجمه2112ایزین نویژهیمن.

.کاامنشااسییایاییی فاینلوزبا بهاییلطمنطق

 

 نتيجه

 یما  ییای  یابیاتعافانی ای یر آثای ر یستریضلیهمیتعطای یژره . یین ای

کوش شدتافهاسشیجامعرایعینحالمخش،ایزکایها محققا غیاییاینیایبایة

بند زما بهمنافییینمحققا بامبنا ارعاملتقلی .عطایگااآری رمنافیشوا

آسا  بشوینند آتی محققا  تا شد ینجام آنها ملیّت ر یک  ر بیلت ر بیلش  بهعار  تا

ییای  باشندماخ،اتیین اسشاسیایششه شناسا  علمت. سه ای کلییینمقاله ساخشای

منافییجمالیعطایرزندگییر،آثاییررسبکآنهاراینهایتفهاست:یصلی،شامل

شناسا بهتفکیکعا نوزاه ربیلش رملیتآنهارتحلیلییزکایها تحقیقاتیییای 

ها یخیاباخییزآثایعطایییبهچندتنیزمشاجما ییاینینیزایسال.ییاا بواهیست

.یندکهاییایا مقالهبهآنهایشایهشدهیستخ،وصبهزبا فاینلو تاجمهکااه

خ ار نوزاه  عا  ییای ای عطایاریشناسر به شناسفاینلو نخلشینتوجهاتیی

سال ای ارساسیکه سیلوسشا بایر  یننی منطوفکااند؛ عا  یین یبشدییی یندنامهها 

عطایییت،حیلرمنشااکاارچنداههبندشاگاایرگایسنارتاسیبهت،حیلرچام

هایییزآثایعطایییاُلنیزبخ یارهارکویتیرناتا هلکل.همتگماشتیلطیامنطق

ایهمینعا تاجمهکااند؛یماایعا بیلش بواکهتوجهبهعطای،گلشا یافتریز

هیین، تاکیه، حشیکاویهاییچو  ر عایه شبه ییشالیا، یرسیه، آمایکا، آلما ، ینگلیس،

حقیقایبایةعطایرشناسا بهتم،ارجمهوی آذیبایجا نیزمحققا زبا فایسیرییای 

.تاجمهآثایر یاایخشند
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یهمیتیست با کایها نخلشینمحققا ییریاییایت،حیلآثایعطایبلیای با. آنها

نلخه یاایخشندمقابله عطای آثای ت،حیل به اسشاسخوا ای خطی ها  چو . یفایا 

هلموتییشارینولدنیکللو ایمقد هاییکهبامهسیلوسشاارساسی،گایسنارتاسی،

ها خوابای خویند رمقابلهآنهاها خطیرتال یند،بهنلخهیینت،حیحاتنوششه

ها آثایتوساخوام،ححا یسیزینشااییینت،حیحاتبواکهتاجمه.یندیشایهکااه

.شناسا آغازشدیاایگاشاق

 عطایایانیا غا یننییمارزهرباگششتارعا یزینشااینخلشینیثاماتبابا

)یندنامه نامعطایاییغلبکاویهاشناخشه(1819ارساسی، شدهریمیدیستعالرهبا،

هاربهایگازبا هاییکهتاکنو باآثایر نوششهشده،شاهدتاجمههارتحلیلتاجمه

رمنافیبیاشامۀآثایعطایریژهمحققا ییاینیایتاجشناسا بهکایها تحقیقاتیییای 

.هانیا باشی بهجیر









 منابع

 یبدیهدر یفاۀتاجم،ءاییالرلۀتشکایزییهادهیگز،(1377).جا آیتوی، آیبا ،

.توس:تهای 

 ، نیغالمحلۀتاجم، سندتاییسنایزای ،ییییابخیتای،(1351).یارییابایر

.دیماریی:تهای یفاای، صدی

 سییای،عطاینیدیلدیفاخیشفیت،نمنیلطیامنطق،(1833).گایسن،یارتاس:

.یااشاهانهۀخانمطبنه

 یینلانعلومیژرهاگاه:تهای ،یفایساتییابرشناسا ای یی،(1391).محمد،ییسشم

.یفاهنگمطالناتر

 (عطاینیدیلدیفاخیشیحویلرآییای ایس)جا  ایای،(1388).هلموتشا،یی
ییلمللنیبینشااییت:تهای  ،بویایبامهاآفاقرییخوا یزیعباسۀتاجم،(ارمچام)

. یلهد

 منایفۀمطبن:یسشانبول،عطاینیدیلدیفاگفشاییزنامهییله،(1941).هلموتشا،یی.

 ،ۀتاجم،(چامارم)ای ییاتییابخیتایایظلمترنوی،(2533). ی.لیخا یمزند

.امیی:تهای اینفا،یییسدیوینیحل

 زیکییآنشوی بایر ،یارساسلوسشایس( عطاینیدیلدیفاخیشیندنامه،(تابی.
.شمسکشابخانه:تهای ، اابویین

 ،ایاکبییم:تهای ارم،جلد،ای ییایاتییابخیتای،(1339).یهلیذبصفا.

 ،محمدنیدیلدیفاخیشآثایلیتحلرنقدریحویلشام،(1353).یلزما عیبدفارزینفا
.اهخدییکشابفارش:تهای ،(ارمچام) اابویینعطای
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 رمولفا گاره همکایبا،خاریشناسا فاهنگ،(1393).دیسندیس، ارزآباایف

.یفاهنگمطالناتریینلانعلومیژرهاگاه:تهای ،8،7،3،5مشاجما 

 یشناسکشا رنامهیزندگ،خاریشناسا فاهنگ،(1373).زییارنژیا،نیماک

،(آریلف:جلدیرل)ا رمشاجمرا رلفؤمارهرگ ایرهمکباشناسا ،یسالمرشناسا ای یی

.ریفاهنگمطالناتریانرینلعلومیژرهاگاه:تهای 

 رشناسا ای یییشناسکشا رنامهیزندگ،خاریشناسا فاهنگ،(1382).ررررررررررررررر

علومیژرهاگاه:تهای ،( :ارملدج)مشاجما رمولفا گاره همکایباشناسا ،یسالم

.یفاهنگمطالناتریینلان

 رشناسا ای یییشناسکشا رنامهیزندگ،خاریشناسا فاهنگ،(1383).ررررررررررررررر

تهای ،( -م:سومج)ا رمشاجمرلفا ؤمارهرگ ایرهمکباشناسا ،یسالم یژرهاگاه:

.یفاهنگمطالناتریینلانعلوم

 رشناسا ای یییشناسکشا رنامهیزندگ،خاریشناسا فاهنگ،(1388).ررررررررررررررر

یژرهاگاه:تهای ،(ز-ا:چهایملدج)ا رمشاجمرا رلفؤمگاره همکایباشناسا ،یسالم

.یفاهنگمطالناتریینلانعلوم

 یکشابفارش:تهای ،یفایسزبا ایرای ییاینثارنظ خیتای،(1344).دیسن،یلینف

.یفارغ

 ت،نیفءاییالرلۀتشکا،(1915،1917).یلنینلدکللو ،ین حامدمن یبی یلایخ

 .لیبا:د یل،بکایبایهی یلاهیابفایدیلدینعطاینیاابوی محمدبنیبی

 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 al-

din 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

 اوغلي جاهد ظريف: عنوان مثال
 

*ملک ديکمندکتر 

 

 چكيده
نیاا عطای فایدیلدین بشیخ ییای  ماهوی مش،وف شنای  یز یکی ستیوی ، شیخ. آثای

با عالره عطای تأثیافایدیلدین فایرینی ها  که نیزاییا،یابیاتییای با ایگا فاهنگملل با

یست تأثیایتیایششه محشویلطیامنطق. یستکه فایدیلدینعطای آثای رییکییز  حکایاتنغز

 با میزبامشدیخل ت،وفی سااه باشد  ر. سیا ییه ای ماغا  حکایاتییهپیمایی یین ای عطای،

هفتریا صنب با فییلنبوسلوکعاقرطیمایحلآنها بهفنا یززبا یریسید آنها یهیی

هلفا ایگابؤمسو آ یزبندیزگلاها ربهرسیلۀباییرلیلطیامنطق.گا بیا ایششهیستیاند

یست زبا تاکیتاجمهشده یینتاجمه. یلطیامنطقها یکییز ماحوم جاهدظایفیرغلییی

بای ظایفیرغلیحکایاتزیاا بای بزیگلاال رجاهد.نویلندةعا بیلش ینجامایاهیست

یینتاجمه.طویخالصهتهیهنمواهیستهعطاییییززبا عطایبیلطیامنطقر .یطفالنوششهیست

،ایبایةکشا یژره اییینکهمشاکلیزیکمدخلرهاتبا مُ،َوَّیبای یطفالتهیهشده

 .شوامی هیمنلوماتییییعطایلطیامنطقیطفالظایفیرغلیر

.زبا یاندگا  ،جاهدظایفیرغلی،یلطیامنطقفایدیلدینعطای، :کليدواژه

                                                           

((kahraman_melek@hotmail.com.شهایسپایتهتاکیه،یسشاایایایناکدةیلهیاتایناگاهسلیما ایماإل.*
 29/2/97:تاییخیشیا 23/1/97:تاییخرصول

mailto:kahraman_melek@hotmail.com)


 

 

 

 

 

 مقدمه

بُنرد.تمد ،یاِلتُفامُماشاکبای کلرانییسرتکرهیفکرایریعشقراایتهماننردایینرد

شناسرینگراهجامنرهربُنرردمکانیآ بای مرایزتاییخیآ ،یحلاسایکفایه نمواه

هرترررمرررد ،هراماحلر.باشداحرقیررقتمیرد تفلیریساسیویا تم.باشدایمه میربلی

باشردینزمینهیزمننا عالیباخویاییمرییا سزییایرسخن.دراهزندگیمایییوش می

ایزموزهمنیکمیخنایدیدشوا،یزتمرررد یرمشرکرریگ»:نفامواهیسترکهیرچنی

ی،ایرردگاهیربرههاریفشایها،ساخشاییخالعیحلاسریفکایینلا ،نگا .«کن تاایدمی

.باشردتمرد همرهچیرزییایییمری،ها زیبا،یابیات،تنلی ،یعش،اارغیراهزندگی،ییز 

ی بای ینلا رجامنهیسترظهویآ یتحااهمرهچیرزناانه:تمرررد بهیکمننا ایگا

اهرد،یرستمردنیکرهیزطرافیرکایرنمیییی هچطوییگایکاینرحدتیی.یست

خدیرنرد،کرهمنبرعایرنیسرالمایحرالی.یشیااهاگزف اایزندگینمی،شوامیهدییت

هراتمرد ییتارکیلینلرا .آریاست،عن،ایساسیتمد یسرالمییینلرا برهرجروامریی

تبهعبرای.اهدیرلیهخواینلا ییتاکیلمیۀزما ،یکحوزهتمد نیزنمونه .دناهمی

.کنردکند،بههما یندیزهتمد نیزییاافتمیتوسررررنهییدیمیکهینلا طویهما ایگا،

ییهراگیا تویندتنهاتوسایفایافاهنگیناا ایاهشواکهجهتیزینیر،تمد عو می

(Albayrak, 2010, p 7-8) .یزحرقیرقتییایخوابیا کنند

 

 تأثير عطار بر ادبيات ترکی

سقفخواجمعکااهرآنهاییبهایردمارشاکزیا،یعویممخشلفیییتمرررد یسالم

ییبطره.جایرگاهمهمیعاییاییندهاایها،یعای رییاینیینتمد ،تاکیای.دهیستسانی
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حافظشیایز ،شیخسند .زبا ریابیاتیینکاویهاموضوعتنامالتبایکدیگاهلشند

ییرنشریخها ایگایفرزر براچنینبلیای یزنام شیایز ،شوکت،عافی،مالجامیره

نیزاییابیاتتاکیبهخراطاتمرد مشردیرلکرهبرهآ تنلرقاییا،ترأثیا1فایدیلدینعطای

خروااییابیراتیلطیرامنطرقنیرزریالرلیراءۀکراتششیخفایدیلدینعطای،ای.گشیششهیست

بایهراتوسراکرهیککشا نمااینعافرانییسرتیلطیامنطق.باشدتاکیبلیایماهویمی

مرویاتطبیرقرتحایراعراییهراایسرشا بایسیمجدایینشاعای تاکیتاجمهشدهیست،

کرهایعرا چهرایاه ،نخلرشیننرامیویی گرسخنمییلطیامنطقکهیزرعشی.هیستفشگا

ییررن،یفزر با.یست2گلارررها ،کندمیالا یزشاعای تاکررریبهذهنینلا خطویمی

 گلارنیسیرررررماغایعرا شرانزاه ؛شریانروی یتوساعلری3یلطیاللا ایعا یانزاه 

(Cem Dilçin, p 52-35) ینارایم؛توساضنیررفیییامحمدبنیریرنروسبرننوییلردین
توسراایردهیالسراییمنطرقایعرا هفرده مریالا ؛زیاهتوساشیخمحمدعاضییل،دی

5یلشوحیردوضةیایعا شانزاه میالا ؛توسایبایهیرررر گلانی4سیرررررماغنامه؛فدی ی

همرهیینهراتحرتترأثیاکره توساشملینیزتحایاگاایدهیست3اهماغتوساعایفیر

شرامکرهینردرییرنیرلرینریگانرهشراحییسرتاییابیراتتاکریاهبوفایدیلدینعطای

                                                           
؛334 .ص ،(1375) ،کررو زییررن؛23- 245ص،(1352.)یضررازیاهشررفق:ک.یایمررویاعطررای.1

 .273-238ص ،(1378)،کو زیین
2. Kemal Yavuz, Gülşehrî’nin Mantıku’t-Tayrı (Gülşen-nâme), -Metin ve Aktarma-, I-II, 

Kırşehir Valiliği Yay., Ankara 2007. 
:ک.یبای منلوماتبیاشا3. 

Ali Şir Nevâyî, Lisânu’t-Tayr, Haz. Mustafa Canpolat, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara 2017. 
:ک.یبیاشابای منلومات.4

Güler Doğan Averbek, “Fedayî Mehmed Dede, Mantık-ı Esrâr Adlı Manzum Mantıku’t-
Tayr 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. 
:ک.یبای منلوماتبیاشا.3

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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زبرا نرامتحرتحکایشیکه (Muhittin Turan, 2014, p 991-1009) .باشدمییلطیامنطق

سریسأیانرررردگا کهتوساجاهدظایفیرغلیبهطویمخش،ااییابیاتتاکییسیزت

.شوانیزایدهمیجمهوی تاکیهبهناایسیدهیست،ایآ نفوذعطای

 

 سخنی چند پيرامون جاهد ظریف اوغلی

بپاایزی ،بایدایمویاجاهدظایفیرغلیکهایعاصرررررهشرناکهبهحکایتیینعبلیز

شاعاجاهدظایفیرغلری،.منلوماتمخش،ا ییی هنمایی ،باشدتاینشاعای تاکیمییزمه 

یدییریزیسشا مایی تاکیره1.ایشهاینررقاهیایشختتاکیهچا بهانیاگاوا1941ایسال

یکرررییزایریعرع.شایفهنیزیزآ یسشا بوانامیکشخصبوا،ماای خان «آغانیاز »

.بلشررگا یدیجاهدیرغلییزعفقازآمدهبواندربرهیسرشا مرایی تاکیرهملرشقاگاایدنرد

یزسو ماایرماایبزیگایخااسالگیکایرررر ییامی،رتالرتعاآ سویاآموز ،یسّ

تح،یالتیبشدیییرمشوسطهیی(Ferman Karaçam, 2013, p 135) .یستخوافایگافشه

ایسرال.ها سیویکرعزیلجهحمامرایینقرراهرمرایی فرایگافشرهیسرتایشهاسشا 

مرریالا یزبخرر زبررا ریابیرراتآلمررانیایایناررکدهیابیرراتایناررگاهیسررشانبول1971

ایف،لتابلشا بهجامنریسرفاکرااه1973ر1937ها یلشح،یلگاایدهرایسالفایغ

.بوا

چنرینایسرالهر .یرلینشنارمقالهیراییخبایرمجالتمحلیبهناایسریدهیسرت

.بهکمکیکییزارسشا یرکهایاریهلیلهبواند،بهناایسیدمارییۀزیاناممجل1973

یری کره یری ،شاعاییامبیرازارشراعاعالریلردینیرزا  یس یرزا ر همای یسشاای

                                                           

هرا هرا،گفشایهرارنوشرشهیزیرزینرهیاشراماکنرامهایمویازندگیجاهدظایفیرغلیایعردمنخلرتبر.1

 .هارناایتارسشا نزایکیریسشفااهبیاشا بکنی توینی یزخاطایتریااایشتچنینمیمخشلفیر،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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یشرناییرایمجرالتینگریایگری،.ایسرتنلررری فرایگافشنرد،اییکاریههانآهمه

یریز.برهنارایسریدهیسرتیابیات،یراییارسرصرویوتیونیلیارلاتاکایلی،ایایلی 

بهعنروی مثرال،یسرشاا.فکایکااهیستها مخشلها تح،رریلبدینسو ایشغلسال

ها تفایحرررییرایییایوبانامه.و تاکیهایعارهمخشلفیمکشب،سازما ییایورتلویز

یزسو یتحاایهنویلندگا تاکیهجایزهیابیاتکواکرا 1984ایسال.یینیزنوششهیست

یزعلرتبیمرای 1987یرایسال.ظایفیرغلیصاحبچهاییرالابوا.بهیریهدیگااید

یر.عباسشا یرسکدییکویلوجهافنگاایردایساطا ایشهایسشانبولرفاتکااهیستر

برهعنروی مثرال،شرنا،ایسرشا ،.ها زیاا بهناایسراندهیسرتممخشلفکشا طوایس

ا کاررویه،یشررنایزیرراا بررایر.برراز ،سررناییوریابیرراتکواکررررا یمررا ،یرزینرره،

کرهتوسراجنرگ،یسرشبدیاریسرشثماییهاییفغانلرررررشا ،سوییه،فللطینرایگامللما 

یشرغالکاروییفغانلرشا اچنینایییبطرهبره رنیزمویاسشای عاییایاهییباند،ینجمی

.یکیرما توسایرتحایاگاایدهیست

هرا یشرنایکشرا  یشایتچوجروعلا ،یرد گروزلآام،منزللرا،عویعروریاعرایی

؛بااگیامنردیبروانیرار،یرما صوی رییشیملا ،یرزینه؛اشامقی،حکایت؛نسی.یرست

،عونوشرمالا،تیراتا؛سروتهویمرام.هرا یرسرتایگراکشرا یز،مقالهخیاللایاینده زنگین

هرا منشارا،کشرا ییایویریرونلا ؛مکشو رلایلاشیا ،مکشو یرعویوجولالهم،احبه؛

سراچهعرو ،عراطا:یزباشرد،عبایتنردها یرکهبرای کواکرا مریرکشا .شدهیرست

یسال ،آغاچعاعانلا،یویکااهییلهیااشاه،گولوجوک،آغاچیرعول،کوچوکشرهزیاه،
.موتویلوعو رعوشلاینایلی

ها جدیردرمردی کرهبراشرناآلمرانیتاارمینریژگییزیرلینیشنایظایفیرغلی

اهدکرهی ییناا میماننداییا،بایسیموعنیتفااایرجواخوا،یکریژگیفزیینده

لشرنامردی ر مایستکهزبا رتخیی یکییزشاعار.اهدبهعقلرحکمتفاما می

.باشرددماکالتسیاسیریجشماعیع،راخروامریریرشاه.کندمیاریجبیاشاتتاکییی
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یزنگراهسراخشای،یرایطلبا مانندتویغروتیرمحشوییزطبقهارمیصالمیشناییر،یزنگررراه

شراعاآلمرانیییلکرهبرههرارنجیبفاضل،باتوجرهبرهعکرسفکا مانندسزی عاییعوچ

ریینریژگیمنح،ابهفاامنجاییستخواییایی یماشاعامنح،ابهفاا؛شباهتاییا

ایدگررررراهظایفیرغلریییجرعبرهشرنا،.شدهیستبهیغلبیشنایبلشهرغیاعابلایک

زیرکشرناغیراممکنیبردر مشافکرهیسرتطویملشقیرررررر برهخرالقیکشراهمانندینلا ب

یییریشنایخوا.شواهاگنجانیدهمیستکهاییاتایوییهاریااهیشناکای .باشدمی

.ااهیستکزیاا توصیفقیزطا

 کایررررر ریحاایثنبو مرزینآعااتبلیای یزآثایخواییباآیجاهدظایفیرغلی

:یینفامواهیستکهایساخشاییشنایر عناصررررااینیرجروااییاهیریشایهب.کااهیست

 کایررررررر ریحاایررثنبررو ،عافررا ،تمثیررل،یفشایهررا شررکلآعررااتاییشررنایمررنآیرر»

منمروالد،باشد،مانندمناا ذر شدهایآ میهایشیا ،ها،ریکن هایسرررالمی،نگا 

(,Cahit Zarifoğlu 2006) .«زنر خوین ،منهاگزفایاانمریطویملشقیرررر رسااهمیهب

هرا یربیارشاایی ایناایاتکواکرا یسرررررالمراییمرا بدر شکیینخویاررررشن

.ابوریضلخویهد

 

 الطير منطقزبان ها پيرامون کتاب  بررسی

فایدیلدینعطراییلطیامنطقتوساجاهدظایفیرغلییزکشا زبا یانررردگا کشا 

زمرا برههرا یرکرهبرای کواکررررا نوشرشه،هر ایمیرا کشرا .یخش،ایگاایدهیسرت

ای»ایحالحاضاخواجاهدظایفیرغلیفاا بواکره.بزیگلاال نیزیشایهشدهیست

چنینیریزاریهکرواکیخرواه .«اهیحلاسیککواکییایششهیستایر خواهمی

تحلرینیر.لبوارباآنهایکییبطهبلیایخروبیایشرت کواکرررا ییز زیاا عاای ب

گنرراهبرروا آنهررابررواهیسررترمن،ررومیتبررهکواکرررررا یزنگرراهرضررنیتخررالصربرری

ظایررفیرغلریایمررویانوشررشنبررای جاهررد.کواکررررا یرییبلرریایمشررأثاسراخشهیسررت

شروا،نوششنبای کواکرررا چیز یسرتکرهباعرثمری»:کواکرررا چنینفامواهیست
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نویلنرررررده.اهردایاشرماییکاهررررررر مریر.چیزها تاسناکبای شرماآسرا شرد

گنررررراهبروا کندریینیحلاسییحشیکهیزرضنیتخالصربیمی تایحلاسییحت

هرا تویندیرکفرایییزانیرا شرلوغینلرا آیدرایعینحالمیرجوامیهکواکرررا ب

1.«باشدمیکافیةهابهیندیزیزایدگرررراهمنیینییام.بزیگلالباشد

ها مشندابهچام،ایچایخانهیینایسشا کهتوساجاهدظایفیرغلیتحایاشده

میالا ایینشااییت2117ایسال،شدهسشفااهآ یهیزینمقالیکشابیکهای.یسیدهیست

(1ت،ویا) .باشدحهمیفص93اییی .بیا منشااشدهیست

ه ایمویاشیخفایدیلدینعطاییییییینکشا ایییاگفررررشایمنلوماتیندکةنویلند

کندمی . عطای فایدیلدین بوا834شیخ شده مشولد یمارز یز عبل ب.سال یر کشا  نامه

کشا جاایمویاینیخویه ایمی.باشدتحتمطالنهمی،هابدینسو یزسالیلطیامنطق

به(Cahit Zarifoğlu, 2017, P 7).هکن  بهطویمخش،ابای شمامنلوماتییییلطیامنطق

کشا ۀینجمالتنویلندهکهخالصیبندیز.کندآغازمیییهمینتاتیبسخنرررا خوا

 ذیی دکنمیکا می، کشا آمااه به یی سازاتوجهخویننده ایسشرا ،همینتاتیبایسب.

.کندآغازمییی(Cahit Zarifoğlu, P 10)زبا یاندگرررا یصلیکشا 

،م،نوعاتیکهایسایهتمررررد یسالمیتألیرررفگاایدهیستکهباحمدرسشای 

تاتیبمشو  شواها یصلیشارعمیبه یرلینبخ کشا بخ حمدری ای. ینییبطه

یسدکهفاا همینایسشرررا بهیایا میایینبخ کشا ب.باشدسشای یزیاریاگایمی

هملایینفااکلیبواکهبهازانا ایاه.ییبکادخویهدازاییگافشایکااهریرمی

گفت ر بوا کلی: بخویاها یی من نا  یر،که نخویههاگز کاتیی   یز. ینیمایا

ننمتیاریاگررررایبای مافایری یستیینکهایسشرررا ، کنی کهیزهمینیر،اعامی.

                                                           

:ک.یبای منلوماتبیاشا.1
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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه انجمن مفاخر                                                                                                      68

 

ناوی  گافشررررای غ بیر ر عها ای اعا. میییین مفید علبما بای  یستکه .باشدی

.«بخ یم،منمهما توهلررررش رمنیینجاتبیاریاگرررایی،منبهیینجااهرییاشده

جاتوضیلایاهینیایبخ ارم،ننترسشای ییامبایسالمیسترایسشرررانیکهای

بهآ عمیرررق،شده،ایسشرررا یکمااییستکهبای نجاتایا کواک خوا یی

یندیزامی یینیکایسشرررا یست. ییامبایسالمییز. یستکه ینایسشرررا آ توععشده

ه  ماای یک میچو آ  غاق خوا یُمررررت سالمشی بای  یی کندخوا  بهشاین.

ح ات.یزآنهانیزتوصیفزیاا شدهیستکهدنباشأصحرررا یرخلفا ییشدینمی

یرلینارستیر،ایهجاتهمایهیر،ایاین:هاتوصیفشدهیستبوبکابایینصفتی

کشخصفایرقایبینحقی:ح اتعما.باشدکبامیییسالمیکفاازیهدرصدیق

رمنافق عاتلکفای کوش یرایگلشا یسالم، صاحبعدیلترمحبت، باطل، بهر ،

چنینیرلینه ارکاخویهدعبوییلصایطیزکهیستیرییتییامبایسالمیریرلینفاا 

 فاا  شدکه خویهد جنت ایخل سوم.ای خلیفه عطای فایدیلدین شیخ ایدگررراه به

ییما ،صاحبحیاح اتع ،اییا یکشخصثما ؛یکشخصباعل راین ،با

یی  یی یینچیزها خالفتخوا ایاریه یسترییسطلباالایتررراز، بهگلشا ایاه

یسالم یرییتییامبا یسیزآ : عثما  که مییچه ینجام هیچتاسیین یر بای  که اهد

شوهار ییامبارایماایرکاکایلا(:ع)یرجواندییارآخاینخلیفهیسالمح اتعل

؛چنینیزطافییامبایسالمبایینجملههدییتکالمییربلیایمشأثابواره .فاطمهبوا

 .نیزتوصیفشدهیست«یلحاکمینحک ی»

ینایسشرررا ریعنریآغرازیبنرابا.باشردمریایردیییاندگررررا تحرتعنروی بخ سوم

یگرا:گویردمری،رجرو سلطررررا هلرشندیاندگرررانیکرهایجلرتبرههدهرد.اشرومی

کندرایمویایااشراهیهبا مییید،یرنیزآنهانیرهمایهیکناینزمینهبییاندگرررا ای

بلریای یز.باشردیلنبویمییینییهبلیایاییزرصنب.اهدمی توضیلبیاشا(سیررررماغ)

تویننردندکرهییرنییهییبراسیرررررماغطرینمرینکهمی یییاندگرررا عشیخویهیخواییی

هرا هدهردبرای ایکشا شیخفایدیلدینعطای،عشیخویهییاندگرررا رایسشررا .کاا
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یمراایکشرا جاهردظایرف.توضریلایاهشردهیسرتطروالنیبلیای،مشررقاعدکاا آنها

رغیاهبرهطرویمخش،راتوضریلها بلبل،طوطی،طارس،زیغ،کبکیرغلی،عشیخویهی

بلبل،کبرک،جغردتارایحاتیچو یمافقابای مشقاعدساخشنیاندگان؛ایاهشدهیست

برههدهرد.بای توضیحاتیکایکآنهازما زیراا خویهردگافرت.صویتگافشهیست

یییزهمرینیر،آ Ibid, p 32))1.یکجوی ایاهیستبهها یاندگا یکعشیخویهی

کرههمرا طروی .کنردکندرهمهآنهاییبهیکایسشرررا نقلمیجمالتخوابیا میبا

یابرد،یعشرایورنراتوینییاندگرررا برهیایرا سفاایملیاطروالنیرایانراکیایمرهمری

:یسرتها یرنیزمه ینییبطهتوصیهییهبا آنهاییهدهدبهار اییا،کهای.یسدنمی

بایکنگاهح اتسلیما بهیینمقامیسیدمرییرن.باطالرنقاهنگافش منیینمقامیی»

هراکلری.شروایمابدر اعارعبااته نمی؛آیدمقامتوساعبااتراعابهاستنمی

یینیششباهیسترلننتخدیرندبای آ کرسصرویت،فامایدبهعبااتنیازنیلتکهمی

برایمیردیرک.تراکنکرنیماعبااتییعطناد؛ندیششهبا توه بهعبااتیعشماا.گیاامی

یگاح راتسرلیما .نگرراهح اتسلیما شماه زندگیخواییباعبااتسپا کنید

یرنمرویایتروین کرهبرای شرماایخواتییارستایششهباشد،یسایگامرنهر نمری

یاندگررررانیکره.یدشروشویدرصاحبمقامیعلیمرییزهاکسجلوتامی.توضیلبده 

گشییند،هدهدبهآنهاها خواشا یییاتسامیکنندکهچقدیبیاشاایسشرررا حسمی

.کرن همری ریلنبرویمنلومراتیییحاالبهشماایمویاهفرتریا صرنب»:فامایدچنینمی
(Ibid, p 38) 2؛ریا طلرب.1.شرواهامنلومراتایاهمریبههمینتاتیبایمویاریا.

رریا حیرات.3؛ریا توحیرد.5؛ریا یسشغنا.4؛ریا منافت.3؛ریا عاقبییایا 

.ریا فقارعدمرجوا.7

                                                           

.یربهگونهکاملنیزییی هنادهیستکاا،ایصفحاتیی میایسشانیییکههدهدبهیاندگا ییی ه.1

طویکاملاریزاهایسشا توضیلااند،بهکایمویایینموضوع،بهیرربهتمامیاندگانیکهگو می»

 .«گونهمخش،اشدهیستایاهشدهیستریکییزیینهاه یینیستکهیین
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ینریا غیایزیاریاگررایهمهچیزیای.شوایاامی«ریا طلب»نامهبخ چهایمب

رجو لیالیسیزمنافییینمقام،ایسشرررا مجنو کهایجلتمنموالد...شواتاکمی

.یسدی ایانرراکبهنهایتمیبهشیوه

ها عاقرعاشقیسیزتنایف.شوانامریا عاقبییررایررا یاامیهبخ ینج ب

شواهمیی اییینمویانیزیکایسشررا یی.ینملیارجوااییایاییفایرینکهماررکالت

تنکااهرریینایسشرررا مجنو یستکهبای اییافتنموا لیالیوستگوسفندییبا

 .شوارررهمیایخلگلّ

،یلتیهمیتعل راین بای همهیکلا ن.باشدنامریا منافتمیهبخ شا ب

کل ها اییایعل  بلشگی خوا کوش فاا  به کلانی. میآیا کلانیکه ر کهاینند

مگلیهانمی بپااه قدیچاینندیکلا هلشند؟آیا طوفا ،که یسید؟یسخویهدبه

اییاراییی ی کهنظابهایگایاندهیانده.یستهمدیررگایزیسشندیاهاکسمشفررارت

یست مخشلفی یستهب(Ibid, p77) ...یاریز شده تأکررید نیز جمالت یین آ ،یزبند.

 ایسشرررا  ایاهباخویا توضیل موضوع تأکید بای  ایری  یک با محموا سلطرررا 

.شوامی

ی رجرواینجراهریچمارکلبیرانیریارنردهیای.باشدنامریا یسشغنامیهبخ هفش ب

ها یربهیردی توضریلن،یحتربواهااآ ،ایسشررا یلا کهبهچاهیفشیزبند.ندییند

.شواایاهمی

برای یسرید برهییرنریا ممکرن.باشردنامریا توحیدمیه برایبخ آخاکشا

خروا ییارینگهردییا،ایگراهریچیمکرانیبرای  یستکهینلررا یزچیزهرا ماسرو

اهربرای ابای توضیلییرنریا ایسشرررانیکرهمناروقبرهآ یفشر.رجواندییا ماسو

طروییخرواعاشرقبرای مراهمرینیینریعنرهی.یندیزانجاتیرعاشقخوا ییبهآ می

تروین رلریمرننمری؛،یینایستیستآی ،منخوامییبهآ یندیخش :کندخالصهمی

یرسییرنییهیی،باشرد کهماسوتاجایی.خوامیییزتوجدیکن ،تومنهلشیریامنتو

.آییردییردبرهریا رحردتمریکرهیزریا توحیردگششرشهرعشری.توینیدکرااایکنمی
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ینریا غیایزمارکالتهریچیای.آییدبهریا حیاتمی،ییدینه گشششهیکهیزرعشی

یینایارغ شمابیارشا.کنیدهمهرعتیحلاسایارغ می.چیز ایگا رجواندییا

ایا،بای یسید بهیینمقامینلا سازارشمایییزهمهچیزخالیمیراینهایتشوامی

،ریا رحردترریا ریا توحیرد (Ibid, p 82) .کاردهرا فرایری برهار مریرغ 

هرا زیراا اییینبخ آخاسللرلهایسشرررا .یسدیهمیحیاتبهریا فقارفنافررری

یزمانردهاعیبریاندگررا زیاا یزبینیفشرهر،نشیجه،اییینسفاسختراییستموجوا

نهاسرییمایزمیا آنهات؛نداشیزهزییی یاندهکهیکییزآنهابانگ.ندیآنهابههدفیسیده

خاه،یاندگرررا برهییرننشیجرهیسریدندکرهسیررررماغالماغبهمق،وایسریدهیسرتربرا

.خواشا هلشند

ی .یسراندجاهدظایفیرغلیسخنررا خواییبامدمشیخفایدیلدینعطایبهیایا می

بابو خو تومملویزباکت،انیاۀهاگوش.گوشهانیایسیدهیستعطایبو توایچهای

ه بای یمرارزرهر برای .زینتبخایدهیست،انیا یمارز هیینکشا توب.شدهیست

(Ibid, p 93).آریابهییمغرا مریشاامانییینکشا تو،بای ما.باشدایارزبلیایمفیدمی

یماتوضریلایاهشردهیسرترایآخراینامانزیاا بای شاها اییینکشا ایسشرررا 

توینی بهزبرا عافرانییزمی.هشدهیست یاریاگرررایحمدرسشای یییای بخ کشا ب

توینیدایعلبخرواخالقییمی»مثنو مننو رحدترجواییبهشکلتمثیلیشامکااه

.بیا نمایی «ییدیکنید

سیاهرسرفیدخام،ویشدهرایایخلآ ش عدا«ایندرلیندی»یینکشا توسا

.باشدموجوامی

 

 :ها موضوعات صورت

؛اهدماای کهکواکیفشااهخوایییزآ نجاتمی.1

؛سفایاندگرررا بهیهبا هدهد.2
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؛ایسشررا یااشاهررزیا.3

؛آیدزنیکهبای خاید ح اتیوسفبهبازییبااهمی.4

؛چویا رمجنو .5

.عبولح اتیوسفبایایین یی.3

هراییبلریایزیبرایننکررراسایاهرموضروع.هابلریایخرو م،رویشردهیسرتعکس

تراس،:ماننرد،گاایردهجهراایچیزها عبثهیچرجواندییارچیزهرا کرهایعکرس

،ایعکرسبهعنوی مثال.نگاینی،شاا ،سکونترح ویبهشکلموفقینجامشدهیست

اهرد،کرهیزتراس،نگاینرینخلتماای کرهکرواکیفشرااهخروایییزآ نجراتمری

 .ناا ایاهشدهیستیی،ها غمگینکواکربهآغو گافشنماایخواکواک،چا 

چنینماای کهشکللباسیرناا اهندهیینیستکهیرکز کامرلربراه (2ت،ویا)

خطوطصویتماایرباتکیهزا یربرهگیررراها یحلاسراتیریی.باشدحجا تاکیمی

.اهدناا می

باخیت،اریاموجواای.باشدنیزموجوامییلطیامنطقها مینیاتوی چنیننلخهه 

بهعنوی .ندیشدهتاسی یهلشندکهیغلبمینیاتوی یهاقاشیکشا جاهدظایفیرغلین

می فارشیکه بااه بازیی یکطنا ای با ایاستخوا زنیکه خویهدح اتمثال،

کشا  مینیاتویها  ای ه  بخاا، ایسشرررا یلطیامنطقیوسفیی که مینیاتویها  ه  ر

ششاهارجزییاتیکهیهایمم،اییها،بااه،لباسعا 1.اهدح اتیوسفییناا می

دکنمننکسمی یست. زنیکهایاستخوایکسبدآریزی کااه یینلباسریژه. با

می یننکاس یی تاکی ز  )اهدخوا اینقاشی(3ت،ویا. آفشا  ر یانده یبا، ها 

.مینیاتویها ایاهشدهبلیایجشی شدهیست

                                                           

:ک.یبای منلوماتبیاشا.شواطوییکم مو بیاشایسشفااهمییینایسشا ،اییابیاتتاکیبهیز.1
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

ستکهبای کواکرررا تهیهشدهیستره زما یزسو بزیگلررراال یکشابیرشده

هایاندهایریععیکنوعینلا یینمااین،ی اییینکشا یفلانه.نیزخوینندهزیاا اییا

توینی خواما ییایهایکیستکهبای یسید بهسیرررماغمیبههمینالیل.کندمی

هدفیینکشا آموز .باشدتاباخویاییمییینکشا یزمنانیعمیق.یاندهییدیکنی 

.یستها ماها یخالعیرف یلتییز 

نشیجه،جاهدظایفیرغلیفاا یستکهایکناییابیاتکواکررا تاکیخواییای

ییکهبای تمرررد یسالمیهمیتزبا یاندگرررا یر،کشا .یشناینیزیثباتکااهیستای

مجداید یستزیاا اییا، ایسطلکواکرررا تفلیاکااه یینناممهم. یینزمینه، یای

یابیاتیست کاا یکای بای آغاز باز ر انیا کواکررا  لحاظکمکبه یز که

باشدمیکواکررا  شدهیینک. گافشه نظا ای عنوی یکیفلانه به یابیاتمدی  شا ای

جاهدظایفیرغلی تاکیبنمواهیابیات،یستکه سنشییی ر سطلآ ،مدی  ای یی

یست کااه تاایل نیز کواکررا  بیانگا. ای یر عدیت فاصلهکشا   میا ها، ای یی ها

.یستهمهعابلایکسو یز،خوینندگا اریساخشهچهبزیگلرراال رچهکواکررا 

ییام نگاه .باشدتامیسختیها عافانیبای کواکررا یندکمحشوی یینکشا یز

نگا  کشا ، یین ینشزیعی جهت نظاایشت ای با یرغلی، ظایف رجاهد مشهبی ها 

بای کواکررا بهیکییکهبهفاهنگرتمررد مامش،لشدهیستیهاییفشایها،ییز 

یست نحو هنا تقدی کااه ریینکشا می. خو بای کواکررا  تویندیکآغاز

یندهاریندیزها فایری یینکشا .بزیگلررراال بامنافیشد یصطالحاتعافانیباشد

 تحفه بهشاین ما ییز .یستبای  کشا  ف یلتیین ر اییاها زیاا  ها  توینی می.

لیتمااییینئومل.کواکررا منافیکنی هحاتعافانییییزطایقیینایسشررا بیصطال

یینیستکهمجالسمطالنهکشا  یزییزمینه، تمرررد ما یهمیتگلشا اهی کهای

.نیزگلشا اهی خواها ایخانه،سپسیینسنتیی؛عالیباخویایییست
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یر جلدکشا جاهد:1ت،ویا

یرغلیظایف

 
ماای کهکواکیفشااه:2ت،ویا

یز .اهدخوایییزآ نجاتمی

.17 ص کشا جاهدظایفیرغلی،
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زنیکهبای خاید ح ات:3ت،ویا

 .فارشیآمدهیستیوسفبهبازییبااه

.55 ص یزکشا جاهدظایفیرغلی،
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 عطار يمیتعل يها يمثنو در يتغزّل شعر يها جلوه
 

 *نژاد انیحاج رضایعلدکتر 

 **پور لیخل فرزانه

 

 دهيچك
ر ظراهاسراخشاییسراسبراییآ اتیریابۀمطالنرسهولت بایابازیایزییابعلوممحقّقا 

ای یریریسالمجها ایکهستیییسطویزجییی بند یتقلنیتا یعد.یندکااه بند یتقلمحشوی

ه  گایاییابینویع ،گایا کااهاییرباای ییایزما گششتیزیسیرل؛گافتیییریه 

یزیعر ّییابمح،والتتنوّعرکثاترییسالمریاینییۀجامن کااهاییربهتوجّهبا.شدمطام

ا یرمبرهسرخنزیرن...ریعافران،ییخالعریزیع یمیتنلیا نوعیزییابعلوممحقّقا نثارنظ 

مطرامیاینریاییغریاینییمحققا نیبایکهیستبواهیموضوعه ییابینویعیخشالط.آریاند

خراطابهآ یعافاننوعژهیربهیفایسیا اییمیتنلیا یزیتوجهعابل هابخ .یستشده

لیملاطامریستییغنایا نوعیزقشادیحقییابریزبان هاتیخالعرمخاطبای اگشیییتأث

ممشازاییبل،یستیعافانیا  شاهکایهایزکهعطای ها مثنواییمیتنلیا ضمنایییغنا

عهامانا ریاایخشهعطای ها مثنویزبخ نیی هاجلوهرهاجنبهبهمقالهنییای.یستزیمشمار

.یستشدهلیتحلریمناّفآنا  هایژگیرر

.یمیتنلیا ینویع،یخشالط،یتغزّل هاجلوهعطای،: هدواژيکل
                                                           

 (hajiannjd@ut.ac.ir.)تهای ایناگاهاییاینا.*

 (Khalilpour. Fr@gmail.com).تهای ایناگاهیفایساتییاب اکشا ایناجو.**

 29/2/97:تاییخیشیا 23/1/97:تاییخرصول

mailto:hajiannjd@ut.ac.ir
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 مهمقد

 ظراهایزیع هاتفارترهاشباهتیساسباییآ اتییابتاقیاعمطالنه بایمحقّقا 

صافادییابنوع»نیبنابای.یندگفشه«ییابینویع»آ بهرکااه یتقلییهابخ بهییمحشویر

ییابنوعفیتناایمحقّقا (259ص،1373ریی ،آرسشنررلکینه).«لتینلغتکی

صیخ،راۀمجموعرایییییابینویعخواۀمقالاییکدکنینیشف.اییندیمشفارت هادگاهیا

ینیشرف.)یسرتاینلرشه،هلرشندخرواةژیررنیعروینرماخ،ات ایییکدیمهاکهیعامّیفنّ

ییابرنقردریشناسسبکلیعبیزییهانظامفییاایییآ لایشمر(99ص،1352،یکدکن

(17ص،1383لا،یشم.)آریایمحلا بهییابعلومدیجدیعلامیزییآ رایاهعایی

:یزعبرایتییییابرنروعرکرااهیظهراینظابرایهنیریایزیرناتیریابیۀنظاامندی ییند

ر(خاصساخشما رمجاّا)یارنیبشکلبایمبشن نظالحاظیزکهییابآثای بندگاره»

ررلرکینه)«یست(مخاطبرموضوعتلاملبارمق،والحن،نگا ،)یایرنشکلزین

ایییابریثراکهیشناخشبایزسنّت»آنا یعشقاابه.ینداینلشه(233ص،1373ریی ،آرسشن

ینیشرفنظراای(259صهمرا ).«یسرتآ [ییابنوع]ةکنندماخّص،اایگیمشکلآ 

یخروببرهکهیستنییینویع،بایساسآثای بند یتقلیننیکاینییییصلةدیفا»:یکدکن

ینیشرف)«کراایبایسرخراص یاریهایییینویعیزیکیافشنیارینایضنفعللتوی یم

عویمررلیثراایکرههرراضرنفیباخرکرراا باطرافاییحشّرر(98ص،1352،یکردکن

یا رشرناای»:کرو نیرزیلعروبرهحرالهاای(هما .)دیکوشیند،آمدهدییدیخایج

ترایلتیبن رتاندیعالینویعیبن .یستینیطبعلومایینویعۀمنزلبهکههلتیفنون

«یسرتالزم بندطبقهعوییوایسامثلزینیا رشنایاییکرفه  بایجهتنیییزر
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«شرنایرصرافرتیّرماهایقیرتحقملرشلزم» بندطبقهنییر(39ص،1382کو نیزی)

(هما .)یست

ایییاتیریابگوناگو  هابخ تایندکااهتال ابازیایزییابعلوممحققا آنکهبا

نروعایییییابریثاکیتوی یم اشوییبه»یگاهیرل؛اهندعاییییابینویعیزیکیلیذ

یزباشرد،کیرنزانروعکیربهینظاگاهیزیگااییز؛ایاعاییخوا خاصۀشاخرقیاع

لیرالنیهمبه(114ص،1352یکدکنینیشف).«یستهیشبگایاینوعبهگایایدگاهیا

ص،1383لرایشم.)یستخوینده«ا یایاراشویی»ییآثایکاا  بندطبقههدفلایشم

برا بنرد یتقلربرهگراهآثاییبایسایکهیست اشویینیهملیالبهیستمنشقدر(18

کرهاینردیمرنیریاییی ظراها بند یتقلنوعنیییشکالرشوامیبلندهصویتیساس

مشفرارتهر برایمننررمرااّهنظرایزینردهیشبه بهصویتنظایزکه آثاییستممکن»

صرااقزیرنینردهیشربهر برایمننررمااّهنظایزکه آثایمویااییلبشّهیشکالنییرباشند

(هما ).«باشندشدهییی همخشلف هاعالبرحدرابهآثایگونهنیییستممکنچهیست،

: هلشیمویجهییابینویعبا ای یمارزریسنّشنظاارباییریااتییابخیتایای

ینره).شروایمرگفشرهزیرن«مجزّینوع»ای«ینویعخلوص»آ بهکهل یکالسیۀنظا(یلف

ص1373ریی آرسشنررلک رشرناایبرا ییسرطو یأ»کرو نیرزیزع بهر(239،

کرهدگاهیرانیییساسبا(37ص،1382،کو نیزی.)یستآریاهرجوابهییآ «خطابه

هر یزییآنهرادیربابلکه؛مشفارتنده باتیّماهایتنهانهینویع،یستاهندهنظ ر اسشوی

هر ینرویعیزکیرایهراکرهیموضوعاتآ بایفزر رختیامینایه رایشتنگاهمجزّی

نجبراریااشراها لیملرابره ترایهارحماسرهمرثالد.یسرتزیمشمراکرامالد،شوایممطام

(239ص،1373ریی ،آرسشنررلکینه.)اییایخش،اص

برهرکنردینمرمحردراییینرویعتنردّا»هیرنظانیریایکهنییمارزیفیتوصیۀنظا( 

یسرتمنشقردنیریباعالره(271ص،هما ).«کند ارییینیعوینچهیزدیگوینملندهینو

جراایی« کمردـ    ترایها»ماننرد یترازهنوعرختیایآمه باتوی یمیییسنّشینویعکه
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ینویع«لیتحل»ای«بیتاک»یساسبایننی«خلوص»ای«تیّجامن» مبناباتوی یمیننی.کاا

ییینرویعۀهمر.یسرتمنشقردرمویفرقنظرانییباه یکدکنینیشف(هما .)ساخت یتازه

یسرتممکرن»یرنظراای.خوینردینریطب یمراییینرویعتدیخلردیاه کنایایتوی یم

ردیرآرجوابهیاینماشناکیباحماسهکییزیف،لایییغناشناصیخ،ایزیباخ

 آشرکایۀگونربرهییایساتییابخ،وصبهرییسالممللاتییاباییخشگیآمایه نیی

ۀحماسر»ر« مثنرورغرزل»بیرتاک(114ص،1352،یکردکنینیشرف).«شوامیمااهده

ظهرویمنلرولظهوینیی رنظاای(24ر19ص،1383،لایشم).یندمقولهنیییز«یعافان

(19صهما ،).یستبزیگلندگا ینو

ریندنکااهتوجهییابآثای بندطبقهبهنیزممااقبا ییا،یغابامندی ییندباخالف

رهیرعاف،رز رلفرظیننریظراهابرایسراسیشرنای،عا  یاباایتأثتحتییسالممللای

چرو عالرببرایسراسییشراعای وی یرا بنرد یتقلنیهمبایساسریندبواههیعافو یع

ایمطالنرهمرانعیمرانیریکرهیسرتگافشرهصرویتیلفبرابیتاتبهه آ رغزلردهیع،

یرجردیننهیزمایاهییندکیینزرلای صنواایسیبایسرشاعا مننورییرحجوینب

خیترایایجیرییییابرینرویعیزیکری(97ر99ص،1383،لرایشم).یسرتگارشهیعاطفر

.یستیمیتنلشنا،ای ییاتییاب

شرنا»ر(ریههلیرذ،1377،اهخردی).یستد یآگاهانرآموخشنیمننبهلغتای یتنل

کرهیسرت شرنا،ییییریرایسرنّش هرانمونرهطبقرخوامحدرارخاصیمننبهیمیتنل

؛75ص،1333دریا،یفاشرر.)«آمرروزایمرریییفنّررایررکنرردیمررعاضررهییخرراص یدهیررعق

نردهیگوع،دکهیستآ یمیتنلشنا»:گفتتوی یمیس(255ص،1381،ا ییوینامدیی

آمروز خرویهراسرتیسریخرالقآمروز خرویهباشرد،آمروز ر یتنلآ ،ةندیسایر

 هرانرامبرهیییمریتنلاتیریابماۀگشششآثایای(هما ).«هانییآرفنو رعلومایمشهب

ینرویعبرهییآ رینردخوینرده یتنلرررعرظرحکمرترینردق،یتحقرزهدچو یمخشلف

(377ص،1381،یفلا یسشگای.)یندکااه یتقلیعلمریفللف،یاسیس،یمشهب،ییخالع

یعافرانریمرشهب،ییخالعر هاساراهشاملاشایبیمیتنل هامنظومه یعدایکههاچند
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خشرهیآمعافرا برامروییایز اییبلرایکرهییخالع شناهادریایفاشنظاای.یستبواه

نظراای(74ر75ص1333دریا،یفاشر).اینردیمریفایسیمیتنلیشناینیتامه یز،یست

یخاعرانچهآ یستنیهمریستهیّصوفکالمشنانوعنییشکلنیتایعالایکو نیزی

.یسرتبواهگانهیبآ یز عن،اکالم رعولبهکه زیچیند،ررعظرخویندیمقیتحق

 ترایزراییییفایسکهنشناکهآنجازینیزمجور(131ر132ص،1382کو ،نیزی)

ریسراسکهیعاملاریزیکیییشاعاۀاییندیآموزندگعن،انهد،یمییسالمیخالقنقد

(31ص،1ج،1374،یزمجرو).یسرتآریاهحلرا بره،اهدیملیتاکییشنایۀماایر 

یسرت،نفروسایایترأثشرناکاییگا»:دیگویمآثایگونهنییظهویساّةایبایکو نیزیّ

تروی ینمرینکرایاییا،ملشندیذها ایییجشماعرییخالع،ینیا،یمیتنلیشنایکهیی یثا

،1382کرو ،نیرزی).«کندیما یبیییشنایگونهنیی یدیییساّکهیستنکشهنیهم.کاا

مراام،زبا بهکینزاحالنیعایریرشنرسااهزبا »:ا ییوینامدیییعشقاابه(131ص

رشرواحفرظنقر نیریکهنیی بای.کندنیت مییزبا یییجاعریبیتاغنق تویندیم

کرهییتیرحکارایسرشا برایمریتنلریحکمرشرناخشنیآماا،ییشتحقّقزین شنانق 

شراعای شروا،مخاطباییمنننفوذرایتأثرخوینندهلشّترتوجّهجلبیۀماتوینلتیم

(257ص،1381ا ،ییوینامدیی.)«یندشمااهالزم

اتیریابایشرنایعلرامنیتراگلرشااهرنیترااییزایمرنیزیکییمیتنلشناحالهابه

یغلربای اایبراییغشراعای  هراوی یراایح رویبراعرالرهشرنانوعنیی.یستای یی

.یسرتکرااهیمریتنل یمفراهیزساشرایییآنهرارافشرهیییهزین ایبای شنای هامنظومه

رجواه یسالمیز ییای ییاتییابایآ  هانمونهر(118ص،1352،یکدکنینیشف)

یمریتنلاتییاببههاساراهنینخلشیزه  ایاتییابایر(189ص،1371،موتمن.)اییا

 هراآمروزهاشایبایتأثعوّتیزآنکه بایریستشدهعاضهمشفارت هاعالبایرتوجّه

بره،یسرتکااهدیییییغناۀجنبرخشهیایآمشاعایحلاسریرمباشواباخویایییمیتنل

اممکنیرغبلکرهاشرویی،مشنردّامروییاایمرشکویۀجنبراریزکیرهاکیتفککه نحو
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یکرردکنینیشرفنظررابرهیا ةحرروزرسرنتریگلررشااگ،یعشبرای،تیّرریهمای.دیرنمایمر

مطالنرهشردهباعرثیگلشااگنیهمریستییغنایا یفایسشنا مننویفقنیتاعیرس

موضروعاتتمرامیریعشقراابره.باشردییابر هابحثۀنیزمنیتاگلشااهآ ینویعتطّویای

عراییغنراییشرناۀمقولرایهمهیمیتنلشنایزیبخارحماسهجزبهیفایسیا ایجییی

رصرفرمردمهجرو،،یمرشهب،یعافان،یفللفعاشقانه، شناهارصف،نییبا.اندیگیم

یفایسراتیریابایکرهنکشهنییبهیشایهبایر.هلشندییغناشنا هام،دیقیهمگنتیطب

شرناةحروزنیساشایتاعنوی بهیفایسغزلیز،یندخشهیایآمگایکدیبایغلبفوق یمفاه

،کرااماراهدهیخروببهییغنایییا ینویعز یآمتوی یمآ ایکهخو ۀنمونکیر

کمرالبرهیفایسرشرناهاعردی»یرنظراای(113ص،1352،یکردکنینیشف).کندیماای

ایترأثیزیناشرییز یرآمنییر«زندیآمیماشایبگایکدیبه یمفاهنییشوا،یمتاکینزا

(هما .)ایندمییخشگیآمنییییصلعللیزییییاب هاسنّتر شناعویلب



 یميتعل شعر در یتغزّل شعر یها جلوه

براشرناینرویعگراهییابردیجدیۀنظابایساسکهشدیشایهمقالهنیینخلتبخ ای

 کمردچو یینویعیزموییانییایرآریندیمدییدیی دیجدنوعرزندیآمگامییکدی

گونررهنیررینرروعبرهییابررینررویعای». یکراااایرر مثنررورغرزل،یعافررانۀحماسرر، ترایها

کیریفاعرجرزرکره آثراییننری.نردیگویمر(امجموعرهیزانروع،یز) Subjenreآثرای

ایکرهیسرتیمحقّقانگایایزدریایفاش(23ص،1383لا،یشم.)«هلشندیکلّ بندطبقه

گونرهنیی»:کندیمیظهاییمیتنلشاعاینهۀجنبخویند  عوبایر.یستگفشهسخننهیزمنیی

نلربتشاعاشخصیحلاسرشویبااییز«ایینده غناییۀجنبتا یبماکاویایشناها

.یسررتخوینررده«یمرریتنلرغنررایی»یییشررناینرروعنیرری ر.همایهنرردمخشلررفلیملررابرره

(75ص،1333دریا،یفاش)
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شرناخراللاییگراریستآموخشنهدفی،میتنلشناایه یکدکنینیشفنظاای

یمرویدیربایینهرایی(کنردجلوهآ ایغنا هاهیماکه)شوامطامیرصفایایسشا یمیتنل

کرهیسرت گایاۀملألخدمتایهاع،ّهرهافیتوصنییچو آریا،حلا بهیعایض

رییبایز هاجامایییقتیحقشای لشّت»مشو نییةخوینندریست یتنلرآموخشنآ 

:ه  سجّاامحمّدیعلنظاای(118ص،1352،یکدکنینیشف.)«کندیمیحلاسجمال

نرا یحلراسرتغزّل،غزلۀمقولیزظاهابهکهییجشماعریعافان،یمیتنل ها مثنوای»

.«چکردیمرفرارآنهاالیزغزلخو کهافتیفیلطیاتییبتوی یمگاهند،یآینمشمایبه

(15ص،1381، سجاا)

، سرندگللشا یزییهابخ ، سندبوسشا سوّمبا چو  آثایای سجّاانظاای

یلم،ردریةنفث رینیجو جهانگااریهقیبخیتاییز هابخ یحشّرۀیلق انیعدیتیتمه

یغزلرخوینرد رد یشنیزکهاییایییحلاسهما آ خویند یزیآامکهافتیشوایم

(هما ).حافظر سندیزنا 



 عطار یها یمثنو یتغزّل یها داستان در معشوق یاجتماع تيّشخص

مشفرارتاییبلرییجشماع هاگاهییارهاتیموعنباعطایۀعاشقان هاایسشا ایمناوق

ایکوتراه یفاصرلهبرهرااسرتیزیغالمایسشا کیایگاهکه یگونهبهابد،یمینموا

یااشراهرغرالمهراایسرشا نییارهاایرهلشندمناوق،مقامیعالیسلطانگایایایسشان

اتیرحکایبایسرای.یستمناوقخاصّکههلشندییهایژگیرتمام ایییکلا یکامالد

برهمناروقتیّرموعنرتیّشخ،ریزیجرامن بنداسشهبهتوی یمعطایمنظومیمیتنلآثای

:افتیاستایزبیتات

؛یستیمشهباییخیتایتیشخ،مناوق(یلف

ایینردیخیترایتیّهوکهشوندیمیمناّفع،ّهمناوق یفایااتیحکایزاسشهنییای

،(ع)ما یسرلح راتایرنظ.یسرتدهیرگااضبامخشلفمنابعایآنهاماخ،اترنامر
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یجشمراعایکرهیشیّمروعنرگراهیجامطابقیفایایزکیهاکه...ازیی،یشبلمحموا،سلطا 

؛شوندیم بنداسشهاییند،

تنهرارناردهذکرایرنرامیمّا؛یستیجشماعایژهیریشیّموعنرگاهییا ایییمناوق( 

؛یستشدهیکشفا...رغالمشاه،:چو ینیعنارآریا به

مناروقتیّرموعنیزینارانرنرامچیهراسشهنییای.یستنامنلومیشیشخ،مناوق(ج

؛شوایمااییریز...رمااز ،چو ینیعنارباصافادرشواینمدهیا

.ماغایدیخویشمانند.یستجمااایوی یحیزیع ینلا یزایغ موجوامناوق(ا

یزکیریزهراییهرانمونرهعطرای،یمیتنل ها مثنوایمناوق بندطبقهیزیسنکیی

: یکنیمیمناّفییفوقگارهچهای

:یمذهب و یخیتار یها تيّشخص( الف
 امبرانيپ .1

روسرفیعنروی باایسشا اراییلطّمنطقرایسشا کیکدیمهانامهبتیم،رنامهییله

گرایایز.هلرشندخرایزلمناروقعنروی بره(ع)وسرفیح راتتیشخ،رمنراّف،خایزل

ایکررهیسررت(ع)ما یسررلح رراتشررده،یمناّفررمنارروقعطررایآثررایایکررهیامباینیرری

:یرستۀبلشالیماغما ،یسلرماغایسشا اینامهبتیم،
یراکیوسفشدمییرزیکمگا



...خرراکبرراایرردنالررشهییزلیخررا


خرویا بری تأسّفصدهاامبه


خرویا بی یوسفزیوسفغ 


(5315ر5318، نامهییله)
شدّتیرشوقبهماغیچنینیین



مرردّتیعاشرقگاررتسرلیما برا


(2754، نامهبتیم،)

.2419 نامهبتیم،ر3193ر2324ر2321:اییلطمنطق:ک.یزین
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 ريدب .1

سرنجاسرلطا ایرابیمهلششده،اایمناوقعنوی بهیریزعطایآثایایکه ایابتنها

یفشرهسرخنبردرسرلطا عارقیزنامرهییلهاییمهلشرسنجاسلطا تیحکاایکهیست

:یست
جرروهایرراکآ ابیررا،مهلررشی



سررنجاتخررتیرری برروامقرراّ 


ماهچو نهبوا یریر چهیگا


شراهبردرییونرد ایشرترلیکن


(4195ر4193، نامهییله)
 شاه .1

آثرایایمخشلرف هرابهانرهبهرافناتبهکهیستییااشاهانیز غزنومحمواسلطا 

نامرهبتیم،رازییرمحمواسلطا ایسشا اینامهییلهایفقایرل؛شوایمااییریزعطای

 هرا مثنروایعطرایکهییااشاهانگایایز.یستمناوق،شاه،عنوی نیهمبایایسشانای

:لتینمناوقییااشاهچیهکااهاایآنهایزخوا
زمانهایهمیاهخویه آ من



ناررانهباشرر ییشرراهتیرراکرره


(2411، نامهییله)

.3882 ،نامهبتیم،به:ک.یزین.یست غزنومحمواسلطا ،شاهیزمق،وا
 یصوف .4

نرانویریشربلتیحکاای عما هجاچهایمرسومعا نامدییعایفریصوفیشبل

.یستشدهعاشقایگویشبلیرصافد یشنیزکهنانویستماامناوقنامهییلهای
نرانویییجرایییسرتبرواهمگا



...ماجایییشبلیزیربانیدکه


بروا بنالرشهیرشروقایبلی


بروا ییوسرشهعاشرقییییرکه
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ایرد یر یزعاشرق یرنبوا



شرنید یزبرواعاشرق رلیکن


(1549ر1551ر1547، نامهییله)
 غالم .1

محمرواسرلطا منرارفغرالمازیری،یسرتمناروقعطایآثایایکهیغالمنیتامنارف
گراهریسرتآریاهیرةایبرایخروا ها مثنواییشگفش هاتیحکاکهعطاییست غزنو
 هراایسرشا نامرهییلهرای.یسرتایاهاسرتبرهآ یزیشرگفشۀعایفانر هالیتأریغلببلکه

جرروی رسررلطا برراازیرریگامابرره،ایازیرریرمحمررواسررلطا سررپاه،عرراورمحمررواسررلطا 
محمرواگردی،رازیی هاایسشا نامهبتیم،ای؛گدیرازییایسشا اییلطمنطقایفار ،نمک
،یسرتع،ّهمناوقعطای ها مثنوایکهیغالمگایا.یستلیعبنیییزهیهملاز رازییر

:یستشدهیشایهبدی نامهییلهایکنباخشاییبنهایسشا ایکهیستحای غالمبکشا 
خروییی ایوینرهشردمحمروابا



«زییعاشرقییرازتباهلش »که


(یسایینامه)
یگانررهییحررای بررواغالمرری



خزینررهنگهرردییبرروا یرکرره


بروا بکشا ر ماهآ نامبه


بروا همشرا کلریتراندین 


(5779ر5781، نامهییله)

ر3413ایریلطّقرمنط؛4211ر2399،3178،3419،3421،4213ر2398نامهییله:ک.یزین

.5313،3495،3813ر1793،4981،5312نامهبتیم،؛3414
 یخیتار یها تيگرشخصید .6

 یسپاه مرد و منصور نوح پسر( الف
جهررا شهنارراهآ من،رروینرروم



جها ماهعجبی یلاایشتیک


 (5595، نامهبتیم،)
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 دهيزب( ب
 :یصوف و دهيزب

نالرررشههرررواجایبررروازبیرررده


خجلرشهبانرا یفرتمریحرجبه


بایفشررااهررواجسرراآ برراا ز


یفشرااساایبدید صوفییکی


 (5492-5493، نامهییله)
 خاتون هيّصف( ج
 :شرّالدوله و سنجر سلطان خواهر خاتون هيّصف

خرویهاچرومراهیکی،بواسنجایی


یااشرراهنررام هاصررفیهخرراتو کررا


آفشرا آ دهرمزآمردبرار و چ


یزعارق خرای شرایلدرلهگات


 (3139ر3118، نامهبتیم،)
 یليل( د

هلرتمرزیح برنملرومبنسیعۀمناوعرنهییببنسندبنتعا منارفقیمناشیز
:یستآمدهعطاییمیتنل ها مثنوایایسشان یخیتای هاتیشخ،گایایز یبکه

بدیردمییلیلریکرهگفش بدر


خایردمیسویییرعقلبدیام


(3999، نامهییله)

ر1158،1794،2441،34-1157نامرهبتیم،ر؛3391ر1ایر1313ر14ایریلطّمنطقای
5432،4812،3732،2498.

 :نشان و نام ذکر بدون ژهیو یاجتماع گاهیپا یدارا یها تيشخص( ب
 ریوز پسر .1

 :یصوف و ریوز پسر
برروایلررازیبررایکرریییرزیررا 



...بروازبارزیایرمهایزماهکه
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شردناتوی عاق زصوفییکی



شردتروی ترانردین شردکوچنا 


(1342ر1343، نامهییله)
 سگبان .1
 :سگبان دختر و خيش

نامدییریو خاعهشیخیبوا


عراییسرگبا اخشرار یزباا


(3711، اییلطمنطق)

 شاه .1
 :تاب گلخن و پادشاه تیحكا اسرارنامه در

:(بندر1931)گدیرشاهتیحکااییلطّمنطقای
یااشررراهیرعشررریکرررهمرررنشرررنوام



...مراهیچروخروبیایایشتیرییکه


سرروزبرراشررمعچررو ی ساگاررشهمگررا


یرزترررابیهرررایهترررافشیگلخرررنکررره


یینکرررررررروآ یر ارییزبدیررررررررد


یییریفشرررااکرررایچرررهترررااینررردکررره


(2951-2951ر2944، یسایینامه)
 شاهزاده .4

.ساهنگرهزیاهاشتیحکارشاهزیاهرز تیحکانامهییله مثنوای

کرواکرازیایرمتیرحکار(5554)عاشرقرازیایرمتیرحکانامرهبتیم، مثنوای

3838-3839:
برروای شررهزیاهبرراسرری ییشررهی



بروای یفشرااهایمبرهمرهزلف ز


شدسانگو بتآ عاقایزنی


شدخو ریفغا کاابلیایال 


(824ر815، نامهییله)
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.3839-5554،3838اتییبنامهبتیم،:ک.ی؛1411ر1399اتییبنامهییله:ک.ی
 شاهدخت .1

؛گدیراییشهاتیحکااییلطّمنطقای

راخشرراریصرروفتیررحکارعاشررق مررااریااشرراهاخشرراتیررحکانامررهبتیم،ررای

:باناریااشاهتیحکا
ایشررررتمرررراهچررررو اخشررررا شررررهایای 



ایشرررررتگمرررررایهرعاشرررررقیررررراعررررالمی


(بندر778، اییلطّمنطق)

.3745-2772،4338،3744اتییبنامهبتیم،به:ک.ی
 غالم .6

سرلطا تیرحکار4477ر8اتیریب)غرالمریگاگراننیفخایلردّتیرحکانامهییلهای

ایرغرالمرشراهاخشراتیرحکارغالمریااشاهتیحکااییلطّمنطقایریمهلشرسنجا

:غالمرشاهتیحکانامهبتیم،
زمانرررررررهمررررررراهآ ایشرررررررتغالمررررررری



یگانررررررهنکررررررویرییاییوسررررررفچررررررو


فررررارایاتررررنیریرررر فخرررراایررررد چررررو


ایابرررررردرالربافررررررتجرررررران همرررررره


(1848ر1833، نامهییله)

نامرهبتیم،ر:ک.ی؛بندر3851ربندر973اییلطّمنطق؛4111-4111نامهییله:ک.ی

2834،5448.
 زکيکن .1

؛زکیکنرتاجاتیحکااییلطّمنطق مثنوای

:زکیکنرباناتیحکانامهبتیم،ایر
ایشررررتچنرررردملکرررریرمررررالیترررراجا 



ایشررتعنرردچررو لبرریبرراکنیررزکیررک
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شررررردآرییهترررررابفارخرررررتنررررراگه 



شرردبیهررایهبررسرگاررتیارریما بررس


سررررررروخش مررررررریجگرررررررایرآیزر ز


نفررررررارخش مرررررریبررررررازیرخویجررررررۀ


(2237-2271، اییلطّمنطق)

.4555 ،نامهبتیم،:ک.ی
 گازر .8

:نامهییلهایگازیجوی تیحکا
مرررراهچررررو بررررواسررررارباالجرررروینی



گمرررررایهگارررررشهجهرررررانییرمهررررراز


بررررررواگررررررازی یرییاررررررۀییع ررررررا


بررررواالبررررا خرررروایرکررررایهمیارررره


(3958-3957 ،نامهییله)

 :نامعلوم یها تيشخص یدارا یافراد( ج

ییاسرش کره ازاعاشرق؛جروی رخطّرا عما ؛یایریلاتیحکا:نامهییلهای

؛دندیبا

؛ز رمااتیحکارجمالصاحبرکمالصاحبتیحکا:اییلطّمنطقای

رعاشررقشرراه؛رهنرردرطفررلعاشررق؛رکررواکمرراا؛رز تیررحکا:نامررهبتیم،ررای

:مناوق
مناروقبرهالدیاهبواجوینی



فررایرقیرری یییربیاریانررد


(3931، نامهییله)
ماهچومناوعیبواییعاشقی



کالهیریی تاک،کااهمها


(3728، نامهبتیم،)
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،2231-2259اتیرریبایرریلطّمنطررق؛2387ر2385ربنرردر1925، نامررهییلهرر:ک.ی

.5131،5818-337،5129اتییبنامهبتیم،؛3473

 :رانسانيغ یموجودات( د
  آتش .1

:یستیفایسشناژهیرهباتییابای تکاییرجیییموضوعکهشمعریارینهتیحکا
خرو یارینرۀآ کرهآخاببین



آت ؟باییخوازندمیچگونه


نروییییارینهیسدشمنییزچو


ارییزیارینرررهیازنرررا ریآیرررد


نمانررردیررراریآتارررینعارررقز


رینمانررردیررراربرررال بلررروزا


بینردسروابلروزاچرو یگاچه


بینررداراآترر زهرر رلرریکن


(832-835، یسایینامه)
 ديخورش .1

:دیخویشرماهتیحکا
خویشریدعاقایمنکهعماگفشا



...جاریدکااخویه نوییاجها 


(3433، نامهییله)

 

 جهينت

یساسییاتییاب،ییابمطالناتلیتله بایمحققا ابازیایز  سراخشای هایریژگبا

ایسرارای یریاتیریابایینرویعنیرییزکیها.کااند یتقلگوناگو ینویعبهییمحشویر

عابرلبخر .ینردخشرهیآمایهر گرایاییابرنروعبراخرواخاص هایریژگباعالرهملل

عطرای ها مثنوراهدمیلیتاکیعافانگونهیزیمیتنلیا یییفایساتییابیزیتوجه
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یاینرییرییسرالمعافرا .یسرتیفایسریا ارفاخایرآثجزءیعافانیرمیتنلیا نریبای

تغرزلبرهیعافانها  مثنوایعطایلیمیست،باخویاییییغناجنبهیزذیتادکهباآ عالره

 ریمریتنل هامنظومهای مشنداعاشقانهاتیحکا،شدهباعثمخاطببا اگشیییتاٌثر

جنبه.باشدایششهیتغزلجنبه ییخروازینلحنایمحشویباعالرههابخ نییاییتغزلها 

منشقرلنیم رامریمنرانهمرایهشراعاعویطرفریحلاسراتقیرطانیهمریزرانردینمایم

ةنحروایاعرترمناسبریهگا ن یگزبایتغزلیمنانرنیم امباعالرهعطای.شوایم

لحرنبراگونراگو  شرگااهایز ایرگهبهارکالمیقیموسکاا هماهنگرآ ن یچ

.یستنماندهغافله  یتنلجانبیزتغزل



 

 

 

منابع
 شنااییشکنساختریفایسشناآفشا ۀیایسا،(1381).یتقا ،ییوینامدیی
.سخن:تهای ، مولو

 ،ماهد،(چامسوم)یفایسزبا ایآ آثایرییابینویع،(1374).نیحلیزمجو:

. یضوعدسآسشا 

 ایزیشدینو:ایزیش،(چامارم)یفایسشناینویع،(1381).من،وی،ییفلایسشگای.

 مهاجا،زییاررموحداءیضۀتاجم،اتییابیۀنظا،(1373).آرسشنریی ،؛رلکینه

.یفاهنگریعلم:تهای 

 ایاکبییم:تهای ،(چامچهایم)شنافنرییسطو،(1382.)نیعبدیلحلکو ،نیزی.

 یبهاشدیشهایناگاه:تهای ،غزلیموضوعتحول،(1381).محمدیعل، سجاا.

 سالکوش ،رخاای،فایسشنارییابینویع،(1352).محمدیضا،یکدکنینیشف

.بهاتیییاربهای،12ر11مایةشسوم،

 شاییم:تهای ،(چهایمچام)ییابینویع،(1383).ارسیسلا،یشم.

 ،(1387).نیدیلدیفاخیشعطای قاتیتنلرلیت،حمقدمه،،(سومچام)نامهییله،

.سخن:تهای ،یکدکنینیشفمحمدیضا

  )ررررررررررررررر چام)نامهبتیم،،(1383. قاتیتنلرلیت،حمقدمه،،(ارم

.سخن:تهای ،یکدکنینیشفمحمدیضا

  )ررررررررررررررر ینیشفمحمدیضاقاتیتنلرلیت،حمقدمه،ا،ییلطمنطق،(1383.

 .سخن:تهای ،یکدکن

  )ررررررررررررررر .1383) ینیشفمحمدیضاقاتیتنلرلیت،حمقدمه،یسایینامه،،

 .سخن:تهای ،یکدکن

 ایاکبییم:تهای ،لدیرلج،ییابنقدراتییابةایبای،(1333).خلاردریا،یفاش. 

 ،طهوی:تهای ،(چهایمچام)یفایسشناتحول،(1371).نییلنابدنیزمؤتمن .





 

 

 

 

 

 بنگالدش در يعطارپژوه
 

 *سرکار ابوالکالم محمد پروفسور

 

 چكيده
ردیآیمشمایبهکهن کاویهایزیفاهنگریخیتاینۀیایاسابقۀبا کاویبنگالا 

-1214)سالشا،دیزبی بادیتقاکهیستایششهیفایساتییابرزبا نۀیزماییمهمنق 

م1837 بوایییجیارلشر یایی،ییسمزبا عنوی بهبنگالسازمیناییفایسزبا ( یین. ای

زبا  یابیاتفایسیبه موضوعزبا ر ایبایة زبا فایسییا مدتطوالنیهزییی جلدکشا به

نلخۀخطییاچاییایسایساایحالحاضاآثایییزندةمزبویبهصویت.ایگانوششهشدهیست

یست موجوا بنگالا  . عطای فایدیلدین ر هاانامدیی،عایفشاعا،(م1221-1145)شیخ

رعافا نمایندهربواهتاکیهرعایهشبهکلشا ،یتاجیفغانلشا ،ییای ،سازمینشاعاصدها یلگو

عاییگافشهبنگالا یژرهاگای محققا رتوجهمویاریستیفایسیشنایاینمااینت،وف

نوششه،مقالههانامهیست،رایبایةر یایا   رآثایریندها .یندکااهتاجمهزینبنگالزبا بهیی

چنینبای ایناجویا زبا ریابیاتفایسیایها علمیهره حشیبلیای یزآثایر ایحوزه

بههایییزییناستناانهمقبولیتماامیینسازمیننمونه.شواها بنگالا تدییسمیایناگاه

یینشاعایست بهمطالناتریژره . یینمقالهباآ یستکه، ای فایدیلدینها سنینگاینده

.ها عطایییبایسیکندعطایایبنگالا بپاایزاررجوهمخشلفمطالناتیریژره 

.ها ر زبا فایسی،بنگالا ،عطایریژره :هکليدواژ

                                                           

 ((aksarker@du.ac.bd. بنگالاایکا،ایناگاه،یفایس ریابیات زبا  گارهسیی .*

 29/2/97:تاییخیشیا 23/1/97:تاییخرصول

mailto:aksarker@du.ac.bd)


 

 

 

 

 

 مقدمه

ماامبنگالا یززما عدی تااریةمناصایزسخنویی ،شاعای ریایبا ییاینیبلیای

گافشه یندتأثیا نوششه. ر آثای ای کالسیکییای  شاعای  شاعای تأثیا ر ها نویلندگا 

 یظها ایم1837تام1214سالشا،دیزبی یفایسزبا .یلامسیستمنبنگالینیز

بههمینالیلایسازمینبنگالا .بوایییجیارلشرییسمزبا عنوی بهبنگالسازمین

مطالنهکااه آثایر بیاشا ر فایدیلدینعطای آ بهصویتمحققا ایبایة نشیجۀ یندر

یست،شدهتاجمهبنگالزبا بهزین ر گاینبهاآثایرآمدهنامه،کشا رمقالهاییایا 

بزیگ یز باخی ایناگاهحشی حوزهتاین بیاشا ر بنگالا  سازمینها  علمیۀ ها 

هارها،مقالهها،کشا نامهباخییزیایا .اهندبنگالا ایبایةفایدیلدینعطایایسمی

:بنگالا ینجامشدهیست،عبایتندیزهارمطالناتیکهایبایةعطایایسازمینیژره 

 

 :ها نامه پایان
 (نابغۀ شعری و تصوف: فریدالدین عطار) کابوپروتيبها و صوفی باد: فریدالدین عطار

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

نابغۀشنا :فایدیلدینعطای)کابویارتیبهارصوفیباا:فایدیلدینعطایبنگالا باعنوی 
نامهبهزبا بنگالییستکهایایناکدةیابیاترعلومینلانیایناگاهیینیایا .(رت،وف

یسشااییهنماآعا اکشایفیمی ییچتقیر افاعشدهیست؛ ییجااهیایمقطعاکشای

یست خا  شمی  محمد اکشا ییهنما یسشاا همکای  17اکشا تاییخاییافتمدیک.

 .میست2118هینویه،
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ینجبا یست،نامهبدر مقدمهرسخنآخایینیایا  :هایزینعایییستعنوی با .

عنوی  با یژرهنده یست، عطای فایدیلدین یجشماعی ر فاهنگی مناصا باگاای  با یرل

فاهنگی، ر تنلیمی ر اینی رضنیت ر یجشماعی رضنیت سیاسی، مناصا رضنیت

یستموضوعاتب نمواه بیا  یی )ا یرل . یلدین، ص2118کمال 11-29م، با ارم(

یست فایدیلدینعطای مخش،ا زندگینامۀ ر. تولد نلب، ر منافینام یینبا ایبایة ای

بیا  یستشجا تولدفایدیلدینعطای ده زندگی. یینبا زندگیتابیشی، ای یژرهنده

رفازند،شهااترمدفنفایدیلدینعطایییشغلی،ملافات،ریرابهعل ت،وف،یرالا

نمواهایساینجام.ذکاکااهیست یینبا بهریژگییخالعیفایدیلدینعطاینیزیشایه

با سومبایسیرییزیابییابیاتیشنایفایدیلدینعطاییست،(31-57،صهما .)یست

 عنوی  ایوی با یلطیامنطقعطای، نامهیلهی، امهنم،یبت، یینامهیسا، بایسیمخشاینامه، ،

باخیموضوعات.ها ایگاعطایکشا  به تحتعنوی بایسییابیاتشنا ، یژرهنده

یستکهعبایتندیز نمواه یشایه تأثیاحدیثبایشنایعطای،: تأثیاعاآ بایشنایعطای،

 (58-132ص،هما .)تنوعموضوعاییشنایعطای

نابغۀشنا  بای یرشنکاا نابغۀشنا .فایدیلدینعطاییستعنوی با چهایم

فایدیلدینعطایباعنوی سبکشنا رزبانی،هویتهنا اییشنایعطای،یسشفااةعافیه،

ییار شاعای ییاینعطای،بالغتریسشنایهاییشنایعطایرسبکساختحکایتعطای

 عطای یشنای تأثیا ر یستیی نمواه )بیا  صهما . ،171-133 ت،وف( ینج  با 

فایدیلدینعطاییست بای توضیحاتموضوعمزبویعنوینیکهذکاکااه. یژرهنده یز،

یشدرتکاملعل ت،وف،ت،وفرشاینت،فللفۀت،وفعطای،زیانظا:یینعایییست

ینلا رآخاتبیا  یه،جها ، ساینجامیینراهکافللفۀت،وفعطاینویلندهایبایة

ها فللفۀها حاصلکاا مزکا علب،مناعببایةمثالایفللفۀت،وف،مناعببا ای

-229،صهما .)ت،وفعطایرتأثیافللفۀعطایییباتوضیحاتکاملبیا نمواهیست

نامهییایسهصفحهبهطوینشیجۀیایا ،گیا نامهباعنوی نشیجهیژرهندهایآخایایا (172
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صفحهیست233نامهماشملباشایا یااآری یستکهیینیایا .ستملخصبیا کااهی

.رتابهحالبهصویتکشا بهچامناسیدهیست

 

 فریدالدین عطار

چیشاگنگ، ایناگاه فایسی، یابیات ر زبا  گاره یسشاا یبویلهاش ، محمد آعا 

تأثیاشنافایسی)یایاربها رجوگیابنگالشاهیششیفایسیکابُمدُعنوی ،تحتبنگالا 
یزگارهزبا ریابیاتفایسی،ایناکدةیابیاترعلوم(بایابیاتبنگالایعار رسطی

بنگالا ایسال گافشهیست2115ینلانیایناگاهایکا، ماکشای نامهبدر اییینیایا .

ر با یستنشیجهمقدمه گیا یازاه آن. یشنای شاعای فایسیر با شا ایبایة ا ای

یستشبایسی ده یایا . یین ای صفحه یز شناتحت213-139نامه بهشاینشاعا عنوی 

یابیاتفایسیایبایةیراکی،فاارسی،سناییغزنو ،عماخیام،نظامیگنجو ،موالنا

یبویلفیضفی ی، نخاو ، ضیاءیلدین شیایز ، حافظ خلار، یمیا سند ، شیخ یرمی،

زندگ ایبایة بیدلر ر بیا عبدیلقاای ماهوی آثای ذکا با ر فایدیلدینعطای یمخش،ا

  (182-184،ص2114یبویلهاش ،.)نمواهیست

 

 ها کتاب

 فریدالدین عطار

اییینجرابراعنروی .بنیاایسالمیبنگالا منشاراشردهیسرتاییلمنایفیسالمیۀاییا

آثرایعطرای.فایدیلدینعطایمطالبیایبایةزندگیرآثایفایدیلدینعطایبیا شردهیسرت

،نامرهمنرایج،نامهبلبل،من،وینامه،نامهخیاط،نامهم،یبت،نامهیلهی،یلطیامنطقتحتعنوی 

بایسریشردهکنزیلحقایق،یلفشوممفشام،یلغیبللا ،جویهایلنجایب،جویهانامه،اسشوینامه

.نویلرندةموضروعمزبرویعبردیلحقفایرد یسرت(279-283،ص1983فایرد ،.)یست

.کنندخوینندگا بنگالزبا بنگالا یزیینمقالهیسشفااهمی
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 فریدالدین عطار

عنوی بایییایناینامندی رشاعای یزتنیازاهآثایریحویلایبایةیهباکتمحمد

یارتیبها ها فایسنابغه):یاشاو یکشاب( یستنوششه نییایکهیاینامندینرشاعای .

خلار،ناصا، سندشیخخیام،عما،یفاارسیبویلقاس :عاییندنیییز،یندشدهذکاکشا 

یمامسینا،یبنییبوعل، شیایزحافظ،ییرمیلدینجاللموالنا،یجامعبدیلاحمن،ینظام

نیفایدیلدآثایریزندگبه183-172صفحۀیزکشا یینای.عطاینیفایدیلدریغزیل

)یستهیخشاایعطای ص1934یه،باکت. ،183-172 عنوی بابخ نییایلندهینو(

یبیجالبمطالبیچاشنییلدنیمنرعطای،عطای مثنو،یلطیامنطق چنینه راهکاا 

مزبویکشا کهیست ااآرییا یشا.یستکااهتاجمهبنگالزبا بهعطاییزآثاییاتییب

.یستدهییسچامبهبنگالییکاامتوسام1934سالای

 

عطار خيش

رزبا بهیالبلشگایششنسبببهیرل؛ایشتهندرمشهبچندیریالندیریها سا

.یستنوششهیکشاب(ییایسیابیاتتاییخ:)یتیها شاهیشدیایایرشاوعنوی بایفایساتییاب

یابیاترزبا آغازتاییخبهنویلندهکهیستیفایسیابیاتتاییخکشا یینموضوع

کااهیشایهزینآنهاگلشا رییای یباسشان هازبا بهریاایخشهجدیداریةتایفایس

.یستیاایخشهعطاینیدیلدیفاآثایریزندگبهکشا یین71صفحۀتا32صفحۀ.یست

32-71ص،1954یال،) ییباعر مثنوینچندمقالهنییایچندیریالندیریها سا(

چایخانۀتوساکشا نیی.صفحه228باماشمل،یستکااهتاجمهبنگالزبا بهییعطای

.یستدهییسامچبهباینییرلم1954سالایجگدی  سا
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 عطار نیالد دیفر خيش كيدارشون و یکب یصوف

بهیکشابکامکلشاهیشدیایفایسعنوی بایفایساتییابخیتایایبایةعبدیللشایجنا 

یستنوششهبنگالزبا  شناآریی نامآثایریحویل،یزندگشامکشا نییایلندهینو.

عنوی باکشا یین38تا33صفحۀای.یستاهکابیا ییمناصااریةتاآغازیزیفایس

نیدیلدیفاآثاینمونۀرمخش،ایزندگبهعطاینیدیلدیفاخیشکیاییشونریکبیصوف

عطای 33-38ص،1987عبدیللشای،).یستشدهیشایه سالایکشا نیییرلچام(

چامبهایکاایبنگالا ییسالمۀمؤسلتوسام1987سالایآ ارمچامرم1979

.یستصفحه159شاملکشا یین.یسید

 

 خواجه فریدالدین عطار

تنیزشاعای فایسی45من،وییلدینساگششت(شاعای ییای :)ییاینیاکبیباعنوی 

باذکامقاماترمناعبآنا بهزبا بنگالنوششهیست یینکشا باینخلشینای.زبا یی

شایا .یسیدمتوسایکاامیبنگالایایکابهچام1978مرارمینبایایسال1938سال

یااآری یستکهیینیرلینکشابییستکهبهزبا بنگالایبایةشاعای فایسیزبا چام

یست شده نیدیلدیآثایفاریزندگبه124تا122صفحۀیزکشا یینایمن،وییلدین.

فایدیلدینعطایعنوی باعطای )یستیاایخشهخویجه ص1978ن،ییلدمن،وی. ،124-

،یستشدهاایآنهایزکشا نییایکهیشاعاینآثایریزندگکهیستذکاعابل(122

مجلهایباینییرل بای ماهانه، محمدباسا،بهایتشای،یبه: هانامبهبنگالا ها 

بهاهیغرهنیمرنوماهیاک،خباکلول،یالصالم،،ییارباشآزیا،یرزنامۀنویرز،ب،ییا

.یستدهییسچام

 

پندنامه
ایکا، ایناگاه فایسی، یابیات ر زبا  گاره تمام یسشاا ساکای، یبویلکالم محمد

مکشابینوشت2115-1971تاجمۀیابیاتفایسیایبنگالا بنگالا یستکهباعنوی 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 121                                                                               بنگالدش در یعطارپژوه
 

 مطالناتآسیایی ینجمن توسا بنگالا ایکه 2115سال ای ایکا،413م ای صفحه

.گیا اییی ش با یستبامقدمهرنشیجهیینکشا عالره.چامشدهیستبنگالا 

میالا  :با شا  یک  بیلتر عا  ای فایسی یابیات تاجمۀ یرند عنوی  -2115)با

م2111 بنگالا یخش،اصاییا( یابیاتفایسیای تاجمۀ به یینبا تحتعنوی . ای

کشا کشا  تاییخی، ه ها  یابیاتر ر زبا  موضوع با کشا هایی رها چنین اینی

ها گوناگو بهعطایکهبهنامۀیندناماییینبا آعا ساکای.مشهبیمطامشدهیست

بایسیکااهرایآ تاجمه بهتاجمۀبهشانیزیشایهنمواهزبا بنگالتاجمهشدهیی ها

(347-352،ص2115ساکای،.)یست

 

 ها مقاله
 شيخ فریدالدین عطار
بنگالی نوششه1شاعای  بنگالننتیسول زبا  به ننتکهیاینییگا لندینورندیکه

،ییرمنییلدجالل،یفاارس، گنجوینظامخلار،ناصا،ییسنامثالد،یندنوششهیسول

آ .یستعطاینیدیلدیفاخیشریجامعبدیلاحمنموالنا، ایزیش سندخیش ایبایة

عنوی  با آعا سیفیالسالمخا  شنا)فایسیکبیننتیسولبنگالر ننتیسولای
بنگال ر فایسی یست( نوششه مقاله . مجله ای مقاله یسالمییین سالبنیاا ،38بنگالا ،

لندةینو(73-91،ص1999خا ،).مبهچامیسیدهیست1999مایچ،-،هینویه3شمایه،

رطافآ بهتییهمرنمواهذکایی رآثاینیماهویتارعطایمخش،ایزندگمقاله

هیعلیهیصل یکایسولایبایة یشنایعطای.یستکااهیشایهزین رت،وفرعافا 

ذکاییننتآ لندهینویست،ساراه(ص)یکامیسولح اتننتایعنوی باسل ر

:یستلیذحلبیسولننتآ .یستنمواهتاجمهزینبنگال زبابهکااه

                                                           

محموا،اتیحخا ،نویج عالرل،خا ،محمدچند،خیشمحمد، هااسلطا ،دیسا،یصغمحمدشاه.1

 (39-75،ص1999خا ،).یم،طفغالمریحمدفا قباا،یکن،یحلماافایمنشییالسالم،یعاض
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صررررفایهررررلایررررن،رانیرررراخویجررررۀ



م،رررطفیعرررال ارهرررابررردیصررردیر


گفرررتعاصررراتخویجرررهییخویارررشن


گفررررتمهرررردیتیحمررررتینرررراینمررررا


یزیلطیامنطقکشا ایفقا»کهیستنوششهخا اکشا آعامقاله،لندهینوهباالخا

(84،ص1999خا ،).«یستذکاشده(ص)یسولننتایبایةتیب121عطای

 

 بنگال در او آثار و عطار

بنگالا اییفایسیسشاای تاینباجلشهیزییکیرمجومدیییبویلبااکلثوماکشایسشاا

ایمقالهنیی.یستنوششهیفایسزبا به یمقالهبنگالاییرآثایرعطایعنوی باکهیست

بنگالا ،ایکا،ایناگاهییاررفایسیبخ تأسیسسالینجمینرهفشاا،یاابوامجلۀ

گلشا ایبایةمطالبییرالدمقالهنییایکلثوماکشا.یستدهییسچامبهم1993اسامبا

ینجامنیسازمنییایعطایایبایةکهیمطالناتسپسرکااهمطامیفایساتییابرزبا 

)یستکااهیبایسباالخش،ایییشده ،1993مجومدیی،. 31-42ص تاجمۀمثالد(

.اهیغرعطایآثایریزندگریندنامهتاجمۀ،اءییالرلۀتشکا

 

دیگر های فرهنگ قلمرو در او آثار و عطار

«ایگاها فاهنگعلماراییرآثایرعطای»عنوی بایبویلبااکلثوماکشایسشاا

یستنوششهیفایسزبا به یمقاله این مجلۀایمقالهنیی. تحقیقاتماکزف،لنامۀ:

چامبهم1377/1998تابلشا یاکلشا ،آباا،یسالم،53شمایهیاکلشا ،رییای فایسی

ینجامبنگالا ایکه رآثایتاجمۀرعطای هاکشا ایبایةمقالهنییای.یستدهییس

 (139-178،ص1998مجومدیی،.)یستکااهیشایه،شده
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 (یو الطير منطق و عطار نیدالدیفر خيش)الطير منطق تار  و عطار نیدالدیفر خيش

خیش)اییلطمنطقتایرعطاینیدیلدیفاخیشعنوی بایسایجاءیلاحمنیضطایقاکشا

یرزنامۀایمقالهنییریستنوششهبنگالزبا به یمقاله( ریلطیامنطقرعطاینیدیلدیفا

.یستدهییسچامبهم1999سالاییکشبا15ر8خیتایشمایةایمللللبازییبنگال

15،7م،ص1999،یسایج) رعطای،نیدیلدیفاآثایریزندگمقالهنییایلندهینو(

کااهمطامیخوببهییعطایشنایژگیرعطای،باییسناایتأثعطای،مناصاشاعای 

یست  باییییشنایآ رکااهیسشفااهییعطاییشناییزیگوناگونالتیتمثیسایج.

ی یزمایحلسلوکاییینمقالهماحله.یستنمواهتاجمهزینبنگالزبا بهخوینندگا 

.اهیستکایننیطلب،عاق،منافت،یسشغناء،توحید،فقارفناییبیا 

 

 (یو الطير منطق و عطار نیدالدیفر خيش) الطير منطق تار و عطار نیدالدیفر خيش

ایریلطمنطرقترایرعطراینیدیلردیفاخیشعنوی بایالسالمخا رمحمدیبویلهاش سیف

اایربنمجلرۀایمقالرهنیری.یسرتنوشرشه یمقالره( ریلطیرامنطرقرعطاینیدیلدیفاخیش)

موضروع.یستدهییسامچبهم2111سالای،1جلد،41سالشمایةایبنگالا ییسالم

عطراییزنردگکراا یرشرن برای.یستعطاینیدیلدیفاآثایریزندگیبایسمقالهنیی

کرااها یربییمقالرهموضوعکهیعنوینتحت یزنردگتولرد،یمنافر:یسرتعرایینیرییز،

عطرای،یشرنایاره،ییندرفکات،وف،عل رعطایقت،یطارمشهبعطای،شغلریمیتنل

،ایریلطمنطرق هراکشا عطای،آثاییبایس بای.اهیغر رفوترعطایسبکریژگیر

اهکراا یربییعطایوی یاریندنامه،خلارنامه،مخشاینامه،یسایینامه،نامهییله،نامهبتیم،

(41-53،ص2111یبویلهاش ،رخا ).یست
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های فریدالدین   کتاب)بنگال بهاشای انودیتو فریدالدین عطاریر گهورانتهابالی

 (عطار ترجمه شدۀ به زبان بنگال

یفایسشویینوا بهاشابنگالعنوی باایمنییلدمحلنمحمدرمجومدیییبویلبااکلثوم

.یستنوششه یمقاله(بنگالزبا بهشدهتاجمهیفایسکشا مجموعۀ)شمبهایگهویینشو

ایبایةر شدهتاجمهبنگالزبا بهیفایسزبا یزکهییستهایکشا مقالهنییموضوع

یستکااه آریجمعفهاستکیآ  بنگالبهاشا ینوایشوعنوی تحتمقالهنییای.
 بنگالها کشا )گهویینشهابالیفایدیلدینعطاییا زبا  به شدة تاجمه (فایدیلدینعطای

م،2115مجومدییرمیا،.)ذکاشدهیستیالرلیاءۀتشکاتاجمۀآثایفایدیلدینعطایمانند

(141-142ص



 فلسفۀ و عطار نیدالدیفر) درشون یصوف یتايکوب تار و عطار نیدالدیفر

 (یو شعر در تصوف

ایشو یصوف شایکوبتایرعطاینیدیلدیفاعنوی ابنییلدکمالمحمداکشا
مقالهنیی.یستنوششهبنگالزبا به یمقاله( رشناایت،وففللفۀرعطاینیدیلدیفا)

یانزاه ،شمایةایبنگالا ،یییجااهایناگاه،یینلانعلومایناکدة،یقیتحقمجلۀای

ژهیرهب رآثایعطای،وی یاعطای،یزندگمقالهنیی.یستدهییسچامبهم2119سالای

یستکااهیمنافییمخشاینامهریسایینامه،نامهم،یبت،نامهیهلی،یلطیامنطق چنینره .

.ایبایةمایحلسلوکیننیطلب،عاق،منافت،یسشغناء،توحید،فقارفنابیا شدهیست

یلطیامنطقنویلندهایآخامقالهبهتأثیاعافا رت،وفعطاینیزیشایهکااهربهحویلۀ

:نویلدکهمی،یستکااهذکابای یرشنکاا مایحلسلوکیشنایمابوطبهآ یینیز
عارررقیییررردکاییفشرررااهبامررراا



عارررررقیییررررردمررررراامآزیاهبا


بررررواینجرررراباکمررررالییتارررنگ


برواینجراصدهزییی خو حراللی
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ماکلعطرعکرن ریاینرییزخ


نرزالعطرعکرا جرزربازیرا،


کزمرا یرینرده جزرکسیینب


هرر جررزرکررسییندینرردجررارای 


رحدتگر ناردیا هاکهایای


آامبررروامررراامناررردگاهمررره


یگراهجاینچو یسدییای مااح


مانرردهرگرر کررااهییهیرراایتح


فنرراینرکییرا هاکرهیریفرتیزم


بقرراینررکیزییرردچررو فنرراگاا


(41-47صم،2119ن،ییلدکمال)

نیی.کااهتاجمهزینبنگالزبا بهییمزبوییشنایلندهینوکهیستنیی ااآرییا یشا

.یستصفحه14باماشملمقاله



 (یو شعر نبوغ و عطار نیدالدیفر) بهايپروت کاببو تار و عطار نیدالدیفر

نیدیلدیفا)بهاییارتکاببوتایرعطاینیدیلدیفاعنوی بهنییلدکمالمحمداکشا آعا
علومیقیتحقمجلۀایمقالهنیی.یستنوششهبنگالزبا به یمقاله( رشنانبوغرعطای

دهییسچامبهم2111سالای،38شمایةایبنگالا ،یییجااهایناگاهعانو ریینلان

تولد،محلیمنافعنوی تحتمقالهنییای(283-294م،ص2111ن،ییلدکمال.)یست

رشهااتفازند،ریرالامشهب،ردهیعقت،وف،رعافا ملافات،شغل،عل ،لیتح،

یستنمواهیشایهعطایافنمحل ،نامهیهلی،اییلطمنطق،عطایوی یابایةایسپس.

شناموضوعاتگایار رسبکرعطایشنانبوغمخشاینامه،ریسایینامه،نامهبتیم،

:یلدینیرمینویلندهمقالهبهحویلۀبیتموالناجالل.یستکااهذکاییعطای
هفررررتشررررهاعاررررقییعطررررایگاررررت



ییررر مررراهنررروزینررردیخررر یرررککوچررره
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نییذکاعابلمقالهنییایبایة.تأثیایشنایفایدیلدینعطایییبهخوبیبیا نمواهیست

زبا بهتلفظبارکااهذکازینییعطاییشنای،مقالهموضوعکاا یرشن بایکهیست

 .یستکااهتاجمهه بنگال

 

 عطار عصر در خراسان یاجتماع و یسياس اوضاع

عطایع،اایخایسا ییجشماعریسیاسیرضاععنوی باباهعایفمحمدیموسیبو

م2111سالایایکاایناگاهیفایسمجلۀایمقالهنیی.یستنوششهیفایسزبا به یمقاله

آ یاسیسها یتفاقرعطایزما رآثایی،زندگایبایةمقالهنییای.یستدهییسچامبه

آلواخو ماامعامهرعایفا ،شاعای خو باکهاابوییننیسازمژهیرهبای ییایع،ا

یستشدهمطامرضاحتبا؛بواشده یستنوششهمقالهایچکیدةمقالهموضوعایبایة.

ظل مویجهعطایمناصازما ایخایسا .یستخایسا اینیاابویشهاعطایزیاگاه»:که

عطای،نویلندگا رمویخا یکثاگزیی یساسبا.یستبواهمغوال حملهخ،وصای

یسیاسیرضاعرحااثهایبایهمقالهیینای.یستشدهشهیدمغولا یسپاهیزییکاستبه

(7م،ص2111باه،عایف.)«یستشدهبحثشاعازما ایسازمینآ ییجشماعر

لدینومیمقالهجۀینشبخ ایمقالهلندةینو تاک،عبایلرغالما تللانشایج:

رنظاماتیفشنمیا یزتاکا ، سازنلب،ییجشماعریاسیسعقایدیصولایتغییایت

نییذکاعابل(14-13م،ص2111باه،عایف.)یستیعشلافرظل یخالق،فلاایسوم،

یزندگطوسرنیاابویشهاایعطایزما ایکهخایسا ایمااهرعالما کهیست

بهمقالهنییایآ مناظایسیدند،شهااتبهتاتایرمغولحملۀفشنۀیینایرکااندمی

.یستشده آریجمعییرشن

 

 ینيشابور عطار فریدالدین شيخ رباعيات یبررس

 یمقاله نیاابویعطایفایدیلدینشیخیباعیاتیبایسعنوی بانییلدکمالمحمد

.یستدهییسچامبهم2111سالایایکاایناگاهیفایسمجلۀایمقالهنیی.یستنوششه
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اکشا.یستشدهیاایخشه نیاابویعطاییلدینفایدشیخیباعیاتیبایسهبمقالهنییای

عطاییحلاساتریعافانها یندیاه»:کهیستنوششهمقالهدةیچکاینییلدکمالمحمد

مانندمشفاقرمشنوعم امین.یستگاجلوهیباعیاتاییرییرحها تجابهرهالحظهبا

ریطبینمناظارصف،یزندگفللفۀ،یشخ،یحویلریمویمشهب،راین،یعافانلیملا

آثایتاینیغنیزییکتبوبیترتندیا،کیفیت،حیثیتلحاظیزعطاییباعیات...غیاه

.«یستعطایفایدیلدینشیخیباعیاتیبایسمقالهیینهدف.یستیفایسیابیاتمنظوم

(125م،ص2111ن،ییلدکمال)

:یستکااهیسشفااهعایینییبهینیعناریزعطایاتییباعیبایس باینییلدکمالاکشا

یبایسعطای،فایدیلدینیباعیاتیمنافعطای،آثاییز مخش،اعطای،یزندگبهینگاه

،(ص)سیدیلماسلینننت،یتنال بایحمدیباعیات،ایمشنوعنیم امعطای،یباعیات

خاصیتغدیی،یزشکایترانیاذم،یعافانها یندیاه،(یجمنینیو)صحابهف یلت

مناظاگل،رصفمناوق،صفتعاشقانه،یشنای، یمیدرییآخات،فکا،یخاموش

کمال.)اهیغرخیامعمارعطاییباعیاتیبایسعما،آخار ییاشمع،ریارینه،یطبین

(123-133م،ص2111ن،ییلد

زینعطایآثایریزندگبهرکااهیبایسییعطایاتییباعمزبویعنوی بالندهینو

لحاظیزعطاییباعیات»:کهیستنوششهجهینشبخ ایمقالهلندةینو.یستنمواهیشایه

باکهیست شاعاعطای.یستیفایسیا منظومآثایتاینیغنیزییککیفیترحیثیت

نخلشین بایریستایاهیباعیاتبهیخش،اصیکشابخوا یزعبل شنایهمهخالف

باا کایبهایشاعا نیار.یستکااه بندتقلی م مو لحاظبهخوایییباعیاتبای

مخشلفمطالباییتوینایرسلوکرسیامایتببیا ،یعافان یمزها ،تمثیالت،

م،2111ن،ییلدکمال.)«یفکندمیحیاتبهییخوینندگا ذرق،رشوق،لطف،تحقیقات

(135ص
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 (عطار نیدالدیفر اشعار بر قرآن ريتأث) پروبهاب ريالقرآن یکابب ریعطار نیدالدیفر

عاآ ایتأث)یاربها اییلقاآنیکاببایعطاینیدیلدیفاعنوی بهنییلدکمالمحمداکشا

یستنوششهبنگالزبا به یمقاله(عطاینیدیلدیفایشنایبا ،یقیتحقمجلۀایمقالهنیی.

ایسوم،رلتیبشمایةایبنگالا ،یییجااهایناگاه،یینلانعلومایناکدة

یستدهییسچامبهم2117سال  اهممقالهنییموضوع. ای که یشایهمقالهعنوی گونه

یستعطاییشنایباعاآ ایتأث،شوامی زبا بهدهیچکمقالهآغازایمقالهلندهینو.

سپس؛یستکااها یبییعطایکشبشمایةگوناگو حویلۀبهرمخش،امقدمۀریلیینگل

اینیعنارنیی.یستکااهذکایماننرجامعا یبعطاییشنایباعاآ ایتأثعنوی تحت

عاآ ،اتیآ31حویلۀهبیسایینامهرنامهیهلی،نامهبتیم،،اییلطمنطق:شوامیدهیامقاله

یستنمواهذکاتیب31،عاآ اتیآبایننی؛مثالباعطاییشنایباعاآ ایتأث یباخ.

:یزعبایتندیستآمدهمقالهنییایکهییهامثال

:«یلطیامنطقعلمنا هاالناسیا ای قال وایراما یسلری ر»
خرو تروسریاصباساحدبهی 



خرو ترویلطیرامنطرقسرلیما با


(343صم،2117ن،ییلدکمال)

:«امهاتهم ازواجه و انفسهم نیبالمؤمن یاول یوالنب»
یریزریجمرررررؤمنینیمهرررررات



یرمنرررایجماسرررلینیحشرررایم


(348،صهما )

:«یاستو العرش یعل الرحمن»
مراینامیجزبهیحمنیزنیلت



یسشو یلنا علییلاحمنچند


(351-351،صهما )
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:«لکم استجب یادعون»
ایی کرههاحاجتخویهایها که



یررای نررهچررو نرردییمگفشررا،تررو،برره


(353،صهما )

:«تفرقوا وال عایجم اهلل بحبل عتصموااو»
استزندیهحبلبهجا تابگو



یسرتبرالچراهزینبوکتویند


(355،صهما )

زینبنگالزبا بهیییشنایتاجمهات،ییبرعاآ اتیآکاا ذکایزبندنییلدکمال

 .یستصفحه13باماشملمقالهنیی.یستکااهذکا

 

 ترجمه

 (اءياالولۀتذکر ترجمۀ) ماال تپش

ماالتپ نامبهعطاینیدیلدیفایزاءییالرلۀتشکا ارییکشابیبهنیشچندی یگا

یستنوششه کااه آریجمعییا یصوفراءییرلیزتن93آثایریزندگکشا نییای.

یست یستافشهیینشاایافنهینجیزاشایبجلدهاراییاجلدش کشا نیی. ناانۀنیی.

)یستاءییالرلۀتشکاکشا خوینندگا تیمقبول ص1934،یعبدیلح. 151م، ا یشا(

آزیاتاجمۀیرل؛لتیناءییالرلۀتشکاییلفظتحتتاجمۀکشا نیییست ااآریی

(33م،ص1993مجومدیی،).یستم1895تام1881کشا نییینشاایسال.یستاءییالرلۀتشکا

 

  ماال رتنو تاتتو

نامبهییرم مثنورعطاینیدیلدیفایلطیامنطقیز ارییبهکشابینیشچندی یگا

یستنوششهماالییتنوتاتشو صویتبهیمیتنلرییخالعموضوعاتکشا نییای.
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ایسشا  ایسالنییسومچامرشدها یبکوتاهها  .یستشدهمنشاام1914کشا 

(151م،ص1934،یعبدیلح)

 

اءياالولۀتذکر

ایشتکاملیالبلشگت،وف اییرلمقاماترعایفا ساگششتبهعطای نییبه.

ایییت،وفخیماارءاییرلیزتنهفترنوابهمابوطاتیحکارساگششتخاطا

ماهویکشبیزشکبدر عطایویثمنیثانیی.یستکااه گااآریاءییالرلۀتشکاکشا 

،1385صفا،).یستهیصوفخیمااها گفشایریحویلشامایمنشبابعامنجملۀیزریفایس

 اشایبیتقبولمرشهاتزینزبانا یافایسیغرزبانا یفایسنزابهمزبویکشا (324ص

ییعطاینیدیلدیفااءییالرلۀتشکایلحقشمس مولوبنگالا نیسازمای.هیستکاادییی

ایباینینخلشتاجمهکشا نیی.یستکااهتاجمهبنگالزبا بهاءییالرلۀتشکانامهما به

)یستدهییسچامبهم1932رم1931م،1958سالایسپسم1957سال مجومدیی،.

ص1993 35-33م، لتیناسشاسایمزبویکشا یرل( شاج محاضاحالای.

نییالممحمدکشا آ ناشارزیلحقیعزمحمدموالنا،یستمناستکهاءییالرلۀتشکا

یست چواهوی سالایااسییبلندیینشاسییاهیمانیسلتوسا جلدارکشا نیی.

ارمجلدایر...تن38یرلجلدایکهصفحه311باماشمل.یستدهییسچامبه1374

(کشا فهاست،1374زیلحق،یعز)....یندذکاشدهتن39

 

 الطير منطق
مه  مثنو  باجلشهیین ر مثنو تاین ماهویتاین یز یکی ر عطای مثنو  ها تاین

(154ص،1377،یاحقی.)بیترجوااییا4311یستکهحدرایلطیامنطقتمثیلیفایسی

تاجمثنو ها عافانیالینگیزتاریزهمهمه یزمیا آثایمثنو  ها تاکهبایدآ یی
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عطایاییینکشا مایحلسلوک(323،ص1385صفا،.)یستیلطیامنطقعطایاینلت،

.یننیطلب،عاق،منافت،یسشغناء،توحید،فقارفناییبیا نمواهیست

ماهویتاینکشا مزبوییززبا فایسیبهزبا بنگالایسازمینبنگالا تاجمهشده

یلدینیحمدیزطافیسالمیهال با شاف.ستمشاج یینکشا جنا عبدیلجلیلی.یست

 سال 1938ای تاجمۀ یستیلطیامنطقم یسانیده چام به )یی . جلد،1938عبدیلجلیل،

کشا  ) تاجمۀ یرلین یین یااآری یستکه سازمینیلطیامنطقشایا  بنگالای زبا  به

.بنگالا یست

 

 فيض ستار

فیض مفشیمحمد نوششهیندنامۀیه حاشیه ییار زبا  به یی موضوع،فایدیلدینعطای

میزکشبخانۀفی یه،هاتهزیی ،1833یینتاجمهایسال.کشا یییرشنکااهیست

(315م،ص1983عبدیه،).امیسیدهیستچچاتگامبه

 

 چشمۀ فيض

تاجمهکااهچامۀفیضفایدیلدینعطایییبهزبا ییاربهنامیندنامۀعبدیلغفوینلا 

یست یست1833یینتاجمهایسال. بهچامیسیده 335هما ،ص).م نکشا اییی(

.اسشاسنیلتایحالحاضا

 

 (بنگال پندنامۀ منظومۀ) پندنامه بنگال یساند
(بنگالیندنامۀمنظومۀ)یندنامهبنگال ساندعنوی باکشابیعبدیلمنا محمدموالنا آعا

بهخانهکشبهییسالمطافیزم2114سالایتاجمهنیی.یستکااهتاجمهبنگالزبا به

کشا جلدم،2114عبدیلمنا ،).یستدهییسامچ منظومتاجمۀباکشا نییمشاج (

.یستایاهینجامه یینثاتاجمۀ
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 ( آسان پندنامۀ) پندنامه شوهاج

تاجمهبنگالزبا به(آسا یندنامۀ)یندنامهشوهاجعنوی باکشابیدییلاشمو أمیمفش

ریستدهییسامچبهییارکاشونیلکوثاتوسام2114سالایتاجمهنیی.یستکااه

جلدم،2114د،ییلاشمو أم.)یستمنحیلابیحبمحمدموالناحافظکشا نییایسشاییر

یژگیر.یستکااهذکازینییییارتاجمۀ،بنگالزبا تاجمۀباکشا نییمشاج (کشا 

 .نمواذکاجدیگانهیمننبایییفایسییاشویلفاظمشاج نظابهکهیستنییکشا نیی

نیی.یستکااهیرشننیزییکشا موضوعلیتاارقیتحقتاجمه،عنوی باکشا مشاج 

.یستصفحه143باماشملکشا 

 

 نامه پند
بنگالزبا بهیندنامهعنوی باییعطاینیدیلدیفایندنامۀ جوسایلاحمنبیحبموالنا

.یستدهییسامچبه ال باییالع،توسام2111سالایتاجمهنیی.یستکااهتاجمه

(کشا جلدم،2111یلاحمن،بیحب)

 

 پندنامه و گلستان از انتخاب

ارنیییز.یستعطاینیدیلدیفایزیندنامهر سندگللشا یفایسکشا نیماهویتا

زبا بهنویدیسمحمدموالنایندنامهرگللشا یزینشخا عنوی بادهیباگزح،ۀکشا 

یستنمواهتاجمهبنگال یست شاهدیلیعمحمدموالناکشا نییایسشاییر. محمد.

دهییسانچامبهم1993سالایچاتگام،ییارکاشونلهینبتوساییکشا نییظفایه

ایبایةصفحه114تا51صفحهیزکشا نییارمح،ۀ(1م،ص1993نوی،دیس).یست

دةیباگزکاا تاجمهیزبندکهیست ااآرییا یشا.یستشدها یبعطاییندنامۀکشا 

گارهای،ییسشااعبدیلقاای،مکآعل با سندیشنایریزندگایبایة سندگللشا 

یندنامۀدةیباگزکاا تاجمهیزعبلربنگالا گنگ،شایچایناگاه،یفایسریعاب
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ییار،ریفایسگارهیبویلباا،کلثوماکشایارفلویعل باعطایمخش،ایزندگعطای

(41-52ص،هما .)یستدهش آریجمعایکاایناگاه

 

 (عطار نیدالدیفر خيش پند) اپودش ریعطار نیدالدیفر خيش

خیشیند)ییوا ایعطاینیدیلدیفاخیشعنوی باکشابی ایوییم یلهدنج موالنا
عطاینیدیلدیفا یستنوششه( بهم2118سالایایکا، ال باهییمدیاتوساکشا نیی.

83تحتلندهینو.یستعطاییندنامۀمنثویتاجمۀکشا نییموضوع.یستدهییسچام

)یستنمواها یبییکشا موضوععنوی  کشا فهاستم،2118، یلهدنج . لندهینو(

یستاهکایشایهزینعطایمخش،ایزندگبهکشا موضوعا یبیزعبل مزبویکشا .

.یستصفحه79باماشمل

 

 بنگالدشهای   دانشگاه یدرس برنامۀ در عطار

آثایریزندگ رزبا گارها یایناجو بایاءییالرلۀتشکاریلطیامنطقژهیرهبعطای

ایناگاهییجااهی1ایناگاهایکایفایساتییاب .شواتدییسمی3رایناگاهچیشاگنگ2،

رتامهفش ای کایشناسیسالسوم اریة ایکا ایناگاه یابیاتفایسی، زبا ر ایگاره

                                                           

یستبنگالا ایناگاهتاینبزیگرتاینیعدیمایکاایناگاه.1 تأسیسزما یزیفایسزبا گاره.

ها اریه ایییایکاایناگاهیفایسیابیاترزبا گاره.دیگاایفششام الایم1921سالایایکاایناگاه

 (272،ص1391ساکای،.)یستیفایساتییابرزبا  اکشایراکشاییی ییشد،یکایشناس،یکایشناس

شدتأسیسیییجااهشهاایم1953سالایبنگالا بزیگایناگاهارمینیییجااهایناگاه.2 یز.

ییشد،یکایشناس،یکایشناسها اریه اییییییجااهایناگاهیفایسیابیاترزبا گارهم1993سال

 (273،صهما .)یستیفایساتییابرزبا  اکشایراکشاییی 

آغازیزچیشاگنگایناگاهای.شدتأسیسچیشاگنگ بندیشهاایم1933سالایچیشاگنگایناگاه.3

رگاایدیمنافیفایسریعابگارهعنوی بهربواگارهکیایه بایعابزبا بایفایسیابیاترزبا 

 (274،صهما .)یستشدهیفششامیفایسیابیاترزبا یششهم2112سالیز
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ریلطیامنطق،(مشو رمکشب)یفایساتییابایت،وفرعافا باعنوی 318اریهشمایة

:شوایزفایدیلدینعطایتدییسمیاءییالرلۀتشکا

ایت،وفرعافا  318
رمکشب)یفایساتییاب

 (مشو 

عطای،یزاءییالرلۀتشکاراییلطمنطقدةیباگز

ا،ییبویلخدییبوسنرا یعاطاهابابااتییباع
  ین،ایعبدیهخویجهمناجات

 (8312،ص1393ساکای،)

یلطیامنطقتحتعنوی نظ میانه312ایناگاهییجااهیایاریةکایشناسیایشمایة
:یزعطایشاملبانامۀایسییست

انهیمنظ  312 یزیلطیامنطق،حافظوی یادةیباگز 
یجامعبدیلاحمنیزاتیغزلرعطای  

 (8319هما ،ص)

تحتعنوی 412ایناگاهچیشاگنگایاریةکایشناسیسالچهایمایاریهشمایة

شاملبانامۀیزعطایاءییالرلۀتشکاریلطیامنطقدةیباگزیفایساتییابایت،وفرعافا 

:ایسییست
ایت،وفرعافا  412

رمکشب)یفایساتییاب
 مشو 

عطای،یزاءییالرلۀتشکاریلطیامنطقدةیباگز
ا،ییبویلخدیسنیبورا یعاطاهابابااتییباع

  ین،ایعبدیهخویجهمناجات

(8328هما ،ص)
 

 بنگالدش ۀيعلمهای   حوزه یدرس برنامۀ در عطار نیدالدیفر
حوزهبنگالا نیسازمای هسلؤمنییای1.اییارجوااییبلهیعلمها  ینیاها 
بهرملشقلارلتیزهیعلمها حوزهنیی.یست جای یعدزما یزیفایسزبا سیتدی

                                                           

شاگنگ،یچ، هزییهاتیالسالمنیمنایییلنلوم:یستعایینیییزبنگالا ۀیعلمها حوزهنیماهویتا.1

←جامنهشاگنگ،یچ، ایجه،یعومهیعابهییسالممدیسۀشاگنگ،یچا،ییشیلنلوم،عاس جامنهمدیسۀ
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یستیمشکمللمانا  همکای عطاینیدیلدیفایندنامۀکشا بنگالا ۀیعلمحوزةای.

یستیایسبانامۀشامل ۀیعلمحوزةمدیسۀا یایناجواشایبکهیستنییذکاعابل.
اییندحفظیزییعطاییندنامۀکشا بنگالا  ایهیعلمحوزةال ییلشح،فایغاشایب.
بنگالا سایسااییسالمنیاغیتبل بایرشوندمییمامبنگالا نیسازمها ملجد

یزکنند،حتین،رعظرنالشندمنباباصاحبا یمامکهیرعش.کنندمیحتین،ررعظ
خوینندمییشنایعطاییندنامه سایساماامنزاایعطاینیدیلدیفاخیشسببنیهمبه.

.یستآشنابنگالا 

 

 جهينت

ریستشدهینجامبنگالا نیسازماییمخشلفمطالناتعطاینیدیلدیفاخیشایبایة

زبا یفایسها کاویبینییابریفاهنگیریبا یتحکرتیتقوسببتینهااییمانیی

شوایمبنگالا ر  هایژره رمطالنات. نوششنشاملعطایایبایةصویتگافشه

اییفایساتییابرزبا یایسبانامۀریآثای.یست رآثایتاجمۀرهامقاله،هانامها ییا

توجهنمونه .ستیبنگالا ۀیعلمها حوزهرهاایناگاه ناانه است یین یز هایی

ماامیینمازربومبهربنگالا گوناگو ها ایناگاهیفایسیابیاترزبا ایناجویا 

اییینمقالهیشایهشدهیستکهشیخفایدیلدینعطایرآثای.زندگیرآثایعطاییست

بنگالا  ماام یجشماعی ر یابی فاهنگی، مننو ، مشهبی، حیات با بلیایر  تأثیا

                                                                                                                                        

یشافمدیسۀایکا،کاتای،باییلنلوم،یشافهینیحلجامنهشاگنگ،یچخول،یممدیسۀرایکاه،ییسالم→

ه،ییحمانجامنهایکا،باغ،الله،یعابهیعاآنجامنهاویگنج،یکه،ییسالمجامنه،یشاهمومنه،یبالیلنلوم،

جامنهایکا،باغ،یماله،یشاعجامنهایکا،، جاتایبایه،یمدنایییلنلومهییسالمجامنهایکا،محمدیوی،

ایییلنوم،هینیحلمدیسۀگنج،گویالاینگا،گوهامدیسه،یالسالمخاامایییلنلومایکا،اییی، بایه،یمدن

 (37-33م،ص2111ساکای،.)اهیغرایکامدیسه،یلنومشمسیایی چواهویرلهتیسبازیی،عالمه
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ایرحفظبنگالا نیسازماییفایساتییابرزبا بزیگا آثاییستیمید.یندگشیششه

.شوابیاشاآثاییینتندیازینندهیآ









بعنام
 ، تأثیا)مدٌرجوگیابنگالشاهیششیفایسیکابٌیایاربها ،(م2115).محمدیبویلهاش
.ایکاایناگاه:ایکا،( رسطیرفایسیبایابیاتبنگالایاریةعاشنا

 بنگالییکاام:ایکا،(ای ییها نابغه)،بهاییارتیایشاو،(م1934).محمدیه،باکت. 

 ،(ییایسیابیاتتاییخ)یتیها شاهیشیایفایس،(م1954).چندیرندیریها شایال
 .جگدی  ساچایخانۀ:کلکشه

 ال باییالع،:ایکا،یندنامه،(م2111). جوساموالنا،یلاحمن،بیحب . 

 ، ننتیسول)بنگالرفایسیکبیننتیسول،(م1999).محمدیالسالمفیسخا
-93،ص38،سالسوم،شمایةمجلهبنیاایسالمیبنگالا :ایکا،(ایشنافایسیربنگال

37. 

 سیف یبویلهاش خا ، ر تایرعطاینیدیلدیفاخیش،(م2111).محمد،یالسالم
 ریلطیامنطقرعطاینیدیلدیفاخیش)یلطیامنطق بنگالا ،ییسالماایبنمجلۀ:ایکا(

 .41-53ص،یرلجلد،41سال

 بایسیمخش،امطالناتحدیثایبنگالا ،(م2111).ساکای،محمدیبویلکالم،

 .ماکز یجشماعییژرهایییاافشۀایناگاهایکا:ها،ایکامقاله

  ایناگاه،(1391).ررررررررررررررر ای فایسی یابیات ر زبا  کنونی ها رضنیت
بنگالا  آ ر گلشا  ر تقویت بای  مقالهییانهاا بین، همای  هفشمین یلمللیها 

 .اطباییییای ایناگاهعالمهطب:ینجمنتاریجزبا ریابیاتفایسیییای ،تهای 

 ها زبا ریابیاتفایسیها ایسیگارهنگاهیبهبانامه،(1393).ررررررررررررررر

ها نهمینهمای بینیلمللیینجمنتاریجزبا مجموعهمقاله،ها بنگالا ایایناگاه

 .خایسا شمالیییای ،ریابیاتفایسیییای ،ایناگاهییامنوی
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  ررررررررررررررر بنگالا ،(م2115). یابیاتفایسیای :ایکا،م2115-1971تاجمۀ

 .بنگالا ینجمنمطالناتآسیایی

 خیش)یلطیامنطقتایرعطاینیدیلدیفاخیش،(م1999).اءیلاحمنیضطایق،یسایج
 .ایکا،یکشبا15ر8خیتایبازیی،بنگالیرزنامۀ،( ریلطیامنطقرعطاینیدیلدیفا

 لهینبچاتگام،،نامهیندرگللشا یزینشخا ،(م1993).محمدموالنانوی،دیس

 .ییارکاشون

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

 ع،اایخایسا ییجشماعریسیاسیرضاع،(م2111).عایفباه،یبوموسیمحمد
 .ایکاایناگاه:بنگالا ،یفایساتییابرزبا گارهایکا،ایناگاهیفایسمجلۀ،عطای

 (م1978).عبدیللشای اایبن:ایکا،(یفایساتییابیبایس)کلکامشایشاهیفایس،

.بنگالا ییسالم

 یسالمیهال با :،ایکایلطیامنطق،(م1938).عبدیلجلیل. 

 یسشواندرییز:ایکا،تاییخهۀیابیاتبنگال،(م1934).سیدعلییحلن؛عبدیلحی. 

 بنیاایسالمیبنگالا :،ایکایابیاتفایسیایبنگالا ،(م1983).عبدیه،محمد. 

 ، (بنگالنامۀیندمنظومۀ)نامهیندبنگال ساند،(م2114)محمد،موالناعبدیلمنا

 .خانهکشبهییسالم:ایکا

 ندیینشاسییاهیمانیسل:ایکا،اءییالرلۀتشکا،(بنگال1374).محمدموالنازیلحق،یعز

 .ااسییبل

 عبدیلحق اییا(چامارم)فایدیلدینعطای،(م1983).فاید ، یلمنایفیسالمی،ۀ،

 .بنیاایسالمیبنگالا :ایکا

 محمدکمال عطای،(م2118).یلدین، فایدیلدین باا: صوفی ر کابویارتیبها

 .ییجااهیایناگاه:،ییجااهی(نابغۀشنا رت،وف:فایدیلدینعطای)
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 و رایشررریصوفرر شایوبرکررایرترررعطرراینیررردیلدیرفا،(م2119).ررررررررررررررررر
اینارکدةیرانزاه ،شرمایة،یقریتحقمجلرۀ( رشناایت،وففللفۀرعطاینیدیلدیفا)

 .35-48ص،بنگالا ،یییجااهایناگاه،یینلانعلوم

  ررررررررررررررر رعطاینیدیلدیفا)بهاییارتکاببوتایرعطاینیدیلدیفا،(م2111).

،یییجااهایناگاه،38شمایةعانو ،ریینلانموعلیقیتحقمجلۀ( رشنانبوغ

 .283-294ص،بنگالا 

 یفایسمجلۀ، نیاابویعطایفایدیلدینشیخیباعیاتیبایس،(م2111).ررررررررررررررر

 .125-135ص،بنگالا ایکا،ایناگاه،یفایساتییابرزبا گاره:ایکاایکا،ایناگاه

  ررررررررررررررر باعاآ ایتأث)یاربها اییلقاآنیکاببایعطاینیدیلدیفا،(م2117).

ایناگاه،یینلانعلومایناکدةرسوم،لتیبشمایة،یقیتحقمجلۀ(عطاینیدیلدیفایشنای

 .345-354ص،بنگالا ،یییجااه

 ،رهفشاااابوایمجلۀ،بنگالاییرآثایرعطای،(م1993).یبویلبااکلثوممجومدیی

ایییارریفایسبخ :ایکاایکا،ایناگاهایییارریفایسبخ سیتأسسالنیینجم

 .31-4ص،بنگالا ،ایکاایناگاه

  ررررررررررررررر :این ،گایا هافاهنگرعلماراییرآثایرعطای،(م19998).

تحقیقاتماکزآباا،یسالم،53شمایهیاکلشا ،رییای فایسیتحقیقاتماکزف،لنامۀ

 .139-178ص،یاکلشا رییای فایسی

 ،شویینوا بهاشابنگال،(م2115).نییلدمحلنمحمدا،یم؛یبولبااکلثوممجومدیی
مؤسلۀمجلۀ،(بنگالزبا بهشدهتاجمهیفایسکشا مجموعۀ)شمبهایگهویینشویفایس

 .123-152ص،بنگالا ایکا،ایناگاهنینوها زبا مؤسلۀ:ایکان،ینوها زبا 

  آسا یندنامۀ)یندنامهشوهاج،(م2114).یمفشد،ییلاشمامو یلکوثا:ایکا(

 .ییارکاشون

 یکاامیبنگال:ایکا،(شاعاییای زمین)ییاینیاکبی،(م1978).من،وییلدین. 
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  خیشیند)ییوا ایعطاینیدیلدیفاخیش،(م2118). ایوییمموالنا،، یلهدنج

. الءباهییمدیا:ایکا،(عطاینیدیلدیفا

 شاکت:،تهای جلدیرلرارم،تاییخیابیاتییای ،(1377).احقی،محمدجنفای

.ها ایسیییای چامرنااکشا 
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 *دیرش يشکر هادیجدکتر 

 

 دهيچك
یثرانیری.یستتفحصرقیتحقایخویجهات اییبلیزکهیست آثایجملهیزنامهبتیم،
رلیرتحلونرگییییلگروکهرنکرااییرجملرهیزمخشلرف، کااهراییرباتوی یمییسنگگای 
کندیمفایه یییمکا نیی،ییابآثاییبایسایونگیۀینظایزیسشفااهکه طویبه.کاایبایس
نوعیجمنیناخواآگاهمح،ولکهییآثاینییماشاکیییلگوکهنر ییسطویهعناصابشوی تا
یرسهلرشند،ییتبراطایناخواآگاهبایعافانریحماسآثایآنجاکهیز.کاایابیاهیییست،باا
رآشرکای نمواهانامهم،یبتایچهچنا ست،ییلگوهاکهنیتجل باییمناسبگاهیجاآثاینیی

کرهکراارجروجلرتتروی یمریییلگوهراکهرنرنمااهراهرا،فیموتیز یمالحظهعابلمجموعۀ
سرفا،،ییبراززیچرو یییلگروکهرن هراتیرموعنرخواااینا،ییچو یییلگوکهنیزییهانمونه
یسرنکرهافرتیییآتر رخراکبراا،آ ،،(چهل)عداچو یییلگوکهن هاسمبلنیچنه 

یرژره ،نییییصلهدفراهدعاییخوین مویاههیاینیییزیییثانییتایستباآ نگاینده
براکرهیستبواهیریییلگوکهن هان یبرونگییشناسیری مه اتینظایسانه رکایبلت
 ایرگبهاهنحوةرشوندیم ریکارریبایسنامهم،یبتمشنِایموجوا یلگوهاکهنآ یساس
یزییسرشانیریای.گرااایمرنیریتبیست،گافشهصویتناخواآگاهیشکلبهغالبادکهآنهایزعطای
 یکشابخانهمطالناتیزیسشفااهباقیتحق ضاری هاایاهرشدهیسشفااهیلیتحلرریفیتوصیر 
 .یستآمدهاستبه

. مننوسفایلگو،کهن،نامهم،یبتعطای،:هدواژيکل

                                                           

 (Jihad.shukri@gmail.com).عایقلیییبنییلدصالمایناگاه،یفایسزبا گارهاییاینا .*

 29/2/97:تاییخیشیا 23/1/97:تاییخرصول

mailto:Jihad.shukri@gmail.com


 

 

 

 

 

 مقدمه

شدهنییتن یییزریکلیطاحیساسباکهیستیییریمشو جملهیزنامهبتیم،

 جویها).اییایییریندبُایییهاشاکلهنیتاقیاعیزیکیلیالنیهمبهرشده زییهییا

بیطبینوعیییر،عطایآثایبهشاایکفه رمطالنهبا(138ص،1394من ،کینر

بهد ییسطلبرییلهعاقبهاعوتطبابتنییجهینشکهاینلتتوی یمایر ریرم

یستیاایخشهیعافان سفاهاشامبه یگونهبهنامهم،یبت مثنوایعطای.یستکمال

ییصلتیشخ،آ ، مبناباکهیستیییری یلگوکهنکی، ییسطویهنقدایسفاکه

.باسدیینهاهدفایکمالبهکهآ یز ییکند،غلبهموینعیز یمجموعهبادیبا
(Knapp, 1984, p 7-36) بهخواباهمایهییینلا »:کهیستیشاعاینجملهیزعطای

رنغزیانیبباریستیآامیری رجا ایهلتچههادیبگوتاباامییایرنسفاینوع

جاراینۀرکای یب هایضطای رینلا تبایۀنامسوگنیایش هاایسشا عالبایفیلط

خدیفۀیخلییینلا .یستکااها یب یخوآثایایییباا یبدرییزلماکالتریآام

،1391ا،ینیمکایم).«ایندیمدیتوحبههاثیحدرحافتمامبازگاترنیزم یربا

35ص بهرتییریباا ییای یژهیرنق یلگوهاکهننامهم،یبت هاتیحکاای(

نمونهرنمااعنوی بهایسشا نیی هاتیشخ،یزکیهاراییندآ عیرعاد یکاایت،و

ا،یفایگکهیلگوهاکهنحوزهایتوینندیمراییندااللت شماییبیفایارجواای

 مبناهایزیکییییلگوکهن هانهینماارهالفهؤمکهشوندلیتحل،یندجیییریهمگان

نییاییلگوهاکهننیییزکیهاتبلوییچگونگراهدیملیتاکییحاضایژره 

یزییرحان سفاکه اابویینعطاینامهم،یبتییصلۀیایرنما.شوایمیاایخشهقیتحق

غا رشاقاتییابایکهیستیجهان یهیایرنمایست،الهوتجها بهناسوت ایان
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 اییبلیزکهیست آثایجملهیزنامهم،یبت.اییایقیعمیییلگوکهن هاخاسشگاه

 کااهاییرباتوی یمییسنگگای یثانییلشی؛یستتفحصرقیتحقخویایجهات

یسشفااهکه طویبه.کاایبایسرلیتحل1ونگییییلگوکهنکااییرجملهیزمخشلف،

 ییسطویهعناصابشوی تاکندیمفایه یییمکا نیی،ییابآثاییبایسایونگیۀینظایز

یست،باانوعیجمنیناخواآگاهمح،ولکهییآثاینییماشاکیییلگوکهنر

نیییسهلشند،ییتباطایناخواآگاهبایعافانریحماسآثایکهآنجایز.کاایابیاهیی

آشکای نمواهانامهم،یبتایچهچنا ست،ییلگوهاکهنیتجل باییمناسبگاهیجاآثای

.کاارجوجلتتوی یمیییلگوهاکهنرنمااهاها،فیموتیز یمالحظهعابلمجموعۀر

 

 مسأله انيب طرح

یمناسببلشاتویندیمونگیتوسامطامیییلگوکهنکااییرریلیتأردگاهیاایآ.1

 باشد؟نامهم،یبتیثااییلگوهاکهنیتجلّ بای

2 یییتباطنامهم،یبتمشو یکلساخشایبارگایکدیبایلگوهاکهنرنمااهاایآ.

رهاتیشخ،بایلگوهاکهننیییزکیهاتبلوییچگونگکهکندیمدیییتنگاتنگ

 شوا؟یابیییزیژره ییصلملئلهعنوی بهتییریطام

 
 پژوهش نهيشيپ

مجرالنیریایآنهراذکاکهیستشدهنوششهیفایرینمقاالتیییلگوکهننقدمویاای

کرایکاا»ۀمقالر: یکنریمربلرندهمقالرهچندذکابهمجالنییاییما؛باشدینملایمکوتاه

برهترا یبر(1388) حرالف لییبونوششۀ«یفایسمناصارکیکالسشنااییلگوهاکهن

شراملوشناتینهاایرباشمااهییونگی آییمف،لطویبهریستیاایخشهشاملویشنای

شرناع،رۀیییلگروکهرننقد»مقالهیفاضیضادیحم.یستکااهیبایسدگاهیانیییزیی

                                                           
1. Carl Gustav Jung. 
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یبایسرییشرنانیری یلگوهاکهنلیتف،بهیژره نییایر(1391)نوششهیی«سنگلشا 

ایدیخویشرر یلگرروکهررن یسررشنایایت،ررار»(1389) یحرردر ذریلفقررای.یسررتکررااه

ییموالنرایزیغزل»(1387)ینیحل.یندکااهلیتحلیی«ینظامریخاعانیعومیناخواآگاه

اییرژره نیی نوآریکهیستذکابهالزمیما؛یستکااهیبایس«یییلگوکهناظمنیز

برایسراسکرهیسرتشردهیاایخشرهونرگی آیییسراسبراکهیستنگایندهیقیبطتنگاه

.یستنگافشهینجامییژرهابایهنییایشدهینجام رجوهاجلت

 

 پژوهش روش

رونرگییشناسریری مهر اتیرنظایسرانهر رکایبلرتیرژره ،نییییصلهدف

مرشنِایموجروا یلگوهراکهرنآ یسراسبراکرهیسرتبرواهیریییلگروکهرن هران یب

یشرکلبرهغالبرادکرهآنهایزعطای ایگبهاهنحوةرشوندیم ریکارریبایسنامهم،یبت

الیریم،کوشردیمرکرااییرنیریاییرز.گرااایمرنیریتبیسرت،گافشرهصرویتناخواآگاه

یرشرنیسراسنیریبراردیرنماآشرکایییمرشنایر  هاتیشخ،ایرمؤلفناخواآگاه

آگاهانررهیفشررایبرراناخواآگرراهنهررااایینهررا  یلگوهرراکهررننیرریچگونررهکررهشرروایمرر

شردهیسرشفااهیلریتحلیفیتوصریر یزییسرشانییای.گشییندیمیثاایسشا  هاتیشخ،

.یستآمدهاستبه یکشابخانهمطالناتیزیسشفااهباقیتحق ضاری هاایاهریست



 ینظر مباحث. 1

،ینیثم)سانمو نمونه،کهنیلگو،کهنبهیفایساییی(Archetype)ویتایآیک

ریلگوکال ،ینوعصویت،ییزلصویت،یمثالصویت،ییزلنمونۀ،(15-13،ص1387

یزباگافشهویتایآیکیصطالم(72ص،1373، کزیز.)یندکااهتاجمهه یباسشاننلخۀ
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یری ایبالقوهکهیندیجمنناخواآگاهاتیمحشو»شاملکهیست1«پوسیتآیکه»ریهة

.«گااندیمدییییدیخواآگاهاییارنیباییایرن هازهیینگسبببهرموجواندیآام

نیتاکهنیزکههلشندیجهان هاینگایهر یمفاهیلگوهاکهن(339،ص1339جونز،)

ینلا ،ناخواآگاهنها ایردهییسرییثتبهینلل هاحلقهای بااگشششه هااریی 

مابهییرین ندهایفایصویتبهکهیستگافشهعاییذهن، هاهیالنیتاهیفعنوی به

)شوندیممنشقل  ایگشکلیزیلگوهاکهننییتیموجواکه(47،ص1353فویاهام،.

ایکه طویبه(31،ص1384للکا،یب.)یستشدهیناشخیتایطولایینلا ذهنرمغز

ایسا کینیم امبااییندةایکهافتیجاهمهیییجمن نمواهانییتوی یمعمل

ماخصآنهامناأ.ایانلبتیخاصنژیاایرمکا زما ،بهتوی ینمییآنها.یستیماابه

کامال یمامهاجاتقیطایزآنهاینشقالکهاندیبگشکلییجاهاایتوینندیمرلتین

تیماهایبایةونگ،یۀینطانیتامه ریععای(Jung,1977, p 523).یستممکنایغ

بوابااناخواآگاه اینلتیمهیالار ایییییناخواآگاهایضم ر. ییتایسطحۀیال.

رالتیتماهمه محشوییزیستعبایتونگیایتنببهکهدینام2 فااناخواآگاه

ییناخواآگاهایضمارم؛ۀیالرزندیمرییس یخویزندگطولاییآامکهییحلاسات

.دینام3یجمنناخواآگاهاهد،میلیتاکییینلا ذهنییرین هاهیالنیتاقیعمکه

ص1381،ییفدی) ،42 یییجمنناخواآگاهینندگیآفاتیخاصنیهمکه طویبه(

ریجمنبخ نییر(Sugg, 1992, p 65).ینداینلشهونگیۀینظااایبننیتامه 

حاالت،یز ییایه،یشخ،یآگاهخاللیزریستماشاکا یآامهمۀاییاشخ،یغ

اهدیمبارزهمگا ایییماابهریینمونهالتیتماریفشایها یییجمنیری نییونگی.

 هاتجابهنییچهیگا.اینلتمییخیتای ییکهناییبل هاتجابهیز یمجموعهشامل

                                                           

1.Archetypos آ  یریزیی زیرچکرهیسرتبرواهیییلگروایرمردلیمننربرهیونرانیزبا ایریههنیی؛

 .ساخشندمی

2. Personal unconscious. 

3. collective unconsciou. 
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کهاهندمیبارزخوایزیییتأثایتیما؛هلشندصیتاخاعابلیغ یملشقطویبهکهن

 ((Jung, 1956, p 157.شوندیمباجلشهیلگوهاکهنایرکندیماییشیمکا ییآنهاشناخت

کلبییآ خوافاانهاییزیست؛ناشناخشهفاا بای،یجمنناخواآگاه،یریینیز

یری باخالفریستیهمگانر فطابلکه؛ستییریشخ،تجابۀحاصلنهرکندیم

کسهمهرجاهمهای یبرک کهیستیییفشایهاراتیمحشویزباخویایی، فاا

یستسا کی  ایییکهاهدیملیتاکیییماشاکنۀیزمیجمنناخواآگاه،یریینیز.

ریععای(14،ص1338ونگ،ی).«اییارجوامایزکیهاایریست فاافوقیشیماه

فا،گا یشا).«ابندییمیتجلهاسمبلصویتبهاهاییررهایسطویهاییلگوهاکهننیی»گاه

ریستیعافانیموزراییساطیز یخشهیآمنامهم،یبتکهییآنجایزر(219،ص1383

.آریندیمفایه یلگوهاکهن بایییا یبنیتابایزندهیمکا زیناییساطعاصۀ
 

 نامه مصيبت در ییالگو کهن یها مؤلفه ليتحل. 1

دیجویمییقتیحقکهیستفکاتسالکساینجامیبیندرهرایاشام،نامهبتیم،

)اییامیماتگامهاایر ص1378کو ،نیزی. ،83  ریحدییتیشخ،ونگیر(

ایتأثیرل؛هلشندجدیگایاه یزگاچهکهایندیممخشلفییرین هالش یسیزمشاکل

ت،یفااندیفاینقا ،فازینه،اییخوا،:یزعبایتندهالش یسنیی.ایینده بهنلبتیمشقابل

ص1377ونگ،ی)....رعدا،سفا ،9 نیییبایسبهمقالهیزبخ نییایکه(

هاویتایآیکنییعطایچگونهکهشواایاهناا تاشوایمیاایخشهنیاایبن یلگوهاکهن

،یستگشیششهنهیرابهیجمنناخواآگاهایریستباامکای هاتجابهمح،ولکهیی

.یستایاه ینماکیسمبول هاوهیشبهییآنهارکااهجش 
 :(Self) خود .1.1

کیکهشوایمیشیشخ،بلوغر یایبلاباعثکهیست یکننده یتنظماکز«خوا»

(244،ص1384فاینشس،فو ).یستخواآگاهتیشخ،یززیمشماریایرن ییهنماعاملِ

عظمترییز مشوجهیآامتینهاایکهیستییرینریایرن سفانامهم،یبت مثنو
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خواایر بهمنافتکلبرایک بایریرستایر ایقیحقاتمامکهشوایمخوا

نیی،یستیعشکافیرزچهلمنزلهبهکهنامهم،یبتمقالهچهلایعطای،.کااسفادیبا

 بایفهمدمیتینهااییستفکاتسالککهایسشا عهاما رکندیمیطییمایحل

.یستقتیحقهما یاک،ایر نییرکااسفادیباخواایر بهمنافتکلبرایک

 سفاهاعالبایآ ،کاف بای ر رجوهاجلتریستقتیحقعطای،گمادة

 بایسالکسفاکهرنامهم،یبتیکلبافتباینوعبهملئلهنیی.خویامییع ییرحان

ماحلۀیزکه«فکاتسالک» بای،یجمنناخواآگاه.یستوندییایریستحقبهرصول

ر مننوسلوکاییما؛یستکیتایرمبه یجهانآغازاینگاا،یمبدی خواآگاه

سالک»نفس، ییاال  سازهیشبی لهیمشخایییخوایمشنالذهنییزل یلگوهاکهن«

ناخواآگاهنیتنیب ف ارییایعافان یتجابهایخواآگاهحقایتباغلبهبارکندیم

قتیحقآ ،یافشییهنیچنای.یسدمیرحدتبهکثاتیز یمفاهآ ،ایکهشوایم

؛یسدیمیعدسیشیهوبهآ ای«سالک»کهشوامیینویینیبهاشبهبدلکیتایرمبه 

یچوبعاشق،یماغکه یشویممویجهلیتمثنییبانامهم،یبتایتایجز یسطحاییما

:دییسما یسلنزا،بواخاص
خویسرتترویزخویه چو یکمنگفت



ییسررتنررهرکرروهنررهرخاررکنررهرتررانرره


عررراییبررریعاشرررقمررراغآ شررربریرز


شاخلرررایگررراابرررهگرررااامررریملرررت


عجرررربی منقررررایشررررا ،ایزنرررردمرررری


طلررربجررراییهررراچرررو آ کنررردمررری


فررررایزرشرررریبایجملررررهعررررال خلررررق


برررازجوینررردهمررریچررروبیچنرررینییرررن


ترررروینرررردیزبحرررراآ ایطلرررربییررررن


ترررروبررررازنیررررابیچرررروبیچنررررینکرررراین


(245-243،ص1383عطای،)
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ریجلمان تکایورجنب یزساشایرجوگا،جلتینلا یزندگ رجواخ،لت

یستاریبهییلشاییرسکو یزنیبناباییست؛ییرحان ای یهظلحییمننایبجهینشای.

(عاقرخدی)ییزشمندیمطلوبات رجوجلتاییآامکهژهیربه،ابدیمینییهآ ایر 

.باشد

کهیمشنالبُندکهافتیایتوی یمنامهم،یبتایسالکیمننسفاایسایتأملبا

قیطایزبلکهاه،ییندرفکاییهیزنه،یستدهییسبدی فکاترقتیطاییهسالک
یستآمدهاستهبیایرنمکاشفۀ گاتیهدیعاملکیعنوی به«خوا»کهگونههما .
کهاییز(175،ص1385یالما،.)کندیمباخویایری یذیترنیایامؤلفهکی،یایرن

.سازایمآگاهمخشلفعلومباییینلا کهیست یناهیز ساشایمنبعینلا ایر ای
یستتیریعنکینیی».یستناخواآگاه زهایسایرهاسانمو هما یفایحل اریننیی

ریستکنندهمبهوتآ دی یمکهیستیمشنالییاییکاتیزباخویاییناخواآگاهکه
.«لتینباطلیالیخرجهچیهبهتییهمبااین یز یساچامهعنوی بهناخواآگاهایضم
رعوف مننابهت،یشخ،یقیحقگلشا »ونگ،ییعشقاابهر (139،ص1382ونگ،ی)

توی ینمهاگزییرینعمقبدر اا،یگیمهیمایایرن هاساچامهیزکهیست یشدبا
ص1338ونگ،ی).«بوامشناسبخواهدفعظمتبایکافعدیبه ،72 ،یریینیز(

یرراایگیماهیییرناخواآگاهییصلمنبعیزکهر(خوا)،«سالک»یایرن هاییییهنما
 هاخویسشهغاقعدیآ یییرراهدیمسوقرحدتبهکثاتیزیگانگیطافبهیی

من»تیشخ،یزکهکندیمخوا سالک»خواآگاهینیطببخ که« ،بیتهشبایست«

فایمن)خوایتنال یعالحدبهرکندیمیهاکامالدیسایتیزمایعبهراضتیی لیتبد(
 مااغاورع،دچیهبدر «سالک»ا ییاایریستیخواآگاهیرجنقطۀکهشوایم

ریخواشناسبارشوایمتیهدیبیغعال بهخوایرمیت،الریایرنکا به
:یسدیمرحدتبهکثاتیزیگانگیبهخوا،بهبازگات

جررا اییررا ایچررویلق،ررهسررالک


جرا یاری انرگارترخرویاغوطه
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ایردیری یزریسکزچندی جان 


ایرردخرروی ذیتظررلعررال ارهررا


(192،ص1383عطای،)

شکلینیاۀیایرنماکییری ،تیماهبهنلبت«خوا»ن یبتکامللۀیرسبهچهچنا 

بهنلبتکهاییاعایی زیچبایراییهوشخواِکهکندیمیاییکفااراایگیم

ینلا کیبهشد لیتبد باییرلیتماریستتا اایبنرتاکهنتا،قیعمش ،یشخ،

)دیآیمحلا بهزینیرین کهنر یبداایبنکیتجابۀزما ،ه یایچه،کی یالما،.

بدرای«خوا»ونگینظابهکهیستفااافشنیعویم مبنا«خوا»(211ر213،ص1385

بار یکنیمیشدآییمآییمزما گششتباما.یستنگافشهشکلطویکاملبههنوزتولد

) یهلشکه یشویمیکلآ ت،یفااساگشییند یز یننی(52-53،ص1384لکلا،یب.

نییای.یست«خوا»باد ییسیگانگیبهییرینتیفااندیفاییینهاجۀینشرماحلهنیآخا

یهنگام»ونگیدةیعقبهکهیری  ماکزهلشۀنیتایایرنیزیستعبایت«خوا»نگا ،

مبایزهخوانۀیمااعن،ااینهیناعن،ایمنفجنبۀبایاشکایبار جد یگونهبهفااکه

نینمااشکلبهراهدیماییتغییخوا،ۀیخ،ناخواآگاهناوا،ماشبهآ باتاکاا

ونگ،ی).«شوایمدییییدیست،یری هلشۀنیتایایرنیننی«خوا»انگاینماکه دیجد

سالک»،نامهم،یبتاییساسنییباکه(259،ص1387 یست«خوا» یلگوکهنیمز«

یایرنناخواآگاهبهتوجهراشنیخوایتأملبا«سالک».یستفااافشنیکمال مبناکه

رخواآگاهنیبردیآیمار یبیخواآگاهریجلمانچاهیز یخوایتماکزرخوا

تولدباراهدیمتنیایرن ندیبهرکندیمباعاییتناالریهماهنگییرینناخواآگاه

یسدمیکمالبهراییامیباگامیعشدییرعزت سوبهاربایه نیتامه ،یریینیز.

تیشخ،تکاملایاشنیخو»بهافشنیاست،«سالک» کای یخو یست« اشن،یخو».

بهعهاما »سپسر(79،ص1373موینو،).«یرستیشدتیغارینلا تیکلنمواگای



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه انجمن مفاخر                                                                                                      111

 

.«شوایمزندهاربایهجها تمامبهمشنلقیینلانچو راایمیممدی کامالدیینلانعنوی 

(31،ص1385کمبل،)
 :(Wise old man) فرزانه ريپ .1.1

ییینقاییهنماعنوی بهعطای،نامهم،یبتایکهیستیییلگوکهنچهاةفازینهایی

نیی،ییرحانمن کهیستییخالعصفاتفاینموااینااییکهگونههما .کندیمفایی

،1373موینو،.)اییا ارییر ایی باییآمااگرایختینرسازایمآشکایییسانمو 

راهدیمهیهدرآموز عهاما بهکهیشیشخ،عالبایفازینهایی یلگوکهن(73ص

یزحاصلیحویالتای»ر(59،ص1383رگلا،.)ابدییمتجل ،کندیممحافظت ریز

اتیب،بایآام»چهچنا (74،ص1373موینو، ویآنشون).«ابدییمتجل مکاشفهرمایعبه

دیعاایشماآ باکهیست شهوا کایکاا{نیی}ند،یبآ ،یستیدنینااچهآ ،باطن

(23،ص1383ونگی).«لتینممکنشا یبای عااحالتایکهدیکنمااهدهیی زیچ

تیماهکاا ا یعرباایرم هیفنایزباگافشنحجا ز،یچهایز ییمکاشفه»اییز

ایتوی یمییقتیطاای ییتیشخ،نامهم،یبتای(93،ص1373موینو،).«یستآ 

.شوامین ییشایهنام بهریاایزامی گاچایهبهشوا،یمظاهاناگها کهدیا ایی

اگاهنبهیی اییخدیرندسالک،اییبلیساگاشگیزیس،نامهبتیم،ایکهگونههما 

:فاسشدیمیر بای
تخربیبرایصردهزییی عال خاک



ییخرررتاانیرررتخشرررۀبرررابرررییا


آمررد اسررشگیا حررقیزآخررا


آمرررد ییرررا غابرررال،سرررابرررا


(1113-1117 ،1383عطای،)

بهرسازامیآگاهییهخطایتیزییسالککهیستنییقتیطاایاییکایکاانییرل

یستتوأم اایزب،ا مبایقیحققومنالبطکهشوایمااآریییر تایر،نیییز.
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لوکس ریااییست،مواهیییییرییهتا ییکهایناسدحقجانبیز اییییسالک

:دییسنخویهدیکملرباتاتیرالبدی رماندخویهدساگاشه
یلرای آفرتیراریستیارییه



ییهبررررراببایررررردمرررررییییرییه


(1153 ،1383عطای،)

یدیبزیگ،یدی،نیعناربااهاییؤایفازینهایی یلگوکهن»ونگیهینظابهتوجهبا

رماشدللوف،یفمنل ، کندیمدیییتیشخ،... عنوی بههایفلانهاییلگوکهننیی.

.«شوایما ینماششابد،یم گافشایعهاما کمکبهکه جاارگاایفازینهآامِیااشاه،

کهقتیحقطلبرطلبایاکهفکاتسالکریععای(132،ص1384لت،یفرلتیف)

بهلین بایکا ناتهمۀیزرکندیمعاضهکا ناتتمامباریستتییحدذیتیز یاتو

آسما ،ن،یزمعا ،لوم،.ابدیینمدبخ ییمیاسخجاچیهیز.طلبدیمییییهنمامق،وا،

کنندیمیرینهیخالاستیییرهمهاءیینبرلیکا یمل،یجبا  طلب،ییهنییاییر.

گشیایمدیمویلرعناصابارکندیمآغاز علوعال یزییرجوجلت ءایینبمایتببا.

آنهایزییماکلحلرزندیمآنهاکیکیایمنبهطلباسترکندیمعبویکیکی

آ یزآنهاعجز.یلیعنهریموسنهنوم،نهکند،یمحلییآنهاماکلآامنه.دیجویم

نیی.یستشدهحویلت(ص)یم،طفییشااساینجۀبهیرماکلحلریععایکهیستیر

تیهدی یعش اکهگونهآ یما؛آریایمار یبیساگاشگیز حدتاییسالکیهنمواها،

نیزی).اهدیمناا نتیشاباقتیطایهماهنگایییسلوکساّیست،غمباینهییییشاار

سفامنظومهنییایکهیشیشخ،تنهاعنوی بهفکاتسالک(83-87،ص1378کو ،

کند،یمافتیایایییزچهآ سببنیهمبهریارییندیمسااییی مننو آیزرکند،یم

:یستییییهنما
ییررراهمرررا شررردیدیررردناگررراه



تق،رریانکررااگررا چررایهکررز
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یویرررا خ ررراچرررویر ییهای



جویرررررررا ییهرهنجاینمرررررررا 


(219،ص1373،ینظام)

،نامهم،یبتایکهیستناخواآگاهییرحان هایژگیریز نماافازینهایی،یریینیز

حلا بهسالک بایییهنمااییعنوی بهایرفازینهایییز نموا«(ص)امباییییشاایت»

تجل کهیستونگییشناسیری ای«خاامندایی» یلگوکهنباقیتطبعابلکهدیآیم

 سویزریشایقرهو ات،یب،انگاینما،سوکییزکهیرایمشمایبهاتیمننوینیع

ینلا ةچهاصویتبهکهیستیمح تفکارایتدب،ییخالعیاکصیخ،امظهاگا،یا

عجزریطۀایخواصینقاخاطابهکه یهنگامهایییاری ییتایستایآمدهیکامل

.دباسان یخاریرییسشگبه ویانیریبلشگیزباشند،شدهگافشای
:(Shadow) هیسا .1.1

آشکایییآ اهدیملیتاجفااکهیستفااتیشخ،یزبخ آ »هیسا یلگوکهن

بهایشدهساکو رافشهینسازما ک،یتای هابخ شامله،یساکهمفهومنیبد.نکند

 سویزاهیهمرزندیمسابازخوا مویاایآ دییتأیزفااکه زیچهاونگیایتنب

التیتماایسارتیشخ،زیاآمیتحقصفاتلیعبیزییزهایچیست؛فاایتحتآ 

ص1385یالما،).«نامشجانس ،173-172 رالییمیتمامشامله،یسا»تاسااهیانیببه(

«یستشدهرضعییخالعایغ هاتیفنال 85،ص1389ییا، سجاا). ه،یسا»یریینیز(

یمنفجنبۀه،یسا یلگوکهن»ریععای(183،ص1385ونگ،ی).«یستلیف امقابلنقطۀ

کهیستینامطلوباتییفیکهمۀیزیبخارکندیم یتاسییتیشخ،ندیناخوشار

گایایزعطایباریبنابا(Samuels, 1986, p 138).کندینها ییآنهااییاارستشخص،

ییآ نموانیبایزتاکهیستهیسا،خویایمچا بهنامهم،یبتایکهیلگوکهنینویع

اییبلیمنییها ارهاینایطا یش هاچال که طویبهجلت«سالک»رجواایتوی یم

یآامرجوا دیینایندبُ،یطانیشایسازیفمن ارینهما هیساکهآنجایز.یستآشکای

یفشایرطا یشباخویاتوی یماهد،یمناا ییخواشخصکااییرگفشایایتنهاریست
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کهگونههما .سازایما ینمایییرثانۀیخب هاخ،لتکهباشماا ینهییآ«ینلا »بایییر

نق یمویشد یعطباراییوینیحجنبهکهنامدیمهیساییینلا یوینیحجنبهونگی

افتینخویهدیریعن منناایخباشد،ندیششهرجواشاتاکندیمفایییمهم یزششتا.

(185،ص1385ونگ،ی.)شدنخویهدآشکایییبایزنباشد،
 :(the process of individuation) تیفرد ندیفرا .1.4

کهیستونگییلیتحلیشناسیری ای محویرمه مباحثیزیکیت،یفااندیفای»
یالما،).«یستکااهمطامیشناسیری  هاسنخای1921سالایباینینخلشییآ  ر

ص1385 اییا،نامهم،یبتایگلشااهیبازتابکهیلگوهاکهننیتاباجلشهیز(212،

ریسشقاللبهد ییس بایسالکتال باااللتکهیستتیفااندیفای یلگوکهن
اییا فااتیهو یمنییها ارهاینباسالکرشوامیآغازطلبماحلهیزتال نیی.

باسدییایچگکیرینلجامبهساینجامتاکندمیمبایزه ندیفای»:یستمنشقدونگی.
 یابهیاکهیستیری ایر ایینیطبر خوابهخواکامالَ ندیفایت،یفاا
ار یبیزبشویندکهلتین زیچنیبنابای؛یرایم ییتحولریشدیِجلم ندهایفای

اییارجواهاینلا یتمامایبالقوهطویبهبلکهشوا،کیتحا یییافشگیتیفااونگی.
نیی ِایگجهتنوعهاریستیییلگوکهنندیفایند،یفاینییاییز؛ایندیمینیا ندیفای

یستینیایلگوهاکهنسمتبهینیچن یزفاا مننوتجابۀ،ینیاتجابۀ ردهیعقبه.
رماندگای،یفایشناخش یتجابهیست؛یجمنریباسشانکهن،کهیستیرین یز یجنبه
کیلۀیرسبهزینیافشگیتیفااکهآنجایزنیبنابای؛ستیماایر ایخدیتجابۀریمشنال

یالما،).«گافتنظاای مننوینیاندیفایییآ توی یمشوا،میخشهیباینگیلگوکهن
عافا اییخواشناسبازینونگیتیفااۀینظایریینیز(211-212ر213،ص1385

اییاکینزاییتباط سالک»یمشنالندبُنامهم،یبتایطویکههما . ندیفایمحویای«
سالک»آ یطکهآمدهاستهبیایرنمکاشفۀقیطایزتیفاا  هاهیالیزعبویبا«

قتیحقباساینجامیست،ییرینیدگییاشماحلۀنمواگاکهیناخواآگاهمخشلف
بهباریسدیمدیییاماحلۀبه،یستییرینییایچگکینمواگاکه یخو رجوا
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یابیاسشآ یزحاصلجۀینشکهابدییماستییرینییایچگکیبهآ باد ییسیگانگی

یستکمالبه یناشذهنناخواآگاهاتیمحشوباخواآگاهیتحاایز»تنهاکهیکمال.
ینلا رشوایمزیاهنامد،می«یری یمشنالیفشای»ونگیچهآ یتحاانیهمیزرشوایم

«خوا»بالقوةیمکاناتیزکاملیآگاهیننیخواهدفنیریالتابهآ لۀیرسبهتویندیم
«ابدیاست یست،یشناخش ندیفاییساسادتیفااندیفای»یلبشه(223،ص1391ونگ،ی).

نیگوی).«اایگیییییخاصیرنددیباابد،یبمشناالکامالدیشیشخ،بخویهدفاایگایننی

195،ص1371لفاا،یر خوا»یسشقاللکهباشد یگونهبهدیباخاصیرندنییر( ای«
کامالد یمقولهندیفاینییرشوانیمأتیجمنیآگاهریجمنناخواآگاهعلمارارانۀیم

 ییتحولریشدیجلم ندهایفای یابهیاکهیستیری ایر ینیطبرناخواآگاه
یرامی سالک»چهچنا . ییزل یلگوهاکهنا،یانایسفن ییاالر مننوسلوکای«
ایخواآگاهحقایتباغلبهبارکندیم سازهیشبی لهیمشخایییخوایمشنالذهن

بهکثاتیز یمفاهآ ،ایکهشوایمناخواآگاهنیتنیب ف ارییایعافان یتجابه
ینویینیبهاشبهبدلکیتایرمبه قتیحقآ ،یافشییهنیچنای.یسندیمرحدت

عایف»کهشوایم یسدمییعدسیشیهوبهآ ای« ایا توسنهگونهنییجۀینشایفاا.
:(33،ص1379ک،ینییرای.)کندیمبوا خدیگونهای«یباماا»یحلاس یخوتیشخ،

ایردیری یزریسکزچندی جان 


ایرردخرروی ذیتظررلعررال ارهررا


(192،ص1359عطای،)

تاب محدراةکهجها ، نویمماکزبهار یبملموس ایانیز«سالک»طویکههما 
مجل رینیعشکلخواتیشخ،یایرنبُندبهراشویممش،لیست،یعدس ارهاین

:بخادمی
ی ااهکرگرای ،کااهگ توآنهه



ی یرااهییخرواتروتو،ایآ هلت


(هما )
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کهیستفاارجوایزییهاجنبهکافندیفایریستییرینیشدینوعتفاا،ریععای

دیبافاایننییست؛یشناخش ندیفاییساسادندیفاینیی.کندمیزیمشمایفایاگایایزیییر

آگاهاشنیخوندیناخوشاایندیخوشاگوناگو  هاجنبهباخوا،یشدربلوغبازما ه 

یرتکاملریشدرخوابا«سالک»یهماهنگ(195،ص1383همکایی ،رلفاایر).شوا

یستخواایر باییایچگکیرآییم بهد ییسریزندگ فاراهارفایزیزگشیای

ونگی.یسدمیخوامطلو بهکوش رمجاهدهباگوناگو مایحلیزگشییطکه

رکمالهابهیابیاسترینشهاستیبیحاکشت،یفااایملایحاکتیستمنشقد

چهچنا (53،ص1384للکا،یب.)شوایمیهنمو باالتارباتا یماحلهبهییفاا،یشیفاا

یشدموجبکهیست«خوا»اییایرنماکزباخواآگاهانهساز  مننابهتیفااندیفای

اییشتحققیایرن ارهاینتمام ایکایگبهباا یجانیی.شوایمیشیشخ،بلوغرییرین

ندیخوشااگو نگوها جنبهباخوا،یشدربلوغبازما ه دیبافاا»که طویبه.یست

گاااآگاهاشنیخوندیناخوشاای یصدیعشرشجاعتشهامت،ازمندینیخواشناسنیی.

ا یبدیباشد،گفشهچهآ ا یبنبا(195،ص1371گای ،یارنیگوی).«یستایگچا 

فکاتسالک»ت،یفااندیفاآیزگشیایکهایشت یزییهاجنبهبا،نامهم،یبتای«

ریبازشناسبارشوایمآشناناخواآگاهتیشخ،شدةساکو ایرناشناخشهالتیتما

 بایییرحان یمکاشفهریععایکه یتجابه.دیآزمایمیییایرن یتجابهآنهاجش 

باشد ایایگزینیتنالنییالزمۀ.یستیقیحقاشنیخوکافرییرینیتنالبهرصول

ونگیدگاهیایزتیفاارستییلگوهاکهنهما باناخواآگاهایضمنینماایشکال

گایایفایایزیییرکهیستیخواشناسمایحلند،یفایریستیآامییرینیشدرییخشگ

.سازامیجدی
 :(Death & Rebirth) یینوزا .1.1

)یستتیموعن یلگوهاکهننیتامشدیرلیزیکییینوزی ص1379سخنوی،. ،37)

ونگ،ی).دیآحلا بهبااهییرلیعشقاایتجزءدیبامجدارالاتکهیستمنشقدونگی
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37،ص1338 یستتجابهاریزیناشر( یایرنیاگاگونراتیح یسشنال: ،هما ).

یسدیم«خوا»بهیتنالمایحلیطایشدهگشیششهکنایبه«منِ»یلگو،کهننییای(83ص

یز یخوایتماکزرخوایایرنناخواآگاهبهتوجهراشنیخوایتأملبا«سالک»که

ریهماهنگییرینناخواآگاهرخواآگاهنیبردیآیمار یبیخواآگاهریجلمانچاه

یعشدییرعزت سوبهاربایهتولدباراهدیمتنیایرن ندیبهرکندیمباعاییتناال

که(ego)منسالک،یعدسیرمآ ،یطایکهیکمال.یسدیمکمالبهراییایبامگام

(خواآگاه)یخاک ایانمحدراحوزةیزیی یا،یستافشهیتکامل(superego)فایمنبه

ینامشناهرنامکاوفجها اییعافاناتیتجابشوقرجشبۀایرگشییایمفایتا

رماحلهچهلگشییزبندکهشوایمنا ل«شهوا»مقدستجابۀبه(ناخواآگاه)ملکوت

:یستشدهیکیجا باییگوفکاتسالکجا ،بامالعات
کایربرایایدچنردی خرواایچروجا 



نوبهررراییبررراچررروآمررردخرررار ای


یمبرواهبردیگرانیرکمرنیگرا»:گفت


یمبررررواهخررررواطالرررربحقیقررررتای


یمبررواهمررنهمررهچررو حقیقررتای...


یمبررررواهگلاررررنهفررررتنررررویبخ 


یمکررااهمرریسررفابیررار چرراییررس


یمکرررااهمرررینظررراآ رییرررنسرررو 
  

عررررررالمیسررررررپاامیهاییغررررررای 


امررریندینلرررش خرررواعررردیلیرررک


گاررشمیمرریخررواجررا ایهمررهگررا


گارشمیمریصردذیهیرکهرابرهمن


(441،ص1388عطای،)

،(بقا) ثانوتولدبهیابیاسشربازگاتالزمۀن،ینخلشینلا اۀییندحلببایلبشه

یندگفشهکهچنا .یستیعافان بقایز یی فناهما ایماگ .«تموتواآن قبل موتوا»:
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ییتباطایماگنییعملکاا.یستالزمشاط،ییرحاتیحآغاز بای آشناسازماگ»

،یهانیکشب،یکیتاینمااباماگنیی.یستایکعابلتایعالیرضنایزیا جۀینشبا

رییایای والیهشک ه،یکل ص1338ااه،ییل).«شوایمایاهناا ... ناخواآگاه(17،

یتنال»بهتینهاایرکااهایکییخوایشخ، راربایهیایزیکهیستدهییس«

فکاتسالکب،یتاتنیبدکهیندکااهاایآ یزگای یارونگیکهیستنینویلشنیز

ریعف یخویایرن هاتیظافتمامبهاربایهتولدنییبارهشدمشولداربایهیمفهومبه

.یستا ینماجا رتنشد یکیایکهشوایم
:(Travel) سفر .1.6

.یست«سفا»نامهم،یبتتییریاییییلگوکهن هاتیموعنباجلشۀ نمواهایزیکی

 بایسفایز.گااایمبیتاکتیموعنبهمابوط یلگوهاکهنهمۀایکیبامنموالدسفا»

سخنوی،).شوایمیسشفااهیرشنگاینهقیحقااییطالعاتطلبایعهاما ساخشنیهلپای

گایانیسازمبهینیسازمیزکهایندیم یآرییهچو ه ییعهاما ونگی(37،ص1379

یرباعاییرآییم ریستحاکتحالایگایامخوف ریابهخطاناک یماحلهیزر

ناا ییهدفبهیابیاسش بایاینایشا ییااقییششرحاکتتدیرم،یآرییگ.ندییایمناسبش

توعفهاگزریستحاکتحالایلحظههاکهماندیمدیخویشمانندبهعهاما .اهدیم

ریناخرواآگاهرینرهاا  باییستیآامرتینهایبشروقمنزلۀبهیرحراکت.کندمین

 یلگوکهندیباایسشا عهاما ر( Bishop, 1999, p 177).مطلقیخرواآگاهبهد ییس

شواهاآزمو جااةرییالهیرسنییبهتاندیباگزییسفا ناا  بای»عهاما ییهنییای.

خطاهانییاویزییبهیییرگاااهبارتابدیمییاشویی هاآزمو خوایلشگیشاایا 

 ایانبهسفاکهگونههما (28،ص1388دنلو،یآ).«کندیمآغازییییسفاهاریرایم

ینکاافریناخواآگاهبهیخواآگاهیزسفا،یلیتأربهکههاناشناخشهکافرایر 

یییلگوکهنمه ۀیایرنمایزیکیکهشوایممحلو یری یزبخ نییینها  هاهیال

سفام مو به گایاشاعاهایزاشایبعطایقتیحقایکهدیآیمحلا بهنامهم،یبت
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بهکهبجاستیلبشه.یندخویندهییرحان سفاهاشاعایییرسببنیهمبهریستیاایخشه

 بای ینهیزمنیبهشایعافانمالتأتهیف هالحظهرعافا »کهشوایشایهنکشهنیی

یستهاسفانامهرسفاهاگونهنیی ایر مااجها یززیگاایهموییهعایف.

دیییارحقذیتبهیت،ال،یمننیهناریجها ست؛یآیزرهاجها باوندیی رجوجلت

یستییرینریایرن سفانامهم،یبت مثنو(37،ص1383،یکدکنینیشف). «یرجمال

ستییرایر ایقیحقاتمامکهشوایمخواعظمترییز مشوجهیآامتینهاایکه

کااسفادیباخواایر بهمنافتکلبرایک بایر مقالهچهلایعطای،.

عهاما رکندیمیطییمایحلنیی،یستیعشکافیرزچهلۀمنزلبهکهنامهم،یبت

بهمنافتکلبرایک بایفهمدمیتینهااییستفکاتسالکهما کهایسشا 

یستقتیحقهما یاک،ایر نییرکااسفادیباخواایر  قتیحقعطای،گمادة.

نیی.خویامییع ییرحان سفاهاعالبایآ ،کاف بای ر جوهارجلتریست

ایریستحقبهرصول بایسالکسفاکهرنامهم،یبتیکلبافتباینوعبهملئله

بهرابندیمیکمالکهیستکاا سفابا،نامهم،یبتایفکاتسالکریستوندیی

سفاباهموییه،یزندگ مننارییغاقتیحقافشنیرجلشنقتیحقایریسندمیمق،وا

افشنیکمالایمه ینقا،یینفلسفاچهرباشدیآفاعسفاچهسفانیی.یستبواهلایم

ریحویالتگاتییریعنوی بهعطایکهلتینلطفیزیخالنییرایششهیرییخشگرفاا

دیتأکخواها منظومهایسفامفهومباهمهنیی،یمننگای رجوجلتسلوکرقیطا

.یستدهیباگز یخویایرنینکااف بایییسفاۀیمابنقتیطاییهسالک.یستایششه

ایییییرحتحولنۀیزممشندا، هایسخشرهاآزمو ساگشیششنیاترکاا سفابایر

سفاباماشملیست،سالکسفانینمااتییری،نامهم،یبتریععای.سازایمهموییخوا

یهییلایس) مننو نقدنظاگاهیزآ بوا  یمزرتییریبوا یایرنبهتوجهبار(

حدتاایینهیناها، مننویتنالر بااایینۀیهااتیحنیبیایرن ییسشحاله، اییساط

یستیعقلمحلوس هاافتییهبایعافاناتیتجابشوقرجشبهغلبۀ سالک».  بای«

ریایرناییتغبهلیمناانگاکهاایگیم ییاییی سفا،ناخواآگاهایضمامییایک
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شگفتییاییرمانندییرح یتکانهسفاهاگونهنییآغازسا.یستدیجد یتجابهبهازین

یییهیفیاگاگونیلگوهاکهنباباخویالیالبهعهاما تیشخ،سفا،ا ییاایریست

،الیخ،حسعال نهاا سایاترسلوکمنزلچهلیزیسسالک.کااخویهدتجابه

یست یخوسؤیلیاسخافشنیییاییرزینآنجاای.یسدیم«جا »منزلبهال،رعقل

:کهدیگویمیرجا گو ای«یرم»ناگاهکه
جرا شروییدهسرالکی :گفتیرم



جهررا گرراابلرریگاایررد گاچرره


مرنسروای ایتروگارشیجها صد


مرررناییرررا لرررببرررایسرررید ترررا


ی ااهکرگرای ،کرااهگر تروآنهه


ی یرااهییخرواتروترو،ایآ هلت


جررا اییررا ایچررویلق،ررهسررالک


جررا یاری انرگاررترخرویاغوطره


ایردیری یزریسکزچندی جان 


ایرردخرروی ذیتظررلعررال ارهررا


(192،ص1359عطای،)

ی «سالک» باینامهم،یبتایکه سفاکهکاایشایهنکشهنییبهکهبجاستیلبشه

بلکه؛کنددیییتحققینیطبیمکاناتریمکانمخش،اتباکهلتین سفااهد،یم

 هاجنبهبهیابیاست بای یخوایر ایکار هدفباعهاما کهیست ندیفای

سالک.ابدیاست یخو«اشنیخو»ایییغاهدفبهتاشوایمرییاآ ایایضمینها 

بهخایج،جها ایرجوجلتبااییا،یمخشلفنینماا هاجنبهکهسفانییقیطایز

بهیغلبتیفااندیفاآ»چهچنا .ابدییماستییرینیسشقاللتینهاایریآگاهت،یهو

یز(431،ص1391ونگ،ی).«شوامینینمااناشناخشهینیسازمایییکشااف سفالۀیرس

ایس، اییساطنقدمنظایزریستسالکسفانینمااتییری،نامهم،یبتتییری،یریین

یجمنناخواآگاهرحدت سوبهخواآگاهکثاتیزیایرن سفا،خدی سوبهعایف
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بازگاتایراهدیمیفایآگاهیاییکبهییخوا جایآگاهیاییکآ ایکهیست،

افشهی ییاالریمشنالیخواآگاهرعقل کوایباز،یعافانناخواآگاهانۀتجابۀنیییز

.شوایم یمق

 

 عطار نامه مصيبت در ییالگو کهن نماد یها مؤلفه ليتحل. 1

عملخواآگاه،رناخواآگاهایضم،ییرینهیالارا یمییلنق اینماا

، رنظاایرنامدیم2«یتنالنماا»یینماا1هندیسو جوزف(may,1960, p 19).کندیم

،ص1359ونگ،ی.)کنندیمرییاخواآگاهایضمبهییناخواآگاهایضمنیم ام،نمااها

ظهوینمااهاقیطایزیجمنناخواآگاهاییلگوهاکهنکهیستبارینییباونگی(147

ابندییم ناخواآگاهینوعصوییزکهیستیینمااهانندهیآفایآامیری کهیانیببه.

دهیانامهم،یبتاینمااقیطایزکهیییلگوهاکهنبهعلمتنییایکهاندیگیمناأت

:شوامی ییشایهشوا،می
 :چهل عدد. 1.1

بایریعدیابهتوجهردنیآیمحلا بهونگییمثال هاصویتجزءزینیعدیا

اییا یژهیرتییهمنامهم،یبتایآنهاکیشناسیری  اییعدیانییتییهمحوزة.

ونگییشناسیری ای.اییاتماکز«چهل»عدا یمزکایباابااشایبعطاینامهم،یبت

، اریی).«یستیری ناخواآگاهرکیتایساحتندةینمارکاملرنهیمااچهای،عدا»

ص1374 ،113-115 ییمنناباییتمام،یستچهایعدام ای یزکهچهلعدار(

اییاخواایییعدانیینینماا ر یآزما،یآمااگینشظای،عداچهل،»عداچهچنا .

یزحالنیعایرشدهشناخشهکمشاینشظاییننیآ نینخلشجنبۀشکبدر کهیستهیتنب

.یستخیتایاریةکید ییسا ییابهناانۀچهل،عداآلنده،ینهباریبه.یستتامه همه

کییعملنظامیزگشیرییساس اییتغبهبلکهتکاییبهفقانهدیبایمکه یاریه

                                                           
1. Joseph Henderson. 

2. Symbols of transcendence. 
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«شوایمنشهگایایزندگبهیزندگ ص2،1379جه،یشویل). ،573 ای،یریینیز(

یستکمالرتیتمامناانهعدانیی کاریری   ییسطویهها جنبهنیتامه یز.

رساخشایایچهلعداگافشنکایبهشوا،میدهیاکشا ساخشایایکه،نامهم،یبت

ایقیطاسالککهنگاششهف،لچهلاییینامهم،یبتعطای.یستکشا یکلچایچو 

ا یمنییای.کندیمرگوگفتآنهاباریرامییشیشخ،ای، یدهییدمالعاتبهف،لها

بواهعطاینظامدهمهیز ییاییا،وندییچهلباکهشد کاملریافشگیکمالمفهوم

کیبایر،ینیناچلهیزیرزکیتوی میییقیطاسالکۀگانچهلمنازلیزمنزلها.یست

بهسالک،کهیستسفاا ییاایرچهل منزلای.شماا مننوسلوکقیطایطایگام

رنینماا یمفاهباوندییایهانیهمرابدییمکمالگایایانیببهریسدمیییغاقتیحق

یستچهلعداینییآر ییسطویه،یییلگوکهن ماحلهچهلفکاتسالک»چهچنا .

یستخلوتاییعشکافیرزچهلبامطابقکهدیمایییم  رگوگفتهایزیسیر.

باهلشند،یماخ،ییرح عویکهینیطبریهانیک،ییرحانموجوایتیزیکیبا شهوا

ایراایگیماای،گفشهسخنیرباکهیکلبایةیایمطلبیریزردیگویمسخنخواایی

(23،ص1388شا،یی).«شوایمحفظمشناعب یتنلریاسخرگفشاییصلطامجانیی

ریخشهرشنوایمیسخنیکلهایزکهیستماحلهچهلنییایفکاتسالک

 .گااایمآموخشهتجابه
 :درخت .1.1

رتطویایاتِیحنمااِ»که یگونهبه.«یستاتیحریشد یلگوکهنایخت،»

بوکوی،ار).«یستیشدگنوردیتجدشافاییدملشمایعشباینیبدکهیستای  تکامل

طویبها ییا هاع،هحوزةایآ نینماا هاییز رایختیزیسشفااه(21،ص1373

ر اییساطکامالد کااییرکهیستجالبچنا آ ،خاصطویبهنامهم،یبتایرعام

ماگ،یمنانمش مننباتات،».اهدیمناا ییخوا ینمونهکهن هاجلوهرافشهیییزآلوا

هلشندیشفابخارباکت، بایریز،ییسشاخ لعشایاهیگصویتبهیاگاگونرملخ.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه انجمن مفاخر                                                                                                      144

 

.دیزمیآ ایرکااهحلولاهیگایینلا یرمکهیرستآ یزینلا ۀناجوینمااین

یعدیترمانا ایییکهیرستآ یزاها یگیشفابخاریایمانتیخاصنیچنه 

«شگافندرزییساییآم ص1385، زماا). ،183 یزارمرلتیبف،لایعطای(

ایختبهواخسفاارمرلتیبمنزلایفطاتسالکریاایزامینباتاتبهنامهم،یبت

:کندمیرگوگفتیرباریسدیمنباتای
نبرراتیرری شررکاچررو آمرردسررالک



حیرراتزآ ساسرربزیتی »:گفررت


آمرررردهذیترررریآ چررررو یاکیررررت


...آمررررردهنبررررراتینفرررررسعابرررررل


آمرررد محرررامتررروییسبزیوشرررا 


آمررررد عررررال ساسرررربزالجررررام


توسررررتزبینرررراییرییریمعرررروت


توسرررتزیفزییررریالرگاررراییال


یسرررتترررویزایمرررا راییرجملرررۀ


یسرتترویزییحا رباکفتتوزگل


(373،ص1383عطای،)

دیتأکیراتیخ،وصنییباایختبارگوگفتایفکاتسالک،باالاتییببهتوجهبا

:کندمی

 ؛یستگافشهاتیحآ یزیی یساسبزایختر

 ؛یستافشهیتیبلاعینباتنفس بایلیالنیهمبه.یستیذیتییاک ایییایختر

 ؛یستسبزیو فاششگا محامکهیستعلتنییبهایخت ساسبزر

 ؛یستاهیگخاطابهی یینایبه ریآامیرمعدیته ر

 .یستاهیگیزیآام ایاهاایما راییرهاتمامر

یمنرانبرا گرایاهرا جنبرهخروا شراعاعردیترشرگافلیرتخبراعطایریععای

ریسرتهرا یکاتیرحیزناا ایخت نمااهاریستیفزراهایختنینماار ییسطویه
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نیزمرایاهییکهنیینیعاینامهم،یبتایایختنییراییاناد تمامریایزیندیفای

جرااییریسرتبایفایششهآسما بهساکهیستیایخشانیزاییا،آ بایناگللشن وندییر

؛ابردییمرآسما رنیزمعدیستیندیزةبهیعدیسشریستآسما رنیزمنیبماشاکوندیی

ییتبراطریهلرشۀیریاریکرنعنروی بهایخت،یهلشعال یزینلا ت،وییتنظامایاییز

ایخرتآ ایکرهییف اد؛ینمامی یرسبزییف اایرابدیمیمنناآسما رنیزما یم

رزنرردهنررده،یزییرشررن، نمااهررایز بلررشابرراکررااه،یترردیعییشررد ریفررشنحاکررت،

خروانینمراا مننراجوهاةاییینوی سوبهیفشنریبالندگرکندمیحاکتزیحاکت

ص1381، چشاراییویخالق.)اهدیمناا  ییتبراطیجراراینگمقولرۀبرایرنیییز(11،

.ابدیمینموایجاراینگیز یمزکهابدییمیتنگاتنگ
 :آتش .1.1

آت ».اییاینلا ذهنای ییسطویه یسابقهکهیستینیطب نمااهایزیکیآت ،

.«یرایمشمایبهباایزندگانجوهارشدهنهااهنتیرابهموجوایتۀیکلنهااای

کهیستایششههامللفاهنگراییساطاییینق نیتامه آت (31،ص1339،یاحقی)

ییآت مش اارارگانه ها کای یخورشاهدیینق نییتدیرمنامهم،یبت مثنوای

یمفهومچاخۀکیایخوامش ااعناصابا،یشیماهلحاظیزعناصا،یزکیها. ینیبیم

روندیینییبهد ییسصویتایریسندیمتناالبهایفنهرجاذبهیزیتقابلایر

یزیسطحایمش اا، هاتیماهنیبگاا نیی.کااخویهندکاملییگایکدی،یهماهنگ

ایعطای(51ر3،ص1373ونگ،ی).یستاتیحالزمۀکهینجامدیمیرحدتبهکمال،

شاهدنامهم،یبتای.یستیاایخشهآت یییلگوکهنهنینماابهنامهم،یبتیانزاه ف،ل

رگوگفتیرباریسدیمآت بهخواسفامنزلنییانزاهمایفکاتسالککه یهلش

:کندیم
سررازاهآترر یرری آمرردسررالک



ایزاهخرررامنبرررهالیزآتاررری


سررافایزطبررعمررایخی »:گفررت


تررازتیررزرسرروززرارسرریاگررام
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تلررتآثرراییزبرراقرشررها هرر 


تلرتکرایبروا ،گامیفشن،گام


ترروزهرر شرریطا رشرریطانییجرر 


تروزه ایما رایا عجبی 


تررروییحیررروینییرمبخررر یرم


ترررروییینلررررانینفررررسمیزبررررا 


(232،ص1383عطای،)

ییشروامریعا رلآتر  بایخواسخنا ایفکاتسالککهیییاتیخ،وصریععای

 مننرابرههر نامهم،یبتیزبخ نیییاایخشنایعطایکهیندیشتباالاتییبایتوی می

کرااه یاایزیسطویه،آت  هایژگیربهتوجهباخواه رکااهتوجهآت  ییسطویه

عا رلآ  براییهرایجنبرهنیچنیر،یبخاجا رآت  یاایزتیشخ،ایچهچنا .یست

اییییریریالیعملرنقر ا،یرخناانۀعنوی بهآت ،نامهم،یبتایگا،یایطافیز.باشد

یستآت تنهاهادهییدنیبای»چهچنا .کندمیفاییشا ارینبایباایایخ ارینتیتقو

،1378باشرالی،).«شرارایرخ،بگنجانردخواایییمش ااییز اررضومبهتویندمیکه

زمرا هر توینردمریکهاییایشایهآت آریشگفتیارگانگبهبایزعولنقلنیی(23ص

:دیفامامیعطایچهچنا .اایبگخوابهیییمنفایرمثبتیییزش
شرد جرا بهاتحقخطا یز



شرررد ییحرررا یییبرررایهی بررراغ


(232،ص1383عطای،)

.اییاعرایییزنردگرمراگمقولۀارعطفنقطۀایآت نامهم،یبتایگاهریععای

کرهیسرتیعاملعنوی بهراایگیمناأتمشناع  تیعابلیزمطمئنادیسشقاییتیرضننیی

 .بکاهدآ یزایباشدیزندگساآغازتویندیم
 :لوفرين گل .1.4

یزریسررتتیرریهمزیحررااییبلرریسررطویهایآ نقرر رسررتیعدجهررتیزلرروفاینگررل

،گلنیی.یستایییییگاای آفشا یییلگوکهننق یفایساتییابایکهیستییهاگل
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یسرتبرواهمقدسینباتمظهاکیکهن هازما یزهندرسشا تام،ایز»کهیست نماا

(124،ص1388لررا،یشمربهررای).« ینرریبیمررنییلنهررانیبرررای یرری،هنررد،م،رراایییآ ر

.یرایمرکایبه(آ )شایآناهر(دیخویش)شاییم هایلههباهمایهای ییایگلنیی»چهچنا 

ارۀییچو .یستآت رخاکباا،آ ،ییبنه؛عناصانماام،ارهنداییآبلوفاینگل

ریسررتآفشررا  یربرراآ  هررابرراگرکنرردیمررهیررتغشبرراایزیسررت،خرراکایر آ 

نیری(29،ص1389ای،یهوشررفاعردی ).«شروندیمربازدیخویشکمکبهآ  هاشکوفه

برازدیخویشرطلروعبرازیرنگرلنیری.اییاییگراای آفشرا گرلکایکاا،اتییابایگل

دیخویشرعاشرقعنروی بهکیکالس شنایزبا ایرشوایمبلشهآ غار بارشوایم

ا یرمیزکرهیندگفشهسخندیخویشباآ ییتباطایبایة اییبلشاعای ریستشدهیمناف

برالروفاینگرلبرهنلربتعطاینظاگاهنامهم،یبای.ایاعایینظامدییعطایتوی یمآنها

:یستبواهآفشا  سوبهی یییلگوکهنکایکاا
آفشرررا مغرررا عررریناییراچرررو 



آ اینیلررررروفایشرررررکیزاییرا


نهرا خویشریدمگاتچو یرگوید


جهرا یریر بریکااخویه چهمن


(183،ص1383عطای،)

 

 جهينت
اییلگروکهرن هرامؤلفرهکرهیسرتآ گرانارا یرژره نیرییزآمردهحاصلجینشا

هراناشرناخشهکافرایر  ایانبهسفا.یستایششهیعملکایباانامهم،یبتیییریمشو 

ر«سرالک»ینهرا  هراهیرالینکارافریناخواآگراهبهیخواآگاهیزسفا،یلیتأربهکه

بررهد ییسررریناخواآگرراهرینهرراا  برراییآامررتیررنهایبررشرروقمنزلررۀبررهیرحاکررت

یخواآگراهیزعارقنماابامویجهایخوا، یلگوکهنابسالک.یستمطلقیخواآگاه

اینفرسبیتهرشراضتییباوندییایایملنییایرگشییایمعدمیناخواآگاهطۀیحبه
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 ارهراین اییربرهرشروایمررییایجمنریناخواآگاهطۀیحبهیخواآگاهطۀیحیزایان

گراتیهردیعامرلعنروی برهخروا.یسردیمیثانزیاةایتیفاامقامبه«خوا»یننیایر ،

طرافبهیی رکهآنجاتا.شوایمفکاتکلسایشیشخ،بلوغر یایبلاباعثیایرن

نامرهبتیم،رایگفرتتروی مریکرهآنجراتراراهدیمسوقرحدتبهکثاتیزیگانگی

یجمنناخواآگاهمه نق رایتأثکهخویایمچا بهلگوهایکهنیز آشکای نمواها

یییلگوهراکهرننیریآگاهانره ارابویینعطای.کندمی ااآرییمابهیثانیین یآفااییی

نیریشرد دیییریدموجربکرهیستبااماشاکیذهنساخشایبلکه؛نکااهخوایثارییا

یشرکلریعرعای مراا ایرانای«سرالک»شرد یزنردینقت،یحقای.شوایمیلگوهاکهن

.یرایمرشرمایبرهتیرفاامه مایحلیزیکیکهیست مااییح بهبازگاتیزنینماا

مشنرالماحلرۀبرهریرارییرحرانکمرالکلبایملای زیاگایانماحلۀیزسالکگشی

 .کنردیمرنرهینماااربرایهتولردییآ یزیییهرارمراگیییلگروکهرنعالربایییدیرجد

رجرواایکرهیستکینخ،العیجمریلهامات،یب،تفکا،سانمو اینا،ایی یلگوکهن

همروییسرالکبراییییهکرهیسرتیاینرییهایری«قرتیطاایری».یسرتافشرهیتبلوی«سالک»

کیسرمبلۀیایرنماکهنامهم،یبت مثنوایموجوا نمااهانیتاباجلشهیزیلبشه؛سازامی

ایرتنببهاییینوزی یلگوکهنباقیعمیییتباطآ نینماا یمفاهراهدیمشکلییتییری

برهفکراتسرالکیابیاسرشآ یزحاصرلجرۀینشکرهیسرتتیفااندیفایاییا،آ یونگی

ال،رعقرل،الیرخ،حرسعال نهاا سایاترسلوکمنزلچهلیزیسکهیستکمال

یثبراتبرهییخرواتیصرالحموینرع،ساگشیشرشنیارتیزیرسریسردیمر«جا »منزلبه

نردیفایمحرویای«سرالک»یمشنرالندبُرابدییماست فکاییخشگربلوغبهریساندمی

عبرویبا«حقییهیرندهایسالک»آ یطکهآمدهاستهبیِایرنمکاشفۀقیطایزتیفاا

براسراینجام،یسرتییرینریدگییاشرماحلرۀنمواگاکهیناخواآگاهمخشلف هاهیالیز

برهآ براد ییسریگرانگیبرهبراریسردیمرحرقدیییاماحلۀبه یخو رجواقتیحق

.یستکمالبهیابیاسشآ یزحاصلجۀینشکهابدییماستییرینییایچگکی
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 مقدّمه

شا عا ایای ییبزیگعایفرلندهینوشاعا،، اابویینعطایمحمّدنیدیلدّیفایز

ای ممشازگاهیجاکیهاکهماندهیباعیمشنوّعرمشندّاآثای، هجاهفش عا لییریر

ریستعیتاج تندیاردهیع،31غزل،811یز یبشاملیروی یا.اییا یفایساتیّیاب

یرخواتوسّارامدهینوی یاایآنها،فایری تندیاسبببهات یّیباع یکشابشکلبه

.یستافشهیشهاتمخشاینامهعنوی باجدیگانه،

عویلبایسامانندکهیستیعافانر یمیتنلعمومادربلندرکوتاهها دهیع،یر،دیع،ا

یست غزنوییسناةویشااآریییشنای ، رییتوینایخوببهها،دهیع،نییۀهمای.

 موییایز.یستایگچا ییابفنو رتازهنیم امزبا ،ف،احتثیحیزشاعا، یسشاا

یزیسشفااهاهد،یمناا  عالعمندع،ا ،ه شاعای  اییبلمانندزینعطایکه

شوایمافتییایکندهطویبهیرآثایتمامایکهیست ینجومم،طلحات یسا یمای.

یاایخشه،موضوعنییبهجاکیکهوی یاهاش رلتیبراه ةدیع،اریر،ةدیع،

ایگانهاریزاهبارجبهیخاصّتوجّهشاعاده،یع،ارهاای.اییند اشایبتیّیهم

شوایمیاایخشهآ لیتحلبهجانییایکهکااهیلبارجمنطقة چاماریزیشناینیی.

752-747)یتف ّلیتقر(129-124ر37-31) یایر.ملیت،حبهعطایوی یامخشلف

.یستشدهینشخا (828-823ر


:یاصل بحث
:شوایمآغازایزمطلعبااه ةدیع،ده،یع،نییرّل.1

یاریستمااماریرز یگاخوییماامچا ِ


الغاسررتیریَرراریی ِمگررایزشررفقت،نیلررت
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.یستتیب47یتف ّلچامایرتیب59 یایر.مچامایدهیع،نییاتییبتندیا

الیزییهمهشاعا،نیبنابایست؛یهاینلا ینجرفلک کایبیفارییرفایبآ ،موضوع

مادیملشق،یاتییبنقلیزیسراییایمباحشیرهیاازییاهآ  ظاهاها ییبایزبهبلشن

یلبارجمنطقةاییفلکصویةایبایییخوانظا کندیما یب باهیزبیتاتبهییهاباج.

یماهیزیسا ،ییاایریاایزایمآنهایزیکیبهتیبهاایرکندیمآغاز(حمل)

:دیگویم(حوت)
نیلرتبراهریچفلرکیخشانهنهگفش غلانی



باتاسرتییرنبلرییخشایزراریستیزفلک


شروامریگر فلرککانجرایرامریآنجراکای


یخشاسرت؟جا ِآنجاچهشوامیگ فلکچو 


عاجزسرتمروی ماننردنگو طاسِاییینتن


یاسررتبرریماغرریماننرردبررالایمییررنایال


:اییایضافهیشیب یایر.مچامجانییای
یعرررر زامررررنجّ یخشرررراکررررزتقرررروی آ نیلررررت



محویسررررتیییرکررررش ِمررررایرییعررررامِسابلررررا


م،ا برهایبدبخشولئملسشایگا ،ریفلک هاصویتیبشدیکهنگاهنوعنیی

رشوایما یبنظاآ یزباگاتریِعایوا ،ییاایسپسرشوایماینلشههاینلا 

یکثاشناایشوا،یمینگاششهخبایبرای یحرساگاای سشایگا ،ربارج،یفالک

بهعطای.کندیم گاجلوهه ،اهیغرخویجو،ینظام،یخاعانناصاخلار،اِینظشاعای ،

:دیگویمنیچنهاباجبیتات
آشرشیگراگباهتوباکندطبنیسگزگا



ناسرتشریاِیرکرهای براز یربراهیزه آ 


(5/328نیگوها).عِناارلجاجت،یبدیصل،یبدساشش،ییخوسگ:یطبنسگ

(باها ).بیفارلهیح،مکارنفاقبهصللِ:یآششگاگ
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(اهخدی).کاا  گالهیح: بازیرباه

رییخوسگ ِیریزیلبارج،منطقةاییفلکصویتنینخلش،(حمل)باهباجیگا

اِیشباه،نییریعع،ایکهچاییرست؛ گالهیحیزه آ کند،صللتوبامنافقانه،یبدیصل

.یستنا

اییاباجارتمامِیِارسشیننیث،یتَثلنظاِبهیشایهنجوم،یحکامایباه،بوا ِنااِیش

(عوس)کما باجهمایهبهارهاراییندفاصلهباج،چهایایجه،121گایکدییزکه

 بندةدیع،ای(121-121ص،1375ی،عم.)ندیآیمحلا بهیآتاای نایۀمثلّثجزر

:اییایشایه اشایبرضومباا،یشرباهۀییبطبهه ،
شدییوسشهکامرعدلشدبلشهگاار طاقچو 



سررربحانَهُهیرررا شررریاشررردهمدسرررشهی بررراّهبرررا


:ایر
مارروغِرراّهمیررا ،ایایررد گرراریررا ِگاچرره



عنباسرتبریریراچ بریخرا یزگراریینزینکه


(اهخدی).یستناای کاا ِاخالتیزهیکنا(:ایششن)بوا ا یمایگار یا

ها یششهظاهایدریست بحاِگارِیزینوعاُمِر(ا یغ).یکوهگاراُمِ ِمو:یاچ 

(اهخدی).باشد(بالن)ریل، بحاگاراها 

استبهیستنهنگینوعکهعنباگارایعنبا،یماهشک یزکهییخوشبوةماا:عنبا

(نیمناهخدی،.)دیآیم

کند،یمجایباخالتِ،یفلکصویتنیارّم،(ثوی)گاریفلکصویتکه دیایگا

 گاررندییاییییایایرینیزمگارعال  ِیزکیچیهگار،نییکهاییزناو؛فشهیفا

.لتینتیّخاصباریریعن

 یارنبهنافبایستگارمهینثوی».یستتنه ینآسما ایباجنییشکل:گار ِیا

(138ص،1351ی،صوف).«لتین یااررکفلیییر»ر(319ص،1332ی،ارنیب)«دهیبا
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.«یحمقمکاگا،ز ،ایرغکاهل،»بااییاااللتباجنیینجوم،یحکامای:گار ِخا

:(325ص،1332ی،ارنیب)
ایمبرازجرا تروخویهنردجرا ترویزییکاارگا



ییکاستصدهزییی جا ،یککو خاکزینکه


ارآ  بایاییا،یجانیِارسشتوعّعِتویز،یفلکصویتنیسوّم،(جوزی)کایارییگا

چویفلکصویتهزییی بابایباتو،جا ِ کوخاکیزذیّهکیچایکهنکن؛ بازجا 

:ستییر
ییفرالارز جامرهآیرد،خاچنگایچومه



ایسرتیرااهییمراههرزییی خرواچنگزیر


ا؛ینگکینفالبهییآ شوا،رییاچهایم،باج،(ساطا )خاچنگاییگا(عما)ماه

.کندیم اییااهییماههزییی خواچنگالبایرچو 

منلوباتیمّا؛دیآیمحلا بهماهعوّتنقاطیزریستعماۀخان،(ساطا )خاچنگ

یستنیچنیارنیبنظابهکااییهارها خورخلقثیحیزساطا  ییزگاِآشکایه»:

383ص،1332ی،ارنیب).«ارست اییامناسبتتیب ِاییااهباکه( ،گنگ،کاهل».

:(383ص،هما ).«باا  جابه جایزسخنایرغ»ر(325،صهما )«گَاای رمشلوّ 
ییفالارز جامهآید،خاچنگایچومه



ایسرتیرااهییماههزییی خواچنگزیر


.یستکاا یهننهیسباهمایهفخا،بایفشنییهیزهیکناظاهاید:یفشنیهنابا

باج،(یسد)ایشیز؟ ایییمباگامایا جلونهیسرتفاخاباای ،یشچو ه یکتا

:ستییهناریربازنِیزمایای یششکایگاهکهاییزبا ؛باحشیینج ،
میرلبهآمدجوفار نما ِگندمچو خوشه



جوایسرتیکییِایکوندهدتباگیکاه


(اهخدی).دییریمجورمزییعا یمایاشایبکهخوایُریستیاهیگ:جَواَی
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تروبرهیکراهبراگراییایریاریرر اکرایییبرهلیرمشار ،باج،(سنبله)خوشه

مرویانیریایهر  گنجروینظرام.یسرتییز یبرجوایِانبالبهخواچو اهد؛ینم

:یستگفشه
طررررررافآ ایسررررررنبلهی عَررررررشیی



صررررافی اینررررهنکررررااصررررافهبرررری


(223ص،1334ی،نظام)

یسرتثابرتاهیهم،(خوشه،عشیی)سنبلهیفلکصویتسشایگا تندیاِکهجهتآ یز

:ایشتتوی ینمیریزیبخاندگتوعّع،کندینماییتغر
نبراافامرا جونی تایزرییسلیما چو 



فامانباسرتمایگویی،یگاجوسنجی،نی 


ما یسل )«اینندرنهااندما یسلنامعا یزیبن ییدیجما»: اییلخییبیبن. ،1382،

(43ص

(اهخدی). یذیّه،ییندک،یکم:جو ین

یگانباا،یی(دیجما)ما یسلفاما  یذیّههفش ،باج،(زی یم)تایزرکهیحالای

. یکااهیعبثرهواهیبست،کایوتعیمط(زی یم)تایزرکهییبگو

یرزکه(باه)حملباجساایدیجماکهیستآ  بای(دیجما)ما یسلنباا فاما 

به(باه)حملمقابلۀنقطایست(زی یم)تایزرربواکااهیعالمیینویرزیست،سالنوِ

:اییندفاصلهه باایجه181ردیآیمحلا 
بِجِرهطراّیی برهراسرتیزبفکرنترایزریین



باسرتایکرژامکهبینیهمیییتایزرچو 


تایزرایعقا چو ز؛یبگاساعتر گاچایهبارکنیهایی(زی یم)تایزرنیی

.ستی

سشایگا یزیبن ها،صویتنییشکلِنظایزکهاییایشایهتایزر،بوا ِباایکژام

:(182-183ص،1351ی،صوف).یندگافشهعاییزی یمباجایعقا صویت
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کرااتوزچو تنترآریاشلتایکما چو 



اَیَسرتتیرا گراجنبرهایباشردترایعجببس


(اهخدی).هندییکما باکهتوزایختیوست:توز

تنرشد ایندیزیتةآماارگافتاستبهنه ،صویت،(عوس)کما فلک،یرعش

یربایتوینینمیننی؛یباشندیششهجنبهای ایتیگالتینیتنجّبکاا،چو مثلتای

:یبجنگ
فلرککرایننایدشامخویاتیی یزبُزچوه 



بازیگاسررتترروبهررارزشرربریرزبُزگافشررت


(اهخدی).کاا اخندیینموا ،یسشهزیکاا ،تملخُارهزلیزهیکنا:گافشنبز

تایفلکنییکهاییز؟یکاینمخجالتخوا یییزاه ،صویت،( جَد)بُزمثل

.کندیم بازنق تو بایرگافشهاخندییبه
ایمگیراعرال تروگِااِیسرن،ایاتیگراالو



چنباسرتبراگشیه یییسنیینآخازینکه


( ییمپوی).شد ایمح زیچبا:گافشنای

ایانبایتوینیمکهنکنالیخایا،یسنتوبهیگاازاه ،یباجالو،یفلکصویت

.شدخویهدجمعتینهاایبلند،یسننییباالخاه؛یکندییییحاطه

عبایت،ابدییمییتباطینلا باراییا مااّرییایان هاااللتالو، سویزچهآ 

یزیست آلو،ربیسشکارینبه،یآبماغِرسمویرسنجا نااند ،ایختزها،یکای:

:(342،339،337،334،332صص،1332ی،ارنیب...)ربندگا رهاخانهیکیس
آنررکچررا ؟یزبهرراطاررتایماهیررا بینرریچنررد



یحماسرتچرو ِنیلتماهیرگاتیصفاچامت


رعشلرسختموتیزهیکنا،یست«یحماموتِ»وی یانلخیزیبن ای:یحماچو 

(اهخدی).سختیماگ
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رزیاچامت؟ نگایمچا طاتِایییاریزاه باج،(حوت)یماهاریکتا

سختماگِیننییحما،موتنماالت،ینیریعنیماه،ینیبیمکهه آ رشدهاهیس

.یست

ا یماه یستآمدهصوییلکویکبای،(نیسَمَکَش)حوت: ییآ رنیسمکشکویکبِ»:

خایجکوکبچهایرصویتنفسیزیستکوکبچهایریسآ رخوینندحوت

یعظ فَاَسیاتباخوینندمقدّمسَمَکَةییآ کهیکییست؛یماهارصویتِرصویت

یزیست ییششهارهاا یمریستیلمللللهۀماأکویکبِجنو ِباگایاریرجنو ِای

(221ص،1351ی،صوف).کویکب

رتیب43 یایر.مچامایکهیستوی یاهاش رلتیبةدیع،گا،یاةدیع،-2

:ایزمطلعِبایستآمدهتیب49یتف ّلچامای
سُرربحانَهُآسررما ،هفررتترروایگرراهِحلقررۀی 



سُربحانَهُجهرا ارهاتهیه یُاه تویزر 


بایباِایقیخالۀهمعجزِیظهایریتنال بایرصفرصفتاییستهیّدیتوحةدیع،

یر ربااهنامیلبارجمنطقةیفلکصوییزن،یاییةدیع،مانندچند،یاتییبسارا یزیس.

آریا اییبیتاتعبل،ةدیع،باخالف.هلشندییلهعدیتدِیاینهاییۀهمکهیستگفشه

یزصویتنُهنامسپسکند،یمذکاییسشایهینجچهاینامت،یبچنداییبشدی.ندییاآنهانام

 :آریایمیبیتاتبدر یییفلکصویتاریزاه

ایاگرررررای ّصرررررنعِایریایررررردهی چاررررر بگارررررا 


سرررربحانهکهکاررررا ،اینگررررااُیهررررا اینررررهریررررن


شرررک ینررردییر طررراسریرررنبخررر یبرررارنرررومررراهآ 


سررربحانهبرررا ،ایررردهچرررو مگرررابگارررایدایررردهصرررد


کهکاا ایسشایگا به.بنگاایاگا خدیصنعایربگااچا ات،یب،صاحب ی

کننگاه،ایخاندیمدیمارییچو که خدییستمقدّسریاک. دهیخمنو،ماههالل.
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دهیاچو آسما تاندیگاایمچا سشایهصدرگافشهعاییرییرنهآسما ،طاسِریست

.بنگاانیزمبابا 

:یستشدهیاغامه ایتیبکیصویتبه یایرچامایم،اعچهاینیی

جهررررا ایآیاشرررربشَررررناِعَیرررراَری ایفشرررردچررررو خرررروی


سررررربحانهخرررررویهای ،اریزآ ینررررردیزاسرررررابررررراترررررا


(باها ).ندیگوییعال ۀمجموعیطایفمغا ،رمااق:اَری یعَ

.شال،(اهخدی).نازکیامییباۀجام:شَنا

خویهای ارتایوشاندیمجها باشبۀجاماا،یگیمفایییعال ۀهمشب،یرعش

.ندیزندیبساباییآ ،(یشامریمانی شنای)

(اهخدی).ا یشَناَ.یمانی شنایریشام شنایةسشایار:خویهای ار

:(231ص،1351ی،صوف).یندلیسُهخویهای ِ، شناارها
جهررررا ایآیاشرررربشَررررناِعَیرررراَری ایفشرررردچررررو خرررروی



سررررربحانهخرررررویهای ،اریزآ ینررررردیزاسرررررابررررراترررررا


هایزییگورماندیمییطال یخوشهبه(ایّثا)نییار.اییاسشایگا یز یتوشهشب،

.یستدهیییرسشایگا یزگللشا صد یگوشه

خوینندایّثاتقای ،ریجشماعیزشدهینگویۀخوششکلبا[خُااکوکبِهفت]جمله»

:(145،صهما ).«ندیگونییارییایسبهر
نیلررروفا گنبررردبررراعررراای اسرررتبرررهشررربهرررا



سررررربحانهگوهافارررررا گرررررا صرررررننتغایرررررتیز


آسما ،کبواِگنبدبامهایتر گاصننتتینهاایخواعدیتباخدیرندشبها

:کندیمیگوهایفاان

کنررردصرررحایفلرررکصرررحنییررردیکنررردخرررواصرررنعچرررو 


سررررربحانهشَرررررناَیا ،گرررررهکنررررردییررررردیفَاعَررررردی گررررره
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ارگاه.کندیماشتمانندییآسما ةگلشاکند،یمآشکایییخواصنعکهیهنگام

 شنایایخاا ریجنوبةسشایارگاهردینمایمظاهایی(فاعدی )فَاعَدیشمالةسشای

.یشام شنایریمانی

کهچهایآ آنهایزرخوینند صغانن ِبناتِیییصغااُ ّکوکب،هفتنییعا »

بَنات،یندانبالباکهییسهآ رخوینندنن یند،مابّعشکلِبا کهنن یزییارآ .

:(23ص،هما .)«نیفاعد،تایندیرشن
شررردییوسرررشهکرررامرعررردلشررردبلرررشهگررراار طررراقِچرررو 



سررررربحانههیرررررا شررررریاشررررردهمدسرررررشهی بررررراّهبرررررا


اررافتیساما  خدیرندکامِرعدلوست،ییه بهآسما سقفکههمگامآ یز

.گافشندعاییگارهگیایایشرباهباج

ۀمثلّثیزنه ،باج،(کما )عوسهمایهبهینج باج،(یسد)ایشیرّل،باج،(حَمَل)بَاه

ی،عم)گاندیکدیطبعِمویفقِ،یلمدخلصاحبِعولبهکهندیآیمحلا به(یآتا) نای

ه بایارسشیننیث،یتَثلنظاگا،یکدییزایجه121ۀفاصلسبببهر(148ص،1375

ظایفتبهنیاییةدیع،ایییموضوعنیهمشاعا(428ص،1391، ییزهما ؛.)اییند

:گفتنیچن
آشرررشیگررراگبررراهتررروبررراکنررردطبنررریسرررگزگرررا



ناسررررتشرررریاِیرکررررهای برررراز یربرررراهیزهرررر آ 


باخشررررررهمرررررراهیییهِایبگدیخشررررررهییمرررررراهگرررررره


سررررربحانهکمرررررا ،ینررررردییندیخشرررررهییتیررررراگررررره


رآریایمایکیباییهاللصویتبهرکااهذر ،(حوت)یماهییهایییماهگاه

.ییندیم(عوس)کما ایایتگاه

 ینۀناانکهآنهاستا یمفاصلهایجه،91یننیاییند،عیتَابنظاِحوت،رعوس

(148ص،1375ی،عم؛24،23ص،1382،اییلخییبیبن).یستیاشمن
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باخشهیماهییهایماه بَطن)یِشابهموسومعما،هاش ِرلتیبمنزلبهیستیشایه:

ص1382،اییلخییبیبن)(.یلحوت ،118 دهیاکیبایاییبلیهاللصویتبهماهکه(

:شواینمدهیاریفشهمُحاقبهآ یزیسرشوایم
کاررردایخرررو آامررریتررراکاررردبیرررار ی خوشرررهگررره



ییلررررما ،سرررربحانهبرررریکارررردگرررراار برررراالرررروگرررره


؛کندنیخونآ غ یزییماامالتاکادیمی بهشا ،باج،(سنبله) یخوشهگاه

:اهدیمعاییگاار با یلهیرسبدر ییازاه یباجالو،گاه
اشررررمن بررررااُمبگاررررااهگرررراان نهررررااهعقررررا 



سرررربحانهمیررررا ،بلررررشهکرررراان خرررردمتبررررهجرررروزی


کااهبازاشمن سوبهشَوله،یی،خوااُمرستییرعیمطهاش ،باج،(کژام)عقا 

:یستبلشهیرخدمتبهکماسوّم،باج،(کایاری)جوزی.یست
کنررردصرررحایزرچارررمهصررردریکنررردترررایزرچاررر 



سررررررربحانهیری ،زآ ِکنررررررردییررررررردیییخاچنرررررررگ


خاچنگ.شواآشکاییریزچامهصدتادیگاایمییهفش باج،(زی یم)تایزرچا 

:گاایندیمظاهافلکیری آ یزییچهایم،باج،(ساطا )
کادخنجاضحّاکییساکادبدنژیا گا



سربحانهکاریا ،چو باکادیییتگاریز


باج،(ثوی)گاراقیبکاد،خنجاضحّاکچو یظالمایکند،یساکا بدنژیایگا

.یفایزایمبایانیکارایف مانندییارّم،

امیعربایفایشتیایفابازییاییرهیعلآهنگاةکارکهاییاضحّاکایسشا بهیشایه

.یرخاندی ۀناانرعالمتگارربواگارسایرگازکهوندایبپدر یفاامیعبهتاکاا

(33-83،ص1ج،1338ی،فاارس)
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 جهينت

مانندیخاصموضوعاتبهینیطبطویبههاذهند،یآیم اابویینعطاینامکهنیهم

زبا ماغ،یسه،یّصوفم،طلحات،یمیتنلریعافان هالیتمث، یمززبا رانهیصوفیا 

یرایمآ اینظارتکلّفیبرسااه یزع،ا ،ه سخنویی چو ه زینیرکهآ حال.

م،طلحاتیزجملهیست؛کااهیسشقبالخوازما ایجیییعلومیصطالحاترموضوعات

یستبااهبهاهآنهایزیایکندهطویبهآثای ۀهمایکهینجوم یزدهیع،ارنجاییای.

ناا یلبارجمنطقةایگانهاریزاه هاصویتبهیییرخاصتوجّهکهشدهیبایسیروی یا

اهدیم  هاینیآفام مو رهایدگیهییرها کایزهییکای،نییایکهیستریضل.

یستآشکایات،ییبنوعنیییزیبن یزیرلندییا؛یی ینویریخاعان،ینظامچو یکلان

کااه،یتّخاذ سخنویایکه یوهیشخاطابهفقاراییارجوایرایییتوینانییکه

.کندیمیجشنا خواۀعالعمویاموضوعاتیزخایجرییفایطکایباایزمنموالد









 منابع

 ی،زنجانیخوی لیجللیت،ح،نییلمنجّمضةیر،(1382).شهماای ا،ییلخییبیبن

.ییسالم شوییمجلسیسنااماکزرموزه،کشابخانهرمکشو ای یمنااماکز:تهای 

 ، خلفبننیمحمّدحلباها. محمّدلیت،ح،(چامارم)عاطعباها ،(1342)

.نایسیبنۀکشابخان:تهای ،نیمن

 نییلدّجالللیت،ح، ییلشّنجعةصناالری ل ییلشّفه،(1332).حا ییبوی،یارنیب

بابکینشااییت:تهای ،ییهما

 ،تهای ایناگاهینشااییت:تهای ،نامهلغت،(1372).یکبایعلاهخدی.

 موعوفات:تهای ،ایراآلیدعلیّسلیت،ح،یلنلومجامع،(1391).نیفخایلدّ، ییز

. زاییفاایمحموااکشا

 ثارتمن،ویکوش به،یللّغاتا یغ،(1333).نییلدّا یغمحمّد، ییمپوی،

.ایکباییمینشااییت:تهای 

 ی،طوسنیایلدّین،خویجهۀتاجم،صوییلکویکب،(1351).عبدیلاّحمن،یصوف

.ای ییفاهنگاایبنینشااییت:تهای  ،مهدرنیمنزّیلدّدیّسلیت،ح

 قاتیتنلریحویش،(چامارم)ایوی ،(1359).محمّدنیدیلدّیفا، اابویینعطای

.دی یجارینشااییت:تهای ، یایر،م

 ینشااییت:تهای ی،تف ّلیتقلیت،ح،ایوی ،(شا چام)،(1371).ررررررررررررررر

.یفاهنگریعلم

 یرل،ج،شاهنامه،(1338).یبویلقاس ،یفاارس ،مطلقیخالقجالللیت،حلد

.یرزبها ینشااییت:تهای 
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 ناشناسیمشاجمیز،یلنّجومیحکامعل ییلیلمدخل،(1375).حلنیبون،ا،یعم،

.یفاهنگریعلمینشااییترمکشو ای یمنااافشا:تهای ی،زنجانیخوی لیجللیت،ح

 تهای ، مثنوایتیتنبرلغاتفاهنگ،(1381).صااقدیّسن،یگوها ینشااییت:

.زرّیی

 اسییل، یگنجهینظام. :تهای ،ا یثارتبهارزلیت،ح،مجنو ریلیل،(1334)

 .توسینشااییت



 

 

 

 

 

 ریالط منطق منظومة يریگ شکل در يتیموقع بافت ریتأث
 

 *يدیمج فاطمهدکتر 

 **نجاربوران معصومه

 

 دهيچك
چرهآ .یشیّموعنبافتریزبانبافت:شوایمیبایسکااییراربامشنشناسا ،زبا دگاهیایز
شراملکرهیسرتمشندیتولباحاک  ف ایننی،یشیّموعنبافتایتأثشوا،یمیبایسمقالهنییای

.شوایممخاطبرندهیگومکا ،زما ،
یبایسرعطرایایریلطّمنطرقمنظومرۀ ایرگشرکلاییییشیّمروعنبافرتنقر یژره ،نییای

مفرارو،صویتبهکهیمخاطبانر رتیّشخ،شاعا،یرزگاییمکانریزمانایشای. یکنیم
اییلطّمنطقبهتازهینگاهیژره ،نیییزهدف.یستگافشهعاییماکای مبنایند،بواه رنظامدّ
.یستآ  یمفاهبهشاایک بای

یاّ بای شناموضوعاتا یباهدیمناا ریستیلیتحلر یکشابخانهیژره ،یر 
زبا یزهاایسشا ذکاریلیتمث هاتیحکاعالبایعایفانهیشنایسارا ،یمشهبتن،ّبات
.یستجامنهباحاک بافتیزمشأثّان،یمجان عقال

 .عطایا،ییلطّمنطقمخاطب،،یشیّموعنبافت :دواژهيکل

                                                           

 ((fateme.majidi@gmail.com.ایناگاهنیاابوییسشاایای.*

 (masoumehnur@gmail.com).ایناگاهنیاابویایناجو کایشناسیییشدزبا ریابیاتفایسی.**

 29/2/97:تاییخیشیا 23/1/97:تاییخرصول

mailto:است.fateme.majidi@gmail.com)


 

 

 

 

 

 مقدمه
 پژوهش نۀيشيپ و مسأله انيب. 1.1

باحاک  ف ایننی،یشیّموعنبافتاینظاگافشنبدر ،ییابآثایلیتحلرشناخت

عبایتندگااند،یمییابیثا یدیییموجبکهیعویمل.لتیناییشیمکا مشن، ایگشکل

یز مخاطبر ییر،مشکلّ مکا ،زما ،: باییآشنایسیست؛یجشماعمح،ولاتیّیاب.

،یفاهنگ،یخیتاینۀیاییمطالنۀریمکانتیّموعنشناخت،ییجشماع،یاسیس دیاهاییر

یز.کندآشنامشنایشدهمطامموضوعاتیز اییبلباییماتویندیمآ ،ییابریعلم

رفکاینشقالایکهاییایخاصّیشیّشخ، هایژگیر،ییابیثادآریندةییدگا،یا سو

 ایگشکلایکهیستیعویملیززین ر فکا ف ارمخاطب.یستمؤثّای اهییند

اییییقیحقخویهرمفاروخویهخوا،مخاطبا ایکدیبا ییراییزاییا؛نق مشن

.باشدفه عابلآنا  بایکهکندا یب یگونهبهییخوامشنراایبگنظا

رنقردایریلطّمنطرقمنظومرۀ ایرگشرکلیچگرونگبایشیّموعنبافتایتأثمقاله،نییای

مرشندیتولبااگشیییتأثعویملیرعشکهاییاتیّیهمجهتنییبهملألهنیی.شوایملیتحل

. یشرویمرآشرناموضروعاتکراا مطامایشاعاهدفرامییمحشوی،بابهشا ،یباناسیی

ایسرشا رتیرحکاعالربایییخرواسخن،هااکیاییینیاتن،ّبات،اییلطّمنطقایعطای

نییلیالافشنی بای.دیگویمسخننیمجان عقالزبا یزخوااتیحکاایرکندیما یب

هابهتوجّهبا. یباناسییمشندیتولبامؤثّاعویملریشیّموعنبافت،دیبا یاایزسخنوةیش

: یکنیممطامییمقالهییصل هایاس عویمل،نیییزکی

یست؟ایششهاییلطّمنطقمنظومۀ ایگشکلایینقاچهعطاییزندگزما رمکا .1

یست؟ایششهاییلطّمنطق یاایزایسشا وةیشبا ایتأثچهیشیّموعنبافت.2
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 لت؟یچاییلطّمنطقمنظومۀ ایگشکلیچگونگای ییرعنوی بهعطاینق .3

لت؟یچاییلطّمنطق یدییینحوةایمخاطبگاهیجا.4

یباخرآنهاا یمیز،یستشدهچامیمقاالترهانامها ییارهاکشا ،اییلطّمنطقایبایة

: یکنیمیمناّفیستمقالهنییکااییرباماتباکهیی

آثرایلیرتحلرنقردریحرویلشرام،عطرایآثایریزندگمویاایخو  کایهایز.1
یزنردگرعطراییمناّفیزیسکشا ،نییای.یستفارزینفایلزّما عیبدیثا اابویینعطای

لیرتحلرنقردیبایسرکرالمبالغرترا یربوةیشر،ییابرلحاظیزییشاعاآثایلندهینویر،

؛کندیم

یفیوصتباهمایهعطاییزندگمویاایکو نیزینیعبدیلحلیزماغیسبال صدی.2

آ یاتارنّجایمحرراهدیمشامییعطاییرزگای هایژگیرلنده،ینو.ستییریشناییز

؛کندیمیمناّفییاریی 

تیّرهویمناّفریزیرسآ اییکردکنینیشفمحمّدیضااکشاکهاییلطّمنطقمقدّمۀ.3

ر ر مننرونامۀنلبکند؛یملیتحلرنقدیعافاندگاهیایزییشاعاشنا،عطاییخیتای

لیرتحلرنقدبهسپسد؛ینمایمیمناّفیند،ایششهنق عطاییزندگایکهیخیماارای یی

نیرییزییعطای ایایشیتأث،عطاییزعبل اهاییلطّیسالهیمنافضمنیاایزا؛یماییلطّمنطق

ایسشا یایمه،ایردینمایمایتفلییماغا  هایژگیربهعطاییشاییتاهد؛یمناا آثای

ا یربییایسرشا نۀیارییرلیرتحلیییسرتمنظومهنییتیحکانیتامنارفکهصننا خیش

؛کندیم

رجامنرهلیرتحلریبایسربرهکرهیصرایمالیسرهیثراعطرایع،اایجامنه مایس.4

طبقراتیمناّفر،ییجشمراعیریبراارت،یمننحروةایبرایةریراایزایمشاعاع،افاهنگ

یز ایت،رورنمرواهقیرتحقعطرایاریةخایفاتریعشقاایترهاسنّترآای ،یشماعجی

یجشماعریفاهنگموضوعاتبهیکلطویبهرکااها ینماییعطایاریی جامنۀ شناایی

.یستیاایخشهعطای
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مرانگرا ایینرد،توجّرهیزبرانسراخشایبهکهشناسا زبا باخالفکهیستذکاعابل

ایمرشنکرهیطریمحباحاک بافتیساسباجمالتمفهومکهیستیمشنساخشایبایمبشن

.گااایمافتیاییست،دآمدهییدآ 

 اتيّکل و فیتعار. 1.1

 بافت. 1.1.1

افتیای بای یژهیرنق  ایییمشن،فه ایعناصانیتامه یزیکیعنوی به«بافت»

خویننردهبه دیجدن یببافت،باهیتکباییابمشو یژره ریبایسریستمشنمق،وا

ییف را، کایباایشناسریمننمبحثلیذ،یشناسزبا ای(context)بافت».کندیمییی ه

ص1339ا ،یسراغارین).«شروایمردیررتولآ ایزبا  هاهرجملکهیست رایک(425،

بهناخویسشهایخویسشهشاعاایلندهینواییزیست؛ریبلشهآ نۀیزمبه حدراتامشن،ایتفل

ییجشمراعریفاهنگرنۀیاریی.کنردیمرتوجّهخواجامنۀماامرفاهنگ ریزمرانایشرای،

نیریبرهتوجّرهبراییابمشنکی.اهدیمعاییایتأثتحتییمشنکهیستیعویملیز،یمکان

دیرتولشرکلهمرا برهاربرایهتویندینمگاهچیهیست،آمدهرجوابهیخاصّبافتایکه

.شوا

یبایسرشناختایماریستشدهشناخشهبافتنامبهیشناسزبا اییمارزهچهآ »

مللمانا فاهنگایمقامرنزرلیسبا نزرل،شأ مناالبادیتقا ،یاییازینآ بهمشنبهشا

اتیآنزرلشأ یبایس(113،ص1381لا،یشم).«یستیفایساتییابایحال مقش ار

یزیآگاهموجبکهامباییبااتیآنزرلمکا رزما خاصّایشاییبایسیننی،یعاآن

ای.یستیعاآناتیآفللفۀرحکمتشناختردیتاارشکیفشننیبیزرهیآیمنن

بهشاایکموجبآنهاشناختکههلشنداگشیییتأثیعویملرایشایگاهزینمشندیتول

.گااایممشن

آ بهیفایسزبا ای یعدیزکهیست موییایززینحال مقش ابهگفشنسخن

یستشدهدیتأک رجهبهمشکلّ گفشنسخنییحال مقش ا،ینویییلبالغهصاحب».

اینلشهبالغتفاعدیست،شدهگفشهایشایبادیتأکبدر کهیییکالمراینلشهمخ،وص
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کهیشیّموعنیزیآگاهرمقامرحالایشایگافشننظاای(33،ص1391ا ،ییله.)«یست

شده،مطامموضوعبهنلبتمخاطبشناختزی یمیزیطاّلعاییا،عاییآ ایشنونده

آ بهدیباندهیگوکهیست موییاجملهیزشنونده،حوصلۀیحشّریسشندیارفه عدیت

.دینمامنشقلمخاطببهییخوامنظویتاکندا یبمبناآ باییخواسخنرکندتوجّه

زینیعاآنمطالناتای(register)اقیسمفهومبایشناسزبا ای(context)بافتمفهوم

اقیسیزمق،وا»:یستکااهفیتناگونهنییییاقیسیصطالمصدیدیشه.یستمنطبق

وندیی یبفهمییآنها یخویهیمکهیعباییتریلفاظبهکهیست گایالیالهاگونه

مویاعبایتباکه گایاکلمۀمانندباشد،یلفاظمقولۀیزنهیعانییخویهیست،خویاه

ریحویلریرضاعمانندباشد،یحالخویهاهد،یملیتاکییوسشهییه بهسخنکینظا،

بحث،مویالفظرمننارموضوعفه ایریستشدهمطامآ ایسخنکهیطیشای

(31،ص1391ا ،ییسشمیزنقل،1987صدی،).«اییا یرشنگا

 دیهل» اییبلییبطۀاقیسمفهوم»:دیگویم(register)اقیسمفهومخ،وصای«

یکیکهیستکینزا حدّبهتاییبطهنییریععای.شوایمشاملییبافتبامشنکینزا

تحقّقمشنصویتبهزبا ایمننا.یستایتفلعابل گایابهییجاعباتنها ،یمفاهنیییز

رشکلشوا،یمکایگافشهبهآ ایکه ییشیّموعنبافتبهیاسخایزبا نیبنابایابد؛ییم

محویحولکهایندیمییمننانظامییزبا اایبن ر(37ص،1393 ،دیهل.)ابدییمطام

.یستگافشهشکلمشن

 یتيّموقع بافت نۀيشيپ .1.1.1

ای ر کایهااشایب.کاامطام«ینوسکیمال»باینییرّل باییییشیّموعنبافتۀیّنظا»

شدینجامآییمانوسییعجنو  هااهیجز  هازبا بهلیعبانییفاهنگییی ۀ بای ر.

دیباگزیمشفارت هایر ،یلیینگل منشقلییفاهنگیمّا؛بوافه عابلتاجمۀآزیا.

نبوافه عابلا یلیینگل بایییلّفظتحتتاجمۀکاا،ینم بافت»ریهةزما آ تا. ای«

مشننه،یزم»یلیینگل .نظامویاجملۀبندرعبل هاجملهرهاریههیننیایا،یمیمنن«
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یصطالم1923سالای.اهدناا ییجملهتیّموعنریکالمایمحخویستیمینوسکیمال

مشنایمو ییایمحت،یّموعنبافتیزیرمنظویکهکاامطامیییشیّموعنبافت

(54ص،1393 ،دیهل.)«بوا

 ضاریمشنلشۀیشاایک باییفاهنگبافترتیّموعنبافتیصطالمار»یرنظایز

«یست 55صهما ،). مننامطالنۀیییشناسزبا ،«فا .آی.یج»ینوسکیمالیزیس»(

(58صهما ،).«کاایمیتلقّبافتاینق ییمنناتمامراینلتیم

.اهدیمینجام کایبافتایکهیزبانیست؛مندنق یزبانمشن،»شناسا زبا نگاهیز

کهشوایمدهیناممشنکند،فاییتیّموعنبافتایینقاکهزندهزبا یز مویاها

لیتاکهاجملهرهاریههیزمشن.باشد گایاا یبلۀیرسهاای نوششایای گفشایتویندیم

رمنناستاندةیایباگمشنیس(32صهما ،).«منناستیزمشاکّلریععاییمّا؛شوایم

آثایشوایمسببکهاییاژهیر هاتیّعابلکهیطیمحیست؛ایمحمح،ولحالنیعای

گااازیمشماهااریهگایایزاریهکی موجبکهیستیبافشیزباگافشهزیتمانیی.

.یستدهیگااییابیثاعنوی بهمشنکی یدییی

:یزعبایتندکهکندیمیشایهبخ سهبهمشن،ییجشماعبافتایتفل بای دیهل

کهایندیمیبالف،لایمحیییشیّموعنبافت ر.سخنوةیشسخن،من سخن،گلشاة»

نوششهایگفشهخاصموععنییایخ،وصبه زهایچچاییننی؛ابدییمرعوعآ ایمشن

(123ص،1393 ،دیهل).«نادندکهشوندا یبتوینلشندیم گایا زهایچچهریندشده

بهییشوایملیتحممشندیتولبهخایججها یزچهآ شناسا زبا یزیگاره

خواایمو ییبهمشندیتولهنگامشاعاایلندهینومنشقدندراهندینمییهخوامطالنات

یطیمحنهکنندتوجّهیثاخوابهیثایابیییزایدیباکنندیمهیتوصنقّاای بهرندییا کای

ایبدر ییمشنمطالنۀمنشقدی یزگایایگارهیمّا؛یستشدهآ  یدیییموجبکه

ایمحرزما مح،ولییاتیّیاباییزاینند،یمنایسامشنباحاک تیّموعننظاگافشن

مقاله،نییایمانظاگاه.اییاهیارسوییتباطجامنهبااتییابمنشقدندراینندیمییجشماع

.یستارمدگاهیابامویفق
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 یتيّموقع بافت تيّاهم .1.1.1

بواهحاک جامنهباکهیستییرضاعگاا ینمازما ،یز یباههایمشنها یدییی

آنا ،بهصله یهدیرشاعای  یسشارمدمیزیسامانشاها تیحمامثالعنوی به.یست

یساندیرجبهاریهنییاییییمدحدیع،ا عدمریرزگایبهنلبت دینایمرأسی.

.یستیرزگایحویا یزیناشزینش رینج هاعا ایرایانبهیالبلشگ

اییانظا یخوجامنۀملا لرفاهنگبهمشندیتول بایلندهینو سبببهیگاه.

ییتباطیفاهنگایییجشماعلحاظیزلندهینوزما بافتباتویندنمیخویننده،زما گششت

موجبیشیّموعنبافتشناخت.بازماندمشنیریعنیمننایکیزیستممکنرکندباعایی

.کندیمتاآگاهشدهمطامموضوعاتبهنلبتییخوینندهرگااایممشنبهشاایک

 یتيّموقع بافت یها شاخصه .1.1.4

.1:اینلتموییانییشامل ع،اهاایتوی یمییمشندیتولباحاک مه عویمل»

.4؛مشکلّ ایامییفاسشنده.3ی؛فاهنگرییابسنّترای یم.2ی؛یجشماعریاسیسیرضاع

بافتایاستیسرفاهنگخ،یتای(17،ص1374ا ،ییوینامدیی.)«مخاطبایامییاندةیگ

یست،لشهیزیمآ ایشاعاکهینیسازمخیتایباییآشنا.شوایممطالنهیمکانریزمان

موجباتایینیطبحویا جملهیزمخشلفعویملیثاباکهیفاهنگ فاراهارفایز

یااشاها ریمایحکومتیست،آمده ییمکا کیایاریهکیاییینلان یزهمه،

یززینمخاطبرندهیگوعاملار.باشدلیاخمشندیتولایتویندیمکهیستیموضوعات

هلشندمشندیتولباحاک عویمل رعویطفایتأثتحتهموییهییابیثاکیخالق.

 ایایشیتأثنییرشوایممشأثّاخواایمو ییبافتیزعامّهمااما یز یبخوا،یحلاسات

یحویل،یباطنا یجایزمشندیتولهنگامنییباعالره.کندیما ینماخوامشناییی
شاعاهدفر فکانۀیزمشناختیس.اایگیمبهاهخوا هنایسشندیارعدیت،یایرن

مدّمشندیتولهنگامایچهآ ایآگااامنلومتاشوایبایسدیبامشناییریریعنامییر

نییایرا؟یخاییستسا کی،یستکااهایک رمخاطبچهآ بایستبواه رنظا
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نده،یگویرعشکند؟یلقامخاطببهییخواهنامندینۀتجابۀ،یستتوینلشهندهیگوایآکه

یحلاسکجاهارکندیما یبیریاییکرفه حدّایییسخنباناسد،ییخوامخاطب

ایشاعایگاهیمّا؛کندیمریضلییآ حات،یتوضریشاییتبایست،مبه کالم کند

شوایممطالنهیثازینبندهاعا رکندیمخلقیی یثااریه،کیایلندهینو نادیقی.

یرزگایباحاک بافتایتأثبحثکهاییندمشفارت یفکایمخشلف هااریهایمخاطبا 

ییابشاهکایاییز؛گااایمزیمشماآثای،گایایزییابشاهکایکهجاستنیی.یستآنا 

یزتوینندیممخاطبا یرزگایی همۀایبلکهلت،ینخاصمخاطبراریهکیبهمشنلّق

اندیبگبهاهآ  ریاایزایمرگوگفتبهیفاضیمخاطببامشن،خلقهنگامای ییر.

رگوگفتبهندهیگوباگونهنییرکندیمباعاییییتباطمشنبامشکلّ ا یغایزینمخاطب

یاایزایم صویتبهیثاایتکثربواندمحدراسویابامخاطبا کهکیکالساریةای».

یزخاصیگاره بایییآ کهفاونییباییمشنلندهینوایشاعانبوا،ممکنگلشااه

کاایمدیتولخویند،یممخاطبا  گشییاایتأثا یبوةیشباتویندیمفاونیی. یرعش.

محدراییمشنباتأمّلفاصتکهاییاکایرساآریرگفشایباشنوا،یمییمشنمخاطب

 نوششایصویتبه دیییا هاناانهییهیزییمشنمخاطبیرعشکهیحالایکند،یم

ص1374ا ،ییوینامدیی).«یستفای اییبلمشنباتأمّلفاصتخویند،یم ،14 فه (

کهیستمه جهتنیییززینمخاطب ردیبگوسخنیرایکبامشناسببشویند ییر

.کندیلقاییخوامنظوی

ایّیلطمنطق ایگشکلیچگونگاییشیّموعنبافتنق یبایسبهحات،یتوضنییبا

. ییاایزیم

 

 ريالطّ منطق در یتيموقع بافت نقش. 1

 ريالط منطق یمعرف. 1.1

رسلوکمایحلا یببهیلیتمثصویتبهکهیستعطاییثانیتامنارفمنظومه،نیی

یاایزایمحقرصالیننی،یینهامق،دبهد ییس بایقیطایّط یزیایسشانیشییری.
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باشدکمالمظهاکههلشندییااشاه رجوجلتایکهیستیماغانیجشماع نییای.

عافکوهایکهدیگویمماغیسیزسخنرکندیمفاییییییهنمانق ،هدهدا ،یم

بهتاکنندیطییاشوییرسخت ریاهفتدیبایربهد ییس بایرکندیمیزندگ

یگارهیمّا؛گااندیمسفاماشاق،هدهدفاتیتوصد یشنباماغا .ابندیاسترصال 

یاسخکیهابههدهد،شوندیممن،افسفایزییجوبهانهباراییندریهمهییهنیییز

دینمایمسلوکماشاقییآنا راهدیمیمناسب  ریاهاایرگااایمآغازسفا.

ایگاهبهماغیسفقاا یمنیییزکهنییتامانندیبازمسفایایمهیزماغا یزیگاره

آنا بایباای ینهیآماغ،یسایگاهحاجب.ابندیینمماغیسیز یثاآنجاایریسندیم

.ندهلشماغیسخواشا کهفهمندیمرنندیبیمآ ایییخوااا ییراایگیم

.شوایمآغازییله اییرل یسشارامباییننترهیّدیتحمبایبشدیمنظومه،نییمقدّمۀ

ینفبهیسالم،صدییزیحاتیتلمذکابارکندیمیایییمشهبتن،ّباتشاعا،آ یزیس

اییا،تن،ّباتنیییاّبایصاییچایکهموضوعنییفه  بای.یاایزایم یفاعهمبایزیت

. یکنیبایسیی ریرزگاییمشهبرینیایرضاعدیبا

 دیاهاییرریاسیسعیرعارعطایاریةایاابویینگاهیجا،یمشهبیرضاعباعالره

؛یستماندهیباعگشششگا یزکهیستیایثیمفاهنگ،اییزشوا؛یملیتحلزینیخیتای

بهبهشاجۀینشتاایشتنظاایه یینیایی دیاهاییردیبایشیّموعنبافتیبایسایلشی

دیآاست یبایساشایی هااریهیزییاابویین دیاهاییررحویا منظوینیهمبه.

. یکنیم
 ريالط منطق بر عطار عصر شابورين ريتأث .1.1

بواهمویّخا راینامندی توجّهمویاگشششهیزکهیستییشهاهاجملهیزاابویین

یست چهایمعا ایییخواخیتایکهیست اابویینحاک یبوعبدیهیفایانیییزیکی.

یستنمواهایتحا تایمّا؛یستعطایع،اناابویهما کشا نییایمطاماابویین.
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اییهاییاینیررشدهکاسشهاییبلشهانیییرنقیزهفش ،رشا عا ایعطاییرزگای

.بواافشهیییهآ 

 یعدمویّخا رلا ینوایجغایفتمامعافایریلحاک خیتایمنظاایاابویین»

 کوههاایمنۀتاشوایمشارعیمارزکاشماحدرایزجنو یزکهیست یهیناح

تاطبسرگناباارگلشاایم(یکنونعوچا )خبوشا حدراایرشمالایهزییملجد

یاسیس مازهاایکهیکنونخایسا مجموعهیننیاا؛یگیمفایغا ایییگاگا ماز

اییارجوامناصاای یی  اابویینیکنونا یخایسانهمۀبادیتقاکشا نییعافبنابا.

ندهلش  اابویینییعطاییگاراییاعاییچهایگانه هایبعیزیکیماکزایکدکن.

(12،ص1375،یکدکنینیشف).«یستلیالنییبه،خوینندیم

کهیستنیی،دیآیماستبهاابویینخ،وصاییخیتای هاکشا مطالنۀیزچهآ 

یللاندیرکه طویبهیست،بواهخایسا نیسازم شهاهانیتابزیگیزیکیشهانیی

ایگو،شهانیتابزیگشا ،تاچهایم هاعا فاصلۀای»:یستمنشقدا یاینییاییبارزین

بوامحلّهچهایرچهلشاملمابّعفاسنگکیحدراایایشتیملاحشربوااابویین

شدیمایزیشسایساعدیبهآنهایزیبن که صدهابهکهایشتبغدیایز یبیشیّجمن.

(135،ص1359،یبارزین).ایشتعمدهگشیگاهینجاهحدراای.دییسیمتنهزیی

هموییهریستایششهیاسیسریفاهنگ ،یعش،اایرنقشهانیییست،مللّ چهآ 

ریندکااهحکومتآنجااییمخشلفحاکما ریستبواها یفاماناریرحکّامتوجّهمویا

ردییاینمچندی یعشبایریرنقنیییمّا؛یندایششهشهانیییرنقریایآبااینیسنکیها

شهانیییرضاعایینابلامانسببمخشلف،حمالترهاجنگرینیطب ایبالرحویا 

ایک،یچهایصدرسالای.کندیملیتبدخاکیزیتلبهیی ییفلانهاابویینرگااایم

یآامهزییحدرارشددییییدیعحطخ،وصاداابویینایرعمومادخایسا نیسازم

فاما سلطا کهنییتا.خویاندیمگایکدیگوشتیزمااما که طویبهشدند،هالک

یزاا ییجا رکااندخاجنیملاکرفقایباییغلّه ینبایهامنشمدی ،رکایگزییی تاایا
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،یجافااعان).فاسشاایحمتبایی مشنالخدیرندچهایصدرار،سالرافتینجات نابوا

(314-318،ص1345

،حملرۀیل،ّدریییحهمؤلّف.خویاشکلتغزی یزسنجاسلطا ، هجا548محاّمای

براغرزی  گراا یرطغعلّتا یبیزیسریستایاهشاممف،ّلطویبهییاابویینبهغزی 

رمرار شرهاهابرهحملرهیچگرونگیزخایسرا ،برهآنرا حملۀلیالرسنجاسلطا ضدّ

: یکنیما یبخالصهطویبه ییرندزبا یزییاابویینبهحملهکهدیگویمسخناابویین

شرهاایییارا یییزیعرومربکاانردیکوشایرّلاابویینماام.نهاانداابویینبه یریس»

یجامنملجداییطفالرماا،ز خلق،یغلبرآریاندحاا،شدخباییاا ییچو .کاشند

خرو ا یرمایکارشگا کرهکارشندملجدایییخلقچندی رنهااندایغیتغزی .خشندیگا

زاندملجدایآ آت ، گفشندمطاّزملجدییآ بوا،بازییطافبا ملجد.شدنددیینای

وییهایارهاهخاننها  بازآمدندبامدیایرزها.بماندندشهاایبایرزچند.بااندیماییسر

یخرشالفسربببرهییشرهامراام،بافشنردغرزی چرو .کاانردیمرخای ها سایرسفشندیم

مخالفرا محلّرتایآتر رکااندیمحاایمحلّشیزیفاعششبها.بوا یعددیقاع،یمشهب

کرههاتاوستییاا یبدربارعحارشدیطاللبوا،ماندهغزآثاییزکههایخایبتازاندیم

چنا یآییسشگریمجموعبدی اابویینسالاریزبند.بمااازینبهبوا،جلشهشکنجهرغیتیز

(181-182،ص1333، ییرند).«بازناناختخوامحلّتکسچیهکهشد

بهغزی حملۀبهزینکاملخیتایرخییلشّوییمجمل، اابوییننیایلدّیظهسلجوعنامه

اابویینای یفاعه هاجنگاه،یسرسختاریةنیییزیس.یندکااهیشایهشکلنیهم

:که طویبهگافتیرج

هارکااند کایهایمویلچپارلطمعبهاابویینایتبهکاییگاره553سالیالرّلعییبای»

دییّامؤییم553یآلخاعییبایکهنییتاآریاند،رجوابهیاینیر بزیگا ایااسشوییبه 

یریکلّبهاابویینزینریعنهنییای.بکاندییفلاایهلیزیگارهرکنندبازایشتییاابویین

کشبیز ینهیگنجرشدیممحلو عل یهلمجمعکهلیعقملجدجملهیز،نهاایاینیربه

یفتیمشمایبهاابویینییابریعلممنابعنیتابزیگیزربواموعوفه را یحنفمدییس.
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نیسنگخلاییترتلفاترنمواندغایتایرزاندآت ایییهاکشابخانهرشدای یرا یشافن

(3153-3154ص،1353،اییثیبن).«گشیششند جابه

رگافتیمسختاییانییماامبازینیعحطرزلزله،لیسگاهعیرعانییکنایای

.ندیشتییلهعدیلتبهیعشایور دینایم،أسیجز یجهینشرنموایماشوییتایییرضاع

یی اشوییاییاشنیچنمنطقهکیماامیرعشجویمع،ا یمییتباطبوا محدرابهتوجّهبا

بهزبا رکنندیمشکن یآفافللفۀبه،ندینماتجابهخوایزندگمخشلف یرزهاای

گارهنیبکهزین یعش،اارییجشماع ها نابایباع،یرعانییکنایای.ندیگاایمیعشایو

.زایمایمنهایعشایونییبهبوا،عامّهمااما رحاک 

 ریاهفترکندیمذکاییماغیس سوبهماغا سفا،اییلطّمنطقایعطاییگاچه

یاری آ ایشاعاکهیستیطیمحیزمشأثّا، رعایفانۀ یگایاهد،یمشامییعافا 

.یستبواهمویجهآ  دیاهاییربارافشهی

بهآریا  یرییباا یبنانجاتییهتنها،یرزگای ییجشماع هاینابلامانای ر

اکّا اییرنیییز.بخادامییلشییآنهایایرن ایاهارآالمبشویندتاایندیممنناعال 

گونهنییربوامویجهبواندگافشای مااما کهییهابتیم،باکینزایزخوا، عطای

ابدیبایامندشا یرمایما  بایزینیییهآنها،جل  شفاباکاایمیسن سارا .

 .یستلشهیزیمآ ایعطایکهیست یجامنهبافتمنلولاییلطّمنطق

رکنندیمتیشکایااشاهندیششنیزرشوندیمجمعه گااماغا ایسشا ، یبشدیای

:ندیگویم
نیلرتشراهییمراکراعلی بواچو 



نیلرتییهبروا شاهبییینیزبی 


کنرری یررای یگررامررایییکرردگا


کنررری کرررای طلررربیییااشررراهی


( 385-384)
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باکههلشندیآیمانیااشاه رجوجلتایکهیستیماامالحافسخنا ،نیی

بهکهلتینیکلیآیمانیااشاهنییعطاینظایز.گااندیهابالربتیم،باییزرجوا 

افتیاستیربهبشوی یییحش ساگشیشتیاتیییفایرین هایسخشدیبابلکه؛ عطای.

نهاا سایاتبارلتیناییشیمکا تال بدر مق،وابهلینکهکندیمدرییییمییماام

.یستخو صفاتجامعکهافتیاستییااشاهبایگاهبهتوی یماشویی، ها ریا

نییانگایبهلشند،اریی هاییجشماعطبقاترهاینلا نمااکهماغا یزکیهایمناّف

یابیاسشیزییآنا یایفشااه ییموضوعاتبهتوجّهکههلشند یفایااهیهمکهیستنکشه

.گااندیمگای یارخوااافتییمانعبلاچهراییایبازمیزندگییزشمندیمویبه

یزیبخاکند،تیهدیماغیس سوبهییماغا کهییییهنماعنوی بههدهدینشخا 

ییهنماازمندینماغیسبهد ییس بایکهماغا .یستخواییجشماعایمحبهعطاینگا 

کنندیمینشخا یهباعاعهحک به،هلشند یمویرثطویبهاییهبای عطای،جامنۀای.

هاینلا  بایبابهیطیمحنیچنایعطاییمّا؛نزیعرجنگانبالبهایشدندیمدهیباگز

یرنگاهیزهاوهیشیباعرایندیممجازعاعهقیطایزییییهنماریهباینشخا ریستمنشقد

.یستماارا

دییمماغا الایکهیعال مق،د سوبهسفاشوا،یمآغازهدهدتیهدیباسفا

آ  هایسخشباعبلیزکهکااندیمیییه سوبهییآنهاریستآریاهدیید یتازه

یفایااتیّیرحانگایبکهمانندیبازمییهیایمهیزماغا یزیگارهماحلههاای.شدندآشنا

فقاماحلۀبهماغیسا ،ییااییمّا؛ندییندییماکالتباییایرییرتوی کهیستجامنه

یااشاهقتیایحقلت؛ینخواشا رجواجز زیچیقیحقماغیسنندیبیمریسندیمرفنا

یقیحق«من»بهرکندیهاییخوا هاخویسشهرقیعالبشویندکهیستخوا کسها

ابدیاستخوا ینجرایاهاگونهیزشد یها بایوهیشنیبهشاعطایکهجاستنیی.

منبهباا ییر مجازمنیزشد یهایی، ظاهاییز یبیمویبهخاطاتنلّقیزیناش

.ایندیمیقیحق
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 ريالطّ منطق یريگ شكل بر یمذهب و ینید بافت ريتأث .1.1

ن،یییشد خلفامدمرامباییننترخدیرند یسشایزیساییلطّمنطقمقدّمۀایعطای

بهرکندیهایی یفاعه جانبدییخویهدیممخاطبیزرکندیمیایییمشهبتن،ّبات

.کندمبایزهییاریررنفاقهاباخویهدیمگونهنییربپاایزانیابایمبشنییساسیصول

. یکنیمیبایسییعطایجامنۀباحاک یمشهببافتنه،یزمنییایشاعادیتأکبهتوجّهبا

رمجاالهجماعترسنّتایفقهیماما کثاترتلنّن،عیّتامشیهب ایگشکلبا

چهایمسدةیمشهب هایگیژریزکهگافتشکلمخشلفمشیهبرهافاعهنیبیخشالف

ارییخواکهییجاآ یزردندییسحکومتبهیارییننیچنایا یسلجوع.یست هجا

نیی.یاایخشندیدتیعقمخالفا ساکو بهمشهبنییگلشا  بایبواند،یحنفمشهب

بهمنجاکهافتییریجماامعامّۀنیبسپسریحکومشعناصانیبیبشدییخشالفات،

(377،ص1393،یفارزین.)شدییسالممشیهببهمنشقدی کاشایرزیآمخاونت ایایگ

گاهیجاتیتثبرمقامکلب بایعمدتادیمشهبمخشلف گارههانیب یفاعهیخشالفات

.گافشندیمبهاه یبزییهاگونهیزهدفنییبهد ییس بایربواهاگارهییجشماع

یعشقاایتبا بازرعدیتمندی نزایفشایرتهمتحابۀیزیسشفااهبامخشلفمشیهب علما»

یعشقاا،ربارینااباعالرههیّلییسماع.کااندیمکیتحااشمنهیعلییآنا ،یماامتواة

کااندیمیسشفااهزینتارییز نظاجلباییسنسنّتیهلچهایگانۀمشیهباری یی.

ایششندخوادیعقابهحاکما  نییربواگایکدی نابوافقایمشهب هاگارههدف.

.کااندیمیعمل یفاعهتفکّایتگلشا  بایمدیسهرملجدساخشنباییهدف

(158ر159ص،1383ی،حلم)

 ییییخوایمشهباستیسمخالفا ،کاشایبایسلجوعمشهبیحنفنیسالط»
بااندیم مثلنهیشای یرزاییلملکنظامخویجهچو یمشن،ّبیشافنبهرزییتسپاا .

مشیهباری ییبا همکاییزناا ...ریباسالنیبویلف لمجدیلملکرییآسندیلملک
راسیس هادهییدبایباایگایا صهما ).«اییانوظهویییجشماعی ،153 نیسالط(

مبایزهآنا بارلشندینگایمیاسیسدةییدعنوی بههیلییسماعرهییماما ینیشبهیسلجوع
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.اییاخاصگاهیجاایرزعنوی بهیتوسیلملکنظامخویجهح ویا یمنییای.کااندیم

بهیینامهاستیسیزیف،لیحشّرایاینجامهیلییسماعفاعۀضدّبا یگلشااهیعدیمات ر
نیتاشوم»ییآنهارگفتسخنآنهاایتکفریاّایرایایخش،اصگارهنیییحویلشام
(211،ص1344یلملک،نظام).اینلت«عومنیتابدفنلرنیتانیبدار

 یمدیسهرملجدایرگافتیمآت  یمحلّهشبهاکه یآشفشهیرزگاینیچنای
توینلتینمعطایذهنبوا،دیشداابوییناییمشهبر یفاعهیخشالفاترشدیمای یر

باشدتفارتیبعیرعانییبهنلبت یمشهب هانهیکیزیناشیبدبخشریشومیزچهآ .
کهایشتیماامانتیهدیبهیسنخوا،خلّاقذهنباربواماارانگاه یزد،یایم

:دیگویمیمشهبتن،ّباتیاّای ر.بواندتن،ّباتنییگافشای
مانرررررررررررردهتن،ّرررررررررررربگافشررررررررررررایی 



مانررررررردهحررررررربایربغرررررررضایاییمررررررراد


زنرررریمرررریلرررربیزرعقررررلیزالفترررروگررررا


زنرررررریمرررررریتن،ّرررررربایامچرررررراییررررررس


( 481-479)

سپس.کندیهاینیاتن،ّباتمشابنتیزیییرزگایمااماییایسنموعظهنییبا ر

لتینیمویرثآنهانیبایخالفتیستمنشقدرکندیمهیتوجییعماریبوبکاخالفت

دیگویمسخن(ع)یعلعظمتیز.بخادیمتیّماارعآنهاخالفتبهر(481-483اتییب)

.کندیمنقلآ یزیسرامباییاریةایح اتآ یزندگیزیییاتیحکار

مقدّمهایموضوعاتنییذکا کهیرستیربه یجامنهبایرکهیستنییانگایب،

موضوعنییبهنلبتکندیمریایییی رریستگشیششهایتأثآ بایمشهب هاتنایو

بهت،یحکایز ایگبهاهباربپاایزامااما حتین،بهریعظعنوی بهرنباشدتفارتیب

:دیبگوربخادیصالتگفشای 
کرنکوتراهزفا رحک مکنمی



کررنییهعررزمربررا تن،ّررببرری


( 313)
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 ريالطّ منطق در عطار یپرداز داستان وۀيش بر یتيّموقع بافت ريتأث .1.4

.یستشدهلیتاکتیحکانیچندرهلشهعنوی بهایسشا کییزاییلطّمنطقمنظومۀ

یستایششه یژهیرگاهیجامااما نزاابازیایزایسشا رع،ّهنقل باییهاکشا رجوا.

.یستموضوعنییانگایب،مانده باجا یی هااریی یزکهتییریرع،ّهموضوع

 ها مثنورییسناباشناایبوایشفاهاتییابشمایایکهلیتمثرتیحکاآریا »

.بااف لیهلرایبایا یمبهیییعافان هاایسشا شنا،قیطایز ر.شدشارعیعافان

ییخالعریعافانیمنانحملیزیستاگافتماامیزییآنهاتاعیرسیصویتبهعطای

عافا یچاشنبایر(233ص،1391،ا ییوینامدیی).«بازگاایندمااما یمبهییآنهااربایه

کندیم یاایزایسشا انهیصوفذرقر ینشخا رماغا مجمعیزعطایتیحکایگاچه.

یست،ع،ّها یبیزباالتایهدفماغیسبهرصال بایسلوکهفشگانۀمایحلیّطریهبا

.اییاماامعامّۀ باییعافانمطالب یتفهاییاینگینقا یاایزتییریوةیشنیی

 هاایسشا ایخ،وصبهیست،ایششهیمیتنلجنبۀایسشا کیکالساتییابای»

یلیتمثرباشدمنطبقیعافانیمنانباکهیستبواهیایسشانا یبمؤلّفهدفکهیعافان

یشناخشبهتوجّهباعایفا (353،صهما .)«باشدنامحلوسمنایفا یب بایمحلوس

رتیحکاشکلبهیعافاننیسنگموضوعاتا یباینلشندیم،ایششندهاینلا نتیطبیزکه

باشد،یمبشنشهوارکافباکهعایفانه یمفاها یب»راییااشایبایتأثمخاطبایایسشا 

«یستافتیایعابلاشایبتیحکارلیتمثعالبای نیشج). 11ص،1373ی، زینعطای(

ییایسشا عالبیرم،یب هاآموز ریندیز،یند جابهیعافاننیم ام یتنل بای

باکهیاینیگخااهییجوبیعیزبوانییهاتیحکاا یب بایییصللیالکییمّا؛دیباگز

.ابدییییهاکااند،یمینکایییانهیصوف یمفاهربواندزیسشاییعافان ایان

نیمجان».یستتوجّهعابلعطایمنظومۀایزیننیمجان عقالزبا یزییهاایسشا ذکا

ینشقاان یآفانظامیزریعشایوگاسش حاکما رجبّایی هیعلکهجلویندیمنشقدین

عااییعقلیبرجنو حک بهنیمجانیمّا؛بوابلشهاا یییعاعللیالبهماامزبا .یندکااه

یما ایسلطا بیآسیزحالنیعایرکنندتیشکاعدیتصاحبا جویرظل یزبواند
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«بمانند ص1374،یفشوح). ،343-344 یعشایوعطای، هاتیحکانیمجانقتیحقای(

.یسانندیمحاک طبقۀگو بهییماام

شکینوعاچایییعطایچو ه یآگاهیفایاجامنه،ایموجوایاانییارینابلامان

خدیرندن یآفابایعشایوصویتبه، ریشنایایییآ بازخویاکهبوانمواهیفللف

 ینیبیمحاک نظامایر یبننیحلام،یّخچو  یفایایزعطایکهیسانوششبهتوجّهبا.

یسخنهاا یبکهبواافشهیاستبارینییبهبوا،کااهمااهدهیلق اتنیعرمن،وی

یزست،یهازما همۀمحارما ایاقتیحقایکهییخوایعشایولشی؛لتیناییشیمکا 

.یساندیمحاکما گو بهوینگا یاقیطا

یخاصّمقامو ییرحانرریعظا رایشتگام بازییزینیریعظعطای،اریةای

اریةیزاست،یسرنیادی یماینفوذ ذطبقۀکیعنوی بهو یّیرحانطبقۀ».ایششند

ایکهیخطایترماکالتیزرگافشندییحقجانبآنا یزیشیّیعل.آمدرجوابههیّیمیبن

کنند،یزندگیییحشبهبشوینندکهآ  بایطبقهنییتیّیکثایرل؛دندینهایسبوا،ییهنیی

خوا نایرییعمال بایرکااندیمدییتأرشیتنفیینیسالطرخلفاظالمانۀرنایرییعمال

431ص،1357 ،ییرند).«دندیتایشیمیشاعمحملزما ،نیسالطر محمواسلطا (

بامبایزه بایو ییرحاننیتا عاایزخواآزمندینۀیعمال باییبیفاعویمع،دبهگاه

یزبند،یکاکانیبویلقاس خیشنامبهنفاکیاریهنییای.گافتیمکمکفللفهرعل 

 فااکند،یم ایجلوگمللمانا عباسشا اییرافنیزتن،ّب، یریزیفاارسرفات

سلطا جانبیززی هالهیکا ییشبهحاضافقا،رجوابایبوالنیبویلحلننامبهگایا

:بوانداسشهاررعّاظرو یّیرحانیکلّطویبه(439-441صهما ،).لتینملنوا

یقیحقا ییرحان.یسطحر عااگایاگارهربواندیقیحقییرحانکهآنهایزیگاره

مانند.ندیششندشد کاشهیزیتاسرکااندیمیلشااگییسش رظل بایباایگوییست

بهربواندایاهعایی یرزکلبلۀیرسییمشهبارم،گارهیمّا ؛کبانییلدّنج خیش

ا ییرحانرریعظا یزکهبواآ ییایشاعا.کااندیمگمایهییآنهاعویم،ییشاا جا
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ماامعامّۀکهیحامشرجامنهاییشخاصنییگاهیجابهتوجّهبارلی؛دینماینشقاامشظاها

ندیشتییآنا ایبایةنظایظهایجاأتیکلبواند،عا لآنها بای بامبایزه بایعطای.

؛یستریعظکه یوینهیا.یستگافشهبهاهوینگا یاایسشا یززینفار نیااکایی یینیی

مثلگایا هاتیّشخ،زبا یزیعافانرییخالعنکاتا یبیگاچه.لتینمقامانبالبهیمّا

رهاآیما انگایب،وینگا یاچو کدیمچیهیمّا؛یستگافشهصویتزینعافارامبای یی

.لشندینعطاییباطنتیّشخ،

یزگایاتیحکاارایبافت هاناانهیبایسبهن،یمجان عقال هاتیحکاباعالره

 ییاایزیمیست،گافشهایتأثجامنهیرضاعیزکهاییلطّمنطق رصننا خیشتیحکا:

.ایرزیلاریااشاهتیحکا

ذهنساخشۀیست،اییلطّمنطقتیحکانیبلندتارنیتامنارفکه«صننا خیش»ایسشا 

یریزعبلکهیستییهاایسشا یاایز ربیتاکیر،یبشکایبلکه؛لتینعطایاۀییندر

یستایششهرجوا نوششهمخشلف هاکشا ایموضوعنیهمبایاتیحکاعطاییز یی.

رسقّایبن،ییندللیبوعبدیه،یصننانعبدیلازّیقایسشا .ایشتماابهییمحشویکهبواشده

رزیهد ماایزهمهیند،کااهیشایهآ بهاییلطّمنطقمقدّمۀاییکدکنینیشفاکشاکه...

مشفارتایسشا ا ییایمّا؛شوایمتاسا اخشافشۀیشرعاشقکهندیگویمسخنعابد

ایانباتاسانییآرنیاباایرگااایمتاسااخشاگاتیهدیرکندیمتوبهزیهدای:یست

کادیمبطال خاّخوااضاتییرعباایتهمۀبارکندیمرایع کهیستنییسؤیل.

نییبهیاسخ بایشوا؟یما یبتاسااخشابهمللما مااعاقهاایسشا همۀایچای

یشایهعطایع،ایمشهبیژگیرای.یستاگشیییتأثعطایع،اییجشماع ف ا،یاس 

تیّیعلکه یکاا  اهایا»ا یمنییایرلشندیزیمآزیاینهمللمانا کناییمشهبها 

بواشدهبناهاچامهرهایراخانهکنایایا یحیمل حلنرااییعایا یحیملمایس .

یزاریخویسشندیمکهشدیمیمللمانان یگایسبباها،یاایر  آزیارمناشات

باندیناهجابدی بغدیاراماقزیهدی خاکرعامّهتهاج  یحجابیبریییرگاااه.

چهد،یلغزینیمایییمااماای بواند،ممنوعیموینیییزکهیعوم باینیانایااخشای 
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.«زاندیمیکنامینخامنایآت گامنینخلشایکهتاساالا ییرمللما بهیسد

(245،ص1389فارزینفا،)

ییهنییایرشواتاسا اخشافشۀیفاییسالمعال ایزهدیعطا یز زیهدکهنیی»

.«یستبواهماهوی ییفلانهچهایمعا اابویینایایگو،اهدبااباییخواما ییرنیا

198،ص1391،یکدکنینیشف) ییصننا خیشتیحکارگافشهیلگویزآ عطایکه(

 .یستساراه

زما یااشاها ایباییزتلخیشیّریعنرجامنهحاکما رضعگاناا کهگایاتیحکا

،جا بایااشاهتیحکانییای.یست«ایرزیلاریااشاه»ایسشا یرست،یز ییرعطای

ایرزیلافشۀیشیااشاه.یستاییتغعابلایغفامان راییاتللّاااسشا یزناموسرمال

ییتّفاعطویبه.اهدینمییفازندد یایجازةزینماایریدیبهیحشّکه طویبه،شوایم

شوایممشوجّه خا یلابالیالنیهمبهبازا؛یمعاقناا اخشاباایرزیلاکه

کندیمصاایممکنشکلنیبدتابهیییرعشلفاما راایگیم باخویانیینمونۀ.

ایسنجااستیسآ ایکهیستآمدهسلجوقآلارلتخیتایایااسشا یزبایااشاها 

:یستکااهذکاگونهنییییغالما باباخویا
یربراردیرخایمریییررکراایمرینشخرا یییغالمرکهبوانییسنجا هایژگیریز»

یخرالیرتیّرجمنیزالرکاایماریخوایزیییریمدّتیزیسیمّا؛کاایم بازعاق

ایییییحترشدینمیییض اریبهکهشدیممشنفّایغالمیزچنا یگاه.ساختیم

یر برایبرواکرااهیمراسرلطا کرهبرواسرنقاغالمرا نیریجملرۀیز.دیایمیرکاشن

اریزیرس.کنندفایه  یباییا ینهیخزرکنندهیّتهیااشاهچو ییبناهارهاساییااه

رییاسرنقاکرهیهنگرامگفرتای یریمجمرعبره یرزرشردمشنفّاسنقایزسلطا سال

تکّرهتکّرهییسرنقارکاانردیطاعرتای ییم.دیگشیی رایییکایاهاهمگا ،شوایم

(325-327صسلجوقخیتای).«کااند
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افشهییشایتأثجامنهباحاک بافتیزهاتیحکاایعطایکهنیییستمنلومچهآ 

رنامبهیشایهبدر ،ندیبیمنییایصالمراییایمنگهییاطییحشجانبیمّا؛یست

.کندا یبییخوامق،وا،یایسشان هاتیّشخ،ماخّ،ات

باشد،شدهینشقااحکومتیزلیصاطویبهکه یشنای ،یعدشاعای شنااییصوالد

تیّموعنایرجا ایا استیزتاسرشاعای بوا محشاطلیالبهموضوعنیی.یستک 

یستبواه رتیحکاذکا،امنهرلهیکلایویناتیحزبا یزیلیتمث هاتیحکاا یب.

نیایییرزگایی ایکهیماامانرحاکما یزایسشا ا یبوینگا ،یازبا یزایسشا 

ضنف،ینایمنیزتایستبواهلندگا ینورشاعای  بای زیاسشارهمه،یند،لشهیزیم

آنهامخاطبقتیحقاییمّا؛کنندتیشکافلاایریجرحاک طبقۀظل ،ینیایعشقاایت

یندلشهیزیمیریز ییکهناصاخلاررییسنانلبتبهعطای.باشندکایگزییی ریااشاها 

یزعطای هاتیحکایگاچه.یستتامحشاطیند،تاخشهیمیرزگاییرضاعبهشناشا ایر

.کندیمینشقاایرزگاییرضاعیزاکانهیزیمّا؛یستیعافانکااییربارنیمجان عقالزبا 

نیییزباالتابوا،آشناماام ایاهاباکهبیطبعایفکیعنوی بهییخوافۀیرظایگو

کندایایگحاک طبقۀباییخواکهیستاینلشهیم کهییخوا ریالهدفیس.

:دیگویمایرزیلاریااشاهایسشا ا ییاایراایگیمیییستیبخایآگاه
اهرررر آ شررررامکررررهییآ کرررری مررررن



اهررر جرررا بررراخررراشرررامآ اهررر ری


اییز؛کنندا یبآزیاینهاییند،الایچهآ توینلشندینمزینشاعای کهاهدیمناا ر

.یستایاهینم ییجازهنیچنآنا بهحاک آریخفقا  ف ا
 ريالطّ منطق منظومۀ یريگ شكل در شاعر عنوان به عطار گاهیجا .1.1

 یجامنهریخانویاگایمحیزییخوایفکایلنده،ینوچهشاعاچهیثا،کیدآرییید

اایگیمکند،یمیزندگآ ایکه  د ولوهییراهییندگا ینماییابیثاقتیحقای.

یستدآریییدخاص ییجشماعریفاهنگ،یعافان،یفللف،ینیانۀیزمایکهییعشقااین.

ایگشییا،یمشاعانگا ریفکایباییجشماعایمحکه ایتأثحالنیعایراییا
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اییانق یثا ایگشکل دآریندگا ییدیز آثایبایخیتایخاصاریةکیایگاه.

هلشندماشاکنۀیزم ایییکه یشویممویجهمشفارت اریةشاعای مثالعنوی به.

یمشهبشناسارا  صفواریةایکهیحالای،ساراندیمیایسشاشناعمدتاد،یسامان

لندهینوایشاعاکایوةیشبایفاهنگرییجشماعایمحایتأثبهموضوعنیی.افتییریج

ییجشماعایمحریندکااهعملگای یایزمشفارتاریهکیشاعای زینگاه.اییایشایه

رفکاباحدچهتاجامنهباحاک بافت،دیادیباحال.یستندیششه یثاآنا اۀییندبا

یست؟ایششهایتأثعطایاۀییند

یمّا ؛یندییآ یزیقیاعیطاّلعریستیفشهفاریبهامیز یهالهایعطاییزندگایسشا 

 ینیبیمییانهیصوف هااهییندریعافانیفکاینفوذآثای ،مطالنۀبا اییلطّمنطقمنظومۀ.
باییآنهاراایگاستایییسالکا تیهدیخویهدیمکهیستیعایفشاعاینۀنگاه

باساندحق ریابهسلوکمایحلیزگشییند  علومبایرزگای شاعای چو ه  ر.

ع،ص،ث،یحد،ینیاعلومبایی ریحاطۀ،اییلطّمنطقمطالنۀبا.ایشتییآشنامخشلف

 یابییایمبوا،یدی ر رشغل یعش اکهطبریمشهباتییری علومباتللّانیی.

شاعایمّا؛یستناآییمرآشفشهیرزگای،یگاچهکهیستتیّریعننییگاناا مخشلف،

مخشلفموضوعاتبهخوایشنایایکهییشاییتباریستبازنماندهعل کلبیزگاهچیه

.یستیفزراهخواسخنجاذبۀباه رکااها ینماییخوایحاطۀه نمواه،یعلم

یستا ینماسخن ایزینشاعایعشقاایت ایریستمشهب یشنا شاعاعطای.

یستنمواهیشایهیعشقاانییبهاییلطّمنطق صننا خیشایسشا اییشاییتنیییزیکی.

اهندةینجامبلکه؛لتینخوا یییاةرایییخشطبقینلا یعمالیشاعاه،یعشقااطبق.یست

یستشدهنییتن یبای یییزکهیستیعمل ندییا ییییاهعملینجاماییس. یرعش.

سفانییبهدیبادیگویمدی یمابهند،یبیمیییرمسفاخوی ایباینیچندصننا خیش

بازیمّا؛یستایاهاستیزییما ییرنیاخ،یشیحشّ.یستشدهنییتن یییزچو یفت،

اییاتییضاه  .کندینمخایجما ییاةیاییزییمؤمناهیکبگناهیشاعاهنظاطبق.
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ایسشا ای.باشددیباتوبهباعزمرعفودییم،عقا خوفباهمایهاهیکبگناها ییتکا 

دیمااا،یگیمعاییعبولمویااا یاعادی ،یماینیناچلّهیثاباکهنیییزبندصننا خیش

ریستحقایگاهمقبولخیشتوبۀدیفامایمکهندیبیمخوی ایییامباییخاص،

:دیگویم
گنررراهعرررال صررردکرررهای مرررییقرررینترررو



ییهزباخیررررررزاتوبررررررهیررررررکتررررررفیز


( 1521)

رباشدباخویاییییلهنظایزکهیستیکلماشدرایی.یستییلهنظایصل،اهیهم

دیباینلا .نمواعبااترطاعتاییبلسییبلاییز؛دیآینماستبهطاعتباتنهامقامنیی

یستممکن؛بماندییلهنظامنشظاراهدینجامکاملطویبهییخوافیرظارکندعباات

.ناواایشواحال شاملنظانیی

زینیستآمده1375-1399اتییبایکهایگیماهکواکباملنواشاهتیحکا

شد کاشهتیحکا.یستکنندهنییتنراییمنیتنالحقنظاکهیستموضوعنییانگایب

انگایبزینگشیایمخندی بهاتایکهندیبیمخوی اییییریصوفکهعاتل ماا

صاحبرشوایمحالتشاملحقلطف، ایگعاییتوجّهمویاهاگاهکهیستنیهم

عباایت،ریعمالعبولریاّکهکندیمیشایهزین1819تیبای. گاایممقامرعزّت

مویااییبلگناها بایی یبندهکهیستنییباییلهیییاةبلکه؛ندییاآ زی یمبهییبط

.بایندخواایگاهیزفایری عباایتریعمالباییگایا یبندهایاهدعاییلطف

رجوا عاقآت ریایرنحالریستگشیششهسایات اایز ها اشوییعطای

:یستشدهمنظومهنییسارا موجب
سوخش چایغیچو ییخواکهبس



یفررارخش شررمعچرروییجهررانیتررا


امرراغارامیزشردماررکاتیچروهر 


چررایغارایزکرریترراخلرردمشررمع
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نمانردخرویب شبیفتخویامیرز


نمانررردآبررر جگرررابررراالزآتررر 


بلرریایگو ی کررهگفررش برراالرر 


یسرراییجو رز تررنگرروییچنررد


مکرررنعیرررب آتاررر غررراقگفرررت


سررخنگرروی نمرریگررابلرروزممرری


( 4528-4524)

خالفشدهسببکهیستیطبنمناعتد،یگویمخوامویاایعطایکهگایانکشۀ

عاملکییگاچه.بدیندمباّیییخوا یسشارمدمهاگونهیزیرزگای ،مدّیمشاعای 

یمّا؛یستبواه عطایاۀییلیالبه ریمالتمکّنا ،یایبایمدمبهیر ازینیبایمه 

ابدیینم،باشد یسشاقیالکهیییکلیرکهیستنیی،گااایمافتیایشنا یزچهآ 

:خویندیمظال رار ،ناسزیرییییا یایبایر
نررری ایبرررای کرررهییییرررزاشرررکا



نررررری هررررراناسرررررزیریی بلرررررشۀ


نهرر بنررد باکجرراالکررسزمررن


نهررر خدیرنرررد ییار هرررانرررام


یمخرررویاهظرررال هررریچطنرررامنررره


یمکرررااهتخلرررصییکشرررابینررره


یسررتبررسممرردرح عررالی همّررت


یستبسیرح عوّترجل عوت


( 4314-4311)
 ريالطّ منطق منظومۀ یريگ شكل بر مخاطب ريتأث .1.6

کندیمدیتولییخواکالمزبا ،کمکباندهیگو،یمشنهاای مشن،ا یبیزهدف.

ایرخاصینیبجها راهییندیزافاعمخاطب،کاا ناییحتایخانواکاا 

.یستخواینیبجها بامخاطبسازکاا ه 
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بهدیبا ییرکهیستییصولیزموجواایشایبایساسرحال مقش ابهگفشنسخن

یآگاهریطاّلعاترفه زی یمرییرینرییرح هایژگیرایک.باشدایششهتوجّهآ 

.اییانق مطلبا یبیچگونگایمخاطب

بامخاطبکاا سوه رخاصینیبجها راهییندیزافاع بایییاییلطّمنطقعطای

منظومۀذکایمّا؛یستخاصمخاطبفه ایخویمنظومه،نیییگاچه.یستساراه،خوا

اییاع،در کهیستنییگاا یبلیتمثرتیحکاعالباییعال یمفاهباهمایهیعافان

اربهییمخاطبان عطایخواقتیحقای.اندیگبهاهسخن یزیگارههایزیرمخاطبا 

:دیگویمرکندیم یتقلگاره
ییییّامیستآییی کشا یین



ییعرامرن،یبایاهییخاص


مننردگفشرایغاقصویتیهل


مننرردیسرراییمرراامننررییهررل


( 4514-4513)

یمخاطبنبوا یزکه طویبه،کنندینمنیتأمییشاعاتییضاگاهمخاطبا نیهمیمّا

رمحامگو نبوا یزرکندیمتیشکاباشد،ایششهسخنان یزیایسشایککه

 :دیگویمرنالدیمیهلمخاطب

ییهایایزالرررررر ییررررررنگرررررروی چنررررررد


ییهمرررراانیامرررردامیررررکرشرررردخررررو 


بلررررریایگو شررررردمبیهرررررواهبرررررهمرررررن


یسرررراییجو نارررردتررررنیررررکرزشررررما


شرررررررویدیهیسررررررراییای گررررررراشرررررررما


شررررویدآگررررهمررررنحررررافیزآنگهرررری


بلرررررییهایییرررررنیزبررررری بگررررروی ری


کلرررری؟یهبرررراکرررروخویبیرررردایجملرررره


( 3713-3713)
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یمّا؛دیبگویرباالییزبشویندرباشدسخنمحامکهیستیکل رجوجلتایعطای

،باشدشاحهشاحهفایقیزکه ینهیستنهاکهاهدیمناا کهاییاییشاییتاییلطّمنطقای

کندیمایکیییراقییششایسشا  سخنییاندگانیز،اییلطّمنطقایسشا  یبشدیهما یز.

بهانهیلیالبهآنهایزگارههایرل؛اییندماغیسرصالشوقظاهااییگاچهکهدیگویم

کنندیمهیتوجییخواعشیرآریندیم ایک بایییالزمفه ناآگاه،یاندگا نیی.

یمّا؛اییاآنهاتیهدیاییسنیهبا،عنوی بههدهدیگاچهرندییندماغیسبایگاه

.لتیناگشیییتأثیاندگا یزخاصیگارهایسخنان 

دی یماییخواربواندیربهیییاتیمدّع،خیشیصحا زینصننا خیشایسشا ای

،سوزیندیمعاآ رگااایمتاسااخشاعاقگافشایخیشیرعشیرل؛اینلشندیمیقیحق

یندشا ،نندیبیمیرعشرکنندیمحتین،ررعظیییرکند،یمیبانخوکربندایمزنّای

کهکندیمسازن ییآنهاخاصدیما.کنندیمیهاخواحالبهییخیشلت،ینکایساز

ایی یییآنهاگونهنییرباشندتابعردیماحالهمهایدیباایی یرلتینیییاتیس نیی

.یندماندهارییییاتاییخالصقتیحقیزکهایندیمخیش ظاها

خبایبیسایییزکهدیگویمسخنا یمدّعیخامیزه الّاکردیبوسنتیحکاای

یندمانده ها بای جوینمااکهکندیم ااآرییالّاکبهدیبوسنخیشتیحکانییای.

.کندینها مااما چا یزییبد چاککهیستنییالّاک بایراییایمفهومگاره

یییایرنیسایید یشناعتیلیکلهاکهاهدیمناا عطایکالماییشاییتنیی

یحشّ.بفهمندیییسایینییبشوینندکهیستآ یزکمشانامحاما ایکعدیتاییز؛ندییا

:ندییاینیجز یچایهبلکه؛لتینییخوانماع،دبهیرشناکهیستیعمد
یسرتحاصرلیبیحجّتشناگفشن



یسرتجاهلیایدکاا ییخویاشن


کلریمحرامجها ایندیدمچو 


کلریفرارگفش خرواشرنابرهه 


( 4588-4587)
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 بایییمقامرحالکهیستنییانگایبکهاییارجواشنا ایییهاناانهحالنیبای

ذکا،موضوعنییلیال.یستمخاطب بایسخن یتفههدف راایگیماینظامخاطب

 باییگاکندیمریایییییرمخاطب،ایشایاییزیست؛موضوعفهماند  بایتیحکا

.کندا یبییخوامق،وات،یحکایز ایگبهاهبایست،ازیناشایبلیتوضبهمطلب، یتفه

چندذکابهخواگفشاییثبات بای،یستاایزاییلطّمنطقایاتیحکاکهنییبهتوجّهبا

: یکنیمبلندهنمونه

،دیگویمیرشکوهرعظمترماغیس هایژگیرشامایهدهدماغا ،مجمعای
آ ایییجمال تاساخشه ینهییآخوالطفباندییا،یییرییبایزد یاتوی یکلچو 

یستالهما نهییآنییرکندا ینما اتییباییاّعانیید یکاایت،وبه بایسپس.
یز مندبهاهجاأتکسچیهکهکندیمذکابایریزییااشاهیزیشیحکا،1119-1111

دیییاع،دکسهاکهایا ینهییآساختاسشوییااشاهکهنییتاندیشتیییرییبایز
ندیببیییرربنگاانهییآایاییایااشاه ییییهنماهدهدیزماغا کهییجاایای.

 بایرایندیمماغیسبهیابیییه بایمطمئن یلهیرسییعاقیاسخ،ای ر،خویهندیم

قیعم یمفاهایکیمکا گونهنییرکندیما یبییصننا خیشتیحکاعاق،ایتأثا یب
.کندیمفایه مخاطب بایییانهیصوف

اشایب یتفه بایییمطلبراییانظاایییخوامفارومخاطبایکعطاییگاچه
لت،ینمخاطبایکحدّایمطلبلیتف،کندیمیحلاسگاهیمّا؛کندیما یبمف،ّل
لشهیشاسخنویی ،گایاچو ه جازییریطنا یزقتیحقای.دینمایمکوتاهییکالملشی

.اایگیمبهاهجابهر
زییاهلیالبهکند،یمذکاییماغا یزیگارهبهانۀکهنیییزیسماغا عشیا یبای

راایگیمنظاایییمخاطبحوصلۀردینمایمنظاصافبحثیایمۀیزکالم،یطنا یز
:دیگویم

برررازتررروبرررایرررکیرررکعرررشیبگررروی گرررا


اییزگررررررااامرررررریکررررررهمنررررررشریمایی


( 1132)
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کندیمحس ییرما ،ییبه ربازگاترصننا خیشتوبۀیزیسزین1545تیبای

:دیگویمریرستمخاطبحوصلۀیزخایجمطلبلیتف،
جایگراهزی کرن مریکوترهع،ّه



ییهعررزمحررالییلق،ّررهبواشررا 


کهیست یگونهبهماامعامّهفه رایکایشایکهنکشهنیی،ذکایستعابلچهآ 
نییرکنندیمایکییکالمظاهافقااییز؛شواذکاآنا  باییموضوعهادینبا

یستمنشقدرکندیمذکا2311تیبایحلّاجمن،ویبننیحلبه ییشایهباییموضوع
ای.گفتسخنحال مق ایزفایتارندیشتنظاایییمخاطبا ایکمن،ویبننیحل

کهکندیملیت،اریستایاهیخش،اصحلّاجیمناّفبهیییف،لعطای،اءییالرلۀتشکا

ینایلحق»سخننا یظاهابرکااندمنلو کفابهیییرظاهایهل .نکااندایکیییر«
سنّترشاع،صالمیهللباسایآریا،زبا باینالحقسخنکهیهنگامحلّاجیگاچه
یزیس.ایاندنظایرعشلبارکااندطاایییرمشهبرنیاخاطابهخیماایبن یمّا؛بوا

گفتیشبلحلّاج،خشنیآراییبه .کاامنمازبامدیاتارشدمیرتابتساباشبآ »:
چاییربانییموحّد،رعایفمؤمنبوا،توبندةنییییلهکهکااممناجاتسحاگاه

.«نهااا یمایایغباماساّکهکاامآ یزنییکهدمیشنحقیزخطا خوی ای؟ کاا
ایشایر نگا عاا،یستمنشقدشاعازیناییلطّمنطقای(583-595ص،1371،عطای)

:شدسببنا یظاهابیدتیعق
جایگرراهزی کررن مرریکوتررهع،ّرره



ییهعرررزمحرررالییلق،ّرررهبواشرررا 


،کندیمیحلاسراییاتوجّهمقامرحالایشایبهزینایرزیلاریااشاهایسشا ای
کهیست یگونهبهیرضاعریستنیخطاآفا یبایاتیّجز شامرسخنیطنا 

:دیگویمتیحکاا ییاایرآریازبا بهاییاالایکهیسخنهاتویندینم
نیلرتیساییریعفکسیینیزبند



نیلرتیغیرایموضرعجایینکهزی 


( 4474)
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اهر آ شرامکرهییآ کری من



اه جا باخاشامآ اه ری


( 4473)
جایگاهییننیلتمو یکساچو 



جایگراهییرننیلتیر خموشیجز


( 4479)
.اهدیملیتاجگفشنسخنباییسکوتر
یشایه«یصحابنا»ریهةبا یخویصحا ریقیحقمخاطببهجاکیفقااییلطمنطقای

یزشاعاکهستیفناماحلۀبهماغا د ییسیزبندرکشا ا ییاایآ رکندیم
:کندیماایفنایزبندمقاماترسلوکیایمۀ باییصحاب ایخویست

یصررحابنامثررالییهیزلرریکن


یلفنرابنردبقایزجلشندشام


( 4312)

ریستایششهیکالسرایسیگاهعطای،زاحدستوی یمکهجاستنییای

هایایییاتاستیربهسلوکایکهیایینیایینددهیشنیمیی رسخنا کهییصحاب

 ییشایهیصحا نییبه رآثایایچایکهشوایممطامیاس نییجانیییمایند؛بواه

.طلبدیم یجدیگانهیبایسیاس ،نییبهیاسخ.یستناده

 

 جهينت

یچگونگایبافتنق ریشیّموعنبافتکااییربااییلطّمنطقمنظومۀلیتحلیز

رفایزتمامباعطاییزندگاریةچو ه یعویمل یابییایم،منظومهنیی ایگشکل

شاعان یبباشده، سپاباآ کهیحویاثبا ریزندگمکا عنوی بهاابویینها،بینا

عال بهفقاکهنیناگوشه شاعایزییعطایریستگشیششهایتأثمنظومهسارا ای

کندیماریاییا،توجّهایر  فاانبواتامه همهیزریمالازینعدمر عطایاۀیی.

ردینماعملخوااریةه شاعای یزمشفارت رشوایمسببزین یسشالشۀیشا
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ساراییاییلطّمنطقخوااۀییندیزافاع بای ر.نکند یتقدکسچیهبهییی منظومه

وةیشاییزباند؛بهاهآ یزتوینندیمهمهیمّا؛یستخاصمخاطبفه ایخویهاچندکه

 .یستعامّهایک باییعافاناشوییمطالب یتفه بایتیحکاا یبریلیتمث









 منابع

لردبیلرش ،جحالرت،یبویلقاسر تاجمرۀ،کاملخیتای،(1353).یعلنیعزّیلدّا،ییثیبنر

 .یعلمیمطبوعاتمؤسّله:تهای 

:لدچهرایاه ،تهرای جا،یآهدیضایحمتاجمۀ،،ررررررررررررررر(1388).رررررررررررررررر

 .اییساط

،ییابرهرا یرژره ف،لنامهی،یابها یژره ایبافتتیّیهم،(1391).الیلا ،ییلهر

.35-49صص،تابلشا ،33شمایه

 .یرزبها :تهای ا،ینیجبملنواتاجمۀ،ا یاینیی،(1359.)یللاندیر،یبارزینر

،دیخویشرایهیسرا،مشنبا گورفتگرمخاطببالغت،(1374.)یتقا ،ییوینامدییر
.اتیآعطای،بزیگدیشتیجهانکنگاة

مطالنراتریینلرانعلرومیژرهارگاه:،تهرای ماغیسربادیییا،(1391).رررررررررررررررر

.یفاهنگ

جنفرالیت،رح،ینریمیخیترایتاجمرۀ،(1345.)ظفرابرنناصلیبوشاف،یجافااعانر

 .کشا ناارتاجمهبنگاه:تهای شنای،

فرۀیخلنیحلرمحمّردیبنتاجمرۀ،ارابویینخیترای،(1375.)یبوعبدیه، اابویینحاک ر

 .آگاه:تهای ی،کدکنینیشفلیت،ح ،اابویین

 ،طراها ناصراعبردیهتاجمرۀ،ا یسلجوعارلت،(1383.)نییلدّیحمدکمال،یحلمر

.ایناگاهرحوزهیژرهاکدة:تهای 

،سرلجوقآلخیترایاییللراریهیرآریل،ّردریییحه،(1333.)یعلمحمدبن، ییرندر
 .یعلمیکبایعلیکشابفارش:تهای 

 .ایاکبییم:لدسوم،تهای ج،ای ییییجشماعخیتای،(1357).یمات ، ییرندر
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 . یاییر:تهای ،عطایینیبجها ،(1373).یویی ،ینیشجر

 یینلرانعلومیژرهاگاه:تهای ،عطایع،اایجامنه مایس،(1359).الیسه،یصایمر

.یفاهنگمطالناتر

، م،راایییلکشرب،هیریلثانیلطّبنره،یالصولعل یفایرس،(1987).محمّدباعاصدی،ر

دگاهیرایزتیّرموعنبافرتیقریتطبیبایسرمقالرۀ،(1391.)هیماضا ،ییسشماینقلعاهاه،
.هیّحالاقیسباسیلورمزیها.مفا ،

ینیشرفمحمّدیضرالیت،رح،ایریلطّمنطرق،(1391.) ییبرایهمحمدبن، اابویینعطایر

.سخن:تهای ،یکدکن

 .زرّیی:تهای ی،یسشنالممحمّدلیت،ح،ءاییالرلۀتشکا،(1371).رررررررررررررررر

،دیخویشرایهیسرا،عطرایآثرایناما آشفشهع،ّۀ،(1374.)محموا،ییرامنجنیفشوحر

.اتیآ:لدارم،تهای ج

 . یآس:،تهای عطایآثایلیتحلرنقدریحویلشام،(1389.)یلزّما عیبدفارزینفا،ر

 .سمت:،تهای فاجامتاآغازیزا یسلجوع،(1393.)دیبویلقاس یس،یفارزینر

:تهرای بهرای، یلاّرنایملرکلیت،رح،یلق،رصرخییلشوییمجمل،(1318.)ناشناخشهر

 .خاری

 .خاریکالله:تهای ،سلجوعنامه،(1332.)نیایلدّیظه، اابویینر

:تهای نوبخت،محلنتاجمۀ،مشنربافت،زبا ،(1393.)هییع،حلن؛کلیما، دیهلر

 .اهارایس





 

 

 

 

 ریالط منطق در ريتصو يها سازه يوارس
 

 *جو حق اوشیسدکتر 

**ييرضا رداریم يمصطف
 

 دهيچك
 ایگبهاهنوعفایخویبهکهشوایملیتاکیخاصییابم،اللیزشاعاها اهایت،وةساز

یستمشفارتگای یا اهایت،وباآ ساخشایراقیس،ییابمخشلف یبزییهایزهناریها ای.
رستییرشناییمحشویرییمننا هامقولهبهمنطوفهایژره اشایبعطای،اییلطمنطقیبایس
نیی نمااهابحثرلیتحلبهیند،یاایخشهیر اهایت،وساخشما رصویتبهکهیمطالناتیندک
کوشدتاضمنبایسیمییست،شدهنوششه یکشابخانهةویشبهکهیینیژره .یندکااهبلندهیثا

یسشنایه)رسنج یبزییها یابیمنفاا رتاکیبی(ها مفااها م،اّحهرمکنیهرکنایهتابیه،
یسشنایةیسشنای) یسشنایةکنایه، ر کنایه، کنایةییهامی  هاسازهلیتحلای(تابیهیۀییهامی

ییاهایت،ونییۀهندسبا«محویهیکنا»یغیآم شگااها اگشیییتأثزی یما،ییلطمنطق اهایت،و
.بگشییا ینمابهاهایت،ویاایخترساختایییعطایگاهیجاتییهمرگشیششه ینمابه
ۀشبک،اییلطمنطق اهایت،و بنان یآفاایکهیندموضوعنییةاهندناا یژره نیی هاافشهی

ینازکرفیظایدگیهیی، ظاهایسااگیغ یعلکهاییندنق یانیبم،اللیز یدهیتنایه 
.کاایبایسرشکافتییاهایت،و یجزیدیباایناگزآ لیتحل بایکهچنا بخاد،یمایت،وبه
مفاایۀکنا»صناعت،یانیبم،اللنیبایییسه نیاشایب یبیتاک هاهیکنا»سپسر« ای«
لشی؛اندیگیمعاییییاب شگااهانیییسِیزییاب شگااهاگایاراییند«محویهیکناصناعات»
رملشحک ییهاسشو مثابهبه(یبیتاکرمفاا) هاهیکنا،اییلطمنطقیبالغ اهایت،وۀهندسای
.شوندیممااهدههمالیب

.یغیآمصناعاتمنفاا،ییاب شگااها،اییلطمنطقا،یت،و:هدواژيکل
                                                           

 .مازنررردیی اینارررگاهییجشمررراعریینلرررانعلررروماینارررکدةیفایسررراتیررریابرزبرررا گرررارهاییایناررر.*
siavashtavasin@yahoo.com)) 

 ( (mostafamirdar@yahoo.com.مازندیی ایناگاهیفایساتییابرزبا  اکشا ایناجو.**

 29/2/97:تاییخیشیا 23/1/97:تاییخرصول

mailto:mostafamirdar@yahoo.com
mailto:mostafamirdar@yahoo.com


 

 

 

 

 

 مهمقد

کهیستیرذهنی هایندیشتیِنیعتجلّ رهناریۀمبشکاین ت،وّیهاتقایاا،یت،و

بای زبا مثالد)ماخّصیبزیی  اییاسشبهگا،صویتضمیارذهنایتاسی یسِیز

گشییایمحیاتۀیهنبهیا،(نقّاشیبای ینگریابیات ۀمجموعشاعا،ییسشایینای.

رزبا عن،اۀلیرسبهییگافشهشکلیرۀخلّاعۀلیّمخایکهیخاص هاالیخ دیتجا

ایشاعات،اّفشنا،علمارای.اییایممجلّ رم،وّیآ یِنندگیآفامخشلفِ یبزییها

شکل عناصا ایکایگهبۀلیرسبهیاگاگوننییشوا؛یمایت،وخلقسببزبا 

کافباهناری.باشندیمآ یذیت هاتیّعابلیزراییارجوازبا  مجایایکهاایگیم

، کایاستنیهمۀریسطبهربااهاستزبا ینیطبهنجایاییبزییها،نیییز ایگبهاهر

 مجازریانیبت،اّفاتۀمجموعبهایت،وب،یتاتنییبه.زندیمایت،ون یآفابهاست

 مجازیسناال،یتمثماسل،مجازه،یکنایسشنایه،ه،یتابلیعبیز) .شوایمیطالق...(

یینیژره بهعنوی م،اللایکه یییاب یبزییها(.21ر9،ص1387،یکدکنینیشف)

گیاند،شاملارگونهیزمویابایسیرسنج عاییمییلطیامنطقساختبنا ت،ویاها 

:یزعبایتندییابصناعاتیزگونهارنیی.یندیبزییهارعن،اها بیانی

«(هیمکنرم،اّحه)هایسشنایه»،«هیتاب»یبالغفنو شاملخواکه:منفاا شگااها.1

شوا؛یم«منفاایۀکنا»ر

یبیتاکصناعات.2 بامطالنه،نییایراندیگیمعاییمنفاا شگااهابایباایکه:

محویهیکنا»صناعات هاعنوی  یبیتاک شگااها»ای« شاملشوا،یماایآنهایز«

.شوایم«یهیتابیۀکنایهامییةیسشنای»ر«هیکنایهامییةیسشنای»،«هیکناةیسشنای» شگااها
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یژره  رمییست،شدهنوششه یکشابخانهةویشبهکهیین بایسی ضمن تا کوشد

 یسشنایه)سنج یبزییها یابیمنفاا تابیه، ر کنایهها م،اّحه ر ها مفاامکنیه، ر(

یسشنایةیسشنای)تاکیبی کنایه، یسشنایة ر لیتحلای(تابیهیۀییهامیکنایةییهامیکنایه،

محویهیکنا»یغیآم شگااها اگشیییتأثزی یما،ییلطمنطق اهایت،و هاسازه با«

.بگشییا ینمابهییاهایت،ونییۀهندس
 پژوهش ۀنيشيپ

ریمننجانببههاتوجّهغالبعموماد،اییلطمنطق اهایت،و یجزییبایسبحثای

شدهیاایخشهها«نماا»لیتحلبهاشایبال،یخصُوی ریکاربخ ایربواهکالم فحوی

یزآ د ینااکهیستنهفشه یقهیاعسنگگای یثانیی اهایت،واییمّا؛یست

عطای شنا ریالسبکیحشّرییسایسخن باال ها توینمندکالم،یبالغ هاییز 

یبیتاک شگااها»م،اف باالزی یمرایتأثبهتوجّهآ رکاهدیم صناعات»ر«

نیی اهایت،وساخشما رساختاییاکایباارییصلیانیبم،اللعنوی به«محویهیکنا

یستلیبدیبیثا ةسازۀهندسیبایسبهییژرهاچیهتاکنو منظانیییزالجام.

رییمبنابحثرفیتنابهکهیژره چندیمّا؛یستنپاایخشهاییلطمنطق اهایت،و

سبکاینوعاد)آ اارندیخوصناعتچندگاهر«محویهیکناصناعات»ةایبای ساخشای

فناربایفزرا ییانهاا»ۀمقال.1:عاییندنیییزیند،یاایخشه(آ یزار یبمویاارر هند

ررعوعطاف»ۀمقال.2؛(1381ر1381)جوحقار یسیز«بیا عل چهایگانۀفنو باایگا

ناشناخشهیابیشگااها  مقال.3؛(1389)لندهینوهما یز« ةیسشنایر هندسبک»ۀ

یابیشگااچندرصناعتنیییزژهیربهآ ایکه(1391)یستیریزه «هیکنایهامیی

.4یست؛کااهنییتبگایکدیبالهیمقاایییآنهاتیّماهرکااهبحثآ باخانویاهه 

1391)صا بغزلیاتایهیکنایبنااۀنامیایا  بهریییضامیااییم،طفیکوش به(

ۀمقال.5یست؛شدهینجام مویاۀمطالنصویتبهنیزجوحقار یسییییهنما

بافقیکنایه» رحای یشنای ای تاکیبی یاایز  حق(1392)« سیار  ملنوایز ر جو

ایحوزه یست؛یسکندی که ی گونه»ۀمقال.3ی بیار یزسبکهند صویتگافشه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه انجمن مفاخر                                                                                                      121

 

جورم،طفیمیاایییضاییکهبهعل سیار حق(1393)«آمیغیایغزلصا بۀکنای

بایسیۀنامیایا .7مباحثمقدمکوشیدهیست؛ۀمویا بهتکمیلرتوسنۀضمنمطالن
بهکوش محلنسامد کهیینکاینیز(1393)تاکیبیایغزلیاتبیدلۀکنایارگونه

بایسیکنایاتتاکیبیایغزلیاتۀنامیایا .8مویا ینجامشدهیست؛ۀبهصویتمطالن
مویا ینجامۀنامهنیزبهصویتمطالنیزمحمّدمالییکهیینیایا (1395)کلی همدینی

جوریزسیار حق(1395)«سازکافرتکاملیکصناعتسبک»ۀمقال.9شدهیست؛

بایسیصناعت به ییهامیکنایهةیسشنای»م،طفیمیاایییضاییکه غزل« ها حافظای

یست؛ «صا ب هاغزلای سازگانهیب هاییهیزیکییبایس»ۀمقال.11یاایخشه

محوییننیبایسییکییزصناعتکنایهجورمیااییکهبهتبیینریزحق(شدهیشیافشه)

 .یاایزاایشناصا بمی«تابیهیۀییهامیکنایةیسشنای»شگااتاکیبی

 

 یمفهوم چهارچوب .1

ها حلّیییایمو رتأمالتایکیها ایر ربیار خوا،هاهنامندنلبتبهیدیده

ربیانیکهمخشصکوشدآ باایشتراییافتییایهیأتزبا نظاخاصیاییاکهمی

ی یزمجای ها ذهنییینتال شاعاایییسشا نمای نگاه.بهخوایرست،ییی هاهد

ایشتیعشقاابایت.شوامی«سبک»ةبیانیملشقلرمشفارتیزایگای سببییدییییدید

 اییی،زینباشدیسبکهایز عایاا یهانوششهتاکنندیمیسنکهیهنامندینیحشّکه

ص1381، صفو).سبکیننییسبکیبنییخوارهلشندخواخاصسبک ،58)

نیهمبابادیتقازیناهدیمییی هاتییاب ییعلایسبکیصطالمیزبهاییسشااکهیفیتنا

بهیفکایا یبریاییکخاصیر »:یزیستعبایتسبکبهای،نظاگاهای.یستمنویل

حات،یتوضنییبا(اص،1339بهای،).«ایتنبطازریلفاظینشخا رکلماتبیتاکۀلیرس

 اهایت،ویبایسرکاف بایریستهناریی گایایزمشفارتهنامندهازبا ردیا

یستزبا رنگاهیزیبیتاکرباخویایی یژهیرتاخّصیزکه)یر  یبزییازمندین(

یستیرییس بایکایآمدرمخ،وص عناصایبایس یبزییهارهامحکیزیکی.
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 یفشایهاةویشبااتییابریشناسزبا »ایکهیست«یشناسسبک»این ،نیاآفایت،و

ص1392،یفشوح).«شوایمیطالقیفایایزبان ،34 عابل»ر( مقایله طایق یز همیاه

هاریاییمشاها شناسیبامؤلفهایحقیقت،سبک(37،ص1371شفینی،).«یاییکیست

باخویاها زبانیهنامندی ایۀبهمقایل،یمکاناتییناین یستةمخ،وصیکهایزما

.یاایزاشا میمویجههباتأمالتایرنیربیارنی

بایسیرسنج یبزییها یابیرعن،اها بالغیموجواایزبا شاعای ،یکییز

اییین.شنا یستها اعیقرمشایکبای شناخترتاسی سیاتطوّیت،ویاها شیوه

شیو ر شمای بایسی ةیر ، یابی عن،اها  تییهمیذهننینوصویینشقال بایبیا 

ایشدذکااشاییکهطویهما .اایگیمعاییتییرلوای«بلامد»بحثلشیراییاییسزیبه

یییابم،اللیزگونهاریژره ،نیی منفاا یابی یبزییها  یسشنایه)ننی ها تابیه،

کنایه ر مکنیه، ر مفاام،اّحه ها  ) تاکیبی یسشنایةیسشنای)ر رةکنایه، کنایه، ییهامی

بایسیراییلطمنطق اهایت،و هاسازهلیتحلای(تابیهیۀییهامیکنایةیسشنای مویا

.اایگیمعاییسنج 
 :ريالط منطق در منفرد یشگردها .1 .1

عمومادکهربالغتاین نامبااییی کهگفتدیبامنفااییاب شگااهاخ،وصای

چو ییاایزینهینظاررشوندیمای یسیجاجانعبدیلقاهابزیگیسشاامکشبآباخوییز

1348ی،سکاک) هر صق. 11312ی،نیعزربیخط)،(141ر141، هر صق. ،53 ر(

ارکهیندکااهمحدراموضوعچهایایییا یبعل »ساخشما (319،ص1417،یتفشازین)

یکیباشند،یسشنایهرهیتابکهگایا تااررهیکنارمجازیننیهلشند،یذیتآنهایزتا

یصلکییزیعلمشر ییایهعنوی به گایارهیتابیننیشده،یمناّفلهیرسعنوی به

                                                           

اللفظ المراد به الزم ما وُضِعَ لهُ ان قامت قرینة على عدم إرادۀ فمجاز و اال فکنایة و قدم علیها الن ثم ».1

ثُم منهً ما یبتنی علی التشبیه فتعین التعرض له فانحصر المقصود من علم البیان فی الثلثه . معناهُ کجزء معناها

 .«التشبیه و المجاز و الکنایه
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ص1387،ینیشف).«یستیسشنایهآ رشدهیمناّف ینویعیبایسکهییآنجایز1(43،

یسشنایهجزبه)مجاز ص1383لا،یشم)،یستیشناسیمننعل بهمابوط( ،22 نییلشی(

رهیمکنرم،اّحه هایسشنایهه،یتابیننیگایایانیبعن،اسهیبایسبهفقامطالنه

ریسشنایهه،یتاب)صناعتسهنییۀمجموع.یاایختخویهد شنا اهایت،وایهیکنا

.اهندیملیتاکییمنفاا شگااها(هیکنا
 هيتشب .1 .1 .1

یست؛گایازیچبه زیچکاا همانند مننابها یباین ای«هیتاب»یصطالم

ماارط(53،ص1312،ینیعزربیخط).«یالمعن یف المر امر رکةمشا یعل دالله هیالتشب»

.باشدهمایهیغایقبایننیباشد؛نماایرغحدیعلایکش بایمبشنیمانندگآ کهنییبا

 باییزکهیستلیتفنبا م،دیهیتاب)کاا مانند ییگویمکهنیهمکهنییلیتوض

یرایمکایبههیتند الیعلایر)لشندینهیشبه بهزیچارآ کهیستنیی یمننا(

. یکنیمآشکایایباعاییریاعاییشباهتنییکه یهلشمانییر(لتینآشکایشباهشاا 

:یستشدههیتابماهبه یرایزتیبارّمم،اعایمثالد(13،ص1383لا،یشم)
ییهخویشررررریدِآ ایمالیررررردزرا



مراهچروهر یر بهباّیدهاستِ


( 2313)

(174،ص1387،عطای)

هیتاب»شگاایژره ،نییای مفاا،،یرهم،یالیخ)صناعتنییینویعۀهمشامل«

عطای.شوایم...(رینها ماارط،عکس،ه،یتلومفارق،ملفوف،جمع،ماکّب،د،یّمق

گافشهبهاهیبالغشگاانیییزماتبه573خوا شنا اهایت،ون یآفا ییسشاای

.یست

                                                           

یرل؛ماندیمرفاایییسکاکرینیعزریمبانبهتویندیمکهآنجاتاصیتلخشایمی عنوبهیتفشازینیلبشه.1

مشکوی یتقلبهفیتنانییشد منجارا یبعل فیتناایارنییةویشیزییخوا ناخانواتینهاای

 (23،ص1389جو،حق).کندیمیظهای
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 استعاره .1.1.1

یسشنایه»شگاا زمااییصلای«  کانت ان مُرسل والمجاز»اا؛یگیمعاییمجازهاة

 به المشبَّه اسم استعمال یعل االستعارۀ تَطلُق ما راًیکث و ستعارۀفا اال و بهةرالمشایغ قةالعال

،صق.هر1312،ینیعزربیخط) .«مستعار اللفظ و مستعارلهُ و مستعارمنهُ فهما المشبّه یف

 جابهیییلغشخویسشنهیعاییننییست،یسشفنالبا م،دیلغتای»صناعتنیی(53

کایبه گایاةریه جابهماابهتۀعالعبهیی یریههیسشنایه،ایشاعااییز؛ گایالغت

ةیسشنای»ای.هیمکن.2م،اّحه؛.1:یستنوعاریسشنایه(57،ص1383لا،یشم).«باایم

،ص1333،ییهما)یییاهییگایاطافرذکاییهیتابطافاریزیکیشاعا«م،اّحه

:یست«آسما »یزیسشنایه« لوفاینگلانِ»ا،یزتیباینمونه بایکند؛یم(251
کرااآلرواخو اللهیزییتیغ



کرااارایینیلوفا گلان


(79،ص1387،عطای)

کااهمانند(بهمابّه)« لوفاینگلان»بهیی(مابّه)«آسما »نخلتشاعاوه،یشنییای

یایم»شگاانییلشی؛یستکااهیییاهییمابّهرذکاییبهمابّه،«آسما »حشفباسپسر

گلشاا؛یایمخواةشنوندایخوینندهبایباایریسخنکههیتابیزتانها رتاتنگ،یست

اییزیست؛تافزر هیتابیزآ یباشناخشیزییز ر هناییاریاگ، یرنیییز

، کزیز).«زایینگیبامسخنایاینگبهرآریایایمیشگفشبهتا یبییارستسخن

(94،ص1373

.یرست فکاعلمارریرخوابهمخشصعطایشناۀم،اّح هایسشنایهیزیباخ

 یحاماغ،یسمنافت،رقتیحقییهخدی،)یرۀم،اح هایسشنایه هاملشنایلهبهینگاه

یزآنهامناأریعافاننوعیزهاریههنییاشایبکهاهدیمناا ...(راییسلوک،ییه،ییله

یستعایفشاعاِنییالیخیتملفا هاساچامه خدیرخدیستماغیسیرنظاگاهای.

،هیفیستییایایچوه کهسلوکییهیزدیبایر، یحابهد ییس بایریااشاه
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بهاه شنا اهایت،وخلق بایصناعتنیییزماتبه312عطایا،ییلطمنطقای.گششت

.یستگافشه

الایهیتابکهیسشنایهنوعنییای.یستیسشنایهمه  هاگونهیزیکیه،یمکنةیسشنای

یزیمّا؛آریاینملفظایییبهمابّهکااه،ذکاییمابّهشاعایست،م مارملشویندهیگو

(251،ص1333،ییهما).یستبهمابّهبالیالکهآریایملفظای ینهیعابهمابّهلویزم

کندیمهیتابینلا بهییفشنهشاعاایزتیبایمثال، بای ینلا )بهمابّهیمّا؛ حشفیی(

باز)دیییبةآماارملتخوی ، ینچا  هانهیعاآ ،لویزمیزرکااه ذکاییشد (

:کندیم
برررررواییوسرررررتبیررررردییییییفشنررررره



برواملرتخرویب نی چا ِکهزی 


( 779)

(111،ص1387،عطای)

.یستیفشهکایهباییلطمنطق شنا اهایت،وساختایماتبه85،ییابشگاانیی
 هیکنا .1 .1. 1

یسلو ردهییوشا یب هاصویتیز»ریانیب شگااهایزگایایکیهیکناصناعت

گفشای هنا ص1387،ینیشف)« ،43 یست( نیی باییمثالذکارفیتنایز یییمّا.

هیکنا»یانیبشگاااریا ،یهلیگاهکهیست ضارینکشهنییذکاصناعت، ر«

:تیبنییایمثالد.اندیگیمیششباهرخشهیایآمگایکدیبایی«م،اّحهةیسشنای»
مررراینمررروافلرررکصرررحنزشرررامنمررراز



خراریاییر بنهفرتکرهچا عارس


 (113،ص1334، ینوی)

ص1388)م،فّایعشقاابه چا عارس»بیتاک،(435، عطانیزیخلاریمنن»به«

«یستتا عال آفشا یزهیکنا ،اهخدی)ایندیمهیکناییبیتاکنییزیناهخدیماحوم.

یست«آفشا »یزیسشنایه«چا عارس»بیتاکریعع،اییمّا؛(ایگا یسخلارةریهمدخل
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 ینکشه(بزیگوییی آ عل رنظابهنلبتیحشایمرتویضعکمالای)جانییای.هیکنانه

تشبناتایکهیستنیینکشهآ راییانموازینیژره نییۀیایمایکهیستعاوعابل

ماخّص«هیکنا»ر«یسشنایه»صناعاتا یمیکیبایرقیاعماز،(نییمارزیحشّر)گشششه

باییشگااارنییساحترشدهلغز رخلااچایگاهما یابامشأسفانهریستناده

یبایسییهیکناصناعتتیماهنخلت،یستالزممدعانییاند ینما بای.یندخشهیآمه 

. یکن

ناعصه ریا یناعصصویتبهه یننی(کنویکنا)ای(یکنییکن)م،دی»یزهیکنا

ذکایزیستعبایتر(81،ص1385ل،یتجل)«یستگفشنسخندهییوشیمننبه ،ریر

صویتملزرمبهالزمیزینشقالقیطایزافتیاینییرگایایمطلبافتیایریمطلب

اایگیم  ارادۀجهة  من المجاز تخالف انها فظهر. معهُ ارادتهِ جواز مع معناهُ بِه دُیأُرلفظ»:

 ما الالزم بان وردّ. الملزوم من هیف و الالزم من هایف انتقال بان فرق و. الزمه ارادۀ مع یالمعن

،1312،ینیعزربیخط).«الملزوم من االنتقال کونی نئذٍیح و منهُ نتقلی لم ملزوماً کنی لم

رکندبیتاکچنا ییجمله»کوشدیمسخنةنندیآفاایشاعاصناعت،نییای(53ص

،ص1333،ییهما).«گااامنشقلارییمننبهکینزایمننیزشنونده،ذهنکهبااکایبه

قیطایزافتیاینییرگایایمطلبافتیایریمطلبذکا»یزیستعبایتهیکنایس(253

صناعتایلشیر(235،ص1383لا،یشم)«اایگیمصویت]...[ملزرمبهالزمیزینشقال

دیباهیکناظاهایننیافت؛یایعبایتیزییملزرمرالزمیمننارهابشوی دیباهیکنا

باشدموجوااهیس یکاسهریعنادیستممکن«کاسههیس»یۀکناایمثال بای)باشدییست

حاا کاسهآ بوا اهیسقیطایز(ملزرم)یلیخلریلیبخآ ییکنا مننار(الزم)

بازیرۀخانایریعناده،یع ظاهاای(الزم)«یستبازیفالنۀخانایِ»مثالایایرشوایم

بوا ییستیس.شوایمحاا خانهایبوا بازۀریسطبه(ملزرم) نویزمهما ریست

باال،تیبای.باشدیالسشنایهممکنیصلایدینباهیکناریستلشهیبارایناگزه،یکناظاها

آسما »یزیسشنایه،«چا عارس»بیتاک نییرچا عارسمانندیآفشابیننییست؛«

لتینهیکنا شوا؛یمدهیامن لنییییجمند،یژرهاگای  هالیتحلیز اییبلای.
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ای(313،ص1372،عطای)نیگوهاصااقنمونه، بای.اییلطمنطق هاشامایخاصه

:ایندیمباللوءیمایهنفسرساک نَفْسیز یهیکنایی«ماایْزیاعقل»ایزتیبلیتحل
بَردَلالباکنماایْزیاعقلِ



یزلبرایییَبَدبینییکیتا


( 344)
نقّا ،یکدکنینیشفزین.هیکنانهیست،یسشنایهتیبنییایماایزیاعقلکهیحالای

یسشنایهیصلایکه(327،ص1387،عطای)گافشهیتنالحقیزهیکناایزتیبایییبیغ

:باشدیم
بلررتنقرر غیررب نقّررا ترراگفررت



استینگاتِعل ،شدییچینیا 


( 824)

نیی اییاسشبهییخوا اهایت،وۀعاطبشگاا،نیییز ایگبهاه1937باعطای

یانیبفنِنییآباخوییزفقاهاتیبیزیباخ اهایت،وکهییجاتاند؛یآفایمصناعت

اایگیمشکل شگاا،نیییز ایگبهاهماتبهچهایباشاعاایزتیباینمونه بای.

:یستدهیآفایی یوسشهیی اهایت،و

کااخاکباسارکنده با موکااچاکتنباجامهزاایاست

( 3912) 

ه با مو»،«کاا چاکتنباجامه»،«زا ایاست»یزعبایتندتیبنیی هاهیکنا

یباعآ  اهایت،ورتیبیز زیچآنهاحشفباکه«کاا خاکباسا»ر«کند 

:یستمنویلنیهمبازینایز هاتیبکایرساز!ماندنخویهد

  مخویخون اه، ینانجگایجگاببایآبچیهندییمچو 

( 1785)
آمرردهیررا رسررابرریانیررابررهی 



بااییمرا باخاک آمردهسا


( 2372) 
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 :ريالط منطق در یغيآم یشگردها .1 .1

یذعا دیبایبیتاک شگااهایننیارّم،ۀگونمنظایزاهایت،ویبایسخ،وصای

.یستتیّیهمحا زرلشهیبااییبلیشناسسبکنظاگاهیزم،اللنییۀمطالنکهایشت
شوند؛یمحاا نخلتگارهیبالغرمفاا عن،اهابیتاکیزشگااهانیییساساد

حیطنیبنابای بای خواۀای هاکدیم نخلتکه یبزییها یابیگاره صناعاتتاکیبی،
ریسیزهشدشوند،باه تلفیقشناسیرساختشنامحلو میعن،املشقلیایزیبایی

نیییبیتاکصناعاتةایبایمه ۀنکش.شوندیینتاکیب،ایگاعن،ا منفاامحلو نمی

نیهمبا.اندیگیمعاییآ گااباییابصناعاتگایارماکزای«هیکنا»شگااکهیست
صناعاتِاییند،ییهیکنابابیتاکتیعابلکه یینیبداییانیبعناصاِز یآمیز»یساس

.«یستشدهبااهنامآنهایزمحویهیکناعِیصناعنوی تحتکهشوایمخلق دیجد
یژره نییاییبیتاکاییغیآم شگااهایزمایایس(31،ص1391،ییاایییضایم)

 هاهیکنا.1:شوایممطامهیکناگونهاریسالهنییایلشی؛یست«محویهیکنا»صناعات

.زندیآمیمشگااهاگایاباکهیبیتاک هاهیکنا.2اییند؛جانخلتگارهایکه مفاا
 هاهیکنا»اییند،جانخلتگارهایکهییهاهیکنابهگونه،ارنییخلایززییاه بای

.شدخویهدگفشهیبیتاک هاهیکناهلشند،گایاگارهایکهییهاهیکنابهر«منفاا
«محویهیکنا» شگااهایمّا :یزعبایتنداند،یگیمعایییبایسمویامطالنهنییایکه 

جرو،حرق)«کنایرهةیسرشنای».2؛(423ر425،ص1381جرو،حرق)«ییهامیکنایهةیسشنای».1

(84،ص1391،ییاایییضایم).«تابیههمایهباۀییهامیکنایةیسشنای».3؛(257،ص1391
 هیکنا ۀاستعار .1 .1 .1

هیکناةیسشنای عافادریععایکه یاهیمتیعای زیچبهیی یهیکناکهیستنیی»:
.یننیایذیتیینیسشنایه،کنایهرجوااییا(233،ص1391جو،حق)؛«نباشدآ  اییی

.هیکنا.2ه؛یمکنةیسشنای.1: یابییماستایزعناصابه، یکنهیتجزییصناعتنیییگا
:دیکنتوجّه ینویتیبنییلیتحلبه

نرزاخرااتلرتیرقتوفیرییرزسا 


یرارزهیکاسرهچرا یهسرکایریدسپ


 (187،ص1334، ینوی)
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 «ارزهییچا بوا ِکاسههیسر دکاییسپرعقل،ییِیرسا »ایبالغتسنّشیعموماد

 ییبگوبهشاایییکنارجهبهآنهااییمّا؛یستایستلیتحلنیی.اینندیمهیمکنةیسشناییی

نییریستنادهتوجّه(کاسههیسر دکاییسپریییرسا )تیبایموجوا هاهیکنا

آنهابوا ِیغیآمبهدیبااستنیییزیاتییبلیتاا بای.دینمایمناعصییلیتحلموضوع

کااتوجّه گایاصناعاتیزماشقریستایبله،یمکنةیسشنایصناعتقت،یحقای.

بهیی دیجدیِغیآمصناعترشوندبیتاکگایکدیباکهیمخشلف یجزییزیننیلت؛ین
اییمّا؛مجزیسترمنفااخوا،تیماهرذیتایبلکهیست،نادهلیتاکاریند،یبرجوا

ةیسشنای» ِشنا شگااهایننیمشفارت،رمجزیصناعتچنده،یکناةیسشنایصناعت

هیمکن هیکنا»ر« یِغیآمصناعتِصناعات،نییز ِیآمیزرزندیآمیایمگایکدیبا«

.شوایمحاصل«هیکناةیسشنای»

:اییلطمنطقایصناعتنیییزییهانمونهیخطّلیتحل
ترروایگرراهساگاررشۀخرراای 



تروییهایگر سایشرشهییعقل


( 81)

(82،ص1387،عطای)

ایا نلربت)«هیرمکنةیسشنای»+«سایششهکاا ِگ »ر«بوا ساگاشه»ینلانی هاکنایه

:«هیکناةیسشنای»صناعت(=«عقل»ر«خاا»بههاهیکنا
نهرررراابلرررریایمخرررراینررررامایا 



نهرااخایمبااستیرییچوتا


( 1742)

(149،صهما )

(=«نرامایا »برههیرکناایا نلبت)«هیمکنةیسشنای»+«نهاا یکلباخای»ینلانیۀکنای

:«هیکناةیسشنای»صناعت
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شبریرزکااهیفلایساتبا



طلربایفشااهیر،یمابهتو،


( 2119)

 (131،صهما )

«نَفْرس»برههیرکناایا نلربت)«هیمکنةیسشنای»+«نهاا یکلسابایفلای»ینلانیۀکنای

.«هیکناةیسشنای»صناعت(=یستنخلتم،اعمحشرفنهااکه

یغیآمشگاانیییزماتبه257،اییلطمنطق اهایت،ون یآفاخلق ییسشاایعطای

ةیسشنای»صناعتةزماایآنهاةعمدیسنّشبالغتایراشاییکه شمای.یستگافشهبهاه

یسشنمالزی یماییتأمل.شدیمریععمغفولشا ییکنارجهعمومادرگافشندیمعایی«هیمکن

ةیسشنای»بایباسهبادیتقا«هیکناةیسشنای»یبیتاکصناعتیست؛توجهعابلزینشگااارنیی

 بایزینیییشیکناا،ییشبهجا د ِیبخا سویشاعایننینییریستیفشهکایبه«هیمکن

اییلطمنطقۀبدناییبیتاکشگاانیییز شمایگا ینمال،یذجدرل.شوایمعا لآنها

:یستشده یتاسییاییزگویززییاه ییسشاایرنمونه بایکهیست



 تيب ۀشمار مستعارله مستعارمنه هیکناريالط منطق

9کوهینلا ییفلااگ

12عقلینلا یساکا
ساباخاک

ماند 
92 خاکلایینلا 

شد اهیهما
یکلبا

115عجزینلا 

ایینگات
ماند اندی 

114جا ینلا 

1548آفشا ینلا گاوا زبا 

1749عقلینلا سانهاا 
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عشیخویه

بوا 

1833لطفینلا 

2117ریینلا دکاا یص

2119ریرینلا افشنیعایی

2119یلفینلا خوییبوا 

2234الینلا یایخویب

زیایتیزاست

بدیششن

2533زیچینلا 

2355همّتینلا بوا زیسات

یندییگافشای

بوا 

2918ماغینلا 

استبهغیت

بوا 

2921نفْسینلا 

2924نویینلا بوا نجس

2957یمنینلا بازا سا

3223بهاتهاتینلا ایششنشام

3228جمالینلا فااند جا 

استییاس

نموا 

3247ییهینلا 

3338ا ییباینلا فارخشنال

یگیهملاای

بوا 

رعاقینلا 

یفالس

3423

3431 گوینلا یعدیاین

 استعاره

 کنایه
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 ريالط منطق در هیکنا ۀاستعار شگرد از ییها نمونه. 1 جدول

 هیکنا یهامیا ۀاستعار .1 .1 .1

نییای.اایگیمشکلعیبدرا یبیننی،یبالغفناریز«هیکنایِهامییةیسشنای»شگاا

؛«شوایمایاهتیعایبدی ، یدهییداییریعنیصویتلحاظبا یهیکنا»صناعت

ییمنناآ ایکهرایبلااللتساحتیزهیکناوه،یشنییای(237،ص1391جو،حق)

یمنانرگشییایمبیتاکرقیتلف ایانبهیارخایجراییایسنّشیرله،یارالهاچند

:دیکناعّتحافظتیبنییلیتحلبه.سازایمنوایت،اررکندیمیخشدیجد
نفلررررتیززییرررردخویشرررریدکررررهکررررو صرررردقبرررره



نخلرررررتصررررربلگارررررتیر سررررریهایرغیزکررررره


(47،ص1391حافظ،)

صبل»به«مکنیهةیسشنای» مجاییزیی«شد  یرهیس»یینلانیۀکناشاعات،یبنییای

«نخلتصبل»هیأتایتوی مییی«شد  یرهیس»ریعنیصویتاهد؛مینلبت«نخلت

توی یملشیریستاهیسرکیتایهنوزهویکهبامتایاینیایرغصبلکاذ ،صبل:اید

یبطیهیچریعنی،صویتبهنخلتصبل«شد  یرهیس».دیاآ اییییکیتایصویت

خجل،شامنده،بدعمل،بدکای،یسوی،)=ملزرم.ندییاینلانیعلمارایآ کناییمفهومبه

کنایه،ملزرمیرالزمیرجهارشد یرهیربیزنیلت؛«نخلتصبل»ایییسشیهب(آباریب

شد یریربهیزشوا،یممویجهایت،ونییبایرعشخویننده.شوامیحاصل«ییهام»صناعت

صبل» باییییمفهومدیباکهندیبیمیراییزباا؛یملشّتهام،ییایکررجهارنیی

نخلت نیبد.اییاگایایمفهومایییآ صویت،«نخلتصبل»خواکهکندالیخ«

هیمکنةیسشنای»،«هیکنا»منفااصناعتسهیمشزیجیزبیتات هامیی»ر« یبیتاکشگاا«

بوا تایارلش

...یز

3433 گوینلا 

4225لطفینلا یییرتازه
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هیکنایهامییةیسشنای» اایگیمشکل« عدمرباالییابصناعتیزکیهاگافشندهیناا.

کهییبایز تابلولیصحلیتحلرافتیایایآنها ایوندیشییرگلشا تیّخاصبهتوجّه

نیییبایس بایالزم یبزییهاکهیسنّشبالغتای.کندیمجااییخللکااه،ییی هشاعا

شادینهار«لیتنلحلن»ذکابههانمونهنییلیتحلایندیشت،یییبیتاک یجزیراهایت،و

هامیی» یستشدهیمبلنده« دیگویمتیبنیهملیتحلاییخامااهمثالد. لیعلحلنت»:

د،یآیمدییددیخویشتونفسیزصااقصبلمثل،یباشصدقیهلیگادیگویم.اییا

.2؛نیایرغ.1:اییاهامییکاذ )کاذ صبلعکسبا.بواخویهدیرشنگاتوکالمنیع

.2منفنل؛رخجل مننابهاهییرس.1:اییاهامیی یرهیس)شوایم یرهیسکه(ایرغگو

(231،ص1337،یخامااه).«(کیتای

:اییلطمنطقایصناعتنیییزنمونهاریفیتوصلیتحل
یریر عکررررررررسیشررررررررکِیزآفشررررررررا 



یرکرررررررو ایعاشرررررررقا یززیاترررررررا


( 1213)

(129،ص1387،عطای)

ةیسشنای»صناعتقیطایزییآ عطایکهیینلانیست یهیکنا«بوا زیا»ت،یبنییای

هیأتایتوی یمیی«بوا زیا»ریعنیصویت،ییسویز.اهدیمنلبت«آفشا »به«هیمکن

یبطیهیچریعنی،صویتبهآفشا «بوا زیا»؛(آفشا زیاینگ)کاامااهده«آفشا »

ندییاینلانیعلمارایآ کناییمفهومبه ملزرم. بوا ،مایگونهیبرشامنده)=

(بوا نزییرزییخا ،ریندرهایتاسایخجلتیزبوا منفنل،ینیغمگریشکلشگال

نیلتآفشا ایییسشیهب حاصلییهامکنایه،ملزرمیرالزمیرجهارشد یرهیربیز.

ایکررجهارنییشد یریربهیزشوا،یممویجهایت،ونییبایرعشخویننده.شوایم

آفشا » باییییمفهومدیباکهندیبیمیراییزباا؛یملشّتهامیی خواکهکندالیخ«

:اییاگایایمفهومایییآ صویت،«آفشا »
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مانرررردهیهبرررراعَقبَررررهصرررردییکرررروه



مانرررردهکماگررررهترررراگررررلاییررررا 


( 88)

(82،صهما )

ةیسشنای مجاییزیی«ماند گلای یاکماگهتا»یینلانیۀکناا،یت،ونییایعطای

اهدیمنلبت«کوه»بههیمکن ماند گلای یاکماگهتا»یِریعنصویت. أتِیهاییی«

،1378ی ،یلهیعماه)عاآ ایکهنیزمالِیزکوهباآمد ِکاا؛مااهدهتوی یم«کوه»

کماک )کوهایششنکمازینر«اوتادا والجبال»یستشدهاایآ یزخیمایتنببا(7ص

چیه،یریعنصویتبهکوه«ماند گلای یاکماگهتا».یاریایمییم مو نیی(آ 

ندییایینلانعلمارایآ ییکنامفهومبهییبط (دیشدبتیم،ر گافشای)ملزرم:

یقیحقییرلکهه،یکنایملزرمریالزمرجهارشد یریربهیز.لتین«کوه»اییییسشبه

نییبایرعشخویننده.شوایمحاصلهامییآ ، باییستیمفهومیارمرکوهاییست

یراییزباا؛یملشتهام،ییایکررجهارنییشد یریربهیزشوا،یممویجهایت،و

یمفهومایییآ صویتکوه،خواکهکندالیخکوه باییییمفهومدیباکهندیبیم

.اییاگایا

:اییلطمنطقایصناعتنیییزییهانمونهیخطّلیتحل
یهلررررروی آمررررردچررررروهررررراا هدهررررردِ



زمررررا آ نهاانرررردفرررراع برررراترررراج


( 1319)

(144،صهما )

ایششنفاقباتاج»ینلانیۀکنای هیمکنةیسشنای»+« «هدهد»بههیکناایا نلبت)« )+

ةحوزایآ کناییمفهومبهآ یبطییبرملشنایلهایهیکناریعنیِصویترجوا)هامیی

:«هیکنایهامییةیسشنای»صناعت=(ینلانی
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جررررو صرررردگونهزنرررردمرررریاییرررراگاچرررره


نررررو عطرررراهیررررکیزرکرررراانیررررایممررررن


( 985)

(119،صهما )

رجوا)هامیی(+«ایای»بههیکناایا نلبت)«هیمکنةیسشنای»+«زا جو »ینلانیۀکنای

=ینلانیةحوزایآ کناییمفهومبهآ یبطییبرملشنایلهایهیکناریعنیِصویت )

:ایای بایگایایمثال.«هیکنایهامییةیسشنای»صناعت
فرررراراشررررداییررررابررررهمرررراا ریایررررده



کبرررررواایی چرررررایاییرررررای »:گفرررررت


ی یوشرررررررریدهچررررررررایمررررررررات جامررررررررۀ


«ی جوشررریدهچرررایآتررر ،هررریچنیلرررت


(1111ر1112 )

(121،صهما )

(«ایای»بههیکناایا نلبت)«هیمکنةیسشنای»+«د یهییمات ایکبواۀجام»ینلانیۀکنای

 ایآ کناییمفهومبهآ یبطییبرملشنایلهایهیکناریعنیِصویترجوا)هامیی+

:«هیکنایهامییةیسشنای»صناعت(=ینلانیةحوز
سررررانگو طاررررتِچرررروهرررر گرررراار هلررررت



خرررو غررراقشررربهررراطارررتییرررنشرررفقرز


یرگاررررررررررررتایز تیررررررررررررغآفشررررررررررررا ِ


یرطاررررتایبرررراامرررریسرررراهمررررهییررررن


(2329ر2333 )

(175،صهما )
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بوا خو ایغاق»ینلانی هاکنایه ز غیت»ر« هیمکنةیسشنای»+« ایا نلبت)«

گاار »بههاهیکنا «آفشا »ر« + رهاملشنایلهایهاهیکناریعنیِصویترجوا)هامیی(

.«هیکنایهامییةیسشنای»صناعت(=ینلانیةحوزایآ کناییمفهومبهآنهایبطییب

خوا اهایت،وساخشما ای«هیکنایهامییةیسشنای»یبیتاکصناعتیزماتبه438عطای

تاایدآفاین ییننوعت،ویاهاییبی.یستیتوجّهعابلیع خوانوعایکهگافشهبهاه

ییهیدگیظایفیباخویاییند،ییاهاینوعتفکّارتأملشاعاایییایمو طبینش کهیز

ها هملا ها ینلانیبایدیدهاییاکهباکافجزییاترییوندها ماشاکبینکن 

گیااطبینتشکلمی . آ  مظاها توصیفطبینتر یینصناعاتهنگام شمای مثل)لشی

آید؛چایکهکوش شاعابایافشنبیاشابهچا می...(آسما ،زمین،آفشا ،ماه،کوهر

ایسشا یمّاایجاهاییمثل؛جا بایفشایینلانییستها بیییوستهملانیمیا یینیدیده

یست،تییریماجعکهصننا خیش ینلا  خوا یفشایها نهاا نیییز ایگبهاهزی یمر

«گفت»ةریهباکهبندبه1252تیبیزخ،وصبهابد؛ییمکاه محلوسطازبهشگاا

 ییفزیمنفاا هاهیکناشمایعوو،ایرشوایم یخوتییری ییرصننا خیشخوا

ابدییم شدهینایاگزیغرییندرمصویتبهآ  هاایاهکه)ایزجدرل. ایاه (ناا 

:یستیلطیامنطقةییکاسایساایصناعتنییةگلشااریایکندهح ویگاا ینما



 ريالط منطق


 ۀشمار مستعارله مستعارمنه هیکنا

 تيب

11بحاینلا یخاکلب

13کوهینلا سایفایخشن

17مویینلا کمابلشن

ساباخاک

ماند 

42نیزمینلا 

91بااینلا  یارسایب
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آمد 

818یطوطینلا سبزیو 

یزشلشناست

آ 

858باینلا 

یییکلآ 

باا 

833عطاهینلا 

834باینلا یییرناشلشه

1142صنوهینلا یساکا

1144صنوهینلا نزا ام

جگاخو 

ایششن

1179جامینلا 

1338ماغا ینلا باآریا آه

1341آسما ینلا شکلشنیات



1893بااینلا بوا زیریت

2313آسما ینلا یالتانه

یزیااه

... یر

یندیخشن

2842 ینلینلا 

2993بزینلا یشامیب

کاا ِاهیس

عال 

3113غیمینلا 

3141کایآ ِینلا شد ِبااه

  ۀاستعار

 یهامیا

 هیکنا
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کایآ ِ

3435چوگا ینلا زا زخ 

بانگ

کاا 

3449 اییینلا 

ساریایب

بوا 

3412 ریاینلا 

3932الینلا نالشنخو ای

4174ماغینلا لبخاک

4277ماغینلا د یگااسابه

4333سشایهینلا نموا ...بهی 

4334زلفینلا بوا سافایز

 ريالط منطق در هیکنا یهامیا ۀاستعار شگرد از ییها نمونه. 1 جدول
 یهيتشب یۀکنا یهامیا ۀاستعار .1 .1 .1

نییبا.یست«هیکنایهامییةیسشنای»صناعتساخشایهما یبیتاکشگاانییساخشما 

کهیی یهیکنابایکیشاعایننیشوا؛یمیفزراهبدی زینهیتابییابعن،اباکهفاق

ینلا نوعاد)ملشنایمنهبهمابوط ملشنایلهبههیمکنةیسشنایشگاا اییاسشبهیییست(

ر(ایییستخواییکنایهآ الزمِیاعایییاتقایبیصویتکههملشنایل)کندمیمنلو 

:دیکنتوجّهصا بتیبنییلیتحلبه.اهدیمعاییمابّهیی(ینلا )ملشنایمنهخواِیایمه،ای
بررررا خررررامو اییررررااال حلقررررۀایصرررردفچررررو 



بررررا گررررو سرررراتررررایررررا گوهایفاررررا اهررررا بررررا


 (543،ص1335صا ب،)

بوا گو ساتا یا»ت،یبنییای طایقیزییآ شاعاکهینلانییستی کنایه«

یی«بوا گو ساتا یا»ریعنیِصویت.اهدمینلبت«صدف»به«مکنیهةیسشنای»شگاا

.باشدبایدجهتیینیزنیزصدفبهیماهگو نامیطالق:اید«صدف»أتیهایتوی می
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ةحوزایآ کناییمفهومبهیبطیهیچریعنی،صویتبهصدف«بوا گو ساتا یا»

ندییاینلانی .نیلتصدفایییسشیهب(کاا گو خو رد یوشینکین)=ملزرم.

بایکیییکناعملیننیکند؛یمهیتاب«صدف»بهییخوا«چو »یایتیزیسشفااهباشاعا

صدف»أتیهایآ یریعنصویترجواۀریسطبه هیمکنةیسشنای» مجاییز« آ به«

شوا،یمهیتاب«صدف»هما بهییکنارجهلحاظباینلا گاباییارشوایمایاهنلبت

ملزرمیرالزمیرجهارشد یرهیربیز!یستمابهخوابهمشنلقیصلیزکهشبهیرجه

صدف»اییستحقیقشییرلیکهکنایه، آ ،بای یسشنای یستمفهومیارمیر«

شد یریربهیزشوا،یممویجهایت،ونییبایرعشخویننده.شوامیحاصل«ییهام»صناعت

صدف باییییمفهومدیباکهندیبیمیراییزباا؛یملشّتهام،ییایکررجهارنیی

.اییاگایایمفهومایییآ صویت،صدفخواکهکندالیخ

:اییلطمنطقایصناعتنیییزنمونهکییفیتوصلیتحل
یسفایرررراامررررایرگیررررامررررناسررررت



مگرررس؟چرررو اییمچنررردسرررابرررااسرررت


( 253) 

(129،ص1387،عطای)

ایششنسابااست»یینلانیۀکناتیبنییای اابویینریسخن شگااطایقیزیی«

توی مییی«ایششنسابااست»ریعنیِصویت.اهدمینلبت«مگس»به«مکنیهةیسشنای»

مفهومبهیبطیهیچریعنی،صویتبهمگس«ایششنسابااست».اید«مگس»أتیهای

ندییاینلانیةحوزایآ کنایی مگسایییسشیهب(بوا زاهمات راا ییا)=ملزرم.

ییکناعملیننیکند؛یمهیتاب«مگس»بهییخوا«چو »یایتیزیسشفااهباشاعا.نیلت

به«هیمکنةیسشنای» مجاییز«مگس»أتیهایآ یریعنصویترجواۀریسطبهبایکی

شوا،یمهیتاب«مگس»هما بهییکنارجهلحاظباینلا گاباییارشوایمایاهنلبتآ 

ملزرمیرالزمیرجهارشد یرهیربیز!یستمابّهخوابهمشنلقیصلیزکهشبهیرجه

صناعتآ ،بای یسشنای یستمفهومیارمیر«مگس»اییستحقیقشییرلیکهکنایه،
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ارنییشد یریربهیزشوا،یممویجهایت،ونییبایرعشخویننده.شوامیحاصل«ییهام»

کندالیخمگس باییییمفهومدیباکهندیبیمیراییزباا؛یملشّتهامییایکررجه

.اییاگایایمفهومایییآ صویتمگس،خواکه

:اییلطمنطقایصناعتنیییزییهانمونهیخطّلیتحل
جمررررعبررررهجفاکررررایی آ کاانرررردعررررزم



شررررمعچرررروسرررراییگرررردیآ بباّنرررردتررررا


( 793)

(111،صهما )

ساشد دهیبا»ینلانیۀکنای » هیمکنةیسشنای»+ شمعبههیکناایا نلبت)« + «هامیی»(

ةحوزایآ کناییمفهومبهآ یبطییبرملشنایمنهایهیکناریعنیِصویترجوا)

(=«چو»یایتیزیسشفااهبا(ملشنایله)ینلا بهییکناعملایا نلبت)«هیتاب»(+ینلانی

:«یهیتابیۀکنایهامییةیسشنای»صناعت
بررررا فرررراایرسرررربکخویشرررریدچرررروهرررر 



بررررررا مررررررااررییمااینررررررهکررررررنصرررررربا


( 1414) 

(133،صهما )

«هامیی»(+دیخویشبههیکناایا نلبت)«هیمکنةیسشنای»+«بوا یرسبک»ینلانیۀکنای

ةحوزایآ کناییمفهومبهآ یبطییبرملشنایمنهایهیکناریعنیِصویترجوا)

ینلانی + هیتاب»( ملشنایله)ینلا بهییکناعملایا نلبت)« یایتیزیسشفااهبا(

:«یهیتابیۀکنایهامییةیسشنای»صناعت(=«چوه »
بررررروَاآترررر چررررو کررررهباشرررردآ عاشررررق



برررررررروَاسرررررررراک رسرررررررروزندهیرگررررررررام


( 3331)

(221،صهما )
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بوا ساک ریرگام»ینلانی هاکنایه » هیمکنةیسشنای»+ بههاهیکناایا نلبت)«

کناییمفهومبهآ یبطییبرملشنایمنهایهاهیکناریعنیِصویترجوا)«هامیی»+(آت 

یزیسشفااهبا(ملشنایله)ینلا بهییکناعملایا نلبت)«هیتاب»+(ینلانیةحوزایآ 

.«یهیتابیۀکنایهامییةیسشنای»صناعت=(«چو »یایت

یهیتابیۀکنایهامییةیسشنای»شگاایزماتبه84عطای  اهایت،وخلق ییسشاای«

شگاا یاه بادیتقاصناعتنیییز ایگبهاهزی یمکهاایگیمبهاهاییلطمنطقۀشاعاین

نظابهزیناچ ایگبهاهمقدیینیینخلتنگاهاییگاچه.یست(ماتبه85)«هیمکنةیسشنای»

شناایاسازیت،و شگااهانیتادهیهیییزصناعتنییکهایشتتوجّهدیبایمّا؛یسدیم

ریمننکهیستشناگایاباعطایشناایشماینییسنج قیطایزتنهاریستیفایس

.کندیمدییینموا


 ريالط منطق


 به مشبه مشبه هیکنا

 (مستعارمنه)
 ۀشمار مستعارله

 تيب
ساگاشه
بوا 

192(شاعا)منذیّهینلا 

دهیسابا
شد 

212ییحیشمعینلا 

ساتا یا
ساگاشه
بوا 

233(شاعا)منفلکینلا 

هیگازیی
کاا 

791گدییباینلا 

823عارسطاررسینلا کاا جلوه
893آت ینلا کبکساتافشن
1117ینلا ایایینلا لبخاک

ساتا یا
بوا عایییب

1131صنوهآت ینلا 
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ر1254خیششمعینلا سوخشن
1255

1328خیشبایی ینلا د یباییشک

1582تاسااخشابهاییباینلا خشنیییشک

1981(ینلا )توخاکینلا شد مالییا

2175ینلا یارینهینلا ییاسشآت 

2143(ینلا )توشمعینلا یفارخشنال
خوابا
د یلاز

2343عُقنُسباگینلا 

جها ای
د یگاا

2452(ینلا )تویاگایینلا 

رسوخشن
ساخشن

2573(ینلا )توشمعینلا 

2783وینهیایارینهینلا  خواسوز
2832 یایرآت ینلا بوا عایییب

یوستِای
د ینگنجخوا

3133(ینلا )توگُلینلا 

بایی یخو
زا آت 

3233ینلا یارینهینلا 

ساگاای 
بوا 

3421مفلس گوینلا 

ساگاشه
بوا 

ر3429مفلس گوینلا 
3431

ایشد گام
...کای

4334ایرزیلاآت ینلا 

بازیوست
...یزکاا 

4393یخونایسینلا 

ا یمای
سوزریشک

بوا 

4425یااشاهشمعینلا 

 

 

  هاستعار

 یهامیا

 یهکنا

 یهيتشب
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 ريالط منطق در یهيتشب یۀکنا یهامیا ۀاستعار شگرد از ییها نمونه. 1 جدول

 
 شگردها یآمار ليتحل. 1 .1

یلطیامنطقکشا یزملشخاج شگااهاشماییساسباکهایزنمواییرجدرلای

اریزکیهایز اابویینهناری ایگبهاهزی یمکیتفکبهتوی یمیست،شدهیس 

؛«منفاا هاهیکنا»ر«(هیمکنرم،اّحه)هایسشنایه»،«هیتاب».1نوع)یبالغ شگااهاۀگون

مااهدهیی(«یهیتابیۀکنایهامییةیسشنای»ر«هیکنایهامییةیسشنای»،«هیکناةیسشنای».2نوع

:کاا

 

 یغيآم یشگردها منفرد یشگردها

 

 
 

 

 ريالط منطق در شده استعمال یشگردها شمار. 4 جدول





ار یبیااهیز
آمد 

4438ایرزیلا(غیمز)مهینلا 

 یایزسا
ندینلشن

4337ینلا  گوینلا 

 مجموع ت.ک.ا.ا ک.ا.ا ک.ا هيمكن مصرّحه هيتشب هیکنا اثر

193757331285257438843719اییلطمنطق
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:یستشده یتاسباالصناعاتشماییساسباایزنموایی

 
















ريالط منطق ۀشد یبررس یشگردها درصد. 1 نمودار
53) ایرگبهراهماتبره1937برا«منفاایۀکنا»یانیبشگاافوق،نموایی هاایاهمطابق

عطرایشرنااینیاآفایت،روییابعن،انیتاباجلشه(نمواییکلیزیمینیز یبرایصد

ماتبره573براکرهشوایممااهده«هیتاب»یانیبشگاا،«منفاایۀکنا»صناعتیزیس.یست

شرگاا.یسرتایاهیخش،اصخوابهیینموایییزایصد13ایگچا یکاهاباریسشنمال

نیسروّم(ایصرد12)یسرشفااهبرای438توجّرهعابرلشرمایبرا«هیکنایهامییةیسشنای»یبیتاک

افنره312برا«م،اّحهةیسشنای»ییابرمفااصناعتریستعطایشنانیاآفایت،وشگاا

ایموجروایبریتاکصرناعتگرایا.شروایمردهیرایغریآمشرگاانیییسیز ایکایگهب

ایصد7یسشنمالماتبه257باکهیست«هیمکنةیسشنای»یبالغشگاااییلطمنطق اهایت،و

یهرامییةیسرشنای»ر«هیرمکنةیسشنای»صناعات.یستایاهیخش،اصخوابهیینمواییکلیز

ینریآفانقر ایصرد2برار)ینردیزهکیربهبادیتقا ایگبهاهبای84ر85با«یهیتابیۀکنا

.اییندنق  اابویینریسخنۀشاعاین اهایت،وخلقای(ییایتأثزی یمنیکمشا

لیرتمازی یرمه ،باآنهاکاا ِکاسهکیر«محویهیکنا» شگااهامجموعیبایسیمّا

براکرهایرزنمرواییای.سرازایما ینمااشایبیییقیتلفصناعاتنیییز ایگبهاهبهعطای

کنایه های 
 منفرد

53% 
 تشبیه

16% 

استعارۀ  
ایهامی 
 کنایه 

12% 

استعارۀ 
 مصرحه

8% 

استعارۀ 
 كنايه

7% 

استعارۀ 
 مکنیه

2% 

استعارۀ 
ایهامی 
کنایۀ 
 تشبیهی

2% 

 منطق الطیر
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یهرامییةیسشنای»ر«هیکنایهامییةیسشنای»،«هیکناةیسشنای»)شگااهانییشماییجشماعیساس

:کاامالحظهییموضوعنییتوی یمیست،شده یتاس(«یهیتابیۀکنا
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 عطار شعر صناعات گرید کنار در محور هیکنا یشگردها مجموع شمار. 1 نمودار

یسرشفااه،ماتبه779باه  یربا«محویهیکنا»صناعاتشوا،یممااهدهکهطویهما 

،«مفراایۀکنا»یزیسریستایاهیخش،اصخوابهیینمواییکلیز(ینج کی)ایصد21

رمفراا هراهیرکناشرماییگراحرال.شروایممحلو اییلطمنطقاسازیت،وعن،انیارّم

ای«هیکنا»نامهما بارییابعن،اکیأتیهایییآنهارکااهجمعگایکدیبایییقیتلف

یعافرانۀحماسرنیری ماههایی(یزایصد73)چهایمسهبادیتقاکهدیا یخویه ،یایبگنظا

.یستشدهدهیآفایانیبشگاانیی اییاسشبه



 جهينت

رزیقیز عای ِمنمایر ظاهایسااگیغ یعل،اییلطمنطق اهایت،وساخشما 

،(هلتزینعطایع،اه کهیخاعانشنا هایسشنایهچو )ایگچا  هاهیایییرباق

 بنااییفشهکایبهیبالغم،اللیۀتجزباجزکهیستیکیبایرفیظایدگیهیی اییی

کنایه های 
 منفرد

53% 
صناعات 
 کنایه محور

21% 

 تشبیه
16% 

استعارۀ 
 مصرحه

8% 

استعارۀ 
 مکنیه

2% 

 منطق الطیر
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بااییگایکدیبایبزییآ ۀییبطردهیتنایه ۀشبکبهتوی ینماهایت،و قت،یحقای.

هیمکنرمفاا هایسشنایهه،یتاب)ییابمنفاارمنمول شگااهایز ایگبهاه سویعطای

هیکنار یزگلشااهطویبهرتااسشانهمشبحّا، منمایچونا خوا، اهایت،وةسازای(

یۀکنایهامییةیسشنایره،یکنایهامییةیسشنایه،یکناةیسشنای)یبیتاکم،اللریبزییها

.اایگیمبهاهی شاعاینه اهایت،و بنا نما یآییرنییتزای(یهیتاب

مفاایۀکنا»صناعتیمّا  اهایت،وۀهندساییانیبم،اللنیبایییسه نیاشایب«

نیتامه «محویهیکناصناعات»ای«یبیتاک هاهیکنا» شگااهاآ یسِیزراییاعطای

کنندیمفایییینق  هیکنایهامییةیسشنای»صناعت،یغیآم شگااهانیبای. نیاشایب«

هیکناةیسشنای» شگااهاآ یزیسراییایینموا .«یهیتابیۀکنایهامییةیسشنای»ر«

حا زاییبلیشناسسبکلحاظیزشاعانییشنااییبیتاک شگااهانییرفویرح وی

بهریعایعسبک اهایت،وایمنمولطویبهبندهاصناعاتنییکهچاییست؛تییهم

.شوایممااهده هندسبک اهایت،وایگلشااهرعیرسشکل

به(یبیتاکرمفاا )هاهیکنا،اییلطمنطقیبالغ اهایت،وساخشما اییکلطویبه

 شگااهایننی،ییابم،اللگایاراییندح ویهمالیبرملشحک ییهاسشو مثابه

.شوندیممااهده،ندهیآیی یبزییچونا هیمکنةیسشنایرم،اّحهةیسشنایه،یتاب









 منابع
  (.س)یلزهایفاطمهناا:ع ، یعماهییله مهدنییلدیمحۀتاجم،(1378). یکاعاآ

 کوشر بره،(سروّمچام) ینویوی یا،(1334).محمدمحمّدبننییرحدیلد، ینوی

.یفاهنگریعلمینشااییتشاکت:تهای ، یضومدیّسیمحمّدتق

 جلرردیرّل،تهررای شناسررییرراتطرروینثررافایسرریسرربک،(1339).بهررای،محمّرردتقی،:

.یمیاکبیا

 یایناگاهنااماکز:تهای ا ،یبریمنان،(1385).لیجلل،یتجل.

 یلمفشرامخریصلیلمطولفیشرامت،(ق.ه1417).تفشازینیهار ،سندیلدینملنوا

:یهیلنظمریماعارینجفری،عر آیرتۀ،کشابخانر(ق.ه1331یفلتیزیر چامعثمانی)

.ییای 

 ،کوشر به،(چهلرنه چام)،غزلیاتایوی ،(1389).محمّدنییلدشمسحافظ

.شاهعلیصفیینشااییت:تهای یهبا،خطیبخلیل

 علر ۀچهایگانرفنرو براگرایافرناریفزرا باانهاایی،(1381).ار یسجو،حق
:یرّلجلرد)یفایسیا رزبا  هایژره ییگااهمانینخلش هامقالهمجموعهای،ا یب

اتیریابرزبرا قراتیتحقییلمللرنیبرماکز:تهای ،ایناگامحمّدکوش به،(419ر427

 .مدیّستیتابایناگاهیشناسای ییریفایس

 جلرشایهاۀف،رلنام،ناشناخشهییاب شگااهاررعوعطاف،(1389).ررررررررررررررر 

.ماکزتهای ریحدییسالمآزیاایناگاه،(8)،ییاب

 یتخ،ّ،ررۀف،رلنامه،یررکنایهرامییةیسرشنایر هنرردسربک،(1391).رررررررررررررررر

.بهاییرّلةشمایچهایم،سال،(یا بهای)یفایسنثارنظ یشناسسبک
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  ةشرمایسروّم،سرال،ییابرجلرشایۀف،رلنام،یندیی هنجایها،(1389).ررررررررررررررر

.شمالتهای ریحدییسالمآزیاایناگاه،9ییاییی،یرل

 غررزلاییغرریآمیررۀکنا یگونرره،(1393).یم،ررطف،یییضررااایییررمررررررررررررررررر؛

.39ر2،84(3)یصفها ،ایناگاهییابفنو ییژرهایعلمۀف،لنام،صا ب

 ؛رررررررررررررر رر ار،سرازسربکصناعتکیتکاملرکاف،(1395).ررررررررررررررر
.71ر81،89(24)منلّ ،تیتابایناگاهیفایساتییابرزبا ۀف،لنام

 ای سررازگانررهیب هرراییهیزیکررییبایسرر،(1397.)رررررررررررررررررررررررررررررررررر؛
،سالاه ،شرمایةیرلیصفها ایناگاهییابفنو ییژرهایعلمۀف،لنام،صا ب هاغزل

.22بهای،ییایی

 یاایز تاکیبریاییشرنایرحاریکنایه،(1392).یسکندی ،ملنوار؛ررررررررررررررر
اینارگاه،یفایسراتیریابرزبرا جیترارینجمرن یهمرانیهاشممقاالتمجموعه،بافقی

.زنجا 

 ینشاراییتشراکت:تهرای ،(ارّمچرام)نامرهحرافظ،(1337).نیبهاءیلد،یخامااه

.سار ی؛فاهنگریعلم

 ه1312).نرعبدیلاحمنرمحمدب،ینیعزربیخط رییلمنرانیفریلمفشامصیتلخ،(ق.ر
 .ایغاعرطب:ارتیب،عیریلبدرا ییلب

 ارتیربه،ییلنلمایییلکشب،یلنلوممفشام،(ق.ره1348).وسفینقو ییبو،یسکاک:

.لبنا 

 آگه:تهای ،(سوّمچام)هانهیآشاعا،(1371).محمّدیضا،یکدکنینیشف.

 آگه:تهای ،(اریزاه چام)یفایسشناایالیصویخ،(1387).ررررررررررررررر.

 یفاارسینشااییت:تهای ،(هاش چام)یمنانرا یب،(1383).ارسیسلا،یشم.

 بهارّم،ریرّلجلد، زیتباصا بوی یا،(1335).یمحمّدعلازییم، زیتباصا ب

 .یفاهنگریعلمینشااییتشاکت:تهای عهاما ،محمّدکوش 
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 تهای ارّم،جلد،اتییاببهیشناسزبا یز،(1381).کوی ، صفو یژرهاگاه:

.ییسالمهنارفاهنگ

 (سوّمچام)اییلطمنطق،(1387). ییبایهبنمحمّدنیدیلدیفا، اابویینعطای،

.سخن:تهای .یکدکنینیشفمحمّدیضاقاتیتنلرلیت،حمقدّمه،

  تهای ن،یگوهادصااقیّسیهشمامبه،اییلطمنطق،(1372).ررررررررررررررر ینشااییت:

.ایاکبییم

 یشناسسبک،(1392).محموا،ییرامنجنیفشوح هایر رکااهاییرها،هینظا:
.سخنینشااییت:تهای ،(ارّمچام)

 (.ا یریههتیسا)اهخدیۀنامفاهنگ

 تهای ،را یبرییایسسخنیشناسییبایز،(1373).نییلداجاللیم، کزیز ناا:

.مااماکز،کشا 

 ،زیتباایناگاهینشااییت:زیتبا،ینجومیصطالحاتفاهنگ،(1357).یبویلف لم،فّا.

 یکایشناسۀناما ییا،صا باتیغزلایهیکنایبناا،(1391).یم،طف،ییاایییضایم

.مازندیی ایناگاهییشد،

 تهای ،(ارّمچام)ییابصناعتربالغتفنو ،(1333).نییلدجالل،ییهما:

.توسینشااییت



 

 

 

 

 

 يجام با عطار يشعرشناس يآرا يا سهيمقا يبررس
 

 *زاده بیحب اريواحد افسانه

 

 دهيچك
کااه بیا  یی سخنانی ماهیت ر شنا زمینه ای جامی عبدیلاحمن ر نیاابوی  .یندعطای

های ایآثایشا بهآنهامؤلفهرشنازمینهینشقاا کهیینارنویلندهایهارنکاتِشناآگاهی

کااه می،یندیشایه باشدزیاا می. یاایخشه ملایلی آ  فقابه یژره ، یین ارای ها که شوا

شنا،فیتنانهیزمایتیشخ،ارنیی هادگاهیاجلشاینییای.یندییایموناا نظایتیایششه

یلیتحلر یهلیمقایسلو بهکش رشنارییسایحهیمدتکلف،شاع،رشناسخن،شنا،ینویع

 هااهییندایکهیماشاکمباحثایاهدمیناا قیتحقنییجینشا.اایگیمعایییبایسمویا

،یهلشباسخنییبطهشنا،ایکش شاع،رشنامثل موییاایشدهمطامیجامرعطای

باییندکییسایحهیمدرشنافیتنامثلگایاموییااییرل؛ششهایدگاهیاتاابهشناایتکلف

یفللفۀجنبگاهربواهگاییمننینگاهشنابهعطاینگاهکهچنا .اییندنظایخشالفگایاکی
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.سایییمدیحه،سخنشاع،شنا،فیتنا،یجامعطای، :هواژديکل
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 مقدمه

نقدرشناۀزمینایخوایشنای الهالبایکههلشندشاعاینیماکالسیکیابیاتای

تبایز صا بحافظ،موالنا،، عن،ا،یقیاع،ییراکمثل،یندکااهیظهاینظاهایییابی

ر اییند یژهیرگاهیجاشنایدیایزییابنقداینهایی... ایچهیگاشناینییسخنا .

یفللفرقیعمتیماه موییااییما؛یستشدهییی همنظومۀگونهبرمندینهذرقیکلوت

اییند  اابویینعطای،اییند ایخویآییءنهیزمنییایکهگا،یا شناییزتنار.

ارنییییابمنلوماتباشند؛یم(ق.هر817-898)جامیعبدیلاحمنر(ق.هر318-541)

شنایزآنهاقیاعییآشنارقیعمشناخت یزیحاک نظایاتاا ر یست تأمل عابلتیشخ،

.کندیم

 شاعارشناایبایهامندییندارنیی ینشقاا آیییقیتطبیبایسبهجلشاینییای

کهیستیکلیجامرکاایفایسشنارییاقیعمصویتبهییعافا عطای. ییاایزیم

نگاهایبایه.شوایممحلو کیکالسشنا یلانایخات نظای صاحبیزیباخباریبه

یزیباخکهیستگافشهصویتمقاالترهاکشا اییینقدهارهالیتحلشنابهعطای

یزیندعبایتآنها ؛یمحبش مهدیزمنناتاصویتیز؛ یویجویان،ایهیزشاعرشنا:

«یعوفرعطاینظایزشنایفللفنقد»ۀمقالرکو نیزینیعبدیلحلیزماغیسبال صدی

ااشا یزحج بهتوجهبا یجام ینشقاا  هااهییندایبایهیما. یویجویان،ایهنوششه

ریجام، هارلیمایزیجام:ایفقا .یستنگافشهصویت جدرملشقلکایچندی 

هاش ،یرینگی،شناریجام)؛(12ر21ص،1387،یییجا).یییجاملنوامحمدیزشنا

یزییابنقد،منناتاصویتیزکشا (45مایةشتابلشا ،ربهای:هایتییابینجمن

گوشهزینیجامدیایزشنابهمباحثگایاخاللایلندگا ینو،کو نیزینیعبدیلحل
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یندیندیخشهیچام ۀگونبهشنامویاایبییاارنیی هادگاهیایژره نییای.

 یلهیمقا آ  هامؤلفهرشنامویااینظایتاا تااایگیمعایییبایسمویایلیتحلر

.شوایرشنارنییها دگاهیایخشالفرتاابهرگاااریضل

اتییبنیچنه .شوامیدهیااشایباییلطمنطقرنامهم،یبتایشنا،بهعطایها نگاه

شناباوندییای یینشقااها اهییندحاملزینوی یاریسایینامهرنامهییلهای محدرا

باشدیم ،یفایسشناایقیعمصویتبهعافا کاا رییاباکهیستیکلیر. نق 

.یستایششهییمننالحاظیزیفایسشناتحولاییمهم

ایی شناشناسانه هاهینظارییابفنو رعلومیزمطلعبواهیشیشخ،زینیجام

یملشقلآثاینیچنه .یستشدهگنجاندهوین یاای حدراتاریرینگهفتبهایسشا 

مویااییلحللةیحلرهیعافۀیسال،عاروۀیسالکهچنا ،یستایاهیخش،اصشنابهیی

منما یستنوششهربواهیجامع،اشدهافشهییشییابینویعیزکهر یکملحاظیز.

.یستکااهکایاتییابخیتایرآ  هالفهؤمشنا،ایمو یی اشایبآثاییجامعبدیلاحمن

رشنایافشنعمومیتعلتبهکهنه ،عا یابیۀآشفشرضنیتبهتوجهباکهچنا 

جامیبواه؛یشدحالایساعتبهینحطاطیرندفارمایه،رسویاک یفایاآریا یر 

رکندییی هنظایاتیشنامویاایتااینلتمیمکلفییخوارایالیتاکییابینجمن

هاییباز لفظبهتوجهبامننظابه.بخادساما رسایکمییزما ییابآشفشهتیرضن

رکااهییی ههایینظایهشنا محشویییایمو یبیاتی،ایبوایییجرمطامشنایبینکه

یستفایخویندهلفظبامننیشماا مقدمحدیعلیامنناگایییبهییشنای بایرچنا ه .

گما کهکااهماخصییشناسانهزیباها سازهیزیسشفااهمیزی عینیرریضلبلیایمثالی

صنایعیزیسشفااهمیزی مویاایجامیبوا زندهزما تاحدیعلرضاحتیینباباممی

کهاییایهلشجامیشناایزیاا یبیات.یستندیاهییی هیرشننیچن نظاکلییابی

اییاشناخاسشگاهمارییییۀجنبربوا یلهامیباااللت ،اتییبنییسارا بایجام.

اهدجلوهییز بایی شاعارشناخویسشه نه عا ایکهریفا بلیایتشبعرتقلید.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه انجمن مفاخر                                                                                                       114

 

بهیی،زما شنای آثای یزجاچندایجامیکهیستشدهیینبهمنجا،ایششهیریج

فایخویندنوگوییرنوجویی جامیزما ایبلیای ۀفارمایرطماعشنای چنینه .

نظایاترایاهعاییینشقاامویاییگارهیینکایجامیموالناکهکااند،میسایییمدیحه

بیا چای؟،راییندییسشای لیاعتکلانیچهکهیینرسایییمدیحهمویاایصایحی

ربینینکشهاعت،ولیت،ئملةاهندناا است،نیییز گایالیملاریینها.یستنمواه

.باشدمییخصطویبهزمان شنارعمومطویبهشنانلبتجامییاایز نظایه

یفلشیمان اییی ییبگوکهلتین یگونهبهکااه،مطامیجامکهی ییاب هاهینظا

.یستتوجهخویایاییاکهرجوایجامدگاهیاای ییزشمندلیملایماباشد؛

 

  شعر فیتعر

نیی(339،ص1385عطای،).باشدیمهیعافباتوأمکهاینلشهموزر سخنییشناعطای

کااهیشایههیعافررز یکناربافقاگشششهنظای صاحبرشناییزیلیخمثلشاعا

یست :کهبواهنیهمعدمامیا ایشنا، هافیتنانیتایکلرنیتاباجلشهیزیکی.

«یمقفرموزر ستیکالمی» راگاگونیبازما ه یمارز،بهتاگشششهیزیلبشه.

شنایبدیعبانیماکهچنا .یستیافشهتحوله شناتنایف،هایدیدهیزبلیای یافشنتحول

گفتنو ایگا ۀگونبهفاینلو شناها ایه بوا موزر نیلت؛شاطبوا مقفا:

ص1388سنید ،).یستشدهموزر رمخیلکالمیشناریست ،271 بایمارزه(

رشناتنایفیینریستشدهحشفشناتنایفیزه عارضیرز ،سپیدشناییدیی 

گشششهای.اییندمیمحلو عارضیو مخشصتنایفرمقفیرموزر یستکالمیکه

ینداینلشهیمنیهمییشنافیتنایغلب شنایزانهیمنناگاییفیتناگایا جاایعطای.

:یستکااه
ایبگاراا یسرت جاینییلت؟شناچ



ایا یسرررتیررربعجاینیشرررامچنرررد


(43،ص1385عطای،)
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 رجوایزکهاینلشهییزریمزیاربیعج یمفاهآشکایریرشنا یبییشنایر

:ایندمینوعارباخاسشگاهلحاظیزییشناعطای.جوشدمیزاهاتیحرآشفشه،ایامند

:کن یما یبزبا ریسطهرفکاکمکبهیییمنان:دیگویمکهچنا .یطبنشنا
یعطررررراییزبحرررررامنرررررانیزهررررر



یفارررانیبرررهیلمررراسزبرررا ایمررر


چنرران عرردیتطبررعیسررتیزفکررا


بخویه صداهدبکرایمننیکچو


(181ر181،صتایبعطای،)

خلوت،ایاعال :اایگیمرجوارجا گایایعالمیزکهیسته گایا شنایما»

ذکار بهشاعاینهیلهامدیت،نریمنانینامشناه هیفابهیستشاعاجا یت،الذکا،.

شناحالرتییصلهیساما،ایارنبوتریرحعویل  ارنییخواآثایهمهایعطای.

.ایندینمیقیحقشنایصوالدیی،ایارذکایبشنارکادیما یمبهییشنامه یکن

یمننرهیما،جهتییآ ریهاندیمیساگاشگریگیمایبیزییشناذکا،یرنظابهچو 

باهماهنگرسوه ییهنا رکااندیمیرحقتیطابهییشاعازما ،ه راهدیم

رشاعا یربهشناقتیحقیز یتازه ایها، دیکلشاهبلا ایارسازایمشاع

(733،ص1391،یمحبش).«دیگاایمخویننده

یزمملوکه شنا.کندیم یتقلاسشهاربهمننابهتوجهباییشنانامهم،یبتایعطای

گا؛یانوعر(ینیاشنا)یستطاعت رنظابهرییزشمندستی شنا،باشدحکمت

(ینیاایغشنا)(51هما ،ص).باشدیمیعشبایرییز یزیخالکهیستهزلرمدم

ای.جمهویدیایزیفیتناریستکااه هیییحکمادیایزیفیتنابهایسشا اییجام

ییسطوراییاعاییلیتخحکمافیتنامحوی نیچنیطوساین،خویجهرنایسیبن،

فیتناسپس؛باشدیمهیعافررز جمهوینظایزشناییصلییکا یما؛اییندیدگاهیا

باشدیمدهییدنیییزخوا فیتناایگوکهیستآریاهیسوم یستکالمیشنا»:

جامی،).«لتینیعشبایآ ایییصدقعدمرصدقرتخیلعدمرتخیلرمقفیرموزر 
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1374 89ص، ییصدقح ویریستشدهتأکیدعافیهررز بافقاتنایفیینای(

ذیتیجزءیابیاتۀعاصنظای صاحبیزخیلیکهعن،ا تخیلباحشی راینلشهیعشبایبی

 جاهااییلبشه؛باشدیمجمهوینظاارییزینیرجهینشاییست،ندیاهیهمیتیند،اینلشهشنا

جامی،).یستاینلشهشناةجوهاییلیتخ،کااهنظایظهایشنامویااییجامکهگایا

یردیتأکریستبواهشناةشدیشیافشهنلبشادتنایفهمینجامیزما تا1(571،ص1383

شدهیمساراهیجامزما ایکهیست یشنایرشنابهنگاهحلبباهیعافررز با

ای، یاهیعاییمیبایسمویاشدهییی هکهیزمانبافتایییفیتنانیییرعش.یست

.یستایششهتیعمومشنابهینگاهنیچنکه یابیمی

ماگبابندبههفش عا یز».مدییینهصویتکامالدستیتنایفیشنایزیجامفیتنا

تاعمیقبلیایشنابهمدییصویتنگاهۀسلطحکمیرعقالنینگاهرفللفیتفکا

ماگباتامتأیید مهاکالسیک،یا یلانای خات عنوی بهجامیکهچنا گااا؛می

شناتنایفمدیی،صویتنگاهکاملتأییدضمنجامی.زندمیصویتیریجرمنناگاییی

ص1391محبشی،).«نمایدمیخایجحکماۀحیطیزیی نیچنجاهمهایهاچند(91،

(311هما ،ص).اییاشنانفلانیۀجنببهتوجهیرینگهفتای.کندینمانبالییینگاه

تیخ،وصرز چو اهد؛یملیتاجنثاباییمنظومسخنیطویکلبهعطای

ایشاعاعدیتایییکمالنییآثایرگااایمسخنکمالموجبکهاییاسحاگونه

) ینیبب یتوینیمن یآفایساییا یب . علتبهیینظ زینیجام(43ر47،ص1385عطای،

خوینندهباالموزر سخنکهتأثیاعدیآ ».اهدیملیتاجنثابهآ اشایب یثاگشیی

،ص1383باخزی ،).«ندییاشوایمییی هنثاصویتبهکهیسخنعنوی چیهبه،اییا

234)

                                                           
شناشررناخیالبررافشنیسررت.1

 
بهاآ شناموشرکافشنیسرت

  
بهعبثشرغلموشرکافیچنرد

 
شررنابافیچنرردشررناگوییر
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صویتباناظایکثایدکهیستکااهییی هشنایز مشنداها  بنداسشهیجام

، مثنوده،یع،:چو ،باشدیمعل چندبهشنا:دیگویمبهایسشا ایکهچنا .باشدیم

ییجهاعالبیزیکیبهفقاکهیکلان،کندیم یتقلاسشهاربهییشناییر.ییباعرغزل

شناعالبنیچندایربواندفنیهلکهییشنایارم؛اییندمهایتآ ایریندایاه

باعث مثنوعالبای یهاتجابهکهیستیفاارس،یرلاسشه بایمثال1.یندساراه

اییرل؛دییسییریالگاهیجابهییسای مثنوایینظامنیچنه ریستشدهیرتیخالع

باشندینم یها مثنوبالهیمقاعابل،یستساراهه شنایگاگایا هاعالب  ینیبیم.

رهیماایر به ییشایهچیهآ ایریستمحویصویت،کامالدیجام بنداسشهنییکه

.یستنادهیشنای محشوی

 

  سخن مورد در

عطاینظاگاهیزسخنیما؛اینلتیمموزر سخنییشناعطایشدذکاکهچنا 

سخنکه«کن»لفظباییموجوایتخدیرندکهکندمییشایهنکشهنییبهعطایلت؟یچ

یستسخنۀییاباعال ارهایساسردیآفا،باشدیم باشدیمایینبفخاۀیما،سخن. یز.

بواسخنسلطا منایجشبایمحمدریهةکلمیلیعربوایه یکل(ع)یموسعطاینظا

کشبقیطایزریستشدهنازلامبای ییباکهیستخدیرندسخنیآسمانکشبهمهر

 یهاننمترخدی،آخات،یهلشبهنلبتیشناخشهاینلا ،خدیستسخنکهیآسمان

کنندیمکلب ،باشندیمتیامحدراییسراییندیماخ،ماززیچهمهکهییایانای.

:گنجاندبخواایییییلهیساییتویندمیرباشدیممحدراناکهیستسخنتنها


                                                           

بن ری:مشفارتنردیینهراممایسرتایشنایر.یباعیرمثنو غزل،ع،یده،:چو یستعل چندباشنا».1

بیارشایعلامیینیزبن یبهییاا میلکهعبیلندیینیزبن یریندگفشهشنایعلامیینجمیعبایندکهمشفنین

بن رییهشمرامرغیاآ رمویعظرمدییلاییستبواهدیع،ابهییاا یهشمامکهمشقدما چو .یستبواه

 (91،ص1374جامی،).«یستشدهریععغزلطایقبایکثاییاا سخنا کهمشأخای خالفبهمثنو به
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یلررتیسرراسهرراارعررال جررزسررخنن



یلتکهیزکنهلتگاتیزالتکنن


منرررزلآمررردیسرررخنیزحرررقتنرررال


ماسررررلآمرررردیررررا ینبکررررهفخررررا


یرزگررراییسرررتی کلرررییگررراموسررر


یرکررررالمکااگرررراییسررررتی کلرررر


یلحرررقةکلم    ببررروایلرررییگررراع


زعرررزتیرممطلرررق کجرررابررروا


کرررومق،رررواکرررنبررروایرررزمحمررردن


شررربمنرررایجسرررلطا سرررخنبررروا


(29ر31،ص1941عطای،)

هایلفظلحاظیز.یستبااهکایهبه کنایایییشاعرعا ،شناکلمهسهعطای

ایسهنییکهیستییششایکاهندهناا نییرباشدیم«یع، ،»یزمشاکلکلمهسه

به نوینهاییسههایزرباشدیمیبخاییبایز،سهنییهدفراییندجها گاشنآییسشه

،تابدمییهلشبهعا رشاعیزکه نوی بایتوی یمعطایشناههیاییز.تابدمیعال 

توی مینیمؤثقلیاالیلیخ،تابدمیعال بهشنایزکه نویمویااییما؛کاادییییلیاال

نامهتیم،اتییبیزمویانیچندایکهایتنبنییمگا،اییایبهام نحوبهریععیا.افتی

).یستاینلشهییزجوالنگاهییشنا کااهتییریامباییزبا یزر(43،ص1385عطای،

شنااییی ییزشاعایرعش.یستنهفشهحقیساییها گنجشاعای زبا ایزایکهیست

رگاشهزاراهذهنیزیکیتایحجا  نحوبه،ابدییایمییآ مخاطبرگنجاندیم

نیییایمهای.گااامین یآفایسایییزییییززایبهمنجاریفکندیمیاتوآ ایییرشن

فشا آجنسیزییییسناکهچنا کند؛یمیشایهیهلش هادهییدرشنایییبطهبهشنا

بهاتریههبایبایییفاارس.ایندیم ینویباوندییایییآسما ینگرنویایند،می

یستدهییسجهینشنییبهرنیچلفظکناییییخاعانرعن،اچهایمقابل عن،ارگشیششه

خویهدیمیمثالنیچنبا(هما ).باشدیمشاعاجها یس،اییاشنایباینلبشجها که
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اییارجواخلقتعال رشنانیبیمحکموندییکهکندا یب مویانییایعطاینگاه.

.یمنطقتایسدمینظابهشاعاینهاشایب

کن)سخنیجام یهلشییدیییعاملیی( با.ایندمیییلهیساییکافلهیرسر یر

سخن طبینتیی یجزیء همه مینگاهیشاعاینه ینلا گو تنها یستکه یینباری با ر بیند

یززبا یرجای  ).سازامیمحامیساییخدیرندیسترخدیرندحقایقیی ،1383جامی،

(384ر383ص

آمرده،نیبراعرا یزکرهاینردیمیهلشگوهانیییزشمندتاییسخنگا،یا جاای

آ نیچنرهر .یستدهییسکمالبهسخنتوسانتیشاریستوی یحیزینلا زیتمعامل

صهمرا ،).یسرتآمردهجهرا نیریبهبااتوساکهایندیمخدیرندییبایزباغیزیگلیی

 (432ر433

یفللفتیذهنبهتوجهبایما؛یندیاایخشهسخنمفهومشامبهمنظاکییزشاعاارها

 .یسدیمنظابهتایفللفیجامبهنلبتموضوعنییبهنگاه ،عطای

 

 شرع و شعر

ریندنوششهشناضدبایبیاتیشناتوساریندشناگاواهنکوه بهزبا گاهیشنای

یندکااهبیا یدیدهیینمویااییییحلاساا رنظاتاتیبیینبه اال لیریکاایین.

کهیحاایثرآیاتنظاایشتبا،یندبواهمدییشاینتکهشناییزبن ی.یستایششهمشندا

 یتبعهم والشعراء»مثلآیاتی.یندشمااهمشمومیییدیدهیین،یستموجواشنابامخالفتای

 ماعلمناه و»:فامایدمینیلتشاعاییامباکهیینمویاایخدیرندیا(23/یلانایء).«الغاوون

1.«مبین نآقر و ذکر اال هو ان له ماینبغی و الشعر

                                                           

 (39/یس).نیلتیرشنعاآنیریندیزجزسخنیین،نیلتر ایخویرنیاموخشی شنایربهمار:یننی.1
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یینبهراینلشهمنا یماییۀرسیلییشناع،اشا شنای کهالیلیینبهایگا یعده

نایلندییشنا،گارهییننظاایشتایبا،یندزاهمیچایلوسیرتملقبهاستتاتیب

رساتخیلریغایقبارذرعیستیکای شناکهیینبهتوجهباایگاکلانیرشمااند

ریندکااهنکوه ییآ ،شوانمیمحلو آ یساساتیزصدقرمنطقراییاکای

رینداینلشهمیشا ینلانیرعافانیریال ها یندیاهبیا بای  یرسیلهییشناه  یعده

.شمااندمیمشمومیینایندیاهربدشنا

ایندیمخوامقامار یی شاعاعایف، شنایگایارموالنامثلعطای مننااریی.

(هزلرمدم)یطبنشنارباشدگافشهساچامهنتیشامنبعیزکهییمنناه آ باشدیم

:یوشاندیمیییندیی ندیییاییهایکهایندمی ییااهمانندیی
یشررناچنرردکنرریشناسرربررههررازهیررااه



یسرتبرانردیی ییااهینیهاکهشناای


یهررواهشرردیزشررنارمرردمبیاهالرر سرر


یسرشغفاییرای زهاچهنهشاعیستیهم


(113،ص1381عطای،)

یسشفااه یریال هااهییندگنجاند  باییظافثیحبهفییارهیعاف،رز یزعطای

ر یکنخطا شاعایییرلتینیییض. ینپندییشناییکالم کهکندیمهیتوصرکااه

، یابیباستمننابه یخویهمییگایرل؛ ینخوینییعطایکالم، یبخوینشنا یاییع،دیگا

(338،ص1385عطای،).باشدیمیمننگاهیتجلعطایشنا

شناسا ه یییرحکهچنا یست،دهیکامازطبعقتیحقریرحقتیحقا یمیر

لتینشاعاه امباییرایندینم یگانگی یگونهبهتینهااییرحرشناگاچه.
.لتیندیمقرمحدرایرحیرل؛باشدیممحدراه طبعریستطبعزیاه،شنا.یسندمی
ابدییمتیماارع،شاعباافشنیوندییباشنا کهنمواهتال لیصایهایمثالباعطای.

امباییکهکندمینقلیر.ببااسویلایزییتندیرمدییی نتیشادیایزشناشماا مشموم
.کاانیتحلیییرربخویندشناتاخویستمنبابهییحلا رخوینده«کالملایییم»ییشنای
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شناد یشنیزارمفهیخل.یندساراهشنانیابزیگا گایاریشافنیماما یزیباخخلفا،
یستبااهلشتیکل خدمتایشنایگاکهیسدیمجهینشنییبهیهایمثالنیچنبا.
باشدیمه مطبوعکهلتینمشمومتنهانه،باشدنتیشا ااتایزآ ییز وسشهییر.

).شوایم 51،ص1385عطای، «یلاجالضیح»باشدخوابهمنطوفشنایگایما(49ر
:شوامیمحلو «یحاصلیبحجت»ر(182تا،صعطای،بی)

مقرررام گرررامرررایایییهیربررروا


مردیمیشراگارشینشنامشرینش


یستیحاصلیشناگفشنحجتب


یلرتکراا جاهلیدییایاشنخو


(252،ص1382عطای،)

ها تاجسا هیعاف ر اییا رجواعاآ  ای  اییبل یمقف عباییت که یست منشقد عطای

عاملتویندینمسخنایهیعافررز رجوایس1.باشدیم سخن حامت باعث ر خطبه

.گااامحلو آ بوا نایلند

 باطل یی شاعا  ر شنا ممنوعیت  فشوی تاایششه ایگیا  ع،ا فقیها  با زینجامی

کنند تاکاایمیسنه نیهم بای،اینلشهینمحایمیشاعلحاظیزییشناکهچنا .

کندییی ه،یستشدهشمااهمشمومشناآ ایکهیاتیآ باییهیتوج  ای کهچنا .

ییشاعا رعاآ یزییبوا شناخدیرندیگا:گویدمیشنایمقام یز افاع  بای بهایسشا 

ص)محمدیز رعظمتناا بلکهنیلت؛شناکمالاینق،انیست،یفامواهسلب(

:زندمیخدیکالممقامبهیهلوکهیستشنامقامیبزیگ
یکهچو زنبرینشنابیهیا



کاانرردیررامبا ننررتیینفرر


                                                           
بروایکلرا رخو کا عویفیه .1



بررواعرراآ ایبلرریایسررخنزی 


نیلررشییریجرریییعررویفیگررا


نیلررشیترراجیخطبررههرراسررابررا


 (48ص،1385،عطای)
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نلرربتعرراآ یلبهررات،ررح



کاانرد تهمتیربهشراعا


(91ص:1374جامی،)
ایندمیرز یییساسیییکا یزیکیشنا،تنایفاییجام یرینگهفتای.

شده1«عاآ ساتاجبلمله»ریستآمدهیهبل ،هسویهایبشدی ایکهیینگوید،می

بهعیبیرنقصرز ،رجوایگارباشدمیعارضیرز اییی کهیستیینالیلبه،یست

.بوای نمیخدیرندکالمایموزرنیعباییتچنینشاهدماساخت،میرییاکالم

:ایندمیآ بوا مدییشاینتبهییشناییز عطایمانندجامی
زیع شرواذیشناک ریا



زمنبعشراعیگانهآب اه


شناماشاعییچوفاعشروا


چو نهدیرابلنردشراعشروا


شرراعیثرراینرینرردییازعرر


شنانام نکنکهباشردشرا


(34،ص1383،جامی)

یگارکنیعایوشنایزگوید،میرایاهعاییخطا مویاییخواگایا ایجا

تاتیبیینبهربپاایزییامباننترخدیحمدبهشنااییس،ندیی ییکاینییتوینایی

2.کندمیشناایمدیی شاینتباتأکید

                                                           
شررردعررراآ سرراتررراجبلررمله.1



شردمیرزی بردینسرنجیدهکرهزی 


برروا نق،ررا موجرربیگررارز 


برروا عرراآ زنررهمرروزر حرراف


 (611 ، ص6831،یجام)
عایضبسستشغلیکهشنازکنیعایو.2

 
رفاکندکیآ بهعمایرزهچندرین

  
ییتوآ یزیعایوطاعتنیلتزینکهری

 
م،طفیننترکنییاهخدی حمد

  
 (385،ص1391جامی،)
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ایاهبهازینییغناشنابه،کااه یسشاییمدییینهنتیشاشنانکهییباعالرهیجام

منظوی ،ایندیمعاقییشنایچاشنیرعشکهیستنلاخشهریضلیلیخیگاچه.یست

 مجازعاقاییستیقیحقعاق ایسنجا عافیهحالشامبهشاعایالحاییتحفةای.

عناصاتوساسپسرشوامییلهامشناییاا بایبشدیکهیاایزامی یسایهنگام

سازندیمآییسشهییآ آفاینزیبایی حدایبایدیابیها سازهیزیسشفااهیست؛منشقد.

حاکتچو .باشدباخویاییزینعاقیچاشنیزرناوانابواشنازیباییتاباشدیعشدیل

1.لتینعاقیزایغ زیچزینسخننمکرباشدیمعاقنویعلتبهفلک

گویدمیمبااییمناعبرخدیرندحمدیزیسخواایوی ۀمقدمایجامی بندیما»:

آ بهخواجنس یبنایزینلانینوعیفایاکهخاصیتتاینخالصکهشوامینمواه

اراییعلامتندارینویعیکثایتبهآ رکالمف یلتریستنطقخاصیت،ممشازند

عل با«ِلِسحرا َالبیان ََّمِن َاِن و ِلِحکمتِه الشِعر مِنَ اِنََّ»منقبترمح،ویمنظومرمنثوی:عل 

یست،ملشهی ها ذهنهبملشقارسلی ها طبعهبملشنشعل یینیزچهآ رمح،ویارم

یستغزلیسلو  رتوحیدمقاماترمحبترعاقمنازلبیا ایآ رعوعیکثاچه.

9-11،ص1378جامی،).«باشدمیمنافت  هاعالبهمهمیا یزجامیگفشه،یینای(

یزفایسیشناتاییخطولایریستباگزیدهسلی ها طبعبای ییغزل،کالسیکشنا

نیزتاتیبلحاظیزکهیستشدهیسشفااهییغنارعاشقانهشناها سایی بای عالبیین

                                                           
شرمایزیرنرلریگفشری ههمریین.1



کررراییصرررلبرررواعارررقچاشرررنی


یرسرتنروییزفلکیعصکهعاق


یرسرتشروییزنمرکییسرخنخوی 


نیلرتشوییینساتاییگاجامی


نیلررتارینهررینگرراسررخنخرروی 


نهرردخرروی کجرراییاررهکرراممرراا


نهرررردنمکرررردی آغررراززنررررهترررا


 (388ص،1383جامی،)
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ایاهیرلویتسخن ای«منافترتوحیدمقامات»بهنلبت«محبتعاقمنازل»بهجامی

.یست

 شعر در تكلف

بایر.باشدیمشناایینیخدیبرشویایا،عاطفه،رجواارییرمنناگای شاعاعطای

یزتانیایشیرشنا،باشدایششهمطلققتیحقبهنلبتیذرعشخصیگاکهیستبارینیی

منلو ییشناقتیحق،بزند یسایبهاستت،نعرتکلف یریزیگارگااایمشکا

:یستساخشه
بررروایکرررهنرررهذیتررریحکمرررترنظمررر



بررررروایحرررررافطامررررراتیررررردنایرررررکن


مررررراایباشررررردتیاذرقیگرررررابررررراشررررر


ترررررازشرررررکاباشررررردتیاینشرررررناشررررر


یکنررررررررریرتکلررررررررفم رینرررررررردیی


یکنررریهررر تررروخررروا،خرررواییتنرررافم


(337ر338ص،1385عطای،)

هربرهرآییسشرکرهسراراخردیتیرحردینای ارشنریشخ،،کندیمتیحکاچنا ه 

یییر بایزکالمیرعشخیش.آریایگاگانیبویلقاس نزابوا،سخننیآفاییبایزها هیآیی

ساراهآ رکااماللیبایز،دیابوا،ایارشوقیزیخالکه خردییزبروا فرایغناانهیی

(339ر371ص،1385عطای،.)اینلتشخص کاییبرینیب

افشهیبازتا زینیشنای ایعطای هاگفشهباعالرهشنا ظاهاییبایزبهتوجهعدمنیی

.باشدیمع،ا شناایمنمول بندهیاییییز عایتکلف،یبشنا کهچنا .یست

،ندیششندیلشفاتشنا ظاهارجوهبهکهیستنییعایفشاعای  فکامخش،اتیزیکی»

فنو رظویهابهرگفشندمیشناکهیعایفانیکی:کاا یتقلارتوی میکه طویبه

یعافانشناکهیشاعاینارمرعطایای شبلشامحمواخیشمثل.ندیششندتوجه شنا

(211،ص1382لا،یشم).«حافظریعایعلیعبیز،یستغیبلرلیف،آنا شنارگفشندمی
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اریییخوا،ع،اایجیییها  بازلفظیزکامالدنشوینلشهچهیگاشنااییجام

هفتایکهچنا 1.یستشناایتکلفرجوامخالف یهاهینظااییرل؛نگهدییا
ندیششهرجوایتکلفآ ایکهشویرعاقیززیلبا،ایندیم شناییخو شنایرینگ

:باشد
یعرر کلررکتکلررفاییرینرر



کلررفایغت،ررلفاییرینرر


(388،ص1383،یجام)

 

 ییسرا حهیمد مورد در یجام و عطار نظر

کهشناییکثاریستبواهییسایحهیمدکیکالساتییاب شنا هاموضوعیزیکی

خوایز،یندگاشهدیملشفیمایریااشاها ها صلهیزریندایششهییایبایایح ویتجابه

ییشناشا که ینیبیمکیکالساتییابایییندک شنای.یندگشیششهجابهیمدحدیع،ا

باشندنکااهآلواهیااشاها مدمبه یستعطای،شنایمحدرانیییزیکی. عطایشنا.

یزکیچیهبهرنبواه ایبایشاعایر؛یستییخالعریعافان هاآموزهگاههجلو

خدیرندییییااشاهرنپاایخشها یفاماناری یسشابهگاهچیهروسشهینپع،ا ایبایها

یشاهنامبهیییکشابرریندکااه ایبای شناییز اییبلکه کایریستنکااهخطا 

:یستاینلشهمیخواممدرمییحکمتفقاعطای(253،ص1382عطای،).یستنکااه
یبدممدرممنحکمتبرسیسرتتا



همتبسیستینجا منیرایسا


(47،ص1385عطای،)

                                                           

کهملوایت،یینمثلایکهبواچنینح اتآ شایفیماچو ر»:نویلدمیعبدیلویسعیلدینکمال.1

آ بنرابا.نباشدعبایتاییتکلفیصالدکهیرایلشزیمچنا گااا،مییعلمشایفمجلسمالزما جهتبه

،یجرام).«ینجامردیمرطویرلبهکالمسوقایششه،الزمفایق آیس یعایتطایقیزیرییتیین ینااای

 (112،ص1383
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رهیفارما شنایرجوایزتیشکا،بزیگ شنای آییباجلشه وهایموتیزیکی

ارهاکهشوا؛یمدهیایجامرعطای آییایشاخ،هنییکهباشدیمشناشد عدییب

:یندکااهکوهشِ،شناتیرضنیزطماع سایحهیمد شنایرجواعلتبهشاعا
شررناچررو ایعهرردمررابرردنرراممانررد



خررراممانررردی،یخشگرررا یفشنررردربررراع


یسررتیمررتعیالجررامیکنررو سررخنبرر


مدممنلو یستررعتحکمتیست


(47،ص1385عطای،)

لئیما مدمیر.کندمیسایییمدیحهمشمتباااللتزیاا یبیاتجامییشنایایمیا 

ةعد،کااهمیزندگیکهع،ا ایچو ،یستشمااهمشمومشدیدیدییظال ها ینلا ر

حایصساییا مدیحهیینبهجامی.یندکااهمیسایییمدیحهطمعرحاصیر یززیاا 

کهاهدمییند جامی،).ینفارشییزی ییآ ،یستیگاینجنسشناکهبا اییهوش:

(437،ص1383

چایلوسیرمنا یمایی،نو ،عی ۀرسیلییشناکهکندمیینشقااشاعاینییزجامی

یندایاهعایی خواممدرحا بهیفایا چنینکهاییاتأکیدخوایعشقاایینبایره .

هلشندآ فاعدکهاهندمینلبتصفاتی یهلحلی ،ییسفیها کای ،ییلئیما آنا ».

یاایز ،ایرغباراهندمیجلوهعال ییجاهال رشجاعییتاسوهاربخاندهییخلت

زیاییست؛تأملخویایزمینهیینایجامیها ایدگاه.کنندمیمدمییشخ،یتبایفایا

باینگیخشهینشقاارمشمتبهیییرعویملهمینربواههامدیحیرهاچایلوسیشاهدخوایر

ها نامهسشای رطمعیزناشیییهایینمابزیگرهامدیحییینۀهمحقبهجامی.یست

:(142،ص1381صدعی،).«ایندمینامهطمعییشاعای 
عطاهخو یکیی بهصدنآ که



یزیملرراکزاسررش بررار یرردنا


ینرررامکفررر علرررزمیحلرررا کنررر


یرصررفبررهبحرراگهررایفاررا کنرر
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مرراهرسررالگررهی ری کررهبررهتنلرر



شررررکلیلررررفییناناسرررردزایل


ی عرررررایفآغرررررازیزلخررررروین


ی ریعرررررفینجرررررامیبرررررداینررررر


(437،ص1383،جامی)

ارنرا ذکرابرهیشرنای ایگراههریچکرهگویردمیخواسایییمدیحهمویاایجامی

خروایأیی ر خراطا خرو  یر یز ،یسرتکرااه ه  ییشاهیمدمیگاریستنپاایخشه

.یسرتنلراراهمدیحرهچیرز تقاضرا ع،ردبرهرطمرعرحاصیر یزگاههیچرنبواه

( اینلرشنجرایزریریمبرینکرهاییاهر یبیراتی،آثای ایجامی(393،ص1391جامی،

:سشایدمیگارهاربهنلبتییسایییمدیحهیر.باشدمیسایییمدیحه

هاییمدمچنین.ایندمیخویاشنمدمییمدمنوعیینبیت؛یهلرییامبا،خدیمدم.1

:ماایاترصلهبای نه،یستیخالصرییما یر یز
یایمننرریررتمرراامیهررلب



یننریکندیاشنمدحتخو


 شرناس موعن خردیمؤمن 


رهایسیدبوایمی رزخدی


(145،ص1383،یجام)

 اکرمه فمن االرض فیاهلل ظلالعادل السلطان»حدیثبهتوجهبایرعاال؛شاها مدم.2

یجام.ایندمینیکوییسایییمدیحهصایحادکهاییابیاتیی1.«اهلل هاهان اهانه من و اهلل هاکرم

نظایزه شاها مدمگویدمیرایندمیخدیۀسایییشاه،یلشهبسلسلةیزیرلافشاای

:باشدمییریشاعینظایزه رعقلی


                                                           

اییامیگایمییییرخدی،اییاگایمیییر کهها،یستزمینیر باخدیسایهعاالسلطا :تاجمه.1

 .خوییکندخدیی ،کندخوییییر هاکهر
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مدمشاها بهعقلرشاعیریسرت



یندرشراهظرلخدیسرتکهشاهزی 


(49،ص1383جامی،)

باشنایکهچنا .یااشاه بایه رایششهشاعا بایه ییهامنفنتایبایبهوسشنیییما

ر مندعالعه،دندیبخایمآنهابهها یااشاکهییهاصلهیزیسشفااهرایبایهابهوسشنیی

یستشدهمیاشایبشناسارا  باییاشکایشا  ناماا شنای،شنابازینیااشاها .

یستشدهماندگای توساکهگویدمیسایییمدیحهشنای باآفاین شنااییجام.

:یندساخشهجاریدی ییشاها ناماا یهاساراه
سرررررررنجحبرررررررشیشررررررراعای مررررررردحت



ینررررررجیایی بررررررااهایمرررررردمشررررررها


زجنرررررررب یعرررررررالمیارررررررا نرررررررامی


یررررررامثبررررررتکررررررااهبررررررهافشررررررای


گررررانمانرررردهیسررررتجلماررررا زنررررده


ینرررررردهیسماررررررا زنرررررردهیسررررررتریا


(311،ص1383،یجام)
 

  شعر و کذب

انبرالبهشاعاینهمشنیکایکلیبنابایینکند؛میفاقعاا زبا منطقباشنامنطق

ریصرول سرازاگاگرو  ایرانشرنا ایرانچرو .گراااینمصااقرییستها گزییه

تأکیدایرغرشنابوا توأمباشنایریاایزی نظایهیزخیلی.یستیزبانمشنایف هافام

 .یندکااه

زهرایچنیکروتاین نایلرندریفارغرکر ،یزشرشباعرثکرهایرغ،عطایدیاچا یز
برایز نگرایچرو راهردیمرتیرماهاییرتغ،گرااایمرشرنااییکلررییایرعشگااا؛یم

:«استیاالش احسن»ی ییجاارتیخاصنیهمعلتبهشنانیبنابایشوا؛یم
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ییکنردایحرالزشرتیکوگفتن



نکررروتایزبهارررتیکرررو،ریبررروان


کش یگاایشرناگراااآشرکای


جرروییشررناگرراااچررو نگررایای


شوایبازینچن کش یزرچهآ 


شرروایاگررایحلررنیالشررسررزایمرر


(47،ص1385عطای،)

عطایرجامینظاکهیلبشه؛اایگیمایرغیزییفارغ رییبایزشنازینیجامنظایز
منظویبلکهگااا؛میی زیباییباعث،باشدایرغیخالعینظایزشناکهنیلتیینبا
یزهاگزییهیینچههارگیاامیشکلذهنیۀگونبهکهیستخاصیها گزییهآنها

یستزیباتا،باشداریریعنیت چو ،خندایمگلیرعششاعایذهن ف اایکهچنا .
ها تیریعنیزشاعاچقدیهارایرغیست یگزییه،ندییایخایجم،دیق،گلخنده

،کندیسشفااهیثا ایاشایبییاستنیییزییهاناانهراایبگفاصلهبشویندمشنایف
:شوامییثاگشییتاکالم 

گیرررااییگرراچرررهشررنافرررارغیزایرغمرر


ایرغرییستایرهاچهبواییستنوشرت


(382،ص1391جامی،)

باشد،ایششهمایهبیاشاایرغیزهاچهکهیستبیهواهرلهویما شنا،جامیایدیز
بواخویهدیشیاتاالرمؤثاتا یاایز ایرغبهشناجمالرزیباییگویدمیچنینه .
:ایشتنخویهدیهمیشیرییز ب،یاتیهلنزاایشنا چنینیرل؛یستریبلشه

باشدجمرالآ زایرغچهآ 


چرهفرارغیات یهلب،ی ی


(34،ص1383جامی،)
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 جهينت

گاا یبآ باماتبالیملارشناموضوعاییجامرعطای هادگاهیارءآییۀلیمقا

:یستایزنکات

شنار(یحکم)ینیاشنااسشهاربهییآ راییاشنایزانهیمنناگاییفیتناعطای.1

یمشکمحشویرمننابازین بنداسشهنیییساسکهکندیم یتقل(هزلرمدم)ینیاایغ

کشا نییایچنا ه .اییاشنایزانهیگایصویتیفیتنابهایسشا اییجام.باشدیم

یستمنشقدیرینگهفتاییرل؛باشدیمصویتزینشنایرشنایزیر بنداسشه مبنا

؛باشدمحک  منناباتوأمدیباریستخااماغ نویشناکه

عال ارن یآفااایبنییسخنریستل عان یآفارسخننیب وندییعطای.2

ایندمی ایندیمییلهیساییکافۀلیرسییسخنیجام. اییجامبهنلبتعطاینگاه.

؛باشدمیتاقیعمریفللف،ن یآفاباآ ییبطهرسخنمویا

ررز ارهادیایز.باشدمدییینهنتیشادیباشناکههلشندمنشقدعطایریجام.3

.خویایمچا بهموزر عباییتزینعاآ ایاییز؛شواینممحلو بیعسخنایهیعاف

خویسشه،شنایرشنابهی مهرنیییشد خلفاامبا،ییتوجهیزییهامثالآریا باعطای

شاعاسلبزینیجام.ابدیب،یستشدهشمااهمشمومشناآنهاایکهیاتیآ باییهیتوج

 فشویکهکاامیتال راینلشهشنایبزیگرعظمتناا ییخدیرندتوساامباییبوا 

؛کندباطلییشناتیممنوع

4 کندیمنکوه ییییسایحهیمدریستنلاراهیمدحشناگاهچیهعطای. یجام.

خدیمدمیما؛ایندیممشمومییگاسش یااشاها  یسشازین ییعاالیااشاها رامبایی،

؛شماامیزیجا

یزمنظویشا راایگمیایرغیزفارغرییبایزشناکههلشندمنشقدعطایرمیجا.5

بهمنجا،باشدایششهفاصلهتیریعنیزچقدیهاکهیستیمشنایفایغها گزییهکش ؛

.شوامیشنااشایبییبایز
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Comparative analysis of Attar poetry point of view with 

Jami 

Afsane vahedyar
1
 

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 false-

poetry. 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. 
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The Survey of image structures in Mantig-ut-Tayr 

 

Dr. Siavash Haghjou
1 

Mustafa Mirdar  Rezaei
2
 

 

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-ut-
Tayr images, measure the effect of combined techniques "axis- 
allegory " 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 Mantig-
ut-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, Literature Single Literary 
techniques , Combined figure. 
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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. 
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The images of Mantaghat-al-borooj(Zodiac) in Attar 

Nishaburi’s view 
 

Dr. Mahmood modabberi
1
 

 

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-al-

borooj(Zodiac). 
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The Symbolic Archetype in Attar’s Musibat-Nama 
 

Dr. Jihad Shukri Rashid
1
 

 

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. 
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Studies on Attar in Bangladesh 
 

Dr. Md. Abul Kalam Sarker
1
 

 
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. 
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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. 
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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 20
th 

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 
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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.  
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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. 
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