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حشمتالسادات ادیب مجابی

**

دكتر میثم اكبرزاده

چکیده
مرحوم سید جعفر ادیب مجابی مشهور به ادیباالسالم ( )1293-1345از مشاهیر ،فضال ،ادبا،
مبلغان ،مصنفان مشهبی ،تاریخ پژوهان و روزنامهنگاران عصر حاضر (اواخر قرن سیزدهم تا میانه
قرن چهاردهم هجری خورشیدی) در قزوین به شمار میرود .همۀ قبیلۀ او ر به تعبیر شیخ اجل ر
عالمان دین بودهاند .او و پدران بزرگوار
از معدود دان

به امام هفتم شیعیان نسب میرسانند .سید جعفر ادیب

آموختگان حوزوی ر دانشگاهی معاصران و همنسالن خوی

در قزوین است که

ضمن وعظ ،تبلیغ و ارشاد در همه عمر شریف ،از تألیف و تصنیف و نیز از دوشادوشی با جریانهای
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی زمان خوی

هرگز برکنار نبوده است .این نوشتار میکوشد تا در سه

فصل ،به .1 :شرم احوال؛  .2فعالیتهای فرهنگی ،مشهبی؛  .3معرفی فهرستی از آثار وی بپردازد و
بدین ترتیب گامی در جهت زدودن غبار مهجوریت از وجهه مشهبی ،علمی این فرزانه معاصر
بردارد.
کلیدواژه :سید جعفر مجابی ،ادیب مجابی ،ادیباالسالم قزوینی ،وقایعاالیام و اللیالی ،روزنامه
بازپرس.
* .کارشناس ارشد تعلیم و تربیت اسالمی.
** .استادیار دانشگاه پیام نور(Dr.m.akbarzadeh@gmail.com) .

تاریخ وصول79/19/7 :

تاریخ پشیر 79/18/12 :
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مقدمه
شرح حال
سید جعفر ادیب مجابی در چهارمین روز از ماه رجب سال  1312قمری مطابق با سال
1293شمسی در قزوین به دنیا آمد( .ر.ک :تصویر شناسنامه ،پیوست شمارۀ  )1خانوادۀ او،
از علماء و روحانیون شیرازیاألصل ساکن قزوین بودند که قرنها پی

از حجاز به ایران

مهاجرت کردند.
اولین مهاجر از اجداد سادات شیرازی که از حجاز به قصد ایران حرکت فرمودند
حضرت سید امیر محمد عابد فرزند بال فصل امام موسی کاظم علیه السالم میباشند که
بسیار با فضل و تقوی و از کثرت عبادت معروف به «عابد» شد و بسیار عالقهمند به کتابت
کالم اهلل مجید بوده است( .نوا شیرازی ،1393 ،ص )69-93
سلطان الواعظین شیرازی در شبهای پیشاور صریحاً متشکر شده که «حضرت امیر
محمد عابد» از محل حق الکتابه کالم اهلل مجید ،بندگان بسیاری خریداری و در راه خدا
آزاد نمودهاند و در شیراز دارای بقعه ،بارگاه و حرم مطهر بسیار عالی در ضلع شرقی حرم
مطهر جنا

سید امیر احمد «شاه چراغ» که تاکنون مرقد منوّر و ضریل مطهر

مزار عامّه مردم میباشد .برای قبر مطهر آن جنا

مطاف و

شاهزاده اویس میرزا فرزند خلف

دانشمند عالیقدر شاهزاده فرهاد میرزا معتمدالدوله (صاحب مقتل مشهور قمقام ذخّار)
ضریل بسیار زیبایی از نقره ساخته و حرم مطهر

را که مسجدی است برای عبادت

زا رین ،آ ینهکاری نموده و ایرانیان بهخصوص اهالی فارس و شیراز توجه و اعتقاد زیادی
به آن بقعۀ مبارکه دارند و به وسیله روم پرفتوم صاحب بقعه که از عترت پاک
رسولاهلل(ص) میباشند ،از مبدأ فیاض درک فیض مینمایند( .همان ،ص )115
حضرت سید امیر محمد عابد فرزندان عالیقدر داشته که مهمترین آنها از حیث زهد،
ورع و تقوی جنا سید ابراهیم مجا جد اعالی سادات مجابی شیرازی است که از طرف
امیرالمؤمنین علیه السالم و به نقلی در حرم حضرت اباعبداهلل الحسین در موقع تشرف و
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زیارت در بیداری مفتخر به جوا

سالم گردیده به همین جهت به «مجا » معروف شده

است( .همان ،ص )122-131

سید تاجالدین بن زهره جامع األنسا

سبب تسمیه او را به مجا

اینگونه بیان کرده

که« :وی درحرم حضرت سیدالشهداء علیهالسالم داخل شد و عرض کرد :السالم علیک یا
أبا ،و شنیده شد صوتی در جوا

او :و علیک السالم یا ولدی»( .روضاتی ،1335 ،ص

)119/1
پس از قتل متوکل درسال  ،249منتصر به خالفت رسید و بنای مالطفت را با آل علی
گشارد .فدک را به آنان بازگردانید و دستور منع تعقیب از زوار امام حسین علیه السالم را
صادر نمود ،جماعتی از سادات و اشراف به کربال مهاجرت نمودند که در رأس آنها
حضرت سید ابراهیم مجا
اطهار و اجداد طاهرین

بوده است( .همان ،ص  )117ایشان پس از زیارت قبور ا مه
درکربال مجاورگشته و در همان محل ندای حق را لبیک گفته و

رحلت نموده ،دوستان و ارادتمندان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت که از بزرگواری و
میزان اخالص این ذریه رسول اهلل آگاه بودند ،همت نموده در جوار قبر جدّ بزرگوار
حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم در رواق شمال غربی ،آن حضرت را دفن نمودهاند
که تا کنون قبر و ضریل آن حضرت مطاف ،زیارتگاه عاشقان و شیفتگان خاندان عصمت
و طهارت میباشد.
پس از وفات حضرت ابراهیم مجا

در کربالی معلّی ،سه پسر از آن بزرگوار به

نامهای احمد ،محمد و علی ،باقی ماندند .چون ایران در آن زمان دارالعامّه بود ،هر سه نفر
به عنوان تبلیغ دین جّد بزرگوارشان به سمت ایران حرکت نمودند و در شیراز ،کرمان و
سیرجان ساکن شدند( .ادیب مجابی ،1382 ،ص سی و دو)
سادات مجابی وقتی در شیراز نضج پیدا کرده و قدرتی به هم زدند ،از اقوام ،برادران و
برادرزادگان خود به اطراف و شهرستانهای دیگر استان فارس و کرمان فرستادند و
لحظهای از خدمات دینی و تبلیغات مشهبی غافل نبودند.
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دایره تبلیغات آنان در اطراف بالد ایران روز به روز توسعه پیدا کرده و گستر

بیشتری

مییافت تا در زمان دیالمه و دورۀ سلطنت غازان خان (محمود) و همچنین در زمان سلطان
محمد خدابنده (اولجایتو) که مشهب تشیع اختیار نمودند ،سادات شیرازی دامنۀ تبلیغات
خود را گستر

داده و برادران خود را به اغلب شهرهای ایران فرستاده و اساس تبلیغ و

ترویج مشهب شیعه جعفری را در اکثر شهرها پایهگشاری نمودند.
در زمان صفویه که تشیع قوت گرفت ،سادات شیرازی کامالً آزاد شده و خدمات
بزرگی به عالم تشیع ابراز نمودند و در بسیاری از بالد ایران نشر حقایق مشهب شیعه امامیّه
اثنی عشری بهوسیلۀ این خاندان جلیل انجام میگرفت( .همان ،ص سی و سه)
سر سلسلۀ این سادات حاج سید اسمعیل شیرازی بود .فقید مزبور از وعاظ نامی دوره
خود در شیراز بوده و منزل آن مرحوم در کوی معروف به «محله گود عربان» مشهور و
مورد عرض حاجات بوده و منبری در آن خانه از سنگ بنا شده که محل وعظ آن مرحوم
بوده است .در آن عصر خواص و عوام در پای منبر سید نامبرده اجتماع نموده و به استماع
مواعظ ،نصایل و اخبار آل محمد (ص) و مراثی ا مه اطهار اشتغال میجستند .به مناسبت
اختالفی که بین حاج سید اسمعیل و یکی از فرمانداران وقت در شیراز ایجاد میشود ،در
زمان سل طنت محمد شاه قاجار که مرکز سلطنت

تهران بوده به خاطر عرض شکایت به

تهران عزیمت و چند روزی در دربار پادشاه وقت معطّل شده ،تصادفاً ماه محرم و ایام
عزاداری حضرت سید الشهداء فرا میرسد .سلطان وقت نیز خود تأسیس مجلس عزاداری
نموده ،مرحوم حاج سید اسمعیل شیرازی در روز عاشورا به آن محفل وارد ،از موقعیت
استفاده کرده ،پای به منبر گشاشته در حضور سلطان وقت مشغول وعظ و خطابه میگردد،
از معمرّین چنین نقل شده در اثناء صحبت سید ،ساعت بزرگی که در آن مجلس نصب
بوده شروع به زنگ زدن مینماید و حواس مستعمین را متوجه خود میسازد ر مرحوم حاج
سید اسمعیل از روی صفای باطن به ساعت امر میکند که ساکت شو و مستمع با

واالّ

شکسته و خرد خواهی شد ر پس از ادای این جمله دفعتاً ساعت از محل خود به زیر افتاده و
شکسته می شود و همین قضیه سبب اقبال عامه به حاج سید اسمعیل گردیده و در همان

00

ادیباإلسالم قزوینی

مجلس متوجه او میشوند .سلطان قاجار نیز به او توجه نموده ،شرم شکایت او را استماع و
فرمان عزل فرماندار شیراز را فوراً صادر و سید یکی از خواص مخصوص سلطان قرار
میگیرد.
در اواخر سلطنت فتحعلی شاه قاجار مرحوم آقا سید حسن واعظ شیرازی که ارشد
فرزندان و برجستهترین اوالد مرحوم سید الفقهاء و المجتهدین عالّمه کبیر حاج سید
اسمعیل مجتهد مجابی شیرازی بودند ،به عزم زیارت مرقد منوّر حضرت ثامن الحجج علی
ابن موسیالرضا (علیه آالف التحیة والثّناء) عازم مشهد مقدس رضوی (ع) گردیده ،پس از
زیارت حضرت علی ابن موسیالرضا در مراجعت از مشهد رضوی (ع) وارد تهران شده از
طرف علماء اعالم از ایشان دیدار نموده ،شهرت نیکوی سادات شیرازی در تهران گستر
پیدا کرده از طرف فتحعلی شاه قاجار به ایشان ابراز عالقه شده و تقاضای توقف در تهران
را نمودند ،نظر به اینکه در زمان قاجار اساس تبلیغ به صورت امروزی متداول نبود و علماء
فقط در مساجد و تکایا مسا ل دینی را بیان مینمودند ،از طرف شاه قاجار از مرحوم آقا
سید حسن شیرازی درخواست شد که اساس منبر و تبلیغات را در تهران پایهگشاری کنند.
چون در زمان قاجار بیشتر در تکایا شبیهخوانی و تعزیهخوانی برقرار میگردید ،که
مهمتر از همۀ آنها تکیه دولت بود ،جنا

آقا سید حسن شیرازی چندین شب در تکیه

دولت و در حضور شاه قاجار به منبر رفته و در مصا ب حضرت ابا عبداهلل الحسین (ع)
سخنرانی نمودند که مورد توجه و استقبال فتحعلی شاه قاجار قرار گرفت و تقاضا نمودند
تکایا و تعزیهخوانی را مبدّل به مجالس وعظ ،خطابه و تبلیغات دینی به سبک و رو
امروز نمایند.
تقاضای شاهانه ،حسبالوظیفۀ دینی ،مورد قبول جنا

آقا سید حسن واعظ شیرازی

قرار گرفت؛ فلشا مرحوم ،آقا سید حسن شیرازی به والد ماجد خود مرحوم حاج سید
اسمعیل مجتهد مجابی شیرازی ساکن شیراز نوشته و تقاضای شاه قاجار را اعالم و
درخواست نمودند که از برادران و برادرزادگان که زیاده از چهل نفر بودند (چهل پسران
یکی از القا

سادات شیرازی در آن زمان بود) چندین نفر را برای تبلیغات و پایهگشاری
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مجالس وعظ و خطابه به تهران اعزام دارند؛ لشا طبق دستور مرحوم حاج سید اسمعیل
مجتهد مجابی شیرازی ،از بین فرزندان آن جنا  ،آقایان :آقا سید جعفر ،آقا سید رضا
مجتهد فقیه ر حاج سید عبّاس و آقا سید جواد ـ حاج سید مهدی و آقا سید مسلم و آقا سید
کاظم و آقا سید فتل اهلل به طهران آمدند و طبق درخواست و تقاضای اهالی قزوین جنابان:
آقا سید مهدی ،آقا سید مسلم و آقا سید کاظم به شهرستان قزوین تشریف فرما شده و
مشغول تبلیغات دینی گردیده پایهگشار منبر و تبلیغات در قزوین و طهران سادات محترم
شیرازی مجابی گردیدند که کمک و مدد شایانی به مجتهدین و مراجع تقلید عصر گردید.
(همان ،ص سی و سه ر سی و پنج )
شجرهنامۀ سادات شیرازی مجابی قزوین که از بازماندگان حضرت ابراهیم مجا فرزند
امیر محمد و او فرزند بال فصل حضرت امام موسی بن جعفر علیه السالم میباشند به شرم
ذیل است:
سید جعفر ادیب مجابی فرزند سید رحمت اهلل موسوی مجابی فرزند سید غالمحسین
واعظ مجابی فرزند سید مهدی فرزند عالمه سید اسمعیل مجتهد مجابی واعظ (سر سلسلۀ
سادات مجابی شیرازی قزوین) فرزند سید ابراهیم بن صالل بن علی محمد بن علی
المعروف مردان بن ابی القاسم محمد تقی بن مقبول الدین حسین بن ابی علی حسن بن
محمد بن فتل اهلل بن اسحاق بن هاشم بن ابی محمد بن ابراهیم بن ابی الفتیان بن عبداهلل بن
حسن بن احمد ابی الطیّب بن ابی علی حسن الحا ری بن ابی جعفر محمد بن الحا ری نزیل
کرمان بن ابراهیم الضریر (المشهور بالمجا ) بن امیر محمد العابدین (محمد عابد) ابن
األمام موسی الکاظم علیه السالم( .روضاتی ،1335 ،ص )161/1
در تاریخ بزرگان قزوین محمود نورمحمدی آمده است که:
« از مرحوم آقا سید مهدی مشکور تعداد هشت اوالد ذکور به ترتیب زیر در تهران و
قزوین متولد شده که اکثراً در قزوین نشو و نما یافته عمر را به سر بردهاند:
بزرگترین پسر ،مرحوم حاج سید غالمحسین واعظ بود که جد بزرگ مرحوم سید
جعفر ا دیب مجابی است و از آقا سید کاظم مرحوم ش

اوالد ذکور به جا مانده بود و از
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مرحوم عالمه آقا سید مسلم نیز پنج اوالد ذکور به جا مانده بود؛ روی هم رفته از این سه
پدر تعداد نوزده اوالد در مجموع نسل کثیری اوالد ذکور و اناث پدید آمده و تاکنون که
(حدود سال  1321شمسی است) ،شغل نوادگان و فرزندان ذکور آنان فقط وعظ و خطابه
بوده و ذکور از اناث هم تأسی به بزرگان فامیل مادری نموده از همین رویه پیروی و
اغلبشان تاکنون به همین سمت معروفند؛ لیکن در بین آنان کسانی که مورد قبول عامه واقع
شده و داشته سخنان و نصایلشان اثراتی داشته و هنوز هم با آن که چندین سال از فوت
شان میگشرد ،زبانزد خاص و عام اهالی قزوین میباشند ،در مرتبه اول مرحوم حاج سید
غالمحسین واعظ بوده که در سال  1313شمسی در سن  73سالگی رحلت کرده ،فقید
نامبرده هم جنبۀ وعظ و خطابه داشته و هم حنجرها

خو و رسا بود و مجلسی در قزوین

تشکیل و تأسیس نمیشد ،جز آنکه آن مرحوم حضور داشت و در این سنوات اخیر حقیقتاً
عامه اهالی ،وثوقی به آن مرحوم پیدا کرده و مورد اطمینان اهالی شهر بود و با اینکه
معموالً به مناسبت کبر سن و پی قدمی ،خاتم منبر بود؛ معذلک عموم جلسات و مستمعین
هر محفلی با ضیق وقت تا از منبر ایشان استفاده نمیکردند ،متفرق نمیشدند .خو در نظر
دارم روز رحلت آن مرحوم بازار و دکاکین را اکثراً و بهخصوص عالقهمندان به آن مرحوم
تعطیل و در مشایعت جنازه از خاص و عام حضور یافته و عموم علماء بلد در آن سوگواری
شرکت و تا یک هفته تمام ،مجالس سوگواری عمومی منعقد بود .نامبرده دارای استغنای
طبع فوق العاده بوده و در مدت عمر

همیشه طرفدار مظلومین و مرجع بیپناهان بود،

فرمانداران و حکّام وقت نیز همواره مراعات مقامات عالیۀ ایشان را نموده و ارجاعات
مطیع بودند .ایشان پس از فوت دارای پنج اوالد ذکور و سه اناث که با فرزندزادگان

را
فعالً

بالغ بر  49نفر میباشند.
بزرگترین فرزند حاج سیدغالمحسین واعظ به نام حاج سیدرحمتاهلل موسوی واعظ
مردی است جلیل القدر که در سال  1245شمسی متولد و از اوان طفولیت که مشغول
تحصیل علوم دینی بوده ،فوقالعاده سلیمالنفس و محجو

و از مردمان شبزندهدار که

شاید در حدود  51سال شب زندهداری و تهجد و اذان صبل وی در هر فصلی ترک نشده،
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به مناسبت زهد و ورعی که دارا بوده مقبول خاص و عام گردیده و اهالی شهر حسن ظنّ
کاملی به معظم له داشته و برای شفای مرضیشان به ادعیه این سید جلیل متوسل میشدند و
عموماً نتیجه میگرفتند و معروف بوده که ایشان مستجا الدعوه هستند .این سالله پاک
رسول اکرم (ص) در سال  1332شمسی در سن  88سالگی رحلت نمود و در وادیالسالم
نجف اشرف مدفون است.
فرزند ارشد حاج سید رحمتاهلل آقای سید جعفر ادیب مجابی ملقب به ادیباالسالم
است که شجره طیبه ،نسب او را با بیست و هفت واسطه به سید ابراهیم مجا

فرزند امیر

محمد عابد از فرزندان امام موسی کاظم علیه السالم میرساند .به این دلیل سادات موسوی
یا سادات شیرازی کلمۀ «مجابی» را نام خانوادگی خود اتخاذ نمودهاند ...این سلسله از
حدود دو قرن و نیم پی

در قزوین تأسیس گردیده و اکنون که سال  1317شمسی است باز

هم از بزرگترین سادات مقیم قزوین محسو میگردند»( .نورمحمدی( ،بیتا) ،ص )2-5
آقا سید جعفر ،از وعاظ و متکلمین درجه اول شهرستان قزوین بوده و بنا برگفته اکثر
اهالی و معمرّین شهر از زمان فوت مرحوم ادیب مجابی به بعد شهر قزوین واعظی متبحر و
گوینده ای توانا که هم در تاریخ سرآمد اقران بوده و هم به مسا ل روز آگاه باشد ،به خود
ندیده است .برهمین اساس و به علت همین ویژگی در تاریخ ربیع الثانی  1343قمری و در
سن  31سالگی از طرف احمد شاه قاجار ملقب به ادیباالسالم گردیده است .از این رو
وجه تسمیه مشارالیه به ادیب از لقب ادیباألسالم مأخوذ است( .ر.ک :تصویر نامه احمد
شاه ،پیوست شماره )2
از میان استادان سید عالوه بر پدر

سید رحمت اهلل موسوی مجابی ،چهره دو تن بی

از همه جلب توجه میکند؛ آیت اهلل مفیدی و سید یحیی واعظ یزدی.
وی درس اخالق و مقدمات علوم را از محضر پدر آموخته و تحصیالت سطحی خود
را نیز در قزوین نزد اساتید بزرگ فقه و اصول آیت اهلل مفیدی و علم کالم را هم از محضر
سید یحیی واعظ یزدی در موقع توقف آن مرحوم در قزوین فرا گرفته و در ادامه ادبیات،
فقه و اصول را در قزوین تکمیل نموده و از سال  1315در دانشکده معقول و منقول دانشگاه
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تهران در رشته علم کالم و حکمت در مؤسسه وعظ و خطابه با شماره دانشجویی 8291
مشغول تحصیل گردیده است( .ر.ک :تصویر کارت دانشجویی ،پیوست شماره )3
سیدجعفر از علمایی است که اجازه نقل حدیث را از حضرت آیتاهلل سید شها الدین
نجفی مرعشی دریافت کرده است .متن اجازه سید که از طرف آیتاهلل نجفی مرعشی
نوشته شده به تاریخ روز نهم جمادی الثانی سال  1381قمری میباشد.
ایشان در متن اجازهنامه ا

وی را عالمی بزرگوار ،دانشمندی عظیم و سخنوری نامی و

مشهور ،زینت سخنوران و ناشر آثار بزرگان ،پاککننده جانهای مرده به واسطه مواعظ و
گفتارهای شفا بخ

مینامد و اضافه میفرماید که چون آقای سید جعفر ادیب مجابی را

سزاوار و اهل برای نقل احادیث و روایات دیدم ،اجازه دادم به ایشان که روایت نماید از
قول من آنچه را که من از اساتید بزرگوارم که حدود  211نفر میباشند ،روایت نمودهام.
(ر.ک :متن اجازهنامۀ آیت اهلل مرعشی نجفی ،پیوست شماره )4
ایشان از همان ابتدا شیفته کتا

و کتا خوانی بوده و مطالعه کتا های سیره و تاریخ

بهخصوص تاریخ پیامبر(ص) و ا مه معصومین جزء برنامههای ثابت روزانها
خواندن سفرنامهها نیز غافل نبود .چنانکه خود ایشان در مقدمۀ کتا

بود .حتی از

خود در قسمت

انگیزه نگارنده مینویسد« :سالهای متمادی از عمر خود را در مطالعه تواریخ ،اخبار و
احادیث صرف کرده و در مجامع دینی ،مسلمین را به وسیلۀ بیان تبلیغی متوجه موضوعات
دینی و احکام اسالمی طبق مشهب جعفری نموده است»( .ادیب مجابی ،1382 ،ص )3
عالوه برکتب تاریخی و روایی به مطالعه ادبیات فارسی و کتب لغت نیز عالقه وافری
نشان میداد؛ نیز مشغولیتهای زندگی و فعالیتهای سیاسی و اجتماعی ،او را از مطالعه
روزانه روزنامههای مهم کشور در آن زمان باز نمیداشت.
 .0فعالیتهای فرهنگی ـ مذهبی
ایشان از سال 1312شمسی تا اوایل  1345حدود  42سال بدون وقفه مشغول هدایت و
ارشاد اهالی قزوین و مبارزه با فساد بوده است .وی در دوران حیات با برکت خوی
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همواره در رفع گرفتاریهای مردم و همشهریان کوشا بود و فعالیتهای اجتماعی وی در
قزوین زبانزد خاص و عام بوده است.
مدتی نیز عضو انجمن شهر قزوین بوده و در آن فعالیت داشت.
یکی از فعالیتهای مهم او در قزوین تأسیس روزنامۀ «بازپرس» بود که به منظور منظم
کردن فعالیتهای اجتماعی و سیاسی خود به این امر مبادرت نمود.
در تاریخ جراید و مجالت ایران طبق مصو شورای عالی فرهنگ نوشته شده که« :در
جلسه  24تیرماه  1314شمسی امتیاز روزنامۀ «بازپرس» به مدیر مسئولی آقای سید جعفر
ادیب مجابی به تصویب رسید» در این کتا « ،بازپرس» روزنامۀ ملی معرفی شده و سال
تأسیس آن  1314در زیر اسم روزنامه چام شده و نیز در عنوان هر شماره بدین قسم
معرفی گردیده است« :نامهای است سیاسی ،علمی ،ادبی ،اخالقی و خالصه اخبار و وقایع
روزانه را به سمع قار ین خود میرساند» .مندرجات «بازپرس» مانند سایر جراید شهرستانها،
پس از درج سر مقاله راجع به موضوعات مختلف ،عبارت است از اخبار داخله و مختصری
از اخبار خارجه و همچنین اخبار محلی قزوین و نیز مقاالت متفرقه در آن درج است.
(صدر هاشمی ،1364 ،ص )4/2
این روزنامه تا سال 1319شمسی ،هفتهای سه بار روزهای شنبه ،دوشنبه ،چهارشنبه روی
چهار صفحه با چام سربی در چاپخانه اتحاد و هر نوبت  451شماره منتشر میگردیده
است( .ورجاوند ،1399 ،ص )1718/3
ایشان در تمام ایام هفته بیشتر اوقات یومیه را صرف روزنامهنگاری و اعانه ملحوفین
نموده و می توان گفت یک قسمت از عمران و آبادی شهرستان قزوین مرهون قلم فرسایی
و خدمات ایشان بوده است .آقای سید جعفر ادیب مجابی شخص فاضل و ادیب بوده و
بیان و تحلیلی بسیار قوی داشته است.
در برههای از زمان ،وکالت دعاوی را در دادگستری قزوین عهدهدار و در عین حال
مشغول نامهنگاری بوده و از دوره روزنامه «بازپرس» معلوم میشود ،مشارالیه در پیشرفت
معارف آن روز شهر قزوین که وضعیت

خو

نبوده ،سعی بلیغی نموده و جدیتی در
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عمران و آبادی شهر داشته به طوری که میتوان گفت قسمت مهم آبادی و عمران آن زمان
ر به طور مثال تشویق آقایان تجّار و سرمایهداران به تأسیس شرکت و کارخانهها ر در
شهرستان قزوین در اثر مقاالت روزنامۀ «بازپرس» بوده است.
در دوران سلطنت پهلوی اول که مردان باید از لباس متحدالشکل استفاده میکردند
ایشان برحسب اصرار اهالی قزوین با همان لباس به منبر میرفتند و منبر قزوین منحصر به
ایشان بوده تا باألخره به گرفتن جواز لباس روحانیت از وزارت کشور نا ل ،روزنامه را تعطیل
و فقط شغل خود را در وعظ و خطابه منحصر نمودند( .نورمحمدی( ،بیتا ) ،ص )2-5
از سال  1318-1321مدتی نیز در اداره قما

تهران مشغول به کار بوده که پس از

وقایع شهریور 1321و انقراض قاجاریه از آن کنارهگیری نموده و از سال 1321شمسی در
اداره قند و شکر قزوین مشغول به کار شده و مسئولیتهای مهمی را دارا بوده و در
سمتهای مختلف انجام وظیفه مینموده است؛ مخصوصاً پس از شهریور  1321و جنگ
جهانی دوم با گرانی و جیرهبندی ارزاق به علت کمبود قند و شکر و سهمیهبندی متحمل
زحمات طاقت فرسایی در امور توزیع قند و شکر گردیده و از این راه نیز در خدمت
همشهریان گرامی بوده است( .گلریز ،1368 ،ص )686/2
آن روزها در قزوین برگزاری مراسم جشن برای آغاز امامت امام زمان (عج) مرسوم
نبود و اهل بیت آنگونه که باید در زندگی اجتماعی مردم دیده نمیشدند؛ بلکه فقط
معطوف به دلها و خانههای مردم بودند .او برای اولین بار در حسینیهای که در خیابان
مولوی ،کوچه ادیب مجابی تأسیس کرده بود ،جشن و سروری برای شروع امامت امام
زمان(عج) را آغاز کرد و علما ،روحانیون و مداحان را دعوت میکرد .آنها نیز با شور و
شوق خاصی در این جشن شرکت میکردند و با سخنرانیها و اشعار خاص ،شادی و
ارادت خود را نسبت به امام زمانشان ابراز میداشتند.
همچنین این مکان محل تجمع و رجوع سلسله سادات مجابی قزوین و دیگر اقشار مردم
بوده ،چنانچه افرادی از فامیل دچار مشکل خاصی میشده یا اختالفی در بین آنان ایجاد
میگردید ،در جلسات مجمع به حل مسا ل و مشکالت آنان اقدام شد .عالوه بر جلسات
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مجمع سادات در حسینیه ،مجالس وعظ و روضهخوانی هفتگی ،همچنین مجالس
سوگواری در ایام فاطمیه ،ماه محرم و جلسات قرآن در ماه مبارک رمضان نیز در آن
برگزار میشده که تاکنون نیز ادامه دارد .ایشان در تأسی از سیره مرحوم پدرشان جلساتی
نیز با حضور روحانیون فامیل داشتند و در آن جلسات توصیههای اخالقی از جمله تأکید بر
مطالعه روزانه و تال

در باال بردن علم و اطالع جهت سخنرانیها را مطرم مینمودند .سید

جعفر ادیب مجابی با وقف نمودن این مکان وصیت نمودند که حسینیه بعد از فوت ایشان
همچنان برنامههای هفتگی سابق را داشته باشد و به این وصیت تا به حال عمل شده است و
هر هفته در روزهای یکشنبه مجلس روضهخوانی برقرار است و در ایام فاطمیه و شب
عاشورا به عزاداری میپردازند و در شب های دهه اول ماه مبارک رمضان جلسات قرآن و
تفسیر تشکیل میگردد.
اگر چه اطالع اندکی از حیات و فعالیتهای سیاسی او در دست است؛ اما از اشارات
اندکِ منابع برمیآید که ایشان در سخنرانیهای

موضعگیری خود را در قبال رویدادهای

سیاسی اعالم مینموده و به دفعات پس از سخنرانیهای مهم در جلسات پر جمعیت توسط
ساواک احضار و پس از چندی رفع اتهام میشده است.
سالهای پایانی ز ندگانی او ،همراه با نوعی مبارزه علیه مظالم رفته بر جامعه بود و با
اینکه او از هرگونه امکانات اقتصادی (مالی) بیبهره بود؛ اما فکر مبارزه و ساز ناپشیری
او همچنان پابرجا و استوار باقی مانده بود .این خصیصه ،بارزترین ویژگی شخصیتی او در
سالهای فعالیت تا آخرین روزهای حیات به شمار میرود.
در یک جمعبندی میتوان گفت که دوران حیات او برخاسته از اصل ظلمستیزی و از
تفکری کامالً دینگرایانه و مشهبی و در چهارچو

مبارزۀ مستمر با نمادهای ظلم صورت

گرفت .در این راستا ،بارزترین وجه مشخصه چهره سیاسی او ظلمستیزی بوده است.
اقدامات او در راستای تحقق اهدافی بود که به عنوان یک فرد روحانی و مشهبی مدنظر
داشت وآن را غایت حقیقی حیات سیاسی و اجتماعی خود تلقی میکرد.
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در سالهای آخر عمر خود به علت بیماری برونشیت خانهنشین شده بود .حتی در حال
بیماری هم مطالعه و نوشتن را رها نکرد و تا سن  93سالگی خود

را برای فعالیتهای

علمی و دینی موظف میدانست.
ایشان در تاریخ یکشنبه  5ربیع االول سال 1386قمری مطابق با سوم تیر ماه 1345
شمسی در سن  93سالگی و پس از تحمل یک بیماری دو ساله دار فانی را ترک نمود و در
جوار امامزاده حسین (ع) قزوین به خاک سپرده شد.
 .1فهرستی از آثار
الف .از مهمترین کارهای زندگی
موفق به اتمام آن شد ،نگار

که در حدود سی و چند سال تال

و فعالیت،

وقایع االیام واللیالی (اتفاقات روزانه) بود که در چام آن

توسط فرزند ایشان ر حاج سید محمد باقر ادیب مجابی مدیر انتشارات ادیب قزوین ر به نام
با گششت روزگاران تغییر نام پیدا کرده است« .مشخصات کتا

یاد شده عبارت است از:

قطع وزیری با جلد سلیفون سخت و  674صفحه که تیراه آن به استناد شناسنامه کتا
 4511نسخه میباشد .مندرجات کتا

مشتمل بر رویدادها و وقایع ماههای محرم ،صفر،

ربیع االول و ربیع الثانی ،جمادی االول و جمادی الثانی میباشد .نمایه پایانی کتا  ،دستیار
شایستهای است که جوینده را در یافتن مطلب دلخواه

یاری میکند .جلد دوم به صورت

مخطوط موجود است ،باشد که به زیور چام مزین گردد»( .افشاری ،1372 ،ص)1197/2
این تاریخنگار عالیقدر دربارۀ نگار

کتا

خود هدف از نوشتن آن را اینچنین

مینویسد:
«چون علم تاریخ ،مناظر حیاتی گششتگان را برای آیندگان مجسم میکند و
طرز رفتار و سلوک اجتماعی و اخالقی را از نیک و بد ،جا به جا نشان داده و
اخالف را از روحیههای گوناگون اسالف آگاه میکند؛ فلشا سودمند و مطالعه
عمیق آن بر هرکس به قدر توانایی شایسته و الزم است .یگانه فایده و نتیجه
سودمند تاریخ این است که مردم را بعد از آشنا نمودن به اطوار گششتگان و
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حوادث وارده برآنان ،آماده برای مبارزه حیاتی کرده و فوا د فعالیتهای سودمند
اجتماعی را از نظر نتایج معرفی کرده و باقیماندگان را از وخامت رفتارهای زشت
و نابجای زشتکاران باخبر میکند ،تا آنها هم عبرت گرفته و ازکارهای ناپسند و بد
بازگشته و به فعالیتهای پسندیده نزد عقل و شرع ادامه دهند .کما قال
امیرالمؤمنین (ع)« :وانّ لکم فی القرون السابقه لعبرة».

نگارنده این صفحات ،که سالهای متمادی از عمر خود را در مطالعه تواریخ ،اخبار و
احادیث صرف کرده و در مجامع دینی ،مسلمین را به وسیله بیان تبلیغی متوجٌه موضوعات
دینی و احکام اسالمی طبق مشهب جعفری (ع) نموده؛ مدتها در این فکر بود که یک
یادگار همیشگی و یک اثری جاویدان برای خود باقی بگشارد؛ لشا با صرف چندین سال از
عمر خود ،با زحمات طاقتفرسایی این کتا را برای عالقهمندان به حوادث ایام گششتگان
تألیف و تقدیم ناظرین محترم مینماید .حوادث و وقایعی که در این کتا
آغاز

از هبوط حضرت آدم صفی اهلل (ع) و انجام

جمع و طرز تألیف

ذکر شده،

عصر حاضر است ،با بهترین اسلو

از ابهام گنگ کننده و تفصیل و تشریل کسالت انگیز ،یکسره وارسته

و مهشّ است.
قبل از نگارنده دانشمندان و اساتید عظام تاریخهای گوناگون ،به نامهای وقایع االیام؛
سوانل االیام؛ حوادث االیام؛ وقایع الشهور ،السنین واالعوام نوشته و تألیف کرده و حوادث
و سوانل اتفاقیّه را در دسترس دان پژوهان و مطالعهکنندگان قرار دادهاند؛ لکن چون هر
یک از آن کتب تألیفی ،جنبۀ جامعیت از نظر کمیت و کیفیت نداشت ،به عالوه همچون
دُرهای پراکنده مینمود؛ لشا نگارنده دُرهای پراکنده آنان را به رشته نظم مرغوبی کشیده و
نیز ناگفتهها ی آنان را با ذکر مأخش و مدرک به قلم آورده و هر قضیه را از کتب معتبره که
به مجلدات و صفحات آن کتب نیز اشاره شده ،نقل نموده تا طالبین به آسانی و سهولت به
آنها مراجعه و استفاده نمایند».
ایشان دلیل انتخا ماه محرم برای مطلع اتفاقات را چنین توضیل میدهد:
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«اینکه آغاز گفتار و نگار

را روز اول ماه محرمالحرام قرار داده و آن را

مطلع تألیف خود ساخته ،برای این است که به شهادت تواریخ معتمده ،عر
پی

را

از اسالم تواریخ مختلفه بوده و هر کار بزرگی که واقع میشده ،مثل بنای

کعبه و قصۀ عامالفیل و موت ولید بن مغیره و مانند آنها را مبدأ تاریخ قرار داده و
قضایای مابعد را بدان منسو

میداشتهاند .بعد از رحلت پیامبر گرامی اسالم به

تصویب امیرالمؤمنین علی علیه السالم زمان هجرت رسول اهلل را که سال جدا شدن
زمین از شرک و بتپرستی به شمار رفته و شوکت اسالم پرچم گشوده بود،
انتخا

و مبدأ تاریخ اسالمی قرار دادند و چون هجرت آن حضرت نیز بین ایام

 14محرم و  29صفر و اول ربیع االول محل تردید و قطعاً روز اول محرم نبوده؛
لکن به مناسبت آنکه اعرا

سال قمری را که متداول ایشان بوده از اول محرم

میگرفتند آن کسر را طرم کرده و مبدأ تاریخ هجرت را از اول آن سالی قرار
دادند که هجرت در آن سال وقوع یافته و اسامی شهور عر

را هم که در زمان

جاهلیّت به نامهای« :مؤتمر ،ناجر ،خوان ،بصان ،حنین ،حبین ،اصم ،عاذل ،ناتق،
عل ،ورنه و برگ» معروف بودند به نامهای مشهور «محرم و صفر» تا «ذیالحجه»
تبدیل کردند».

واعظ گرامی برای وجه تسمیه کتا خود میفرماید:
«چون طرز تحریر مطالب این کتا  ،فارسی ساده است و در مقام
عبارتپردازی نبودهام؛ لشا نام آن را نیز فارسی ساده معرفی کردم؛ (اتفاقات
روزانه) لکن مطالعهکنندگان محترم خود متوجه خواهند شد که در مطالب و
محتویات آن کامالً دقت و به قدر توانایی در جمع آوری اطالعات مفیده به
صحت اسناد و مدارک توجه داشتم و از صدها کتا

و مهمترین منابع تاریخی،

مطالب مفیده را جمعآوری و حوادث برجسته انتخا

شد و به اختصار مطالب

پرداخته و از ابتدا نظر این بود که مندرجات آن فقط راهنمای اخش مطالب باشد تا
خو انندگان به آسانی و سهولت به موضوع و سانحه اتفاقیه آگاهی حاصل و به
مدرک آن مراجعه و شرم تفصیلی آن را استخراج و استنباط نمایند و اما آنچه از
سی سال قبل تا امروز تحت مدرک (یادداشت مؤلف یا جراید روزانه و روزنامه)

نامه انجمن مفاخر

11

ثبت شده مطالب و موضوعاتی است که وقوع آن مسلّم و در اطراف آن کنکا
و تحقیقاتی کامل شده و در جای خود ضبط گردیده و به عالوه در نظر نگارنده و
برابر قلم من ،شیعه و سنی ،ایرانی یا خارجی ،فرقی نداشته و یادداشتهایم خالی
از حبّ و بغض و منظورم همان موضوع واقعه اتفاقیه بوده الغیر»( .ادیب مجابی،
 ،1382ص )2-6

ایشان در حاشیه یکی از دست نوشتههای خوی

مرقوم داشتهاند:

« در مطالعه کتب چه بسیار از اتفاقات در شهور و سنوات بدون قید روز ،ثبت
و ذکر شده که نگارنده از ضبط آنها صرف نظر نموده؛ زیرا از ابتدا نظرم این بود
وقایعی را متشکر شوم که تاریخ روز و ماه و سال قمری آنها معلوم بوده و راوی
آن نیز ثقه و مورد اعتماد باشد».

ناشر کتا (فرزند ایشان) درچام اول آن که در سال  1382صورت گرفته در صفحه 8
پیشگفتار مینویسد:
«با بررسی و تنظیم مجلدات ماهانه کتا

(محرم الحرام الی ذی الحجه) که

حدود  1211صفحه شده بود ،تصمیم بر این شد کل کتا
نمایم .جلد اول شامل ش

را در دو جلد منتشر

ماهه اول سال (از اول ماه محرم الحرام الی پایان

جمادی االخر) و جلد دوم شامل ش

ماهه دوم سال (از ابتدای ماه رجب الی

پایان ذی الحجه) که به یاری خداوند ،متعاقباً چام و تقدیم خواهد گردید .الزم
به توضیل است که کل وقایع کتا

به ترتیب ماههای قمری و سال وقوع حوادث

نیز بر اساس سالهای قمری تنظیم و مرتب گردیده است».

در پایان ،تصویر دو صفحه از کتا

ایشان به منظور نحوه نگار

و زحمات نگارنده

در پیوست شمارۀ  5آمده است.
ب .کتابخانه :براساس کتا

(کتابخانههای قزوین از دوره مغول تا عصر حاضر) سلسله

سادات مجابی کتابخانهای داشته اند که هر نسلی از گششته تا کنون به مجلدات آن افزودهاند:
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 .1سر سلسله سادات مجابی قزوین مرحوم حاج سید غالمحسین مجابی (اعالجد و
پدربزرگ مرحوم حاج سید جعفر (ادیب مجابی) که خود مبلّغ نامی و از وعّاظ مشهور
قزوین بود و اغلب مجالس وعظ و خطابه را در دوران زندگانی خود در قزوین اداره
مینمود .ایشان کتب فقه ،حدیث و رجال عصر خود را فراهم نموده و چون در عصر رضا
شاه پهلوی وضع چام و تهیه کتب مشکل بوده و اغلب کتب به صورت چام سنگی تهیه
میگردید ،حدود  81-71جلد کتا

مختلف فقهی و زندگی رجال و ا مه اطهار را از

کتب چام سنگی برای خود فراهم نموده بود؛
 .2فرزند ارشد مرحوم حاج سید غالمحسین واعظ ،مرحوم حاج سید رحمت اهلل واعظ
مجابی که تحت تربیت پدر بزرگوار

قرار داشته و در سلک روحانیت بود ،اغلب کتب

قدیمی و نسخ خطی را که مورد لزوم و مطالعه شخصی بود ،فراهم نموده و چون پدر
خانم

مرحوم حاج مال علی هیری که از مبلغین مشهور قزوین بود که حدود یکصد جلد

کتب خطی و چاپی عصر خود را فراهم نموده و مطالعه مینمود ،نظر به اینکه مرحوم حاج
مال علی هیری (مشهور به حاج آخوند) اوالد ذکور و کسی را که بتواند از آن کتب
استفاده نماید نداشت ،همه کتب چاپی و خطی خود را وقف نموده و طبق وقفنامه رسمی
تولیت آنها را به داماد خود (مرحوم حاج سید رحمت اهلل واعظ) قرار داده بود که جمع
کتب خودِ حاج سید رحمت اهلل و کتب مرحوم حاج مال علی هیری از فقه ،حدیث و رجال
حدوداً بین  211الی  251جلد بالغ میگردید؛
 .3فخرالمتکلمین و دانشمند نامی مرحوم سید جعفر ادیب مجابی کتابخانه شخصی
مهمی داشته که عالوه بر نگهداری کتب پدر و اجدادی ،شخصاً نیز کتب فقهی ،ادبی ر
تاریخی ،حدیث و زندگانی ا مه اطهار ،تفاسیر مختلف قرآن و غیره مورد عالقه خود را در
 2111جلد جمعآوری و تهیه نمود .این کتابخانه عظیم که بیشتر کتا های آن خطی و به
زبان عربی است ،جزء کتابخانه سید محمد باقر ادیب فرزند ایشان قرار گرفته است ،قابل
ذکر است که مرحوم ادیب کتا های خود را وقف نموده است؛
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 .4سید محمد باقر ادیب مجابی متولد  1322خورشیدی چون خود
مطالعه بوده ،کتابخانه پدری را گستر

داده و تاکنون بی

جمعآوری نموده است( .صمدیها ،1372 ،ص )73-75

عالقهمند به

از  9111مجلد کتا
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«ترجمه متن اجازهنامۀ آیت اهلل مرعشی نجفی»
سپاس و ستای

مخصوص ذات احد کبریایی است که اجازۀ بیان آالء و نعمات

را به

ما ارزانی داشت ،و سالم و صلوات بر پیامبر رحمت و شفیع امت و بر آل او که چراغهای
راههای تاریک و پیشوایان و راهنمایان مردماند.
و بعد ،به تحقیق درخواست اجازه نموده از من «در نقل احادیث و آثاری که از ا مه
علیهم السالم ر که هادیان و پیشوایان انسانها و حامیان دین میباشند ر و همچنین روایاتی
که در کتب اصحا بزرگوار موجود است» .عالم بزرگوار و دانشمند عظیم و سخنور نامی
و مشهور ،زینت سخنوران و ناشر آثار بزرگان ،پاک کننده جانهای مرده به واسطۀ مواعظ
و گفتارهای شفا بخ

و گوینده گو های آماده به بیانات کافی و وافی

سید جعفر ادیب مجابی قزوینی فرزند مرحوم مغفور خلد جنان (که بهشت
الحاج سید رحمت اهلل الموسوی که با موالیان

جنا

الحاج

جایگاه باد)

محشور باد.

چون که آقای سید جعفر ادیب مجابی را سزاوار و اهل برای نقل احادیث و روایات
دیدم ،اجازه دادم به ایشان که روایت نماید از قول من آنچه را که من از اساتید بزرگوارم،
علمای اسالم و پیشوایان مردم که تعداد آنها حدوداً  211نفر میباشند و ذکر نمودهام اسامی
آنان را در کتابی که نوشتهام به نام المسلسالت.
از جمله کسانی که من از آنان نقل روایت نمودهام ،استاد عالمه آیتاهلل دانا و متبحر در
علم حدیث ،موال ابومحمد السید حسن صدرالدین الموسوی الکاظمینی که در سنه 1354
قمری فوت شده است که ایشان از جماعتی نقل حدیث نمودهاند.
از جمله از طرق اجازه روایت استاد فقیه عالمه شیخ محمد حسین الکاظمینی صاحب
بدایه االنام در شرم شرایع االسالم که ایشان از جمعی روایت نمودهاند.
من جملۀ آنان استاد او فقیه فخرالشیعه امامیّه الشیخ محمد حسن النجفی صاحب
جواهراالحکام فی شرم شرایع االسالم متوفی سنه  1266هجری قمری که ایشان نیز از
گروهی روایت نمودهاند و از جملۀ آنان استاد فقیه السید محمد الجواد الحسینی العاملی،
صاحب مفتامالکرامه که نامبرده نیز از گروهی روایت نموده از جمله عالمه فقیه سید
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محمد مهدی النجفی «بحرالعلوم» صاحب الدرّه که ایشان نیز از جماعتی نقل حدیث

نمودهاند؛ من جمله از استاد فقیه آل رسول ،الشیخ یوسف بن احمد البحرانی صاحب حدا ق
الناظره که ایشان نیز از جماعتی نقل حدیث نموده ،من جمله نامبردگان موال محمد رفیع
گیالنی ساکن مشهد مقدس رضوی (ع) که نامبرده نیز از جماعتی نقل حدیث نموده از
جمله آنان غواصّ موّاج علوم و خارجکننده گوهرهای درخشان آثار ا مه هدی موالی،
عالمه مجلسی (ره) به طرقی که در خاتمه کتا مستطا بحاراالنوار ذکر نمودهاند.
حضرت آیت اهلل العظمی نجفی مرعشی بعد از ذکر اسامی هیجده نفر از اساتیدی که به
ایشان اجازه روایت و نقل حدیث (به طریق سلسله مراتب) اعطا نمودهاند ،یادآوری
فرمودهاند که« :هذا ما وسع مجال ذکره» این مقدار از ذکر طرق و رجال حدیث که من از
آنان نقل می نمایم ،از کسانی نقل گردیده که روایات آنان از کتب اربعه شیعه میباشد و
غیر از اینها ،من جمله احادیث و روایات ا مه (علیهم السالم).
بنابراین جنا اجازه گیرنده «حاج سید جعفر ادیب مجابی» از طرف من مجاز است که
روایات شریفهای که در کتب احادیث و روایات هست ،به طرقی که ذکر شده و طرقی که
ذکر نشده از جانب من نقل کند ،مشروط به اینکه (در نقل احادیث و روایات) مراعات
نماید آنچه را که اهل روایت رعایت مینمودهاند از تحقیق در نقل احادیث و در صورتی
که عین روایت نقل نشود (یعنی نقل به معنی گردد) رعایت نمایند آنچه راکه مناسب با
نقل حدیث است و امیدوارم از ایشان ر که مقام

رفیع باد و خداوند ورع و تقوی او را

زیاد گرداند ر اینجانب را از دعای خیر در موارد استجابت دعا فرامو

ننمایند .و سفار

مینمایم ایشان و خودم را به پرهیزگاری در آشکار و نهان و رعایت محارم (حالل و حرام
خداوند را) و وارد نشدن در شبهات و داخل نشدن زیاد در معاشرت با اهل زمان و حضور
در مجالس و محافل آنان که خیلی کم اتفاق میافتد که انسان مبتال و گرفتار نشود به غیبت
مؤمن و اذ یت بندگان خدا و بهتان در حق آنها ،خداوند حفظ فرماید ما را و او را از
لغز های درگفتار و عمل ر که خداوند متعال قادر بر این مطلب است ر و سالم بر کسی
که راه هدایت را پی

گیرد و خود را باز دارد از هوای نفس .تحریر نمود و نوشت امیدوار
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و محتاج به فضل خدای متعال ،السید ابوالمعالی سید شها الدین الحسینی المرعشی النجفی
در حالتی که صلوات ،سالم و درود میفرستد بر پیغمبر و آل او در شهر نورانی قم که حرم
ا مه علیهمالسالم است .در روز نهم جمادی الثانی سال  1381قمری ر سپاس خدای متعال
را( .مترجم :سید جواد علوی)
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تناظری میان دیدگاههای والتر بنیامین و بیژن الهی
در باب ترجمه
*

دكتر فرزاد بالو

**

دكتر سیاوش حقجو

***

دكتر مصطفی میردار رضایی

چکیده
ترجمه در دنیای جدید تا مقام تألیف برکشیده شده است و نظریرهپرردازان بزرگری در سراسرر
جهان در با بنیاد نظری ترجمه ،داد سرخن دادهانرد .والترر بنیرامین یکری از آغازکننردگان جردی
عرصۀ نظریه ورزی در این حوزه است که در رسالت مترجم به این امر مبادرت ورزیرده اسرت .در
جامعۀ ادبی ما ،با وجود مترجمان طراز اوّل ،مترجمی که بتواند برای ترجمۀ خود چهارچو نظری
تعریف کند ،بسیار معدود بوده و هست .بیژن الهی از معدود مترجمانی است که بر پیشانی پرارهای
ترجمههای خود به طرم دیدگاههای نظری دربارۀ ترجمه پرداخته است .این نوشتار بیآن که در
مقام مقایسۀ تطبیقی باشد ،برآن است که این دو نظریهپرداز ترجمه را به گفتوگو دعوت نماید تا
بهویژه ظرفیتهای موجود در دیدگاه نظری الهی بیشتر آشکار شود .مؤلفرههرایی چرون نقرد تلقری
متعارف از ترجمۀ تحت الفظی و آزاد در آرای بیژن الهی و والترر بنیرامین ،زبران ترجمره در آمرد و
شدی میان مترجم ناقل و مترجم عامل در بیژن الهی تا زبان ترجمه ،در مقام مکمّلی برای زبان مبدأ
و مقصد در والتر بنیامین ،ترجمهپشیری یا ترجمهناپشیری متن در آرای الهی والتر بنیامین ،از ترجمۀ
با طعمی تازه و ناشناخته در اندیشۀ بیژن الهی تا تأکید همزمان به زبان مبدأ و زبان مقصد هرمزمران
در والتر بنیامین و  ...موضوعات این گفتوگو را در نوشتار حاضر رقم میزنند.
کلیــدواژه :بیررژن الهرری ،والتررر بنیررامین ،ترجمرره ،مترررجم ناقررل ،مترررجم عامررل ،ترجمررهپررشیری،
ترجمهناپشیری.
* .دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران)farzad_baloo@yahoo.com( .
** .دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران)siavashtavasin@yahoo.com( .
*** .دان آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران)mostafamirdar@yahoo.com( .
تاریخ وصول79/19/7 :

تاریخ پشیر 79/18/12 :

 .0مقدّمه و بیان مسأله
توجّه به ترجمه در سنّت غربی و شرقی تاریخی طوالنی و چند هزار سراله دارد؛ امّرا هرم
در سنّت غربی و هم در سنّت ایررانی ر اسالمری ،ترجمۀ کتب مقردّس و قرآن کرریم مرکرز
ثقل تأمالت متفکّران و مترجمان بوده و هست؛ چنانکه با تأملی در تاریخ ترجمه ،با انبوهی
از باریکبینیها ،دقّتنظرها و یافتههای قابل تأمل مواجه خواهیم شد .چره از سروی کسرانی
که از ترجمهناپشیری کتب مقدّس ،داد سخن دادهاند و چره کسرانی کره برا در نظرر گررفتن
تمهیداتی این امر را روا میدانستهانرد .در ایرن میران ،سیسررون ،سرنت جرروم و  ...در سرنّت
غربی و ابن قتیبه ،غزالی ،زمخشری و  ...در سنّت ما قابل ذکرند؛ امّا از دورۀ مشروطه به ایرن
سو ،تحت تأثیر و آشنایی با آرای نظریهپردازان غربی ،تحوّالت جدّی و بنیادینی در ترجمرۀ
متررون ادبرری ررر اعررم از شررعر ،رمرران ،متررون علمرری ،متررون فلسفررری و  ...صررورت گرفررت.
نظریه پردازانی چون یوجین نایدا ،نیومرارک ،ونروتی ،والترر بنیرامین ،دریردا و  ....مترجمران
سراسر جهران را تحرت ترأثیر آرای خودشران قررار دادنرد .تقسریمبنردیهرای رایرجت ترجمرۀ
تحتالفظی و ترجمۀ آزاد که از گششتههای دور مطرم شده بودند ،اینک ابعراد وسریعترری
پیدا کردند ،بهگونهای که دیگر سادگی و بداهت گششته را بر پیشانی خود نداشتند .اگرچه
در ایرانت دورۀ معاصر ،مترجمان بزرگی به ترجمۀ شاهکارهای حوزۀ ادبی و علمی و فلسرفی
و  ...همّت گماشتند و خود به عنوان خالق شاهکارهایی در عرصۀ ترجمره نرامبردار گشرتند؛
امّا معدودی از این نامبرداران ،خود در مقام واضعت نظریۀ مستقلی در با ترجمه برآمدهانرد.
بیتردید در این میان ،بیژن الهی یکی از اندک شمارانی است کره ترأمالت ویرژه و درخرور
تأملی در موضوع ترجمه از خود به یادگار گشاشرته اسرت .از آن جرا کره ایرن بُعرد از ابعراد
شخصیتی وی کمتر مورد توجّه و اقبال پژوهشگران قرار گرفته ،این پژوه

برآن اسرت ترا
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برای روشنتر شدن زوایا و ظرفیتهای موجود در نظریات بیژن الهی در برا ترجمره ،ایرن
نظریات را در تناظر با آرای یکی از چهرههای جهانی نظریهپررداز در عرصرۀ ترجمره ،یعنری
والتر بنیامین به گفتوگو بنشاند.
 .0 .0پیشینه و روش پژوهش
بررا توجّرره برره بررسرریهررای انجررامشررده ،پژوهشرری یافررت نشررد کرره برره مقایسرۀ آرای ایررن دو
نظریهپرداز پرداخته باشد؛ بنابراین ،در جهت حصول به این امر ،مقدّمههایی که بیژن الهی بر
پارهای از ترجمههای

به نگار

در آورده از یک سو ،و به طرور خراص ،نوشرتار مسرتقلی

که والتر بنیامین در حروزۀ ترجمره نگاشرته یعنری «رسرالت متررجم» از سروی دیگرر ،محرور
گفتوگو را در این نوشتار رقم میزنند.
 .1بازخوانی آرای بیژن الهی و والتر بنیامین در باب ترجمه
 .0 .1درآمد

بیژن الهی ،1324 - 11387نقّا  ،2شاعر و مترجم برجستۀ معاصر کشور است که بهویرژه در
حوزۀ شعر و ترجمه ،آثرار مانردگاری از خرود بره یادگرار گشاشرته اسرت .بره اذعران علری
 .1الهی در عصر سهشنبه  11آذر  1387در  65سالگی در تهران بر اثر عارضه قلبی درگششت و در سکوت
پرهیاهوی کوههای البرز ،در روستای بیجدهنو از توابع بخ
بنا بر وصیت

مرزنآباد استان مازندران به خاک سپرده شد.

بر سنگ گور او هیچ نامی حک نشد! (ویکیپدیا ،ذیل عنوان بیژن الهی)

 .2در خصوص هنر نقّاشی الهی و عالقرۀ او بره ایرن هنرر بایرد اذعران داشرت کره او مشرغول بره تحصریل در
دبیرستان البرز بود که در سال سوّم از آنجا اخراج شد و به دبیرستان شاهپور رفت( .موسروی ،1375 ،ص )3
نیز «چهارده ساله بود که صحنۀ گِلگرفتن و پارهکردن آثار نقّاشانی را که مدرنیست و پیرو پیکاسرو خطرا
میشدند ر در خیابان اللهزار ،نمایشگاه مهرگان ر دید»( .اسدی کیارس ،1389 ،ص  )6الهی در نوجروانی بره
کالس های جواد حمیدی میرفت و از همان سالها به واسطۀ حرفهای حمیدی از زنردگی و هنرر نقاشران
فرنگی ،نقاشی را نه هنری تفننی؛ بلکه مقولهای حرفهای میپنداشت .در این دهه بره واسرطۀ حضرور صرادق
هدایت ،حسن شهیدنورایی و مصطفی فرزانه در پاریس و حضور چند نقا

برجستۀ دیگر در مدرسۀ هنرری

بوزار عالقۀ جوانران روشرنفکرر تهرران بره پراریس بریانردازهاسرت (www.honaronline.ir) .الهری نیرز←
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سطوتیقلعه در مقدمۀ بیژن الهی :تولید جمعی شعر و کمال هنریک ،در نقد ادبی مرا چنردان
که باید و شاید دیده نشده یا حتی نادیده گرفته شده است( .سطوتیقلعه ،1376 ،ص  ) 6در
شعر ،بیژن الهی در زمرۀ شاعران موج نو (و شعر دیگر) و به اذعان نوری عرالء اولرین کسری
است که به سرودن شعر «موج نو مشکل» مبادرت میورزد( .نروری عرالء ،1348 ،ص )321
یداهلل رویایی از او به عنوان یکی از چهرههای مشخّص «شعر حجم» یاد مریکنرد( .رویرایی،
 ،1359ص  )99و شررمس لنگرررودی ( ،1379ص  )933در ترراریخ تحلیلرری شررعر نررو او را از
«استعدادهای درخشان» برمیشمارد .وی تا سال 1353حضوری فعال در عرصرۀ شرعر دارد و
سه دفتر «دورۀ سیاه سرای

پارسی»« ،نحو محو» و «علف ایام» را تهیّه کرد؛ البته هیچ کردام

از آنها در زمان مقرّر به چام نرسید.
الهی پس از این سالها به ترجمره و تحقیرق روی آورد؛ ترجمرههایی از آرتور رمبرررو،
هانری میشو ،کنستانتین کاوافی ،سیلویا پالت ،برورخس ،فردریکو گارسریا لورکرا ،تری.اس.
الیوت ،ادگار آلن پو ،پل الوار ،آسیو ماندلشتام ،هلدرلین ،گوستاو فلوبر ،مارسل پروسرت،
والدمیر ناباکف ،حالج ،ابن عربی و ...در کارنامۀ وی دیده میشرود( .موسروی ،1375 ،ص )3
برخی از ترجمههای او در مجلّۀ اندیشه و هنر منتشر شدهاند( .اسدی کیارس ،1389 ،ص )9

الهی در مقدّمۀ ترجمههایی چون اشراقها (اوراق مصوّر آرتور رمبرو) ،از زبران عرالم و
آدم ،شطحیات منصور حالج و  ...بنیاد نظری ترجمههای خود را طرم کرده است.
والتر بنیامین  ،1741 -1872فیلسروف ،متررجم ،نویسرنده و زیبراییشرناس مارکسیسرت
آلمانی است و از اعضای مکتب فرانکفورت به شمار مریآیرد .ترأمالت وی در برا زبران،
تاریخ ،هنر و  ...بر جریانهای فلسفی ،هنری و نقد و نظریههای ادبی قررن بیسرتم تأثیرگرشار
بوده است و اندیشمندانی چون دریدا و آگامبن تحت تأثیر عمیق اندیشرههرای او هسرتند .از

→میخواست به آن مدرسه برود و در آنجا به تحصیل نقّاشی ادامه دهد و حتّی چند نقّاشری بررای بریینرال
فرستاد که سه مورد از آنها منتشر شد؛ امّا خانوادها
دنیای نقّاشی ر به عنوان نقا

با این امر مخالفرت کردنرد و وی نیرز پرس از مردّتی از

ر خداحافظی کرد( .موسوی ،1375 ،ص )3
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به نام مفهوم نقرد هنرری در رمانتیسرم آلمرانی،

کار هنری در دوران بازتولید مکانیکی ،گشر راهها (درمورد شرعر برودلر) ،نهادینرههرایی برر
فلسفۀ تاریخ و  ....نام برد .والتر بنیامین ،حاصل تأمالت

در با ترجمه را در مقالهای تحت

عنرروان «رسررالت مترررجم» سررامان بخشرریده کرره در اصررل مقدّمررهای اسررت کرره بنیررامین بررر
ترجمههای

از اشعار بودلر نوشته بود( .ر .ک :مکاریک ،1385 ،ص  318ر 315؛ مقدادی،

 ،1373ص  143ر  )137ولک در جلد هفتم تاریخ نقد ،او را در زمرۀ منتقدان مارکسیست و
در کنار دوبلین ،برشت و لوکاچ قرار داده است( .ولک ،1388 ،ص  319ر )295
 . 1 . 1ترجمۀ تحتالفظی و آزاد

بیژن الهی ،مقدّمۀ اشراقها (اوراق مصوّر آرتور رمبو) را با اعرداد  1ترا  ،7بره نهره بخر
تقسیم کرده و در بخ

سوّم و بیشتر چهارم این مقدّمه است که به تبیین دیدگاه خروی

با ترجمه میپردازد .بخ های دیگر به ویررای

زبرانی و فنّری ترجمرههرای

دارد؛ امّا هستۀ اصلی نظر الهی در با ترجمره در بخر

در

اختصراص

چهرارم ایرن مقدّمره اسرت .وی در

آغاز ،ضمن نقد و تعریض به مترجمان همعصر  ،تلقّی متداول و متعرارف از ترجمرۀ آزاد
و تحتالفظی را به چال

میگیرد و یادآور میشود که در امر ترجمه ،خود را بره اصرول و

و قواعدی متعهّرد مریدانرد .او در توضریحاتی کره در مرورد ترجمرۀ شرعرها در پانوشرتهرا
میآورد ،به معنای تن در دادن به ترجمۀ آزاد نیست و از سروی دیگرر ،امانرتداری در امرر
ترجمه را محدود به مالنقطی بودن نمیداند ...« :خوانندۀ این پانوشتها باید متشکّر باشد که
واهۀ «آزاد» ر آنگونه که دیگران با کردهاند ر نیست مطلقاً .نظر به یادداشتهای تروجیهی
ما ،اهل خبرت انصاف تواند داد که ما همه جرا پابنرد اصرولی دشروار برودهایرم ،بری

از آن

آدمیان ،مسلماً ،که گریبان امانرت چراک مریدهنرد ،بری آنکره بتواننرد محکری مترینترر از
دفترچههای «لغت ر معنا» برای وفاداری خود دست و پا کنند»( .الهی ،1362 ،ص )11
والتر بنیامین هم در بخ

آغازین مقالۀ «رسالت مترجم» ،پس از بحثی دربارۀ امکران یرا

امتناع ترجمه ،به نقد تعبیر رایج از ترجمرۀ تحرتاللفظری و ترجمرۀ آزاد در اصرطالم رایرج
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میپردازد :مفاهیم سنّتی رایج در هر نوع بحث در با ترجمه عبارتند از :وفاداری و آزادی
ر آزادی [یا اختیار] در بازتولید صادقانۀ معنا و وفاداری به کالم کره خرود در خردمت اولری
است .بره نظرر مریرسرد ایرن ایردههرا دیگرر بره کرار آن نظریرهای نیایرد کره در ترجمره بره
جستوجوی چیز دیگری غیر از بازتولید معناست؛ البته کاربرد سنّتی موجب مریشرود ایرن
مفاهیم پیوسته در تعارض و تخاصمی آشتیناپشیر با هم ظاهر شوند .وفراداری واقعراً بره چره
کار انتقال معنا مریآیرد وفراداری در ترجمرۀ کلمرات منفررد تقریبراً هریچوقرت نمریتوانرد
معنررایی را که آنها در متن اصلی دارند ،تماماً بازتولید کند؛ زیرا این معنرا بره لطرف داللرت
شاعرانهای که نزد متن اصلی دارد ،به مدلول خالصه نمیشود؛ بلکه کسب چنرین داللتری را
مدیون چگونگی گره خوردن مدلول به نحوۀ بیان یا داللت کلمرات منفررد اسرت .مردمران
این نکته را عموماً چنین بیان میکنند که کلمات واجد داللتهای ضمنی عاطفیاند .اصروالً
برگردان تحت اللفظی نحو هر نوع بازتولید معنرایی را یرکسرر بربراد مریدهرد و خطرر آن
هست که یکسر به فهمناپشیری بیانجامد( .بنیامین ،1389 ،ص )84
 .1 . 1زبان ترجمه و نقش مترجم

زبان ترجمه در آمد و شدی میان متررجم ناقرل و متررجم عامرل در بیرژن الهری ترا مقرام
مکمّلی برای آن زبانی که این قصردیّت را درآن بره بیران درمریآورد ،در والترر بنیرامین در
جریان است .در این راستا ،الهی از دو نوع مترجم سخن میگوید :مترجم «عامرل» و متررجم
«ناقل» که بسته به مختصات متنی کره بررای ترجمره گرزین

مریکننرد ،از یرکدیگرر جردا

میشوند« :باید اینجا متوجّه فررق مترجمری برود کره در پانوشرتهرا «عامرل» خوانردهایرم برا
مترجمی که میتوان «ناقل» خواند« .آزاد»ی یک ترجمه ،مفهوماً ،در مورد این و آن تفاوت
کلی دارد .همهجا از همهچیز میتوان تعاریف بریشرماری بره دسرت داد ،نظرر بره امکانرات
بیشمار که در هر زمینه هست .در تعریف محقّر فعلی امّا این دو ،نه از روی اختیرار ،کره بره
مقتضای متن کار ،سوای هم میافتند .مترجم ناقرل گراه مریتوانرد عامرل باشرد ر و کرشالک
بالعرکس ر بستره به متنری کره برررای ترجمرره برررمیدارد .مشرکل مرا همرره امّرا ایرن کره دو
ترجمان هنوز از هم شناخته نیستند؛ چرا که میان دو متن فرق نگشاشتهایم .تصروّر مرا از مرتن
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دهنسوزی بیرون نردادهایرم در ترجمرۀ شرعر

فیالمثل»( .الهی ،1362 ،ص .)11
الهرری برررای تبیررین تفرراوت مترررجم عامررل و ناقررل از تمثیررل «خبرنگررار» و «مجررری» بهررره
میگیرد« :ناقل در حد «خبرنگار» کار میکند ،عامرل در حرد «مجرری» رر رابطرها

برا مرتن

رابطۀ کارگردان با نمایشنامه ،فیلمساز با فیلمنامه و آوازخوان با آواز :آوازی که دیگرری بره
نغمه درآورده است ،تا او به «صدا» درآورد؛ یا چنانکه نقّاشان سنّتی گاهی دوتنه روی یک
پرده کار میکردند :یکی «رقم» میزد ،یکی «عمل» میآورد» (همان ،ص )12
همچنانکه میدانیم رسالت اصلی خبرنگار ،اطرالعرسرانی رخردادها اسرت و بره عقیردۀ
الهری ،متررجم ناقرل نیرز در سرطل یرک اطرالعرسران عمرل مریکنرد .جالرب اسرت کرره در
فرهنگنامۀ دهخدا نیز در تعریف واهۀ «ناقل» آمده« :آنکه خبر میدهد و بیان خبر میکند.
نقلکننده؛ بیانکننده؛ خبردهنده؛ آنکه حدیثی را از زبان دیگری روایت میکند؛ حکایرت
کنندۀ خبری؛ راوی؛ روایتکننده»( .دهخدا ،ذیل واهۀ ناقل) بر اساس این تعریف ،ناقرل در
سطل یک حکایتکننده باقی مری مانرد ،در حرالی کره مجرری ،اجررا کننرده اسرت و عمرل
«نمای  ،بازنمایی ،نشاندادن یا عرضه کردن»(.مهاجری ،1386 ،ص  )263را بر عهده دارد.
الهی پیرو این مسئله میافزاید« :ناقل خو عین واقعه را «نقرل» مریکنرد در سرطل «ظراهر»،
مترجم عامل امّا باید واقعه را «عمل» کند ،همزمان در دو سطل «ظاهر» و «باطن»؛ و گاه اگرر
به مقتضای فرهنگ و زبان خود ،حفظ تعادل نتواند ،میان هر دو سطل؛ یعنی گاه اگر ناچرار
شود ،واگراید از «ظاهر» به نفع «باطن» یا بالعکس ،باید ناقدانه بسنجد که مرتن ،گروهر مرتن،
در این زای

تازه در کدام یک از دو سطل بیشتر «حضور» مییابد»( .الهی ،1362 ،ص )12

اینجا بهخصوص صرحبت از شرعر مریکنریم و هررآنچره حضروری شراعرانه دارد ،در عرالم
تدوینی و میافزاییم :چرا که شعر اگر «حضور» نداشته باشد ،معنرای الزم شرعر را بریگمران
نخواهد داشت ،که «معنا» خود از لوازم این «حضور» نیست»( .همان ،ص )12
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امّا اینکه الهی سرانجام بتواند در نق

مترجم عامل ظاهر شود با تأملی در بخ

تسره از

مقدمۀ اشراقها بیشترآشکار می شرود؛ در واقرع ،حُسرن مطلعری اسرت بررای شرروع بحرث و
نویسنده با ذکر حکایتی در ضمن آن ،کوشیده تا با نمایاندن اهمیّت ترجمۀ خرو و سرخته
بر ترجمههای خام و آبکی پیشینی که (از شعر رمبو) ارا ه شده بود ،خرده گیرد« :آشنایی ما
با رمبو انگار که از سال  41بوده است و حتماً از روی ترجمههای فارسی .بنرده آن روزگرار
شانزده سالم بود و شعرهای مهملی میگفتم .تنها خاصیت آن ترجمهها حیرت بنده بود کره:
پس چرا این همه اشتهار من که بهتر میسرایم از این «پسرره»! رحمرت کنرد خردا فریردون
رهنما را که بهراستی حق نمک دارد بر بنده و در سرایۀ آمروز

او برود کره دانسرتم عجرب

خیط کردهام ،گرچه تقصیر من نبود! رهنما شعری خواند ،یک شعر فقرط ،کره برا ایرن همره
بس بود ،کلّهپا کندم .این گویا یگانه شعری برود کره خرود

از رمبرو ترجمره کررده برود».

(همان ،ص )7
الهی در ادامه و در همرین بخر

1

ضرمن تشرریل چگرونگی شرروع ،پیشررفت و انتشرار

ترجمۀ گزیدۀ اشعار رمبو در طول سرالهرا (کره خرود از آن برا عنروان شررم اشرراقات یراد
 .1نمونههایی از ترجمههای الهی در کتا اشراق ها که به تعبیرر خرود حاصرل آمرد و شردی میران نقر
مترجم ناقل و مترجم عامل است:
 .0 .0فرازها:

کوچک که شود دنیا ،تا به تََََک بیشهیی سیاه برای
چار چشمت ششْدرت ما ،ر تا به ساحلی بررای دو کرودکِ
باوفا ،ر تا به خانهیی خهنیایی برای همردردی روشرنت ما
ر شما را ،من ،خواهم یافت.
اینجا مباد مگر پیرمردِ تنهایی ،آرامری و زیبرایی،
در قلبت «تجمّلت بینظیر» ر و من به پای شما میافتم.
بادا که به خاطرههای شما ،همره ،زنردگی دهرم،
ر که زنی باشم کََتبند شرما ،ر مرن شرما را خفره خواهم کرد.
ما که سخت پرزوریم ،ر کیست که جا بزند و
سخت شاد ،ررر کیست که از رو برود به ریشخند ما که←
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→یک پاره آتشیم ،ر با ما چه کنند
برقصید ،بخندید ،به خود برسید .ر من کجا میتوانم
از پنجره عشق را دور بیاندازم!
رر رفیقۀ من ،فقیره ،بچۀ غرول! چره ترو را
یکرسانند ،ایرن زنران تیررهروز و ایرن همره فتنرههرا ،و
گرفتاری من .به مرا بپیونرد برا همران صردای مُحرال،
صدایت! تنها درت باغت سبزت این نومیدی ( ...الهی ،1362 ،ص )26
 .1 .0دریایی:

ارابههای نهحاس و نقره
ر دماغههای نقره و پوالد
ر به کف میکوبند،
ر خار میکََنند از بیخ.
روانههای خََلََنگزار،
شیارهای عظیمت جشر،
دورزنان سوی خاوران جاریست،
سوی ستونهای جنگل،
سوی تیرهای بارانداز،
که به کهنج زده گردبادهای نور (همان ،ص )51
 .1 .0صبح مستی:

آه خو من! زیبای من! نقارۀ هرولانگیرز ،کره بره
لغزشم نیانجامید .صلّابهی سحرآمیز! زهی صرناعت بلعجرب،
جسد شگرف ،برای اولبار! همه سر گرفت با خندۀ کودکان،
با همان تمام خواهد شد .این زهر در همۀ رگهای ما به جا میماند
وقتی هم ،با قطعت نقراره ،بره ناهمراهنگی دیرینره بازگردانرده شویم.
اینک ،آه ،ما چنین درخورت این شکنجهها ! به حردّت طلربت قول کنیم،
این قول فرابشری که به جران و ترن مرا دادهانرد روز الست.
این قول ،این جنون ! زیبایی ،جبر دانایی!
به مرا قرول دادهاند ،درخت خیر و شر در ظلمت دفن شرود،
آدا ت سرتمگرانه تبعید شود ،تا که ما عشق نا بیاریم.
همه سرگرفت با چند نفرت دیگر تمام خواهد شرد( . ...همان ،ص )59
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میکند) به نکتۀ باریکی برای درک و دریافت اشعار رمبو اشاره دارد که سربب کنرار رفرتن
پردهها از پی

چشم و وقوع تحوّلی چشمگیر در نگر

او مریشرود ...« :در همرین نشسرت

بود که دریافتم پس از این همه سال که جرز از راه «تفکّرر» نمریتروان بره حراق ایرن شرعرها
رسید .تجربههای قبلیام همه حسّی بود ،از غریزۀ شاعرانهام آ میخورد فقط« .غریرزه» در
این نشست به «ذوق» بدل شد( .همان ،ص  )11او در پانوشتی که بر ترجمۀ پارۀ زیر از شرعر
رمبو مینویسد در پی تبیین هر چه بیشتر مترجم ناقل و عاقل برمیآید:
«گهلهای ساحرانه وزوتزه میخوانند .دامنهها او را گاهواره
میجنباندند .جانورانی با جالل افسانه میپلکیدند .ابرها کپه
میشدند روی دریای بلند .ابدیتی از اشکهای گرم»( .همان ،ص )27
ترجمۀ لفظیی که « »la haute merکه نفیسی ،به تلجلج و ظاهرن حتّری بره نادرسرتی،
ترجمها

میکند ،بره «وسرط دریرا (کره اصرطالم دقریق  ،براری« ،طمطرام «یرا» قراموس

میشود large :به فرانسوی)؛ امّا سانواهۀ انگلیسریا  »open sea« :اسرت یرا «»high seas

(فرهنگ  )harrapکه یعنی «دریای آزاد» (وبستر) .بنده به هر حال ،امّرا در حرد مترجمری
عامل ،ترجیل دادهام که حتّی به قیمت نادرستی ظاهری در همان ترجمرۀ لفظری (دریرای
بلند) باقی بمانم .این موردی است که مترجم عامل از «باطن» دور میشود بره نفرع «ظراهر»
(همان ،ص )33
در طرف دیگر ،والتر بنیامین تأکید میورزد در گام نخست ضروری است که مترجم به
بافت و زمینۀ ترجمه توجّه کند .به باور وی« ،وفادار ماندن به متن مبدأ نمیتواند حق مطلرب
را به آن ادا نماید و واههها فقط و فقط در بافت و زبان خودشان مریتواننرد فهمیرده شروند».
(معین ،1372 ،ص  )11بنیامین در این مقوله در رسالت مترجم مینویسد« :اصروالً برگرردان
تحتاللفظیت نحو هر نوع بازتولید معنایی را یکسر بر براد مریدهرد و خطرر آن هسرت کره
یکسر به فهمناپشیری بینجامد ...برگردان تحتاللفظی از عالقه به حفظ معنرا برنمریخیرزد.
آزادی افسارگسیختۀ مترجمان بد ،بیشتر خادم همین قسم حفظ معناست تا حرافظ ادبیرات و
زبان .بنابراین خواست برگردان تحتاللفظرری ر که توجیه

واضل است و پایه و اساسر
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سراسر تیره و مبهم ر را ضرورتاً بایرد در بافرت و زمینرهای قرانعکننردهترر فهمیرد»( .بنیرامین،
 ،1389ص  )84آنگاه هدف مهمتری در سر میپرواند؛ بنیامین میگویرد ترجمره بره جرای
بیان معنا ،باید متن اصلی و متن ترجمه را به عنوان پارههایی از یک زبان کالنتر بره نمرای
بگشارد و مترجم وظیفه دارد این پارهها را جمع کند و بره آن اصرلی برسراند؛ یعنری آرزوی
بزرگ ساختن برج بابل را به نمای

بگرشارد .داسرتان ترجمره ،داسرتان آن مدینرۀ فاضرلهای

است که زبانها با یکدیگر آشتی خواهند کرد؛ (نجومیان ،1384 ،ص  )66چررا کره بنیرامین
در بحث از زبان ،به تمایزی سه گانه باور دارد :نخست ،زبان الهری کره همران کلمره خرالق
خداوند است و در آن وجود و زبان یکی است؛ دوم ،زبان آدم ابوالبشر پری

از هبروط کره

همان زبان نامهاست .در اسطورۀ عهد عتیق ،آدم کاشف نام حقیقی چیزهاست و موجودات
طبیعت را نامگشاری میکند .در این سرطل از زبران کره بنیرامین آن را سرطل اصرلی نرامهرا
مینامد ،شناخت الهی از چیزها به واسطۀ نامگشاریشان به آدم اعطا میشود؛ سوم ،زبانهرای
طبیعی پس از هبوط آدم ابوالبشرر کره در مرحلرۀ دوم بنرا برر اسرطورۀ بررج بابرل ،محصرول
آشفتگی و تکثّر زبان است .در مرحلۀ سوم ،رابطۀ بیواسطه نامها و چیزهرا از دسرت رفتره و
«داللت» و «معنا» به وجودآمده است( .بنیامین ،1389 ،ص  93ر )51
بنیامین در ادامه و برای تبیین گزارۀ خویشاوندی زبان از تمثیل کوزه بهره میگیرد تا بره
آن هدف مهمتر برسد که زبان ترجمه در مقام هارمونی ظاهر شود که قصدیّت زبان مبردأ و
مقصد را توأمان با هم داشته باشد« :درست همانگونه که تکّههای یک کوزه برای چسبیدن
به یکدیگر باید در کوچکترین جز یات با هرم جفرتوجرور باشرند ،هرر چنرد الزم نیسرت
کامالً همانند هم شوند ،یک ترجمه نیز [به جای تقلید از معنای متن اصرلی] بایرد بره طررزی
عاشقانه و تا آخرین جز یات ،نحوۀ داللت متن اصلی را در زبان خوی

ادغام کند تا بردین

ترتیب هر دو ،هم ترجمه و هم اصل ،همچون تکههای تشکیلدهندۀ یک کروزۀ کامرل ،بره
منزلۀ قطعات از زبانی بزرگتر قابل تشخیص شوند .درست به همین دلیل ترجمه باید تا حد
زیادی ،خواست همرسانی یا انتقال معنا را فرو نهد و در این کار ،متن اصرلی صررفاً مرادامی
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نزد او واجد اهمیت است که از قبل زحمرت سررهمبنردی و بیران آنچره را بناسرت رسرانده
شود ،از دو

مترجم و اثر

برداشته باشد .در عرصۀ ترجمه نیز عبارت در آغاز کلمه برود

صادق است .از سوی دیگر ،زبان ترجمه میتواند ر یا به واقرع مرییابرد ر در ارتبراط برا معنرا
خود را رها سازد تا به قصدیّت [ ]Intentioمتن اصلی صدایی عطا کند ،صدایی به قصدیّت
آن نه در مقام بازتولید ،بلکه در مقرام هرارمونی ،در مقرام مکملری بررای آن زبرانی کره ایرن
قصدیّت را درآن به بیان در میآورد ،در مقام قصردیتی از آن خرود .پرس ایرن کره بگروییم
فالن ترجمه ،خاصه در عصر پیدایش  ،چنان است کره گرویی مرتن اصرلی بره همرین زبران
نوشته شده است [و رنگ و بوی ترجمه نردارد] معرادل برزرگتررین سرتای

از آن نیسرت،

بلکه معنا و اهمیت وفاداری ،که برگردان تحتالحفظی آن را تضمین میکنرد ،از قضرا ایرن
است که اثر اشتیاق عظیم به گرد هم آمدن زبانها و تکمیل شدن آنها را منعکس میکنرد».
(همان ،ص )85
 . 4 . 1ترجمهپذیری یا ترجمهناپذیری متن

«الهی آنجا که از دو نوع مترجم سخن به میان میآورد یعنی مترجم «عامرل» و متررجم
«ناقل» تأکید میکند که بسته به مختصات متنی که برای ترجمه گرزین

مریکننرد ،متررجم

عامل و مترجم ناقل از یکدیگر جدا میشوند؛ امّا این دو ،نه از روی اختیار ،که بره مقتضرای
متن کار ،سوای هم میافتند .مترجم ناقل گاه می توانرد عامرل باشرد ر و کرشالک برالعکس ر
بسته به متنی که برای ترجمه برمیدارد .مشکل ما همه امّا این کره دو ترجمران هنروز از هرم
شناخته نیستند؛ چرا که میان دو متن فرق نگشاشتهایم .تصوّر ما از متن محدود به «نقل» بروده
بدبختانه؛ لشا هرگز آ

دهنسوزی بیرون ندادهایم در ترجمۀ شعر فیالمثل»( .الهی،1362 ،

ص )11
همچنانکه مالحظه میشود ،الهی به بحث «مقتضای متن» و قابلیّرتهرای ترجمرهپرشیری
آن اشاره میکند و معتقد است تا حد و امکانات متن مشخّص نشود ،نمیتوان میزان آزادی
در ترجمه و نق

مترجم را در عامل و ناقل بودن تعیین کرد .پرس شرناخت سراحت مرتن و

کشف ویژگیهای خاص آن در ترجمهپشیری بایستهای دارد.
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والتر بنیامین هم اصل ترجمهپشیری را ذاتی برخی آثار معرّفی میکنرد« :ترجمرهپرشیری
ویژگی ذاتی برخی آثار است ر این سخن بدین معنا نیست که ترجمهشردن بررای خرود ایرن
اثر امری ذاتی است؛ بلکه مبین این است که داللت معینی کره در مرتن اصرلی نهفتره اسرت،
خود را در هیأت ترجمهپشیری آن تجلّی میدهد .این نکته بدیهی است که هیچ ترجمرهای،
حال هر اندازه هم که خو باشد ،هرگز نمری توانرد برا توجره بره مرتن اصرلی واجرد معنرا و
اهمیتی باشد .معالوصف ،ترجمه به لطف ترجمهپشیری متن اصرلی ،پیونرد تنگراتنگی برا آن
دارد .به واقع این پیوند ،از آنجا که برای مرتن اصرلی دیگرر حرا ز اهمیتری نیسرت ،هرر چره
تنگاتنگتر است .پیوندی از این دست را میتوان پیوندی طبیعی نامید ،یرا بره بیران دقیرقترر
پیوندی حیاتی .درست همانگونه که تخیالت حیات ،در پیوند عمیقی با پدیردۀ حیراتانرد،
بیآنکه برای آن واجد معنا و اهمیتی باشند ،ترجمره نیرز از بطرن مرتن اصرلی برمریخیرزد ر
گرچه نه چندان از حیات متن اصلی که از «حیات بعدی» آن؛ زیرا ترجمه بعد از متن اصرلی
میآید و از آنجا که آثار مهم ،متررجم منتخرب خروی

را هرگرز در عصرر پیردای شران

نمییابند ،ترجمۀ آنها نشانگر [فرا رسیدن] مرحلۀ حیات بعردی آنهاسرت»( .بنیرامین،1389 ،
ص )95
از این رو ،بنیامین معتقد بود متن مقدّس استثنایی محسو میشرود کره ترجمرۀ مرتن در
میان خطوط همان متن نهفته است .جایی که ترجمۀ تحتاللفظی و ترجمۀ آزاد بره وحردت
میرسند« :معالوصف توان متوقفشدن به هیچ متنی جز متن مقدس عطا نشده اسرت ،متنری
که در آن ،معنا دیگر مصبّی برای جریران زبران و جریران وحری نیسرت .آنجرا کره مرتن در
سرشت غیرمجازی  ،بردون هریچ نروع وسراطت معنرا ،مسرتقیم ًا در زبران حقیقری ،در خرود
حقیقت یا در آموزه مشارکت میجوید ،الجرم این متن بیهیچ قیرد و شررطی ترجمرهپرشیر
است .بیشک چنین ترجمهای دیگر خادم آرمان متن نیسرت؛ بلکره محرض خراطر زبرانهرا
عمل میکند .ایرن دومری نیازمنرد اعتمراد بریحرد و حصرر بره ترجمره اسرت؛ زیررا درسرت
همانگونه که در متن اصلی ،زبان و وحی بیهیچ تنشی به هم میرسند ،ترجمه نیرز بایرد در
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هیأت یک روایت میانسطری [ ]interlinear versionبا متن اصلی یکی باشرد ،نسرخهای
که در آن برگردان تحتاللفظی و آزادی به وحدت رسیدهاند؛ زیررا تمرام مترون برزرگ ترا
حدی مابین سطرهایشان ترجمۀ بالقوۀ خروی

را در برر دارنرد؛ ایرن امرر ،بری

از همره ،در

مورد متون مقدس صادق است .روایت میانسطری کتا مقدس در حکم الگروی نخسرتین
یا آرمان همۀ ترجمهها است( .همان ،ص )87
 . 0 . 1از ترجمه با طعمی تازه و ناشناخته تا تأکید همزمان به زبان مبدأ و مقصد

در ترجمه از زبان عالم و آدم ) )1363الهی ترجمه را اینبار به دو نوع ترجمۀ «مقیّرد»
و ترجمۀ «مختار» تقسیم میکند .ترجمۀ مقیّد را ترجمه با «قواعد اعمالی» و ترجمۀ مخترار
را ترجمه با «قواعد اختیاری» مینامد .در اینجا امّرا بررای اوّلرینبرار او در دسرتۀ دوّم ،کره
دستۀ مطلو

اوست ،تقسیمبندی دوگانۀ تازهای را تعریف میکند :ترجمۀ «همرازی» کره

رسانای اشتراک در سر ،لون و ساخت اسرت و دیگرری ،ترجمرۀ «دخرل و تصررّف» کره
قصد

آزادروی است .در نتیجه میتوان گفت که برخالف اشارها

برر ترجمرۀ اشرعار

هلهدرلین که به نوعی هنوز به مفهوم دقّت پایبند بود ،در این متن ،ترجمۀ «زادروی» را در
دستۀ ترجمۀ مختار قرار داده و ارج مینهد .در ادامۀ بخ هایی از همین متن برا تعریرف
خاطرهای اشاره میکند که ترجمه متن وایلدر ،که به قول او «که نثرر عرادی آقرا معلمری
دارد» و یا به عبارتی «نثر گفتار صنیعی نوعی» دارد به «گفتار صرنیعی شخصری» کره «نحرو
محو» دارد ،مجاز است.
او سرپس خرود را «هرمدهران برا برخری» قررار داده کره ترجمره را «رقصری در زنجیرر»
میدانند .او به بازآفرین

اعتقاد دارد و مینویسد« :هرچه دقیقتر ،زیباتر» .البته این جملره

را متکی بر این میکند که« :دریافت زیباییمان گندزدایی شرود از کثافرت و ایسرتایی و
لطیف» .او مینویسد :دقّت را میتوان حتی گفت ،واههنامهها تضمین میکنند .او به بیران
گزارهای میپردازد که در برخی از ترجمههای

توجّهی حاکم بوده است و بیان میدارد

که ترجمۀ آثاری مثل نوشتههای رمبو ،فلوبر و هلدرلین باید در زبان فارسی «طعمی ترازه»
یا «ناشناخته» بدهند( .ر.ک :مهدی گنجوی ،تطوّر تئوری ،ترجمۀ بیژن الهی:
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(https://hcommons.org/app/uploads/sites/1001112/2018/09).

از آنجا که در نظرر والترر بنیرامین ،ترجمره بره عمرر مرتن اصرلی بقرا مریبخشرد و ایرن
بازآفرینی ،بقای متن اصلی را تضمین میکند؛ بنابراین یکی از ویژگریهرای ترجمرۀ خرو
این است که مترجم برای مرتن مبردأ و مرتن مقصرد اهمیرت یکسران قایرل شرود .بنیرامین در
اینباره میگوید:
«اگر ترجمه بناست ذاتاً در تقالی کسب شباهت برا مرتن اصرلی باشرد ،هریچ ترجمرهای وجرود
نخواهد داشت؛ زیرا متن اصلی در حیات بعدی خوی

نوعی تغییر را از سر میگشارند ،حیاتی که

اگر به معنای دگرگونی و احیای چیزی زنده نمیبود ،چنین نام نمریگرفرت .حتری کلمرات واجرد
معنایی تثبیت شده نیز نوعی فرآیند بلوغ یا پختگی بعدی را از سر میگشرانند .آنچه در عصر یک
نویسنده ،در حکم گرای

آشکار زبان ادبی او بوده است ،مریتوانرد بعردها از برین بررود و راه بره

گرای های درونماندگار آفرین

ادبی بدهد .آنچه روزگاری تازه مینمود ،ممکن اسرت بعردها

تکراری و مستعمل شود .آنچه روزگاری رایج به نظر میرسید ،ممکن است روزی کهرن بره نظرر
رسد .جست وجوی ماهیت تغییراتی از این دست و نیز تغییرات بههمین اندازه بیوقفه در معنا ،نه در
حیات خاص خود زبان و آفریدههای  ،بلکره در ذهنیرت آینردگان حتری برا قبرول عرامتررین نروع
روانشناسیگرایی به معنای خلط علت بنیانی یک چیز با ذات آن است ،یا به بیان دقیقتر ،در حکم
انکار یکی از قدرتمندترین و بارورترین فرآیندهای تاریخی است ،آنهم به خراطر سرترون برودن
تفکر ...حتی اگر بکوشیم واپسین ضربۀ قلم نویسرنده برکاغرش را آخررین گرام اثرر او در راه کمرال
بدانیم ،باز قادر به نجات آن نظریۀ مرده در با ترجمه نخواهیم بود .زیرا درسرت همرانگونره کره
لحن و داللت آثار عظیم ادبی از پس قرنها سراسر دگرگون مریشروند ،زبران مرادری متررجم نیرز
دگرگونیهایی را از سر میگشراند .به واقع در همان حال که کلمات یک شراعر در زبران خروی
دوام مییابد ،حتی بزرگترین ترجمه نیز مقدر است تا به جز ی از روند رشد زبران خویرر

بردل

گررردد و نهایتراً همراه با نو شدن آن از میان برود .ترجمه آنچنان از تساوی سترون دو زبران مررده
به دور است که از میان تمام فرم های ادبی ،یگانه فرمی است کره وظیفرۀ خراص نظرارت برر لحظرۀ
پختگی و بلوغ زبان بیگانه و دردهای هولناک تولد زبان خوی

 ،1389ص )98

بدو محول گشته است»( .بنیامین،
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از این رو ،در نظر بنیامین ،در پرتو اهتمام و توجّه یکسان از سوی مترجم ،به متن مبردأ و
متن مقصد است که ترجمۀ حقیقی زاده میشود« :ترجمۀ حقیقی شفّاف است ،متن اصلی را
پوشیده نمیدارد ،سدّ راه نور آن نمیشود؛ بلکه اجرررازه مریدهرد ترا زبران نرا  ،چنرانکره
گویی به لطف رسانۀ خاص خوی

تقویت گشته است ،هر چه تمامترر برر مرتن اصرلی نرور

بتاباند»( .همان)
نتیجه
پرواضل است که بزرگترین نظریهپردازان حوزۀ ترجمه از سرنّت غربری برخاسرتهانرد،
چنانکه در شاخههای مختلف علوم انسانی و طبیعی نیرز چنرین بروده اسرت؛ برهویرژه بعرد از
رنساس .امّا این بدین معنا نیست که فیالمثرل در عرصرۀ تولیرد فکرر در برا مبرانی نظرری
ترجمه ،سنّت شرقی یا ایرانی صرفاً در مقرام تقلیرد برآمردهانرد .آنچره کره در ایرن مقالره و
درگفتوگوی میان دو سنّت غربی و ایرانی در حوزۀ ترجمه با محوریّت بیژن الهری و والترر
بنیامین حاصل میشود ،این است کره ظرفیرتهرای درخرور تأمرل موجرود در مبرانی نظرری
ترجمۀ الهی در فرآیند مقایسه با بنیامین یکی از برزرگتررین نظریرهپرردازان حروزۀ ترجمره
بیشتر خود را آشکار کرده است .از بحثهای جدی در مورد ترجمۀ تحتاللفظی و ترجمرۀ
آزاد تا ترجمۀ آرمانی با استلزامات زبانی و فلسفیا  .چنانکه در تناظرهایی که میان آرای
این دو نظریهپرداز در مقالۀ حاضر نشان داده شده ر فارغ از اشتراکات یا تشابهات میران ایرن
دو نظریهپرداز ر بیژن الهی در جزییترین تا مهمترین عناصر ضرروری در ترجمره ،نظریرات
قابل توجه و ارزشمندی را مطرم کرده است.
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گل و گیاه در ده قصیده از دیوان ناصر خسرو
كبری بستان شیرین*

چکیده
کشور ما ایران همیشه برای نگه داری انواع گل سرزمینی امرن و آبراد بروده اسرت و مردمران
برای پرور گل کوش فراوان کردهاند و سالیانت سرال بره گرل عشرق ورزیردهانرد ،هرمچنرین در
ادبیات ما گلها یکی از عناصر مهم در شعر فارسی هستند.
از آغاز شعر فارسی تاکنون چند میلیون بیت شعر از هزاران شاعر در زمینههای مختلرف بره جرا
مانده که بخشی از آن در اشاره به گلها ،میوههرا ،درختران و دیگرر گیاهران اسرت .در شرعر قردیم
فارسی اکثر شاعران برای رنگ و رو دادن به شعر و زینت بخشیدن به کالم خود و پر کرردن جرای
خالی در شعر از گل و گیاه استفاده میکردند .شاعران نکترهسرنج فارسری زبران بره خصوصریات و
ویژگیهای گل و گیاهان به خوبی واقف بوده و طی قرنها تشبیهات و استعارات بردیعی از گرل و
گیاه پدید آوردهاند.
در میان اشعار ناصرخسرو ابیات پرشماری به چشم میخورد که وی در آنها با استفاده از گلها
و گیاهان ،مضامین متعددی را در پوششی از مفاهیم مشهبی و اخالقی میآفریند؛ مفراهیمی کره در
سبک ناصرخسرو دارای جایگاه ویژهای است .با این تمهیدات میتوان اهمیت و ارز گل و گیاه
را در نظر این شاعر بلندآوازه دریافت.
نویسنده در مقاله حاضر تال مریکنرد ضرمن اسرتخراج گرل و گیراه در ده قصریده از دیروان
ناصرخسرو ،آنها را دستهبندی و تحلیل کرده و با معرفی دیدگاههای مختلف ناصرخسررو ،اندیشرۀ
وی را به اجمال بیان نماید.
کلیدواژه :ناصرخسرو ،دیوان ،گل ،گیاه ،درخت.
* .پژوهشگر ،کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی)Kobrabostan97@ gmail.com( .
تاریخ وصول79/19/7 :

تاریخ پشیر 79/18/12 :

مقدمه
گهل ،یکی از شاهکارهای عالم خلقت است که راز و رمز غریبی برا خرود دارد .لطافرت،
رنگ ،بو و مکانیسم ظاهری

بره گونرهای اسرت کره بردون شرک ،چشرم نراظرین را خیرره

میسازد و انسان را در برابر آن همه زیبرایی بره تحیرر وامریدارد .گرل در مررز و بروم ایرران
سابقهای بس دراز دارد و اگر میبینیم که در شعر و اد پارسی بیشتر از دیگرر سررزمینهرا
سخن از گل میرود ،برای آن است که مردم این سرزمین از دورانهای کهن به گرل عشرق
میورزیدهاند و ایرانزمین مهد پرور

گل بوده است .گل ،چمرن و سربزه باعرث شرادابی،

طراوت و حس خو میشود و درختان یک نعمت بزرگ از طرف خداوند است و ما باید
به درختان احترام بگشاریم و برای حفظ آنها بررای آینردگان ترال

کنریم و آنهرا را از برین

نبریم هر چند که به تازگی قطع کردن درختران بررای سراخت و سراز مجتمرعهرای تجراری
کاری عادی شده و این عقیدۀ ما که میگفتیم درختان هم جان دارند و تنفس میکننرد و از
بریده شدن درد میکشند گویا خیلی قدیمی شده و در حقیقت از مد افتاده اسرت( .بره نقرل
از :رنگچی ،1387 ،ص یازده)
در آثار ناصرخسرو که شیوۀ او زهد و مناقب است ،نه مدم و غزل ،انتظار نمریرود کره
تا این حد سخن از گل و گیاه رفته باشد؛ امّا نوشتار حاضر گهواهی است که چگونره حکریم
قبادیررانی بررا ظرافررت طبررع و باریررکبینرری تشرربیهات و اسررتعاراتِ گررلهررا و گیاهرران را برررای
اندیشههای مشهبی و اخالقی به کار گرفته است .ناصر خسرو در بسیاری از مروارد در همران
اوج تخیل از چهرۀ طبیعرت تصرویرهای شراعرانه و بردیع ارا ره مریدهرد و وقتری طبیعرت را
وصف می کند ،بیدرنگ ضدی در برابر زیباییهای آن میگرشارد و نتیجره مریگیررد کره
بایررد رخررت سررفر بربسررت و برره جمررعآوری توشرره و زاد راه پرداخررت .حکرریم ناصرخسرررو
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بیگمان از شاعران بسیار توانا و سخنآور سبک خراسانی به ویژه در قصیدهسرایی اسرت .در
شعر ناصرخسرو مشخصات سبک خراسانی به وضوم دیده میشود .آنچه به کالم او رنگ و
عطر بیشتری میبخشد ،صرف نظر از بیان آزادانۀ مسایل مشهبی و فلسرفی ،لحرن واعظانره و
مبلغانۀ او در عرصۀ حکمت و اندرز است که زبان او را به گونۀ گفتاری نزدیکتر کررده و
سهم او را در خلق واههها و ترکیبهای دلنواز و طبعپسند ،بیشتر مریکنرد .مرثالً در قصریدۀ
 161میگوید :بهار آمد و نوبت سرما تمام شد و این روزگار پیر دوباره جوان گردید:
آمرررد بهرررار و نوبرررت سررررما شرررد
ویررن سررالخررورده گیترری برنررا شررد
آ چررو نیررلت برکرره میگررون شررد
صررحرای سرریمگون خضرررا شررد
(ق ،161

 2ر )1

و در ادامه میگوید که زاغ سیاه ،غالم و خادم گل و بلبل شرد و زاغ از خردمت کرردن
عزل شد ،چون دشمن نبیرۀ زهرا (س) شده و اشاره به رنگ پرهای سریاه زاغ دارد کره کفرر
زاغ از روی لباس

چون عباسیان معلوم شده است و در آخر از برگشت فاطمیان خوشرحال

و امیدوار میگوید:
چررون هنرردوان برره پرری گررل و بلبررل
زاغ سررررریاه بنرررررده و مررررروال شرررررد
معررررزول گشررررت زاغ چنررررین زیرررررا
چررررون دشررررمن نبیرررررۀ زهرررررا شررررد
کفرررر و نفررراق از وی چرررو عبّاسررری
بررررر جامررررۀ سرررریاه پیرررردا شررررد
خورشرررید فررراطمی شرررد و برررا قر روّت
برگشرررت و از نشررریب بررره بررراال شرررد
(همان،

 11و 18ر )16
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و در آخر قصیده می گوید که راه دانر

و صربر را انتخرا کرن ،چرون دارا بره صربر و

دان  ،دارا شد:
دانرر

گررزین و صرربر طلررب زیرررا
دارا بررره صرررربر و دانررر

دارا شررررد
(ق  ،161ص )42

ناصرخسرو مانند تمام شاعران از دوستی و عشق ورزیدن به گلها و درختران برینصریب
نمانده و در جای جای دیوان خود از آنها شعر میسراید و چند قصیدۀ وی بیشتر در وصرف
گلها است .مثالً قصیدۀ  167با مطلع:
برآمررررد سررررپاه بخررررار از بحررررار
سرررواران پرررر دُرّ کررررده کنرررار
(ق ،167

)1

و میبینیم که ناصرخسرو در آخر این قصیده نیز میگوید:
بکرررن جهر ردِ آن ترررا شررروی مردمررری
مکرررن برررا خررردای جهررران کرررارزار
(همان،

)54

برره دان ر تررو صررورتگررر خرروی بررا
بررررون آی از ایرررن هرف چَررره مرررردوار
خررررررد ورز ازیررررررا سررررروی هوشرررررمند
ز جاهرررل بسررری بررره بُرررود مرررو و مرررار
(همان،

 59ر )56

و باز انسان را تشویق میکند که از کار بد به سوی خدا بازگردد و عشرخواهی و توبه کند:
ز کردار بد برازگردی بره عرشر
چو هشیار مردان سوی کردگار
مر این گوهر ایزدی را بره علرم
بشویی ز زرنگار عیرب و عروار
(همان،

 61ر )57
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نرگس گلی است که ناصرخسرو بسیار به آن توجّه دارد ،شاید به خاطر حلقۀ زرد رنگ
میان

است که آن را به تاج شاهان مانند کرده:
بسررر بررر نهررد نرررگس نررو برره برراغ
برررره اردیبهشررررت افسررررر شرررراهوار
(همان،

)13

و یا در بیت دیگری:
برررر سرررر بنهررراد برررار دیگرررر
نرررو نررررگس تررراج اردوانررری
(ق ،163

)16

و در جایی دیگر نرگس و الله را با هم میآورد:
بشرررکفت اللررره چرررون ر معشررروقان
نررررگس بسررران دیررردۀ شررریدا شرررد
(ق ،161

)7

واهۀ گل بسیار زیبا است و بسیاری از شاعران با استفاده از ایرن واهه ،کلمرههرای زیبرایی
چون گلزار ،گلنار ،گلگون ،گلبن ،گلستان و  ...ساختهاند( .به نقرل از :رنگچری ،1387 ،ص
هیجده) ناصرخسرو هم از این قاعده مستثنی نبوده و از این واهههای زیبا و دلنشین در ابیرات
خود استفاده کرده است .مثالً در مورد گلنار میدانیم که سرخی و درخشرندگی چهررۀ یرار
به گل سر مانند شده و در بین میوهها هم انار از نظر سررخی ،طرراوت و زیبرایی ،برینظیرر
است؛ پس شاعران زیادی این دو را ترکیب کرده و گلنار را بره وجرود آوردهانرد .از جملره
ناصرخسرو میگوید:
پرررر از چر رین شرررود روی شاهسرررپرم
چرررو ترررازه شرررود عرررارض گلنرررار
(ق )21 ،167
یا در مورد گلبن به معنی درخت گل سر :
وان گلررررربن چرررررو گنبرررررد سررر ریمین
آراسرررررته چرررررو قبررررررۀ مینرررررا شررررررد
(ق ،161

)14
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درم خرررواهی از گلبررران گرررشر کرررن
وشررری بایررردت مگرررشر از جویبرررار
چرررا گررر موحّررد نگشررتهسررت گلرربن
چنرررین در بهشتسرررت هرررال و قررررار
(ق ،157

 11ر )7

در مورد الله و اللهزار هم ابیات زیادی دارد:
بسرررتان بهشررررتوار شرررد و اللررره
رخشان به سران عرارض حرورا شرد
(ق ،161

)12

نگرره کررن برره اللرره و برره ابررر و بب رین
جرررردا نررررار از دود ،وز دود نررررار
(ق ،167

)21

صرربا آی رد اکنررون برره عررشر شررمال
سرررحرگاه ترررازان سررروی اللرررهزار
(همان،

)8

در مطلع قصیدۀ  169میبینیم کره براز هرم ناصرخسررو از روزگرار غردّار نراالن اسرت و
شاکی:
دیویسررررت جهرررران پیررررر و غرررردّاری
کره نیسررت بره مکررر و جرادوی یرراری
باغیسرررت پرررر از گرررل طرررری لررریکن
بنهفتررره بررره زیرررر هرررر گلررری خررراری
گرررر نیسرررت مرررراد خسرررتن دسررررتت
زیرررن بررراغ بسرررند کرررن بررره دیرررداری
(ق ،169

 3ر)1
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پیشینه
مقاله و پژوه

مستقلی با عنوان «گل و گیاه در دیروان ناصرخسررو» صرورت نگرفتره و

مقاالت نوشته شده موجود در این زمینه بیشتر با موضوعیّت گل و گیاه در اشعار شاعران بره
نامی چون حافظ ،فردوسی ،فروغ و  ...بوده است ،به طور مثال «گل و گیاه در اشعار فرروغ»
از دکتر بهرام گرامی؛ «رابطه گیاهان با ادبیات»؛ «گهل و گیاه  ،در اد پارسری» از کیرومرث
شادرام؛ «رمز گل در ادبیات فارسی» از حامد هراتف؛ «کارکردهرای هنرری گرل و گیراه در
شعر حافظ ،سبکی جدید در مضمون آفرینی» از محمّد ایرانی ر زهرا منصوری؛ «گل و گیاه
در شاهنامۀ فردوسی» از دکتر بهرام گرامی کره زمینرهای شرد بررای چرام کترا ارزشرمند

ایشان با عنوان :گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی (تشبیهات و استعارات) همراه با شرم و
معنی همۀ ابیات مربوط به گل و گیاه در دیوان حافظ ،با مقدّمۀ ایرج افشرار و نیرز کترابی از

غالمحسین رنگچی تحت عنوان :گل و گیاه در ادبیات منظوم فارسی تا ابتردای دورۀ مغرول
که تاکنون در این مقوله به چام رسیدهاند.
آملُهَ :نام درختی هندی است که ثمر آن را نیز آمله گوینرد و معرر آن آمُلََرج اسرت،
درخت آن به اندازۀ درخت گردکان و برگ آن سبز بسیار ریز و انبوه اسرت و چرو آن
از چو

چنار سخت تر اسرت ،طعرم میروۀ آن ترر

و لطیرف چرون آلرو و انردازۀ آن بره

بزرگی گردوی ی است ،خاصیت آن گرم و سررد اسرت و موجرب حردّت ذهرن و تقویرت
قلب و معده و موجب تقویت ریشۀ مو نیرز مریشرود .حکریم ناصرخسررو دربرارۀ پیرری و
ضعف ناشی از آن میگوید:
چرررونکررره ماللرررت همرری ز پنرررد فزایرردت
هررریچ نگرررردد ملرررول مغرررز ترررو از مُرررل
پرررای ز گرررل برکشرری بررره طاعرررت زانرررک
روی بشررررو ی همرررره برررره آملرررره و گررررل
(ق  21 ،162ر )21
(رنگچی ،1387 ،ص )17
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اشجار :جمع شجر؛ درختان:
پرررررر طررررروطی و عنررررردلیب اشرررررجار
برررریهرررریچ بررررال و شررررور و پیکرررراری
(ق ،169

)34

بادام :درختی است از تیرۀ گل سرخیان دارای برگهای دراز و باریک ،روغن بادام در
طب و صابون سازی به کار میرود:
درویرررر و ضررررعیف شررررا بررررادام
کرررررردهسرررررت کنرررررار پرشررررریانی
(ق ،163

)19

سرررروی شررررا بررررادام شررررو بامررررداد
اگرررر دیرررد خرررواهی همررری قنررردهار
(ق ،167

)22

بار :میوۀ درخت ،بر ،ثمر:
یکرررری بدنهالسررررت خََمررررر ،ای برررررادر
کرره برررگ همرره ننررگ و عارسررت بررار
(ق ،157

)36

باغ :بستان ،گلستان ،بوستان ،جایی که درو درختان بسیار باشد:
باغیسررررت پررررر از گررررل طررررری لرررریکن
بنهفترررره برررره زیررررر هررررر گلرررری خرررراری
(ق ،169

)2

گررررر نیسررررت مررررراد خسررررتن دسررررتت
زیرررن بررراغ بسرررند کرررن بررره دیرررداری
(همان،

)3

بسرررر برررر نهرررد نررررگس نرررو بررره بررراغ
برررررره اردیبهشررررررت افسررررررر شرررررراهوار
(ق ،167

)13
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بر :بار درخت ،میوه ،ثمره .ناصرخسرو در مورد روزگار و زمانۀ فریبنرده مریگویرد کره
آتشی است که فقط دود دارد و گرمایی(خیری) ندارد و مانند بیدی اسرت کره درخرت آن
میوهای ندارد:
چرررو دودسرررت بررریهررریچ خیرررر آتررر او
چرررو بیدسرررت بررریهررریچ برررر میررروهدار
(ق ،157

)22

و در جایی دیگر ناصرخسرو میگوید :ای انسان تو باید خودت دست از طمرع بررداری
و فکر نکنی که میتوانی از مردم سوء استفاده کنی و به قول خود

سرتوری اختیرار کنری،

چون اینچنین تو درختی میوهدار نیستی؛ بلکه چون بید و چنار هسرتی کره فقرط قردت بلنرد
است و بیبر هستی و باید از راه دان و علم خودت را میوهدار کنی:
سررتور از کسرری بترره کرره بررر مردمرری
بررره عمررردا سرررتوری کنرررد اختیرررار
ز مررررردم درخترررری نررررهای بررررارور
بلنرردیّ و برریبررر چررو بیررد و چنررار
اگرررر میررروهداری نشرررد هررریچ بیرررد
برره دانرر تررو برراری بشررو میرروهدار
(ق ،167

 48ر )46

و در چند بیت بعد نیز میگوید:
برره دانر تررو صررورتگررر خرروی بررا
برررون آی از ایررن هرف چَرره مررردوار
(همان،

)56

برگ :آن چه از ساقه و شاخۀ گیاهان و درختان میروید و بیشرتر بره رنرگ سربز اسرت.
ناصرخسرررو در مررورد نکرروه

و مررشمت خمررر مرریگویررد کرره کسرری کرره سرراز ،آواز،

خو گشرانی و شرا غم او را از بین میبرد ،آیا میشود گفت که اشعار مرن غمر

را از

بین میبرد و میگوید ای جاهل تو که از جهل خودت مستی ،پس چرا دیگر دنبال شررا
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خوردن میروی و میگوید شرا درخت بدی است که برگ
ثمر

همه ننگ هسرت و میروه و

برای تو عار و عیب است:
کسرررری را کرررره رود و مرررری انررررده گسررررارد
برررود شرررعر مرررن هرگرررز انرررده گسررررار
تررو ای برریخرررد ،گررر خررود از جهررل مسررتی
چررره بایررردت پرررس خمرررر و رنرررج خمرررار
یکرررررری بدنهالسررررررت خمررررررر ،ای برررررررادر
کررره بررررگ همررره ننرررگ و عارسرررت برررار
(ق ،157

 36ر )34

وز شرررومی او همررری بررررون آیررررد
از شررا برره جررای برررگ او مرراری
(ق ،169

)38

برنج :گیاهی از دستۀ گندمیان و از نروع غرالت ،در جاهرای مرطرو و براتالقی کاشرته
میشود و محتاج آ زیاد است و به اسامی مختلف نامیده میشود :ورنرج ،گررنج ،برمرگ،
بج .ناصرخسرو در بیتی انسان را مالمت میکند و میگوید تو که رزق و روزیت تو یک نان
و یک مشت بررنج هسرت ،پرس چررا شرب و روز خرودت را بررای پرول و ثرروت بره رنرج
میاندازی
چ رون روزیت تررو نررانی و یررک مشررت برنجسررت
از بهررر چرره چنرردین برره شررب و روز برنجرری
(ق ،161

)5

بررا مسررجد و بررا مررؤذن چررون سرررکه و ترفرری
بررا مسررخره و مطررر چررون شرریر و برنجررری
(همان،

)16

بستان :باغ ،گلزار و گلستان را گویند و مخفّف بوستان هم هسرت .ناصرخسررو در بیرت
زیر چنین میگوید :اگر میخواهی کتا مانی یعنی ارهنرگ یرا ارتنرگ را ببینری بره بسرتان
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61

مانند دیوارهرای نقاشری شردۀ چرین

شده است:
گررر ارتنررگ خررواهی برره بسررتان نگرره کررن
کررره پرررر نقرر چرررین شرررد میررران و کنرررار
(ق ،157

)8

بسرررررتان بهشرررررتوار شرررررد و اللررررره
رخشررران بسررران عرررارض حرررورا شرررد
(ق ،161

)12

ننشسررررت ازان سررررپس در ایررررن بسررررتان
جررررز کرررررکس مررررردهخرررروار ،طیّرررراری
(ق ،169

)39

دیرررروی ره یافررررت انرررردر ایررررن بسررررتان
برررررررردفعلی و ریمنرررررررریّ و غرررررررردّاری
(همان،

)35

بسرررتان ز نرررو شرررکوفه چررروگردون شرررد
تررررررا نسررررررترن بسرررررران ثریّررررررا شررررررد
(ق ،161

)9

نررررروروز ببرررررین کررررره روی بسرررررتان
شسررررتهسررررت برررره آ زنرررردگانی
(ق ،163
بنفشه :گیاهی است کوتاه ،دارای ساقۀ باریک و گلهای کوچک بنف

)14

یا آبری یرا زرد

رنگ که در بهار پی از سایر گلها میرسد و گل آن به عنوان ملین مورد استفاده قرار میگیرد:
از برررررف نررررو بنفشرررره گررررر ایمررررن گشررررت
ایرررردون چررررررا چرررررو جامررررۀ ترسرررررا شرررررد
(ق ،161

)11
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بوستان :بستان ،جایی که گلهای خوشبو در آن بسیار است ،باغ با صفا .ناصرخسررو در
بیت زیر در مورد آمدن بهار و زیبا شدن دوبارۀ باغ و بوستان میگویرد کره چره کسری ایرن
لطف را در حق بوستان کرده که این چنین رنگین و زیبا شرده ،مگرر همرین براغی نبرود کره
سرمای بهمن ماه او را خوار و زار کرده و از بین برده و نابود نموده بود:
کرره کرررد ایررن کرامررت همرران بوسررتان را
کرره بهمررن همرری داشررتی زار و خرروار
)5

(ق ،157
سررررروی بوسرررررتان فرسرررررتاده دریررر را
برره دسررت صرربا داده گررردون مهررار
(همان،

)14

نیز در قصیدۀ :167
برآمرررررد سررر رپاه بخرررررار از بحرررررار
سررررواران پررررر دُرّ کرررررده کنررررار
باز هم از بوستان صحبت به میان میآورد و میگوید که باد صبا برای بوستان خلعتی بره
ارمغان میآورد که پود آن از لولو و تار از پیروزه است:
بیررررررارد سرررررروی بوسررررررتان خلعترررررری
کررره لولرررو پودسرررت و پیرررروزه ترررار
(ق ،167

)11

بید :درختی است از تیرۀ بیدها ،بیمیوه و سایهدار و انواع آن :بیرد سرفید ،بیرد زرد ،بیرد
مجنون ،بید مشک و  ...است .ناصرخسررو بیرد را درختری بردون برر مریدانرد و چنرین بیران
میدارد که اگر بید میوهدار نشد ،ای انسان تو مریتروانی برا بره دسرت آوردن علرم و دانر
درخت وجود خودت را میروهدار کنری و چرون بیرد بریحاصرل نباشری و بیردت را بره عرود
خوشبو که جهانی را معطر میکند تبدیل کنی:
ز مرررررردم درختررررری نرررررهای برررررارور
بلنررردیّ و بررریبرررر چرررو بیرررد و چنرررار
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اگررررر میرررروهداری نشررررد هرررریچ بیررررد
بررره دانر ر ترررو بررراری بشرررو میررروهدار
دریرررغ ایرررن قرررد و قامرررت مردمررری
بررردین راسرررتی برررر ترررو ،ای نابکرررار
اگرررررر بررررراز گرررررردی ز راه سرررررتور
شرررود بیرررد ترررو عرررود ناچرررار و چرررار
(ق ،167

 51ر )49

و باز:
چررو دودسررت برریهرریچ خیررر آترر او
چررو بیدسررت برریهرریچ بررر میرروهدار
(ق ،157

)22

نرررروان و خرامرررران شررررود شررررا بیررررد
سرررررحرگاه چرررررون مرکرررررب راهررررروار
(ق ،167

)14

بید سرخ :سر بید ،نوعی از بید که در کرمانشاه آن را بید مرجان نامند؛ عفار:
برررره بررررازوی پرخررررون درون بیررررد سررررر
بررررزد دشررررنه زیررررن غررررم هررررزاران هررررزار
(همان،

)5

ثمار :جمع ثمر و ثمره ،میوهها:
درختیسرررررت عرررررالی پرررررر از برررررار حکمرررررت
کررره بررره اندیشررره بایررردت خررروردن ثمرررار
(ق ،157

)66

جو :گیاهی از خانوادۀ گندمیان ،جزء دستۀ غالت ،اشقیله و شعیر نیز میگویند:
گنرردمت بایررد شرردن تررا درخررور مررردم شرروی
کی خرورد جرز خرر تررا ترا ترو بره سرردی چرون جروی
(ق ،164

)23
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66

چمن :گیاهی سبز و خرّم ،سبزهزار ،مرغزار ،زمین سبز و خرّم:
در هرررررر چمنررررری نشسرررررته دهقرررررانی
ایرررن چرررون سرررمنی و آن چرررو گلنررراری
(ق ،169

)33

چنار :نوعی درخت بیبار ولی پرشا و برگ و تنومنرد .چنرال ،ارس و صرنار نیرز گفتره
شده است .ناصرخسرو چنار را نماد بیباری و بیثمری میداند:
ز مرررررردم درختررررری نرررررهای برررررارور
بلنررردیّ و بررری برررر چرررو بیرررد و چنرررار
(ق ،167

)49

چرررو نررررگس شرررود بررراز چرررون چشرررم بررراز
شرررررود پرررررای برررررط برررررر چنرررررار آشرررررکار
(همان،
حنظل :میوهای به شکل هندوانۀ بسیار کوچک ،بسریار تلرخ ،رنگر

)17

زرد و تخرمهرای

سیاه ،در جاهرای خشرک مریرویرد ،هندوانرۀ ابوجهرل ،کبسرت .ناصرخسررو در بیرت زیرر
میگوید که پند مرا گو کن هر چند که از تلخی چون حنظل و تریاک است:
پنررررد ز حجّررررت برررره گررررو فکرررررت بشررررنو
ورچررره بررره تلخررری چرررو حنظلسرررت و مهانرررل
(ق ،162

)23

خار :گیراهی دارای شراخههرای باریرک و نروک تیرز و خراشرنده .شروک .هرر یرک از
سیخهای نوک تیز و شاخههای درختان ،تیغ درخت ،تلو ،تلی ،الم:
بررررررره خرمرررررررابُنی مانرررررررد از دور لررررررریکن
بررره نسررریهسرررت خرمرررا و نقدسرررت خرررار
نخررررّد بررره جرررز غهمرررر خرررار بررره خرمرررا
ازیرررررن اسرررررت برررررا عررررراقالن خارخرررررار
(ق ،157

 24ر )23
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بسررررروزد ،بررررردوزد ،دل و دسرررررت دانرررررا
بررریخیرررر خرررار  ،بررره برررینرررور نرررار
(همان،

)26

برررره نسرررریه مررررده نقررررد اگررررر چنررررد نیررررز
بررررره خرمرررررا برررررود وعرررررده و نقرررررد خررر رار
کررررا معرررده خرررو گرررردد از خرررار و خرررس
شررررود کررررام از شرررریر و روغررررن فگررررار
(ق ،167

 27ر )28

خرما :میوۀ درخت خرمابن ،درختی اسرت از تیررۀ گرمسریری جرزء تیررۀ نخرلهرا ،ثمرر
درخت نخل .نامهای دیگر آن :خرمابن ،نخل:
نخررررّد بررره جرررز غهمرررر خرررار بررره خرمرررا
ازیررررن اسررررت بررررا عرررراقالن خارخررررار
(ق ،157

)24

بررره نسررریه مرررده نقرررد اگرررر چنرررد نیرررز
برررره خرمررررا بررررود وعررررده و نقررررد خررررار
(ق ،167
خررررراک سررررریه برررررهطاعرررررت خرمرررررابن
بنگرررر چگونررره خرررو خرررو

)28

خرمرررا شرررد
(ق ،161

)41

طبررع خرمرراگیر تررا مررردم برره تررو رغبررت کننررد
کی خرورد مرردم ترو را ترا بری مرزه چرون مرازوی
(ق ،164

)26

در بیت باال به انسان می گوید که سرشت خرودت را چرون خرمرا نررم و شریرین کرن ترا
مردم به تو مایل شوند ،اگر چون مازو باشی همه از تو رمیده میگردند.
خرما بن :ریشۀ درخت خرما:

68
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برررره خرمررررابُنی مانررررد از دور لرررریکن
به نسریهسرت خرمرا و نقدسرت خرار
(ق ،157

)23

در ابیات زیر ناصرخسررو بره اهمیّرت تواضرع و فروتنری کرردن در مقابرل دانشرمندان و
عالمان اشاره کرده:
خررروی مهررران بگیرررر و تواضرررع کرررن
آن را کرررره او برررره دانرر ر واال شررررد
کررز قعررر چرراه تررا برره کررران رایرر
ایرردون برره چررر بررر برره مرردارا شررد
خررراک سررریه بررره طاعرررت خرمرررابن
بنگر چگونره خرو خرو خرمرا شرد
(ق ،161

 41ر )37

خس :کاه و علف خشک ،خاشاک ،تراشه ،ریشۀ گیاهی است پیچیده گرهدار:
کرررررا معررررده خررررو گررررردد از خررررار و خررررس
شررررررود کررررررام از شرررررریر و روغررررررن فگررررررار
(ق ،167

)27

درخت :هر گیاه بزرگ و ستبر که دارای ریشه و ساقه و شاخهها باشد .غالباً درخرت بره
گیاهانی گویند که ساق قوی دارند مانند سیب و غیره ،برر خرالف دار کره سرطبر و کشریده
است مانند چنار و :...
برررره نیسرررران همرررری قرطررررۀ سرررربز پوشررررد
درخترررری کرررره آبرررران برررررو کرررررد ازار
(ق ،157

)3

ز مررررردم درخترررری نررررهای بررررارور
بلنررردیّ و بررریبرررر چرررو بیرررد و چنرررار
(ق ،167

)49
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69

ناصر خسرو در ابیات زیر در وصف حضررت علری(ع) مریگویرد کره ایشران هرمچرون
درختی عالی هستند که تمام میوۀ و بارشان حکمت است و تشویق میکند انسران را کره بره
سوی حضرت علی (ع) برود و میوۀ حکمت را به دست آورد و از حرفهای دشمنان نترسد:
درختیسرررت عرررالی پرررر از برررار حکمرررت
کرره برره اندیشرره بایرردت خرروردن ثمررار
اگرررر پنرررد حجّرررت شرررنودی بررردو شرررو
بخررور نررو خررور میرروۀ خررو گرروار
مترررررس از محرررراالت و دشررررنام دشررررمن
کررره پرررر از هاه باشرررد همیشررره تغرررار
(همان 68 ،ر )66
اکنون نگرر بره کرار کره کرارت بره دسرت تسرت
بررررگ سرررفر بسررراز و بکرررن کارهرررا بهرررور
برررار درخرررت دهرررر تررروی جهرررد کرررن مگرررر
برریمغررز نرروفتی ز درختررت چررو گرروز غررور
(ق ،162

)21

در دو بیت باال انسان را تشویق میکند که خود را برای سفر آخرت آماده کند و کارهرا
را به موقع انجام بدهد ،قبل از این که دیرر شرود ،چرون ترو میروۀ درخرت روزگرار هسرتی و
کوش

کن که بدون علم و دان

از درختت که روزگار هسرت ،جردا نشروی و مررگ بره

سراغت نیاید و بهتر است زود هنگام مثل گردوی نرسیده از درخت بر زمین نیفتی.
سپیدار :درختری اسرت از تیررۀ بیردها ،نرامهرای دیگرر آن حرور ،حرور ازرق ،ابودقیرق،
جوانههای سپیدار آلوده به مادۀ صمغی چسبنده است .از تنرها

بررای سراختن تیرر و سرتون

چوبی استفاده میشود:

بشکسررررت و بکنررررد سرررررو آزاده
بنشررراند بررره جرررای او سرررپیداری
(ق ،163

)36
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11

سرو :درختی است از تیرۀ مخروطیان که دارای بررگهرای سروزنی و دا مری اسرت .در
مناطق کوهستانی ایران سرو فراوان است و به نام اورس شجرةالحیاة نیز خوانده میشرود .برر
سه قسم است .1 :سرو ناز که شا های
است و  .3سرو سهی که دو شاخ

متمایل است؛  .2سرو آزاد که شرا هرای

راسرت

راست رسته باشد .ناصرخسرو برای سرو ارز

و اعتبار

قا ل است و آن را سرو آزاده مینامد:
بشکسررررررت و بکنررررررد سرررررررو آزاده
بنشررررراند بررررره جرررررای او سرررررپیداری
(ق ،169

)36

سمن :گلی است خوشبو و سپید و آن را یاسمن و یاس نیز میگویند:
دهرررد دسرررت و سرررر بررروس گرررل را سرررمن
چررررو گیرررررد سررررمن را گررررل انرررردر کنررررار
(ق ،167

)15

سنبل :گیاهی از تیرۀ سوسرنیهرا جرزو ترک لپرهایهرا برا جرام و کاسرۀ رنگرین و دارای
گلهای بنف

خوشهای است .جزو گیاهان مرغو زینتی است و پیراز آن را در گلردانهرا

میکارند ،بهترین نوع آن سنبل هلندی است:
وز سرررررر و رویرررررم فلرررررک بررررره آ شرررررب و روز
پررررراک فررررررو شسرررررت بررررروی و گونرررررۀ سرررررنبل
(ق ،162

)8

سوسن :سوسن آسمانگون گیاهی از تیرۀ سوسنیها .گلی است فصلی و دارای گلهرای
زیبا و درشت به رنگهای مختلرف .پیلگرو  ،فیلگرو  ،پیلغرو  ،زنبرق رشرتی و سوسرن
سفید نامهای دیگر آن است:
سرررروی مررررادر سوسررررن تررررازه ترررراج
سررررروی دخترررررر نسرررررترن گوشررررروار
(ق ،167

)12
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شاخ :شاخۀ درخت .انشعابی کره از تنرۀ درخرت جردا مریشرود و حامرل بررگ ،گرل و
انشعابات کوچکتر است:
نرررروان و خرامرررران شررررود شررررا بیررررد
سرررررحرگاه چرررررون مرکرررررب راهررررروار
(همان،
درویررررر

)14

و ضرررررعیف شرررررا برررررادام
کرررررررردهسرررررررت کنرررررررار پرشررررررریانی
(ق ،163

)19

سرررروی شرررررا برررررادام شرررررو بامرررررداد
اگررررر دیررررد خررررواهی همرررری قنرررردهار
(ق ،167

)22

شاهسپرم :مخفّف شاه اسپرم و آن را شراه سرفرم نیرز گوینرد ،از خرانوادۀ ریحران اسرت،
ضمیران ،ریحان سبز:
پرررررر از چرررررین شرررررود روی شاهسرررررپرم
چرررررو ترررررازه شرررررود عرررررارض گلنرررررار
(همان،

)21

شقاقل :زردک صحرایی .بیخ گیاهی است از نوع هویج .اشقاقل ،شقیقل ،ششقاقل:
چنرررد شرررقاقل خررروری کررره سسرررتی پیرررری
برررررراز نگررررررردد ز تررررررو برررررره زور شررررررقاقل
(ق ،162
شکوفه :نوعاً گل درخت میروهدار کره هرگراه پری

)22

از بررگ پدیرد آیرد آن را شرکوفه

گویند ،مانند شکوفۀ هلو و زردآلو .اشکوفه ،بشکوفه ،بشکفه ،شکفه و نور هم گفته شده است:
رخسررررار دشررررتهررررا همرررره تررررازه شررررد
چشررررم شررررکوفههررررا همرررره بینررررا شررررد
(ق ،161

)5
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بسرررتان ز نرررو شرررکوفه چررروگردون شرررد
تررررررا نسررررررترن بسرررررران ثریّررررررا شررررررد
(همان،
عود :چوبی است خاص که رنگ
خو

سریاه باشرد ،چرون در آتر

)9

سروزند برویهرای

دهد ،به هندی آن را «اگر» گویند:
وان برررررادِ چرررررون درفررر ر دی و بهمرررررن
خررررو چررررون بخررررار عررررود مطررررّا شررررد
(همان،

)3

اگررررررر برررررراز گررررررردی ز راه سررررررتور
شررررود بیررررد تررررو عررررود ناچررررار و چررررار
(ق ،167

)51

قرنفل :میخک ،بار یا شکوفۀ درختی است که در جزایرر هنرد پیردا گرردد و آن بهتررین
داروهای گرم است .لطیف و صفا دهندۀ دل و دماغ است:
نیسرررت قرنفرررل خسررریس و خررروار سررروی مرررا
گرچررررره سرررررتوران نمررررریخورنرررررد قرنفرررررل
(ق ،162
کافور :گیاهی است خوشبوی که گل

)24

مانند گل اقحوان(بابونه) اسرت .محلرول کرافور

در پزشکی به عنوان آرامکننده و تقویتکنندۀ قلب تجویز میشود:
گهررری درّ برررارد گهررری عرررشر خواهرررد
همرررران ابررررر برررردخوی کررررافور بررررار
(ق ،157

)4

نگرررره کررررن برررردین کرررراروان هرررروایی
کررره کرررافور و دُرّسرررت یکرویررره برررار
(همان،

)13
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کدو :گیاهی از ردۀ دولپهایهای پیوسته گلبرگ که سردسرتۀ تیررۀ خاصری بره نرام تیررۀ
کدو یان مریباشرد .گیراهی اسرت باالرونرده و علفری .کردو اقسرام مختلرف دارد کره غالبراً
میوههای آن گوشتدار و خوراکی است:
هررمچررون کرردویی سرروی نبیررد و ،سرروی مزگررت
آگنرررده بررره گررراورس دو خررررواری غنجررری
(ق )15 ،161
کشتمند :آنچه کاشته شده باشد ،محصول:
کشررتمند تسررت عمررر و تررو برره غفلررت برزگررر
هرچه کِشرتی بری گمران ،امرروز ،فرردا بردروی
(ق )22 ،164
گل :شکوفۀ باز شده ،برگهای رنگین به هم پیوسته که پس از مدّتی به جای آنها تخم یرا
میوه به وجود میآید ،به عنوان زینت نیز استفاده میشوند:
ز بررررس سرررررد گفتارهررررای شررررمال
بریررررده شررررد از گررررل دل جویبررررار
(ق ،167

)6

دهرررد دسرررت و سرررر بررروس گرررل را سرررمن
چررررو گیرررررد سررررمن را گررررل انرررردر کنررررار
(همان،

)15

چرررو نسررررین بخنررردد شرررود چشرررم گرررل
بررره خرررون سرررر چرررون چشرررم اسرررفندیار
(همان،

)18

باغیسررررت پررررر از گررررل طررررری لرررریکن
بنهفتررره بررره زیرررر هرررر گلررری خررراری
(ق ،169

)2

پررای ز گررل برکشرری برره طاعررت برره زانررک
روی بشررررو ی همرررری برررره آملرررره و گررررل
(ق ،162

)21
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آن مرررریطلبررررد همرررریّ و آن گررررل
چرررون ترررو نررره چنرررین و نررره چنرررانی
(ق ،163

)21

در ابیات زیر ناصرخسرو وصف باغ و بستان را در فصل بهار میکنرد کره ماننرد بهشرت
رنگارنگ شده و صورت الله همانند چهرۀ حور درخشنده شده و زاغ هم بره ماننرد غرالم و
بندهای به پی گل و بلبل ایستاده است ،یعنی از آمدن بهار زاغ ناراحت است:
بسررررررررتان بهشررررررررتوار شررررررررد و اللرررررررره
رخشررررران بسررررران عرررررارض حرررررورا شرررررد
چررررون هنرررردوان برررره پرررری گررررل و بلبررررل
زاغ سرررررررریاه بنررررررررده و مرررررررروال شررررررررد
(ق ،161

 13ر )12

گلبن :درخت و بوتۀ گل ،بیخ بوتۀ گل ،بهویژه بوتۀ گل سر :

درم خرررررواهی از گلبنرررران گرررررشر کرررررن
وشررررری بایررررردت مگرررررشر از جویبرررررار
(ق ،157

)7

چرررررا گررررر موحّررررد نگشررررتهسررررت گلرررربن
چنررررررین در بهشتسررررررت هررررررال و قرررررررار
(همان،

)11

سررررررروی گلررررررربن زرد اسرررررررتام زر
سرررروی اللررررۀ سررررر جررررام عقررررار
(ق ،167

)11

گل سرخ :ورد ،گل سر دارای دستههای مختلف است ،منجمله به نروع مخصوصری از
تیرۀ گل که گلبرگهای آن بسیار معطر و پرپر است ،گل محمّدی:
گرررل سرررر برررر سرررر نهررراد و ببسرررت
عقیقررررررین کرررررراله و پرنرررررردین ازار
(همان،

)3
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گل طری :گل شادا و با طراوت:
باغیسررررت پررررر از گررررل طررررری لرررریکن
بنهفترررره برررره زیررررر هررررر گلرررری خرررراری
(ق ،169

)2

گلنار :گل درخت انار که سر رنگ است ،بهویژه گل انار وحشی که مصرف دارویری
دارد ،در رنگرزی از آن استفاده میکردند:

پررررر از چررررین شررررود روی شاهسررررپرم
چررررو تررررازه شررررود عررررارض گهلنررررار
(ق ،167

)21

در هرررررر چمنررررری نشسرررررته دهقرررررانی
ایرررن چرررون سرررمنی و آن چرررو گلنررراری
(ق )33 ،169
گندم :گیاهی است از تیرۀ غالت ،برگهای بیدمبرگ ولی نیامدار که تمام فاصرلۀ
بین دو بند را میپوشاند .انواع مختلف دارد :گندم پروانه ،گنردم غالفری ،گنردم بهراره،
گندم پاییزه و  ،...حِنطه و قََمل نیز گویند .از آرد آن نان میپزند:
گنرررردمت بایررررد شرررردن تررررا درخررررور مررررردم شرررروی
کرری خررورد جررز خررر ترررا تررا تررو برره سررردی چررون جرروی
(ق )23 ،164
گوز :گردو ،معر آن جوز است ،گردکان:
بررررار درخررررت دهررررر ترررروی جهررررد کررررن مگررررر
بررریمغرررز نررروفتی ز درخترررت چرررو گررروز غرررور
(ق )19 ،166
الله :گیاهی است از تیرۀ سوسنیها که دارای پیاز میباشد ،آن را شرقایق یرا شرقایق
النعمان هم میگویند .پیاز آن را میکارند:
بسررررتان بهشررررتوار شررررد و اللرررره
رخشررران بسررران عرررارض حرررورا شرررد
(ق ،161

)12

16

نامه انجمن مفاخر

سررررررروی گلررررررربن زرد اسرررررررتام زر
سرررروی اللررررۀ سررررر جررررام عقررررار
(ق ،167

)11

نگرره کررن برره اللرره و برره ابررر و ببررین
جرررررردا نررررررار از دود ،وز دود نررررررار
(همان،

)21

بشررررکفت اللرررره چررررون ر معشرررروقان
نررررررگس بسررررران دیررررردۀ شررررریدا شرررررد
(ق ،161

)7

اللهزار :زمینی که در آن اللۀ فراوان روییده باشد ،اللهستان:
کسررررری را کررررره فرررررردا بگرینرررررد زار
چگونررررره کنرررررد شرررررادمان اللرررررهزار
(ق ،157

)41

صررربا آیرررد اکنرررون بررره عرررشر شرررمال
سرررررحرگاه ترررررازان سررررروی اللرررررهزار
(ق ،167

)8

اللۀ سرخ :یکی از گونههای گل الله است ،اللهای را گویند که گل سر داشرته باشرد،
اللۀ حمرا ،اللۀ احمر:
سرررررروی گلرررررربن زرد اسررررررتام زر
سرررروی اللررررۀ سررررر جررررام عقررررار
(همان)11 ،
مازوی :شیرۀ درخت بلوط که از آن برای ساختن مرکب استفاده مریشرود .برار درختری
که با آن پوست را دباغی کننرد ،در پزشرکی بره عنروان قابضری قروی مرورد اسرتعمال دارد،
مازوج ،عفص ،گلگاو:
طبرررع خرمررراگیر ترررا مرررردم بررره ترررو رغبرررت کننرررد
کرری خررورد مررردم تررو را تررا برریمررزه چررون مررازوی
(ق ،164

)26
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11

مرغزار :چمنزار ،جایی را گویند که در آن سبزۀ بسیار رسته باشد:
وگررررر نیسررررتت طمررررع برررراغ بهشررررت
چررو خررر خررو بغلررت انرردر ایررن مرغررزار
(ق ،167

)26

مشک بید :بید مشک ،نوعی از هفده انواع بید که گل آن خوشبوی باشد:
بدرّیرررد برررر ترررن سرررلب مشرررک بیرررد
ز جررررور زمسررررتان برررره پرررری بهررررار
(همان،

)4

پررررر از حلقرررره شررررد زلفررررک مشررررک بیررررد
پرررررررر از دُرّ شرررررررهوار شرررررررد گوشررررررروار
(ق ،157

)6

بیچررراره مشرررک بیرررد شرررده عریررران
بررررا گوشرررروار و قرطررررۀ دیبررررا شررررد
(ق ،161

)4

میوه :محصولی که پس از عمل لقام در گلها بر اثر رشد مادگی به وجود میآید .برار،
ثمر درخت:
چرررو دودسرررت بررریهررریچ خیرررر آتر ر او
چرررو بیدسرررت بررریهررریچ بَرررر میررروهدار
(ق ،157
اگررررر پنررررد حجّررررت شررررنودی برررردو شررررو
بخرررور نرررو خرررور میررروۀ خرررو

)22

گررروار
(همان،

)69

اگرررررر میررررروهداری نشرررررد هررررریچ بیرررررد
برررره دانرر ر تررررو برررراری بشررررو میرررروهدار
(ق ،167

)48
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نال :نای یا نی گیاهی است از تیرۀ گندمیان که از ساقههرای

سربد ،حصریر و نریلبرک

میسازند .این گیاه در اماکن مرطو و باتالقی نواحی معتدل و گرم میروید:
نفسرررم چرررون نرررال برررود و جسرررمم چرررون کررروه
کرررروه شررررد آن نررررال و نررررال کََرررره برررره تبرررردّل
(ق ،162

)4

دل برررره مثررررل نررررال و هرررروا آترررر اسررررت
دور بررررررره از آتررررر ر سررررررروزنده ،نرررررررال
(ق ،165
نرگس :گلی است از تیرۀ نرگسیها که در وسط گل

)14

حلقهای زرد دیده میشرود و آن

را شهال و به عربی نرجس میگویند .دارای پیاز است .ناصرخسرو در بیت زیر میگوید کره
نرگس نو در فصل بهار و در اردیبهشت مانند پادشاهی که تاج بر سر نهاده میدرخشد:
برره سررر بررر نهررد نرررگس نررو برره برراغ
برررره اردیبهشررررت افسررررر شرررراهوار
(ق ،167

)13

چرررو نررررگس شرررود بررراز چرررون چشرررم بررراز
شررررود پررررای بررررط بررررر چنررررار آشررررکار
(همان،

)17

بررررر سررررر بنهرررراد بررررار دیگررررر
نرررررو نررررررگس تررررراج اردوانررررری
(ق ،163

)13

بشررررکفت اللرررره چررررون ر معشرررروقان
نرررررگس بسرررران دیرررردۀ شرررریدا شررررد
(ق ،161

)7

نسترن :یکی از انواع گل سر است که به اندام کوچکتر از گل سرر مریباشرد و در
هر شاخه چندین گل با هم شرکفد بره رنرگهرای مختلرف سرفید و صرورتی و سرر دیرده
میشود:
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سرررروی مررررادر سوسررررن تررررازه ترررراج
سررررروی دخترررررر نسرررررترن گوشررررروار
(ق ،167

)12

در بیت زیر ناصرخسرو در وصف بهار میگوید ،باغ از به وجود آمردن شرکوفۀ ترازه و
با طراوت همچون سپهر و نسترن به مانند ثریّا شده است:
بسررررتان ز نررررو شررررکوفه چرررروگردون شررررد
ترررررررا نسرررررررترن بسررررررران ثریّرررررررا شرررررررد
(ق ،161

)9

نسرین :نام گلی است معروف و آن سفید و کوچک و صدبرگ میباشد و آن دو نروع
است :گل مشکین و دیگری گل نسرین:
چرررو نسررررین بخنررردد شرررود چشرررم گرررل
برره خررون سررر چررون چشررم اسرررفندیار
(ق ،167

)18

نهال :درخت نورسته ،درخت نونشانده .درختی که ترازه کاشرته باشرند .نهالره هرم گفتره
شده است .درخت جوان و خرد ،نشاء ،قلمه .ناصرخسرو در بیت زیر شررا و براده را نهرال
بد معرفی میکند که برگ و بار ننگ ،عیب و عار است:
یکررررری بدنهالسرررررت خمرررررر ،ای بررررررادر
کرره برررگ همرره ننررگ و عارسررت بررار
(ق ،157

)36

وی خواری و پستی را نهال طمع میداند:
ذل بررررررود بررررررار نهررررررال طمررررررع
نیررررک بپرهیررررز از ایررررن برررردنهال
(ق ،165
ای مسررررررکین حجّررررررت خراسرررررران
بررررر خرررروک رمرررره مکررررن شرررربانی

)41

نامه انجمن مفاخر

81

کرررری گیرررررد پنررررد جاهررررل از تررررو
در شرررروره نهررررال چررررون نشررررانی
(ق ،163
او در دو بیت فوق ،خود

را سرزن

 52ر )51

میکند که بر گلۀ خوک یعنری آدمهرای نرادان،

چوپانی نکن و عمر خودت را هدر نده ،آدم جاهل چگونه ممکن است از تو پند بگیرد و یا
اینکه چگونه میتوانی در شورهزار نهالی را بکاری
نتیجه
گررل و گیرراه در فرهنررگ ایرانرری دارای جایگرراهی ویررژه و شایسررتهای اسررت .در سرربک
خراسانی اغلب تصویرها سطحی هسرتند و جهران و اشریاء همرانگونره کره هسرتند در ذهرن
بازتا مییابند و خیال شاعر در آنها چندان تصرفی نمیکند و ذهن او طبیعت را همانطرور
که هست ،بازمینماید .حکیم ناصرخسرو که یکی از نمایندگان برجستۀ ایرن سربک اسرت،
نگراهی منحصرر بره فررد نسربت بره پیرامرون خرود و طبیعرت دارد .در دیروان و اشرعار او برره
کارگیری عناصر طبیعت به خصوص گلها و گیاهان وسیلهای برای ره بردن به دنیای عمیرق
و رازگونه است که به طریقی هنرمندانه در خدمت آفریدن مضامینی قررار گرفتره کره بنیران
تفکّرات ،عقایرد و مفراهیم مرشهبی و اخالقری او را تشرکیل مریدهنرد .برا همره اینهرا ،نبایرد
پنداشت که اندیشههای بلند و جلوههای تعقل و حکمت در شعر او چنران اسرت کره مجرال
تجلّی به صور خیال شاعرانه نمیدهد.
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دکتر علیاصغر بوند شهریاری

چکیده
بررسی و تحقیق تاریخ ادبی هر دوره نیازمند شرناخت مهرمتررین و معتبرتررین منرابع ،م خرش و
سرچشمههای ادبی آن دوره است .در این میان تشکرهها یکی از مهمترین این منابع در دان

تاریخ

ادبیات نگاری هستند که بدون واسطه ،روزگار کنونی را با اوضاع ادبی قررون مرورد مطالعره پیونرد
می دهند و بالطبع تشکرههایی که با دارا بودن اطالعات بیشتر و عمیقتر میتوانند به تنهرایی اوضراع
ادبی یک قرن از تاریخ ادبیات را روشن سازد ،از اهمیت بیشتری برخوردارند .این ویژگری را بایرد
در تشکره مشاکراالصحا اثر ملیحرا سرمرقندی جسرتوجرو نمرود .ایرن اثرر برا توجره بره دقرت و
توان مندی نویسنده در انتقال اطالعات روزگار خود توانسته به تنهایی آینه تاریخ ادبیات یرک قررن
( 19م) زبان فارسی و منعکسکننده نقاط قوت و ضعف ادبی آن روزگار باشد ،بررای منطقرهای از
جهان ایرانی (آسیای میانه در سده 19م) این اثر ارزشمند و کمنظیر علیرغم دارا بودن اهمیت بسیار
متأ سفانه هنوز در ایران شناخته نشده و اسراس آمروز
پژوه

و یرا پرژوه

قررار نگرفتره اسرت .در ایرن

سعی بر این است که ضمن معرفی و توصیف این تشکره به تحلیل و ارزیابی و بیان اهمیت

آن در تاریخ ادبیات فارسی تاجیکی در قرن هفدهم میالدی پرداخته شود.
کلیدواژه :مشاکراالصحا  ،ملیحا سمرقندی ،تاریخ ادبیات ،قرن هفدهم ،آسریای میانره ،بخرارا.
 .1اثر ملیحا سمرقندی :به عنوان منبع مهم تاریخ ادبیات قرن هفدهم ایران وآسیای میانه.

* .استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور.

)(shahryari_tpnu@yahoo.com

تاریخ وصول79/19/17 :

تاریخ پشیر 79/18/12 :

مقدمه
اگرچه آسیای میانه یا همان مراوراءالنهر تراریخی ،مهرد زبران و ادبیرات فارسری و محرل
ظهور و گستر

آن بوده ،اما سیمای ادبیات فارسی آن منطقه از قرن  16م11/هر به درسرتی

ترسیم نشده است .این امر موجب ضعف اطالعات ما از آن منطقره گردیرده اسرت و اغلرب
کتا هایی که با موضوع تاریخ ادبیات در ایران به چام رسیدهاند به دلیل عدم اطالع کافی
و یا عدم دسترسی مؤلفان به برخی از دیوانها و تشکرههای ترألیف شرده در قررن شرانزدهم
میالدی به بعد در آسیای میانه ،،نتوانستهاند ،اوضاع ادبری و وضرعیت مراکرز زبران وادبیرات
فارسی آن منطقه را چنانکه شایسته سهم آن در تاریخ ادبیات فارسی است ،نشان دهند.
به طور مثال استاد ذبریل اهلل صرفا در تراریخ ادبیرات در ایرران از ترشکرههرایی هرمچرون

مشاکراالصررحا اثررر ملیحررا سررمرقندی؛ تررشکرهالشررعرای مطربرری سررمرقندی؛ مررشکراحبا
خواجه حسن نثاری و ...به خاطر عدم دسترسری اسرتفاده نکررده و علیررغم ترال

بسریار در

جهت روشنگری در خصوص اوضاع ادبی ماوراءالنهر از قرن 16هر11 /م به بعرد بره دالیرل
ذکرشده ،نتوانسته برخی از ناگفتهها را بیان کند .به طوریکه جای ادیبان بسیار چیررهدسرتی
همچون ملهم بخارایی ،مشفقی ،سیدانسفی ،سرافراز سمرقندی و صدها شاعر برجستۀ دیگرر
در اثر ارزشمند ایشان خالی است.

و یا صدرالدین عینری (از دانشرمندان برجسرتۀ آن سرامان) هنگرام ترألیف نمونره ادبیرات
تاجیک1726( 1م) با وجود آگاهی از منابعی مانند مشاکراالصحا به دلیرل عردم دسترسری
از این تشکره در تألیف کتا مشکور استفاده نکرده است.
 .1نمونه ادبیات تاجیک یکی از کتا های مهمی است که توسط صدرالدین عینی بخارایی در سرال 1726م
تألیف شده است .این کتا با هدف شناساندن جایگاه دیرین فرهنگ وتمردن ایرانری در آسریای میررانه←
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این ضعف بسیار بزرگ ،مانع نشان دادن اوضاع ادبی آسیای میانره و فرراز و نشریبهرای
زبان و ادبیات فارسی و سرنوشت آن در این منطقه مهم شد و در نهایرت موجبرات تحریرف
حقایق تاریخی و فرهنگی منطقه به نفع رقیبان جدی زبان و ادبیات فارسری را فرراهم نمروده
است.
با توجه به آنچه گفته شد به نظر میرسد تألیف تاریخ ادبیرات فارسری در آسریای میانره
بسیار ضروری و مهم است و برای این کار شناخت ،ارزیابی علمی ،چرام و انتشرار منرابع و
مأخشهای ادبی این منطقه ،اولویت نخست پرژوه

در ایرن خصروص باشرد و در ادامره برر

اساس اینگونه منابع پایهای و دست اول تاریخ ادبیات تاجیک را که خود بخشری از تراریخ
ادبیات فارسی است ،مورد بررسی قرار داد.
یادآوری این نکته ضروری است که برای شناخت اوضاع ادبری ،اجتمراعی و فرهنگری
قرنهای شانزدهم و هفدهم میالدی در آسیای میانه ،بهرهگیری از چند اثرر اهمیرت ویرژهای
خواهررد داشررت .1 :ترجمرۀ مجررالس النفررایس از امیرعلرری شرریر نرروایی ،بررا ذکررر فضررالی

معاصرین؛  .2حبیبالسیر اثر خواند میر؛  .3بردایعالوقرایع اثرر زیرنالردین واصرفی؛  .4تحفره
سامی از سام میرزای صفوی؛  .5مشکّر احبا اثر خواجه حسرن نثراری؛  .6ترشکرةالشرعرا و
نسخه زیبای جهانگیر هر دو از مطربی سمرقندی؛  .9مشاکراالصرحا از ملیحرا سرمرقندی؛
 .8تشکره نصرآبادی از میرزا طاهر نصرآبادی.
همه منابع یراد شرده بره جرز مشاکراالصرحا و ترشکره نصررآبادی در زمرره آثرار قررن
شانزدهم میالدی هستند .تشکره مشاکراالصحا و تشکره نصرآبادی تنهرا منرابع دسرت اول
پژوه

در حوزه ادبیات فارسی ماوراءالنهر در قرن هفدهم به شمار میرونرد کره اولری در

→به مقامات مسکو در هنگام تقسیم این منطقه به جمهوریهای متعدد بود ،تا یک جمهروری فارسریزبران
در مقابل نفی و تقابل پانترکیستها نسبت به ایرانیزبانان تأسیس یابد .این کترا توسرط ابوالقاسرم الهروتی
بازخوانی و به کمک ایشان در مسکو به چام رسیده است.

نامه انجمن مفاخر

86

ماوراءالنهر و دومی در ایران نوشرته شردهانرد و از میران آن دو ،مشاکراالصرحا نسربت بره
دیگری اهمیت بیشتری برای شناخت و معرفی ادبیات فارسی آسیای میانه دارد.
عررالوه بررر آثرراری کرره گششررت چنررد اثررر مهررم دیگررر برره طررور غیرمسررتقیم معلومررات و
آگاهیهای ارزندهای در بررسی بسیاری از مسایل ادبیات این دوره به دسرت مریدهنرد کره

مطالعۀ آنها برای تحقیق در اوضاع ادبی این منطقره ضرروری مرینمایرد .از آن میران ترشکره
هفت اقلیم اثر امین احمد رازی ،تشکره میخانه اثر عبدالنبی فخرالزمان ،خیرالبیان اثرر حسرین
بن قیراسالردین ،ترشکرةالترواریخ از عبرداهلل کرابلی ،عبرداهلل نامره از حرافظ ترن

بخرارایی،

منتخبالتواریخ از عبدالقادر بداؤنی ،تراریخ سریدراقم از میرشررفالردین راقرم سرمرقندی،
عبیداهلل نامه اثر میرمحمد امین بخارایی ،مهماننامه اثر فضلاهلل برن روزبهران ،بحراالسررار از
محمد بن ولی کتابدار و....
در این پژوه

به توصیف و ارزیابی مشاکراالصحا به عنوان یکی از مأخشهرای مهرم

و دست اول منطقه در قرن هفدهم میالدی خواهیم پرداخت.
مشاکراالصحا نام تشکره ای است از ملیحا سمرقندی که در قرن 19م نوشته شده اسرت
و تنها و یگانه تشکره و سرچشمۀ مهم ادبیاتشناسی در قررن مرشکور درآسریای میانره اسرت.
مشاکراالصحا اولین بار توسط سمینوف روسی شناخته و معرفی شد .او با هدف شناسراندن
نسخههای خطی کتابخانه مرکزی شهر بخارا ،کتا مشکور را کشف و معرفی کرد.
همان گونه که پیشتر بیان شد هر چند صدرالدین عینی ،از دانشمندان معروف معاصرر در
ماوراءالنهر ،هنگام تألیف نمونه ادبیات تاجیرک در سرال 1726م بره ترشکره فروق دسترسری
نداشته؛ اما مدتها بعد یک نسرخه آن را از طریرق عبردالر وف فطررت بخرارایی ر دانشرمند
بزرگ بخارا در ابتدای قرن 21م ر به دست آورده ،توسط کاتبی خوشرنویس نسرخهبررداری
کرده و توضیحات خود را در قالب اوراق و حاشیهها به ثبت رسانده است و این توضریحات
نخستین تحقیق راجع به مشاکراالصحا است که بعردها در جلرد دهرم کلیرات عینری درج
شده است .در سال 1799م هنگام تجدید چام کلیات عینی ،همه نوشتهها و حواشی وی در
این موضوع در بخ

توضیحات جلد سیزدهم به چام رسید.
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از همره در معرفری و شرناخت و بررسری مشاکراالصرحا کوشرید و نرام

ملیحا را به عنوان تشکرهنویسی بزرگ مطرم ساخت؛ دانشرمند برجسرتۀ شروروی تاجیرک،
عبدالغنی میرزایف بود .وی حاصل تحقیقات خود را به صورت مقالههایی در مجله معروف
زمان شوروی سابق به زبان فارسی یعنی «شررق سرر » در فاصرله سرالهرای  1741ترا 1761
میالدی به چام رساند و مقاالتی نیز به زبان روسی و انگلیسی و فارسری در همرین موضروع
منتشر ساخت .عالوه برر آن در کنگررۀ جهرانی در سرال 1761م در شرهر مسرکو بره منظرور
بازشناسایی تشکره ارزشمند فوق سخنرانی نمود.
صدری سعدی نیز در ادبیات تاجیک در عصر  19در سال 1785م به معرفی ایرن اثرر
پرداخت .کمال عینی هم در تدوین و چام نسرخههرای خطری اثرر و تهیره مرتن انتقرادی
مشاکراالصرررحا کوششررری درخرررور انجرررام داد و مرررتن انتقرررادی اثرررر را بررره عنررروان
مشاکراالصرحا یررا تررشکرةالشررعرای ملیحرای سررمرقندی در 1385هرر2116 /م در شررهر
دوشنبه تاجیکستان به چام رساند 1.عالم جان خواجره مررادف نیرز مقالرهای برا موضروع

ملیحای سمرقندی و تشکره مشاکراالصحا او و رابطههای ادبی و فرهنگی مراوراءالنهر
و ایران در عهد صفوی را در همای

 .1این اثرکه به کوش

بینالمللی ایران فرهنگری :گششرته ،حرال و آینرده

مرحوم کمال عینی تصحیل و در دوشنبه به چرام رسریده اسرت ،متأسرفانه تصرحیل

دقیق و علمی ندارد و از لحاظ فنی به ویژه تایو ،مقابله ،پاورقی ،صفحهآرایی ،حروفچینی و عنوانبنردی آن
بسیار ضعیف و نامرتب است .نگارندۀ این مقاله نیز در یک طرم پژوهشری در دانشرگاه آزاد اسرالمی واحرد
رودهن تحت عنوان تاریخ ادبیات فارسی تاجیکی در آسیای مرکزی در قرنهرای 16و 19مریالدی و نیرز در

یک طرم تحقیقاتی دیگر در دانشگاه پیام نور تحت عنوان مشاکراالصحا تنها منبع ادبیات شناسی قرن 19
میالدی در آسیای مرکزی به معرفی و ارزیابی اثر پرداخته اسرت .دانشرجوی ایرانری دوره دکترری آکرادمی

علوم تاجیکستان خانم زینب شیرکوند نیز در حال تحقیق و تدوین موضروع رسراله دربرارۀ مشاکراالصرحا
است .نسخههای متعددی از ترشکرۀ ملیحرا در کتابخانرههرای سرن پترزبرورگ ،تاشرکند و دوشرنبه معلروم و
مشخص شد.
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سال  1389در تهران ارا ه نموده است و آقای دکتر محمد تقروی در سرال 1371ترشکره
مشاکراالصحا را در ایران تصحیل و چام نموده است.

شرح حال مؤلف مذاکراالصحاب
تشکره مشکور به نامهایی چون تشکرةالشعرای ملیحا سمرقندی و یرا مشاکراالصرحا و
همچنین مشکراالصحا و به نام مؤلف

تشکره ملیحا سمرقندی نیز معروف است.

مؤلف تشکره ،محمد بدیع ابن محمد شریف سمرقندی (ملیحرا ،2116 ،ص  )471اسرت
که به ملیحا سمرقندی شهرت دارد .ملیحا تخلص شاعری اوست( .همران ،ص  )517وی در
شهر باستانی و معروف سمرقند زاده شد .سال دقیق تولد او مشخص نیسرت؛ امرا طبرق یرک
سند در تشکره فوق معلوم می گردد که او در سرال  1111هجرری چهرل سراله بروده و طبرق
همین سند در سال 1161هجری برابر برا 1651مریالدی بره دنیرا آمرده اسرت .پردر

محمرد

شریف از اعیان و بزرگان این شهر و منصب مفتی یا قاضیالقضات شرهر را عهردهدار برود و
در مدارس همین شهر به تدریس هم اشتغال داشته است .پدر ملیحا به واسطۀ شرغل خرود برا
اهل علم و اد آشنایی داشت و ملیحا نیز از همان دوران کودکی در کنار تحصیل با دنیای
شعر و شاعری آشنا گردید.
پدر تمایلی به شاعرپیشگی پسر

نداشت و «آرزو داشرت ملیحرا بره کسرب اجردادی

یعنی مفتیگری و قضاوت مشغول شود»( .سرعدیف ،1785 ،ص  )98چرون پنرد و ممانعرت
پدر بر پسر صاحبطبع

مؤثر نیفتاد به ناچار با پسرر عهرد بسرت کره ،اگرر بره رضرای مرن

می روی رضای من در آن است که بهر طمع در مدم کسری چیرزی نخروانی و بردین نیرت،
فکر شاعری نسازی .ملیحا در آینده شرط پدر را کامالً رعایت کررد .وی چهرل سرالگی در
هنگام تألیف تشکره با افتخار می گوید« :نظر به این مصالحه ،معاهده چنین شرد .ترا بره حرال
چنین نشده و امیدست که نشود»( .همان ،ص )517اما در عوض با رغبت بیشتر قلم به دست
گرفت و با تألیف مشاکراالصحا به خدمت سخن و اهل قلم شتافت.
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ملیحا تا 31سرالگی در کسرب علرومی چرون منطرق ،هیرأت و حکمرت ،فقره و تفسریر و
حدیث دین و زبان عربی صاحب کمال شد و توانست از محضر دانشمندان برجسته روزگار
خود مانند قاضی لطفاهلل شاکر بهرهمند گردد وکتا های مربوط بره علرم هیرأت را نرزد او
فراگیرد.
در سال 1181هر1698/م پدر

از دنیا رفت و بزرگان و اعیران شرهر سرمرقند از حراکم

سمرقند ر عبدالعزیزخان ر تقاضا کردند ملیحا بره جرای پردر ،وظیفره مفتری شرهر سرمرقند را
عهدهدار شود؛ اما ملیحا تمایلی به اقامت در مراوراءالنهر و سرمرقند و پرشیرفتن ایرن وظیفره
نداشت به همین خاطر در همان سال از سمرقند به بخارا رفت و سپس از آنجا بره خراسران و
ایران و اصفهان سفر کرد.
در این سرفر نماینردگان دولرت اشرترخانی 1هرم برا او همرراه بودنرد .ملیحرا از شرهرهای
سبزوار ،نیشابور ،سرخس ،مشهد ،بسطام ،سمنان ،قم ،کاشان ،اصفهان و غیره دیردن کررد و
در هر شهر چند روزی اقامت گزید و با شاعران و نویسندگان ایران ر کشوری که یک قررن
قبل با ماوراءالنهر ،ایرانزمین را تشکیل میدادند ر آشنا شرد و در اصرفهان برا ترشکرهنرویس
همعهد خود ،میرزا طاهر نصرآبادی ،و شاعران صاحبنام اصفهان مالقات کرد.
هفت ماه اقامت ملیحا در اصفهان ،فرصت مناسربی بررای آشرنایی و تبرادل اطالعرات برا
تشکره نویسان آن دیار برای آگاهی از سرنوشت زبان و ادبیات فارسری در دو سروی مررز و
غنیسازی مطالب تشکرههای به نگار

درآمده ایشان بود .در این میان انتقال اطالعات وی

و نصرآبادی از اهمیت ویژهای برخوردار بود؛ چررا کره هرر دو برا نگراهی ویرژه بره ادبیرات
سرزمین دیگر در بازشناساندن ویژگیهای ادبی نقشری اساسری ایفرا نمودنرد .بره طرور مثرال
میرزا طاهر نصرآبادی که در تشکره خود بابی جداگانره بره شراعران مراوراءالنهر اختصراص
داده بود ،با دریافت اطالعاتی باارز

از ملیحا دربارۀ حسب و نسب ایشان به ویژه شراعران

 .1اشترخانی دولتی بود که پس از فروپاشی حکومت شیبانیان در اواخر قررن 16مریالدی درآسریای میانره بره
وجود آمد.
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سمرقند و شرمحال آنها بخر

مرورد نظرر را در کترا خروی

کامرلترر سراخت .ملیحرا

سمرقندی هم بر اساس حروف الفبا شاعران ایرانی همعصر را در ترشکره خروی

گنجانرد.

نصرآبادی در تشکره خود در ذکر موالنا بدیع سمرقندی (ملیحا سرمرقندی) مریگویرد« :بره
اتفاق عمدةاالقل خواجه نیاز ایلچی به اصفهان آمد مکررر بره مسرجد لنبران آمرده برا ایشران
صحبت روی داد»( .نصرآبادی ،1398 ،ص )443
سفر ملیحا به ایران سه سال به طول انجامید .وی پس از این سفر بار دیگر به مراوراءالنهر
و سمرقند بازگشت و تحصیالت خود را ر که به خاطر مرگ پدر ناتمرام مانرده برود ر ادامره
داد .مدت تحصیل او در این دوره هفت سال به طول انجامید و علومی چون فقره ،حردیث و
تفسیر و علوم عربی را آموخت و به شغل پدر  ،به عنوان مفتی شهر ،عالقهمند شد.
ملیحا در سال 1111هر1688 /م از طرف قاضی کالن سمرقند ر خواجه میررک شراه ر بره
عنوان قاضی شهر منصو شد و همزمان در کسوت مدرس در یکی از معتبرتررین مردارس
سمرقند ،یعنی مدرسه شیبانیخان شروع به کرار کررد .در همران سرال عرالوه برر تردریس و
قضاوت ،مهرمتررین ترألیف ترشکرۀ مانردگار
فاصلهای اندک ،در مدت یک سال ،بخ

مشاکراالصرحا را هرم شرروع کررد و بره

اصلی آن را هم به پایان رسانید.

در سال 1112هر1671 /م به عنوان قاضی کرالن شرهر سرمرقند منصرو شرد و در حرین
مسئولیت بار دیگر به تکمیل تشکرۀ خوی
ماوراءالنهر از جمله بخارا ،ک

پرداخت و برای این کار مجدد ًا به چندین شرهر

و نسف سفر کرد و با شراعران ایرن شرهرها نیرز واخروری و

مالقات داشته است که حاصل آن ،بخ

ملحقرات ترشکره اسرت کره در سرال 1113هرر بره

نوشتن آن مشغول شد .طبق تحقیقات مرحوم میرزایف ،ملیحا تا 1112هرر 1911/م هرمچنران
به تکمیل و اضافهکردن تشکره مشغول بروده اسرت( .میرزایرف ،1761 ،ص  )148-152امرا
صدرالدین عینی در حاشیۀ همین تشکره آورده است« :تاریخ تألیف خاتمه چنانکره مؤلرف
در چند جای تصریل کرده است1156 ،هجری است کره بره 1673مریالدی برابرر مریآیرد».
(ملیحا ،2116 ،ص  )687ایرهی بچکا هم با کمی تفاوت با عینی ،سال اختترام آن را 1672م
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میداند( .ایرهی بچکا ،1391 ،ص  .)527آخرین مصحل تشکره یعنی محمد تقوی ،تحریرر
نهایی آن را 1114هر میداند( .تقوی ،1371 ،ص  )37سال وفات او هم معلوم نیست و یقینراً
تا 1114هر زنده بود.
میراث ادبی ملیحا
از ملیحا سمرقندی تنها  23بیت شعر در تشکرهها به یادگار مانده است .آنچره وی را بره
عنوان ادیبی برجسته و صاحب اثر در تاریخ ادبیات فارسی منطقه و جهان معرفری مری کنرد،
تشکره مشاکراالصحا است که عالوه برر دارا برودن ارز

تراریخی و فرهنگری ،از ارز

ادبی واالیی نیز برخوردار است و نمونۀ زیبای نثر فارسی در ماوراءالنهر در قررن 11هرر19/م
به شمار میرود.

معرفی تذکره مذاکراالصحاب
کتا با تحمیدیهای زیبا در وزن مفتعلن مفتعلن فاعلن و بحر سریع مسدس محشوف
که یادآور مخزناالسرار نظامی است آغاز میشود:
بسررررم اهلل الرررررحمن الرررررحیم
مصررررع برجسرررته نظرررم قررردیم
مصررررررع مررررروزون کرررررالماهلل
صرراحب تقطیررع و بررری ز اشررتباه
ملیحا پس از حمد خدای ،به نعت رسول گرامری اسرالم ،خلفرا و سرپس معرفری خرود و
علت روی آوردن به کار تشکره و تألیف کتا می پردازد و نرام ترشکرهنویسرانی هرمچرون
دولتشاه سمرقندی ،امیرعلی شیر نوایی ،جامی  ،خواجه حسن نثاری و میرزا طاهر نصررآبادی
را آورده و کار آنان را میستاید و سپس شیوۀ تشکرهنویسی خود و نحوه و ترتیب درج نرام
شاعران را توضیل میدهد.
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تشکره از دو بخ

تشکیل شده است :بخ

اصلی کتا کره نویسرنده آن را در مردت

یک سال نگاشته و نام  163شاعر هم عهد خود را به ترتیرب حرروف تهجری در ایرن بخر
ذکر کرده است که از این تعداد  119شاعر از حروزههرای ادبری مراوراءالنهر و از دو مرکرز
ادبی آن سامان یعنی سمرقند و بخارا هستند ،بدون ذکر نام هیچ یک از شاعران حروزههرای
دیگر ادبی ماوراءالنهر یعنی بلخ و بدخشان و تاشکند .در عوض از حوزۀ ادبی ایران نرام 56
شاعر ایرانی آمده است که برای تاریخ ادبیاتنویسی ایران قرن 11هر بسیار مهم است.
دیگر ملحقات کتا است که ملیحا آن را تقریباً در مدت ده سال برین سرالهرای

بخ

(1113-1112هر) نوشته و در این بخ
است .تفاوت این بخ
این بخ
بخ

شرم حال  49شاعر جوان و معاصرر خرود را آورده

از تشکره با بخ

اصلی کتا  ،در ترتیرب ذکرر شراعران اسرت .در

شاعران به صورت پراکنده ذکر شدهاند و به نظر می رسرد ،ملیحرا پرس از نوشرتن

اصلی اطالعات مربوط به هر یک از شاعرانی را که در بخ

بعد از اتمام بخ

اصلی آنها را شناخته و مصاحبت داشته به ترتیب تراریخی بره ذکرر نرام و

شرم احوال ایشان پرداخته و به بخ
بخ
همین بخ

اصلی ذکر نکررده و یرا

ملحقات افزوده است.

ملحقات از «میر عبدالحی» شروع و بره «عبدالشرکور منظرور» خرتم مری شرود و در
است که انتقراداتی بره اشرعار  16شراعر برزرگ سربک هنردی هرمچرون کلریم

کاشانی ،شروکت بخرارایی ،ناصرر علری سررهندی ،نراظم هراتری ،عرفری شریرازی ،صرا ب
تبریزی ،میرزا جالل اسیر و ...وارد کرده است.
در مجموع ملیحا به ذکر  211شاعر در بخ
 163شاعر در بخ

اصلی و  49شاعر در بخ

اصرلی و بخر

ملحقرات پرداختره اسرت.

ملحقات .از مجموع شاعرانی کره از حروزۀ

ماوراءالنهر شرمحالشان در تشکره ملیحا آمده 92 ،شاعر از حوزۀ سمرقند هستند و سرایرین
از حوزۀ بخارا .اما  23ادیب دیگر نیز ذکر شده که در سمرقند ،بلرخ ،نسرف و غیرره رشرد و
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نمو یافتهاند؛ اما به دالیلی به بخارا نقل مکان کردهاند و در تشکره مشاکراالصحا در زمررۀ
شاعران بخارا قلمداد شدهاند.

1

اهمیت و ویژگیهای تذکره
تشکره ملیحا در تاجیکستان و ماوراءالنهر بسیار دیر شناسانده شد و در ایران نیز هنروز بره
عالقهمندان حوزۀ ادبیات و تاریخ ادبیات شناسانده نشده است؛ امرا بره طرور حرتم در تراریخ
ادبیات فارسی نام ملیحا سمرقندی با تشکره و تشکرهنویسی و تراریخ ادبیرات فارسری پیونرد
عمیق خواهد خورد و جایگاه شایستۀ خود را عالوه بر تاجیکسرتان و مراوراءالنهر ،در ایرران
نیز نزد اهل اد و تاریخ ادبیاتنگاران خواهد یافت .زیرا برای نمایاندن ادبیرات فارسری در
سدههای قبل و بعد از ملیحا آثار بسیاری شامل دیوانها و تشکرهها برجای مانرده اسرت؛ امرا
برررای معرفرری ادبیررات قرررن  19مرریالدی تنهررا منبعرری کرره مرریتوانررد نقشرری بسی ررار م رؤثر در
نمایانسازی اوضاع ادبی و تراریخی ر ادبری مراوراءالنهر در قررن  19مریالدی داشترره باشرد،
تشکرهمشاکراالصحا است که این موضروع اهمیت این اثرر را در تراریخ ادبیررات ایرران و
تاجیک نشان می دهد .اهمیت تشکرۀ ملیحا در آموز

و پژوه

ادبیات قرن  19فارسی در

آسیای میانه نیز اهمیت ویرژهای دارد؛ زیررا یگانره سرچشرمه و منبرع مهرم بازنمرایی جایگراه
ادبیات این دوره است.
در این دوره آن طورکه ملیحا میگوید چندین دیوان شعر نوشته شده اسرت؛ امرا امرروز
جز 2یا  3دیوان ،اثری باقی نمانده است .اگر تشکره ملیحا نبرود ایرن احتمرال وجرود داشرت
که حتی نام و نمونه اشعار بسیاری از شاعران فارسیزبان آن زمان به یادگار نماند .از این رو
ملیحا با تألیف این اثر خدمتی شایسته به دنیای اد ماوراءالنهر کرده است.

 .1در خصوص حوزههای ادبی و اهمیت این حوزهها در تاریخ ادبیات فارسی و نیرز هانرهرای ادبری در قررن
 19در آسیای مرکزی در تشکره ملیحا اطالعات ارزشمندی وجرود دارد کره خرود موضروع دیگرر و مجرال
دیگر میطلبد.
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همانطور که بیان شد در بخ

اصلی تشکره ،شرمحال و نمونه اشعار 56تن از شراعران

صاحب دیوان عصر صفوی ایران آورده می شرود کره مؤلرف در مردت سرفر خرود برا آنهرا
مالقات داشته است .از این تعداد تنها نرام  7شراعر در ترشکره نصررآبادی و  8ترن دیگرر در
تشکرةالشعرای حزین الهیجی آمده است .از سوی دیگرر میرزان آگراهی ملیحرا از شراعران
مورد نظر بیشتر و دقیقتر از دو نویسنده فوق است؛ زیرا وی این اطالعرات را در مالقرات برا
شاعران مشکور به دست آورده است؛ بنرابراین اطالعرات ارزشرمند موجرود در ایرن ترشکره
و شناخت تاریخ ادبیات عصر صفوی بسیار مفید خواهرد برود،

عالوه بر آنکه برای پژوه

میتوان به عنوان منبعی تکمیلکننده برای تاریخ ادبیات ایران نیز به آن نگریست.
مصاحبت ملیحا با شاعران
از ویژگیهای مهم تشکره ،مالقات ملیحا سمرقندی با شراعران معرفری شرده در ترشکره
است .به نظر میرسد ملیحا پی

از تاریخ 1111هر به فکر تشکرهنویسی افتاده؛ اما به دالیلری

این کار را به تأخیر انداخته است .یکی از دالیل تأخیر ممکن است احسراس ضررورت تتبرع
بیشتر در احوال شاعران ،سرنج

شریوۀ معاشررت ،اخرالق و آدا و حتری حرفرۀ ایشران از

دیدگاه وی بوده باشد که ایرن کرار نیازمنرد فرصرت طروالنی و سرفر بره مراکرز مهرم ادبری
ماوراءالنهر و ایران بود و ملیحا ضمن آموختن دان های ادبی و علمی موفق بره انجرام ایرن
کار گردید و تألیف بخ

اصلی کتا را در مدت یک سال به پایان رساند.

ساختار و ترکیب تذکره مذاکراالصحاب
امتیاز دیگر این تشکره در ساخت و ترکیب ظاهری آن است و همانطور که پیشتر بیران
شد ،ترتیب ذکر نام شاعران بر اساس حروف الفبا صورت گرفته است .مانند شیوهای که در
تدوین اشعار به کار گرفته میشود .وی تشکره را از حرف «الف» آغاز و تا حرف «ی» ختم
کرده و برای هریک از حرروف الفبرا یرک برا اختصراص داده و شراعران از روی حررف
نخست تخلص خود در با مخصوص قرار گرفتهاند.
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این شیوه و ترتیب تشکرهنویسی برای نخستین بار در تاریخ ادبیات فارسی توسرط ملیحرا
سمرقندی انجام گرفت .قبل از وی شاعران و ادیبان از روی رتبره ،درجره و مقرامی کره دارا
بودند طبقهبندی می شدند و بر این اساس ابتدا سالطین و امیران ،سپس وزیرران و بعرد از آن
علما ،دانشمندان ،سادات و دیگر صاحبان مقام و منصب ذکر مری شردند و سررانجام بره نرام
شاعران کمرتبه یا گمنام اشاره میشد .ملیحا از این رو

تشکرهنویسری صررفنظرر کررد و

طرحی منظم برای این کار به یادگار نهاد.
روش کار ملیحا در تذکره
از دیگررر ویژگرریهررای تررشکره مشاکراالصررحا  ،چگررونگی معرفرری و توصرریف اشررعار
شاعران است .توصیف های ملیحا از شعر شاعران اگرچه کوتاه و مختصر ،اما بسیار عمیرق و
معنیدار است .وی از توضیحات مبالغهآمیز و افراطی ر جز موارد نادر ر دوری جسته است و
توصیف هر شاعر با شاعر دیگر تفاوت اساسی دارد .در دیگر تشکرهها معموالً توصیفهای
عمومی و تکراری هر بار ،دربارۀ شاعران به کار می رفته؛ اما ملیحا از اینگونه سخنان دوری
کرده و تعریفهای به کار رفته در تشکره را مطابق با ویژگیهای ادبی و مقام و جایگاه هرر
شاعر در پهنه اد فارسی آورده است و تنها در مورد شاعران برزرگ و صراحب سربک بره
توضیحاتی کمابی

مبالغهآمیز روی آورده است.

امتیاز دیگر تشکره ملیحا در آوردن نمونه شرعر شراعران اسرت .ملیحرا از آثرار شراعران،
نمونهها را به یک اندازه ذکر نکرده است .تعداد نمونه شرعر شراعران در ترشکره ملیحرا برین
یک تا هفتاد بیت است .معیار نویسنده برای این کار جایگاه شاعر مورد نظر در اد و شرعر
فارسی بوده است .ملیحا برای شاعران جوان و ترازهکرار کره بره قرول او هروسکارانره شرعر
گفتهاند ،معموالً به آوردن یک یا چند بیت اکتفا کرده و برای شاعران بزرگ و صاحب نام
از ابیات بیشتری برای بیان بزرگی ایشان بهره برده است .از سوی دیگرحسن انتخرا اشرعار
و ذکر نمونۀ شعر شاعرانی که اکنون فقط نامشان را از طریق ملیحا و تشکرها
اهمیت باالی این تشکره را روشن میسازد.

میشناسریم،
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امتیاز دیگر تشکره ملیحا ،نقد و ایرادهایی است که بره شرعر شراعران برزرگ و معرروف
دارد .اندیشۀ هرف و منتقدانه ملیحا در شناخت شعر و اعمال رو های نقد ادبی و سودمند،
بخ

کم نظیر تشکره را تشکیل میدهرد .شراعران بزرگری هرمچرون نراظم هراتری ،عرفری

شیرازی ،صا ب تبریزی ،شکوت بخارایی ،ابوطالرب کلیمری  ،ناصررعلی سررهندی ،مسرعود
اصفهانی و غیره که همگی از سرآمدان و بزرگان سبک هندی در شعر فارسی هستند ،مورد
نقد و تحلیل شعری وی قرار گرفتهاند و وی مالحظات انتقادی خود را به اینگونره شراعران
ماهرانه نشان داد.
ملیحا هر چند اشعار اینگونه شاعران را به نقد کشیده است؛ اما اقتردار و امتیراز عمرومی
آنان را نیز تأکید کرده اسرت .ایرنگونره انتقرادات صررفاً در بخر

ملحقرات ترشکره دیرده

می شود .در این قسمت  16ایراد به شعر شاعران برزرگ آمرده اسرت .بره طرور نمونره ملیحرا
تحت عنوان امتیاز ابیات عرفی شیرازی و ناظمای هروی (ملیحا ،2116 ،ص  )613یک بیرت
عرفی شیرازی را از مثنوی خسرو و شیرین:
کلیرررد گرررنج معنررری ده بررره دسرررتم
وگرنرره مسررتم اینررک در شکسررتم
و بیت دیگر از مثنوی یوسف و زلیخای ناظم هروی:
در عررر سررخن بگشررا برره رویررم
که بر کرسی نشریند هرر چره گرویم
را آورده و پس از ذکر برجستگی و شهرت آن دو ،بره منطرق بیرت عرفری ایرراد جردی
گرفته است« :معروض آن که از جمله اتفاق قوم است که کسری مردعای صراحب سرخن را
نفهمیده و به کنه آن نرسیده ،پی دخل و جدل میشود و بره هرر تقردیر فهمیرده یرا نفهمیرده
شبهه آن است که مصرع ثانی بیت اول را گفتره «وگرنره مسرتم اینرک در شکسرتم» مرراد از
مستم گفتن مست بودن از می معنی می نماید ،کسی که مست می معنی باشد ،کلید گرنج از
بهر چه می طلبد و طلبیدن عبث مینماید»( .همان ،ص )631در جای دیگر ،ملیحرا شرعری از
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ناظم هراتی در توصیف شتر زلیخا آورده ،مینویسد« :در تعریف شتر کسری بره ایرن متانرت
نگفته . ...راقم این تحریر را در آن بیت که گفته:
نمررودی طرری برره یررک هرری دشررت ایررام
گششتی چون پرل از دریرا بره یرک گرام
تأمل است اگر درگششتن از دریا به پل تشبیه کرده ،غلط می نماید .پل از دریا نگششرته،
بلکه چون مردم معطل مانده( . ...همان ،ص )633بررسی عیو شعری و نقد از سوی ملیحرا
بر اشعار شاعران بزرگ ما را از موضوعات مهمی در حوزۀ ادبیات آگاه میسازد کره از آن
میان میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف .رواج نقد و نقادی در این دوره در ماوراءالنهر .اینگونه ایرادات ملیحا نشاندهنردۀ
غیرتصادفی بودن نقد و نقادی و بازگو کنندۀ نقد شعر و سخنسنجی در بین صراحبنظرران
و سخنآوران منطقه است و از تشکره ملیحا معلوم می شود که وی بیشتر اشکاالت

را ابتردا

در محفل و مجلس ادبی عرضه داشته و در این خصوص نظر دیگران را هم شنیده است؛
 .از شیوۀ نقد و بررسی ملیحا معلوم میشود که او در روزگار خرود از بهتررین نقرادان
شعر به شمار میرفته است  .شیوۀ نقد او حکایت از کمال دان

و سخنسنجی اوست؛

ج .نوع انتقاد ملیحا از بهترین نمونههای تحلیل شعر به حسا مریآیرد .او شرعرهرا را بره
طور مشخص تحلیل نمود و نقص آنها را روشن ساخته است .این شیوۀ تحلیل بره رسرایی و
تکمیل تکنیک شاعران کمک فراوان میکرد؛
د .مالحظات انتقادی ملیحا مرا را برا بهتررین اصرول نقرد قردما در شرعر و شراعری آشرنا
میسازد و اینگونه نقدها در این روزگار هم اهمیت فراوان دارند؛
هر  .انتقادهای ملیحا بر آثار شاعران ،نشان از سختگیری او نسربت بره ایشران و دقرت و
اهتمام وی بر بیان قوی و واههگزینی صحیل ایشان در حوزۀ شعر دارد .نمونههای فراوانی از
نقد و بررسی اشعار شاعران صراحب نرام روزگرار و بررسری عیرو شرعری ماننرد وزن و ...
ایشان را در اینجا می توان یافت که به عنوان نمونه به ذکرصرفحه بسرنده مریگرردد .در نقرد
شعر صا ب تبریزی:
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و:

در از بیگررانگی شرروخی برره روی آشررنا بنرردد
که از وحشرت بره شرام دیرده آهرو حنرا بنردد
مرریشررود اقبررال پسررت از پرری پررا دیرردن بلنررد
آسرمان گررردد زمررین گررردد چررو واهون آینرره
(همان ،ص )644-645
در شرررهر فنرررا برررا خررراک یکسررران برررود از پسرررتی
پی داخرل شردن چرون شرمع دزدیردم قرد خرود را

و در نقد شعر شوکت بخاری:
غبرررار ره گشرررتم سررررمه گشرررتم توتیرررا گشرررتم
به چندین رنرگ گشرتم ترا بره چشرم

آشرنا گشرتم
(همان ،ص )649-445

در نقد شعر کلیم کاشانی:
برره جررای خنررده مرریگررریم ز شرروق گریرره مرریخنرردم
هنرروز از سرراده لرروحی خرروی را رسرروا نمرریدانررم
(همان ،ص )648
در نقد شعر خواجه آصفی:
نیسررت همرررازی کرره همچررون شیشرره و سرراعت برره هررم
روبرره رو آریررم یررک سرراعت دلرری خررالی کنرریم
(همان ،ص)653
در نقد شعر میرعطای حکیم:
مرررررینمایرررررد چرررررون رگ یررررراقوت از پشرررررت لرررررب
سررربزه خطررری کررره خواهرررد رسرررت بعرررد از سرررالهرررا
(همان ،ص)653
در نقد شعر ناصر علی سرهندی:
تررن مررا وادی شرروق اسررت و منررزل بنررد بنررد مررا
تپیرردنهای نرربض مرررا بررود پسرررت و بلنررد مرررا
(همان ،ص )654-655
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ویژگی دیگر این تشکره ،نشان دادن و تحلیل ویژگیهای سبکی شرعر ایرن دوره اسرت.
در قرن هفدهم سبک هندی ابتدا در ایران ،خراسان و هند شکل گرفت و دیرترر بره آسریای
مرکزی راه یافت ،به طوری که تا اواسط قرن  19در ماوراءالنهر چنردان فراگیرر نشرده برود.
شیوۀ جدید از نگاه نقادانۀ ملیحرا سرمرقندی مخفری نمانرد .او سربک جدیرد را برا واهگرانی
همچون «شعر طرز» یا «طرز نو» و شاعران این سبک را «پیروان شرعر طررز» یعنری نروپردازان
تعبیر کرد.
ملیحا در تشکره ،شاعران معاصر خود را به دو گروه «کهنه شاعران» و« پیروان شعر طرز»
تقسیم میکند .مقصود او از کهنه شاعران ،کسانی است که سبک و اسلو گششته و سرنتی
را پیگیری میکردند و پیروان طرز نو غالباً شاعران جوان و نوپرداز بودند که امروزه آنهرا را
پیروان سبک هندی می نامیم .ملیحا در تشکره خود شاعران سبک «طرز نو» یا همران سربک
هندی را «مضمونبند» و «مضمونیا » و «نکتهپرور» مریدانرد .ایرن افرراد دارای نزاکرت در
بیان هستند و از قدرت آفرین
سبب اشعار آنها از ارز

سخنان رنگرین ومضرامین دلنشرین برخوردارنرد و بره همرین

و جایگاه واالیی برخوردار است.

به طور مثال در ذکر محمد امین سرافراز که یکری از شراعران برزرگ و شراخص «شرعر
طرز» در ماوراء النهر شناخته میشود« ،افکار تازه» و «مخترعات بیاندازه» و «مضرمون فکرر»
او را ستوده است( .همان ،ص  )288همچنین دربرارۀ شراعر دیگرر سرلطنت نرام مری نویسرد:
«خاطر

به مخترعات تازه و به مبتدعات بیاندازه مایل اسرت ...و ترال

شرعر طررز دارد».

(همان ،ص )311هر چند ملیحا به نزاکت فکر و مضمونسرازیهرای شراعرانه بهرای زیرادی
داده است؛ اما پیچیدگی های اشعار بسیاری از شاعران سبک هندی کره شرعر را بره معمرایی
تبدیل کرده بود ،را نیز ناپسند میشمارد.
از دیگرررر دالیرررل اهمیرررت ایرررن ترررشکره ،معلررروم سررراختن وضرررعیت نثرررر فارسررری در
ماوراءالنهراست .با مطالعۀ این تشکره معلروم مری شرود کره نثرر ایرن دوره از ادبیرات فارسری
ماوراءالنهر همانند شعر دچرار دگرگرونیهرایی شرده برود .مشرکلپسرندی ،نکترهپرردازی و
باریکبینی در نثر رواج فراوان پیدا کرد .ملیحا به درستی آشکار ساخت کره نثرر ایرن دوره
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در ماوراءالنهر به شردت تحرت نفروذ شبسرتان خیرال فتراحی نیشرابوری ادیرب و شراعر قررن
پانزدهم قرار گرفت.
شبستان خیال اثری پیچیده ،استعاری و معماگونه اسرت .ملیحرا سرمرقندی در ایرن ترشکره،
نام حدود  11نفر از ادیبان ماوراءالنهر را آورده است.که در شبستان و تاریخ مهرارت داشرتند و
شبستانفهمی در زمره اشتغاالت فکری آنان شده بود .ملیحا از نویسندگانی هرمچرون تورسرون

فرایضی و حاجی بهرام نام میبرد که شرمهایی بر شبستان نوشتهاند و یا اثرری هرمچرون شرمع
شبستان تألیف کردهاند .ملیحرا از کترا هرای منثروری هرمچرون نزه ةاالرواح اثرر امیرحسرین
سرادات و اورنرگ حکمرت اثرر خواجره سرمیع سرادات و رنرگ و برو از امیرحسرین معرروق و
دستورالملوک از خواجه سمندر نام میبرد که برخی از آنها اکنون در دسترس است.
در تشکره مشاکراالصحا در خصوص هانرهای ادبی به تفصیل سخن رفتره اسرت .ایرن
تشکره به تنهایی اطالعات کاملی را از هانرهای رایج در قرن هفدهم ارا ه می دهد .از مطالعۀ
این تشکره ،معلوم میگردد که قالب غزل همانند دورۀ قبل از قالبهرای پرکراربرد ومسرلط
بر شعر فارسی این دوره است و سیدا نسفی را از معروفترین غزلسرایان این دوره می توان
نام برد .ملیحا در این تشکره از چندین شاعر مثنویسرا با موضروعهرای سرنتی ماننرد داسرتان
خسرو و شیرین ،لیلی و مجنون ،طالب و مطلو  ،سرو و قمرری یراد مریکنرد و از وضرعیت
قالبهای قصیده ،رباعی ،مخمس و نیز نوشتن قطعه تاریخی اطالعات جالبی ارا ه میدهد.
نتیجه
با مطالعه و بررسی تشکره ملیحا سمرقندی ،تألیف تاریخ ادبیات تاجیک در قرن هفردهم
میالدی برای آسیای میانه کامالً مقدور است و همچنرین ایرن ترشکره امکران تکمیرل تراریخ
ادبیات فارسی در قرن یازدهم هجری را برای محققان فراهم می سازد؛ اما قبل از هرر کراری
چام دقیق و علمی و نشر این تشکره در ایران ضروری به نظر میرسد.
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سیمین.
– ریپکا ،یان؛ کارکلیما ،اوتا؛ بچکرا ،ایررهی ،)1391( .تراریخ ادبیرات ایرران ،ترجمره
کیخسروکشاورزی ،تهران :انتشارات گوتنبرگ و جاویدان خرد.
– سعدیف ،صدری ،)1785( .ادبیات تاجیک در عصر  ،19دوشنبه :نشر عرفان.
– شیرکوند ،زینب ،)2113( .بازتا محیط ادبی ایران عصر19م در مشاکراالصرحا ،
(رساله دکتری) ،دوشنبه :انیستوت زبان و ادبیات رودکی
– صفا ،ذبیل اهلل ،)1391( .تاریخ ادبیات ایران ،تهران :انتشارات فردوس.
– عینی ،صدرالدین ( ،)1726نمونه ادبیات تاجیک ،مسکو :اداره نشریات خارجی.
– ررررررررررررررر  ،)1799( .کلیات ،دوشنبه :نشر عرفان.
– غفوراف ،باباجان ،)1779( .تاجیکان ،دوشنبه :نشر عرفان.
– ملیحا سمرقندی ،محمد بدیع ،)2116( .مشاکراالصحا  ،....تصرحیل کمرال عینری،
دوشنبه :نشر پیوند.
– ررررررررررررررر  ،)1371( .مشکراالصحا  ،تحقیرق و تصرحیل محمرد تقروی ،تهرران:
مجلس شورای اسالمی.

نامه انجمن مفاخر

011

– میرزایف ،عبدالغنی ،)1741( .مهرمتررین سرچشرمه تراریخ ادبیرات عصرر ،19شررق
سر  ،شمارۀ  ،5ص .22-26
– ررررررررررررررر  ،)1761( .باز یک اهمیت مهم تشکره ملیحا ،شررق سرر  ،شرمارۀ ،9
ص .148-152
– ررررررررررررررر  ،)1746( .تشکره ملیحا و بعضی مسئلههای تاریخ ،شرق سرر  ،شرمارۀ
 ،1ص .28-32
– نصرررآبادی ،میرزاطرراهر ،)1398( .تررشکره نصرررآبادی ،تصررحیل محسررن نرراجی
نصرآبادی ،تهران :نشر اساطیر.
– وامبری ،آرمی نیوس ،)1381( .تاریخ بخارا ،متررجم سرید محمرد روحرانی ،تهرران:
انتشارات سرو .
– هادی زاده ،رسول؛ کریمروف؛ سرعدیف ،)1788( .ادبیرات تاجیرک ،دوشرنبه :نشرر
معارف.
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چکیده
ابنسینا در دو فصل از کتا العبارة به بحث از مسورسازی محمول (قضرایایی کره دارای سرور
در ناحیۀ محمول هستند) پرداخته است و قضایای مختلف را هنگامی که یک سور به محمول آنهرا
اضافه شده باشد ،بررسی کرده است .نخستین بار ارسطو این مبحث را در کتا منطق خود مطررم
کرده است و شارحان وی همچون آمونیوس به آن توجه کردهانرد .احمرد حسرناوی در ایرن مقالره
نظرات منطقی ابنسینا در این زمینه را مورد بررسی قرار داده و پس از بیان انواع مختلف ایرنگونره
از قضایا ،به تعیین شروط صدق آنها ،همارزی و روابط میان آنها و کاربردهای آنها از نظر ابنسرینا
پرداخته است .در ادامۀ این مقاله ،ترجمۀ دو فصل از العبارة ابنسینا و خالصرهای از العبرارة ارسرطو
که توسط ابنزرعه نوشته شده ،ارا ه شده است .نظرات ابنزرعره در ایرن مبحرث بیشرتر برا نظررات
آمونیوس شباهت دارد که توسط ابنسینا مورد نقد قرار گرفته اسرت .ایرن مقالره برا بررسری مسرألۀ
مسورسازی محمول (تسویر محمول) در نظام منطق قدیم ،سابقۀ این مبحث و نوآوریهای ابنسرینا
را پی از نظرات ویلیام همیلتون در این زمینه ،نشان داده است.
کلیدواژه :ابنسینا ،منطق قدیم ،مسورسازی محمول ،تسویر محمول ،ابنزرعه ،کتا العبارة.
 .1این مقاله فصلی است با عنوان Avicenna on the Quantification of the Predicate

( )]with an Appendix on] Ibn Zur‛aاز کتا :
The Unity of Science in the Arabic Tradition, (Science, Logic, Epistemology and their
Interactions), part II, Ed: Sh.Rahman, T.Street, H.Tahiri, Springer, 2008

الزم به ذکر است که بخ هایی از این مقاله در سرال  1387برا عنروان« :حصرر محمرول در منطرق ابرنسرینا»
توسط آقای مصطفی امیری ترجمه و در مجلۀ کتا ماه فلسفه ،شمارۀ  ،35مرداد ماه منتشر شده است.

*. Ahmad Hasnawi, (CNRS-Paris), E-mail: hasnaoui@vjf.cnrs.fr
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دانشیار فلسفه و کرالم اسرالمی ،گرروه فلسرفه ،دانشرگاه عالمرۀ طباطبرا ی؛ )(saeed.anvari@atu.ac.ir

(توضیحات مترجم در پاورقی ،با عالمت ٭ مشخص شده است).
تاریخ وصول79/19/7 :

تاریخ پشیر 79/18/12 :

مقدمه
ابنسینا (متوفی 427ق) دو فصل از کتا العبارة را بره مسورسرازی محمرول 1اختصراص
داده است .کتا العبارة ،سومین کتا ت بخ

منطرق از دا ررةالمعرارف فلسرفی او برا عنروان

الشفاء است .در این مقاله ترجمۀ این دو فصل ارا ه شده است که اولین ترجمۀ آن بره زبرانی
دیگر به شمارمیآید .در ابتدای این ترجمه ،تحلیلی از محتوای این دو فصل و بره دنبرال آن
پیوستی حاوی ترجمۀ رسالهای در همین زمینره از [ابرنزُرعره] آمرده اسرت( .نرام ابرنزُرعره،
متوفی 378ق ،به دلیل آنکه انتسا رساله به وی مورد تردید است ،در داخل کروشه آمده
است) 2.هدف از این مقاله ،هموارکردن راه جهرت مطالعرات بیشرتر ایرن موضروع در منطرق
اسالمی است .رویکرد ابنسرینا در مسورسرازی محمرول ،دارای ویژگریهرای برجسرتۀ زیرر
است :او به صورت منظم و رو مند به قضریۀ شخصریه و مهملره مریپرردازد؛ متنراقضهرای
هشت نوع قضیهای را که احصا نموده است ،به درستی بیان میکند .او به هم ارزی دو مورد
از این قضایا آگاه بوده است؛ اما برای کاه

تعرداد آنهرا بره تعرداد کمترری از قضریههرای

 .1گرچه در ترجمۀ « ،»Quantification of the Predicateاصرطالم «تسرویر محمرول» پیشرنهاد شرده اسرت
(ر.ک :ضرریاء موحررد ،واههنامررۀ توصرریفی منطررق ،پژوهشررگاه علرروم انسررانی و مطالعررات فرهنگرری، 1394 ،
ص)81؛ اما در این مقاله از معادل «مسورسازی محمول» استفاده شده است .٭

 .2ابنزُرعه ( ابوعلی عیسی بن اسرحاق برن زرعره برن مررقس برن زرعره برن یوحنرا؛378-331ق) منطرقدان،
فیلسوف و مترجم برجستۀ مسیحیت یعقوبی بغردادی .وی از شراگردان و یراران نزدیرک یحیری برن عردی در
منطق ،فلسفه و فن ترجمه بوده است .نوشتههای وی شامل ترجمۀ کتا های ارسطو و جرالینوس از سرریانی
به عربی و تألیفاتی در زمینۀ منطق ،فلسفه و کالم مسیحی اسرت( .بررای اطرالع بیشرتر ر.ک :دا ررةالمعرارف

بزرگ اسالمی ،مدخل «ابنزُرعه») ٭
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اصلی ،اقدامی نمیکند .میتوان احتمال داد که ابنسینا برر اسراس الگروگیری از قضریههرای
معدولة المحمول( 1الف غیر

است) به فکر منطق قضیههای دارای دو سرور افتراده اسرت.

ابن سینا برخالف پیشینیان خود ،ایرن نروع از قضرایا را پیشراپی

و بردون بررسری ،بریفایرده

ندانسته است و با دالیل کسانی که طرفدار چنین نظری بودهاند ،مقابله نموده است.
مرردتهررا پرری

از آنکرره ویلیررام همیلتررون1856-1988( 2م) نظریررۀ خررود را دربررارۀ
3

مسورسازی محمول ارا ه دهد و با این کار با آگوسرتوس دمورگران (1891-1816م) وارد
جدال شود ،نظام منطق قدیم و قرون وسطایی ،مباحث فراوانری را بره ایرن نظریره اختصراص
داده بررود .چنررانکرره از یادداشررت ترراریخی عالمانرره و پرمحترروایی کرره همیلتررون در ضررمیمۀ
مطالعات منطقی خود آورده است به دست میآید ،وی مسرلماً از وجرود ایرن سرنت علمری
آگاه بوده است 4،گرچه از آن زمان در پرژوه هرای جدیردِ انجرامگرفتره ،رویکررد سرنتی
یونان و قرون وسرطای التینری دربرارۀ ایرن موضروع مرورد مطالعره قررار گرفتره اسرت؛ 5امرا
1. Indefinit Predicate.
2. William Hamilton.
3. Augustus de Morgan.

 .4ر.ک :همیلتون( ،ص 1861 ،587-517م)؛ به خصوص در مورد اطالع وی از نظریۀ تاریخی مسورسرازی
محمول ،ر.ک( :ص )555-546؛ جهت نقدهای دمورگان ،ر.ک :دربارۀ قیاس ،فصرل2؛ در هیرت (،Heath

ص 1766 ،68-41م) و منطق (همان ،ص  .)256-291مورد اول ،چام مجددی از مقالهای دربارۀ «نمادهای
منطقی ،نظریۀ قیاس ،و خصوصاً رابط ( )copulaچهار قضایا و اعمال نظریۀ احتماالت بر چند مسألۀ مربروط
به دلیل» است که در مباحثات انجمن فلسفی کمبریج ،جلد ( 7بخ  ،1ص 1856 ،97-129م) آمرده اسرت.
(هیت قسمت مربوط به احتمراالت را از ایرن رسراله حرشف کررده اسرت)؛ مرورد دوم «تلخریص و اقتباسری»
مجددی است از مقالۀ دا رةالمعارف انگلیسی ،بخر

هنرر و علرم( ،جلرد  ،5ص 1861 ،341-354م) ،بررای

شرم جدال میان همیلتون و دمورگان ،ر.ک( :همران ،ص 1755 ،146-156م) و نیرز ر.ک :هیرت( ،مقدمره،
ص .)11-31
 .5در مورد سنت یونانی ،خصوصاً ر.ک :رسالۀ قابل توجه مرحوم م .مینیوچی (1783 ،M.Mignucciم) کره
با کمال تعجب به ندرت مورد استناد قرارگرفته است؛ در مورد سنت التین ،ر.ک :پرری (1766 ،parryم) و
ویدمان (1781،weidemannم).

نامه انجمن مفاخر

016

مطالعه ای در این خصوص در سنت اسالمی صورت نگرفته است 1.مقالۀ حاضر بر آن اسرت
تا راه را با پُرکردن این جای خالی هموارسازد.
بحث مسورسازی محمول در میان مفسران قدیم و قرون وسطای اسالمی عمومراً مررتبط
با عبارت زیر از ارسطو در کتا باریارمیناس 2است.
متن « :0نمیتوان یک امر کلی را به نحو کلی بر موضوع حمل کرد ،چرا کره تصردیق
صادقی وجود ندارد که در آن امر کلی به نحو کلی بر موضوع حمل شود ،بره عنروان مثرال:
هر انسانی هر حیوان است».

3و 4

ایررن چنررد سررطر از مررتن ارسررطو باعررث پدیدآمرردن هفررت صررفحهونرریم شرررم و تفسرریر
آمونیوس( 5چام بوسه) 6و  9و حدود یازده صفحه بسط و تفسیر ابنسینا (چام قراهره) شرده
است .ابنسینا دو فصل از کتا العبارة خود را که سومین کترا ت بخر

 .1البته پی

منطرق از مجموعرۀ

از این مقاله ،دکتر عادل فاخوری در کتا «منطق العر من وجهة النظر المنطق الحدیث» (ص

1781 ،49-51م) ،به این مبحث پرداخته است .٭

2. Peri Hermeneias.

« .3و امّا فی المحمول فانّ حمل الکلی کلیاً لیس بحق ،و ذلك انّه لیس يکون ايجاباً [حقاً ذلك الذي يحم ل
فیه الکلی علی محمول کلی] مثال ذلک قولک :کل انسان هو کل حیوان» (منطق ارسرطو ،116/1 ،تصرحیل:

عبد الرحمن بدوی ،دارالقلم ،بیروت1781 ،م) ٭

 . 4ارسطو ،فصل هفتم باریارمیناس (که آن را از این پس به صورت مخفف  PHمرینرامیم) ،فصرل-12 ،9
( 19b16ص1763 ،48م).
5. Ammonius.
6. Busse.

 .9آمونیرروس (ص ،111س 14الرری :ص1879 ،118م) .د .بالنررک (1776 ،D.Blankم) ترجمررهای برره زبرران
انگلیسی از بخ هایی از این شرم ارا هکرده است که هشت فصل نخست از باریارمیناس ارسطو و بخشی
که شامل فصل نهم میشود (آمونیوس1778 ،م) .دو شرم یونانی دیگر براین رسراله در ادامره ذکرر خواهنرد
شد که عبارتند از :شرم استفانوس (1885 ،Stephanosم) که توسط و .چرارلتون (2111 ،W.charltonم) بره
انگلیسی ترجمه شده است؛ نیز شرحی از مؤلفی ناشناس به تصحیل ل .تاران (1798م) .به طور کلی درمرورد
سنت شرمنویسی یونانی بر باریارمیناس ،ر.ک :س.حسناوی2113( ،م).
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فلسفی وی به نام الشفاء اسرت ،بره مسورسرازی محمرول اختصراص داده اسرت .ایرن کترا
العبارة که بیان تازه و مبسوطی از مندرجات باریارمیناس ارسطو است ،شامل دو مقاله است
که بسط و توسعۀ مسورسازی محمول در فصلهرای  8و  7از مقالرۀ نخسرت ،مرورد بررسری
قرارگرفتهاند.

1

 .0قضیههای شخصیه با محمول شخصی مسوّر
از میان مفسرین یاد شده تنها ابنسینا با روشی معرین ،ایرن دسرته از قضرایا را برا محمرول
مسور مورد بررسی قرار داده است 2.احتماالً وی به منظور احصا نمودن تمامی انواع محتمرل
قضایا ،به این نوع از قضایا پرداخته اسرت .وی قضرایا را بره صرورت زیرر تقسریم مریکنرد و
میگوید :در مورد یک قضریه ابتردا موضروع آن را در نظرر مریگیرریم .موضروع مریتوانرد

( .1ابنسینا ،الشفاء ،العبارة ،ص 1791 ،45-65م) .ابنسینا برای مشخصکردن قضایای دارای محمول مسرور
اصطالحی به ظاهر فنی به کار میبرد که تا آنجا که بررسی کردهام ،استفاده از آن مختص خود او اسرت .او
این قضایا را «منحرفات» مینامد .که من آن را بره زبران انگلیسری « »deviatingترجمره کرردهام .ابرنسرینا در
متنهای دیگر خود ،کلماتی مشتق از ریشۀ «حرف» را به کار میبرد ترا نشران دهرد )1( :میرزان تأثیرگرشاری
( )Illocutionary forceقضیه عوض شده و یا )2( :ارز

صدق قضیه با اضافهشدن یرک «ادات شررطی» بره

حالت تعلیق درآمده است .او وضعیت نخست را به صورت زیر توصیف میکنرد« :و التی ت را ل ذاتها ه ی
االخبار ،اما علی وجهها و اما محرّفة کتحريف التمنی و التعجب و غیر ذلك فانها کلها ترج ع ال ی االخب ار»
(العبارة ،ص  ،31س .)11-11و وضعیت دوم را به صورت زیر توصیف میکند« :و انما صارت واحدة برباط
الشرط الذي لمّا لحق المقدم . .حرّفه ،فجعله غیر صا ق و ال کاذب» (العبرارة ،ص  ،33س  16الری :ص ،34
س  .)1ابنسینا این مطلب را که آیا مورد اول ( )1به مورد دوم ( )2قابل تقلیل است یرا نره بره وضروم بیران
نکرده است .این هستۀ معنایی( ،یعنی اینکه عبارتی به قضیه یا بخشی از آن افزوده شود و قضیه را از کارکرد
متعارف خود منحرف کند) ،در توصیف ابنسینا از قضایای دارای محمول مسور مشاهده میشود که از آنها
به «منحرفه» تعبیر میکنرد« :فان حاولت ان تقرن هناك سوراً فقد انحرف ت القي یة و ص ار المحم ول ل یس
بمحمول ،بل جزءاً من المحمول ،فنتقل اعتبار الصدق إلی النسبة التی تقع لتلك الجملة مع الموضوع ،فلذلك
سمیت هذه القيايا منحرفات» (العبارة ،ص ،64س 19الی :ص ،65س.)1
 .2آمونیوس این دسته از قضایا را در حاشیه ذکر میکند .ر.ک :آمونیوس( ،ص  ،116س 1879 ،15-21م).
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شخص خاص (جز ی) و یا کلی باشد و در صورت کلی بودن ،مریتروان آن را بره صرورت
کلی (با سرور کلری) یرا جز ری (برا سرور جز ری) و یرا بره صرورت مهمرل (بردون سرور) در
نظرگرفت 1.سپس به محمول قضیه توجه میکنیم .ابنسینا در صرورتی کره موضروع قضریه،
شخص خاص (جز ی) باشد ،برای محمول نیز ،دو امکان :شخص خاصبرودن (جز ری) 2یرا
کلی بودن را در نظر میگیرد 3.در سه حالت باقیماندۀ دیگرر ،یعنری هنگرامی کره موضروعت
کلی با اهمال سور و یا با سور کلی و یا جز ی در نظر گرفته شرود ،محمرول تنهرا مریتوانرد
کلی باشد 4.ابن سینا خصوصیات تمرامی ایرن نروع از قضرایا را ،هنگرامی کره یرک سرور بره
محمول آنها اضافه شده باشد ،بررسی میکند .بنابراین گرچه ابنسینا در میان مفسران قردیم
و اسالمی ،تنها کسی نیست که قضیههای شخصیهای را در نظر گرفته است کره دارای سرور
در ناحیۀ محمول هستند؛ اما تنها کسی به شمار میآید که قضیههای مهمله با محمول مسروّر
را بررسیکرده است.

5

 .1ابنسینا در اینجا قطعاً از باریارمیناس ارسطو( ،فصل )19b3-19a38 ،9به خاطر تمایز میان موضروع کلری
و شخصی و از  19b5-12به دلیل تمایز میان امر مطلقی که کلی درنظرگرفته میشود و امر مطلقی کره کلری
درنظرگرفته نمیشود ،الهام گرفته است .ابنسرینا ایرن تمرایز را بره محمرول مریکشراند و دو دسرته ویژگری
موضوع و محمول را به یکدیگر مربوط میسازد.
2. Individual.
 .3درمررورد اسررتفاده از محمررولهررای شخصرریه در سررنت مشررایی ،ر.ک :مالحظررات بررارنز()Bornesدر

«فورفوریوس» (( ،)Porphyryص 2113 ،325-329م).
 .4مطالب فوق را میتوان به صورت زیر خالصه نمود :٭
قضیه

موضوع

محمول

1

شخصیه

جز ی

جز ی /کلی

2

مهمله

بدون سور

کلی

3

محصوره

سور کلی

کلی

4

محصوره

سور جز ی

کلی

 .5آمونیوس این دسته از قضایا را نیز مانند قضایای شخصیه با محمول مسور ،به صورت دقیق ذکر نمیکنرد.
ر.ک :آمونیوس( ،ص  ،116س 1879 ،11-15م).
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به عنوان مثال ،چنانچه حرالتی از قضریههرای شخصریۀ دارای محمرول مسروّر را در نظرر
بگیریم که سورت متصل به محمول ،موجب کلی است ،خواهیم داشت« :زید هر یرک از ایرن
شخص خاص است».
«زید» اسم خاص است ،یا چنان که ابنسینا میگوید« :یک شخص معین» است و بردین
معنا است که« :ذهن نمی تواند آن را وجه اشتراک چند مرورد قراردهرد» .چنرین اصرطالحی
وقتی به صورت رایج ،یعنی به صورت صریل به کار رود ،نشان دهندۀ «آن چیزی است کره
با اشاره مشخص میشود» و به صورت خاص تنها به شیء مرورد اشراره اختصراص دارد 1.برا
وجود اینکه عبارت حملی «این شخص خاص» بیرانگر یرک وصرف اسرت ،داشرتن ضرمیر
اشاره ،به نحوی که هماکنون بیانکردیم ،آن را با یک شخص معین همارز مریسرازد« .هرر»
در اینجا بر کل (در مقابل جزء) داللت نمیکند؛ بلکره درحقیقرت سروری اسرت بره معنرای
«تمامی افراد» .2اینگونه قضایا میتوانند با پیروی از ابنسینا به صورت زیر تبیین گردند:
زید هر یک از آنهایی اسرت کره یرک نفرر هسرتند و عمررو هسرتند (یعنری هرر یرک از
اشخاصی که تحت عنوان عمرو قرارمیگیرند).
به نظر ابنسینا مهمترین نکته در مورد چنرین قضریههرای شخصریهای کره دارای محمرول
شخصی مسور هستند ،عدم تقارنت [صدق و کش ] میان ایجا و سرلب اسرت .بره عقیردۀ او
قضیۀ موجبه ،گاه بیمعنی 3و گاه کاذ است ،در حالی که قضیۀ سالبه الزاماً صرادق اسرت.

 .1در مورد این ویژگی کلمۀ مفرد ،ر.ک( :ابنسینا ،الشرفاء ،المردخل ،مقالرۀ اول ،فصرل  ،5ص  ،26س 18
الی :ص  ،29س 1752 ،9م).
« .2نعنی بکل ،ال الجملة بل کل واحد؛ و نعنی بالبعض ،ال الجزء ،بل بعض ما يوصف بالموضوع و يشارکه فی
الحد» (کتا العبارة )55/1 ،٭
 .3کلمۀ «هدر» که معنای لغوی آن «سخن لغو» یا «بیهوده» است ،باید به درستی درک شود .سرخن هنگرامی
هدر به شمار می آید که در معلومات ما تغییرری ایجراد نکنرد .بره عبرارت دیگرر ،عبرارتی کره همرانگرویی
(توتولوهی) یا بیمعنا باشد ،هدر به شمار میآید.
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جهت تبیین نحوۀ صدق قضیههای سالبه ،ابنسینا میان معنای اصلی یک قضریه( 1المفهومرات
من انفسها) و آنچه به طور ضمنی از آن برداشت میشود( 2ایهامات) 3تمایز قا ل مریشرود.
به نظر وی ارز

صدق یک قضیه به معنای اصلی آن وابسته است و نره بره آنچره بره طرور

ضمنی از آن برداشت میشود .ابنسینا این تمایز را با مثالی از یک قضیۀ سالبۀ جز یۀ خراص
که حدهای آن (موضوع و محمول) مغایر با یکدیگرند تشریل میکند .بنابراین« :هرر الرف،
نیست» ،صادق است ،در حالی که آنچه به طور ضمنی از آن برداشت مریشرود ،یعنری:
«بعضی الف،

است» ،کاذ است.

به عنوان مثال ،سالبۀ جز یۀ« :هر آدمی سنگ نیست» صادق است ،در حالی که آنچره از
آن برداشت میشود ،یعنی موجبۀ جز یۀ« :بعضی آدمها سنگ هستند» کاذ است .به همین
ترتیب باید گفت که قضیۀ« :زید هر یک از این شخص خاص نیسرت» ،یرک قضریۀ صرادق
است ،در حالی که ممکن است بره اشرتباه از آن برداشرت شرود کره« :ایرن شرخص خراص»
چندین فرد یا موضوع دارد (موضوعات)؛ اما از آنجا که «این شخص خاص» دارای چنردین
فرد نیست ،این عبارت به دلیل آن که بیان میکند که زید نمیتوانرد هریرک از آنهرا باشرد،
صادق به شمار میآید.
ابنسینا رابطۀ تناقض بین این نوع از قضیهها را به صورت زیر ارا ه میکند:
 .1مراد محمول مطابقی یک قضیه است .٭
 .2مراد محمول التزامی یک قضیه است .٭

 .3این قانون ،که میتوان آن را قانون انسداد معنایی( )Semantic Closureخواند ،همچنرین در قسرمتهرای
دیگری از العبارة ذکر شده است ،به عنوان مثال در ص ،51س  4-8و در ص .113در متن نخست ،ابرنسرینا
قصد دارد تا نشاندهد که قضیۀ مهمله در مورد کلی بودن و جز ی بودن ال اقتضا اسرت .او ایرنگونره نتیجره
میگیررد« :و غرضنا ما بیناه من أن الحکم على الکلى من غیراش تراط التعم یم و التيص یي ل یس يوج ب
التعمیم بوجه ،و ال أييا فیه اللة لفظیة على التيصیي .و لکن الداللة على التيصیي الزم ة لداللت ه م ن
خارج ال أنها نفس اللة الحکم فیه ،کما أن لکل قيیة لوازم من العکس و غیر ذلك مما ستعلمه لیست ه ى
نفس المدلول علیها بالقيیة».
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زید هر یک از این شخص خاص است F

زید هر یک از این شخص خاص نیست T

زید بعضی از این شخص خاص است F

زید بعضی از این شخص خاص نیست T 1

 .1مادۀ قضایا
ابن سینا هنگامی که بررای تعیرین ارز

2

صردق قضرایای دارای دو سرور  ،بره برشرمردن

قضایای شخصیهای می پردازد که محمول آنهرا دارای سرور کلری هسرتند ،از مفهروم «مراده»
استفاده میکند که معنای آن را به صورت زیر تشریل کرده است:
متن « 3:1و اعلم أن حال المحمول فى نفسه عن د الموض وع ،ال الت ی بحس ب بیانن ا و
تصريحنا به بالفعل أنه کیف هى له ،و ال التی تکون فى کل نسبة إلى المحم ول ،ب ل الح ال
التی للمحمول عند الموضوع بالنسبة اإليجابیة من وام صدق أو کذب أو ال وامهما ،تس مى
«ما ة» .فإما أن يکون الحال هو أن المحمول ي دوم و يج ب ص دق إيجاب ه فیس مى «م ا ة
الوجوب» کحال الحیوان عند اإلنسان ،أو يدوم و يجب کذب إيجابه و يسمى «ما ة االمتناع»
کحال الحجر عند اإلنسان ،أو ال يدوم و ال يجب أحدهما و يس مى «م ا ة اإلمک ان» کح ال
الکتابة عند اإلنسان .و هذه الحال ال تيتلف فى اإليج اب و الس لب ،ف إن القي یة الس البة
توجد لمحمولها هذه الحال بعینها فإن محمولها يکون مستحقاً عن د اإليج اب أح د ارم ور
المذکورة ،و إن لم يکن أوجب»( .ابنسینا ،الشفا ،العبارة ،فصل  ،9ص ،49س1791 ،11-3م)

 .1متناقض قضیۀ« :زید بعضی از این شخص خاص است» ،باید قضیۀ «زید هریچیرک از ایرن شرخص خراص
نیست» باشد .ابنسینا به مورد دوم اشاره مریکنرد و ارز

صردق حقیقری آن را نیرز ارا ره مریکنرد( .ر.ک:

ابنسینا ،العبارة ،ص  ،55س 1791 ،11-13م).
 .2در اصل این مقاله ،عبارت ( )Doubly quantified propositionدر کلیۀ موارد به صرورت مخفرف DQP

نوشته شده است .٭

 .3از آنجا که تمامی نقلقولهای عربی مقاله ،به صورت مجزا در انتهای این مقاله به فارسی ترجمه شده ،در

متن مقاله از عبارات عربی آنها استفاده شده است .٭
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از درون این متن نسبتاً پیچیده ،این مطلب برداشت میشرود کره مرادۀ هرر قضریه ،جهرت
ضمنی 1آن قضیه است .این جهت ضمنی از نحوۀ ارتباط میان موضروع و محمرول برهدسرت
میآید .این ارتباط به محض متقرّر شدنت معنای واهههای قضیه ،مشخص میشود و مفسررین
ارسطو آن را در مقابل صورت قضیه« ،مراده» نامیردهانرد 2.اِسرناد داللرت بره حردهای قضریه،
مستلزم آن است که آنها تحت عنوان یکی از امور حملپشیر (جنس ،نوع ،فصرل و عررض)
باشند .گرچه ابنسینا در متن باال به صراحت بیان نمیکند؛ اما به نظر میرسد ،مادۀ قضریهای
را که در آن رابطۀ محمول و موضوع از نوع ارتباط جنس با نوع آن ،یا ارتباط فصل برا نروع
آن است ،ضرورت میداند .چنران کره در ادامره بیران مریشرود ،وی میران «ضررورت اعرم»
(الواجب األعم) و «ضرورت مساوی» (الواجب المساوی) تمایز قا رل مریشرود 3،کره مرورد
نخست بیانگر رابطۀ نخست (رابطۀ جنس با نوع) و مورد دوم بیانگر رابطۀ دوم (رابطۀ فصرل
با نوع) است .ابنسینا مادۀ امکان را مادۀ قضایایی میداند که میان حردهای آنهرا (بره عنروان
مثال ،میان «انسان» و «نوشتن») رابطهای عرضی 4برقرار است .همچنین مادۀ قضیههایی را کره
میان حدهای آنها (مانند« :انسان» و «سرنگ») رابطرۀ مانع ة الجمرع 5اسرت ،امتنراع بره شرمار

1. Implicit Modal Status.

 .2بارنز (مخصوصاً ص 1771 ،37-53م) دارای شرمهای مفیدی بر متنهای گوناگون منطقی از تفسریرهای
متعلق به سنت ارسطویی است که این تمایز در آنها آشکار اسرت .واهۀ مرادۀ قضریه در مقابرل «صرورت» بره
صراحت در العبارة به کار رفته است؛ (مقالۀ دوم ،فصرل  ،1ص  ،82س  )6-9عرالوه برر آن ،ابرنسرینا در دو
فصلی که به مسورسازی محمول اختصاص داده است ،اصطالم «صورت قضیه» را در دو جا ذکر مریکنرد،
یعنی در (ص  ،56س ( )11در این مورد ،ر.ک :متن  3ذکر شده در مقالره) و در (ص  ،63س  .)5-6مفهروم

«مادۀ قضیه» نیز که به عنوان وضعیت موجهۀ ضمنی قضیه در تقابل با وضعیت موجهۀ صرریل قضریه (جهرت
قضیه) قرار دارد ،در کتا العبارة ابنسینا ذکر شده است (مقالۀ دوم ،فصل  ،4ص  ،112س .)11-15
 .3رک :ابنسینا ،کتا العبارة ،ص.58-59
4. Accident.
5. Incompatible.
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میآورد 1.همانطور که مشاهده میشود ،مندرجکردن مصادیق حدهای قضیه تحت اموری
که قابلیت حمل دارند [(کلیات خمس)] مفهوم ماده را انتزاعیتر مریکنرد؛ بردین نحرو کره
باتوجه به مادۀ یک قضیه ،میتوان ارز
تشکیل دهندۀ آن ،تعیین کرد.

آن را بدون نیاز به اِسناد معنای انضمامی بره الفراظ

2

ابنسینا تأکید می کند که برای تعیین مادۀ یک قضیه ،کافی است تا حالت ایجابی قضریه
را درنظر گرفت و در صورتی که کیفیرت قضریه ،سرالبه باشرد ،مرادۀ آن عروض نمریشرود؛
چراکه در صورت سالبه بودن قضیه ،در حالتی متناقض برا قضریۀ موجبره قررارداریم و همرین
امر برای تعیین مادۀ قضیۀ مورد بحث کافی خواهرد برود .بره دسرت آوردن مراده برا در نظرر
گرفتن ارتباط ایجابی ،این امکان را فراهم میکند کره رویرۀ منسرجمترری را دنبرال نمراییم.

 .1میتوان رابطۀ موضوع و محمول قضایا را از میان نسب اربع با مادۀ قضریه ،برا تسرامل بره صرورت زیرر در
نظرگرفت:
رابطۀ موضوع و محمول

مانند

مادۀ قضیه

 1الف >

(عموم و خصوص مطلق)

ضرورت عام

رابطۀ نوع با جنس

 2الف =

(تساوی)

ضرورت مساوی

رابطۀ نوع با فصل

 3الف ×

(عموم و خصوص من وجه)

امکان

رابطۀ شیء و عرض عام آن

 4الف ║

(تباین)

امتناع

رابطۀ دو جوهر با یکدیگر

از آنجا که محمول باید همواره اعم از موضوع باشد ،حالت الف <

در نظر گرفته نشده است .٭

 .2جالب است که در سه -چهار موضوع ذکر شده توسط ابنسینا ،حداقل حاالت چهارگانۀ دیراگرام اویلرر
را بررسی نماییم :قضیه با مادۀ «ضرورت اعم» مطابق حالتی از دیاگرام است که دایررۀ مصرادیق موضروع در
دایرۀ مصادیق محمول گنجانده شده باشد؛ قضیه با مادۀ «ضرورت مساوی» مطرابق حرالتی از دیراگرام اسرت
که دوایر مصادیق موضوع و محمول مساوی یکدیگر هستند؛ قضیه با مادۀ «امکان» مطابق حرالتی از دیراگرام
است که دایرۀ مصادیق موضوع و دایرۀ مصادیق محمول ،دارای بخ

مشترک و بخ

غیرمشترک هستند؛

قضیه با مادۀ امتناع مطابق حالتی از دیاگرام است که دوایرر موضروع و محمرول جردای از یکردیگر هسرتند.
ابن سینا در اینجا حالتی که دایرۀ مصادیق موضوع ،دایرۀ مصادیق محمرول را در خرود جرایمریدهرد ،ذکرر
نمیکند.
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بدین نحو که الزم نیست تا صدق یا کش قضایای حملی و دا می یا غیردا می بودن اتصال
محمول به موضوع آنها را ،یکبرار در حالرت ایجرا و یرکبرار در حالرت سرلب بررسری
نماییم؛ بلکه بررسی آن تنها در حالت نخست (حالت ایجابی) کافی است.
همان طور که در ادامره بیران خواهرد شرد ،قضرایایی کره دارای محمرول مسرور هسرتند،
میتوانند با هر سه ماده (ضرورت ،امکان و امتناع) ،و یا با دو یا یک مادۀ خاص ،صرادق یرا
کاذ باشند .به عنوان مثال قضیۀ« :هر الف ،هر
حالی که قضیۀ« :هر الف ،هیچ

اسرت» برا هرر مرادهای کراذ اسرت ،در

نیست» تنها در صورتی که مرادۀ آن امتنراع باشرد ،صرادق

است.
تمسک به مادۀ قضایای دارای محمول مسوّر توسط ابنسینا ،بررای یرافتن ارز
آن ،نوآوری به شمار نمیآید .پی

صردق

1

از وی ،آمونیوس 2،و به نحو ضرمنی ،تفسریری مجهرول

المؤلف ،به تصحیل تاران 3و 4نیز همین مطلب را بیان کردهاند.
قضیهای که موضوع آن شخص معینی اسرت (قضریۀ شخصریه) ،اگرر دارای مرادۀ امکران
باشد ،نیازمند شرم و توضیل بیشتری است .چراکه این حالرت خراص ،تحرت قرانون« :عردم
امکان تعیین ارز

صدق دو قضیۀ شخصیۀ متنراقض کره دارای مرادۀ امکران هسرتند» ،قررار

میگیرد.
ابنسینا این قانون را هنگامی بیان می کند کره بره تعیرین ارز
«زید هیچ

صردق قضرایایی از نروع:

نیست» میپردازد.

1. truth-value.

 .2مفهوم مادۀ قضیه توسرط آمونیروس معرفری شرده اسرت؛ (ص  ،88س 1879 ،12-28م) کره شرامل همرۀ
تحوالت مسورسازی محمول توسط آمونیوس است ،و به ویژه درصفحات زیر بکرار رفتره اسرت :ص ،113
س  ،11ص  ،114س  ،1-12ص  ،31س .33-34
3. Taran.

 .4تاران( ،ص ،41س  6-12و ص  ،43س 1798 ،9م).
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متن « :1و إن کانت الما ة ممکنة لم يجب کذب و ال صدق بعینه ،بل أمک ن أن يک ون
زيد مثال کاتبا فیکذب هنالك أن «زيدا لیس و ال واحد من الکتاب» ،و أمک ن أن ال يک ون
کذلك فیصدق هنالك أن «زيدا ال واحدا من الکتاب» .فأم ا نف س القي یة و ص ورتها ف ال
توجب شیئا .و بالجملة فإن حمل الممکنات على ارشياص ال يوجب فى قي اياها تعی ین
صدق و ال کذب»( .ابنسینا ،الشفا ،العبارة ،فصل  ،8ص ،56س1791 ،12-8م)
ایده و الفاظی که ابنسینا در این متن به کار میبرد ما را به یاد مباحرث او دربرارۀ امکران
استقبالی 1میاندازد .او در ابتدای بخشی که با فصل نهرم از «براریارمینراس» ارسرطو متنراظر
است مینویسد:
متن « :4لیس يجب أن تکون أحوال المتناقيات فى اقتسامها الص دق و الک ذب ح اال
واحدة فإن المحصورات يتعین فیها الصدق و الکذب لذات القيیة و لطبیعة ارم ر .و ک ذلك
القيايا الشيصیة الزمانیة التی أزمنتها ماضیة أو حاضرة ،فإن الزمان الذي حصل جعل أح د
ارمرين الحقا لطبع االمر باليرورة .و أما القيايا المتناقية الشيصیة فى ارمور المستقبلة،
فإنها لیس يجب فیها من جهة طبائع ارمور أن يتعین فیها صدق و ال کذب»( .ابنسینا ،الشفا،
العبارة ،فصل  ،11ص ،91س1791 ،11-6م)
بنابراین با وجود آنکه قضایای متناقض دربارۀ گششرته و حرال «بره صرورت مشرخص»،
صادق یا کاذ هستند؛ اما دو قضیۀ متناقض با مادۀ امکان استقبالی ،گرچه «یکری صرادق و
دیگری کاذ است» (یعنی دارای ارز

منطقی هسرتند) ،امرا ارز

آنهرا معرین نیسرت .دو

قید «معین /نامعین» ترجمرۀ دو قیرد یونرانی « »aoristôs/aphôrismenôsهسرتند کره توسرط

1. Future Contingents.

 .2به جای «اآلخر» بخوانید «االمر».
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مفسران قدیم ارسطو برای مشخص کردن صدق یا کش قضرایای متنراقض برا مرادۀ امکران
استقبالی به کار رفتهاند.

1

به محض آنکه مادۀ قضیه شناخته شد ،میتروان ارز

صردق قضریۀ شخصریهای را کره

محمول آن دارای سور کلی است ،بر اساس مادۀ آن معینکرد .هنگامی که سرور متصرل بره
محمول ،ایجا کلی باشد ،قضیه با هر مادهای کاذ خواهد بود؛ 2ایرن حالرت در تقابرل برا
حالتی قراردارد که سور متصل به محمول ،سلب جز ی 3باشرد؛ در ایرن حالرت قضریه برا هرر
مادهای صادق خواهد بود 4و هنگامی که این سور ،سلب کلی یا ایجا جز ی باشرد ،قضریه
در مواردی صادق و در مواردی کاذ است .بدین نحو که در حالت نخست (سلب کلری)،
با مادۀ امتناع ،صادق و با مادۀ ضرورت ،کاذ است و برا مرادۀ امکران دارای ارز

نرامعین

است؛ در حالت دوم (ایجا جز ی) با مادۀ ضرورت ،صادق و با مادۀ امتناع ،کراذ اسرت
و با مادۀ امکان ،دارای ارز

نامعین است.

5

 .1در مورد ایرن جفرت از قیردها و داللرت آنهرا ،ر.ک :گسرکین ( ،Gaskinص 1775 ،149-184م)؛ بررای
معادل عربی آنها در نظر فارابی که عبارت« :علی التحصیل /العلی التحصیل» (علی غیرالتحصریل) را بره کرار
میبرد ،ر.ک :الفرارابی( ،ص  ،81س 1761 ،11-15م) ؛ ایرن جفرت عبرارت ،بره وفرور در شررم فرارابی برر
باریارمیناس ،فصل ،7ص  81-78ذکر شدهاند .همچنین ر.ک :زیمرمن (1781 ،68-67 ،Zimmermannم،
مطالب ذکر شده در نمایه ذیل مدخل «درست :قطعی» ،را ببینید) .ابنسینا ترجیل میدهد فعل «تعیّن» و منفی
آن [(التعیّن)] را برای مشخص کردن این تقابل به کار ببرد.
 .2مانند« :زيد کل ما هو انسان» .٭
 .3در متن انگلیسی مقاله ،در این مورد ،به غلط «ایجا جز ی» ذکر شده است .٭
 .4مانند« :زيد لیس کل ما هو انسان» .٭
 .5مطالب فوق را در مورد سور متصل به محمول در یک قضیه شخصیۀ موجبره ،مریتروان بره صرورت زیرر
خالصه نمود :٭
مادۀ قضیه
سور متصل به محول
امتناع
امکان
ضرورت
F
F
F
ایجا کلی
F
F/T
T
ایجا جز ی
T
T/F
F
سلب کلی
T
T
T
سلب جز ی
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 .1قضیۀ مهمله با محمول مسوّر و قانون استفاده از سور ایجاب کلی
ابنسینا قضیۀ مهمله را قضیهای معرفی میکند که در آن «موضوع کلری اسرت» و در آن
«کیفیت حمل نشان داده میشود و نه کمیت آن» .بنابراین به صورت مرسوم ،قضیۀ مهمله برا
نداشتن سور متصل به موضوع مشخص میشود؛ اما چه ارز

منطقی باید به آن نسبت داد

یعنی آیا در حکم یک قضیۀ کلیه است و یا در حکم یک قضیۀ جز یه
برای درک پاسخ ابنسین ا بره ایرن سرؤال ،بایرد تعرالیم معرروف وی را دربرارۀ اعتبرارات
سهگانۀ کلی که در جهان التین زبان ،به « 1»triplex respectus essentiaeمعروف گردید،
در نظر بگیریم .بر این اساس ،امر کلی ،یا فینفسه به عنوان ذات یا ماهیرت و یرا در ذهرن بره
عنوان مفهومی قابل اطالق بر چندین شیء در نظر گرفته میشود و یا آن که [در نفساالمر]
به عنوان واقعیتی فراذهنی در نظر گرفته میشود .ابنسینا معتقد است کره در حقیقرت ،قضریۀ
مهمله ،فینفسه نه کلی و نه جز ی است؛ بلکه میتواند یکی از این دو مرورد باشرد .وصرف
عنوانی موضوع چنین قضیهای بر ماهیت فینفسه داللت میکند ،که به خودی خود ،کلی یرا
جز ی نیست و این قابلیت را دارد که هرر دوی آنهرا باشرد .مرتن زیرر از فصرل هفرتم کترا
العبارة ،این مطلب را در مورد وصف عنوانی موضوع یک قضیۀ مهمله بیان میکند.
متن  « 2:0و لیس إذا کان موضوعك کلیا فقد صار حکمك بذلك کلیا علیه م ا ل م تحک م
بأنه موجو فى کله أو غیر موجو  ،فإذا لم تحکم بذلك فقد حکم ت عل ى الطبیع ة الموض وعة
للعموم فقط .و هذه الطبیعة فى نفسها معنى ،و أنها مأخوذة عامة معن ى ،و أنه ا م أخوذة خاص ة
معنى .و هى فى نفسها تصلح العتبار جمیع ذلك ،و لو کانت ال تصلح لليصوص لم تکن تصلح
أن ت کون مثال إنسانیة واحدة بها زيد إنسان واحد ،و لو لم تکن تصلح عامة فى العقل م ا کان ت
بحیث يشترك فیها کثیرون»( .ابنسینا ،الشفا ،العبارة ،فصل  ،9ص ،48س1791 ،18-12م)
 .1بیان معروف و کالسیک ایرن نظریره در :ابرنسرینا( ،الشرفاء ،المردخل ،مقالرۀ اول ،فصرل  ،12ص،67-65
1752م)؛ (الشفاء ،االلهیات ،مقالۀ پنجم ،فصل اول ،ص 1761 ،175-216م) آمده است.

 .2در اثر اشتباهی تایپی در متن انگلیسی مقاله ،شمارۀ متنها از این پس یک شماره بیشتر نوشته شده است.٭

008

نامه انجمن مفاخر

اکنون به بیان این مسئله میپردازیم که اهمیت ایرن نظریره در شرناخت صرحیل قضرایای
مهملهای که دارای محمول مسوّر هستند ،چیست
قضیۀ« :انسان هر ضراحک اسرت» را در نظرر بگیریرد؛ وصرف عنروانی موضروع «انسران»
میتواند هم بر «ذات انسان» داللت کند( ،که از نظریۀ ابنسینا نتیجه میشود) و هم بر«انسران
کلی»( .ابن سینا این حالت را صرفاً بره صرورت یرک احتمرال در نظرر مریگیررد) در حالرت
نخست ،بنا به نظر ابنسینا قضیۀ مورد نظر کاذ خواهد بود .او برای اثبرات ایرن مطلرب ،بره
طریق برهان خلف 1اینگونه استدالل میکند :چنانچه این قضیه صادق باشرد ،از آنجرا کره
آنچه در مورد ماهیت انسان صدق میکند ،در مورد مصادیق آن نیز صادق است ،در نتیجه
الزم است تا یک انسان معین ،هر یرک از ضراحک هرا باشرد ،کره امرری نرامعقول بره شرمار
میآید .همچنین در صورتی که وصف عنوانی موضوع «انسان» ،کلری در نظرر گرفترهشرود،
یعنی مفهوم انسان مورد نظر باشد ،باز هم قضیۀ مورد نظر کاذ خواهد بود ،چراکره مفهروم
انسان بدین نحو نیز نمیتواند هر یک از ضاحکها باشد.
ابن سینا از یک سو رابطۀ میان محموالت درجۀ باالتر با مفهوم انسان و از سوی دیگر ،رابطرۀ
میان مفهوم انسان و افراد آن را در فصل هفتم کتا العبارة به صورت زیر بیان کرده است:
متن « :6من حیث هی معنی عام فانها [انسانیة] حینئذ کشیء واحد يصدق علی ه م ا ال
يتعدي الی ميصوصاته .فانه من حیث هو عام هو کلی و ن وع و غی ر ذل ك ،و ه ذه ام ور
تلحقه ون ما تحته»( .ابنسرینا ،الشرفا ،العبرارة ،فصرل  ،9ص  ،47س  8الری :ص  ،51س ،2
1791م)
آنچه در انسان از آن جهت که مفهوم است (یعنی کلی است ،نروع اسرت و )...صرحیل
است ،این است که تا حد افرادی که در ذیل آن قرار میگیرند ،تنزل نمیکند.

2

اکنون محمول دارای سور را در نظر میگیریم« .هر ضاحک» میتواند به معنی دسرتهای
از موجودات در نظر گرفته شود که ضاحک هستند .ابرنسرینا در ردّ ایرن دیردگاه ،ابتردا بره

1. reduction.

 .2در مورد این مطلب ر.ک :آنجللی ( ،Angelelliص 1769 ،137-147م).
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خواننده ،داللت داشتن استغراقی 1سور موجبۀ کلیه (داللت بر «تک ترک افرراد») را یرادآور
میشود .بر مبنای نظر او« ،هر ضاحک» به مجموعۀ مصادیق محمول[ یا کرل مجمروعی آن]
داللت نمیکند 2.او سپس در ادامۀ بحث ،این رویکررد را در مرورد محمرول مسروّر بره کرار
میبرد .گرچه میتوان وصف عنوانی موضوع «انسان» را هم برای داللت بر «انسان کلی» در
نظر گرفت و هم برای داللت بر «ماهیت انسان ،بدون اضافه کردن شرط کلی بودن یا جز ی
(خاص) بودن» .ابن سرینا احتمرال نخسرت را تنهرا برا بیران ایرن مطلرب کنرار مریگرشارد کره
کلی بودن مفهوم انسان ،بره معنرای ایرن حقیقرت نیسرت کره انسران مریتوانرد برا دسرتهای از
موجودات ضاحک ،یکسان تلقیشود .و احتمال دوم را با یادآوری ایرن مسرأله رد مریکنرد
که چنین نیست که هرر نمونره (مصرداق) از ضراحک برا عنروان گروهری از موجرودات کره
ضاحک هستند قابل توصیف باشد ،در حالی کره هرر نمونره (مصرداق) از انسران برا ماهیرت
انسان قابل توصیف است.
در آغاز فصل( ،7ص  ،57س  ،)8-9ابنسینا بیان مریکنرد کره ممکرن اسرت بره اشرتباه،
قضیۀ «هرانسانی هر ضاحک است» را که دارای مادۀ ضرورت است ،صادق در نظر بگیریم؛
اما در این صورت ممکن است دچار اشرتباهی شرویم کره او پری

از ایرن بیران کررد 3.ایرن

مطلب در متن برگزیدهای که در فصل گششته ذکر گردید ،آمده است .کسرانی کره قضریۀ:
«هر انسانی هرر ضراحک اسرت» را صرادق در نظرر مریگیرنرد ،آن را بره بردین نحرو درک
میکنند که مجموعۀ تمامی انسانها با مجموعۀ تمامی ضاحکهرا یکری اسرت؛ امرا در نظرر
ابنسینا چنین برداشتی صحیل نیست .چرا که از نظر ابنسینا استفادۀ صرحیل از سرور موجبرۀ
کلیه ،دارای این شررط اسرت کره بایرد «هرر انسران» یرا «هرر ضراحک» ،بره صرورت داللرت
استغراقی در نظر گرفته شود و نه به صورت یک کل مجموعی.
1. distributive.

« .2بل نعنی بکل ال الجمله بل کل واحد ،و نعنی بالبعض ال الجزء بل بعض ما يوصف» (ابنسینا ،شفا ،العبارة،

 )55/1٭

« .3بعض الناس حسب انّ قولنا« :کل الناس کل الياحکین» حق ،أي« :جمله الناس جمل ه الي احکین» .و
قد علمت ما فی هذا من اليطا و الزلل» ٭

نامه انجمن مفاخر
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 .4قضایای محصوره با محمول مسوّر
ابنسینا هشت دستۀ کلی برای قضیۀ دارای دو سور در نظرر مریگیررد و بررای هریرک،
1

چهار نوع مثال با مادههای ضرورت ،امکان و امتناع ارا ه میدهد (مثالهای ضرورت اعرم و
ضرورت مساوی 2،در یک گروه قرارگرفتهاند و از یکدیگر تفکیک نشدهاند).
 )1هر الف هر

است.

مثال :هر انسانی هر حیوان (یا هر ضاحک) است؛
هر انسانی هر سنگ است؛ هر انسانی هر نویسنده است.
 )2هر الف هیچ

نیست.

مثال :هر انسانی هیچ حیوان (یا هیچ ضاحک) نیست؛
هر انسانی هیچ سنگ نیست؛ هر انسانی هیچ نویسنده نیست.
 )3هر الف بعضی

است.

مثال :هر انسانی بعضی حیوان (یا بعضی ضاحک) است؛
هر انسانی بعضی سنگ است؛ هر انسانی بعضی نویسنده است.
 )4هر الف چنین نیست که هر

است.

3

مثال :هر انسانی چنین نیست که هر حیوان (یا هر ضاحک) است؛
هر انسانی چنین نیست که هر سنگ است؛ هر انسانی چنین نیست که هر نویسنده است.
 )5هیچ الف نیست که هر

باشد.

4

 .1جهت مطالعه بیشتر ر.ک :منطق قدیم از دیدگاه منطق جدید ،عادل فاخوری ،ترجمرۀ غالمرضرا ذکیرانی،

انتشارات دانشگاه عالمۀطباطبایی ،تهران ، 1389 ،ص  .49-51٭

...« .2کذب فی الواجب الذي هو اعم ...واما فی الواجب المساوي( »...ابنسینا ،العبارة ،ص  )59-58٭
 .3در این مقاله بر اساس نحوۀ نگار

ابنسینا ،سور سالب جز ی ،گاه به صورت «چنین نیست که هر» (لیس

کل) و گاه به صورت «بعضی نیست» نوشته شده است .٭

 .4در ساختار زبان فارسی ،سلب کلی با دو ادات سلب «هیچ ...نیسرت» و سرلب جز ری برا یرک ادات سرلب
«بعضی ...نیست» بیان میشوند؛ اما در زبان عربی و انگلیسی هر دو نوع قضایای سالب کلی و جز ی برا یرک
ادات سلب نشان داده میشوند .٭
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مثال :هیچ انسان نیست که هر حیوان (یا هر ضاحک) باشد؛
هیچ انسان نیست که هر سنگ باشد؛ هیچ انسان نیست که هر نویسنده باشد.
 )6هیچ الف نیست که هیچ

نباشد.

مثال :هیچ انسان نیست که هیچ حیوان (یا هیچ ضاحک) نباشد؛
هیچ انسان نیست که هیچ سنگ نباشد؛ هیچ انسان نیست که هیچ نویسنده نباشد.
 )9هیچ الف نیست که بعضی

باشد.

مثال :هیچ انسان نیست که بعضی حیوان (یا بعضی ضاحک) باشد؛
هیچ انسان نیست که بعضی سنگ باشد؛ هیچ انسان نیست که بعضی نویسنده باشد.
 )8هیچ الف نیست که چنین نیست که هر

باشد.

مثال :هیچ انسان نیست که چنین نیست که هر حیوان (یا هر ضاحک) باشد؛
هیچ انسان نیست که چنین نیست که هر سنگ باشد؛
هیچ انسان نیست که چنین نیست که هر نویسنده باشد.
1

ترتیب این هشت قضیه ،مشابۀ ترتیبی است کره در [تفسریر] آمونیروس وجرود دارد؛ امرا
برخالف آمونیوس ،ابنسینا هشت قضیۀ دیگرری را کره در مرتن آمونیروس یافرتمریشرود،
فهرست نمیکند 2.به جای این کار ،قاعدهای بیان میکند که بر اسراس آن مریتروان ارز
صدق هشت قضیۀ دیگر را از طریق رابطۀ تناقض میان آنها با این هشت قضیه ،تعیینکرد:
متن  « :1فإن کان الس ور المق رون بالموض وع جزئی ا ،ک ذب حی ث يص دق المق رون
بموضوعه سور سالب کلى إذا وافقه فى جمیع ارحوال ،و يصدق حیث کذب ،و جرّب أن ت
بنفسك .و أما إذا کان السور المقرون بالموضوع جزئی ا س البا فإن ه يص دق حی ث تک ذب

 .1در مورد مطابقت هشت قضیۀ ذکر شده برا قضریههرای ابرنسرینا ،ر.ک :آمونیروس( ،ص ،112س 33الری:
ص ،113س1879 ،24م) و برای هشت قضیۀ دیگرری کره مسرتقیماً توسرط ابرنسرینا ذکرر نشردهانرد ،ر.ک:
(ص ،113س 24الی :ص ،114س.)12
 .2هشت قضیۀ فوق به صرورت« :سرورکلی  +موضروع  +محمرول مسرور  +کیفیرت» هسرتند ،در حرالی کره

میتوان هشت قضیۀ دیگر با سور جز ی نیز در نظر گرفت .٭
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القيیة التی سورها المقرون بالموضوع کلى موجب إذا ساواها فى جانب المحمول ،و ج رّب
أنت بنفسك»( .ابنسینا ،العبارة ،فصل  ،7ص ،62س 6،2-1791م)
ممکن است به خاطر جملهای که شخص خواننده را به آزمودن صرحت مطالرب مطررم
شده دعوت مریکنرد [(ج رّب أن ت بنفس ك)] ،ایرن فکرر ایجراد شرود کره رو
بررسیکردن تجربی و موردی ارز

ابرنسرینا

صدق قضایا است؛ اما اینگونه نیست ،زیرا :اوالً ،ایرن

امتحان از رو منظم و مشخص پیروی مریکنرد کره ایرن رو  ،ارز صردق قضریههرای
جز یۀ دارای محمول مسور را با سه مادۀ مختلف تعیین میکنرد و بیران مریکنرد کره در هرر
حالت ،اگر قضیۀ کلیۀ متناظر آنها کاذ است ،این قضایا صرادق هسرتند و برالعکس؛ ثانیراً،
ابنسینا میتوانست مستقیماً با نقیضکردن سور اصلی (یعنری سروری کره در کنرار موضروع
قرار دارد) ،در قضیههای دارای دو سرور بره همرین نتیجره دسرت یابرد .نسربت تنراقض میران
قضایای دارای دو سور در زیر مشخص شده است .عالمت «م» مخفف کلمۀ «متناقض» است:
است

)1

هر الف هر

)2

هر الف هیچ

)3

هر الف بعضی

است

)4

هر الف بعضی

نیست

)5

هیچ الف نیست که هر

)6

هیچ الف نیست که هیچ

است

باشد

م

بعضی الف چنین نیست که هر

م

بعضی الف چنین نیست که هیچ

م

بعضی الف چنین نیست که بعضی

باشد.

م

بعضی الف چنین نیست که بعضی

نباشد.

نباشد.

2
3
4

5

م

بعضی الف هر

م

بعضی الف هیچ

)9

هیچ الف نیست که بعضی

باشد

م

بعضی الف بعضی

است.

)8

هیچ الف نیست که بعضی

نباشد

م

بعضی الف بعضی

نیست.

نباشد

است.

باشد.

1

نیست.

6
9
8

٭ )))1. x ( Ax  (y ( By  ( x  y)))  ~  x ( Ax. ~ (y ( By  ( x  y
٭ )))2. x ( Ax  (y ( By  ~ ( x  y)))  ~  x ( Ax . ~ (y ( By  ~ ( x  y
٭ )))3. x ( Ax  (y ( By . ( x  y)))  ~  x ( Ax . ~ (y ( By .( x  y
٭ )))4 x ( Ax  (y ( By . ~ ( x  y)))  ~  x ( Ax . ~ (y ( By . ~ ( x  y
٭ )))5. x ( Ax  ~ (y ( By  ( x  y)))  ~  x ( Ax . (y ( By  ( x  y
٭ )))6. x ( Ax  ~ (y ( By  ~ ( x  y)))  ~  x ( Ax . (y ( By  ~ ( x  y
٭ )))7. x ( Ax  ~ (y ( By . ( x  y)))  ~  x ( Ax . (y ( By . ( x  y
٭ )))8. x ( Ax  ~ (y ( By . ~ ( x  y)))  ~  x ( Ax . (y ( By . ~ ( x  y
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جدول زير ارزش صدق انواع مختلف قضيههاي داراي دو سور را نشاا ما دهاد.
در اينجا فهرست ابنسينا را با در نظرگرفتن قاعدة وي در مورد تناقض ،کامل کردهايم.
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= هر است (موجب کلی)؛



= بعضی است (موجب جز ی)؛  = Nهیچ نیست (سالب کلی)؛

2

= بعضی نیست (سالب جز ی)؛

 = Neقضیۀ با مادۀ ضرورت (شامل ضرورت اعم و ضرورت مساوی)؛
 = Iقضیۀ با مادۀ امتناع؛  = Cقضیۀ با مادۀ امکان؛  = Tصادق؛  = Fکاذ .
ابنسینا نه تنها روابط تناقض را میان قضیههای دارای دو سور بیان کرده است؛ بلکره هرم
چنین از معادل بودن حداقل دو مورد زیر از این قضایا آگاه بوده است:
«هیچ الف نیست که هیچ

نباشد» = «هر الف بعضی

بدین جهت وی دربارۀ قضیۀ «هیچ الف هیچ

3

است».

نیسرت» در حرالتی کره مرادۀ آن امکران

باشد ،مینویسد:
متن « :8و کذب فی الممکن فانه يکذب انه و «لیس و ال واحد م ن الن اس ل یس و ال
واحد من الکتاب» .فان معنی هشا ان «اي واحد من الناس اخذته کان موجبا علیه ان ه واح د
 .1الزم به ذکر است که قضیه های مورد بحث ،به صورت محمول یک موضعی هستند که با ایرن وجرود در
آنها دو سور بهکار رفته است .بنابراین قضیه های دارای دو سور با مبحث محموالت دو موضعی که در آنها

نیز از دو سور استفاده میشود ،متفاوت هستند .٭

 .2در متن انگلیسی به غلط به کلیه خانههای این سرتون ،ارز

ستون نقیض ستون چهارم است ،این مطلب صحیل نیست .٭

 .3این رابطه در حقیقت همان رابطۀ «نقض المحمول» است .٭

 Tنسربت داده شرده اسرت ،از آنجرا کره ایرن

نامه انجمن مفاخر
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من الکتاب» .اذ لیس فیهم واحد یصدق علیه انه لیس واحد من الکتا  ،و هشا کراذ ظراهر
الکش »( .ابنسینا ،الشفا ،العبارة ،فصل  ،7ص  ،61س  15الی :ص  ،61س 1791 ،3م)
البته ابنسینا اولین کسی نیست که به چنین همارزیی اشارهکرده است .این نکتره پری
وی توسط آمونیوس ،هنگامی که دربارۀ پرس

از

بحث برانگیز زیر سخن مریگفرت ،مطررم

شده بود« :چرا از میان همۀ انواع قضیههای دارای دو سرور ،ارسرطو تنهرا بره قضریۀ دارای دو
سور موجب کلی اشاره کرده است » 1همچنین ابنزُرعه در پایان متنی که در پیوست مقاله،
از او ترجمه شده است ،به عنوان قانونی کلی به این مسأله که قضیهای برا دو سرلب ،هرم ارز
یک قضیۀ موجبه است ،اشاره میکند و مثال نادرست زیر را بیان میکند:
چنین نیست که هر الف چنین نیست که هر

باشد = هر الف هر

است.

2

آمونیوس نیز همارزی مشابه و اشتباهی را مطرم میکند که در زیرآمده است:
بعضی الف هر

است = هیچ الف نیست که چنین نیست که هر

باشد.

3

به رغم اشتباهاتی که باعث غلط بودن این مثالهرا شردهانرد ،وجرود ایرن نمونرههرا نشران
میدهند که تال هایی جهت اثبات هم ارزیهایی از این دست وجود داشرته اسرت .شرایان
ذکر است که ابنسینا در بیان چنین همارزیهایی ،دچار چنین اشتباهراتی نشرده اسرت .اگرر

 .1آمونیوس( ،برای کل بحث ،ر.ک :ص  ،115س  1الی ص  ،116س 1879 ،7م).
 .2کتا باریارمیناس ،از نظر ابنزُرعه (ص  ،46س 1774 ،18-21م) همارزی مربوط به قضرایای دارای دو
سور سالب جز ی اینگونه است:
«چنین نیست که هر الف چنین نیست که هر

باشد» = «بعضی الف هر

است»؛

و همارزی مربوط به قضایای دارای دو سور موجب کلی چنین است« :هر الف هرر
نیست که چنین نیست که هر

اسرت» = «هریچ الرف

باشد».

 .3درمورد همارزی نخست ر.ک :آمونیروس( ،ص  ،115س 1879 ،11-15م) و بررای هرمارزی دوم ر.ک:
(همان ،س  .)15-17م .مینیوچی (ص 1783 ،27-31م) تصمیم داشته است تا این مثالها را اصرالم کنرد ترا
عبارت منطقاً درست شود .این امر که اولین همارزی نادرست در متن ابنزُرعه وجود دارد ،نشان میدهد که
این اشتباه حداقل در زمان آمونیوس وجود داشته است.
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ابنسینا این مسئله را دنبال کرده بود ،میتوانست همارزیهای زیرر را میران هشرت قضریهای
که برشمرده است ،اثبات نماید:
است = هیچ الف نیست که چنین نیست که هر

هر الف هر

2

هر الف هیچ

است = هیچ الف نیست که بعضی

باشد.

هرالف بعضی

است = هیچ الف نیست که هیچ

نباشد.

هر الف چنین نیست که هر

باشد.

1

3

باشد = هیچ الف نیست که هر

باشد.

4

در این صورت ،وی میتوانست تعداد قضریههرای دارای دو سروری را کره ارا ره کررده
دهد.

است ،کاه

5

 .0کاربرد قضایای با محمول مسوّر
از ابن سرینا پرس از برشرمردن شرانزده قضریه برا محمرول

به صورت مرسوم ،مفسرین پی

مسوّر و تعیین شروط صدق آنها ،به مبحث کاربرد آنها میپرداختهانرد .آمونیروس نیرز همرین
کار را کرده است .او از این منظر قضایایی را که همواره صادق یا کاذ انرد ر کره او آنهرا را

٭ ))) x ( Ax  ~ (y ( By . ~ ( x  y

)))1. x ( Ax  (y ( By  ( x  y

٭ )))2. x ( Ax  (y ( By  ~ ( x  y)))  x ( Ax  ~ (y ( By . ( x  y
٭ )))3. x ( Ax  (y ( By . ( x  y)))  x ( Ax  ~ (y ( By  ~ ( x  y
٭ )))4. x ( Ax  (y ( By . ~ ( x  y)))  x ( Ax  ~ (y ( By  ( x  y

 .5شانزده قضیۀ مطرم شده به هشت قضیه قابل تقلیل هستند .بدین نحو که چهار قضیه از آنهرا معرادل چهرار
قضیۀ دیگر هستند و هشت قضیۀ باقی مانده نقیض این دو دسته به شمار میآیند .بردین ترتیرب دو مجموعرۀ
چهارتایی داریم که نقیض یکدیگرند .این مطلب در جدول زیر خالصه گردیرده اسرت ،شرمارههرای ذکرر

شده در زیر ،بر اساس شمارۀ قضایا در جدول داخل متن است :٭
قضیههای اصلی
1ر هر الف هر
2ر هر الف هیچ

است
است

نقیض قضیههای اصلی

قضیههای معادل
 8ر هیچ الف نیست که بعضی

نباشد

13ر بعضی الف چنین نیست که هر

9ر هیچ الف نیست که بعضی

باشد

14ر بعضی الف چنین نیست که هیچ

3ر هر الف بعضی

است

6ر هیچ الف نیست که هیچ

4ر هر الف بعضی

نیست

5ر هیچ الف نیست که هر

نباشد
باشد

نقیض قضیههای معادل

باشد
نباشد

12ر بعضی الف بعضی

نیست

11ر بعضی الف بعضی

است

15ر بعضی الف چنین نیست که بعضی

باشد

11ر بعضی الف هیچ

16ر بعضی الف چنین نیست که بعضی

نباشد

7ر بعضی الف هر

نیست
است
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بیفایده 1میخواند ر از قضایایی که گراهی صرادق و گراهی کراذ انرد ر کره او آنهرا را زا رد

2

میخواند (زیرا با قضایای عادی (نرمال) همارز بوده و به آنها تقلیل مییابند)ر متمایز میسازد.
رویکرد ابن سینا در پاسخ به کاربردی بودن این قضایا ،به یک منوال نیسرت .بردین نحرو
که گرچه او بحث خود را با اعتراض به کسانی کره مبحرث مسورسرازی محمرول را مطررم
کردهاند ،آغازکرده و با همین مطلب به پایان میبرد؛ اما وقتری بره بحرث دربرارۀ سرودمندی
اینگونه از قضایا میرسد ،به کسانی که ادعا میکننرد چنرین قضرایایی بایرد بره کلری کنرار
گشاشته شوند ،اعتراض میکند .او در اینباره با دو اشکال از جانب این عده رو به رو میشود:
[ ]1اشکال نخست این است که تحقق ایرن دسرته از قضرایا ترابع وضرعیت حقیقری امرور
نیست ،چراکه میتوانند با ماده های مختلف صادق باشند ،یعنی با سه مادۀ ضررورت ،امتنراع
و امکرران ،یررا بررا دو مررادۀ ضرررورت و امکرران .ایررن اشررکال ،اصررلیترررین دلیلرری اسررت کرره
باعثگردید آمونیوس قضایای دارای محمول مسوّری را که همواره صادقاند ،بیفایرده بره
شمارآورد:
متن « :9به طور کلی کسانی که پیشنهاد آزمودن عباراتی را ارا ره مریکننرد کره بردون
تنوع فراوان اظهار شدهاند ،باید عبرارات دا رمالصردق و نیرز عبرارات دا رمالکرش را کنرار
بگشارند؛ زیرا هیچکدام از این دو نوع قضرایا ،معنرای متفراوتی در مرادۀ ضررورت و امتنراع
ندارنررد و هررمچنررین کمکرری برره توانررایی مررا در متمررایزکردن صرردق از کررش نمرریکننررد».
(آمونیوس ،شرم العبارة ،ص  ،116س 1879 ،21-24م)
ابنزُرعه نیز برای بی فایده دانستن قضرایای دارای محمرول مسروّر ،همرین دلیرل را اقامره
کرده است:
متن « :01و قد کنا قدمنا القول بان هذه المقدمات مرذوله باسرها من قبل ص دقها ف ی
جمیع الموا و کذبها فی جمیعها .او صدقها فی ما تین متقابلتین بمنزله اليروري و الممکن،
او کذبها فی ما تین متقابلتین بمنزله اليروري و الممکن .و القیاس فال يص لح ل ه مق دمات
1. Useless.
2. Redundant.
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شبیهه بهذه الصفه .لکن انما يصلح له من المقدمات ما کان صدقه بسبب االمور ال م ن قب ل
القول و فسا نظمه و الزيا ه فیما ال يحت اج الی ه»( .ابرنزُرعره ،براریارمینراس ،ص  ،46س
1774 ،13-18م)
ابنسینا به این اعتراض اینگونه پاسخ میدهد که :صدق یک قضیه در صورت مطابقرت
آن با واقع است ،بدون در نظر گرفتن این نکته که این مطابقت در یک ماده ر داده اسرت
یا بیشتر از یک ماده .ابن سینا برا ایرن کرار ،تمرایزی را کره مفسرران ارسرطو میران دو نروع از
قضایای دارای دو سور قا ل شده بودنرد ،از برین مریبررد .یعنری ،تمرایز میران قضرایایی کره
همواره صادق یا همواره کاذ اند ،با قضایایی که گاه صادق و گراه کراذ انرد .ایرن تمرایز
ظاهراً متناظر با تمایزی است که میان قضایای دا مالصدق [(قضایای همانگویی ،صدقهای
منطقرری)] و دا ررمالکررش [(قضررایای دارای تنرراقض ،کررش هررای منطقرری)] بررا قضررایای
ممکنالصدق برقرار است؛ اما باید در نظر داشته باشیم که ظاهراً مفسران به این مسرأله آگراه
نبودهاند که با قا ل شدن به این تمایز ،دستهای از قضایا را کره بایرد جرزء موضروعات منطرق
باشند ،کنار میگشارند .چرا که در نظر آنها این دسته از قضایا باید به عنوان امور بیفایده از
حیطۀ منطق خارج شوند .این مطلب ،مثال خوبی از «ذهنیرت سرودگرایانۀ منطرق» 1،و  2اسرت
که در فلسفۀ باستان بسیار معمول بوده است.
[ ]2اشکال دوم مربوط به نامشخص بودن کیفیت قضرایای دارای دو سرور اسرت ،کره بره
دلیل ماهیت موجبه یا سالبه بودن آنها پدید میآید .این اشکال متوجۀ قضایایی اسرت کره دو
سور موجود در آنها در کیفیت متفاوت هستند .ابنسینا در اینجا موضعی افراطی برمیگزیند.
به این نحو که به عقیدۀ او محمول در قضایای دارای دو سور ،از سور بهعالوۀ محمرول اولیره
تشکیل میشود که با هم یک واحد را میسازند .بنرابراین قضریهای کره شرکل قضریۀ موجبرۀ
متعارف را دارد ،با وجود پیشوند سور سالبه (در ناحیۀ محمول آن) ،همچنان موجبره خواهرد

1. Utilitarian View of Logic.

 .2این اصطالم را از بارنز وام گرفتهام( .ص1771 ،11م)
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بود .سور محمول به عنوان عملگر محمولساز بر روی محمول در نظرگرفته مریشرود .بردین
نحو که سور محمول با افرزودن یرک سرور بره محمرولهرای قبلری ،محمرول جدیردی پدیرد
میآورد .در حقیقت ،منطق مسوّرسازی محمول ،از روی منطق قضیههای معدول ة المحمرول
مانند« :الف غیر

است» مدلسازی شرده اسرت .در ایرن حالرت نیرز« ،غیرر » یرک واحرد

تصور می شود و در آن عالمت سلب یرک عملگرر محمرولسراز اسرت کره از محمرول قبلری
محمول جدید میسازد 1.در این حالت نیز «الف غیر

است» قضیۀ موجبه به شمار میآید.

همانندی قابل توجهی میان شکلگیری این ایده در فصل نهم از مقالرۀ نخسرت و نیرز در
فصل اول از مقالۀ دوم کتا العبارة وجود دارد که دربارۀ قضرایای معدولةالمحم ول 2،و  3یرا
قضایای دارای محمول معدوله است.

4

متن« :00فإذا صارت القيیة ثالثیة و قرن بها حرف الس لب ل م يي ل إم ا أن ي دخل
حرف السلب على الرابطة أو تدخل الرابطة على حرف السلب .مثال ارول قولنا« :زيد ل یس
يوجد عا ال»  5،و مثال الثانی قولنا« :زيد يوجد ال عا ال» 6.ف إن خ ل ح رف الس لب عل ى
الرابطة سلب ربطها و کان ذلك سلبا بالحقیق ة ،و إن خل ت الرابط ة عل ى ح رف الس لب
صیرت حرف السلب جزءاً من المحم ول فل م يک ن الع ا ل ب انفرا ه محم وال ،ب ل جمل ة
 .1زیرا ابنسینا در بحث از مسورسازی محمول نیز ،محمول سابق به همراه سور را محمول جدید به شمار میآورد.٭
2. Metathetic Propositions.

 .3در مررورد ایررن نامگررشاری کرره برره تئوفراسررتس) )Theophrastusنسرربت داده شررده اسررت ،ر.ک :فورنبررا
( ،)Fortenbaughهوبی ( ،)hubiشارپلس( )Sharplesو گوتاس (1772 ،148-153 ،89 A-F( )Gutasم).
 .4عنوان دقیق این فصل عبارت اسرت از« :فی القيیة الثنائیة و الثالثی ة و المعدول ة و البس یطة و العدمی ة و
النسب التی تقع بین مناقيات هذه الثالثة فی الميصوصات و المهمالت».
 .5در زبان عربی ،ادات منفیساز «لیس» قبل از رابط قضیه میآید .رابط قضیه در عبرارات فیلسروفان برا فعرل
«یوجد» بیان میشود .به عنوان نمونه ،در زبان عربی میگویند« :زيد لیس يوجد عا الً».
 .6امروزه در زبان عربی ،ادات منفیسازی که به محمول اصلی قضیه میچسبد« ،ال» است .بره عنروان نمونره،
در زبان عربی میگویند« :زيد يوجد العا الً».
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الالعا ل ،فإن لفظة يوجد تجعل جملة الالعا ل محمولة على زيد باإليجاب کأن ه ق ال زي د
موصوف بأنه غیر عا ل حتى إنه يصلح أن يسلب هذا بحرف سلب يدخل کرة أخ ر عل ى
الرابطة فیقال« :زيد لیس يوجد غیرعا ل»( .ابرنسرینا ،الشرفا ،العبرارة ،مقالرۀ دوم ،فصرل اول،
ص  ،98س 1791 ،8-1م)
الگوی قضیههای معدولة المحمول که ظاهراً ابنسینا از روی آن منطق قضریههرای دارای
دو سور را تقلید کرده است ،به او این امکان را داده است که این نوع قضیهها را بره درسرتی
نقیض کند ،گرچه احتماالً ایرن امکران را از او گرفتره اسرت کره صرراحتاً اذعران نمایرد کره
قضیههای موجبۀ دارای دو سور ،در قوّۀ سالبه هستند 1و بالعکس( .چنانکه مشراهده کرردیم
او عمالً به این امر اذعان داشته است)

2

 .6ترجمۀ 1بخشی از العبارة از کتاب شفای ابنسینا
مقالۀ اول ،انتهای فصل هفتم:

[بحثی] در تعریف انواع قضایای محصروره و مهملره و مخصوصره (شخصریه) و تعریرف
تقابلهای تناقض و تضاد و تعریف تداخل و بیان احکام قضایا از این جهت.
[ص ،52س :]11سور کلی بر کلیت و شامل بودن حکم بر حسب موضوع (شمول حکم
بر افراد موضوع) داللت دارد و نه بر حسب محمول (شمول حکم بر افراد محمول) .برر ایرن
 .1البته از میان قضایای موجبه ،قضیۀ «هر الف هر

است» در قوۀ سالبه به شرمار نمریآیرد .جهرت بررسری

معادلهای سالبۀ قضایای موجبه به جدولی که در پاورقی صفحۀ قبل درج شده است ،مراجعه نمایید .٭
 .2زیرا وی قضیۀ «هر الف بعضی است» را معرادل قضریۀ «هریچ الرف نیسرت کره هریچ نباشرد» دانسرته
است.٭
( .3صفحات 1791 ،52–65م) ،ترجمۀ این بخ  ،مستقیماً از زبان عربری صرورت گرفتره اسرت و سرپس برا
ترجمۀ انگلیسی دکتر حسناوی مقایسه شده است .الزم به ذکر است که متن عربی در مواردی توسط دکترر
حسناوی تصحیل شده است که متن تصحیل شده مبنای این ترجمره بروده اسرت .مروارد تصرحیل شرده در

پاورقی مشخص گردیدهاند .٭
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اساس اگر چه محمول [قضیه] امری کلی باشد ،سور بره کلیرت محمرول اشراره نمریکنرد و
برای تعیین کمیت افراد محمول وضع نشده اسرت؛ بلکره برر نسربت میران محمرول و کلیرت
موضوع داللت دارد .پس هنگامی که میگوییم« :1هر انسرانی حیروان اسرت» ،مرراد مرا ایرن
نیست که همۀ حیوانها بر انسان حمل میگردند؛ بلکره مرراد آن اسرت کره حیروان برر همرۀ
انسانها حمل میشود .بنابراین اگرر الزم باشرد و بخرواهی کره ایرن مطلرب را بیران کنری [و
محمول را با کلیت افراد خود بر موضوع حمل نمایی] [ص ]53با سوری که بر سرر موضروع
آمده است ،نمیتوانی این معنا را بیان نمایی؛ بلکه باید لفظ دیگری که داللت برر کمیرت و
مقدار دارد را [در کنار محمول قضیه] قرار دهی .چنان که میگوییم« :هر انسانی هرر حیروان
است».
و اگر این سور [اولیه] را حشف کنیم و بگوییم« :انسان هر حیوان است» ،لفظری [کره برر
سر محمول درآمده است و بیانگر کمیت و مقدار است] ،داللت بر کلیرت حکرم [برر افرراد
موضوع] نخواهد داشت [و هم چنان بررای بیران کلیرت حکرم ،نیازمنرد سرور اولیره هسرتیم].
اینگونه از قضایا را «منحرفه» مینامند .و در شرمار

و جسرتوجروی [تعرداد] آنهرا فایردۀ

زیادی وجود ندارد .اما مرسوم است که آنها را ذکر میکنند ،بنابراین ما نیرز در مرورد آنهرا
تأمل میکنیم و نحوۀ [صدق و کش و حاالت] آنها را بررسی مینماییم.
[ص ]04مقالۀ اول ،فصل[ :8بحثی] در [قضایای] منحرفۀ شخصیه

[معانی انواع سورها]
[در این فصل] از [قضایایی] بحث می شود که مخصوصه (یعنری موضروع آنهرا جز ری [و
فردی خاص] است) و [یا] مهمله و محصوره (یعنی سور آنها ذکر شده) هستند و لفظری کره

2

بر کمیت داللت میکند به صورتهای زیر است :ایجا کلی؛ سلب کلری؛ ایجرا جز ری،

 .1جهت روانی متن فارسی ،افعال «میگویی» و «بگویی» در عبارات ابنسینا ،در همۀ موارد بره «مریگروییم»

ترجمه شده است .٭

 .2ص  ،54س  :5همانگونه که در چهار نسخۀ دیگر آمده است ،به جای «و هشا» ،بخوانید« :و هو».
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مانند آنکه میگوییم« :بعضی از انسانها نویسنده هستند»؛ 1و یرا سرلب جز ری ،ماننرد آنکره
میگوییم« :چنین نیست که هر انسانی نویسنده است» و یا «بعضی از انسانها نویسنده نیستند».
([با توجه به مثال ذکر شده باید توجه داشت که همواره] سلب کردن «هر» (از آن جهت
که داللت بر کلیت دارد) به معنای ایجا جز ی نیست .مانند آنکه میگوییم :چنین نیسرت
که هر انسانی نویسنده است؛ بلکه بعضی از آنها نویسنده هستند.
و معنای این سخن مانند آن نیست که بگوییم« :هیچ یک از انسرانهرا نویسرنده نیسرتند»،
که به معنای سلب جز ی [نیز] هست [و کتابت را از بعضی از انسانها سلب میکند].
بنابراین ،این که میگوییم« :چنین نیسرت کره هرر» (لریس کرل) بره ایرن معنرا اسرت کره
عمومیت و کلیت وجود ندارد؛ اما به این معنا نیست که سلب در مرورد بعضری از افرراد نیرز
وجود ندارد).
بنابراین میگوییم :اگر بگوییم «زید» و سپس لفظی که بیانگر مقدار (و کمیت) اسرت را
در کنار محمول آن قرار دهیم (کره ایرن لفرظ مریتوانرد یکری از الفراظ« :هرر» و «هریچ» یرا
«بعضی» یا «چنین نیسرت کره هرر» باشرد) 2،و در ایرن حالرت ،محمرول نیرز مریتوانرد لفظری
(معنایی) کلی یا [جز ی] (شخصی) باشد ،در ایرن صرورت اگرر [محمرول] لفظری (معنرایی)
شخصی باشد ،مسلم است که افزودن هر و بعضی بر سرر آن در قضرایای موجبره ،بریفایرده
(هدر) است؛ مگر آنکه مراد از هر« ،کل» و مراد از بعضی« ،جزء» باشد و مرثالً گفتره شرود:
«این دست کل انگشتان ،ساعد و بازو را تشکیل میدهد».

 .1ابنسینا در کتا العبارة (ص  ،46س 1791 ،12م) میگوید که قضیۀ «هر انسانی نویسنده اسرت» بایرد بره
نحو« :هر انسانی بالفعل نویسنده است» در نظر گرفته شود.
« .2لیس کل» به معنای «چنین نیست که هر» است که معادل «بعضی نیست» است .در متن ابنسینا «لیس کل»
به معنای اصلی آن ترجمه شده است و نه در معنای معادل آن.٭
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یا آنکه گفته شود« :این دست [ص ]55جز ی از بدن اسرت» ،کره در ایرن مثرال و ماننرد
آن« ،هر» و «بعضی»[ ،در حقیقت] سور به شمار نمیآینرد 1.بره هریچ وجره سرورهای «هرر» و
«بعضی» را به معنای فوق بهکار نمیبریم؛ و مراد از «هر» ،کل افراد [(کل مجموعی)] نیست؛
بلکه تک تک افراد است =([ .کل استغراقی ،کلُّ واحد)] و مراد از «بعضی» نیز جزء نیسرت؛
بلکه مراد بعضی از افرادی است که بره [وصرف عنروانی] موضروع متصرف مریشروند و در
تعریف (حد) [موضوع] مشارکت دارند 2.بنابراین وقتی میگوییم« :بعضی از انسانها» ،مرراد
ما برخی از کل انسانها است و با وجود آنکه آنها برخی [از افراد] هستند ،باز هم انسران بره
شمار میآیند و از کسانی هستند که انسان نامیده میشوند و دارای تعریف انسان هستند.

[قضیۀ شخصیه با محمول شخصی مسور]
بر این اساس هنگامی که سورهای «هر» و «بعضی» را در مورد محمول شخصری بره کرار
میبریم و میگوییم« :زید هر این شخص خاص است» ،به این معنا است که «زیرد هرر یرک
از افراد آن شخص است» ،قضیهای کاذ بیانکردهایم؛ زیرا آن شرخص خراص نمریتوانرد
بر تک تک افرادی که هر یک از آنهرا آن شرخص خراص هسرتند ،حمرل شرود و [برر ایرن
اساس] این عبارت بیمعنا است و به هیچ عنوان به صورت ایجابی صادق نیست و نقریض آن
که عبارت است از« :زید هر این شخص خاص نیست» ،صادق است.
بنابراین هنگامی که میگوییم« :زید بعضی از این شخص خاص است» ،قضیهای کراذ
بیان کردهایم ،و نقیض آن یعنی« :زید بعضی از این شخص خاص نیست» ،صادق است.

 .1در زبان عربی ،لفظ «کل» به اشتراک لفظی هم برای سور «هر» (در مقابل بعضری) و هرم بررای «کرل» (در
مقابل جزء) به کار میرود .تشکر ابنسینا بیشتر ناظر به این اشتراک لفظی در زبان عربی اسرت .از آنجرا کره
در زبان فارسی دو لفظ مختلف «هر» و «کل» برای این دو معنا وجود دارد ،این اشکال کمتر اتفاق مریافترد،

گرچه لفظ «همه» نیز در زبان فارسی میتواند به هر دو معنای فوق بهکار رود و باعث اشتباه شود.٭

 .2در این پاراگراف ،ابنسینا لغات «کل» و «بعض» را به ترتیب یکبار به جای سرورهای «هرر» و «بعضری» و
بار دیگر به جای «کل» و «جزء» به کار میبرد.
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و هنگامی که میگوییم« :زید هیچ یک از این شخص خاص نیست» ،گرچه در حقیقت
قضیهای صادق است؛ اما موهم کش نیز هست .این قضیه به این دلیرل مروهم کرش اسرت
که این توهم را ایجاد میکند که «این شخص» کلی است و دارای مصادیقی است کره زیرد
جزء آن مصادیق نیست .اما میدانیم که در قضایا به ایهامات آنها توجه نمریشرود؛ بلکره بره
معنایی که به صورت فینفسه دارند ،توجه میشود .در غیر این صرورت قضریۀ« :هرر انسرانی
سنگ نیست» ،کاذ خواهد بود؛ زیرا موهم آن است که بعضی از انسانهرا سرنگ هسرتند.
همچنین اگر [سوری که بر سرر محمرول شخصری مریآیرد] را سرالب جز ری قررار دهریم و
بگوییم« :زید چنین نیست که هر یک از این شخص خاص است» ،یعنی همۀ افرادی که این
شخص بر آنها حمل میشود ،نیست [ص ]56چنین قضیهای صحیل و صادق اسرت ،اگرچره
موهم کش نیز هست .یعنی موهم آن است که این شخص دارای مصادیق بسریار اسرت .در
صورتی که این قضیه صحیل و صادق است؛ زیرا از آنجا کره ایرن شرخص دارای مصرادیق
بسیاری نیست که بر آنها حمل شود ،این نتیجه به دست میآید که زید [(این شخص)] هیچ
یک از افرادی که نیست ،نمیباشد .چراکه معدوم (آنچه نیست) از کلیۀ امور موجود سلب
میشود ،و امر امر موجود ،امری معدوم یا اموری معدوم نیست و هنگامی که ممکرن نیسرت
که زید هر یک از افرادی که عمرو هستند باشد و [نیز ممکرن نیسرت کره زیرد هرر یرک از
افرادی که] عمرو نیستند ،باشد به [طریق اولی این قضیه] صحیل خواهد بود که« :زید چنرین
نیست که همۀ افراد عمرو است».

[قضیۀ شخصیه با محمول کلی مسور]
اما در صورتی که محمول قضیۀ [شخصیه] ،کلی باشد [(موجب کلی یرا سرالب کلری)]،
مانند آنکه بگوییم« :زید هر انسانی است» یا «هر حیوانی است» یرا «هرر نویسرندهای اسرت»،
قضیه حتماً کاذ خواهد بود.
بنابراین اگر بگوییم که« :زید هیچ یک از فالن امر نیست» ،در این حالت اگر مادۀ قضیه
امتناع باشد ،قضیه صادق است و اگر مادۀ قضیه ضرورت باشد[ ،قضیه] کاذ خواهد بود و
در صورتی که مادۀ قضیه امکان باشد ،صدق و کش قضیه مشخص نیست؛ بلکه بره عنروان
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مثال اگر زید نویسنده باشد ،قضیۀ« :زید هیچیک از نویسندگان نیست» ،کاذ خواهرد برود
و اگر زید نویسنده نباشد ،قضیۀ« :زید 1هیچیک از نویسندگان نیست» ،صرادق خواهرد برود.
اما در این حالت ،قضیه به صورت فی نفسه و بر اساس صرورت آن بیرانگر چیرزی نبروده [و
لزوماً صادق یا کاذ نیست] .به طور کلی در حمل امور ممکن برر اشرخاص معرین ،امکران
تعیین صدق و کش قضیه وجود ندارد.
اما در صورتی که سوری [که به محمول میافزاییم] ،موجب جز ی باشد ،قضریه برا مرادۀ
ضرورت ،صادق است .مانند آنکه بگوییم« :زید بعضی از انسان است»[ .چنین قضریهای] در
مادۀ امتناع ،کاذ است و در مادۀ امکان ،نامشخص (موقوف) است.
اما اگر سوری که به محمول میافزاییم ،سالب جز ی باشد ،ماننرد آنکره بگروییم« :زیرد
چنین نیست که هر یک از فالن امر است» ،چنرین قضریهای در تمرامی مرواد صرادق اسرت و
میتوانیم بگوییم که« :زید چنین نیست که هر حیوان است» و «چنرین نیسرت کره هرر سرنگ
باشد» و «چنین نیست که هر نویسنده است»؛ زیرا چگونه ممکن اسرت کره شخصری واحرد،
متصف به تمامی امور کلی شود [ص ]59

[قضایای مهمله و طبیعیه با محمول مسور]
اما ممکن است [به اشتباه] گمان شود که قضریۀ مهملرهای کره سرور ایجرا کلری را بره
محمول آن افزوده ایم ،در بعضی از موارد صرادق اسرت ،ماننرد آنکره بگروییم« :انسران هرر
ضاحک است»؛ اما این گمان نادرست است ،زیرا در قضیۀ مهمله ،مراد از «انسران» ،طبیعرت
و ماهیت انسان است و مراد از «هر ضاحک» ،تمامی مصادیقی است کره ضراحک هسرتند و
مسلم است که نمی توان طبیعت و ماهیت انسان را به این وصف متصف کرد که« :هرر یرک
از ضاحکها است» ،چراکه در این صورت یک انسان ،باید هر یرک از ضراحکهرا باشرد.
همچنین اگر انسان ،به نحو کلی نیز در نظر گرفته شود ،هیچ یک از ضاحکها نیست؛ بلکه

 .1ص  ،56س  :11چنانکه در دو نسخۀ دیگر آمده است ،به جای «او ال» بخوانید« :لیس و ال».
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آن امری کلی است که برر ترک ترک آنهرا حمرل مریشرود 1.هرمچنرین اگرر مرراد از «هرر
ضاحک» ،کل [مجموعی] ضراحک هرا ،یعنری تمرامی آنهرا بره صرورت یرکجرا باشرد ،آن
[معنایی را بیان نمیکند] که در بهکار بردن سور مد نظر داریم؛ اما با این وجرود[ ،در اینجرا]
چنررین معنررایی را [برررای سررور] در نظررر مرریگیررریم [و آن را بررسرری مررینمرراییم] .بنررابراین
میگوییم[ :در این حالت نیز] کلی بودن «انسان کلی» به معنای کل مجموعی ضرحاکهرا و
تمامی ضحاکها بودن نیست .این مطلب را در اینجا سربسته از ما بپشیر ،چراکره بایرد آن را
در جای دیگر توضیل داد و نیز [به این معنا نیست که] طبیعت (و ماهیت) انسان (بردون قیرد
کلیت یا جز یت) است .چگونه این معنا ممکن است در حرالی کره ترک ترک آنهرا برا کرل
مجموعی ضاحکها توصیف نمیگردند؛ اما تک ترک آنهرا برا «طبیعرت انسرانی» توصریف
میگردند اما اگر مراد از «هر ضاحک» ،مفهوم کلی ضاحک (از آن جهت که کلی است)
باشد ،بازهم به معنایی نیست که قصد ما از بهکار بردن [عبارت] «هر ضاحک» است.
اما میتوان« :انسان کلی ،ضاحک کلی است» را به صورت حملی صرادق دانسرت[زیررا
انسان و ضاحک دو مفهوم کلی هستند که دارای مصادیق یکسانی میباشند] .اما نمریتوانرد
در مورد «طبیعت انسان» صادق باشد؛ زیرا طبیعت انسان« ،ضراحک کلری» نیسرت .چررا کره
اگر چنین میبود از آنجا که طبیعت انسان در هر شخصری موجرود اسرت ،بایرد هرر انسرانی،
ضاحک کلی میبود.
آنچه گفته شد در مورد مادۀ ضرورت بود؛ اما در مرادۀ امتنراع و امکران ،کراذ برودن
قضیۀ [مهملهای که دارای سور موجب کلی در ناحیۀ محمرول اسرت] ،واضرل اسرت .ماننرد
آنکه (به هر معنایی که در نظر بگیریم) ،بگوییم« :انسران هرر سرنگ اسرت»؛ یرا «انسران هرر
نویسنده است».

 .1ص  ،59س  :6انتظار میرود که ضمیر «منها»؛ به صورت «منهم» ذکر شود که در آن ضرمیر جمرع مسرتتر
«هم» به «ضحک» بر میگردد؛ اما این تصحیل نیز قانع کننده نیست!
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در صورتی که سور کلی به کار رفته ،سالب باشد [(سور سرالب کلری)] ،قضریه در مرادۀ
«ضرورت اعم» کاذ است .بنرابراین اگرر بگروییم« :انسران هریچ حیروان نیسرت» ،قضریهای
کاذ بیان کردهایم[ .ص ]58
و در مادۀ «ضرورت مساوی» اگر بگوییم« :انسان هیچیک از ضاحکها نیست» ،در ایرن
حالت مراد از «انسان» ،انسان کلی است و مراد از آنکه «هیچ یرک از ضراحکهرا نیسرت»،
سلب وی از هر یک از افرادی است که تحت عنوان ضاحک قرار دارنرد .در ایرن صرورت
مراد آن است که هیچ یک از افرادی که تحرت عنروان ضراحک قررار دارنرد ،انسران کلری
نیستند و بالعکس و در نتیجه ،این قضیه صادق است .اما در صورتی که به ایرن نحرو در نظرر
گرفته نشود؛ یعنی اگر مراد از یرک ضراحک ،تمرامی افررادی باشرد کره بره آنهرا ضراحک
میگویند ،یعنی چه یک شخص خاص از ضاحکها 1و چه ضاحک کلی مورد نظرر باشرد،
قضیه کاذ است .و این نخستین مطلبی است که باید از لفظ این قضیه فهمید.
اما در مادۀ امتناع ،چنین قضیهای صادق است .مانند آنکه بگوییم« :انسان هریچچیرزی از
جنس سنگ نیست»،
اما در مادۀ امکان ،در صورتی قضیه صادق است که موضوع را به صرورت کلری (از آن
جهت که کلی است) در نظر بگیریم .مانند آنکه بگوییم« :انسان کلی از آن جهت که کلی
است ،هیچ یک از تک تک نویسندگان نیست».
و اگر مراد از موضوع ،طبیعت و ماهیت آن باشد ،این قضریه کراذ خواهرد برود .ماننرد
آنکه بگوییم« :انسان هیچیک از نویسندگان نیست».
اما اگر سور را به صورت موجب جز ی در نظر بگیریم ،قضریه در مرادۀ ضررورت عرام،
صادق است .مانند آنکه بگوییم« :انسان بعضی (نوعی) از حیوان است».
اما این قضیه در مادۀ ضرورت مسراوی ،ضررورتاً صرادق نیسرت .ماننرد آنکره بگروییم:
«انسان بعضی از ضاحکها است»؛ زیرا اگر طبیعت انسان یا انسان کلری را در نظرر بگیرریم،

 .1ص  ،58س  :6کلمۀ «شخصاً» را حشف کنید.
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صدق این قضیه ،ضروری نخواهد برود و اگرر مرراد از «انسران» ،یکری از [مصرادیق] فرضری
انسان باشد ،به این دلیل که [مصداق مورد نظر نیز] انسان است ،این قضیه صرادق اسرت؛ امرا
در مادۀ امتناع ،هنگامی که میگوییم« :انسان بعضی (نوعی) از سنگ اسرت» ،قضریه کراذ
است.
اما اگر سور را به صورت سالب جز ی در نظر بگیریم ،به اعتبار آنچه پی

از این ذکرر

کردیم ،در مادۀ ضرورت صادق است .مانند ایرن سرخن کره« :انسران چنرین نیسرت کره هرر
حیوان است» و «چنین نیست که هر ضاحک است» و همچنین در مادۀ امتنراع صرادق اسرت.
چرا که انسان هر سنگ نیست و همچنین در مادۀ امکان صادق است .چرا کره انسران چنرین
نیست که هر نویسنده است .همانطور که« :انسان هر نویسنده است» قضیهای کاذ است.
اکنون به قضایای محصوره میپردازیم .چرا که رسم [منطقدانان] اینگونه است که ایرن
قضایا را مورد بررسی قرارمیدهند ،و قضایای دیگر را بررسی نمیکنند[ .ص]57
فصل نهم[ :بحثی] در صدق و کذب قضایای محصوره
[ .0قضایای موجبۀ کلیه با محمول مسور]
[ .0.0محمول با سور ایجاب کلی]

اگر موضوع و محمول [قضیه] مسور به سور کلی گردند ،قضیۀ موجبره در هریچ یرک از
مواد صادق نخواهد بود .مانند آنکه بگوییم« :هر انسانی هر حیوان اسرت» یرا «هرر ضراحک
است» یا «هر انسانی هر سنگ است» یا «هر نویسنده است».
اما برخی از افراد گمان کردهاند که اینکه میگوییم« :هر انسرانی هرر ضراحک اسرت»،
صادق است ،به این معنا است که کل انسانها ،کل ضرحاکهرا را تشرکیل مریدهنرد؛ ولری
[پی

از این] دانستی که این سخن دارای چه خطاها و لغز هایی است.

[ .1.0محمول با سور سالب کلی]

در صورتی که سوری که به محمول میافزاییم« ،کلی سالب» (سالب کلی) باشرد ،ماننرد
آنکه بگوییم« :هر انسانی هریچ یرک از فرالن چیرز نیسرت» ،چنرین قضریهای در مرورد مرادۀ
ضرورت کاذ است .مانند آنکه بگوییم« :هر انسانی هیچ حیوان (یا ضاحک) نیست».
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از این در مورد مادۀ امکان حکم گردید[ ،ایرن

قضیه] در مادۀ امکان به نحو جز ی صادق است 1.پس بره همرین نحرو ،ایرن سرخن کره« :هرر
انسانی هیچ یک از نویسندگان نیست» ،سخنی کاذ اسرت .چررا کره همرۀ انسرانهرا چنرین
نیسررتند .بلکرره آن عررده از انسررانهررا کرره غیرنویسررندهانررد ،کسررانی هسررتند کرره هرریچ یررک از
نویسندگان به شرمار نمریآینرد؛ امرا نمریتروان در مرورد بعضری از نویسرندگان گفرت کره:
«هیچیک از نویسندگان نیستند»[ .زیرا] انسان بودن عامتر از هیچ یک از نویسرندگان نبرودن
است [بنابراین در مورد عدهای از انسانها میتوان گفت که هیچ کدام نویسنده نیسرتند و در
مورد عدهای از آنها نمیتوان گفت که هیچ کدام نویسنده نیستند] .مگر آنکه مادۀ قضیه به
نحوی باشد که در گششته به آن اشراره کرردیم؛ [البتره] اگرر [ص[ ]61چنرین حرالتی] جرایز
باشد 2.بنابراین در این حالت است که کسی که قصد اظهار نظر دارد (واقف) نمیتواند جرز

 .1این مطلب اشارهای است به نظری مشهور که در کتا العبارة (ص  ،49س  )14-19بیران شرده اسرت« :و
اما الجزئیان فحکمهما فی الواجب و الممتنع حکم الکلیین .و اما فی الممکن فالمشهور هو انه يجب ان تصدقا
جمیعا ،لکن البین من امرهم انهما قد يصدقان فی ما ة الممکن ...و اما ان ذلك يجب وجوباً فهو امر ال يب ین
بنفسه للمبتديء» .به نظر میرسد منظور ابنسین ا این اسرت کره گرچره از نظرر فلسرفی ،هریچ احتمرالی منتفری
نیست؛ اما با این وجود ،چنین حقیقتی برای فردی مبتدی که مشغول مطالعۀ منطق است و کسی کره تراکنون
به درک حقایق مابعدالطبیعی نا ل نشده است ،آشکار نیست.

 .2به نظر میرسد که این مطلب مربوط به به بخشی است که در کتا

العبارة به دنبال نقل قول ذکر شده در

یادداشت قبلی میآید .ر.ک :کتا العبرارة( ،ص  ،49س  19الری :ص  ،48س « :)3فان ه ال يج ب عن ده ان
يکون المحمول الذي من ما ة الممکن موجو اً ال محالة فی بعض الموضوع معدوماً فی بعي ه ،ف ان المبت دي ال
يستنکر ان يکون شیء هو من جملة ال ممکنات البعیدة الغريبة ،ثم يتفق ان ال يوجد البت ة لش یء م ن اش ياص
النوع فی زمن من ارزمنة» و یا آنکه ممکن است به متن دیگری از العبارة( ،مقالرۀ اول ،فصرل  ،8ص ،56س
 )8-11مربوط باشد ،که در آن بیان شده است که حمل امور ممکن بر اشرخاص ،مسرتلزم صردق یرا کرش
قضیهای که این حمل در آن صورت میگیرد ،نیست.
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در موارد عینی ،حکم به صدق یا کش قضیه نماید 1.اما تحقیق و بررسی کامرل ایرن مسرئله
به صناعت و علمی غیر از منطق ارتباط دارد.

2

این قضیۀ [موجبۀ کلیه که دارای سور سالب کلی در ناحیۀ محمول است] در مادۀ امتنراع
صادق است .مانند آنکه بگوییم« :هر انسانی هیچیک از سنگها نیست».
[ .1.0محمول با سور موجب جزئی]

و اما در صورتی که سور محمول را «موجب جز ی» قررار دهریم ،ماننرد آنکره بگروییم:
«هر فالن چیزی بعضی (نوعی) از بهمان چیز است» ،چنین قضیهای در مادۀ ضرورت عرام و

3

ضرورت مساوی صادق است ،مانند آنکه بگروییم« :هرر انسرانی بعضری (نروعی) از حیروان
است» یا «بعضی (نوعی) از ضاحک است».
و این قضیه در مادههای امکان و امتناع کاذ است ،ماننرد آنکره بگروییم« :هرر انسرانی
بعضی (نوعی) از نویسندگان است» ،یا «هر انسانی بعضی (نوعی) از سنگ است».
[ .4.0محمول با سور سالب جزئی]

در صورتی که سور متصل به محمول را «سالب جز ی» قراردهیم ،مانند آنکره بگروییم:
«هر انسانی چنین نیست که هر فالن چیز است» ،چنین قضیهای [همواره] در مرادۀ ضررورت،
صادق است .مانند آنکه بگوییم « :هر انسرانی چنرین نیسرت کره هرر حیروان اسرت» و «چنرین
نیست که هر ضاحک است».
در مادۀ امتناع ،مانند آنکه بگوییم« :هر انسانی چنین نیست که هر سنگ است».
و در مادۀ امکان ،مانند آنکه بگوییم« :هر انسان چنین نیست که هر کاتب است».

 .1در اینجا کلمۀ «مواد» نباید به عنوان جهت ضمنی قضیه در نظر گرفته شود؛ بلکه وضرعیت خاصری هسرتند
که در آن وضعیت ،امکان صدق یا کش قضیه وجود دارد.
 .2یعنی مابعدالطبیعه.
 .3ص  ،61س  :5بر اساس تمامی نسخه بدلها (بهجز یک مورد) ،بین کلمات «العرام» و «المسراوی» ،حررف
«و» اضافه شود.
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[ .1قضیۀ سالبۀ کلیه با محمول مسور]
[ .0.1محمول با سور موجب کلی]

اما در صورتی که موضوع ،مسور به سرور «سرالب کلری» باشرد و سرپس سرور «موجرب
کلی» بر سر محمول درآید ،مانند آنکه بگوییم« :هیچ انسانی نیست که هر فالن چیز باشد»،
چنین قضیهای [همواره] در مادۀ ضرورت ،صادق است .مانند آن که بگروییم« :هریچ انسرانی
هر حیوان نیست» و «هر ضحاک نیست».
در مادۀ امتناع مانند آنکه بگوییم« :هیچ انسانی نیست که هر سنگ باشد».
و در مادۀ امکان مانند آنکه بگوییم« :هیچ انسانی نیست که هر نویسنده باشد».
[ .1.1محمول با سور سالب کلی]

اگر سور «سالب کلی» را به محمول بیفزاییم ،مانند آنکه بگروییم« :هریچ انسرانی نیسرت
که هیچ فالن چیز نباشد» ،چنین قضیهای در مادۀ ضرورت صادق است؛ زیررا« :هریچ انسرانی
نیست که هیچیک از حیوانات (و یا هر یک از ضاحکها) نباشد» 1و چنین قضیهای در مادۀ
امکان کاذ است .پس این مطلب کاذ است که بگوییم« 2:هیچیرک از انسرانهرا نیسرت
که [ص ]61هیچیک از نویسندگان نباشد» 3.بنابراین معنای این قضیه آن است که هرر یرک
از انسان هایی را که در نظر بگیریم ،ضروری است که یکی از نویسندگان باشد .چرا کره در
میان آنها فردی وجود ندارد که بر او «هیچ نویسنده نبودن» صدق نماید و کاذ برودن ایرن
مطلب بسیار واضل است؛ اما مفسر متأخری که این عده به او اعتماد کرردهانرد ،گفتره اسرت
که این قضیه صادق است[ ،در صورتی که] این قضریه در مرادۀ امتنراع کراذ اسرت ،ماننرد
آنکه بگوییم« :هیچ انسانی نیست که هیچیک از سنگها نباشد» 4،که قضیۀ کاذبی است.

 .1قضیۀ« :هیچ انسانی نیست که هیچیک از حیوانات نباشرد» ،معرادل اسرت برا قضریۀ« :هرر انسرانی بعضری از

حیوانات است» .٭

 .2ص ،61س :15حرف «و» قبل از «لیس» را حشف کنید.

 .3این قضیه معادل است با «هر انسانی بعضی از نویسندگان است» .٭

 .4زیرا این قضیه معادل است با قضیۀ« :هر انسانی بعضی از سنگها است» .٭
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[ .1.1محمول با سور موجب جزئی]

در صورتی که سوری که به محمول می افرزاییم« ،موجرب جز ری» باشرد ،ماننرد آنکره
بگوییم« :هیچ انسانی نیست که بعضی (نوعی) از فالن چیرز باشرد» ،چنرین قضریهای در مرادۀ
ضرورت کاذ است .مانند آنکه بگوییم« :هیچ انسانی نیست که بعضی (نروعی) از حیروان
(یا بعضی از ضحاک) باشد».
و چنین قضیهای در مادۀ امکان [نیز] کراذ اسرت .ماننرد آنکره بگروییم« :هریچ انسرانی
نیست که بعضی (نوعی) از نویسندگان باشد» ،مگر به اعتباری که میدانری [یعنری بعضری را
به معنای جزء در نظر بگیرریم] .چنرین قضریهای در مرادۀ امتنراع صرادق اسرت .ماننرد آنکره
بگوییم« :هیچ انسانی نیست که بعضی (نوعی) از سنگ باشد».
[ .4.1محمول با سور سالب جزئی]

در صورتی که سوری که بره محمرول مریافرزاییم« ،سرالب جز ری» باشرد ،ماننرد آنکره
بگوییم« :هیچ انسانی نیست که چنین نیست که هر فالن چیز است» ،چنین قضریهای در مرادۀ
ضرورت کاذ است .مانند آنکه بگوییم « :هریچ انسرانی نیسرت کره چنرین نیسرت کره هرر
حیوان باشد» یا «چنین نیست که هر ضحاک باشد».
و همین مطلب [یعنی کاذ بودن قضیه] در مورد مرادۀ امکران نیرز مطررم اسرت .ماننرد
آنکه بگوییم« :هیچ انسانی نیست که چنین نیست که هر نویسنده باشد».
چنین قضیهای در مادۀ امتناع نیز کاذ است .مانند آنکه بگروییم« :هریچ انسرانی نیسرت
که چنین نیست که هر سنگ است».
[ 1و  .4قضایای موجبۀ جزئیه و سالبۀ جزئیه با محمول مسور]

[ص  ،62س  1:]4-2در صورتی که سوری که به همراه موضوع است« ،موجرب جز ری»
باشد[ ،قضیه] در صورتی کاذ است که قضیهای که با قضیۀ نخست در تمامی اجزاء جملره
 .1متن (ص  ،61س  )14-16که به اشتباه نوشته شده است را حرشف مریکرنم .زیررا بخر

مرشکور پرس از

اعمال تصحیحات ،چیزی جز تکرار مطالب ص  ،62س  2-4نیست ،در اینجا ترجمرهای از متن اصالم شردۀ
ص  ،61س  14-16را ذکرر مینماییرم« :در صورترری کره سروری کره بره همرراه موضروع (بره جرای ←
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مشابه است و دارای سور سالب کلی در ناحیرۀ موضروع اسرت ،صرادق باشرد و در صرورتی
صادق است که قضیۀ مشابه آن [با سور سالب کلری ] ،کراذ باشرد .ایرن مسرئله را خرودت
بررسی و امتحان کن.

1

[ص ،61س 16الی :ص ،62س :]2مفسر مشکور گمان کرده است که [قضیۀ]« :بعضی از
انسانها هیچیک از نویسندگان نیستند»[ ،ص ]62قضیهای کاذ است که این مطلرب نیرز از
اشتباهات وی به شمار میآید ،چرا که این قضریه صرادق اسرت ،زیررا «بریسرواد» برا وجرود
آنکه بعضی از انسان است ،جزء هیچیک از نویسندگان نیست.
[ص ،62س :]4در صورتی که سوری که بر سر موضوع در آمده اسرت «سرالب جز ری»
باشد ،قضیه به شرطی صادق است کره قضریهای کره محمرول آن مشرابه ایرن قضریه اسرت و
دارای سور موجب کلی در ناحیۀ موضوع است ،کاذ باشد .این مطلب را خودت بررسری
و امتحان کن.

2

[کاربرد قضایای دارای سور]

پس نباید به سخنان کسی که میگوید« :این قضایا بیفایده (مرذوله) هستند و نباید آنهرا
را بهکار برد» ،توجه نماییم .البته [از میان این قضایا] ،قضرایای کراذ ایرنگونرهانرد [و قابرل
استفاده نیستند] ،اما قضایای صادق آنها چنین نیسرتند و سرور در آنهرا جز ری از محمرول بره
شمار میآید[ .در این قضایا] سور و جزء دیگری که همراه آن است ،یک امر واحد در نظر

→«محمول» بخوانید« :موضوع») است« ،موجب جز ری» باشرد ،قضریه در صرورتی صرادق اسرت کره قضریۀ
مشابه با آن که دارای سور سالب کلی (به جای «موجب کلری» بخوانیرد« :سرالب کلری») در ناحیرۀ موضروع
است ،کاذ باشد و در صورتی کاذ است که قضیۀ مشابه آن ،صادق باشد .این مسئله را خرودت بررسری
و امتحان کن»( .متن ص  ،61س  16الی :ص  ،62س )2باید بالفاصله بعد از یکی از این دو متن بیاید :یعنری
یا متن صفحۀ  ،61س  14-16و یا متن ص ،62س 2-4؛ چرا که به نوع خاصی از طبقرهبنردی قضرایا مربروط
است که به آن در این متنها اشاره شده است .من دلیل قانع کنندهای برای این اشتباه نگارشی نیافتهام.

 .1زیرا قضیه موجبۀ جز یه نقیض قضیۀ سالبه کلیه است .٭
 .2زیرا قضیۀ سالبۀ جز یه نقیض قضیۀ موجبۀ کلیه است .٭
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گرفتهمیشوند که [به همراه یکدیگر] به نحو ایجابی و یا سلبی بر موضوع حمل میگردنرد.
بنابراین اگر استفاده از اینگونه قضایا در موضعی مفید بود ،آن را بهکار ببر ،همانطرور کره
سایر قضایایی را که محمول آنها دارای سور نیستند ،بهکار میبری.
و کسی که گفته است« :هیچ یک از این قضایا به دلیل «معانی» آنها صادق نیسرتند؛ زیررا
بعضی از آنها [بهطور همزمان] در هر سه ماده صادقند و بعضی دیگرر [برهطرور همزمران] در
مادۀ ضرورت و امکان 1صادقند و چنین قضایایی هیچگاه موجبۀ صررف و یرا سرالبۀ صررف
نیستند» ،چنین کسی بیهوده سخن گفته است .چراکه اوالً ،اگر محمولهای این قضرایا را بره
اجزاء آن تجزیه کنیم ،میان [این اجزاء یعنی سور و جزء دیگر] نسبتی برقرار اسرت کره غیرر
از نسبتی است که [میان اجزاء اصلی] در خود قضیه [(موضوع و محمول)] وجرود دارد و در
این صورت قضیهها به اعتبار اجزاء خود حاالتی پیدا میکنند که مخالف احروالی اسرت کره
محمول به نحو کلی در نسبت با موضوع دارد .بره نحروی کره محمرول ممکرن اسرت دارای
اجزاء سالب باشد؛ اما [با این وجود] قضیه ،موجبه باشد .بنابراین [اجزاء محمول] احکرامی را
که قضیه از جهت موضوع و محمول خود دارد ،تغییر نمیدهند ،اگرچه [مریتواننرد] باعرث
وجود احکامی خاصتر و متأخرتر نسبت به قضیه گردند.
[و ثانیاً ]،تنها قضایای صادق هستند که به آنها توجه میشود و از آنها اسرتفاده مریشرود،
[ص ]63بنابراین اگر قضیهای صادق بود ،آن را در موردی که مناسب است بهکار ببرر 2و بره
این مطلب توجه نکن که علت صدق آن چه چیزی است .چرا که وقتری قضریهای را کره بره
هر دلیلی صادق است به کار ببری ،ترا به مقصودت میرساند؛ اما سخن آن فررد کره گفرت
این قضایا به دلیل «معانی» آنها صادق نیستند [صحیل نیست؛ زیرا] اگر مرراد وی از «معنری»،
ایجا و سلبی است که از قضیه به دست میآید ،دچار اشتباه شده است؛ چررا کره ایجرا
در قضیۀ صادق ،صادق است و در قضیۀ کراذ  ،کراذ اسرت و اگرر مرراد وی از «معنری»

 .1ص  ،62س :11به جای «الممتنع» بخوانید« :الممکن».
 .2ص 63؛ س  :1به جای «فیه» بخوانید« :فیها».
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صورت قضیه است ،باز هم اشتباه کرده است ،چرا که صدقی که در قضریه واقرع مریشرود؛
دا ماً از صورت قضیه تبعیت میکند و اما قیاسی که وی برای اثبات سخن خود تشرکیل داد
و به آن احتجاج نمود ،به همین نحو اشتباه است[ .زیرا] قیاس وی چنرین اسرت« :ایرن قضرایا
در هر سه ماده (یا در دو مادۀ متضاد) صادق هستند و قضریهای کره ایرنگونره باشرد ،از نظرر
معنی صادق نیست»[ .در این قیاس] مقدمۀ دوم وی غیرقابل قبول است ،چراکه قضیۀ صرادق
تنها به دلیل صدق معنی ،صادق است و قضیۀ صادق و قضیۀ کاذ  ،صدق و کش خرود را
به این دلیل به دست نمیآورند که آیا شامل هر سه ماده هستند یا نه؛ بلکه بر اساس موافقت
یا عدم موافقت قضیه با وجود و مطابقت یا عدم مطابقت آن [با حقیقت] است [کره متصرف
به صدق و کش میشود] ،چه این امر در یک ماده ر دهد یا در بیشتر از یک ماده.
اما اینکه گفته است که این قضایا موجبۀ صرف و یرا سرالبۀ صررف نیسرتند نیرز سرخنی
باطل است؛ چرا که در ایجا و سلب ،ناخالصی و خلوص وجود ندارد .به دلیل آنکره هرر
معنایی که محمول قضیه قرارگیرد و به وجود آن برای موضوع حکم شرود ،چنرین قضریهای
در هر حال ،موجبه است و هر معنایی که محمول قضریه قرارگیررد و بره وجرود نداشرتن آن
برای موضوع حکم شود ،چنین قضیهای در هر حال ،سالبه است .در نتیجه اگر «هرر حیروان»
یا «بعضی از حیوانات» یا «هیچ حیوان» یا «چنین نیست که هر حیوان» را به منزلۀ یک معنرای
واحد در نظر بگیریم ،مریتروانیم آنهرا را در کرل و یرکجرا ،محمرول [قضریه] قررار دهریم.
اینگونه نیست که [در این قضایا] محمول« ،حیوان» [به تنهایی] و یا «سور» [به تنهایی] باشرد
که جز ی از این عبارات هستند؛ بلکه محمول قضیه مجموع این دو لفظ است .حال اگر این
مجموع را به نحو ایجابی بر موضوع حمل کنیم ،قضیۀ ما حقیقتاً موجبره خواهرد برود و اگرر
آن را به نحو سلبی بر موضوع حمل کنیم [ص ]64قضیۀ ما در حقیقت سالبه خواهد برود .برا
این وجود[ ،در چنین حالتی] میتوانیم ایجا و سلب را بره صرورت کلری و جز ری برهکرار
ببریم .با این توضیحات ،دیگر تصور نکن که ایرن اجرزاء ،اجرزاء قضرایا هسرتند؛ بلکره آنهرا
اجزاء محمول را تشکیل میدهند .پس هنگرامی کره مریگروییم« :هرر انسرانی ،هریچ حیروان
نیست» ،مادۀ این محمول ،امتناع است ،اگر چه مادۀ جز ی از آن (یعنی «حیروان») ضررورت
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است و در این حالت« ،حیوان» محمول حقیقی نیست تا آنکه مرادۀ آن [در تعیرین صردق و
کش قضیه] اعتبار داشته باشد .بنابراین اگر چیزی در مرادهای صردق کنرد کره مرادۀ قضریۀ
[اصلی] نیست؛ بلکه مادۀ اجزاء محمول است ،این صدق ،صحیل نیست و سزاوار طرد شدن
است[ .و نمیتوان آن را پشیرفت] و نباید به امثال این گونه مسا ل التفات نمود.
[قضایای مسور با محمول دارای شبه سور]

و اما همچنین سخن کسی که گفت« :سور کلی اگر در کنار محمول قررارگیررد ،قضریه
صادق خواهد بود» ،مانند آنکه بگوییم« :هر انسانی قابلیت هرر حرفرهای را دارد» ،اشرتباه بره
شمار میآید .چراکه اینکه میگوییم« :در قضرایای منحرفره ،سرور در کنرار محمرول قررار
میگیرد» ،سخنی حقیقی نیست و سخن درست آن است که بگوییم سور را به همرراه امرری
دیگر ،محمول [قضیه] قرار میدهیم که آن امر دیگر اگر 1بره تنهرایی محمرول [قضریه] قررار
گیرد و سور به همراه آن نیایرد ،دارای احکرام [خراص خرود] اسرت .امرا اگرر سرور را وارد
نماییم و در کنار آن امر دیگر قررار دهریم و هرر دو را در حکرم یرک شریء واحرد در نظرر
بگیریم ،مجموع به دست آمده محمول ما را تشکیل میدهد .بنابراین آن امر مفرد به تنهرایی
محمول این قضایا نیست؛ بلکه به این دلیل به آن جزء دیگر [مجازاً] محمول گفتره مریشرود
که بحث در ابتدا در مورد کلی بودن موضوع و محمول بود و [سپس] گفته شد که نباید در
پی بیان کردن کلی بودن محمول باشریم؛ چررا کره مقصرود مرا ایرن نیسرت کره بیران نمراییم
محمول به نحو کلی یا جز ی برای شیئی (موضوعی) وجود دارد؛ بلکه [مرراد آن اسرت کره
بیان نماییم] طبیعت محمول (به هر نحوی که باشد) برای شیئی (موضوعی) وجود دارد .پس
اگر بخواهیم سروری بره محمرول بیفرزاییم ،قضریه را منحررف کرردهایرم و [در ایرن حالرت]
محمول [اولیه] ،محمول [حقیقی] نخواهرد برود ،بلکره جز ری از محمرول مریشرود .در ایرن
صورت صدق و کش بر اساس نسربت [ص[ ]65محمرول جدیرد کره] مجمروع آن جرزء و

 .1ص  ،64س  :11همانگونه که در برخی از نسخه بدلها ذکر شده است ،به جای «او» بخوانید« :لو».
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سور است با موضوع [قضیه] به دست میآید .به این دلیل است کره ایرن قضرایا را «منحرفره»
مینامند .معلم اول به این بحرث نپرداختره اسرت؛ بلکره کسرانی کره پرس از وی آمردهانرد و
عالقهمند به افزای

مباحث بودهاند ،به آن پرداختهاند[ ،یعنی] کسانی که دیگران را ملزم بره

اشتغال به امور غیرمهمی کردهاند که در آن مطالب ،غیر از تکثیر [بیهوده] ،دچرار خطرا 1نیرز
شدهاند.
اما در این قضیه که میگوییم« :هر انسانی قابلیت هرر حرفرهای را دارد» ،در اینجرا ،سرور
در کنار «حرفه» بهکار رفته است و «حرفه» محمول [حقیقی قضیه] نیست[ .یعنری] اگرر سرور
نمیبود ،محمول [قضیه] قرار نمیگرفت؛ بلکه جز ری از محمرول [حقیقری] اسرت[ .در ایرن
قضیه] محمول ،کل [این عبارت] ما که میگوییم« :قابلیت هر حرفهای را داشتن» است .پس
اگر بگوییم« :هر انسانی هر نوع قابلیتی برای [یک] حرفه دارد» یا «[هرر انسرانی] قابلیرت هرر
حرفهای را دارد» ،چنین قضیه ای منحرفه است .اما این سخن که« :انسان قابلیت هر حرفرهای
را دارد» ،قضیۀ منحرفه به شمار نمیآید ،چراکه [قضیۀ منحرفره در صرورتی تحقرق مرییابرد
که] سور ،بدون آنکه مضافالیه امر دیگری واقع شود [در جمله به کار رود] (یعنی مقرون
به جز ی از قضیه شود که در صورت نبودن سور ،آن جزء ،محمول قضیه تلقی میشود).
ضمیمۀ الف
2

ایررن ضررمیمه ،حرراوی ترجمررۀ بخشرری از «خالصررۀ کتررا العبررارة ارسررطو» در مررورد
مسورسازی محمول است که توسط ابنزُرعه نوشته شده است .این بخ

نمونرهای دیگرر و

متفاوت از نظریات ابنسینا است که نشان میدهد ،چگونه ایرن مسرئله در رسرالههرای منطرق
اسالمی مورد بررسی قرارگرفته است و به همان میزان جالرب توجره اسرت .مباحرث مطررم
شرده در ایرن خالصره ،بری

از آنکره برا دو فصرلی کره از ابرنسرینا نقرل گردیرد مشرابهت

داشته باشد ،با نظریات آمونیوس مشابهت دارد .این تفاوت از سنتی تفسیری ناشی شده است
 .1در ترجمۀ فارسی ،به جای کلمۀ «یحیطون» از نسخه بدل «یخطئون» استفاده شده است .٭
2. Epitome of Aristotle's PH.
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که در برخی از موارد توسط ابنسینا مرورد نقرد قرارگرفتره اسرت .امرا پری

از آغراز بحثری

مختصر در مورد این موضوعات ،ابتردا بره بررسری نویسرندۀ حقیقری ایرن خالصره از کترا
العبارة ارسطو میپردازیم.
این رسالهها که تحت عنوان «منطق ابنزُرعه» منتشر شدهاند 1،توسرط مصرححین آن ،بره
ابوعلی عیسی بن اسحاق بن زُرعه (378-331ق) منسو گردیده اسرت (فیلسروف مسریحیت
یعقوبی و شاگرد ر یس مکتب بغداد در فلسفه[ ،یعنی] یحیی بن عدی ،متروفی 346ق) ،ایرن
رسالهها خالصهای 2از کتا های ارسطو با عناوین زیر هستند :باریارمیناس = [3فریالعبرارة،
قضایا] ،آنالوطیقای اولی =[ 4تحلیل اول ،قیاس] و آنالوطیقای ثانی =[ 5تحلیل ثرانی ،برهران].
به نظر میرسد که این خالصهها ،بخ هایی از مجموعۀ کاملتری از رسالههرای منطقری را

تشکیل میدهند که شامل تفسیری از ایساغوجی [= کلیات خمس] فرفوریروس 6و مقروالت
ارسطو نیز بوده است .این مجموعه به صورت کم و بی

کامل ،در چندین نسرخۀ خطری در

سراسر دنیا موجود اسرت .مصرححین منطرق ابرنزُرعره ،مسرئلۀ تعیرین نویسرندۀ حقیقری ایرن
رسالهها را به صورت دقیق بررسی نکردهاند 9.خوشبختانه گرزار

دیگرری از خصوصریات

این مجموعه توسط محمدتقی دان پژوه در دست است 8و مطابق آن ،این مجموعه باید بره
ابنزُرعه تعلق داشته باشد .وی نظر خود را بر اساس صفحۀ آخر یک نسخۀ خطی بیان کرده
 .1ابنزُرعه1774( ،م).
 .2رساله های پیرامون آنالوطیقای اول و ثرانی« ،جوامرع» نامیرده مریشروند ،ر.ک :ابرنزُرعره( ،ص ،73س،4
1774م).
3. Peri Hermeneias.
4. Prior Analytics.
5. Posterior Analytics.
6. Porphyry.

 .9مصححین رساله اشاره کردهاند که در تصحیل رساله ،از سه نسخۀ خطی تهران استفاده کردهانرد؛ امرا نرام
آنها را ذکر نکردهاند.
 .8ر.ک :ابنمقفع( ،مقدمۀ فارسری ،ص 1798 ،36-39م)( ،از همکرارم اسرتاد حسرین معصرومی همردانی از
دانشگاه صنعتی شریف ،واقع در تهران ،به خاطر کمک ایشان در خواندن این متن سپاسگزارم).
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است که توضریل زیرادی در مرورد آن نرداده اسرت .ایرن مطلرب در انتهرای رسرالۀ خالصرۀ
«مقوالت» به صورت زیر آمده است:
«و ههنا يقطع ارسطاطالیس الکالم فی المقوالت بأسره و به تمّ کتاب معانی ايساغوجی و
شرح غرض ارسطوطالیس فی المقوالت من کتاب اغراض ارسطوطالیس المنطقی ة للرج ل
الحکیم أبی علی عیسی ابن أبی زرعه النصرانی المتول د ف ی ذي الحج ة  333م ن الهج رة
الياتمیة و المتوفی لسبع بقین من شهر شعبان  393منها».

1

«در اینجا ارسطو بحث خود را در مورد مقوالت به پایان میبرد و در نتیجه کتا معرانی
ایساغوجی و شرم مقاصد ارسطو در مقوالت که بخشی از کتا اغراض ارسرطو در منطرق
است ،به پایان میرسد و این کتا توسط مرد حکیم ،ابیعلی عیسی بن ابیزرعره مسریحی،
متولد ذی حجۀ  331از هجرت [پیامبر] خاتم و متوفی هفت روز مانده بره پایران شرعبان 378
هجری تألیف شده است».

2

اما این مجموعه از رسراله هرای منطقری ،پری

از ایرن ،براسراس تحقیقرات نروین بره نفرع

نویسندۀ دیگری «مصادره» شده و به وی منسو شده اسرت 3.برر خرالف مصرححین منطرق
ابنزُرعه ،محمدتقی دان پژوه از این انتسا آگاه بوده اسرت و بره ایرن نکتره توجره داشرته
 .1مقدمۀ دکتر محمدتقی دان پژوه بر المنطق البن المقفع ،ص  .36-39٭
 .2عنوان کتا معانی ایساغوجی و نیز عنوان کتا اغراض ارسطاطالیس المنطقیرۀ در یادداشرت مربروط بره
ابنزُرعه در الفهرست ابنندیم (یک کار کتا شناسی کره در سرال 789م399 /ق نوشرته شرده اسرت) ذکرر
شدهاند .ر.ک :ابن ندیم( ،ص  ،323س 1788 ،4-5م).
 .3این دوگانگی شرایط عجیبی ایجاد میکند .بدین نحو که بایرد گفرت ج.المیرر(( )J.Lameerص ،71-78
بهویژه ص 1776 ،76م) که قصد داشت «فهرست کاملی از همۀ نسخههای ...خالصۀ تقریظهای ابنطیب برر
ایساغوجی ،مقوالت ،فیالعبارة و آنالوطیقای اول و ثانی که برجای ماندهانرد» را ارا ره کنرد ،بعضری از آثرار
ابنطیب را از قلم انداخته است ،اگر چره [مری تروان گفرت کره وی توانسرته اسرت فهرسرت کراملی از آثرار
ابنطیب را ارا ه نماید؛ زیرا موارد به ظاهر باقیمانده] توسط محمردتقی دانر پرژوه بره نرام ابرن زرعره ثبرت
شدهاند ،ر.ک :ابنمقفع( ،ص 1798 ،35-39م).
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است که محققانی کره بره توصریف نسرخههرای خطری پرداخترهانرد کره شرامل تمرامی و یرا
بخ هایی از این رسالهها بودهانرد ،اشرتباه کرردهانرد و آنهرا را بره نویسرندۀ دیگرری نسربت
دادهاند .در واقع دو مورد از این نسخههای خطی 51 ،سرال پری

از ایرن توسرط س.اسرترن

1

بررسی شدهاند 2که یکی از آنها در کتابخانۀ بریتانیا با شمارۀ( :نسخۀ شررقی  )1561موجرود
است و شامل خالصههایی از ایساغوجی است و دیگری در «دفتر هند» 3واقع در شهر لنردن،
با شمارۀ( :نسخۀ شرقی  )3832قرار دارد که شامل خالصرههرایی از ایسراغوجی ،مقروالت و
آنالوطیقای ثانی است .در این دو نسرخۀ خطری ،ابتردای خالصرۀ ایسراغوجی افتراده اسرت و
بنابراین هیچ نشانهای از مؤلف آنها در دست نیسرت؛ امرا س.اسرترن برا مقایسرۀ دیباچرۀ ایرن
خالصه با نسخۀ موجود از شرم کبیر ایساغوجی 4که توسرط فیلسروف نسرطوریت مسریحی و
نمایندۀ دیگر مکتب بغداد یعنی ابوالفرج ابنطیّب (متوفی 435ق) نوشته شده است 5،به ایرن
نتیجه رسیده است که خالصههای ایساغوجی و نیز خالصههای مقوالت و آنالوطیقای ثانی،
خالصهای از حواشی ابنطیّب بر این کتا ها هستند و یا خالصههای حواشری برودهانرد کره
جزء ماخشهای ابنطیب بودهانرد 6.پرس از آن عبردالرحمن بردوی در مقالرهای کره در سرال
1794م منتشر کرد ،محتوای نسخۀ خطیای را شرم داد که آن را در هند یافته برود و شرامل
مجموعۀ کاملی از رسالههای مرورد بحرث مرا اسرت؛ امرا هرمچنران فاقرد نرام مؤلرف اسرت.
عبدالرحمن بدوی نیز ،در این مقاله با مقایسۀ مطالب مندرج در دیباچۀ خالصرۀ مقروالت برا

1. S.stern.

 .2استرن1759( ،م).
3. India Office.
4. Large Commentary on the Isagoge.

 .5ابنطیّب (عبداهلل ،پزشرک و فیلسروف مسریحی نسرطوری) ،وی سرالهرا در بیمارسرتان عضردی بغرداد بره
تدریس طب اشتغال داشت .ابنسینا نظرات وی را در طرب سرتوده اسرت؛ امرا آثرار فلسرفی وی را نکروه
کرده و او را در این فن کممایه دانسته است (برای اطالع بیشتر ،ر.ک :دا رةالمعارف بزرگ اسالمی ،مدخل

«ابوالفرج ابنطیب») .٭

 .6استرن( ،ص1759 ،425م).
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مطالب دیباچۀ شرم کبیر ابوالفرج ابن طیب بر کتا مقوالت ،به این نتیجه رسریده برود کره
خالصۀ مقوالت ،تلخیصی از اثر ابوالفرج است.

1

اکنون چگونه این مطالب را جمعبندی نماییم اطالعات مختصر موجود در صفحۀ آخر
نسخۀ خطی که توسط محمدتقی دان پژوه ذکر شده است در بادی امر ،استداللی قروی در
تأیید نویسنده بودن ابنزُرعه است که این عالِم برجسته به آن باور دارد و به نظر میرسد که
بر این اساس از س.استرن و عبدالرحمن بدوی ،به دلیل نسربت دادن رسرالههرای مرشکور بره
ابوالفرج ابنطیب ،انتقاد میکند .گرچه از طرف دیگر ،مشابهتهرای مرورد اشراره از سروی
این دو محقق (که هم در محتوا و هم در سبک نگار

رسالههای ایساغوجی و مقروالت برا

نسخۀ موجود از تفسیر بزرگ ابنطیب بر این کتا ها وجود دارد) ،حدس و گمران آنهرا را
قویاً تأیید میکند.
در مقاله ای با این حجم ،این امکان وجود ندارد تا بره ایرن مسرئله بره طرور قطعری پاسرخ
دهیم؛ بلکه کافی است به وجود این اختالف نظر آگاه باشیم .تنها مطالعهای دقیرق در مرورد
این رسالهها ،میتواند نتیجۀ نهایی را مشخصسازد.
همانطور که پی

از این ذکرگردید ،در مقایسه با نظررات ابرنسرینا ،نظرر ابرنزُرعره در

مورد مسورسازی محمول ،بیشتر برا نظررات آمونیروس شرباهت دارد .بره نظرر مریرسرد کره
مطالب زیر این ادعا را تأیید میکنند:
 .1ابن زُرعه مانند آمونیوس و برخالف ابنسینا ،هر شانزده قضیۀ دارای دو سرور را ذکرر
میکند .این مطلب نیازمند توضیل بیشتری است :هشت قضیهای که توسط ابنسرینا فهرسرت
شده اند ،دقیقاً به همان ترتیبی هستند که توسط آمونیوس ذکر شدهاند 2.بدین نحرو کره ایرن
 .1بدوی (ص1794 ،94م).
 .2نکتۀ دیگری که ابنسینا در آن از نظر آمونیوس طرفداری میکند ،این است که هر دوی آنها مروردی را
مطرم میکنند که آن را به عنوان قضیۀ دارای محمول «شبه مسرور» در نظرر مریگیرنرد ،ماننرد« :هرر انسرانی
پشیرای هر علمی است» .ممکن است اینگونه قضایا را تئوفراستوسی( )Theophrasteanبنامیم ،زیرا گزار
شده است که تئوفراستوس( )Theophrastusآنها را به عنوان قضایای دارای محمول مسور مطرم کررده←
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دو نفر ،سور موضوع را ثابت نگاه داشته و سپس سور محمول را تغییر دادهانرد و بره ترتیرب
قضایای زیر را ذکر کردهاند :موجبۀ کلیه ،سالبۀ کلیره ،موجبرۀ جز یره ،سرالبۀ جز یره (سرپس
همین ترتیب را برای تغییر سور موضوع اتخاذ کرردهانرد ،یعنری بررای یرک سرور خراص در
موضوع ،تمامی انواع سورهای ممکن را به محمول اختصاص دادهانرد) .برا ایرن تفراوت کره
گرچه ابنزُرعه نیز هر شانزده قضیه را فهرست میکنرد؛ امرا در عمرل رو

متفراوتی اتخراذ

میکند .بدین نحو که ابتدا سور محمول را ثابت نگاه میدارد و سپس سور موضوع را تغییرر
میدهد.

1

 .2ابنزُرعه مانند آمونیوس ،در هر یک از مواد قضایا ،قضیههایی کره دا رم الصرادق (یرا
دا م الکش ) هستند را از قضایایی که گاهی صادق و گاهی کاذبند ،جدا میکند.

→است .سپس معترضی آنها را به عنوان مثال نقضی برای این نظر ارا ه کرده است که قضایایی که به شرکل
«هر الف هر

است» هستند ،همیشه کاذبند .هم آمونیوس و هم ابنسینا این نروع از قضرایا را برا نشران دادن

اینکه سور دوم در آنها مربوط به محمول نیست؛ بلکه بخشی از محمول بهشمارمیآید ،کنرار نهرادهانرد .در
مورد نسبت دادن این نوع قضایا به تئوفراستوس ،ر.ک :فورتنباگ ،هوبی ،شرارپلس و گوتراس (شرمارۀ ،84
ص 1772 ،144-146م) .برای دستآورد آمونیوس در این موضوع ،ر.ک :آمونیوس( ،ص  ،119س  9الی:
ص  ،118س 1879 ،6م)؛ این دو نکته را با میگنوسی (( )Mignucciص 1783 ،38-41م) مقایسره کنیرد؛ در
مورد دستآورد ابنسینا در همین موضوع ،ر.ک :العبارة( ،ص  ،64س  8الی :ص  ،65س 1791 ،8م)
 .1این رویه در متن مجهول المؤلفی که توسط تاران تصحیل شده است ،در مورد  16قضیۀ دارای دو سرور،
دنبال شده است .شخص ناشناس در اولین فهرست خود ،با ثابت نگاه داشتن سور محمول ،سرور موضروع را
به این ترتیب تغییر میدهد :موجب کلی ،سالب جز ی ،موجب جز ی ،سالب کلی .از آنجرا کره هردف فررد
ناشناس ،فهرستکردن جفتهای متناقض بوده است ،این ترتیب را اتخراذ کررده اسرت .او ایرن فهرسرت را
تکرار کرد؛ زیرا به نظر میرسد وی نیز مانند آمونیوس گمان میکنرد کره مریتروان نقریض قضریۀ دارای دو
سور را با نقیضکردن سور متعلق به موضروع یا سرور متعلرق بره محمرول ،بره دسرت آورد .بررای ایرن دو
فهرست ،ر.ک :تاران ،مؤلفی ناشناخته ،شرم العبارة (ص 1798 ،41-43م) .برای بررسی وجرود ایرن نظریره
در آمونیوس که اندکی پی

به آن اشاره شد ر.ک( :آمونیوس ،ص  ،115س 1879 ،21-26م).
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 .3ابنزُرعه دلیل مشابهی برای کاذ بودن قضریۀ موجبرۀ کلیرهای دارد کره دارای سرور
موجب کلی در ناحیۀ محمول است .ابنزُرعه ،ادعا میکند که اگرر قضریۀ« :هرر انسرانی هرر
حیوان است» صادق باشد ،الزم میآید تا به عنوان مثرال :سرقراط همرۀ نروعهرایی باشرد کره
تحت جنس حیوان هستند ،یعنی پرنده ،روباه و غیره باشد .بهطور مشابه ،آمونیوس نیز همین
استدالل را مطرم میکند .هرچند مثالهای او در مورد انرواع حیوانراتی کره هرر انسران بایرد
باشد ،متفاوت است« :اسب ،گاو و همۀ نوعهای دیگر».

1

 .4آمونیوس ادعا میکند که قضایای دارای محمول مسور ،بیفایده یا اضرافی هسرتند و
معتقد است که حتی موارد به ظاهر صادقی از این قضایا میتوانند به وسریلۀ تبیرین صرحیحی
از آنچه بعداً شبه سور 2نامیده شدهاند ،کنارگشاشته شوند .کسانی که در این مورد بره ذکرر
مثال پرداختهاند ،مثالهای خود را از قول افالطون و ارسطو (دو مرجع فلسفی برای مفسرران
قدیمی) بیان کردهاند .مثالی که از افالطون (اولین فرد) اخش شده ،چنین است« :علرم خطابره
نوعی تجربه است» («تجربۀٌ مّا» است).)empeiria tis( 3
و مثالی که از ارسطو (دومین فرد) اخش شرده ،چنرین اسرت« :نفرس نروعی فعلیرت دارد»
(«فعلیۀٌ مّا» است).)entelekheia tis( 4
به نظر آمونیوس »tis« ،در یونانی [(«ما» در عربی و «نوعی» در فارسی)] در این دو مثرال،
نق

سور را بازی نمیکند؛ بلکه برای ایرن اسرت کره نشران دهرد «در ایرن قضرایا محمرول

نمیتواند جای موضوع را بگیرد ،بلکه جنس آن است و نیازمنرد اضرافهکرردن نروعی فصرل
است تا از این طریق تعریف کاملی از موضوع ارا ه شود» 5.کل اسرتدالل آمونیروس در ایرن
باره عیناً توسط ابنزُرعه به همراه مثالهای افالطون و ارسطو ،تکرار شده است.
 .1آمونیوس( .ص  ،111س 1879 ،19-21م)
2. Pseudo-quantifier.

 .3گرگیاس ( .c462 )Gorgiasدر ابنزُرعه  Empeiriaبه «قوه» (استعداد یا توانایی) ترجمه شده است.
 .4فی النفس ،فصل .414a29 ،2
 .5من جملۀ آمونیوس را از ترجمۀ بالنک نقل کردهام( .آمونیوس ،ص  ،116س 1879 ،32-119م)
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در دو قسمت از فصل نهم از مقالۀ نخست کتا العبارة 1ابنسینا با استفاده از شیوۀ رایرج

خود در کتا شفا ،به «مفسر متأخری که این افرراد بره او اعتمراد کرردهانرد» 2یرا «بره مفسرر
مشکور» 3اشاره میکند .آنگاه در موقع بحث در مورد کراربرد قضرایای دارای دو سرور بره
فردی اشاره میکند 4که گفته است« :هیچ یک از این قضرایا بره دلیرل «معرانی» آنهرا صرادق
نیستند؛ زیرا بعضی از آنها به طور همزمان در هر سه مراده صرادقند و برخری دیگرر بره طرور
همزمان در مادۀ ضرورت و امکان صادقند و چنین قضایایی هیچگاه موجبۀ صررف و سرالبۀ
صرف نیستند» 5.آیا مفسر مشکور و مؤلف دو استداللی که بر ضرد قضرایای دارای محمرول
مسور ذکر شدهاند ،یک شخص هستند و اگر اینگونه است ،آیا راهی برای کشف هویت
این فرد وجود دارد متأسفانه توضیحی که توسط ابنسینا بیان شده است ،واضل و خرالی از
ابهام نیست .عنوان «مفسر متأخر» ممکرن اسرت نراظر بره یکری از شرارحان اسرکندرانی و یرا
مفسری عر باشد .به نظر میرسد این واقعیت که این مفسرر بره عنروان مرجعری بررای هرم
عصران ابنسینا و هرم چنرین شراید بررای کسرانی کره کمری پری

از وی برودهانرد توصریف

می شود ،دامنۀ نامزدهای ممکن را محدود میکند .بدین نحو که میتوان شارم اسرکندرانی
را آمونیوس و مفسر عر را بعضی از رؤسای مکتب بغداد دانست .در اینجا نیز مانند مسرئلۀ
تعیین نویسندۀ حقیقی رسالههای منطقی که منسو به ابنزُرعه هستند ،اطالعات موجرود مرا
تعیینکننده نیست و به ما اجازه نمیدهد که به نتیجرهگیرری قطعری و نهرایی برسریم؛ جالرب
توجه است که در متن زیر از ابنزُرعه ،تمامی نظریاتی که ابنسینا به آنها اشاره کررده اسرت
وجود دارد .با اطمینان میتوانیم به این نتیجه برسیم که این متن ،ال اقرل بیرانگر عقیردۀ رایرج
مفسرانی است که ابنسینا با آنها مخالفت کرده است.

 .1ابنسینا ،کتا العبارة (ص ،61س  3و 1791 ،19م).
« .2المفسر المتاخر الذي يعول علیه هوالء» (ص  ،61سطر  .)3٭
« .3المفسر المذکور» (ص  ،61سطر  .)19٭
« .4و الذي قال ان هذه لیست صا قه( »...ص  ،62سطر  .)11٭
( .5همان ،ص  ،62س  .)11-12ابنسینا دوباره به همین نویسنده در (ص  ،63س  6-8و )11اشاره میکند.
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( )1ابن سینا بخاطر این ادعا که در مادۀ امکان ،قضایایی به شکل زیرر صرادق هسرتند ،از
«مفسر متأخر» انتقاد میکنرد« :هریچ الرف نیسرت کره هریچ

نباشرد»؛ ایرن انتقراد در مرورد

قضایایی به صورت زیر است« :هیچ انسانی نیست که هیچیک از نویسندگان نباشد».
این ادعا در متن ابنزُرعه به چشم میخرورد (ص  46س  9و )7؛ امرا در مرتن آمونیروس
وجود ندارد.
( )2ابنسینا بهخاطر این ادعا که قضایایی به شکل زیر در مادۀ امکران کراذ هسرتند ،از
آن مفسر انتقاد میکند« :بعضی الف هیچ

است»؛ این انتقاد در مورد قضایایی بره صرورت

زیر است« :بعضی انسانها هیچیک از نویسندگان هستند»؛
این ادعا در متن ابنزُرعه (ص  ،46س  11و  )13مشاهده میشود؛ اما در متن آمونیروس
وجود ندارد.
( )3وقتی ابنسینا به خواننده توصیه میکند که به سخنان کسرانی کره معتقدنرد کره بایرد
قضایای دارای محمول مسور کنار گشاشته شوند ،توجه نکند؛ بیران او برا بیران ابرنزُرعره در
هنگام مطرمکردن همین درخواست ،مشابهت زیادی دارد:
ابنسینا (ص  ،62س )6-9
ابنزُرعه (ص  ،46س )13-14
و قد کنا قدمنا القول بان ه ذه المق دمات ثم ال تلتفت إلى ما يقال من «أن ه ذه کله ا
مرذولة ،فال تستعمل البتة».
مرذولة بأسرها...
همچنین میان نخستین استداللی که ابنسینا در رد کردن قضرایای دارای محمرول مسرور
[از قول مخالفان نقلمیکند] و صورتبندی این استدالل توسط ابنزُرعره (ص  ،46س -18
 )14مطابقت وجود دارد:
ابنزُرعه
(ص  ،46س )14-18
 ...من قبل ص دقها ف ی جمی ع الم وا و
کذبها فی جمیعها .او صدقها ف ی م ا تین
متقابلتین بمنزلة اليروري و الممک ن ،او
ک ذبها ف ی م ا تین متق ابلتین بمنزل ة
اليروري و الممکن .و القیاس فال يصلح
له مقدمات شبیهة بهذه الصفة .لک ن انم ا
يصلح له من المق دمات م ا ک ان ص دقه
بسبب ارامور.

ابنسینا
(ص  ،62س 11ر 11و ص  ،63س 8ر)9
و الذي قال إن ه ذه لیس ت ص ا قة رج ل
المعانى رن بعيها يصدق فى الموا الثالث و
بعيها يصدق فى الواجب و الممکن...
 ...إن هذه تصدق فى الم وا الثالث ة أو ف ى
ما تین متيا تین ،و ما يصدق کذلك فل یس
صا قاً فى المعنى.
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این سخن ابنزُرعه که قضایایی که در سه ماده (یا در دو مادۀ متضاد) صادق هسرتند ،بره
این دلیل که صدق آنها در نتیجۀ ارتباط آنها با وضعیت حقیقی امرور نیسرت ،بررای تشرکیل
قیاس منطقی بیفایدهاند ،پی

از وی ،حداقل به نحرو ضرمنی در سرخنان آمونیروس مطررم

شده است .ابنزُرعه به جای عبارت «وضعیت امور» ،1واهۀ عربری «امرر» (جمرع آن امرور) را
بهکار میبرد 2 .در مقابل ،واهۀ استفاده شده توسط ابرنسرینا کلمرۀ «معنرا» (جمرع آن معرانی)
است 3 .هر دوی این لغات (امر و معنا) ،توسط اسحاق بن حنین (متوفی 278ق) ،یعنی کسری
که کتا العبارة را به عربی ترجمه کرد ،در ترجمرۀ لغرت یونرانی « »pragmaاسرتفاده شرده
است .این کلمۀ یونانی ( )pragmataتوسرط اسرحاق برن حنرین در کترا العبرارة (فصرل،1
 )16a9به «معانی» ترجمره شرده اسرت 4،در حرالی کره وقتری همرین لغرت یونرانی در بخر
دیگری از کتا العبارة (فصل  18b38 ،7و  )17a33بهکار رفته است ،به واهۀ «امور» ترجمه
شده است .این مسئلۀ اخیر جالب توجه است؛ زیرا در عبارتی بهکار رفتره اسرت کره بره ایرن
معنا است که صدق قضایا به وضعیت حقیقی امرور بسرتگی دارد .ارسرطو مریگویرد:

5

'hoi

' logoi alētheis hōsper ta pragmataکه اسحاق بن حنین آن را به صرورت زیرر ترجمره
کرده است:
6

«کانت ارقاويل الصا قات انما تجري علی حسب معانیه ارمور» .

1. States of affairs.

« .2ما کان صدقه بسبب ارمور» (ابنزُرعه ،منطق ،ص .)46٭
« .3إن هذا لیست صا قة رجل المعانی» (ابنسینا ،العبارة ،ص .)62٭
 .4ر.ک :ارسطو ،کتا العبارة( ،ص  ،77س 1781 ،11م) .در کتا العبارة ،فصرل( 16b23 ،3ص  ،112س
1781 ،14م) مجدداً  pragmaبه «معنا» ترجمه شده است ،و در کتا العبرارة ،فصرل  19a38 ،9و فصرل ،12
( 21b28ص  ،115س 1781 ،6م) pragmata ،به «معانی» ترجمه شده است.
 .5در ترجمۀ آکریل( )Ackrillآمده است« :قضایا ،در مطابقت با آنچه اشیاء واقعی هستند ،صادق هسرتند».
(.)Statements are true according to how the actual things are.
 .6ر.ک :ارسطو ،کتا العبارة( ،ص  ،113س 1781 ،1-2م).
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این احتمال وجود دارد که ابنسینا در کتا فردی که از سخنان وی انتقاد مریکنرد ،بره
جای واهۀ «امور» کلمۀ «معانی» را خوانده باشد .این نکته نیز جالب توجه است کره او کلمرۀ
«معانی» را نه به عنوان وضعیت حقیقی امور یا واقعیتها ،بلکه به عنوان واهۀ مبهمری در نظرر
میگیرد که به معنای «محتوایی که از قضیه فهمیده میشود» 1و یا «صورت قضیه» است.

2

ممکن است که کسی وسوسه شود و فکر کند که بدین ترتیب قطعاتی از پازل را سرهم
کردهایم و راه حل این دو مسئله را [(تعیین مؤلف رساله و تعیین مفسری که ابرنسرینا از وی
انتقاد کرده است)] به دستآوردهایم .از آنجا کره مشرهور اسرت کره ابرنسرینا ،از ابروالفرج
ابنطیب که معاصر وی بوده است ،انتقاد کرده است ،میتروان گفرت کره در ایرن بحرث برا
مصداقی از انتقادهای ابنسینا مواجهیم که منسو کردن رسالههای منطقری بره ابرنطیرب را
بی

از منسو کردن آن به ابنزُرعه تقویت مریکنرد .مطمئنراً بایرد ایرن امکران را در نظرر

بگیریم؛ اما الزم است نسبت به استداللهایی که بر ضرد آن وجرود دارنرد نیرز توجره داشرته
باشیم .این استداللها عبارتند از:
اوال ً،بنظر نمیرسد که ابنسینا تمایل داشته باشد که ابنطیب را «مفسری که این افراد به
او اعتماد کردهاند» بنامد .گرچه وی در این عبارت نیز بر تفسیر وی صحّه نگشاشرته اسرت و
تنها این مطلب را از قول دیگران بیان کرده است (ابنسینا به خصوص به عنوان فیلسوفی که
در منطررق متخصررص اسررت ،نظررر خرروبی در مررورد ابررنطیررب نداشررت) .او در شررروع رسررالۀ
کوچکی با عنوان الر ّ علی کتاب ابیالفرج ابنالطیب مینویسد:
«انه قد کان يقع إلینا کتب يعملها الشیخ ابوالفرج ابن الطیب ،ا ام اللّه ع زه ،ف ی الط ب و
نجدها صحیحة مرضیة بيالف تصانیفه فی المنطق و الطبیعیات و ما يجري معه ا ،ث م وق ع
إلینا کالم له فی القوي الطبیعیة مشتمل علی عوي و حجج.»...

3

 .1ابنسینا ،العبارة (ص  ،63س 1791 ،3-4م)« :المعنی المعقول».
 .2همان ،ص  ،63س « :5صورة القيیة».
 .3این متن توسط یحیی مهدوی (ص 1754 ،116م) نقل شده است .این رسالۀ ابنسرینا توسرط هرر .ز .الکرن
((،)H.Z.Ülken.ص 1753 ،66-91م) منتشر شده است (من این مجلد را ندیدهام) .مشابه نظر مخالفی که←
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ثانیاً ،دو مطلب در سخنان ابنسینا وجود دارد که با متن ابنزُرعه مطابقرت نردارد .اولرین
مورد ،استفاده از لغت «معانی» به جای «امور» است که قبالً به آن اشاره شد .و مهمترر از آن،
این واقعیت است که او الزم دیده است تا این واهه را تفسیر کند .این عمل به این معنا است
که او احتماالً این لغت را در متنی که از آن انتقاد میکند ،دیده است [در صرورتی کره ایرن
کلمه در متن ابنزُرعه وجود ندارد] .مطلب دوم این است که چنان که ابرنسرینا بیران کررده
است ،نویسندهای که مورد انتقاد وی قرارگرفته اسرت ،بررای اثبرات ادعرای خرود مبنری برر
وابسته نبودن صدق قضایای دارای دو سور به «معرانی» ،قیاسری ترتیرب داده اسرت؛ امرا ایرن
قیاس به صورت صریل در متن ابنزُرعه به چشم نمیخورد ،هرچنرد مریتروان آن را از ایرن
متن بیرون کشید.
مطالبی که به آنها اشاره شد ،ما را از تعیین شتابزدۀ ابنزُرعه به عنوان مفسری که ابنسینا
به وی اشاره کرده است ،باز میدارد .تنها میتوان به این نتیجهگیری اکتفا کررد کره «مفسرر
متأخر» ،نمایندهای از سنت تفسیری است که ابنسینا خود را از آن دور نگه داشته است.
ترجمۀ متن ابنزُرعه در مورد مسورسازی محمول در زیر آمده است:
ابنزُرعه ،کتاب باریارمیناس

0

[ص ]44ارسطو پس از بیان این مطالب ،به تبیین این مسئله میپردازد که نمیتروان سرور
را به محمول افزود ،اگرچه میتوان آن را به موضوع اضرافه کررد( .مفسرران ارسرطو از ایرن

→ابنسینا در مورد ابنطیب داشته است ،در گزارشی آمده است که توسط یکی از شاگردان ابنسرینا ،بیران
شده است .ر.ک :ابنسینا( ،ص 1772 ،81-85م) .این متن توسط د.گوتره( ،ص 1788 ،64-92م) ترجمره و
تحلیل شده است.
( .1ص  ،44س  13الی :ص  ،49س 1774 ،8م) :ترجمۀ این بخ  ،مسرتقیماً از زبران عربری صرورت گرفتره
است و سپس با ترجمۀ انگلیسی دکتر حسناوی مقایسه شرده اسرت .الزم بره ذکرر اسرت کره مرتن عربری در
مواردی توسط دکتر حسناوی تصحیل شده است که متن تصحیل شده مبنای این ترجمه بوده اسرت .مروارد

تصحیل شده در پاورقی بیان گردیدهاند .٭
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سخن وی تعریف رسمی «سور» را به دست آوردهاند و آن را اینگونره بیران کرردهانرد کره:
«سور لفظی است که [بر سر موضوع میآید] و برا آن همرراه مریشرود») .ارسرطو دلیرل ایرن
مطلب را به صورت برهان خلف بیانکرده است و اینگونه استدالل کررده اسرت کره :اگرر
سور 1را به محمول بیفزاییم؛ شریفترین قضیه 2از نظر کمیت و کیفیت و ماده [یعنری قضریۀ
موجبۀ کلیهای که دارای مادۀ ضرورت است] ،باطل (کاذ و بیفایده) میشرود و هنگرامی
که شریفترین قضیه باطل شود ،به طریرق اولری سرایر قضرایای [کرم اهمیرتترر] نیرز باطرل
میشوند و هنگامی که [بدین ترتیب] تمامی قضرایا باطرل شروند و صردق خرود را از دسرت
بدهند ،قضیۀ مناسبی جهت تشکیل قیاس باقی نخواهد ماند.
شریفترین قضیهای که [گفتیم] از این طریرق باطرل مریشرود[ ،قضریۀ] موجبرۀ کلیرهای
است که دارای مادۀ ضرورت اسرت .اکنرون بره بیران ایرن مطلرب مریپرردازیم کره چگونره
هنگامی که سور به محمول قضیه اضافه مریشرود ،شرریفتررینت قضرایا باطرل خواهرد شرد.
هنگامی که [ص ]45سور را ،در 3قضیهای که میگویرد« :هرر انسرانی هرر حیروان اسرت» بره
محمول میافزاییم ،به این معنا است که تک تک انسانهایی را که درنظر میگیریم ،تمرامی
انواع حیوانات هستند .بر این اساس ،سقراط ،پرنده و روباه و سایر حیوانات خواهرد برود .در
حالی که این سخن نامعقول و نادرست (شنیع) است و این نادرستی از آنجا ناشی مریشرود

4

که گفته شد که سور را میتوان به محمول اضافه کرد .بنرابراین در صرورتی کره نمریتروان
سور را بر سر محمول درآورد ،تنها حالت ممکن این خواهد بود که سور را به موضوع بیفزاییم.
م فسران ارسطو راه ورود بره بررسری ایرن مباحرث را بره روی خرود گشرودند و حراالت
ممکن این قضایا را بررسی نمودند .بدین نحو که گفتهاند :به دلیل آنکه این امکران وجرود
دارد که پس از اضافه کردن سور به موضوع ،آن را بر سر محمول درآوریرم ،ایرن عمرل را
 .1ص  ،44س  :16به جای «حرف السلب» بخوانید «السور».

 .2در متن عربی ،کلمۀ «مقدمه» آمده است که جهت وضوم بهتر به «قضیه» ترجمه شده است .٭
 .3ص  ،54س  :1به جای «و» بخوانید «فی».
 .4ص  ،45س  :3به جای «حدها» بخوانید «جرّم ( )».
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انجام میدهیم [و حاالت ممکن آن را بررسی میکنیم] .از آنجرا کره تعرداد سرورها ،چهرار
عدد است که به یک قضیه اضافه میشوند و [در این مسئله نیرز] شرکی نیسرت کره قضریه از
موضوع و محمول تشکیل شده است ،بنابراین باید یکی از سورها را به موضوع اضرافه کررد
و سپس [به ترتیب] بر سر محمول ،هر یک از چهار سور را افزود ترا [از ایرن طریرق] ،قضریه
دارای دو سور شود .بر این اساس ،شانزده قضیه به دست میآیند که عبارتند از:
[قضایا]
[]1
[]2
[]3
[]4
[]5
[]6
[]9
[]8
[]7
[]11
[]11
[]12
[]13
[]14
[]15
[]16

[بیانی دیگر از قضایا]

1

هر انسانی هر حیوان است.
بعضی از انسانها هر حیوان هستند.
بعضی از انسانها چنین نیست که هر حیوان باشند.

چنین نیست که هر انسانی هر حیوان باشد
هیچ انسانی نیست که هر حیوان باشد.
هر انسانی بعضی از حیوانات است.
بعضی از انسانها بعضی از حیوانات هستند.
چنین نیست که هر انسانی برخی از حیوانات باشد.

2

بعضی از انسانها چنین نیست که بعضی از حیوانات باشند.

هیچ انسانی نیست که بعضی از حیوانات باشد.
هر انسانی هیچیک از حیوانات نیست.
بعضی از انسانها هیچیک از حیوانات نیستند.
چنین نیست که هر انسانی هیچیک از حیوانات نباشد.

بعضی از انسانها چنین نیست که هیچ یک از حیوانات نباشند.

هیچ انسانی نیست که هیچ حیوان نباشد.
هر انسانی چنین نیست که هر حیوان باشد.

3

هر انسانی بعضی حیوان نیستند.

بعضی از انسانها چنین نیست که هر حیوان باشند.

بعضی از انسانها بعضی از حیوانات نیستند.

چنین نیست که هر انسانی چنین نیست که هر حیوان باشند.

بعضی از انسانها چنین نیست که بعضی از حیوانات نباشند.

هیچ انسانی نیست که چنین نیست که هر حیوان باشد.

هیچ انسانی نیست که بعضی حیوان نباشد.

 .1بیانی دیگر از قضایا ،جهت درک بهتر عبارات ،توسط مترجم اضافه شدهاند .٭
 .2ص  ،45س  :13به جای «لیس کل» بخوانید «واحد من».
 .3ص  ،45س  :15-19موارد  13-15باید به صورت زیر تصحیل گردند:
[ ]13کل انسان لیس کل حیوان.

[ ]14واحدٌ من الناس لیس کل حیوان.
[ ]15لیس کل انسان لیس کل حیوان.
[ ]16و ال واحدٌ من الناس لیس کل حیوان.
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موارد فوق ،شانزده قضیهای هستند که از اضافه کردن سور به محمول به دست مریآینرد
و بدین نحو قضیه دارای دو سور میشود؛ اما الزمۀ پشیر

کلیۀ ایرن شرانزده [قضریه] ،قا رل

شدن به اموری نادرست (شناعت) است .زیررا چهرار قضریه از آنهرا همرواره برا تمرامی مرواد
صادقند و چهار قضیۀ دیگر با تمامی مواد کاذبند و چهرار قضریه از آنهرا [همزمران] در مرواد
ضررورت و امکران صرادقند و در مرادۀ امتنراع کرراذ هسرتند و چهرار قضریۀ دیگرر از آنهررا
[همزمان] در مادۀ ضرورت و امکان کاذبند و در مادۀ امتناع صرادقند و قضرایایی کره دارای
ایررن خصوصرریت باشررند ،لرروازم و نتررایج بسرریار نادرسررتی (شررناعات [ص  ]46عظیمرره) را در
پیدارند .بدین نحو که [این قضایا] همزمان در یک ماده و ضد آن صرادقند برر ایرن اسراس
قضیهای واحد در یک ماده و ضد آن صادق خواهد بود.
* اما قضایایی که در کلیۀ مواد کاذ هستند ،چهار قضیهاند که عبارتند از:
مورد اول از آنها ]1[ :هر انسانی هر حیوان است»1←« .
و دوم ]2[ :بعضی از انسانها هر حیوان هستند»2←« .
و سوم ]3[ :چنین نیست که هر انسانی چنین نیست که 1هر حیوان باشند»15←« .
و چهارم ]4[ :هیچ انسانی نیست که چنین نیست که هر حیوان باشد»16←« .
* و چهار قضیهای که در تمامی مواد صادق هستند ،بدین قرارند:
مورد اول آنها ]1[ :چنین نیست که هر انسانی هر حیوان باشد»3←« .
[و موارد دیگر]:
[ ]2هر انسانی چنین نیست که هر حیوان باشد»13←« .
[ ]3هیچ انسانی نیست که هر حیوان باشد»4←«.
[ ]4بعضی از انسانها چنین نیست که هر حیوان باشند»14←« .
* اما چهار قضیهای که [همزمان] در مواد ضرورت و امکان صادقند و در مادۀ امتناع کاذ
هستند ،بدین قرار هستند:
 .1ص ،46س :4قبل از «کل» کلمۀ «لیس» را اضافه کنید.
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مورد اول آنها ]1[ :هر انسانی بعضی از حیوانات است»5←« .
[و موارد دیگر]:
[ ]2بعضی از انسانها بعضی از حیوانات هستند»6←« .
[ ]3هیچ انسانی نیست که هیچ حیوان نباشد»12←« .
[ ]4چنین نیست که هر انسانی هیچیک از حیوانات نباشد»11←« 1.
* و اما چهار قضیهای که در مادۀ ضرورت و امکان کاذبند و در مادۀ امتناع صرادق هسرتند،
عبارتند از:
[ ]1چنین نیست که هر انسانی برخی از حیوانات باشد»9←« .
[ ]2هیچ انسانی نیست که بعضی از حیوانات باشد»8←« .
[ ]3هر انسانی هیچیک از حیوانات نیست»7←« .
[ ]4بعضی از انسانها هیچیک از حیوانات نیستند»11←« .
پی

از این گفتیم که تمامی این قضایا بیفایده (مرذوله) هستند .چراکره ایرن قضرایا در

تمامی مواد ،صادقند و یا آنکه در تمرامی مرواد کاذبنرد و یرا آنکره [همزمران] در دو مرادۀ
متقابل با یکدیگر ،مانند ضرورت و امکان ،صادق هستند و یا [همزمران] در دو مرادۀ متقابرل
مانند ضرورت و امکان ،کاذ هستند .چنین قضایایی برای تشرکیل قیراس مناسرب نیسرتند؛
بلکه قضایایی برای قیاس مناسب هستند که صدق آنها برر حسرب مطابقرت برا واقرع (امرور)
باشد و نه از جهت گفتار و بر حسب ترکیب اشتباه [در ساختار قضیه] و [یرا برر اثرر] افرزودن
کلماتی زا د [به قضیه] که نیازی به آنها نیست.
اگرچه از مطلبی که بیان میکنیم دور میافتیم ،اما الزم است بدانیم که هر قضریهای کره
دارای دو سلب باشد ،موجبه 2به شمار میآید و نه سالبه .مانند آنکه بگوییم« :چنرین نیسرت

 .1در این مورد در ترجمۀ انگلیسی به غلط نوشته شده است« :هر انسانی چنین نیست که هر حیوان باشد» .٭
 .2ص  ،46س  :21بر اساس نسخه بدل ،به جای «موجّهه» بخوانید« :موجبه».
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که هر انسانی چنین نیست که هر حیوان باشند» ،چنین قضیهای معادل آن است کره بگروییم:
«هر انسانی هر حیوان است»[ 1.ص]49
برخی [اینگونه] استدالل کردهاند که میتوان سور را به محمول اضافه کررد و قضریهای
صادق داشت .چرا که ارسطو و افالطون در جمالت خود ،سور را بره محمرول افرزودهانرد و

سخنان صادقی بیان کردهاند .بدین نحو که ارسطو در کتا ال نفس مریگویرد« :إنّ ال نفس
انتاالخیا» 2،یعنی «[إنّ للنفس] کمالٌ مّا» و مراد از «کمالٌ مّا» نوعی کمال [خراص] اسرت .در
این قضیه «کمال» محمول نفس به شمار میآید .و افالطون گفته اسرت« :ريطوريقی قوةٌ مّ ا»
(خطابه نوعی توانایی است) و ایشان گمان کردهاند که در ایرن عبرارت ،لفرظ «مرا» سرور بره
شمار میآید .اما چنین نیست؛ بلکه لفظ «ما» در این موارد به جای فصل به کرار رفتره اسرت.
چرا که لفظ «ما» در موارد بسیاری به جای فصل قرار میگیرد .بدین نحو که اگرر ایرن لفرظ
را قرین با «حیوان» سازیم و بگوییم «حیوانٌ مّا» میتوان آن را جایگزین «ناطق» و «میرا» قررار
داد .همین مقدار از بیان در ردّ این اشکال کافی است.
ضمیمۀ ب
تا آنجا که اطالع یافتهام 3،ابرنزُرعره و ابرنسرینا ،در نظرام منطرق اسرالمی ،مفصرلترر از
دیگران به مبحث مسوّرسازی محمول پرداختهاند .معموالً سایر نویسندگان منطق اسالمی ،به

 .1چنانکه در متن مقاله ذکر شده است ،این معادلیابی توسط ابنزُرعه صحیل به شمار نمیآید .٭
 .2ص  ،49س  :3به جای «طلحنا» بخوانید« :انتاالخیا».
 .3از آنجا که مؤلف مقاله تمامی کتا های منطق را مورد بررسی قرار نداده است ،به عنوان نمونه برخری از
مواردی که میتوان به فهرست ایشان اضافه کرد ،ذکر میشود :٭

 فخررازی (متوفی 616ق) ،منطق الملخص ،تصحیل :احد فرامرز قراملکی و آدینه اصغری نژاد ،انتشاراتدانشگاه امام صادق (ع) ،تهران ، 1381 ،ص  4 ،146-147صفحه←.
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طور خالصه با این مبحث سروکار داشتهاند و عموماً نیازی به پرداختن بره آن ندیردهانرد .در
ادامه ،فهرست کتا هایی آمده که این مبحث در آنها ذکر شده است .این منرابع بره ترتیرب
تاریخی عبارتند از:
 .1عبداهلل بن مقفع (متوفی 142ق) :در اثر خالصهای از کتا العبارة که بره وی منسرو
است ،در حدود یک صفحه را به مبحث مسوّرسازی محمول اختصاص داده است.

1

→ـ افضلالردین خونََجی( ،متوفی 646ق) ،کشف االسرار عرن غروامض االفکرار ،مقرردمه و تحقیرق :خالرد
الرویهب ،تهران ،مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران و مؤسسه مطالعرات اسرالمی دانشرگاه آزاد بررلین ر
آلمان ،تهران ،1387 ،صفحۀ  .81-82دو صفحه.
 خواجهنصیر طوسی (متوفی 692ق) ،اساس االقتباس ،به همراه تعلیقات عبداهلل انوار ،نشر مرکز 2 ،جلدی،تهران111/1 ، 1395 ،و  ،54-55/2یک صفحه به همراه ارا ۀ یک جدول توسط مصحل.
 شهرزوری (متوفی 688ق) ،شمسالدین محمد ،رسائل الش جرة االلهی ة (ف ی عل وم الحق ائق الربانی ة)،تصحیل :نجفقلی حبیبری ،موسسرۀ پژوهشری حکمرت و فلسرفۀ ایرران ،تهرران ، 1383 ،ص  ،114-116دو
صفحه.
ـ قطبالدین شیرازی (متوفی 911ق) ،محمد بن مسعود ،درة التاج ،تصحیل سرید محمرد مشرکوة ،انتشرارات
حکمت ،تهران ، 1385 ،صفحۀ  ،352-353یک صفحه.
 عالمۀ حلی (متوفی  ،)926الجوهر النضید ،تصحیل :محسن بیدارفر ،انتشرارات بیردار ،قرم ، 1381 ،ص ،111-115در حدود یک صفحه.
 قطبالدین رازی (متوفی 966ق) ،شرم مطالع االنوار ،انتشارات کتبی نجفی ،قم ،بیترا ،ص  ،124حردودش

صفحه به همراه ارا ۀ یک جدول.

 میرزا محمدعلی (متوفی قرن 11ق) ،حاشیه بر حاشیۀ مالعبداهلل (الحاشیه علی ته ذيب المنط ق) ،مؤسسرۀالنشر االسالمی ،قم1421 ،ق ،ص ،294در حدود  12سطر.
 انصاری ،محمد بن جرابر (متروفی قررن 11ق) ،تحف ة السرالطین (منطرق فارسری) ،تصرحیل :احرد فرامررزقراملکی ،میراث مکتو  ،تهران ، 1386 ،ص  ،184-185یک صفحه و نیم.

 شهابی ،محمود (متوفی قرن 14ق) ،رهبر خرد ،کتابفروشی خیام ،تهران ، 1364 ،ص ،161در حردود 3سطر.
 .1ابنمقفع( ،ص  ،46-45الی1798 ،85-86 :م).
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 .2فارابی (متوفی 337ق) :در شرم مفصل خود بر کترا العبرارة در حردود نریم صرفحه
( 13سطر) به این مبحث پرداخته است.

1

 .3ابنحزم (متوفی 456ق) :وی در کتا خود با عنوان التقریب لحد المنطق ،چند سرطر
را به این مبحث اختصاص داده است.

2

 .4ابوالبرکات بغدادی (متوفی بعد از 556ق) :در کترا المعتبرر خرود (بخر  :1منطرق،
کتا دوم ،فصل )2در حدود نیم صفحه را به این مبحث اختصاص داده است.

3

 .5ابنرشد (متوفی 575ق) :در سه خرط از کترا تلخریص العبرارة (یرا شررم اوسرط برر
کتا العبارة) ،به این موضوع پرداخته است.

4

تشکر و قدردانی

0

از پرفسور ویلفرد هاجز 6که ترجمۀ دو فصل از کتا العبارة ابرنسرینا را مطالعره کررد و
پیشنهادهای ارزندۀ لغوی و محتوایی نمود ،سپاسگزارم .هرمچنرین از دکترر ترونی اسرتریت

9

 .1فارابی( ،ص  ،91س 1761 ،11-24م) و نیز :زیمرمن1781 ،64-65( ،م).
 .2ابنحزم( ،ص  ،175س 1783 ،5-11م).
 .3ابوالبرکات بغدادی( ،ص  ،91س 1738 ،12-24م).
 .4ابنرشد( ،ص  ،92س 1781 ،6-7م).
 .5با تشکر از آقای عبداهلل انوار که ترجمۀ خود از شفای ابنسرینا را در اختیرار اینجانرب قررار دادنرد کره در
مواردی به آن مراجعه کردم و نیز آقایان دکتر محمردعلی حجتری (دانشرگاه تربیرت مردرس) و دکترر سرید
محمود یوسفثانی (مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران) که ترجمۀ این مقاله را بره طرور کلری مالحظره
فرمودند و برخی از نقا ص آن را تشکر دادند .نیز با تشکر از دکتر اسداهلل فالحی (مؤسسۀ پژوهشی حکمرت
و فلسفۀ ایران) که با مطالعۀ این ترجمه ،اشکاالت بسیاری را متشکر شردند .هرمچنرین مقالرۀ خرود برا عنروان
«سورهای محمول در گزارههای منحرفه» (معرارف عقلری ،پیراپی  ،25زمسرتان  )1371را ،پری
اختیار اینجانب قرار دادند که موجب اصالحات اساسی در ترجمۀ حاضر گردید .٭

از انتشرار در

6. Wilfrid Hodges (Queen Mary, University of London).
7. Tony Street (The University of Cambridge).
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تشکر میکنم که تمامی مقاله را خواند و بسیاری از نقا ص آن را برطررف کررد .اشرکاالت
باقیمانده از اینجانب است .همچنین مایلم تا به طور ویرژه از ویراسرتاران ایرن اثرر ،پرفسرور
شهید رحمان 1،دکتر حسن طاهری 2و دکتر تونی اسرتریت بره خراطر حوصرله و دقرت آنهرا
تشکر نمایم.

1. Shahid Rahman (Universite de Lille 3).
2. Hassan Tahiri (Universite de Lille 3).
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بازتاب هویت ایرانی در شعر معاصر تاجیک
*

امیرحمزه حسنوند
دكتر علیرضا حاجیان نژاد

**

***

دكتر منوچهر اكبری

چکیده
اکنون بی

از  251سال از جدایی تاجیکستان از ایران میگشرد .از آن زمان تاکنون این کشور

جنگهای خونین و حوادث تلخ بسیاری را از سر گشرانده؛ اما هویت ایرانی خود را با قوت حفرظ
کرده است .شعر معاصر تاجیکستان وارث ادبیات کهن فارسی و آیینهای است کره تجلری فرهنرگ
ایرانی را به وضوم در آن میتوان دید .این مقاله شعر پنج شاعر برجستۀ تاجیک را از منظر عناصرر
و مؤلفههای فرهنگ ایرانی مورد مطالعه قررار داده اسرت .در ایرن بررسری مشرخص شرد ،شراعران
تاجیک فراتر از مرزهای سیاسی بره وطرن تراریخی خرود ایرران نظرر دارنرد و شریفتهوار بره میرراث
فرهنگی و ادبی مشترک خود با ایران مینگرند و به آن میبالند و دو عنصر زبان فارسی و گششرته
تاریخی مشترک مهمترین عناصر شکلدهندۀ هویت فرهنگی آنهاست .تجلی فرهنگ ایرانی را در
شعر آنان میتوان به صورت بزرگداشت زبان فارسی و نگرانی از سرنوشت آن در برابر هجمههای
گوناگون ،یادکردِگششته مشرترک ،تعظریم اسراطیر و شخصریتهرای ایرانری برهویرژه شراعران و...
مشاهده کرد.
کلیدواژه :شعر معاصر تاجیک ،هویت ،ایران ،فرهنگ.
* .دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،پردیس بینالمللی کی

(amirh9512@ gmail.Com) .

** .دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران)hajiannjd@ut.ac.ir( .

*** .استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران)makbari@ut.ac.ir( .
تاریخ وصول79/19/7 :

تاریخ پشیر 79/18/12 :

مقدمه
زبان فارسی که روزگاری در مشرق زمین از حلب تا کاشغر گسترده بود ،امرروز قلمررو
کوچکی دارد .پس از سقوط سلسلۀ صفویه در ایران از دایره حضور و نفوذ فارسری کاسرته
شد و جغرافیای آن روز به روز محردودتر گردیرد« .در جهران ایرانریمر

پری

از آنکره

تسلیم فرایند غربیشدن گردد ،زبان فارسی نوین که با آثار عالی هنری شکل ادبی بره خرود
گرفته بود ،به عنوان زبان ارتباطی مشترک 1رواج یافت و در اوج گستردگی خود تقریبراً در
مرز قرنهای شانزده و هفده مسیحی ،گسترۀ آن در این نق

بدون انقطاع تا جنو خاوری

اروپا و جنو باختری آسیا امتداد داشت»( .رادفر ،1388 ،ص )43
زبان فارسی با همۀ فراز و فرودهایی کره از سرر گشرانرده ،زنرده اسرت و در سره کشرور
ایران ،افغانستان و تاجیکستان زبران رسرمی اسرت و در شرماری از کشرورهای دیگرر چرون
ازبکستان ،قزاقستان ،ترکمنستان ،قرقیزستان ،پاکستان ،هند و ...مردمانی زندگی میکنند که
به فارسی سخن میگویند و به این زبان شعر میسرایند« .هنوز در کوی و برزن کابرل ،بلرخ،
قندهار ،بخارا ،سمرقند ،فرغانه ،خجنرد ،بدخشران ،اورا تپره ،خرتن و خترا سرخن فارسری بره
گو

میرسد .امرروزه زبران دسرت کرم صرد ملیرون نفرر از مردمری کره در آسریا زنردگی

میکنند ،فارسی است»( .انوشه ،1389 ،ص )11
کشور تاجیکستان ،پس از ایران و افغانستان مهمترین پایگاه زبان فارسی است .عالوه برر
زبان فارسی عوامل ریشهدار مشهبی ،تاریخی و فرهنگی ما را با مردم تاجیک مریپیونردد .از
قرن دهم هجری که در ایران حکومت شیعه مشهب صفوی و در ماوراءالنهر حکومت سرنی
مشهب شیبانی توسط اقوام ازبک روی کار آمد ،به دالیل مشهبی و سیاسی روابط ایرانیان و
1. Lingua france.
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تاجیکان نیز تقلیل یافت و زبان و اد فارسری در ایرران و مراورالنهر بره دو مسریر جداگانره
افتاد« .علیرغم جدایی کامل سرنوشت سیاسی و جغرافیایی این منطقه در قرن دهرم هجرری
با ایران که به دنبال تشکیل سلسرلۀ صرفوی و شریبانیان در ایرران و مراوراءالنهر ر داد ،ایرن
منطقه هرگز از نظر فرهنگی از ایران و جهان ایران جدا نشرد و بره رغرم تمرام نرامردمیهرا و
نامرادیهای یکصد سال اخیر که تازیانه دشمن غدار و روسیاه ،بیرحمانه برر پیکرر

وارد

ساخت ،مردانه ایستاد و با ساز کردن سرود زیستن ،مسرأله را از نبرودن بره برودن تغییرر داد».
(خدایار ،1383 ،ص )4
تسلط شوروی سابق بر ماوراءالنهردر قرن بیستم ،تاجیکان را در تنگناهای فرهنگی بسیار
دشواری قرار داد و مانع هر نوع ارتباط این منطقه با ایران شرد« .برا قروت گررفتن پایرههرای
حکومت اتحاد جماهیر شوروی سابق در دهره سریام ایرن قررن ،حصرار تنرگ کمونیسرت،
آنچنان فضای خفقانآوری بر گرداگرد آن ایجاد کررد کره پیونردهای مردمران دو سروی
جیحون به کلی گسسته شد .این تحوالت ،ماوراءالنهر را در سه مقطرع حسراس و سرنوشرت
ساز تاریخی سالهای  1711تا 1724م در هیأت ماوراءالنهر متحد؛ سالهرای  1724ترا 1771
م برره شررکل پررنج جمهرروری کمونیسررتی تاجیکسررتان ،ازبکسررتان ،قرقیزسررتان ،قزاقسررتان و
ترکمنستان اتحاد جماهیر سوسیالیستی و سررانجام سرالهرای 1771ترا 2111م در قالرب پرنج
جمهوری یاد شده به سوی سرنوشتی مستقل هدایت کرد»( .حیاتی ،1386 ،ص )126
دوران تسلط کمونیست بر ماوراءالنهر ،دشروارترین زمران بررای فارسری زبانران و ایرران
دوستان این منطقه بود .در این دوران ،زبان فارسی که دیگر تاجیکی نامیده میشد ،حتی در
تاجیکستان و ازبکستان نیز چون بیگانهای غریب محسو میشد« .در دهه سی و چهرل ایرن
قرن ،زبان فارسی و ادبیات غنی گششته آن در برابر زبان روسی و فرهنگ مسلط کمونیستی
صورت ادبیات اقلیت به خود گرفت ...فضای بستهای که در این سالها به وسریلۀ دهشرت و
وحشت حکومت استالینی در این منطقه حاکم شده بود ،ادیبران و شراعران را از سرایه خرود
هم میترساند .زبان فارسی با خط و ادبیات فارسی به دلیل پیونرد برا اسرالم و ایرران ،جرمری
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نابخشودنی به حسا

میآمرد .بنرابراین قلرمهرا شکسرته شرد و سررها براالی دار رفرت ...در

سرزمینی که مردمان

از دریچۀ زبان و اد فارسی به جهان معرفت مینگریستند ،خوانردن

اشعار حافظ و سعدی جنایت تلقی شد»( .همان ،ص )127
تقسیم زبان پارسی به سه نام فارسی ،دری و تاجیکی در سه کشرور ایرران ،افغانسرتان و
تاجیکستان سبب شد که در دو قرن اخیر تدریجاً هر یک از این شاخههای سهگانه تحوالت
خاص خود را پشت سر بگشارد و به دالیل متعدد اجتماعی ر سیاسی در ساختار و واهگران و
بهویژه در تلفظ تفاوتهایی پیدا کند؛ اما شعلۀ عالقه بره ایرران و زبران فارسری در خرارج از
مرزهررای ایررران هرگررز خررامو

نشررد و بررا پیررروزی انقررال اسررالمی در ایررران روز برره روز

فروزانتر میگردد .پس از استقالل تاجیکستان در  18اکتبرر1724م ایرن ملرت برا پشرتسرر
نهادن رنجهای بسیار توانست قد برافرازد و اعالم موجودیت کند و پیوند خود را با گنجینره
معنوی و فرهنگی ایران مسرتحکم کنرد ،گرچره هرگرز بره طرور کامرل از آن نگسسرته برود.
«چهره ایران در سالهای استقالل به معنای واقعی کلمه در منطقۀ ماوراءالنهر در بین مردمران
جمهوریهای تازه استقالل یافته ،تصحیل شده و وضعیت بسیار روشنترری بره خرود گرفتره
است .در این زمان رویکرد اهل علم و اد فارسی زبان تاجیکستران و ازبکستران ر همچنین
ازبک زبان به ایران ر به یک رویکرد عمیق و معنادار تبدیل شده است .این گرروه راه اعرتال
خوی

را در اتصال به این پدر وطن دیدهاند»( .همان ،ص )131

در دهررههررای اخیررر توجرره برره ایررران و زبرران و ادبیررات فارسرری برره یکرری از اصررلیترررین
موضوعات شعر تاجیکستان تبدیل شده است؛ اما در مقابل فعالیتهرا و تحروالت ادبری ایرن
کشور همسایه و همزبان که پرارهای از پیکرر ایرران اسرت ،در ایرران و در برین دانشرگاهیان
چندان انعکاس نیافته و شعر و ادبیات آن تقریباً ناشناخته مانده است .به منظور جبران اندکی
از خالهای موجود در این زمینه ،در این مقاله سعی داریم بازتا هویرت ایرانری را در شرعر
پنج شراعر برجسرته تاجیرک ( مرومن قناعرت ،الیرق شریرعلی ،گلرخسرار صرفی آوا ،فرزانره
خجندی و بازار صابر) مورد مطالعه قرار دهیم .دلیل انتخا شاعران مشکور ایرن اسرت کره
ایررن پررنج نفررر برجسررتهترررین شرراعران معاصررر تاجیررک و در واقررع چکیررده ادبیررات معاصررر
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تاجیکستان هستند و شواهد بسیاری در شعر آنان هست که به توجه آنان بره ایرران و هویرت
ایرانی داللت دارد.
پیشینۀ پژوهش
در کشور ما پرژوه هرای انردکی در حروزۀ شرعر تاجیکسرتان صرورت گرفتره اسرت.

مهمترین اثر در این حوزه دو کتابی است که علیاصغر شعردوست با نام های تاریخ ادبیرات
نوین تاجیکستان و چشم انداز شعر فارسی تاجیکستان به چام رسانده است .علیاصغر بونرد

شهریاری مقالهای با عنوان :رابطههرای ادبری ایرران و تاجیکسرتان در شرمارۀ  54پژوهشرنامه
علوم انسانی منتشر کرده است .سهیال حسینی نیز مقالهای با عنوان نقد زیبایی شناختی رنرگ
در شعر فرزانه خجندی نوشته که در شمارۀ  94مجله زبان و ادبیات فارسری دانشرگاه تربیرت
معلم تهران به چام رسیده است.
پرسشهای پژوهش
این مقاله سعی دارد حتیاالمکان به این پرس ها پاسخ دهد:
 .1هویت ایرانی در شعر شاعران برجسته معاصر تاجیکستان چه جایگاهی دارد
 .2کدام یک از مؤلفهها و عناصر فرهنگ ایرانی بیشتر در شعر آنان تجلی یافته است
معرفی شاعران منتخب
 .0مومن قناعت

مومن قناعت در سال 1732م در روسرتای «کهرگراوُد» از توابرع بدخشران در خرانوادهای
کشاورز به دنیا آمد .در سال 1756م دانشگاه دولتی تاجیکستان را در رشته ادبیرات تراجیکی
به پایان برد .قناعت شاعری را از سال  1751آغاز کرده و نخستین کتاب

به نام شرارههرا در

سال  1761به چام رسیده است .قناعت به مشاغل متعددی مشغول بوده اسرت .از آن جملره
سردبیری مجلۀ «صدای شرق» ،وکالت مجلس شروروی ،ریاسرت سرازمان صرلل و دوسرتی
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جمهوری تاجیکستان و  ...سرو

استالینگراد و گهواره سینا که در سال  1781برندۀ جرایزۀ

دولتی رودکی شد ،از دیگر آثار اوسرت .توجره بره قواعرد موسریقیایی شرعر فارسری و شرعر
عروضی به نحو برجستهای در اشعار مومن قناعرت نمرودار اسرت .در میران شراعران معاصرر
تاجیکستان کمتر کسی میتوان یافت که بره انردازۀ مرومن قناعرت بره قواعرد عرروض شرعر
فارسی پایبند باشد .زبان شعر مومن امروزی است و دایره واهگان او گسرترده اسرت .مرومن
قناعت همچون دیگر شاعران تاجیک درد هویرت دارد و هویرت خرود را در تراریخ نیاکران
جستوجو میکند( .قناعت ،1393 ،مقدمه)
مومن قناعت در  28اردیبهشت  1379در  86سرالگی در شرهر دوشرنبه دار فرانی را وداع
گفت و در گورستان «لوچام» این شهر به خاک سپرده شد.
 .1بازار صابر

بازار صابر اف در سال 1738م در روستای «صروفیان» ناحیرۀ «فریضآبراد» بره دنیرا آمرد.
پدر

در جنگ دوم جهانی کشته شد و او در یتیمخانۀ شرهر «حصرار» پررور

یافرت .در

سال  1762از دانشگاه دولتی تاجیکستان در رشرتۀ زبران و ادبیرات تراجیکی فرارغ التحصریل
شد ،بازار در سال  1761اولین اشعار

را به چام رساند .او «قریحه شعر را ذاتی و شعر را

همزاد خود میداند:
مررررن آن شرررراعر کرررره اسررررتادی نرررردارم
روان شررررد شررررعر مررررن از شرررریر مررررادر
(صابر ،1393،مقدمه)
بازار مدتی مدیر روزنامه «معارف و مدنیت» بود و بعد مدیر نظرم مجلرۀ «صردای شررق»
شد و تا سال  1797در آنجا مشغول به کار بود و بعد از آن هم جانشین ر ریس شرورای نظرم
«اتحادیه نویسندگان» گردید .از صابر چند اثر به چام رسیده است .از جمله :پیونرد؛ آتر
برگ؛ با چشیدن با چمیدن؛ چشم سپیدار؛ از وطن وقتی که میرفتم و . ...
بازار صابر در یازده اردیبهشت  1379در  97سالگی در آمریکا دار فانی را وداع کررد و
در آرامگاه «لوچا » شهر دوشنبه به خاک سپرده شد.
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 .1الیق شیر علی

الیق شیر علی در سال  1741م در روستای «مزار شریف» از توابع والیت سغد چشرم بره
جهان گشود .او دانشکدۀ آموزگاری شهر دوشنبه را در  1761بره پایران بررد .پرس از آن در
شهر دوشنبه سکونت کرد و نویسندۀ بخ

ادبی رادیو تاجیکستان شد .مدتی هرم مردیریت

مجلۀ «صدای شرق» را به عهده گرفت .چندی نیز مشاور شرعبه شرعر «اتحادیره نویسرندگان»
تاجیکستان بود .او اولین مجموعه شعر

را در سال  1766به چام رساند .برخری مجموعره

شعر های او عبارتند از :خانه دل؛ خانه چشم و خاک وطن که برای سرودن این دفتر ،جرایزه
رودکی به وی تعلرق گرفرت .الیرق در  11تیرر  1397در دوشرنبه درگششرت و در آرامگراه
«لوچام» آرمید.
 .4گلرخسار صفی آوا

گلرخسار در سال 1749م در روسرتای «یخرچ» از ناحیرۀ «نورآبراد» تاجیکسرتان دیرده بره
جهان گشود .او در کودکی مادر

را از دست داد و در  15سالگی اولرین شرعر او دربرارۀ

تاجیکستان در یک روزنامرۀ محلری چرام شرد( .صرفی آوا ،1371 ،ص  )11گلرخسرار در
دانشگاه دولتی تاجیکستان در رشتۀ زبان و ادبیرات تراجیکی تحصریل کررد و پرس از آن بره
مشاغل فرهنگی پرداخت .از جمله در روزنامرۀ «کامسرومول تاجیکسرتان» ،مجلرۀ «مشرعل» و
روزنامۀ «پیانر» فعالیت میکرد .از سال  1789تا  1772ر یس« بنیاد فرهنگ» تاجیکستان برود.
گلرخسار در صحنه سیاست هم حضور داشته و چندی عضو پارلمران شروروی بروده اسرت.
(شعردوست ،1371 ،ص )491
شخصیت چندوجهی گلرخسرار بره عنروان شراعر ،رمران نرویس ،متررجم و سیاسرتمدار،
جشابیتی ویژه به وی بخشیده است .بهطوری که میتوان او را «مادر شرعر تاجیرک» دانسرت.
گلرخسار فعالیتهای ادبی بسیار وسیعی داشته است .تعدادی از مجموعره اشرعار او عبارتنرد
از :بنفشه (1791م)؛ خانه پدر ()1793؛ بنیاد دل ()1799؛ گهواره سربز ()1781؛ روم عریران
یا هفت سرروده ناگفتره رابعره ( )1783و ...در سرال  1371انتشرارات نگراه مجموعره اشرعار
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گلرخسار را به خط فارسی چام کرده است .از گلرخسار تاکنون سه رمان با نرامهرای زنران
سبز بهار؛ زن و جنگ و سکرات به چام رسیده است .او برا ترجمرههرایی از آثرار «لورکرا»،
«کامو» پل ارتباط تاجیکستان با شعر فرنگستان بوده است .گلرخسار «اگر نماینده تام و تمرام
شعر تاجیکستان نباشد ،بیهیچ تردید شعر او یکی از زنردهتررین و هنرریتررین وجروه شرعر
تاجیک را به تماشا نهاده است .دایرۀ وسریع واهگران ،تنروع درونمایرههرای شرعر ،اسرلو و
ساخت زیبا ،برخورداری از پشتوانۀ غنی فرهنگی و ...موجب شده اسرت کره وی را نره تنهرا
در ایران بلکه در اکثر محافل فرهنگی جهان به عنوان سخنگوی شعر تاجیکسرتان بشناسرند».
(صفی آوا ،1393 ،ص )12
 .0فرزانه خجندی

فرزانرره (عنایررت حرراجیآوا) 1764م در شررهر «خجنررد» از اسررتان «سررغد» در خررانوادهای
فرهنگی متولد شد .پدر

مدرس تراریخ و فلسرفه برود و مرادر

دکتررای زبران و ادبیرات

روس و استاد دانشگاه خجند که تألیفات زیادی در حوزۀ ادبیات روس و نیز روابط ایرران و
روس داشت .فرزانه مدرک دکتری زبان و ادبیات فارسی دارد و دارای عنوان شاعر مردمی
تاجیکستان می باشد .برخی از آثار او عبارتند از :طلوع خنده ریز؛ شبیخون برق؛ سرایه غرزل؛
تا بیکرانهها و . ...فرزانه در اغلب قالبهای شعری طبعآزمرایی کررده و هرم در شرعر نرو از
چهرههای مطرم تاجیکستان است و هم در عرصۀ قالبهای سنتی به ویژه غرزل موفرق بروده
است .وی دارندۀ جایزۀ «میررزا تورسرونزاده» اتحادیره نویسرندگان تاجیکسرتان و «سرازمان
جوانرران تاجیکسررتان» مرریباشررد( .شعردوسررت ،1371 ،ص  )499فرزانرره را «شرراعر خلقرری
تاجیکستان« ،فروغ تاجیکان»« ،سایه فروغ» و «ادیب مصور» نامیدهاند( .حسرینی و منصروری
رضی ،1372 ،ص )129
مفهوم هویت
هویت یکی از پیچیدهترین مفاهیم در حوزۀ علروم انسرانی و اجتمراعی اسرت و محققران
علوم اجتماعی ،روانشناسان و سایر شاخههرای علروم انسرانی تعراریف گونراگون بررای آن
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ذکر کردهاند« .بر اساس تعریف کنفررانس فرهنگری یونسرکو در سرال  1782هویرت هسرته
مرکررزی شخصرریت فررردی و جمعرری اسررت و اصررل بنیررادینی اسررت کرره رفتارهررا ،اعمررال و
تصمیمات اصلی یک فرد یا جمع را شکل میدهد .بر این اساس هویرت عمومراً در تفراوت
با دیگران معنا پیدا میکند و در طول زمان استمرار دارد»( .حیاتی ،1386 ،ص )32
ما در اینجا با هویت جمعی و به طور مشخص با هویت فرهنگی و ملی سرو کرار داریرم.
پژوهشگران تفاوت ظریفی بین این دو اصطالم قا ل شدهاند و گفترهانرد :هویرت ملری غالبراً
معنای سیاسی و اید ولوهیک دارد و هویت فرهنگی صرفاً بر مبنرای فرهنرگ اسرتوار اسرت.
(ستاری ،1381 ،ص  )76اما از آنجا که ایران و تاجیکستان در گششته یک کشور محسرو
شدهاند ،در این مقاله هویت ملی و هویت فرهنگی را در کنار هم و گاه به جای هم به کرار
بردهایم و بر این باوریم که هنگرام سرخن گفرتن از گششرتۀ مشرترک ،کراربرد هویرت ملری
درباره آنها ایرادی ندارد .در تعریف هویت ملی گفترهانرد« :هویرت ملری فراینردی ترکیبری
است که از ابعاد و مؤلفههای چندسویه تشکیل شده است .از میان سویههای مختلف عناصرر
زبان ،نژاد ،دین و فرهنگ در تحلیل هویت ملی نق

ویرژهای ایفرا مریکننرد»( .همران ،ص

 )71و ما این اشتراکات چندسویه را با تاجیکستان داریم و عالوه بر آن احساس درد ،رنج و
افتخار تاریخی مشترک نیز داریم.
پرس از مفهروم هویررت منظرور از ایرران نیررز بایرد شرفاف گررردد .وقتری از ایرران سررخن
میگوییم در معنی نخست کشور ایران کنونی به ذهن میآید که در اینجا مورد نظر نیسرت.
منظور ما از ایران حوزه ای فرهنگی با مشخصات ویژه ای است که این حروزۀ فرهنگری را از
سایر حوزههای فرهنگی مثل حوزۀ فرهنگی شبه قاره هند یا حوزۀ فرهنگری چرین و  ...جردا
می کند .در این مقاله ،به این حوزۀ فرهنگی ایران می گروییم و هرر گراه مرراد ایرران سیاسری
باشد به آن کشور ایران می گوییم .با این تعریف «ابن سینا» و «مولوی» ایرانیاند چون متعلرق
به حوزۀ فرهنگی ایران بزرگ هستند ،نه آن که متعلق به کشرور ایرران باشرند .کشرورکنونی
ایران فقط بخشی از ایران بوده است ،آنچنان که افغانستان و تاجیکستان هم بخشی از ایرران
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بوده اند .بدین ترتیب میران بخر هرایی از امپراطروری ایرران قردیم کره ایرانری برودهانرد برا
بخ های دیگر که جزء امپراطوری ایران بودهاند؛ ولی ایرانی نبودهاند ،تفاوت وجود دارد.
مثل کشور یونان و بخ هایی از ترکیه و سوریه که در یرک برهرۀ تراریخی بخر هرایی از
یک امپراطوری به مرکزیت ایران بودهاند؛ ولی هرگز ایران نبوده اند و فرهنگ ایشان ایرانی
نیست ،ولی افغانستان و تاجیکستان ایرانی بودهاند و هسرتند و فرهنرگ ایشران ایرانری اسرت،
چرا که دارای زبان مشترک و دوران های مشرترک فرهنگری و تراریخی برا ایرانیران هسرتند.
مشخصات متمایزکنندۀ ایرانیت کره برر اسراس آن ،ایرانری از غیرر ایرانری متمرایز مریشرود،
عبارتند از .1 :زبان فارسی؛  .2فرهنگ ایرانی.
شعرا ،دانشمندان ،قهرمانان ،افسانهها و گششتۀ تاریخی یکسان ،میراث مشترک همۀ ایرن
افراد در حوزۀ فرهنگی ایران بزرگ محسو میشوند .محدود کردن ایران به کشور ایران،
تجزیه و تقلیل مفهوم ایرانیت است .مرزبنردی هرای سیاسری قررون اخیرر کره عمومراً توسرط
کشورهای استعماری ترتیب داده شده است ،ممکن است در بین تودۀ مردم این گونره تلقری
شود که چون کشور تاجیکسرتان و افغانسرتان بره لحراظ سیاسری دو کشرور جردای از ایرران
هستند ،اتباع آنها بیگانه محسو میشوند ،در حالی که چنرین نیسرت .ایرن سره کشرور در
گششته یک ملت و یک کشور را تشکیل میدادهاند که به دالیل گوناگون از یکدیگر جدا
شدهاند؛ اما ایرن جردایی برر روی نقشره جغرافیرا و جردایی سیاسری بروده اسرت و بره لحراظ
فرهنگی آنها از هم نگسستهاند .عالوه برآن مردم این کشورها دارای شاخصهرای مشرترک
فرهنگی هستند که خود این «شاخصهای مشترک فرهنگی در برین اقروام و گرروههرای هرر
کشور عامل مهمی در تقویت هویت ملی است .برخی از مهرمتررین شراخصهرای فرهنگری
عبارتند از سنتها ،اعیاد ،رسوم و مناسبتها ،اسطورهها ،فولکلرور ،ارز هرای سرنتی و.» ...
(ستاری ،1386 ،ص  )87هنوز پس از چند قرن جدایی سیاسری بره لحراظ فرهنگری آنقردر
نقاط مشترک بین این سه کشور هست که میتوان آنهرا را دارای هویرت فرهنگری واحردی
دانست؛ اما عدهای بهویژه در تاجیکستان سرعی در انکرار ایرن هویرت دارنرد« .تررکگراهرا
میگفتند که در فرارود کسی از قوم ایرانی نبوده و نیست ،بلکره ترکرانی هسرتند کره تحرت
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تأثیر زبان و فرهنگ فارسی ،زبران مرادری خرود را فرامرو
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کرردهانرد و از همرین رو آنران

حقوق داشتن دولت مستقل خود را ندارند»( .مسرلمانیان قبادیرانی ،1396 ،ص  )111اکنرون
نیز مردم این کشور از الفبایی که قرنها بدان مأنوس بودند ،جدا افتادهاند و زبران فارسری را
با خط سیریلیک مینویسند با این وجود شاعران تاجیرک هرمچنران هویرت ایرانری خرود را
میسرایند و اکثریت قریب به اتفاق آنان دربارۀ زبان فارسی و ایران شعر گفتهاند.
بازتاب هویت ایرانی در شعر شاعران منتخب
عشق و ارادت تاجیکان به ایران و زبان فارسی مرز ن میشناسد بره طروری کره «در شرعر
معاصر تاجیک ،هیچ شاعر شناخته شدهای را نمیتوان یافت که نام و یراد ایرران در شرعر

نتپد»( .شعردوست ،1387 ،ص  )5گواه این مدعا ،کتابی است که اخیراً با عنروان «ایرران در
شعر معاصر تاجیکستان» به کوش

علی اصغر شعردوست در  389صرفحه بره چرام رسریده

که در آن بخشی از اشعاری که شاعران تاجیرک دربرارۀ ایرران و زبران فارسری سررودهانرد،
گردآوری شده است .مطالعۀ این اشعار ،عشق وافر و تعلقخراطر عمیرق شراعران تاجیرک را
نسبت به ایران نشان میدهد.
در اینجا فقرط دو نمونره از ابرراز احساسرات شراعران تاجیرک را نسربت بره ایرران بیران
میکنیم؛ سپس به بحث بازتا هویت ایرانری در شرعر شراعران منتخرب خرواهیم پرداخرت.
بازار صابر میگوید« :ایرانیان و تاجیکان یک روم در دو کالبدند با مشهب ،زبران و تمردنی
مشترک»( .صابر ،1393 ،مقدمه) او که به ایران سفر کرده بود ،سفرنامۀ جامعی نگاشرته کره
بیانگر عشق عمیق و اشتیاق وافر

به ایران است:

«سفر من به ایران به سرزمین سبزی بود که سال ها اینجانب آرزوی

را میکردم .سرفر

به سر جوی آ رکنآباد و باغ مصال ،سفر به زایندهرود و دماوند و جنگلستان مازنردران.
سفر به قدمگاه پر افتخار عزیزانم ،نیایم .سفر به جایگاه مقدس به برج و گنبد و مقبرهها ،بره
سمبلها ،به طلسم ،تعویش و فال .سفر به عالم فرهنگ ،به عالم آهنگ به عالم عشق ،سفر به
شعرهای قدیم ،به کوچههای قدیم ،به رستههای قدیم ،به قصر و کلبههرای قردیم ،سرفر بره
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بوستان و گلستان سفر به شاهنامه ،سفر به تمدن ،سفر به افسانه .سفر به زمین پاکی که مثرال
خوابگرد مات و مبهوت دنبال

میگشتم .سفر به قبله و کعبهام بود .سفر بره وطرن برزرگم

بود .من از زادگاه به سوی میهن میرفتم .از جداییها به سروی وصرل و وصرال مریرفرتم.
مرزهای سیاسی و جغرافی را رد نموده ،خط کشیده ،جدایی را کرور مری کرردم .مرن تهری
بودم با راه ابریشم نمیرفتم ،باری نمیبردم ،کاروانی نمیراندم .تنهرا سررحلقه زریرن زبران
فارسی را در بساط داشتم .من به جست وجوی پدر میرفتم و سر حلقه زرین زبران فارسری
بازوبندم بود که پدر مرا شناسد .وطرن مررا شناسرد ،ایرران عزیرز مررا شناسرد و یراد آورد».
(صابر ،1393 ،ص )397

او چنان نسربت بره ایرران حرس خویشری و یگرانگی دارد کره پرس از خرروج از ایرران،
احساس غربت میکند« :ایران عزیز برای من خارجه نبود؛ ولی حینی که از ماشین فرو آمدم
و مرز ترکمنستان باز شد ،حس کردم که به خارجه میروم .مرز را رد نموده از پشرت سریم
خار رویم را به ایران گردانده ،گفتم:
از دل نرررررود یرررراد تررررو گررررر خررررون رود از دل
یرراد تررو چررو خررون نیسررت کرره بیرررون رود از دل
(همان)374 ،
مومن قناعت نیز خاطرهای بیان کرده است که اوج ایراندوستی او را نشان مریدهرد :بره
یکی از کشورهای عربی حوزۀ خلیج فارس رفته بودم .میهمان امیر شدم .مرا معرفی کردنرد.
امیر عر گفت :به کشور ما در خلریج خرو

آمردی .شرنیدهام شراعری ،بررای مرا شرعری

بخوان .فیالبداهه شعری سرودم که ردیف آن خلیج فارس بود .امیر تا آخر مجلس تلخ شد
و دیگر چیزی نگفت .مطلع آن شعر چنین است:
از خلرررریج فررررارس مرررریآیررررد نسرررریم فارسرررری
ابرررر از شررریراز مررریآیرررد چرررو سررریم فارسررری
(قناعت ،1393 ،ص )156
هویت ایرانی در شعر شاعران منتخب جلوههای گوناگون داشته است .در ایرن مقالره پرر
بسامدترین این جلوهها را مورد واکاوی قرار میدهیم.
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 .0پاسداشت زبان فارسی:

در بین عناصر هویتساز ملت تاجیک ،زبان فارسی به عنوان یک عامل پیونرد دهنرده و
همبستگیساز بسیار اهمیت دارد« .زبان یک ملت در دنیای هویت و هویتشناسی ،سرازمان
معنایی و ساختار چیستی یک ملرت را تشرکیل مریدهرد و ابرزار مهرم بررای حفرظ و انتقرال
فرهنگ ،وسیله اندیشیدن ،جهانبینی و کن

اجتماعی به شمار میرود .زبان در شرکل دادن

هویت ملی و فرهنگی ترأثیر انکارناپرشیری دارد»( .سرتاری ،1386 ،ص  )87بریگمران زبران
فارسی به عنوان مهمترین محصول فرهنگی خراسان بزرگ ،اساسیترین رکن هویت واحرد
فرهنگی این سه کشور است .زبان نه تنها ابزار ارتباط ،بلکره بره مثابره ابرزار اجتمراعی شردن
افراد و ظرف اصلی اندیشیدن است .اشتراک در زبران بره عرالوه اشرتراک در تراریخی کره
گرچه پاره پاره است؛ اما یکدست و یکسان بر همه گششته است و ایمران بره دینری کره برا
وجود دربرگرفتن مشاهبی چند ،در اصل یگانه است ،پایههای وحدت ملی یا هویرت واحرد
فرهنگی دو کشور را بنیان نهاده است .در روزگرار مرا بره خراطر تهاجمرات بسریاری کره بره
ساحت زبان فارسی شده ،حفظ و حراست آن اهمیت ویژهای یافته اسرت .شراعران منتخرب
در این مقاله عمیقاً به زبان فارسی عشق میورزند .شواهد زیر بره خروبی بیرانگر عالقره قلبری
آنان به زبان مادری است .الیق شیرعلی شعری دارد با عنوان «زبان گم کرده» که آن را نقل
میکنیم .از نظر الیق سیاه روی تر از کسی که زبان مادری را گم کرده  ،کسی نیست:
هر که دارد در جهان گم کردهای
در زمین و در زمان گم کردهای
این نشان گم کردهای و دیگری
خویشتن را بینشان گم کردهای
این یکی بخت جوان گم کرده است
دیگری گنج روان گم کرده است
این یکی گر نیم نان گم کرده است
دیگری نیم جهان گم کرده است
این یکی جان و جگر گم کرده است
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آن یکی شور و شرر گم کرده است
این یکی گم کرده گر مال پدر
دیگری پند پدر گم کرده است
گر یکی بام و دری گم کرده است
دیگر نام و فری گم کرده است
آن زبان همدلی گم کرده است
این زبان مادری گم کرده است
از تمام این و آن گم کردگان
زشت روتر نیست در روی جهان
زآن که گم کرده زبان مادری
حرف گوید با تو با چندین زبان
باک نه،گر داوری گم کرده است
یا امید سروری گم کرده است
زهر بادا شیر مادر بر کسی
کو زبان مادری گم کرده است.
(شیرعلی ،1393 ،ص )123
و معتقد است کسی که زبران مرادری را گرم کررده اسرت ،شایسرتگی مانردن در خراک
پدران را ندارد:
هررر کررس کرره زبرران مررادری را گررم کرررد
بایسررت کرره گررم شررود ز خرراک پرردران
(همان ،ص )524
بازار صابر نیز در شعری با عنوان «زبان مادری» به رنجهایی که برر سررزمین تاجیکسرتان
رسیده ،اشاره و تأکید میکند با وجود همه سختیها ،زبان مادری و هویت ایرانی هنوز باقی
است .نهاد این جمالت ،تاجیکستان است:
هر چه او از مال دنیا داشت داد
خطه بلخ و بخارا داشت داد
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سنت واال و دیوان داشت داد
تخت سامان داشت داد
دشمن دان گدای دان سینا گرفت
دشمن بیسنت دیوان موالنا گرفت
دشمن صنعتفروش صنعت بهزاد برد
دشمن بیخانها در خانه او جا گرفت
داد او از دست گرز رستم و سهرا را
بربران ناتوانی را توانا کرد او
نام خود را همچو گور رودکی از یاد برد
قاتالن خوی را مشهور دنیا کرد او
لیک لفظ مادر مانند نام مادر
در زبان و در دهان ماند ،ماند
هر سخن با شیر مادر سخت شد
تا ابد در استخوان ماند ،ماند.
(صابر ،1393 ،ص )43
او در شعر دیگری زبان مادری را زبان زنده مینامد:
زبرررران مررررادری زنررررده مررررن
زبررران بررررق و بررراران بهرررار اسرررت
(همان ،ص )32
مومن قناعت در شعر «به هوادار شعر تاجیکی» زبان مادری را به «شیر مادر» و «مهر مادر»
تشبیه میکند:
قند جویی ،پند جویی ،ای جنا
هر چه میجویی بجوی
بیکران بحری است ،گوهر بیحسا
هر چه میجویی بجوی
فارسی گویی ،دری گویی ورا
هر چه میگویی بگوی
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لفظ شعر و دلبری گویی ورا
هر چه میگویی بگوی
بهر من تنها زبان مادری است
همچو شیر مادر است
بهر او تشبیه دیگر نیست ،نیست
چونکه مهر مادر است
زین سبب چون شوخیهای دلبرم
دوست میدارم ورا
چون نواز های گرم مادرم
میدارم ورا.
دوست 
(قناعت ،1397 ،ص )81
فرزانرره خجنرردی شررعر فارسرری را فراتررر از مرزهررا مرریبینررد ،او حترری فاختررههررای مسررکو را
شاهنامهخوان توصیف میکند:
نامههایت خطوط معرفت شعر پارسی بود
بعدها فاختههای مسکو
از زبان تو شاهنامه میشنیدند
و به سیمرغ حسد میبردند.
(خجندی ،1395 ،ص )49
و از پراکندگی و عدم وفاق فارسیزبانان دلگیر است و آرزوی همدلی هم زبانان را دارد:
چررون کرروه بلنرردیم و سرررافکنده چررراییم
وارسررته ز خویشرریم و برره کررس بنررده چررراییم
گرروییم برره یررک لفررظ و نفهمرریم دل هررم
پیوسررته برره یررک خررون و پراکنررده چررراییم
(همان ،ص )6
او دغدغۀ آینده زبان فارسی و فارسیزبانان را دارد:
سررر آمررد عمررر مررن در سرررگه وقررت
عجررم چررون مرریشررود فررردای دیگررر
(خجندی ،1371 ،ص )27
اما به آینده امیدوار است که این آینده روشن در گرو بیداری فارسیزبانان است:
جرررس لبریررز افغرران شررد عجررم بیرردار مرریگررردد
ز هر لب بانگ عصریان شرد عجرم بیردار مری گرردد
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در ایررن خاموشرری مرررده پیررام زنرردهای آمررد
کرره در مررردا طوفرران شررد عجررم بیرردار مرریگررردد
(همان ،ص )35
 .1یادکرد خراسان بزرگ و شهرهای تاریخی و فرهنگپرور:

خراسان بنابر موقعیت تاریخی رر جغرافیایی و ه وپولیتیکی خود ،تالقیگاه فرهنگ هرای
خاور و باختر بوده است .این خطۀ تمدنساز که روزگراری وسرعت بسریار داشرته بره عنروان
خاستگاه زبان و اد فارسی و جایگاه نخستین شاعران فارسیزبان با میرراث هرای معنروی و
ارز های فرهنگیا

در تاریخ ایران اهمیت بسیار دارد تا جرایی کره در آغراز رواج زبران

فارسی وجود شاعران و ادیبان بیشمار از خراسان قدیم موجب شد کره اولرین سربک ادبری
فارسری بره نرام سربک خراسررانی معرروف شرود( .بونرد شرهریاری ،1371 ،ص  )19یررادکرد
گششته با شکوه و تأسف عمیق برای از دست رفتن این سررزمین در شرعر شراعران تاجیرک
بسامد بسیار باالیی دارد.
تصویری که فرزانه خجندی از خراسران دارد ،چیرزی شربیه بره آرمران شرهر و سررزمین
رویاهاست .او از تکه تکه شدن و تجزیه خراسان غمگین است و آرزویر

بره هرم پیوسرتن

اجزای گسسته خراسان است:
مررن آن خیرراط را خررواهم کرره دور چررر گردانررد
ز نرررو از تکررره و پررراره بررره هرررم دوزد خراسررران را
(خجندی ،1395 ،ص )114
الیق شیرعلی ایرانیان و تاجیکان را همخون میداند و از خراسران برا صرفت «برزرگ» و
«سترگ» یاد میکند:
چو از نسل فریدونیم
از یک ریشه یک خونیم
چو از خون سیاووشیم
جاویدان هماغوشیم
اگر رستم سرافرازد
ز نو پرچم برافرازد
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درف کاویان با ماست
فرّ آریان با ماست
خراسان بزرگ ما
خراسان سترگ ما
که با جمع و پریشانی
عطای فضل یزدانی
تپد با هم تََنََد با هم
دل تاجیک و ایرانی
به تاجیک و به ایرانی
محبت باد ارزانی
صداقت باد
نجابت باد
شهامت باد ارزانی.
(شیرعلی ،1397 ،ص )99
او نشانی «ایرانویچ» را هم از خراسان میجوید:
ای خراسان تو بگو ساحت ایرانویچ کو
من از این فاجعه چون شکوه به یزدان نکنم
کو دگر شعشعه دان و فرهنگ بزرگ
کو دگر کرّ و فر و نعره غلغل فکنم
(همان ،ص )328
بسیاری از شهرهای تاجیکستان کره فرهنگری دیرپرا دارنرد ،جرزوی از خراسران برزرگ
محسو

میشدند ،به همین دلیل شاعران بره خراسران و شرهرهای قردیم آن والیرت تأکیرد

ویژه دارند .شهرهایی که هرر یرک بره دلیلری در تراریخ مرا برجسرته و یرادآور رویردادهایی
خاطرهانگیزند .شهرهایی چون سمرقند ،بخارا ،بلخ ،یمگان و بدخشان که با فرهنرگ و اد
فارسی عجیناند .بهویژه دربارۀ دو شهر تاریخی و ارزشرمند سرمرقند و بخرارا کره از دسرت
فارسیزبانان به درآمد و جز ی از کشور ازبکستان شد ،این تأسف و تحسرر بسریار عمیرقترر
است« .یاد کرد گششته با شکوه قوم تاجیک و نیز سرتمهرایی کره تاجیکران در طرول تراریخ
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برتافتهاند ،خاستگاه موضوعی شعرهای بسریاری اسرت .در میران شراعران تاجیرک کسری را
نمیتوان یافت که شعرهایی در این باره نسروده باشد»( .شعردوست ،1396 ،ص )84
الیق شیرعلی فارسیزبانان اعم از ایرانی ،افغان و تاجیرک را ملتری واحرد مریدانرد و از
اوضاع زبان فارسی در سمرقند و بخارا و پراکندگی فارسیزبانان ابراز تأسف میکند:
تاجیررررک و ایرانرررری و افغررررانی چرررررا
مررا در ایررن دنیررا کرره از یررک مررادریم
روز و شرررب بیررردار شرررمس خررراوران
مررررا ز خرررروا آلودگرررران خرررراوریم
حضررررت «اقبرررال برررر مرررا برررد مگیرررر»
مرررا اگرررر در خررروا سرررکته انررردریم
خیرررز از خررروا گرررران گفتررری ولررری
در سرررمرقند آن چنررران بررریمنبرررریم
در بخرررارایی کررره درگررراه دری اسرررت
بررررا دری گفتررررار بیرررررون از دریررررم
نیسرررت ملرررت را ز برررس یکپرررارچگی
پرررراره پرررراره لقمرررره شررررور و شررررریم
مرررررا تمرررررام ناتمرررررامیم ای دریرررررغ
آن نجیررررب المنظررررر برررریمنظررررریم
مرررررا کیرررررانیم از کیرررررانیم آسرررررفا
تاجرررررررداران گررررررردای افسرررررررریم
(شیرعلی ،1397 ،ص )314
فرزانه خجندی به طرز گستردهای در شعر به سمرقند و بخارا توجه کرده است:
تررررا بخررررارا همررررره رود زرافشرررران آمرررردم
از پریشرررانی گریرررزان سررروی سرررامان آمررردم
از پیرررام گررررم مرررن چشرررم بخرررارا بررراز شرررد
بس که چرون خورشرید برا چشرم چراغران آمردم
(خجندی ،1395 ،ص )2
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در کنار یادکرد سمرقند و بخارا از حکومت سامانیان که روزگرار رونرق خراسران برود،
بسیار با حسرت سخن رفته است به طوری که بر باد رفتن حکومت سامانی در نظر شراعران
تاجیک سرآغاز تاریکی و خامو شدن چراغ فرهنگ است.
در عجرررم نررروروز برررود و آفترررابی مررریشرررکفت
تخرررت سرررامان پایررردار و دولرررت بیررردار برررود ...
ناگهرررران افترررراد انرررردر تخررررت سررررامان غلغلرررره
ناگهررران برخاسرررت انررردر مررررز تاجیرررک زلزلررره
دشرررمنی چشرررم چراغررران مررررا خرررامو کررررد
ترررا بمانرررد خلرررق مرررن در ظلمتررری بررریمشرررعله
(همان ،ص )3
او از زبان رودکی خطا به این شهر میگوید:
ایررن زمرران کرره گررور سررامان در سررکونت غرقرره اسررت
ای بخررررررارا یرررررراد داری مرررررروج آواز مرررررررا
ای کرره بالررت را فلررک برکنررد و در خاکررت نشرراند
یرررراد کررررن ایررررام تنرررردیهررررای پرررررواز مرررررا
(همان)
مومن قناعت نیز برباد رفتن حکومت سامانی را پایان یافتن معرفت میداند:
بررره جرررایی رفرررت آخرررر کرررار سرررامان
کرررره آمررررد بررررا سررررر برررراال برررره پایرررران
چررررررو دود از دوده سررررررامان برآمررررررد
دگررررر آترررر از ایررررن مجمررررر نیامررررد
چررو نرروم از تخررت بررر رخررت دگررر شررد
سرررروار اسررررب چرررروبین رهسررررپر شررررد
بخررررارا مانررررد چررررون شررررهر گشرررراده
سررررواران گشررررته چررررون مرررررد پیرررراده
خرامیررررد از شررررمالی چررررون سرررریه برررراد
قراخررررانی و داد ایررررن خرررراک بررررر برررراد
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غالمرررررری از جنرررررروبیهررررررا برآمررررررد
سرررررر و سرررررامان سرررررامانی سرررررررآمد
پررررس آن زد سررررکه را بررررا نررررام محمررررود
برآمرررررد از وطرررررن یرررررا از کفرررررن دود
و جرررروی مولیرررران چررررون اشررررک پررررالود
چررررو نیررررل معرفررررت گردیررررد نررررابود
(قناعت ،1393 ،ص )244
درکنار یادکرد خاطرات تاریخی و مراکرز فرهنگری گششرته ،شرهرهایی کره امرروزه در
قلمرو کشور ایران هستند ر بهویژه شهر شیراز ر بسیار مورد احترام و توجه بوده است .مرومن
قناعت در بازدید از تخت جمشید ،شکوه دنیای دیرین را تصور میکند:
کنون در قصر دارا جام جمشید است
در دستم
ز بوی باده و موی بت شیراز سرمستم
لبم را با لبان آ رکناباد پیوستم
به رویت لحظهای آهسته در بستم
چو باال میشوم بر مسند خورشیدی جمشید
که دارد آشیان ایزد
که دارد خاکدان
خورشید
در آن قصر خراباتی
که دارا بود و دنیا بود
درف کاویانی نیزهای از ماه باال بود
بیارم در نظر تخت زبرجد
تاج زرین را...
و آن دنیای دیرین را.
(همان ،ص )114
فرزانه نیز که از تر رویی خجندیان گله دارد ،آرزومند «قند تبریز» است:
لیک هیهات در این بازار ،بازار خجند
چهرهها تر و سخنها تندند
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قند تبریز دلم میخواهد
راه بازار کجاست
(خجندی ،1385 ،ص )54
 .1تجلیل شخصیتهای اسطورهای و پهلوانان ایرانی:

وجه دیگر هویت ایرانی که در شعر شاعران تاجیرک مشرهود اسرت توجره بره اسراطیر و
پهلوانان ایرانی است .در بدو امر شاید این مطلب چندان مرتبط با هویرت بره نظرر نیایرد؛ امرا
واقعیت این است اساطیر نق

مهمی در شکلگیری هویت ایرانی داشتهاند« .بیگمران همرۀ

عوامل و موجبات عمدۀ فرهنگی که برای ایجاد وحدت ملی برمیشرمرند از قبیرل وحردت
در زبرران ،معتقرردات و داشررتن سرررزمین مررادری ،ترراریخی مشررترک و ...الزم و در تحکرریم
وحدت ملی مؤثرند؛ اما کافی نیستند  ...به اعتقاد من چیزی وجدانیترر و عراطفیترر از ایرن
موجبات و اسبا اصلی باعث آمده است که ایرانی خود را نره تنهرا برا همروطن  ،بلکره برا
ترکمن ،قرقیز ،تاجیک و آذربایجانی ماوراء ارس هم خویشاوند بشناسرد و آن نیسرت مگرر
اشتراک در اساطیر دینی و دنیوی و رمزهایی زنده و دوامپشیر و نه مرده و فاقرد بالنردگی و
معروض جمود که همگان آنها را کمابی

بره یرک معنری درمرییابنرد .ایرن بهررهمنردی از

گنجینهای همگانی غالباً ناخودآگاه است؛ یعنری مرردم معمروالً بردان هشریار نیسرتند ،امرا بره
محض آنکه حالتی بحرانی پدید آمرد و مرثالً جنگری درگرفرت و هجروم بیگانگران حرس
مقاومت برانگیخت ،آفتابی میشوند»( .ستاری ،1381 ،ص )113
اساطیر و پهلوانان ایرانی در ذهن و زبان تاجیکان زنده و حاضرند« .در این سالها توجره
به ایران و ایرانی و میراث ادبی و فرهنگی آن به یکی از اصلیترین بنمایههای شرعر معاصرر
فارسرری ترراجیکی مرراورالنهر تبرردیل شررده اسررت .از آنجررا کرره ایررن نگررر

بررا رویکررردی

اسطورهگرایانه و حماسی به میراث فردوسی و قهرمانان شاهنامه همراه است .شعر اغلب ایرن
شاعران رنگ و بوی حماسی به خود گرفته است .تا جرایی کره مریتروان ایرن حالرت را بره
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تعلق خاطر شاعران و نویسندگان عصر سامانی به حماسهسرایی و نیز قهرمانران ملری ایرران و
جهان ایرانی همانند کرد»( .خدایار  ،1383 ،ص )23
از بین شخصیتهای اسطورهای «رستم» و «کاوه» جایگاه بسیار واالیی دارند.
الیق شیرعلی ضمن ستای

از رستم و بینظیر دانستن او تنها خامه فردوسی را همزور او

میداند:
از همه ایران و توران
همنبرد رستم دستان کسی نیست
همبر و همباز او در روی دنیا
از تمام زاده انسان کسی نیست...
هیچ زوری ،هیچ حکمی ،هیچ قانونی
عزم رستم را نمییارد شکست
هیچ تیغی ،هیچ مرگی ،هیچ یزدانی
رشتۀ عمر نمییارد گسست
الغرض جز روم عصیانی شاعر
همسر و همشور رستم نیست ،نیست
غیر فردوسی و روم پرتوان
همزور رستم نیست ،نیست.
هیچ کس 
(شیرعلی ،1397 ،ص )265
الیق در شعر «پسر هژدهم کاوه» کاوه را نماد عصیانگری علیه ظلم میداند که گر چره
جنگ طلب نیست همه دورانها آماده رزم است:
کاوه زنده است و نخواهد مردن
جان خود را ز قضا برهاند
تا ز ضحاک همه دور و زمان
کین هفده پسر نستاند
کین او نیست فقط در دل او
کین او در دل هر انسانی است
کاوه یک کاوه فردوسی نیست
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کاوه عصیانگر هر دوران است
خاصه امروز که یک آن کافی است
تا شود زیر و زبر کل جهان
خاصه امروز که ایمایی بس
تا شود قصر تمدن ویران
کاوه هشیارتر و زندهتر است
مشتها گرزه پر تا ترند
الحشر خوالیگران ضحاک
پسر هژدهم را نبرند
گرز میسازد و آماده کین
کاوه در روی جهان بیدار است
داغ هجده پسر چیزی نیست
داغ ابنای بشر بسیار است
میرود ده به ده و شهر به شهر
تا همه صلل و صفا جو باشند
همه ابنای بشر پنداری
پسر هژدهم او باشند.
(همان 259 ،تا )255
مومن قناعت نیز برای گشر از «سنگر سنگین ،نیاز به شمشیر رستم را احساس میکند:
از ایررن دود کبررود و سررنگر سررنگین گررشر بایررد
رای ایررن گررشر شمشرریر رسررتم در کمررر بایررد
(قناعت ،1393 ،ص )383
داستان رستم و سهرا بارها دستمایۀ شاعران قرار گرفته است .در شراهد زیرر گلرخسرار
تعبیر «خودک شه زندهدار» را برای رستم به کار برده که جدید و تأمل برانگیز است:
برق می زد شهرگ تهمینه
ز آت فاجعه
جان را خبر میکرد
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رستم فرزند کشته
خودک شه زندهدار
زخم سهرا عزیز را
به خونا جگر میشست.
(صفی آوا ،1371 ،ص )498
گلرخسار برای شاهنامه به عنوان سند هویت ملی ایرانیان عمیقاً احتررام قا رل اسرت و مررگ
سهرا را « شاه بیت شاهنامه» میداند:
شاهنامه داستان نام و ننگ است
آهنامه داستان اشک و خون است
شاه بیت شاهنامه مرگ سهرا
شاه مرد شاهنامه سرنگون است
وای از شرم توان ناتوانی
پرچم تنهای کاوه غرق خون است
شاه خامه آه نامه مینویسد
شاهنامه داستان اشک و خون است.
(همان ،ص )142
او شاهنامه را سندی زنده و جاودانه میداند که بدون آن چارهای جز مردن نیست:
شاه نامه سخن است سخن بیمرگی
شاه نامه روم است به تن بیمرگی
شاه نامه وطن است وطن بیمرگی ...
شاه نامه نفس است
نفسی کز من و تو گر بربایند
بمیریم
بمیریم
بمیریم.
(همان ،ص )464
به مناسبت داستان رستم و سهرا بارها از تهیمنه نیز یاد شده است .گلرخسار برین تهمینره و
مادر وطن پیوند زده است:
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انرررردر دل مررررا درد دو دنیررررا شررررده بنررررد
تهمینرررره مررررا مررررادر ایررررران دگررررر نیسررررت
(همان ،ص )122
الیق شیرعلی نیز «نوحۀ تهمینه بر سهرا » را به تصویر میکشد:
تهمینهام ،تهمینهام
از درد و غم دو نیمهام
در حسرت سهرا یل
درج غمان شد سینهام
سهرا من ،محرا من
خورشید من ،مهتا من
در این جهان بیکسی
یکتای من ،نایا من
در دشت کین سرگشته شد
در خاک و خون آغشته شد
از مهر رستم زاده شد
وز قهر رستم کشته شد
افتاد از باالی زین
چون اختر از چر برین
شیر سفیدم از تن
دریای خون شد بر زمین...
فریاد از بخت بدا
از رستما از قسمتا
دنیا تهی شد چون دلم
واحسرتا ،واویلتا.
(شیرعلی ،1397 ،ص )269
شیرعلی از «گردآفرید» هم یاد کرده ،گر چه که دیگر نشان گهردی در دست نیست:
حیررررررف گردآفریررررررد فردوسرررررری
گرررردزاده برررین کررره گرررورکن اسرررت
(همان ،ص )365
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او در شعر «روم رخ » روم اسب رستم را میبیند که در همه جا سیر میکند و هرگاه کره
خطری حس کند ،رستم را از خوا بیدار میکند تا مراقب انسانها باشد:
از فضای ملک ایران تا فضای ملک توران
از سیستان تا کهستان
از خراسان تا بدخشان
از فضای الجورد ملک خاور
تا فضای نیلفام باختر
یالهای غرق نور صبحگاهی
چشمهای چشمه نور الهی...
گو ها را بر صداهای زمین و آسمان بگشاده است
از کجایی گر رسد بر گو او طبل خطر
میکند بیدار رستم را ز خوا جاودان
بهر حفظ جان انسان.
(همان ،ص )261
 .4افتخار به میراث ادب فارسی و شاعران بزرگ گذشته:

پس از زبان فارسی ،میراث ادبیات فارسی مهرمتررین رکرن مشرترک فرهنرگ ایرران و
تاجیکستان است « .ادبیات کهنسرال فارسری هرم از لحراظ قردرت تراریخی و هرم از جهرت
فکری و معنوی از چنان غنایی برخوردار است که مثابۀ عنصری تمردنسراز و تأثیرگرشار در
صحنههای فرهنگ ملی و جهانی به کار گرفته شده است .با توجه به نقشۀ پراکنردگی زبران
فارسی و مراجعه به تاریخ ادبیات میتوان به این امر پی برد شهرهایی چون سرمرقند ،بخرارا،
دهلی ،بلخ ،قونیه ،الهور و ...در قلمرو مرزهای کنونی این سرزمین جای نمیگیرند؛ اما نرام
هر یک از این شهرها در خاطره شاعران و سخنوران بزرگی را به یراد مریآورد کره همگری
مایۀ افتخار و باعث مباهات همه جهانیان هستند .به هر حال ادبیات فارسری شراهرگ حیراتی
فرهنگ و تفکر ایرانی است»( .رادفر ،1388 ،ص )44
ادبیات از مهمترین ارکان هویت ملی است« .مهمترین محمل هویت ملی ،اد دیرپرای
ماست که اندیشمندان جهان در برابر آن سرر تعظریم فررود آوردهانرد .دسرتمایرۀ ایرن اد
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کهنسال از همان آغاز رنج و عشق در راه آزادی و آزادگی بوده است .ذات فرهنگ ایرانی
هرگز به خواری و زبونی تن درنداده و سلطۀ زور و شمشیر اقوام مهاجم نیز نتوانسته است به
تنه این درخت تناور و بارور آسیبی جدی وارد سازد»( .همان)
فرهنررگ غنرری ایرانرری خاسررتگاه شخصرریتهررای ارزشررمند بسرریاری اسررت .در بررین
شخصیت های ایرانی ،شاعران فارسیزبان که شخصیتهرایی فرامررزی و فرازمرانی هسرتند،
اعتبار و جایگاه فوقالعادهای دارند .شاعران تاجیک تقریباً از تمام شاعران بزرگ ایرران یراد
کردهاند؛ اما از بین آنان رودکی ،فردوسی ،خیام ،حافظ ،مولوی و سرعدی بری

از سرایرین

مورد توجه بودهاند و البته این جز تأثیرپشیریهای آنان از شعر ایران است .رودکی که پردر
شعر فارسی است ،همواره مورد توجه شاعران تاجیک بوده است .اینکه آرامگراه رودکری در
کشور تاجیکستان قرار دارد ،سبب شده تا تاجیکان تعلق خاطر خاصی نسبت به او داشته باشند:
مانرردهای گررر نرریمجرران و نرریمزنررده تررا برره حررال
برررا سررررود رودکررری برررا طرررب سرررینا مانررردهای
(شیرعلی ،1397 ،ص )323
کررررالم رودکرررری واال مقررررام اسررررت
ز نرررام خلرررق مرررا جاویرررد نرررام اسرررت
(همان ،ص )624
مومن قناعت ،رودکی را مایۀ رشک یونانیان میداند:
رودکرری چررون ز غیررب بیرررون شرررد
گشررت دریررای شررعر و جیحررون شررد
از جررررروانی بررررره رزم پیرررررران شرررررد
رشررررک سرررررکردگان یونرررران شررررد
شررررأن پیررررران ز شررررهرت لرزیررررد
نررررام بررررا نررررام رودکرررری گردیررررد
او نشررررررریمن گرفررررررررت برررررررراالتر
کرررررد در بررررام ایررررن جهرررران منبررررر
(قناعت ،1393 ،ص )29
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در بین شاعران یادشده فردوسی جایگاهی ممتاز دارد و همۀ این شاعران او را ستودهاند.
این محبوبیت بدان جهرت اسرت کره شرعر معاصرر تاجیرک در اغلرب مروارد حرال و هروای
حماسی دارد و به شاهنامه و فردوسی به چشم ریشه خود مینگرد:
ایرررن مرررادر دهرررر عررراقالن کرررم زایرررد
هرررر لحظررره شرررمار ناکسررران افزایرررد
از جملرره فردوسرری کررم آیررد برره جهرران
از جملرررره محمررررود هررررزاران آیررررد
(شیرعلی ،1397 ،ص )526
بازار صابر فردوسی را «خضر شاعران» لقب داده؛ زیرا که جاوید است:
ایررررن راوی قلمرررررو ساسررررانیان وقررررت
ایررررن شرررراعر قلمرررررو سررررامانیان وقررررت
در سرری و پررنج شرراعری شررد پیررر شرراعران
آ سررخن چشررید و بشررد خضررر شرراعران
(صابر ،1393 ،ص )251
بازار صابر برای مجسمه فردوسی نیز احترام قا ل شده و او را «خدای پهلوانی» نرام نهراده
است:
هیکل فردوسی در میدان آزادی
قبله میهن پرستان
قطب میهن
جایگاه توبه و سوگند مردان ...
آسمان را میخراشد نام فردوسی
چون لوای کاویانی
چون شعار آریایی ...
نام او آمین و بسم ا ...کارستان
نام او نام خدای پهلوانی. ...

1

(همان ،ص )347
 .1در زمان شوروی میدان «لنین» نامیده میشد.
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ابیات ستای آمیز دربارۀ فردوسی و شاهنامه بسیار زیاد اسرت و ذکرر همره آنهرا در ایرن
مجال نمیگنجد.
خیام هم در اندیشۀ شاعران تاجیرک جایگراهی واال دارد .مخصوصراً الیرق شریرعلی بره
شدت شیفتۀ خیام است و چندین دوبیتی درباره او دارد:
از گررررد ایرررام بررره کرررف جرررام بمیرررر
آرام نمیررررر رر و برررررررا دالرام بمیرررررررر
خررواهی کرره برره گررور تررو نشرریند خورشرری
در پرترررررو آفترررررا خیرررررام بمیرررررر
(شیرعلی ،1397 ،ص )526
او خیام را آگاه به اسرار دلها میداند:
خیرررررام دلرررررت از دل مرررررا آگررررراه اسرررررت
هرررر یرررک سرررخنت سررررود درد و آه اسرررت
بیررررت تررررو دری اسررررت برررراز بررررر کعبرررره دل
شرررعر ترررو چرررو عمر رر آدمررری کوتررراه اسرررت
(همان ،ص )523
گلرخسار در حین ابراز شوق به ایران آن را «جان عزیز» و «سررزمین نابغرهخیرز» خطرا
میکند و از خیام به عنوان یکی از نوابغ ایرانی نام میبرد:
ای میهن سبز مهر ،ای شه رگ نبض شعر
ای دور به جان نزدیک ،ای نور دل و دیده
در هر ورق سنگت شعری است اهورایی
از هر وجب خاکت یک نابغه روییده…
خیام تو افشا کرد اسرار محبت را
ایران عزیز من ای جان عزیز من !
(صفی آوا ،1371 ،ص )346
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حافظ هم در نظر تاجیکان بسیار عزیز است .در آن ایام که ملت تاجیرک در برین دیروار
اندیشههای سوسیالیستی محصرور برود ،دیروان حرافظ کره در اغلرب منرازل وجرود داشرت،
تسلیبخ

بود و تاجیکان نام بسیاری از فرزندان خود را «حافظ» میگشاشتند:
اگررر در خانرره تاجیررک تمررام چیررز نرراچیز بررود
به هر گهواره حرافظ برود یرا دیروان حرافظ برود
همرران پیررری کرره از بیراهررههررا تررا عرصرره دنیررا
ز منررزلهررا برره منررزلهررا گشرراده راه از دلهررا
اگررر بررا نررام حررافظ مرریشرردی در خانررۀ تاجیررک
به ناگره قصرر مریشرد از کََررََم ویرانره تاجیرک
(قناعت ،1393 ،ص )38

از نظر الیق شیرعلی شعر حافظ یکی از انگیزههای زنده ماندن است:
تا دمی که زندگی باشد به راه آرزو
تا دمی که شعر حافظ باشد و جام سبو
من نمیمیرم
من نخواهم مرد.
(شیرعلی ،1397 ،ص )179
او دلیل بقای فرهنگی تاجیکان را با وجود هجمههای بسریار ،آثرار برجسرته اد فارسری
میداند:
بررریمدینررره ،بررریسرررفینه ،بررریخزینررره ،برررینصررریب
کررو برره کررو و در برره در درویرر آسررا مانرردهای
برررس بریررردنت زبررران و برررس شکسرررتندت میررران
برررراز گویررررا ،برررراز پویررررا ،برررراز پایررررا مانرررردهای
مانررده ای گررر پرراک جرران و پرراک ایمرران تررا هنرروز
بررررا کتررررا حررررافظ و آثررررار مرررروال مانرررردهای
(همان ،ص )323
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در آغاز دفتر شعر «پیام نیاکان» فرزانه خجندی که اسم این دفتر نیرز بره نروعی توجره بره
اصالت و پیشینۀ تاریخی است ،سلسله اشعاری وجود دارد کره هرر بخشری از آن را بره یرک
شاعر ایرانی اختصاص داده است ،از جمله :فردوسی ،دقیقی ،سعدی و ...کره فرزانره در ایرن
اشعار از زبان ایرن شراعران سرخن گفتره اسرت .مرثالً از زبران فردوسری خطرا بره ایرانیران
میگوید:
عمررری کرره نصرریبم بشررد ای خلررق خرررد کرری
صرررفت بنمررودم کرره تررو را عمررر فزایررد
ترررا در نظرررر عالمیررران ایرررن دم و هرررر دم
شرررهنامه مرررن نرررام ترررو را حفرررظ نمایرررد
(خجندی ،1395 ،ص )6
ارادت فرزانه به مولوی چنان است که توجه مردم به مولوی و خوانرده شردن آثرار او را
سبب بیداری فارسیزبانان میداند:
در غفلررت پناهرران برراز  ،لررب گنگرران سررخن پرررداز
خالیق مولوی خروان شرد عجرم بیردار مری گرردد
(خجندی ،1371 ،ص )27
او ناقوس کلیسا را به جرس کاروان سعدی تشبیه میکند:
بانگ زنگوله کلیساها
جرس کاروان سعدی بود.
(همان ،ص )53
محبو الیق شیرعلی نیز شعر سعدی میخواند:
تو شعر سعدی میخواندی و من روی تو میدیدم
من از هر بیت سعدی بیت ابروی تو میدیدم
(شیرعلی ،1397 ،ص )175
بازار صابر با اشاره به سرنوشت دردانگیز تعدادی از شاعران ،حاضر اسرت هرر رنجری را
به جان بخرد؛ اما شاعر وطن باقی بماند:
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راضیم چون سعد سلمان
با گناه شاعری در چاه و زندانم کنند
چون هاللی شعر در لب سنگبارانم کنند...
راضیم من در خطای شعر رنجورم کنند
بلکه همچون رودکی کورم کنند
راضیم میرم مرا در خاک نگشارند
ولیک
شعر در دستم بمیرم
شعر در حلقم بمیرم
شاعر خلقم بمیرم.
(صابر ،1393 ،ص )36
میراث اد فارسی برای تاجیکان تنها جزیی از فرهنگ نیسرت؛ بلکره انگیرزۀ زنردگی و
سند هویتبخ آنهاست ،لشا آن را برابر جان مینهند:
اال شرررعر عجرررم فرررردا مررررا ترررو زنرررده خرررواهی داشرررت
اال شرررور دل دنیرررا مررررا ترررو زنرررده خرررواهی داشرررت
بررره زیرررر سرررنگهرررای ثابرررت و سررریار گرررردونهرررا
اال البررررز پرررا برررر جرررا مررررا ترررو زنرررده خرررواهی داشرررت
اال دیرررروان حررررافظ حررررافظم باشرررری ز هررررر مرگرررری
اال دیررروان موالنرررا مررررا ترررو زنرررده خرررواهی داشرررت
(شیرعلی ،1397 ،ص )438
 .0یادکرد شاهان ،عارفان ،دانشمندان و سایر شخصیتهای برجسته ایرانی:

عالوه بر شاعران که قبالً به آنها اشاره کردیم ،طیفهای وسیعی از شخصیتهای ایرانی
مورد توجه شاعران بودهاند که هریک به نوعی تجلیل شدهاند.
گلرخسار خود را میراثدار «جمشید» مینامد:
وارث بیچرررررررراره جمشررررررررید مررررررررنم
در لرب ملرت مرن جرام جمری گریران اسررت
(صفیآوا ،1371 ،ص )129
و در جایی دیگر وارث کتا قانون ابنسینا و مثنوی معنوی:
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خودسرررروز دیررررده وارث قررررانون و مثنرررروی
از وحشرررررت جهالرررررت انسررررران گریسرررررتم
(همان ،ص )123
فرزانه نیز از جالل و مسند شاهان ایرانی تبار یاد میکند:
نررره بتررروان برررا سرشرررکی بررراز گردانرررد
جرررررررالل و مسرررررررند دارا و جرررررررم را
(خجندی ،1371 ،ص )27
گلرخسار دیدگاه جالبی دارد او حتی ایران و توران را جدا از هم نمیداند؛ چرا کره هرر
دو میراث فریدون هستند:
اال ایران ،اال توران
شما یک بحر و دو ساحل
شما دو دیده و یک دل
شما یک جان و یک روحید
شما از هجر مجروحید
شما هم قافیه هم قافله همزاد و بنیادید
شما محزونترین یادید
یاد کاهل تاریخ
یاد خسته هجران
اال ایران ،اال توران
شما هم دیده هم دید فریدونید
شما پیوند جاوید فریدونید
شما از خون و از جان فریدونید
شما ایران و توران فریدونید
اال ایران ،اال توران.
(صفیآوا ،1371 ،ص )439
فرزانه در ابیات زیر برا ترکیرب زیبرای «دو رکعرت عشرق» از دو ترن از عارفران ایرانری،
منصور حالج و عطار نیشابوری ،نام برده است:
شررفق بررا شرروق منصرروری دو رکعررت عشررق مرریخوانررد
نرردارد تررا دیجرروری دو رکعررت عشررق مرریخوانررد
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افررررق سررررجاده برررراز اسررررت و خورشررررید غروبنررررده
چررو عطررار نیشررابوری دو رکعررت عشررق مرریخوانررد
(خجندی ،1371 ،ص )38
قناعت نیز فقدان اناالحقگوی را احساس کرده و منصور حالج را میجوید:
صرررد دار درخرررت اسرررت اگرررر نیسرررت انررراالحق
منصررررور صررررال زن کرررره برررره هررررر دار بگررررریم
(قناعت ،1393 ،ص )162
زرتشت پیامبر ایران باستان نیرز از شخصریتهرای محبرو شرعر تاجیرک اسرت .مرومن
قناعت چنان گرم در یادهای گششته است که با گو

خود صردای خوانرده شردن اوسرتا را

میشنود:
برره چشررمم مرریدرخشررد آترر زردشررت در سرراغر
برررره دسررررت دختررررر پیررررر مغرررران در لعلرررری آذر
برره گوشررم خرروان پیررر مغرران بررا نالرره مرریآیررد
اوسرررررررتا مررررررریکشرررررررد فریررررررراد از منبرررررررر
(همان ،ص )115
فرزانه خجندی عالقه وافری به زرتشت دارد و بارها از او در شعر

یاد کرده اسرت .او

برای توصیف نور و روشنایی مکرر از آت زرتشت استفاده کرده است:
در آن میانررررره آتررررر بیررررردار زردهشرررررت
در چشرررم مرررن شرررکفته و انررروار مررریفشررراند
(خجندی ،1371 ،ص )21
باید به غار زرتشت وارد شد
برای جبیدن 1نور.
(همان ،ص )47
همچنان مشعل زرتشت
دل من ره بلد توست.
(همان ،ص )61
 .1جویدن.
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از بین دانشمندان ایرانی جایگاه ابن سینا برای تاجیکران بری نظیرر اسرت .الیرق شریرعلی
منظومهای برا نرام «گهرواره سرینا» دارد کره شریفتگی و ارادت قلبری او را بره ابرن سرینا نشران
میدهد .از شعر او بر میآید که خیام در آخرین لحظات زندگی کترا شرفای ابرنسرینا را
میخوانده است:
عالج درد جستن در همه حال
ز طب بوعلی کار نجیب است
ولی بهر حکیمی مثل خیام
«شفا» را خوانده جان دادن عجیب است
نمیجست از «شفا» خیام سِحری
که صد سال دگر عمر فزاید
فقط میخواست اندر واپسین دم
«شفا» را چون در دنیا گشاید
فقط میخواست با چشمان سینا
نظر سازد به چشم مرگ باری
فقط میخواست اندر بستر مرگ
ورا سینا کند بیمارداری
شفا را باز کرد و چشم پوشید
تمام دردهای بیدوا ماند
میان صفحههای طب سینا
نگاه مرده درد آشنا ماند
و اینک میگشایم من «شفا» را
دلم پرزخم ناسور است ناسور
به هر زخمی که اندر سینه دارم
همه آفاق معشور است ،معشور
به کل دردهای جاودانه
به هر دردی که باشد جرم ایام
شفا بخشی گر از دستم نیاید
«شفا» را خوانده میمیرم چو خیام.
(شیرعلی ،1397 ،ص )131

بازتاب هویت ایرانی در شعر معاصر تاجیک

110

شواهد فوق تنها نمونههایی هستند که توجه شاعران را به هویت ایرانری نشران مریدهنرد.
با جستوجوی بیشتر شواهد دیگری را میتوان بره ایرن مجموعره افرزود و ابعراد دیگرری از
هویت ایرانی را شناسایی کرد؛ مثالً اشاراتی که به آدا و رسوم ،جشن ها ،ضر المثرل هرا،
سنتهای ادبی و ...داللت دارند .به عنوان نمونه در شاهد زیر مومن قناعت از اعتقاد نیاکران
به تقدس نوروز سخن گفته است:
عصرها اجدادیهای ما زمستان دراز
قصه سربسته از اقبال میپرداختند...
ابتدای بخت از نوروز میپنداشتند
بر همین روز مقدس اعتقادی داشتند
لیک تا این روز نیک
صد ورق
از صفحه سرد زمستان میزدند.
(قناعت ،1393 ،ص )61
در نمونۀ زیر نیز به سنت آت

افروختن و پریدن از آت

اشاره کررده اسرت کره هنروز

هم باقی است و عبارت معروف «زردی مرن از ترو ،سررخی ترو از مرن» کره در ایرن مراسرم
متداول است:
گمان کردم که اینجا آت نوروز میسوزد...
تو ای آت بگیر زردی رویم را
بده سرخی رویت را
گناهم را بسوزان
هدیه کن فال نکویت را.
(همان ،ص)391
شواهدی که داللت بر هویت فرهنگ ایرانی باشد در شعر شاعران تاجیک بسیار است و
ذکر همۀ آنها در این مجال میسر نیست ،آنچه بیان شد تنها بخشی از شوق تاجیکران نسربت
به ایران است.

نامه انجمن مفاخر

116

نتیجه
بیگمان نژاد ،دین ،زبان ،گششته تاریخی ،فرهنرگ ،آدا و سرنن ،آرزوهرا ،آرمرانهرا
و ...هر کدام در شکلگیری هویت فرهنگی یک ملت نق

مؤثر و غیرقابل انکراری دارنرد.

در بحث از هویت ملی ایرانیان ،اصالت فرهنگ و گششته تاریخی مشترک که بره الیرههرای
عمیقتر و پایدارتری از شخصیت ملی و و جدان جمعی تعلق دارد ،نق
میکند .آن چنان که شالودۀ هویت کهنسال ما نیز بی

برجسرتهترری ایفرا

از هر چیز دیگر برر پایرههرای همرین

ارز های فرهنگی و اخالقی استوار است .کشور تاجیکستان هم وارث آن میراث فرهنگری
عظیم و غنی است و بازتا آن را در شعر و ادبیات آن میتوان دید .در این مقاله شرعر پرنج
شاعر منتخب بررسی شد و مشخص گردید که ایرن شراعران بری

از هویرت ملری خرود بره

هویت فرهنگیشان تأکید دارند و نشانههایی که در شعر آنها داللت برر تعلرق خاطرشران بره
فرهنگ ایرانی و زبان فارسی دارد ،آشرکارتر و عمیرقترر از وابسرتگی بره مرزهرای محردود
سیاسی کشورشان است .توجره بره زبران فارسری و شراعران برزرگ سررزمین ایرران و سرایر
شخصیتهای ایرانی ،یاد فرهنگ شهرهایی که قبالً در قلمررو ایرران بودنرد و  ...بسریاری از
نشانههای دیگر که در اینجا تنها به بخشی از آنها اشاره شد ،نمودهایی از فرهنرگ ایرران در
شعر شاعران یاد شده است که امروز در ظاهر خارج از ایرانند؛ اما ذهنیت و اندیشۀ آنران بره
جهان ایرانی تعلق دارد .باید در نظر داشت کره در دورۀ شروروی سرابق کشرور تاجیکسرتان
سالهای طوالنی با ایران هیچ رابطۀ سیاسی و فرهنگری نداشرته و بعرد از آن هرم از درون برا
جنگهرای داخلری و مشرکالت سیاسری و اجتمراعی بسریار دسرت بره گریبران بروده اسرت.
دهههای متمادی به طور جدی و گسترده سعی در پاک کردن هویت ایرانی تاجیکران شرده
است و هنوز هم ترکگراها با زبان فارسی و هویت ایرانی سر جنگ دارند .بره قرول مرومن
قناعت:
دمی که بزمگاه ابن سینا ،رودکی ،خیام
بشد جوالنگه دزدان
بشد بازیچه ایام.

(قناعت ،1393 ،ص )35
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از طرف دیگر شاعران منتخب ما با شاعران و ادیبان غربی و ادبیات روس آشنایی کامل
دارند و طبیعی است که تحت تأثیر آنها قرار گیرند؛ اما برا وجرود جمرع برودن همره عوامرل
برای گسست از ایران ،شاعران تاجیک هرگز دست خود را از دامن ایران کوتاه نکردهاند و
هنوز اصالت ایرانی در شعر آنها غالب است و رگههای هرف ایرانیت در کلمات آنها دیرده
میشود .آنها هرگز از ریشه خود جدا نشدهاند:
ریشرررره مررررن منشررررأ اجررررداد مررررن
اصرررل مرررن ایرررران مرررن بنیررراد مرررن
جرران مررا چررون رشررته دو بافررت اسررت
بافرررت مرررن ای ترررار و پرررود یررراد مرررن
گررررر نباشرررری سررررینه مررررا مرررریدرد
دشررررمن ایمرررران مررررن جررررالد مررررن
چنرررررد غافرررررل مانررررردی از درد دلرررررم
یرررک ترررویی امرررروز هرررم فریررراد مرررن
بعررررد سررررامانی مرررررا سررررامان نمانررررد
بررراد برررر کرررف شرررد هنرررر آبررراد مرررن
از ورارود ایررررن همرررره غافررررل مبررررا
دسرررت رسرررتم بررراز برررر امرررداد مرررن
(شیرعلی ،1397 ،ص )92
با این میزان دوری و با وجود هجمههای بسیار شاعران تاجیک برای حفظ هویرت خرود
جهاد کردهاند و این در حالی است که گاهی از طرف کشور ایران که قبلرۀ آمرال تاجیکران
است ،کم لطفیهایی صورت میگیرد که پاسخ این همه عشرق نمریتوانرد باشرد .جرای آن
دارد ،ایران با مهر افزونتری این پاره پیکر خود را بنوازد.

نامه انجمن مفاخر

118

منابع
– اسالمی ندوشن ،محمدعلی( .بی تا) ایران را از یاد نبریم ( به همرراه بره دنبرال سرایه
همای) ،تهران :انتشارات توس.
– انوشه ،حسن ،)1398( .دانشرنامه اد فارسری در آسریای مرکرزی ،تهرران :موسسره
دانشنامه.
– بوند شهریاری ،علیاصغر ،)1371( .شرعر نرو فارسری در آسریای میانره ،تهرران :نشرر
کلک سیمین.
– حیاتی ،زهرا ،)1386( .از هویت ایرانری ،برا همکراری سرید محسرن حسرینی مروخر،
تهران :پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی و سورۀ مهر.
– خدایار  ،ابراهیم ،)1383( .از سمرقند چو قند (گزینه شعر معرراصر فارسری تراجیکی
ازبکستان) ،تهران :نشر اشاره با همکاری مرکرز تحقیقرات زبران و ادبیرات فارسری دانشرگاه
تربیت مدرس.
– خجندی ،فرزانه ،)1395( .پیام نیاکان ،تهران :انتشارات سرو .
– ررررررررررررررر  ،)1385 (.سوز ناتمام ،تهران :نشر رسان .
– ررررررررررررررر  ،)1371(.نبض باران ،برگردان و تنظیم سهیال حسینی ،تهرران :شرورای
گستر

زبان فارسی.
– رادفر ،ابوالقاسم ،)1388( .بازتا هویت ایرانی در آثار هنری و مواریرث فرهنگری،

پژوه نامه زبان و ادبیات فارسی ،سال اول ،شمارۀ  ،1ص .38 -58
– ستاری ،جالل ،)1381( .هویت ملی و هویت فرهنگی (بیست مقاله در قلمرو تراریخ
و فرهنگ) ،تهران :نشر مرکز.
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– شعر دوست ،علیاصغر ،)1396( .چشم انرداز شرعر معاصرر فارسری در تاجیکسرتان،
تهران :نشر الهدی.
– ررررررررررررررر  ،)1371( .تاریخ ادبیات نروین تاجیکسرتان ،تهرران :انتشرارات علمری و
فرهنگی.

– شیرعلی ،الیق ،)1397(.روم رخ
شورای گستر

(گلچین اشرعار اسرتاد الیرق شریرعلی) ،تهرران:

زبان و ادبیات فارسی.

– صابر ،بازار ،)1393( .برگزیده اشعار ،تهران :انتشارات بین المللی الهدی.
– صفی آوا ،گلرخسار ،)1371( .مجموعه اشعار ،تهران :انتشارات نگاه.
– قناعت ،مومن ،)1393( .برگزیده اشعار ،تهران :انتشارات بین المللی الهدی.
– مسلمانیان قبادیانی ،رحیم ،)1396( .زبان و اد فارسی در فرارود ،تهران :موسسه
چام و انتشارات وزارت خارجه.

نقشِ گلچینهایِ شعری ِمعاصر در جهتدادنِ ذوقِ ادبیِ
خوانندگان (از شعرِ كالسیک به شعرِ نو)
دكتر لیال عبدی خجسته

*

چکیده
«بیاضها»« ،جُنگها»« ،سفینهها» و «کشکولهایی» که در کتا خانههایت مختلفِ دنیا موجود
میباشند ،گنجینههایت ارزشمندی از صاحبانت ذوق در روزگارانت کهنت ما است .این «جُنگ»ها،
عالوه بر حظ و لطفرساندن به خوانندگان ،ویژگیهای مهم دیگری را دارا میباشند که از این
جهت ،میتوان آنها را از جنبههای :تاریخی (شناختهشدنت افراد و آثارت گمنام) ،ادبی (بررسی
شعرهایت انتخا

شده با جز یات ) ،ذوقی (بازتا ت سلیقه و پسند مردم در برگزیدنت و برنگزیدنت
ء

شعرهای شاعران از سویت گزین گر) ،جامعهشناسی (بسامدِ حضورت شاعران با توجه به منطقه

جغرافیایی ،پیشه ،روابطِ اجتماعی و غیره) و از دیدگاههایت دیگر ،موردِ بررسی قرار داد .در این
مقاله ،به گلچینهایت شعرت منتشر شده در دوران معاصر ،از این دید پرداخته میشود که حضورت
شاعرانت نوپرداز و شعرهایت نو در آنها به چه شکل بوده است و این گلچینها در جهت دادن سلیقه
(شعری) مردم تا چه حد تأثیرگشار بودهاند
کلیدواژه :گلچین ،ذوقت ادبی ،شعرت کالسیک ،شعرت نو.

* .دکتری زبان و ادبیات اردو ،دانشگاه سِند ،حیدرآباد (پاکستان))lailaabdikhojaste@gmail.com( .
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 .0تعریفِ گلچین
در گششته صاحبانت ذوق ،بنا به سلیقۀ خود ،مطالبی را :شعر ،سخنانت نغرز و حکیمانره و ...
از یک یا چند شاعر یا نویسنده ،در طولت سالیانت مختلف انتخا کرده در دفترری یادداشرت
میکردند .بعد از گششتِ چند سالی ،صاحبذوق که تا حدّی از انتخا هرایت خرود راضری
میشد ،آنها را به شکل کتا هایی ر در قطعهایت مختلف ر به چام مریرسراند« .بیراضهرا»،
«جُنگها»« ،سفینهها»« ،کشکولهایی» که در کتا خانههایت مختلفِ دنیا موجود مریباشرند،
گنجینههایت ارزشمندی از صراحبانت ذوق در روزگرارانت کهرنت مرا اسرت .امرروزه نیرز چنرین
مجموعههایی در حوزههایت مختلرف و برا هردفهرایت گسرتردهترر منتشرر مریشروند کره در
انگلیسی به  Anthologyمعروف هستند .این واهه ترکیبی است از دو واهۀ یونانیanthos :

(گهررل) و ( logiaگررردآوردن) .بررا توجّرره برره توضرریلت ایررن واهه در فرهنررگ بیسررت جلرردی
 1،O.E.Dاین واهه برای اوّلین بار در  1641به کار رفت( .ویرای

دوم :1787 ،ص  )511به

کسی که  anthologyگردآوری میکند Anthologist :میگویند .تا اینکه رفته رفته ایرن

واهه به یک اصطالمت ادبی و بعدها به یک اصطالمت کلّیتر تبدیل شرد .دانر نامرۀ امریکانرا
که چام اول آن در  1827بود ،در تعریف ایرن واهه نوشرته اسرت« :مجموعرهای منتخرب از
بین گونههای مختلف».
در دورههایت اخیر ،معادلت فارسیت این اصطالم« ،گلچین» میباشد؛ البّته در فرهنرگهرایت
معاصر فارسی« ،گلچین» در معنایت یک اصطالم (ادبی) توضیل نرداده شرده اسرت( .ر.ک:

ناظم االطباء؛ لغتنامرۀ دهخردا؛ فرهنرگ معرین؛ فرهنرگ برزرگ سرخن؛ فرهنرگ ادبیرات
فارسی از :محمد شریفی)

1 . Oxford English Dictionary, 20 volumes.
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0

در  1313محمدضیاء هشترودی ( )1341-1296منتخبات آثار ( نویسندگان و شعرایت
معاصرین) را تألیف نمود .حسین سعادت نوری( ) -1275در مرداد  1312گلهایت اد

را

از نشر اخگر در اصفهان به چام رسانید .عنوان فرعی آن :بهترین آثار  94نفر از شعرایت
معاصر.
در  1313حسین پژمان بختیاری ( )1353-1297بهترین اشعار را تألیف کرد که در آن،
غزلها و ابیاتی از شاعرانت گششته و معاصر را برگزیده بود.
سرتیو محمدحسین جهانبانی ( )1333-1266در خرداد  ،1316مجموعهای از سویت
کتابخانۀ ابنسینا منتشر ساخت با عنوان :گلچین جهانبانی که حاویت  7494بیت منتخب از
 722شاعر و گوینده از متقدّمین و معاصرین در شصت موضوع مختلف بود.

در همان ایّام ،حسین مکّی ( )1398-1271گلزار اد

را در  1317تألیف نمود که در

آن ،تک بیت هایی از شاعرانت گششته و حال به صورت موضوعی در شصت و سه گلبن
گردآوری شده بود.

 .1در این مقاله ،این گلچینها مورد بررسی قرار نمریگیرنرد :گلچرینهرایت نثرر ،زیررا موضروع بحرث ،شرعر
میباشد؛ ر گلچینهایی که به صورتِ موضوعی گرردآوری شردهانرد؛ زیررا برا محردودیتِ شراعران ،مواجره
خواهیم شد؛ ر گلچینهایت تک شاعری (تنها شاملت اشعار برگزیدۀ یک شاعر میباشند) ،زیررا بحرث برر سرر
یک شاعر نیست .یک جریانت ادبی مدّ نظر است؛ ر گلچینهایی از نظم و نثرت متونت کهن یا معاصر که برای تدریس
در دانشگاهها تألیف شدهاند ،زیرا با هدفِ معیّن و برایت مخاطبانت محدودی نگاشته شدهاند؛ ر گلچینهایی که در
آنها ،فقط تک بیت گردآوری شده است؛ رر گلچینهایی که از بینت شاعرانت حرفههایت خاص (دکتر ،معلّم و
 )...یا شاعران جغرافیایت خاص یا شاعرانت انجمنهایت ادبی گردآوری شردهانرد ،زیررا مرکرزت توجّره ،محردود
است؛ ر گلچینهایی که نمونههایت شعری از بین قالربهرایت شرعریت خراص (البّتره بره جرز غرزل) گرردآوری
کردهاند.
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به این ترتیب ،برایت نخستین بار ،این اصطالم در ایران به مفهوم برگزیدهای از آثارت ادبی
به کار رفت و برعدها به هر اثرری که در آن ،بهترینهای یک مجموعه را گردآوری شده
بود «گلچین» گفته شد .مانندِ:
– صالحی دوالبی ،احمد ،)1393( .گلچینت مداراتِ الکترونیک ،مولّف ،تهران.
– قا ممقا م ،عبدالمجید ،)1394( .گلچینت یادداشتهایت قا ممقام اوّل تا چهارم،
مولّف ،تهران.
– کسا ی ،بهجت ،)1398( .گلچینی از شیرینی ،غشا و سبزی آرایی ،مانی ،اصفهان.
 . 1اهمیّتِ گلچینها
 .0 . 1معرّفیِ فشرده و مختصر:

گلچینها ،یک حوزۀ مطالعاتی را بهطورت مختصر و فشرده معرّفی میکنند .مثالً
گلچینهایی که فقط نمونههایت شعرت نو شاعران را گردآوری میکنند ،خوانندگان را با
شاعران نوپرداز و آثارشان معرفی میکنند .همین ،رغبتِ بیشتری در خوانندۀ (حرفهای)
ایجاد می کند تا به مطالعۀ عمیق و گستردۀ آن حوزه یا شاعرت مورد پسند
رو ،میتوان از گلچینها ،در آموز

بپردازد .از این

بهره برد .مانندِ گزیدههایت نظم و نثری که از متونت

کهن و معاصر ،به شکلت «فارسی عمومی» برای تدریس در دانشگاهها موردِ استفادۀ
دانشجویان قرار میگیرد.
 . 1 . 1ایجادِ شوق و انگیزه:

با توجّه به اهمیّتِ باال ،دیدنت چندین شعر از چندین شاعرت مختلف ،آنهم در یکجا،
در خواننده(حرفهای) لشّت و شوقت خاصی ایجاد میکند تا چندین شعر از یک شاعر .با این
فرض ایجاد شده که شعرهایی را که دارد میخواند ،از بهترین نمونههایت شعری محسو
میشوند .از آن طرف هم هست؛ اگر خواننده در بین اشعار ،شعرهایی را ببیند که قبالً
تمامی یا بخشی از آنها را از حفظ بوده است ،به خود میبالد که شعرت منتخب را از حفظ
بلد است ،بخواند .حتّی اگر شعری را بهطورت دست و پا شکسته از حفظ دارد یا میپسندد،
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را بخواند

شده در گلچین ،به سلیقۀ او نزدیک باشد ،او به سلیقۀ گردآورنده

اعتماد کرده بقیۀ اشعار ر ولو اینکه قبالً هم نشنیده باشد ر را هم میخواند و شوقت
دستیابی به کتا را پیدا میکند.
 . 1 . 1بازشناختِ کمیاب؛ نایابها:

از دیگر اهمیّتهایت گلچینها این است که افرادِ ناشناخته و آثار مهم دورههایت گششته
از البالیت آنها ،معلوم میشوند .در بینت گلچینهایی که در این هشت دهه ،تألیف شدهاند،
میبینیم که برخی از گردآورندگان ،با دسترسی به نسخههایت دستنویست شاعران ،از
شعرهای چام نشدۀ آنها هم انتخا کردهاند .مثالً:

– نشر علم ،)1398( ،سبدها – گزیدۀ اشعار از پانزده مجموعۀ چام شده و نشدۀ
محمّد حقوقی ،علم ،چام اوّل ،تهران .با شمارگان  1111نسخه.
– محمّدرضا شفیعی کدکنی(زادروز )1318 :در گزیدهای که از اشعار هوشنگ
ابتهاج سایه -آیینه در آیینه -انتخا کرده است ،از بین مجموعۀ زیرت چام هوشنگ ابتهاج
با عنوان :هنر گام زمان نیز اشعاری برگزیده است« :انتظار»؛ «آه آیینه»؛ «ارغوان»؛ «غرو
چمن»؛ «تصویر»؛ «پند رودکی».
– شفیعی کدکنی ،محمّدرضا ،)1367( ،آیینه در آیینه ر برگزیدۀ اشعار سایه ،نشر
چشمه ،چام اوّل ،تهران .با شمارگان 5111 :نسخه[ .چام دهم .1382 ،با شمارگان 3111
نسخه]
– در این گزینه از شعرهایت منوچهر آتشی ،چنانکه ناشر آورده است :از این کتا
چام نشدۀ شاعر هم انتخا هایی صورت گرفته است :ریشههای شب؛ (از میانت اشعارت
سالهایت  1331تا  :)1336تا شب بگشرد؛ ای کویر؛ دروغ؛ نا ایمن؛ ریشههای شب.
– نشر مروارید ،)1365( ،گزینه اشعار منوچهر آتشی ،مروارید ،چام اوّل ،تهران .با
شمارگان  5111نسخه[ .چام سوم ،1395 ،مروارید ،تهران .با شمارگان  3311نسخه]
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 .4 . 1منبعی برای فرهنگنویسان:

– در گششته که چام و توزیعت یک کتا  ،امکانات امروزی را نداشت و امکانت
دسترسیت دیوانهایت چام شدۀ شاعران ،ممکن نبود ،بیاضها ،جُنگها و سفینههای تألیف
شده ،بهترین راه برای دستیابی به اشعارت شاعران بود .از اینرو ،معموالً فرهنگنویسان،
برایت آوردنت شواهد در فرهنگِ خود از این منابع استفاده مینمودند.
– فرهنگ آصفیه یکی از مهمترین فرهنگهایت اردو ر اردو به شمار میرود که منشی
سیّد احمد دهلوی (1717-1846م) آن را تألیف نمود 1.در مقدّمۀ مفصلّی که بر آن نوشته
است ،در جایی به نحوۀ گردآوریت شواهد اشاره کرده است« :در مدّت زمانت پنج ش
سال ،صدها دیوانت شعرایت گششته و حال ،صدها بیاض و دهها تشکره را ورق زدم .بعد از
مطالعۀ این کتب ،به کتا هایت موسیقی ،عروض ،دستور ،مصطلحات و قصص پرداختم».
(دهلوی ،1888 ،ج  ،1ص )3
 .0 . 1جهت دادن ذوق ادبی:

گلچینها میتوانند عکسالعملت عمومی را نسبت به شعر تحت تأثیر قرار دهند و برایت
تغییرت سلیقه و ذوق ،زمینهسازی کنند .میتوانند سلیقۀ (ذوق) ادبی و حرفهای (فرهیختگان)
را بهطور شگفتانگیزی تحت تأثیر قرار دهند .به شهادتِ بسیاری از دان نامههای انگلیسی

از جمله :انگلیسی جهانی در قرن بیست و یکم میالدی1776( ،م) و ویراست جهانی
دان نامۀ آمریکانا (1778م) 2،از مشهورترین گلچینها در انگلیسی :جُنگ تاتل و گنجینۀ
طالیی سرودها و غزلهای انگلیسی میباشند.
ریچارد تاترل 3ناشرر انگلیسری در  1599جُنرگ تاترل 1را گرردآوری نمرود .ایرن جُنرگ
همچنان که از نامت طوالنی آن پیداست شاملت :نغمههرا ،غرزلهرا و نوشرتههرایت مرحروم عرالی
 .1پی

از تألیف این فرهنگ ،سیّد احمد دهلوی ،در  1898فرهنگِ لغات اردو معروف به ارمغران دهلری را

تالیف نمود که شاملت الف ممدوده و مقصوره بود .در  1888آن را توسیع داده به عنروانت جلرد اوّلت فرهنرگ
آصفیه منتشر کرد و در  1878جلد سوم و  1711جلدِ چهارم آن را انتشار داد.

2 .The Encyclopedia Americana- International Edition.
3 .Richard Tottel (1594-?).
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جنا لرد هنری هاوارد ،اهرل ساری و دیگران است؛ ولی بخ ت بزرگی از آن  76منظومه از
مجمروع  311منظومه از آثار سر تامس وایت 2ر که خوانندگران انگلیسی را با غزل به شیرروۀ
ب
پترارک (پترراکا  )Petrarcaآشنرا کررد ر تشکیررل شررده اسررت .در ایرن جُنرگ ،تعقیرر ت
کوش هرایت وایت و ارل ساری ،بسیار جالبت توجّه است؛ زیرا آنها ،خواهانت آن بودند که
نظم و هماهنگی و مرأخوذ از سرمشرقهرایت ایتالیرایی و حاصرل از انضرباطِ ناشری از غرزل را
جانشینت فرم و ریتم حاکمت پس از دورۀ چاسر 3کنند.
اهمیّتِ جُنگ تاتل در این است که نخستین کوش

برای پاسخ دادن به خواستههایت

زمان و به اشتیاقت عامۀ خوانندگان بود که میخواستند شعر را رها شده از دایرۀ تنگِ فضایت
دربارت هنری هشتم ببینند( .دان نامۀ آمریکانا ،1778 ،ج  ،2ص )38
گنجینۀ طالیی سرودها و غزلهای انگلیسی 4در 1861م به پیشنهادِ تنیسون و توسط
اف.تی .پالگرید 5گردآوری شد .برای نیم قرن ،جُنگی کالسیک محسو

میشد و ذوقت

انگلیسی را تا چندین نسل تحتِ تأثیر قرار داد .حتّی دانشنامۀ انگلیسی جهانی در قرن بیست
و یکم میالدی نوشته است« :گرچه متأسّفانه ،این ذهنیّت را [در جامعه] به وجود آورد که
مجموعهای از اشعارت کوتاه غنایی که بیشترشان از قرن نوزدهم میالدی میباشند ،میتواند به
حدّ کافی ،معرّفِ هزار سال ادبیات [کالسیک] باشد»( .همان ،ص )54
در ایران ،در بینت گلچینهایی که در دورۀ معاصر تألیف شدهاند ،اگر بخواهیم از
گلچینی نام ببریم که عکسالعملت خوانندگان و به دنبال آن ،ذوقت ادبیت جامعه را تحتت تأثیر
قرار داد ،باید از منتخبات آثار (از نویسندگان و شعرای معاصرین) (سالت چام  )1313نام
برد .هم از این نظر که تمامی انتخا های
جرأتمندانه ،انتخا های

از بینت شاعران معاصر ر و گردآورنده بسیار

را از بین کسانی برگزیده بود که هنگامت تألیف کتا در حیات

1. Tottle's Miscellony: Songs and Sonnets written by the righthonorable Lord Henry Haward
late Earl of Surry and others.
2. Sir Thomas Wyatt (1542-1503).
 Jeffery Chaucer (1400-1328) .3نخستین شاعرت کالسیک در ادبیاتِ انگلیسی.
4. The Golden Treasury of English Songs and Lyrics.
5. Alfred Tennyson (1892-1802) - F.T.Palgrave (1616-1564).
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به سر میبردند ر بود و هم از این نظر که در آن اوضاع و احوال که سنّتگرایان همچنان
حکمرانی میکردند ،اشعاری از نیما را درج کرده بود.

1

 .4نخستین گلچینِ شعری دورۀ معاصر

در  1313محمدضیاء هشترودی( )1341-1296منتخباتِ آثار (از نویسندگان و شعرای
معاصرین) را تألیف نمود که از سوی مطبعۀ بروخیم به چام رسید .وی ادیب و مترجمی
بود که دیدگاههایت انتقادی وی دربارۀ برخی شاعران و نویسندگانت معاصر از جهتِ اصول،
مبانی و طرز بیان به شیوۀ نقادان فرانسوی در آن زمان در ایران نوآورانه بود .محسن

هشترودی ( )1355 -1286برادر کهتر بود .از مهمترین ترجمههایت او :اقتباسی از تألیفات
شارل هید( :مطبعۀ بروخیم[ )1319 -خالصهای از کتا  :مبانی اقتصاد سیاسی یا اصول علم
ثروت ملل اثر شارل هید ( )1732-1849بود].
در  1311ماهنامۀ اجتماعی ،علمی ،اخالقی ،ادبی «خورشید» منتشر شد .این مجلّۀ مصوّر
در تهران ،به مدیریتِ ع.فدایی و ظاهراً به مدت دو سال ادامه یافت .هدف و رو

آن از

نظر جریانهای ادبی ،روشنتر بود .محمدضیاء هشترودی با این مجلّه همکاری داشت .در

اوّلین شمارۀ مجلّه ،برج جوزا  ،1311این نوشتهها از او چام شده است :انتقاداتِ ادبی ر
دربارۀ استعاره [در پاورقی ص  21آمده است :به نقل از کتا ت :معانی و بیان و بدیع  ،تألیفِ
میرزا محمد خان ضیاء هشتردوی] و حیاتِ ادبی :ادیب الممالک /اشعارت منثوره ر دریا ر از:
 .1در  1311امیر قلی امینی ( )1359-1299مجموعهای از بهترین مقاالتِ :ادبی ،تاریخی ،اخالقی و علمی را
گردآوری نموده بود که به علّتِ مشکالتی ،نتوانست آن را به چام برساند .بعدها این مجموعه ،در  1333با
حفظِ تمامت محتویات

و با عنوانت« :گزیدۀ آثار» از سویت نشرت تایید در اصفهان به چام رسید .در انتخا هایت

گردآورنده میبینیم که تمامیت شعرها از بینت اشعارت سنّتی انتخا شردهانرد .فقرط شرعرت «بیاییرد ای کبوترهرایت
دلخواه» از تازهترین سرودههایت ملک الشّعراء بهار به تراریخ  1311ر در قالرب چهارپراره ر درج شرده برود و
طبیعی بود که اوالً :درجت شعری در این قالب ،از شراعر چیررهدسرتی چرون بهرار ،بره دیردۀ عجیرب و غریبری
نگریسته نمیشد؛ ثانیاً :شعر ،بافت سنّتی خود را حفظ کرده بود.
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المارتین ( )1971-1867ترجمۀ او ،شمارۀ  2برج سرطان  :1311حیاتِ ادبی :ادیب
الممالک.
ماهنامۀ موسیقی ر به مدیریت :سرگرد غالمحسین مین باشیان ر که نخستین شمارۀ آن در
 1318منتشر شد ،هشترودی ،عبدالحسین نوشین ،حسین خیراء و نیما یوشیج هیئت تحریریۀ
آن را به عهده داشتند .گاهی اوقات با نام اصلی و گاهی هم با نامت اختصاری :م.ض.ه .از

مقاالتِ او :موسیقی و فرهنگ ،شیپور و ویولن (شماره ،11دی )1318؛ هنر ر افکار
شوپنهوور (شماره 11و  ،12بهمن و اسفند  )1318و نیما به تشویق همکاران این نشریه،
اشعار

را چام میکرد.

هشترودی با این هدف که« :نمونهای از ادبیاتِ کنونیت فارسی به سهولت در دسترست
عموم باشد و نوعی تجدّدِ فکری و اسلوبی را در آنها نشان دهد»( .هشترودی،1313 ،
مقدمّه) از بین این شاعران و نویسندگان ،نمونههایی را انتخا کرده بود .شاعران (به همان
ترتیبی که در کتا آمدهاند):
ادیبالممالک ،میرزا تقی خان بین  ،پروین اعتصامی ،حسین پژمان بختیاری ،جالل
الممالک(ایرج میرزا) ،جعفر خامنهای ،محمد دان  ،علی اکبر دهخدا ،ابراهیم ریاحی ،سیّد
علی شایگان ،حسین صبا ،میرزاده عشقی ،حیدر علی کمالی ،ملک الشّعراء بهار ،مؤیّد
التّولیه ،حبیب میکده ناهید ،سعید نفیسی ،نیمای مازندرانی ،نظام وفا ،غالمرضا رشید
یاسمی.
نویسندگان (به همان ترتیبی که در کتا آمدهاند):
اعتصام الملک ،عباس اقبال آشتیانی ،علی دشتی ،عضد الدوله.
نیما یوشیج ( )1338-1294افسانه را در  1311را منتشر کرد .محمد ضیاء هشترودی در
منتخباتِ آثار (از نویسندگان و شعرایت معاصرین) که در  1313تألیف کرد ،نیما را «شاعرت
افسانه» خواند و چنین نوشت« :نیما یکی از شعرایی است که در تجدّدِ ادبیت قرنت معاصر بی
از دیگر شاعران ،سهیم است»( .هشترودی ،1313،ص  )61وی نه تنها قسمتهایی از افسانه
را منتشر کرد؛ بلکه بخ هایی از اشعار دیگر نیما را هم آورده بود :ای شب (از :شمارۀ 11
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مجلۀ نوبهار ،سال سیزدهم)؛ روزگار کودکی گششت؛ برایت دلهایت خونین (هر دو

ازکتا ت :قصۀ رنگِ پریده)؛ چشمۀ کوچک؛ خروس و روباه؛ انگاسی؛ ملّا حسن مسئلهگو
و محبس را هم از نسخۀ دستنویس نیما آورده بود.
نکتۀ بسیار جالب همین است که هرشترودی ،برخی اشعار را از نسرخۀ دستنویس نیما
انتخا

کرده بود .در هر بخشی از اشعار که نیما ،به ابداعی دست زده ،آن را در پاورقی

توضیل داده است .مثالً در منظومۀ افسانه آنجا که نیما میگوید:
چنرررگ در زلرررف مرررن زد چرررو شرررانه
نرررررررررم و آهسررررررررته و دوسررررررررتانه
برررررا مرررررن خسرررررتۀ بینررررروا داشرررررت
بررررررررازی و شرررررررروخی بچگانرررررررره
کنارت مصرعت چهارم ،دو ستاره گشاشته در پاورقی توضیل داده است« :نقصانت قافیه
موجود است .شعرایت این زمان چندان به قوافی شایگان اهمیّت نمیدهند»( .همان ،ص )94
وی همچنین ،شعر زمستان از جعفر خامنهای ( )1272-1266و چهارپارهای از ملکالشّعراء
بهار ( )1331-1265را شاملت منتخبات

کرده بود :کبوتران (سرودۀ .)1311

با نگاهی به اظهارنظرهای خوانندگانت این اثر در آن سالها ر که البرتّه بدونت نگاه هم
میتوان حدس زد -میبینیم که چامت این اثر ،عکسالعملت منفی را برانگیخت به ویرژه در
بینت حامیانت شعر سنّتی .چیزی که با حال و هوای آن روزگار ،امری بسیار طبیعی و قابلت
پی بینی بود .تا حدّی که خود نیما در اینباره نوشته است« :در 1342ق بود که اشعارت من،
صفحاتِ زیادِ منتخبات آثار [از نویسندگان و] شعرای معاصرین را پُر کرد .عجب آنکه
نخستین منظومۀ من قصۀ رنگِ پریده هم که از آثارت بچّگی من به شمار میآید ،در جزوت
مندرجاتِ این کتا

و در بین آن همۀ ادبایت ری

و سبیلدار خوانده میشد و بهطوری

قرار گرفته بود که شعراء و ادباء را نسبت به من و مولّفِ دانشمندِ کتا

(هشترودی)

خشمناک ساخت»( .نمونههایی از شعر نیما یوشیج ،به انتخا  :طاهباز ،1352( ،ص سیزده)
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انتخا هایت هشترودی و جبههگیریهایت به دنبال آن ،مسیرت سلیقۀ خوانندگانت شعر را
عوض نکرد ،جهت هم نداد؛ امّا تکان داد.
تا سالهایت بعد ،چنین حرکتِ جسورانهای تکرار نشد و گردآورندگانت بعدی ،همواره
اشعارت شاعرانت سنّتگرا یا شعرت سنّتیت شاعران را نقل میکردند .به جز یک گلچین ،تا 1325
نام نیما و شعرهای  ،در گلچینهایت اشعار محو شد.
 . 0 . 4ادامۀ چاپِ گلچینهایِ شعری:

– سعادت نوری ،حسین( ،مرداد ،)1312گلهای اد  ،اخگر ،اصفهان .تعداد شمارگان
ندارد[ .انتخا ها همه از شاعران معاصر و اشعار سنّتی میباشند .از «نیمای مازندرانی» فقط
یک شعر را آورده است« :خارکن» (پُشت

از پُشتۀ کاری شده خم) سرودۀ]1313 :

– پژمان بختیاری ،حسین ،)1313( ،بهترین اشعار ،کتا خانه و مطبعۀ بروخیم ،تهران.
تعداد شمارگان ندارد[ .انتخا ها از بینت شاعرانت گششته و معاصر و بیشتر از بین غزلهایت
شاعران میباشد .سه بند از این سرودۀ ملک الشّعراء بهار آورده است :از بر این کرۀ پست
حقیر .سرودۀ]1311 :
– ایرانی سلیستیر ،دینشاه( ،شهریور ،)1313سخنورانت دورانت پهلوی ،جلدِ اوّل ،بینا،
تهران .تعداد شمارگان ندارد[ .جلدهایت بعدی منتشر نشدند .انتخا ها از بین شاعران معاصر
و شعرهای سنّتیشان میباشد]
– رشید یاسمی ،غالمرضا ،)1316( ،ادبیاتِ معاصرت ایران ،چامخانۀ روشنایی ،تهران.
تعداد شمارگان ندارد[ .انتخا ها از بینت شاعران معاصر و شعرهایت سنّتیشان میباشد]
– ایزدگشسب شمس ،اسداهلل ،)1316( ،نامۀ سخنوران ،چامخانۀ شرکت فردوسی،
تهران .تعداد شمارگان ندارد[ .انتخا ها از بین شاعران معاصر و اشعار سنّتیشان میباشد]
– در این فاصله ،گردآورندهای به شعرت نو و شاعرانت نوپرداز ،رویت خو

نشان نداد .تا

اینکه در  ،1325پرویز داریو ( )1397-1311منتخبی با عنوان :نمونههایت شعرت نو  1288تا
 1325را از سویت مجلّۀ سخن به چام رساند .وی در مقدّمه چنین نوشت« :غرضت نگارنده از
تدوینت این مجموعه ،فراهم کردنت نمونههایت مختلف از آثارت شاعرانت معاصر بوده است که
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در شاعری شیوهای نو ،پدید آورده یا الاقل در ادراکِ معانیت شاعرانه ،راهی تازه یافتهاند.
ترتیبت ذکرت نامت گویندگان با رعایتِ نخستین شعری که از ایشان در این مجموعه ،طبع
میگردد و زمانیکه در جامعۀ ادبی ،به شاعری شناخته شدهاند و دیگر گویندگانت معاصرت
خود یا بعضی از ایشان را به دنبال خود کشیدهاند ،به عمل میآید»( .همان ،ص

) به

ترتیب این شاعران و شعرها انتخا شده بودند:
«یاد آر ز شمع مرده یاد آر» ( )1288از :دهخدا؛ «به برادرزادگانت من» ( )1287از :حیدر
علی کمالی؛ «کبوتران» ( )1311و «افکارت پریشان» ( )1311از :بهار؛ «زهره و منوچهر» از:
ایرج؛ «وفا به عهد» ( )1288و «سرودِ آهنگران» از :الهوتی؛ «ای شب» ( )1312از :نیما؛
«تابلوی گل سر »« ،روزت مرگِ مریم» و«کفنت سیاه» از :عشقی؛ «توامان» از :رشید یاسمی؛
«ای گربه» و «ای جسمت سیاهِ مومیایی» از :پروین؛ «گنجت بادآورد» از :ذبیل بهروز؛ «دریا»
( )1313از :صورتگر؛ «نگاه» ( )1314از :رعدی؛ «نوباوۀ تازه مرده در برف» از :پژمان؛
«هشیانت دل» و «دخترت آسمان» از :شهریار؛ «جستجو» از :یغمایی؛ «ظهر»« ،)1323( ،یغمایت
شب» ( )1323و «نغمۀ گمشده» ( )1321از :خانلری؛ «بیشه» ( )1323از :مهدی حمیدی؛
«خاکستر» از :محمد حسین علیآبادی؛ «باران» ( )1317و «خانۀ تار» ( )1723از :گلچین
گیالنی؛ «مریم» ( )1324و «عشق رمیده» ( )1324از :توللی .بخ

پایانی را اختصاص داد

به« :شعرت فارسی در دیگر کشورها» .سه شعر از شاعرانت معاصرت افغانستان؛ دو شعر از شاعرانت
معاصرت تاجیکستان و یک شعر از هندوستان.
البتّه انتخا هایت او نیز ،تا حدّی محتاطانه بود و شعرهایت نویی که خارج از وزن و بحر
عروضیت و قالبت سنّتی بودند را درج نکرد .شعرهایی بودند از شاعران معروف -که
شهرتشان هم به خاطرت اشعار سنّتیشان بود ر که با حفظِ وزنت سنّتی در قالبهایت جدید
سروده شده بودند.
در این سال ،نخستین کنگرۀ نویسندگان و شاعران برگزار شد .این کنگره ،به همّتِ
انجمنت روابطِ فرهنگیت ایران و شوروی از  4تا  12تیر برگزار شد و در آن 98 ،نفر ،از
شاعران و نویسندگان به نامت کشور شرکت داشتند .از این  98نفر ،فقط چهار شاعرت نوپرداز،
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شعرهایت نوت خود را خواندند .نیما سه شعر« :آی آدمها» (سرودۀ « ،)1321/7/29مادری و
پسری» (سرودۀ « ،)1323/2/5شبت قورق» (سرودۀ )1325/3/11؛ فریدون توللّی یک شعر:
«فردایت انقال » (سرودۀ )1324؛ منوچهر شیبانی یک شعر« :ایران»؛ محمدعلی جواهری
سه شعر« :ظلمت»« ،زهرخند»« ،عشا ».
زمانت کوتاهی پس از مجموعۀ پرویز داریو  ،در فروردین  1328علی نوری زاده-

مدیر و بنیانگشارت سالنامه و مؤسّسۀ مطبوعاتی خورشید -منتخباتی با عنوانت :شعرای معاصر
ایران به چام رساند که در آن ،نمونههایی از شعرایت معاصرت آن دوره ،همراه با زندگینامۀ
کوتاهِ آنان آورده بود .انتخا هایت او ،بیشتر از بین شاعران و شعرهایت سنّتی :غزل ،قصیده،
قطعه و مثنوی بود .البّته شعرهایی در قالبت چهارپاره و دیگر قالبهایت نو هم ،مشاهده
میشوند .مثالً:
از بهار :در کنارت دیگر شعرهای  ،شعر «بر شو ای رایتی روز ،از درت شرق»؛
از شاملو« :ای شبت تیره ،روزگارت منی» (چهارپاره)؛ «گفت با ساغر ،جوانی میپرست»
(غزل)؛
از سیمین« :دامنت مهر چو زر افشان شد»؛ «پردۀ شب چو برکنار شد؛ «یادِ من ،دلدارت من،
غمخوارت من»؛ «شبی که چهرۀ مهتا  ،دلربایی داشت» و از :گلچین گیالنی« :برگ» (بادِ
شبگیر میکشد فریاد) انتخا شده بود .نکتۀ درخورت تأمّل ،شعری از نیما انتخا نشده بود.
سپس این گلچینها و تشکرهها 1منتشر شدند:

– برقعی قمی کاشف ،سیّد محمّدباقر ،)1331/1327( ،سخنورانت نامیت معاصر -جلد
اوّل و دوّم ،امیرکبیر ،تهران .تعداد شمارگان ندارد[ .انتخا ها از بینت شاعرانت معاصر و
شعرهایت سنّتیشان میباشد .در جلدِ اوّل از شعرهایت نو« :فردایت انقال »« ،سایههایت شب»،

 .1گلچینها و تشکرهها از نظرت نوعت کاربرد متفاوت هستند؛ امّا اگر تشکرهها را اینطور ببینیم« :آثاری هسرتند
که نمونههایت اشعارت شاعران را گردآوری میکنند به همراهِ شرمت کوتراهی از زنردگی و نقردِ سربک شرعریت
شاعران» ،میتوان «تشکرهها» را هم در این بحث جای داد.
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«کارون» از فریدون توللّی شامل میباشد .در جلد دوّم این شعرهایت نیما شامل شده بود« :ای
شب»؛ «خار کن»؛ «افسانه»؛ «محبس»]
– فرّ خراسانی ،سیّد محمود ،)1331( ،سفینۀ فرّ  ،جلد اوّل ،چامخانۀ زوّارت ما،
مشهد .تعداد شمارگان ندارد[ .انتخا ها از بینت شاعرانت گششته و معاصر؛ شعرهایت
سنّتیشان میباشد]
– جهانبانی ،محمّد حسین ،)1331( ،گلچینت جهانبانی ،ابنسینا ،چام سوّم ،تهران.
تعداد شمارگان ندارد[ .انتخا ها از بینت تکبیت و غزلهایت شاعرانت گششته و معاصر]

– مکری ،محمد ،)1331( ،نمونههایت نظم و نثر زبانت فارسی از قرنت سوّمت هجری تا
زمانت حاضر ،دانشکده افسری ،تهران .تعداد شمارگان ندارد[ .انتخا ها از بینت شاعرانت
گششته و معاصر ،شعرهایت سنّتیشان ،به همراهِ معرّفیت بسیار کوتاهِ آنان]
– شیدبان ،جعفر ،)1332( ،مجموعهای از اشعارت شعرایت معروفِ معاصر ،جاویدان،
تهران .تعداد شمارگان ندارد.
جعفر شیدبان ،مدیر سالنامۀ ایران جاویدان بود .در این مجموعه ،ابتدا منتخباتی از
شعرهای سنّتیت شاعرانت معاصر درج شده است .سپس به دنبالت نوشتهای از سعید نفیسی با
عنوان« :یک بحثِ سودمند دربارۀ شعرت نو» شعرهایت نو نقل شده است« :کارون» از فریدون
توللّی؛ «رهگشر» و «باران» از گلچین گیالنی؛ «انتظار» از محمّدعلی اسالمی ندوشن؛
«هوسها» از نادرپور؛ «شامت یلدا» و «به سویت زندگانی» از فریدون کار؛ «کارت شب پا» و «ری
را» از نیما یوشیج.
– امینی ،امیر قلی( ،تیر ،)1333گزیدۀ آثار ،کتا فروشی تأیید ،اصفهان .تعداد
شمارگان ندارد[ .کشکولمانند است .نمونههایت نظم و نثر از شاعران و نویسندگانت گششته و
معاصر ،شعرهایت سنّتیشان میباشد .از شعرهایت نو ،فقط شعرت «بیایید ای کبوترهایت دلخواه»
از سرودههایت  1311بهار ر در قالب چهارپاره ر انتخا شده بود]
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– مسعود کازرونی ،صدّیقه( ،شهریور « ،)1333گلچینت گلچینها» ،چامخانۀ امامی،
تهران .تعداد شمارگان ندارد[ .انتخا ها از بینت شاعرانت گششته و معاصر ،شعرهایت
سنّتیشان بود .از شعرنو :فقط «کارون» از فریدون توللّی]
– گلپایگانی ،حسین( ،آذر  ،)1333منتخبی از اشعارت شعرایت معاصرت ایران ،بنگاهِ
مطبوعاتی آرمان ،تهران .تعداد شمارگان ندارد[ .انتخا ها از بینت شاعرانت معاصر و شعرهایت
سنّتیشان بود .از شعرنو« :آرزویت گمشده» از :فریدون توللّی؛ «خانۀ تار» از :گلچین گیالنی؛
«چشمها و دستها» از :نادر پور؛ «خارکن» از نیما شامل میباشند] (انتخا هایت گلپایگانی
با آنچه در تیر  1333گردآوری نموده بود ،کمی فرق دارد)
– خلخالی ،سیّد عبدالحمید( ،بهمن  ،)1333تشکره شعرای معاصر ایران ر جلد اوّل،
طهوری ،تهران .با شمارگان  1511نسخه[ .انتخا ها از بینت شاعرانت معاصر و شعرهایت
سنّتیشان بود .از شعرنو« :افکارت پریشان» از :بهار؛ «ای مرغک» از :پروین؛ توللّی؛ خانلری؛
صورتگر؛ مسرور سخنیار؛ نصرتاهلل کاسمی؛ ورزی انتخا

شده بود .از نیما« :ای شب»،

«چشمۀ کوچک»« ،برایت دلهایت خونین»]

– اعتدالی ،ر( ،اسفند  ،)1333گلهایت پراکنده ر نظم و نثر از بهترین شعرا و نویسندگانت
ایران و جهان ،تایید ،اصفهان[ .انتخا ها از بینت شعرهایت سنّتی و نو شاعرانت معاصر بود.
شعرهایت نو« :خانۀ یارت سفرکرده» و «من پرتقال میخواهم» از :یداهلل کامرانی؛ «عشقت
گمشده» و «بر سنگِ چشمت او» از :سایه؛ «مادرم چه گفت » از :حمیدی؛ «به کودکانت دورانت
طالیی» از :دهخدا؛ «کبوتران» از :بهار؛ «مثلت این است» از :شاملو؛ «کوچ» از :مشکین؛ «پیک
موج» از :داود منشیزاده؛ «آخرین بوسه» از :اسالمی ندوشن؛ «اطلّاعات ،باختر ،کیهان» از:
شهرآشو ]
– بینام ،)1333( ،منتخبی از بهترین آثارت شعرایت معاصر ،شرق ،تهران .تعداد شمارگان
معلوم نیست[ .در کنار شعرهایت سنتّیت شاعرانت معاصر ،این شعرهایت نو هم برگزیده شده
بود« :ای وای مادرم»« ،پیام به اینشتن» از :شهریار؛ «واپسین چاره» از :توللّی؛ «یغمایت شب»
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از :خانلری؛ «برگ» از :گلچین گیالنی؛ «قم»« ،از دیارت فرشتگان»« ،چشمها و دستها» از:
نادرپور؛ «شبت آخر»« ،فردا» از :ندوشن؛ «مه»« ،بوجهلت من»« ،خوا ت دهقان» از :شاملو؛
«قصۀ آت ت من»« ،خاموشی»« ،سرودِ خورشید» از :شاهردوی؛ «اندوهرنگ»« ،احساس» از:
سایه؛ «برقص دختر ترکمن! به رقصت آت » از :غریب؛ «قصۀ شبهایت دراز» از :فریدون
کار؛ «وسوسه» از :هاشم جاوید؛ «رقصت ایرانی» از :سیاو

کسرایی؛ «آقا توکا»

(« ،)1329/2/21اجاقت سرد» (« ،)1329/8قو» ( )1315/1/21و دو رباعی از نیما]
– به این ترتیب رفته رفته انتخا ها ،از شعرت نو بیشتر شده بود .و هرچه این انتخا ها،
بیشتر میشود ،تعدادِ شعرهایت بیشتری از نیما برگزیده شد .پیشتر شاهد بودیم که انتخا ها،
از شعرهایت سنّتیت نیما بود؛ امّا به تدریج ،از شعرهای تنو او هم نمونههایی آورده میشود.
– شمسآبادی ،علی ،)1334( ،سفینۀ غزل ،وطنت ما ،تهران .تعداد شمارگان ندارد.
[غزلهایت شاعرانت گششته و معاصر] جالب اینجاست که در بینت غزلیات ،شعرت «اجاقت سرد»
( )1329/8نیما هم شامل بود!
در مهر  1334مهدی حمیدی شیرازی ( )1365-1273گلچینی منتشر کرد با عنوانت:
دریای گوهر (شاملت گزیدۀ اشعارت شعرا و گویندگانت معاصر) .وی پی

از این ،با همین

عنوان :مجموعههایی را چام کرده بود :گزیدهترین مقاالت و داستانهایت کوتاه از
نویسندگانت معاصر (چامت اوّل :بهمن  )1327و گزیده ترجمههایت مقاالت و اشعار و
داستانهایت کوتاه از مترجمینت معاصر (چامت اوّل :فروردین .)1333
حمیدی شیرازی در این گلچین ،شاعران را به چهار دوره تقسیم نمود .از(1251ق) تا
(1351ق) « :هر بیست و پنج سال را برای به کمال رسیدن یک دسته از شاعران و بالنّتیجه
یک تحوّل معنوی در شعر کافی دیده است»( .حمیدی شیرازی ،1334 ،ص نوزدهم)
انتخا هایت او بیشتر از بینت شاعرانت سنّتگرا و شعرهایت کالسیکشان بود .از هر
شاعری که شعری نقل کرده بود ،اگر در آن اشکالی از نظرت وزن ،بحر و معنی میدید با
گشاشتن (!) در پاورقی به توضیل آن پرداخته بود .مثالً در موردِ برخی از اشعارت شوریده
ش یرازی ،ادیب نیشابوری ،ایرج میرزا ،عارف قزوینی و دیگران ،توضیحاتی در پاورقی
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کرده بود« :طاهر و کنیزک»؛ «کچبی و عقا »؛

«میرداماد»؛ «قو»؛ «خارکن» .بینت بیشترت اشعار ،عالمتِ (!) را گشاشته است و در پاورقیت ص:
 249ذیل شعر ت«قو» نوشته است« :در قاموست نیما غلط و درست معنی ندارد» .در شعرت «طاهر
و کنیرک» :گوشه گرفت آن امیر همچو عجوزان /دل ز غم آزرده و نژند و پشیمند(!) -در
شعرت «قو» :وی نه گناه

بزگوار(!) چنان است /کز سر آن اندکی گششت توانند و چندین

(!) دیگر .تا این که در  1335کتا
با عنوانت :مرغ آمین .بی

بسیار کوچکی از چامخانۀ بانک بازرگانی منتشر شد

از همه ،عنوان کتا

درخورت توجّه است که از شعرت نیما (مرغ

آمین :سرودهء  )1331برگرفته شده بود .در این کتا ت بسیار کوچک ،آثاری از :فرهنگ
فرهی ،نیما یوشیج ،ا.بامداد ،گلریا فرهی ،سهرا
نخستین گلچینی بود که تمامیت انتخا های

سپهری و م.آزاد منتشر شده بود و

ر ولو بسیار اندک ر از بینت شعرهایت نو

(نیمایی) برگزیده شده بود:
«مرغ آمین» از :نیما یوشیج؛ «شاسوسا» از :سهرا

سپهری؛ «سرود برایت سنگ» از:

م.آزاد؛ «سفر» از :احمد شاملو.
– برقعی قمی کاشف ،سیّد محمّد باقر ،)1335( ،سخنورانت نامیت معاصر -جلدِ سوّم،
امیرکبیر ،تهران .تعداد شمارگان ندارد[ .انتخا هایت او از بینت شعرهایت سنّتیت شاعران بود.
شعرهایت نو از :رضا ثابتی ،زهری ،شاهرودی ،فرّ تمیمی ،منوچهر شیبانی ،فروغ ،ماهر
پور زینال ،فریدون مشیری ،میمنت میرصادقی ،نادرپور ،نصرت رحمانی هم شامل شده بود]
– صبور ،داریو  ،)1335( ،صدف یا ساعتی با شاعر ،کتابخانۀ ابنسینا ،تهران .تعداد
شمارگان ندارد[ .انتخا هایت او از بینت شعرهایت سنّتیت شاعرانت معاصر بود .شعرهایت نو فقط
از :فروغ انتخا شده بود]
– مشیرسلیمی ،علیاکبر ،)1335( ،زنانت سخنور ،جلدِ اوّل و دوّم ،علیاکبر علمی،
تهران .تعداد شمارگان ندارد[ .نمونه شعرهایی از شاعرههایت گششته و معاصر .در بینت
نمونههایت انتخابی شاعرههایت معاصر ،چهارپاره هم شامل بود]
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– مکّی ،حسین ،)1335( ،گلستانت اد  ،علمی و ابنسینا ،تهران .تعداد شمارگان
ندارد[ .نمونۀ رباعیهایت شاعرانت گششته و معاصر .از نیما یک رباعی« :گفتم :ز تو کار کی
سامان باشد »]
– انجوی شیرازی ،سیّد ابوالقاسم« ،)1336( ،سفینۀ غزل» ،صفیعلیشاه ،تهران .تعداد
شمارگان ندارد[ .غزلهایت شاعرانت گششته و معاصر]
– توحیدیپور ،مهدی ،)1336( ،گلهایت جاویدان در بوستانت اد ت ایران ،مؤسّسۀ
مطبوعاتی عطایی ،تهران[ .شعرهایت سنّتیت شاعرانت گششته و معاصر]

– س.م.ص.ق ،)1339( ،بهارت شعر و اد

یا تحفةاالدباء ،کتا فروشی علمی .تهران.

تعداد شمارگان ندارد[ .انتخا ها از بینت شاعرانت گششته و معاصر و شعرهایت سنّتیشان
میباشد .نامت گردآورنده به همین ترتیب در کتا آمده است :س.م.ص.ق]
– خلخالی ،سیّد عبدالحمید ،)1339( ،تشکرۀ شعرایت معاصرت ایران ر جلدِ دوّم،
طهوری ،تهران .تعداد شمارگان ندارد [ .انتخا ها از شاعرانت معاصر .در این جلد ،شاعرانی
آمدهاند که در جلدِ اوّل نبودهاند .جالب اینجاست که در این جلد ،نمونه شعرهایت
شاعران ،بیشتر از «چهارپاره انتخا

شده است! چهارپارههایی از :محمدعلی اسالمی

ندوشن ،ایرج دهقانی ،محمد زُهری ،اسماعیل شاهرودی ،فروغ فرخزاد ،لعبت واال،
فریدون مشیری ،حسن هنرمندی]
از نادرپور این چهارپارهها را انتخا

کرده است« :گریز»«،بیگانه»«،گل شب»« ،تقدیر».

دربارۀ او چنین نوشته است« :بیشترت آثارت خودِ نادرپور به صورتِ قطعههایت شعر نوی است
که اکنون ،بی

از همه نوع ،رایج شده است و آن دوبیتیهایت متوالی است که مصرعت دوّم

و چهارم آن ،قافیه دارد و وزنت آن نیز در هر قطعه از اوّل تا آخر محفوظ میماند و به نظرت ما
این عاقالنهتر و پسندهترین روشی است که از شعر نو میتوان پشیرفت»( .خلخالی،1339 ،
ج ،2ص )359
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از سایه ،این شعرها را انتخا کرده است« :نایافته»« ،زبانت نگاه»« ،دردِ گنگ»« ،سرا »،
«اشکِ واپسین»« ،عشقت گمشده»« ،غربت»« ،پری» .دربارۀ شعرهایت نو او ،نوشت:
«در اشعارت جدیدِ سایه که از  1335سروده شده و در دو کتا ت سیاه مشق و
شبگیر چام شده ،هر دو نوع شعر را به سبکِ سالمت عروضی و به شکلت در
همریختۀ نوپردازان میتوان یافت و عجب این است که سایه در این هر دو میدان،
هنرمندی چیرهدست است و چیزی را که میخواهد بگوید در هر صورت ،خو
و زیبا بیان میکند بهطوری که در میانت نخستین شعرهایت قدیمت وی یعنی :نایافته و
قطعۀ زمین که سروده شد و در مجموعۀ زمین چام شده ،نمایندۀ طبعت شاعر است
و نمیتوان دانست که سایه که قطعاً میتواند همۀ آنچه را در قطعۀ زمین گفته و
پروده است ،در یک قالبت زیبایت عروضی قرار دهد ،چرا و به چه دلیل با کنار
نهادنت قافیه و کوتاه و بلند ساختنت مصرعت این شعر ،آن را به صورت یک قطعه نثرت
موزون درآورده است و میتوان گفت اگر قصدِ شاعر در سرودنت اینگونه شعرها،
نشان دادنت قدرتِ خود در هر زمینه از کارت قدیم و جدید است ،خود یک نوع،
تفنّنت بیفایده است؛ امّا هرگاه کمالت شعرت خود را پس از ده سال ،در این زمینه و
شکل یافته ،جای بسی تأسف است که شعرت آیندۀ سایه را از جشبه و اثری که شعر

باید داشته باشد ،دور میسازد»( .همان ،ص )141
– مشیرسلیمی ،علیاکبر ،)1339( ،زنانت سخنور ،جلد سوّم ،علیاکبر علمی ،تهران.
تعداد شمارگان ندارد[ .نمونه شعرهایی از شاعرههایت گششته و معاصر .در بینت نمونههایت
انتخابیت شاعرههایت معاصر ،چهارپاره هم شامل بود]
– صفا ،فضلاهلل ،)1339( ،سبکهایت ادبی -آثارت برگزیدۀ شعری ،علمی ،تهران .تعداد
شمارگان ندارد[ .معرّفیت سبکهایت ادبی -در بخ ت پایانی ،نمونههایت شعرت سنّتی از شاعرانت
معاصر انتخا شده بود]
– کار ،فریدون( ،اردیبهشت  ،)1339شاهکارهایت شعرت معاصرت ایران ،امیرکبیر ،تهران.
با شمارگان  1511نسخه[ .همراهِ مقدّمهای از احسان یارشاطر .انتخا ها از بینت شعرهایت
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سنّتی و نوت شاعران بود .شعرهایت نو از :سیمین بهبهانی ،خانلری ،تولّلی ،فریدون کار،
مشیری ،گلچین گیالنی ،فروغ ،صورتگر ،عشقی ،بهار ،مهدی حمیدی ،ندوشن ،شیبانی،
زهری ،نادرپور ،نصرتاهلل کاسمی ،شهریار ،علیآبادی ،نصرت رحمانی ،سایه ،هنرمندی.
از نیما این شعرها برگزیده شده بود« :شیر»« ،سرودِ چینی»« ،در جوارت سختسر»« ،عقا ت
نیل»« ،صدایت چنگ» و «ای شب»]
در همان ایّام ،جالل میزبان ( ) -1317که در مجلّۀ خواندنیها 1عضوت هئیت تحریریه
بود ،صفحاتی از مجلّه را به معرفی افراد در هنرهای :تئاتر ،موسیقی ،نوازندگی ،رقص ،شعر
و نویسندگی اختصاص داده بود .وی در تابستانت  1339حاصلت تمامت کار را به صورتِ

مجموعهای با عنوانت :چهرههایت آشنا به چام رساند .عنوانت فرعی این بود :شاملت شرمت حال
و آثارت چهل تن از هنرمندانت برجستۀ ایران از ش

شعبۀ هنرهایت مستظرفه .در این مجموعه،

تصاویرت تکتکِ اشخاص شامل و نمونههایی از آثارشان نقل شده بود .در پشتِ جلدِ
کتا  ،چنین نوشته شده بود« :جلدِ دوّم شامل زندگی و آثارت صد هنرمند از ش

شعبۀ

هنرهایت مستظرفه زیر چام است»( .البتّه جلدِ دوّم آن بعدها منتشر نشد) .به همان ترتیبی که
در کتا آمده است ،این شاعران انتخا شده بودند:
ملکالشّعراء بهار ،مهدی حمیدی شیرازی ،محمّدحسین شهریار ،ابوالحسن ورزی،
عماد خراسانی ،احمد ناظرزاده کرمانی ،لطفعلی صورتگر ،سیمین بهبهانی ،پرویز ناتل
خانلری ،نصرتاهلل کاسمی ،علی مویّد ثابتی ،محمود فرّ خراسانی ،علیاکبر دهخدا ،نیما
یوشیج ،صادق سرمد ،عارف قزوینی ،ایرج میرزا ،فروغ فرخزاد.

 .1خواندنیها ،مجلّهای خبری ،سیاسی ،اجتماعی ،انتقرادی ،ادبی ر چام تهرران ر به صاحب امتیازی و مردیر
مسئولی علی اصغر امیرانی از  1317تا  .1359ابتدا ماهنامه ،سپس هفتگی و بعد هفتهای دوبار منتشرر مریشرد.
در  1359با اعدام علی اصغر امیرانی تعطیل شد( .دان

گستر ،1387 ،ج  ،9ص )599
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در این مجموعه ،از نیما شعرهایت« :افسانه»« ،ای شب» ،رباعیت« :گفتم :به چهات
اشارتی » ،رباعی« :بیچاره ندانست که چون میگریم» و چهارپارههایی از کاسمی ،خانلری،
سیمین ،فروغ انتخا شده بودند.
تا اینجا ،دو نکته بسیار چشمگیر بود:
الف :از  1313تا  1337تعدادِ  35گلچین و تشکرۀ شعری تألیف شدند .از این تعداد15 :
مجموعه از بینت شعرت شاعران گششته و معاصر انتخا شده اسرت 21 .مجموعره از برین شرعر
تشرراعرانت معاصررر .گردآورنرردگان ،جرررأتمندانرره بسرریاری از شرراعران را از بررین کسررانی
برگزیدهاند که هنگامت تألیف/چام ،در حیات به سر میبردهاند( .امرری کره گردآورنردگان
دورههایت بعد ر بهویژه سالهرایت اخیرر ر از آن پرهیرز کرردهانرد) .از ایرن تعرداد هرم ،در 18
مجموعه :در کنارت شعرت سنّتی ،از شعرهایت نوت شاعران هم برگزیده شده است .البتّره شرعرهایی
که به نوعی ،به عروضت سنّتی وفاداریشان را ثابت کردهاند.
 :چگونه شعر نو به حافظۀ خوانندگان (فرهیخته) در حال رسو کردن است میزان
این رسو  ،با چه سرعتی بوده است چطور حافظه ،آمادگیت خود را از شعر سنتی به شعر
نو بیان میکند
تا اینکه در  1337راهیان شعر امروز( 1-جُنگی از نوسرایان شعر امروز) منتشر شد که
از گلچینهایت شعری است که با رسالتِ خاصی تألیف شد و سلیقۀ (ذوق) مخاطبانت
روزگار
داریو

ر بهویژه خوانندگانت حرفهای شعر -را بهطورت شگفتانگیزی تحتِ تأثیر قرار داد.
شاهین ( )1381-1321مترجمی بود که در دهۀ چهل ،رمّانها ،داستانها و

نمای نامههایت معروفِ اروپایی را به فارسی برمیگرداند .تعدادی فرهنگ دو زبانۀ
انگلیسی به فارسی تألیف نمود .قرآن کریم را به فارسی ترجمه کرده بود .برخی از

ترجمههایت وی )1344( :مرواریدهایت بیصدف ،برگزیدهای از شورانگیزترین آثارت
جاویدانت ادبیاتِ جهان؛ ( )1351متنت کاملت سخنانت جاویدان یا نهجالبالغه؛ ( )1391مو ها
و آدمها از :جان اشتان بک؛ ( )1391بلندیهایت بادخیز از :امیلی برونته؛ ( )1391شاهزاده و
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گدا از :مارک تواین؛ ( )1399دخترعمویت من راشل از :دافنه دوموریه؛ مادام بواری از:
گوستاو فلوبر.
داریو

شاهین در  1337راهیان شعر امروز 1-را منتشر کرد که عنوانت فرعی آن بود:

جُنگی از نوسرایانت امروز .انتخا هایت داریو

شاهین در این جُنگ ،از بینت شعرهایت نو

بودند .هیچ شعر کالسیک ،درج نشده بود .بیشترت اشعار یا خارج از قالبت سنتّی بودند یا
خارج از بحرت و وزن عروضیت سنّتی .جالب اینجاست که از شهریار هم ر شاعری که در آن
دوران و بعدها نیز به غزلسرایی شهرت داشت ر فقط سه شعرت نو انتخا

کرده بود« :ای

شاهین در مقدّمۀ کتا

دربارۀ شعرت نو،

وای مادرم»« ،پیام به اینشتن»« ،مومیایی» .داریو
خاستگاه

و جایگاه

نوشت:

برگهایی این دفتر را آراستهاند که هر سطر و عبارت و هر واهها  ،گویایت
اندیشه و احساس و شور و عشقی نو است .این شاعران ،حصارهایت سخت و
بیگشرت چکامهسرایانت کهن را هموار ساختهاند تا به سهولت حرفشان را بزنند.
اندیشه شان را به زبانیت ساده و روان بازگویند و بیمی از گردا ت حوادث و
خردهگیریها و شماتتهایت دیرینهخواهان نداشته باشند .کدامین نوپرداز اوراقت
دفتر و دیوانت شاعران دیرین این خاکِ گهربار را صفحه به صفحه ورق نزده و
سطر سطرت اشعارت جاودان

را نخوانده است

این شاعرانت خو ت ما ،سرشتِ شعر و رنگِ حالشان در شعرت امروز ،از همان ادبیاتِ
افتخارآمیز ،مایه گرفته است .با آنها کلمه را شناختهاند و با آنها بزرگ شدهاند و به آنها
شورت عشق ورزیدهاند .پس دریغ اگر این همه سازندگی را نادیده انگاریم و همچون پوست
پیرایانت بیانصاف ،دفتر ،شعر ،شور و حالشان را از کتا ت فرهنگِ امروز پاک کنیم و بر
احساساتِ صمیمانهشان سرپو ت خفقانزای بیحرمتی نهیم( . ...شاهین ،1337 ،ص )9
و در ادامه ،هدف از انتشارت این جُنگ را چنین بیان داشته است( :همان)
«هدف از انتشارت مجموعۀ راهیان شعر امروز ،ارا ۀ حرکتها ،حاالت و انواعت
ابزارت سخنهایت تازه است .اندیشۀ برافروختن و فکر به مسالک نفروختن و مرغت
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احساس را در وسعتِ نیلیت آسمانها به پرواز رها ساختن ،بخ ت اصلیت ارز یافتنت
شعر ،میتواند باشد .متأسّفانه منابعت محدودی در اختیارت ما بود و در حدّ شایان
نتوانستیم از دیگر شاعرانی که در شعرت امروز ،نق ت مهمّی دارند ،اثری در این
مجموعه بیاوریم .به امید آن که در چامهای بعدی ،از شعر ارزندۀ این دسته از
شاعران نیز بهرهمند گردیم و سرانجام امید است ،شاعرانی که در این دفتر ،شعری
از آنان چام شده ،لطف فرموده نشانیت خود را برای ما بفرستند تا با ارسالت یک
جلد از این کتا

و در حدّ خود ،سپاسی از شعر و قدرت ایشان را گفته باشیم».

(همان ،ص  7ر )9
گردآورنده ،هدفِ بزرگی را در سرداشته است :راهیانت شعرت امروز 1-را برای آن
برگزیده بود .یعنی شمارههای بعدی هم خواهد بود و چنانکه اشاره شد ،در سالهایت بعد،
مجموعههایت دوّم و سوّم راهیانت شعرت امروز منتشر شد .در راهیان شعر امروز 1-شاعرانت
نوپرداز به ترتیبت حروفِ الفبا آمدهاند .نامت شاعران ،به همان ترتیبی که در کتا

آمده

است:
منوچهر آتشی ،م.آزاد ،آزاده ،آینده ،مهدی اخوان ثالث(م.امید) ،محمد اسالمی ،احمد
الوند ،الی  ،منصور اوجی ،علی باباچاهی ،احمد شاملو (ا.بامداد) ،رضا براهنی ،منصور
برمکی ،سیمین بهبهانی ،حیدر پهلوان ،محمد کالنتری ،فخری توشانلو ،رضا ثابتی ،ایرج
جنّتی عطایی ،کافیه جلیلیان ،ابوالقاسم حالت ،مریم حکیمی ،اسماعیل خویی ،محمد
ذکایی ،نصرت رحمانی ،حسین منزوی ،خسرو راستی ،احمد رفیعی ،محمد زُهری ،عزت
اهلل زنگنه ،هر .ا.سایه ،سهرا

سپهری ،هیال مساعد ،غالمحسین سالمی ،م.ع.سپانلو،

محمدرضا شفیعی کدکنی(م.سرشک) ،ستای  ،کاظمالسّادات اشکوری ،محمّدحسین
شهریار ،هوشنگ شفا ،منوچهر شیبانی ،فرهاد شیبانی ،شهرزاد ،سیروس شفقی ،مهری شاه
حسینی ،فتلاهلل شکیبایی ،طاهره صفارزاده ،بهمن صدر نوری ،پروین صداقتزاده ،رحیم
صارمی ،علیرضا صبا ،فروغ فرخزاد ،ف.فرهادی ،فریفته فرید ،حسن فالحی ،سیاو
کسرایی ،معینی کرمانشاهی ،محمود کیانو  ،ایرج کیانی ،گلچین گیالنی ،فریدون
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مشیری ،هیال مساعد ،کیومرث منشیزاده ،سیروس مشفقی ،پروانه مهیمن ،احمد مصدق،
حمزه موسویپور ،مهرانگیز مالکی ،مهین مهریار ،رضا معینی ،نیما یوشیج ،نادر نادرپور،
منوچهر نیستانی ،ف.ا.نگاه و حسن هنرمندی.

بالفاصله بعد از انتشارت راهیان شعر امروز 1-در بهمن ،1337فریدون گیالنی نموداری از
شعر امروز ایران را در نود و چهار صفحه منتشر کرد .فریدون ایلبیگی مقدّمهای بر آن

نوشت با عنوانت :پیوندِ شعر و زندگی .فریدون گیالنی هم مطلبی با عنوانت :تحلیلی از شعرت
امروزت ایران نوشت و در آن ،دربارۀ شعرت آزاد ،تجزیۀ بحر و رکن ،شعرت سپید و محتوایت شعرت
امروز توضیل داد .در صفحۀ اوّلت کتا چنین آمدهبود:
«بهر تدبیر بود کتابی ،به اینگونه که هست شکل گرفت؛ امّا ،اگر نه یاریت
دان پژوهانت شهر میبود ،جُنگی این چنین به دست نمیافتاد .در این کتا ،
آنچه که میبینید ،هنرت راستینت روزگارت ماست .نه در برگزیدنت شعرها غرضی بوده
است و نه در پس و پی

نهادنشان .در پایان از محبّتِ دوستم ظروفچی

سپاسگزارم».

در این کتا  ،شعرهایت نو ـ تماماً اشعاری که خارج از وزنت عروضی یا بحرت عروضی یا
قالبهایت سنّتی بودند ر درج شده بود .مثالً:
از نیما یوشیج« :منت لبخند»« ،اجاقت سرد»« ،زیک زیک زیک زا»؛ از محمد زُهری:
«شکستِ او شکستِ من»« ،رازدار»؛ از سیاو

کسرایی« :سکّه»؛ از محمود کیانو « :خون

و آت »« ،سرگردان»؛ از فروغ فرخزاد« :عروسک کوکی»؛ از سهرا

سپهری« :گل آ ینه»

و شعرهایی به ترتیب از:
صادق کاتوزیان ،فریدون ایلبیگی ،رویا ،فریدون فغان ،م.امید ،فریدون تولّلی ،ا.بامداد،
حسن هنرمندی ،نادر نادرپور ،بادیهنشین ،دکتر هوشنگ ایرانی ،منوچهر آتشی ،منوچهر
شیبانی ،نصرت رحمانی ،منوچهر نیستانی ،نوذر پرنگ ،حشمتاهلل جزنی ،گیل ،غالمحسین
غریب ،هر .ا .سایه.
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سپس در پاییز  ،1341علی عموییان متخلّص به «آوا» کتابی با عنوان :فریادها منتشر کرد
که عنوان فرعی آن بود« :چند شعر از  13شاعرت معاصر» .این مجموعه در قطعت رقعی ،با
شمارگان  1111نسخه[ .خود عنوانت کتا هم ،جای تامّل دارد!]
و به این ترتیب ،سلیقۀ (ذوق) خوانندگانت (حرفهای) شعر چنان تحتتأثیر قرارگرفت
که در فاصلۀ  1341تا  ،1351جدا از راهیان شعر امروز 1-که بارها منتشر شد و گلچینهایت
اشعاری که نمونههایت شعری شاعرانت گششته و معاصر را در بر میگرفتند و گلچینهایی که
بیشتر از بین شعرهایت سنّتیت شاعرانت معاصر ،نمونههایشان را برمیگزیدند ،تعدادِ ( )7گلچینت
شعر منتشرشدند که انتخا هایشان تنها از بین شعرهایت نو بود.

– ن.رحمانیان ر م.عازمیخواه ،)1341( ،جایت پایت رهگشر ،شاملت گزیدۀ اشعارت
شاعران و گویندگانت معاصر ،مهدی نو آذر ،تهران .تعداد نسخه ندارد.
– انتشارات شرق( ،بی.تا) ،منتخبی از بهترین آثارت شعرایت معاصر ،شرق ،تهران .تعداد
نسخه ندارد.
– سرمدی ،عباس ،)1344( ،نمونههای شعرت نو ،آسیا ،تهران .تعداد نسخه ندارد[ .با
توجه به مطالب کتا  ،تاریخت چام حدودِ  1341است]
– غفّاری ،فرامرز ،)1345( ،منظومهها و شعرهایت بلندِ آزاد ،آذر ،تهران .با شمارگان
 5111نسخه.
– شاهین ،داریو  ،)1345( ،منتخبی از شاهکارهایت شعرت آزاد ،ارسطو ،چام اوّل،
تهران .تعداد نسخه ندارد[ .چامت دوّم ،1346 ،آپادانا ،تهران .با شمارگان  3111نسخه].
– زرازوند ،احمد ،)1346( ،منتخبی از شاهکارهایت شعرت امروز ،کتا فروشی
معراجی ،تهران .تعداد نسخه ندارد.
– فرخزاد ،فروغ ،)1349( ،از نیما تا بعد ،نشر خانۀ کتا  -مروارید ،تهران .تعداد
نسخه ندارد.
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– بینا ،)1349( ،نخستین هفتۀ شعرت خوشه ،یادمانت نخستین هفتۀ شعرت خوشه 24 -28
شهریور  ،1349بینا ،تهران .تعداد نسخه ندارد.
– خبیر ،هرمز ،)1348( ،شعرت معاصرت ایران ،چامت اوّل ،رز ،تهران .تعداد نسخه ندارد.
[چامت دوّم ،1351 ،رز ،تهران .تعداد نسخه ندارد].
داریو

شاهین در  1345مجموعهای دیگر تألیف نمود با عنوانت :منتخبی از

شاهکارهای شعر آزاد از انتشاراتِ ارسطو در قطعت جیبی به چام رسید( .تعداد شمارگان
متأسفانه دریافت نشد) .همین مجموعه ،در دی  1346با شمارگان  3111نسخه در قطع
جیبی از سویت انتشاراتِ آپادانا ،دوباره به چام رسید .در این مجموعه هم فقط از بین
شعرهای نو ،انتخا شده است.
راهیان شعر امروز 1-با چنان استقبالی مواجه شد که بارها و بارها به چام رسید و در
برخی چامها هم ،در تعدادِ شاعران و شعرهایشان تغییراتی انجام گرفت .در آخرین صفحۀ
راهیان شعر امروز 3-نوبتهای چام راهیان شعر امروز چنین آمده است( :انتشاراتِ مدّبر،
چامت اوّل)1367 ،
چامت اوّل1337 :؛ چامت دوّم1341 :؛ چامت سوّم1341 :؛ چامت چهارم1342 :؛ چامت
پنجم1344 :؛ زیرت عنوانت چامت پنجم (ششم)1345 :؛ زیرت عنوانت چامت ششم (هفتم)1345 :؛
زیرت عنوانت چامت هفتم (هشتم)1346 :؛ زیرت عنوانت چامت هشتم (نهم)1349 :؛ زیرت عنوانت چامت
نهم (دهم)1349 :؛ زیرت عنوانت چامت دهم (یازدهم)1348 :؛ زیرت عنوانت چام یازدهم
(دوازدهم)1347 :؛ زیرت عنوانت چامت دوازدهم (سیزدهم)1351 :؛ زیرت عنوانت چامت سیزدهم
(چهاردهم)1355 :؛ زیرت عنوانت چامت چهاردهم (پانزدهم).1356 :
دومین مجموعه از راهیان شعر امروز 2-در  1364از سویت نشرت آپادانا به چام رسید .با
شمارگان  11111نسخه .تمامت انتخا هایت این مجموعه هم ،از بینت شعرهایت نو بودند.
داریو

شاهین در این مقدّمه نوشته است:

«دومین مجلّد از راهیان شعر امروز ر همچنان شعرت نامآوران را در کنارت شعرت تازۀ
رهروان دارد .این از ویژگیهایت این مجموعه است .باید تمامت نهالهایت ر شاید ر تنک حتّی
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در کنارت ساقههایت تازه و به بلوغ نشسته تکیهور و بارور گردند .رهروان تتازۀ شعر ر در این
مجموعه ر دارایت ذوق ،استعداد ،صمیمیّت و احساس بودهاند .نارساییت احتمالیت آثارت آنان
در شدّت و ضعف تجربهشان است .باید دستِ مالطفتِ تشویق بر پیکرت شعرشان کشید ،تا
برایت پشتکار و تال

نیرو بگیرند و هنرت خود را به اوج برسانند .در گزین ت شعرها ر تا آنجا

که مقدور بود ر از نظرت بسیاری از شاعرانت شعرها ،بهرهمند شدیم و رعایت کردیم و از
دیگران که قادر به تماس و دریافتِ نظراتشان نشدیم ،اینجا تمنّا داریم پوز پشیر باشند».

(شاهین ،1364 ،ص )21
این مجموعه هم ،به فاصلۀ کوتاهی چندین بار به چام رسید[ .چامت اوّل ،1364 :چامت
دوّم ،1365 :چامت سوّم ،1366 :چامت چهارم 1369 :و چامت پنجم]1368 :
سوّمین مجموعه از راهیانت شعرت امروز در  1367از سویت انتشاراتِ مدّبر راهی بازار شد.
با شمارگان  5111نسخه .در مقدّمۀ این جلد ،داریو

شاهین آورده است:

دوّمین مجلّدِ راهیانت شعرت امروز ،ظرفِ سیماه با تمامت بحرانی که در بازارت
کاغش بوده ،به پنج مرتبه تجدیدِ چام رسید .با این استقبالت تکرار و تجدیدِ
چام ،همان کتا مقبول به نظر نمیرسید .از اینرو ،با حوصله به پیرای

و

آرای ت مجلّداتِ گششته ،پرداخته شد که حاصل ،مجلّدِ سوّم این مجموعه
است .یعنی گزیدههایی از اوّلین و دوّمین ،همراه با شعرهایت تازهتر و نیامده
در هیچیک از آن دو .این مجموعه هدفِ تازهتری را دنبال میکند که
قیاسی است از دور و نزدیکِ شعرت امروز .با این اذعان که همچنان ،مجلّدِ
اوّل و مجلّدِ دوّم در یک جای خود را دارند و محتوایت خاصت خود را.
(همان ،1367 ،ص )58
این مجموعه در  1392از همین انتشارات ،دوباره به چام رسید .با شمارگان 5111
نسخه .گردآورنده در مقدّمۀ جلدِ دوّم این وعده را داد:
«امّا شعرهایت  1359تا امروز ،اللههایت دشتِ پُربارت شعر و اد ت انقال  ،ناگزیر به
مجموعهای جداگانه دارد .مجموعهای که با فرصت و تأمّلت بسیار تهیّه شوند تا نمایانگرت
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شکوفایت اللهها باشد :اللههایت دشتی و اللههایت حافظی و مجلّدی از راهیانت شعرت امروز ،در

زمانت خود به چنین مجموعهای اختصاص دارد»( .شاهین ،1364 ،ص )21
و افسوس که این وعده محقّق نشد! وی در هر سه مجموعه اندیشهای واحد را دنبال
میکرده است .از این رو ،در مقدّمۀ هر سه مجموعه ،میخوانیم:
«اگر یک شعر از شاعری در این کتا آمده ،دلیلت بیارز ت بودن سایرت شعرهایت آن شاعر
ر که در این مجموعه نیامده ر نیست و اگر بسیاری شعر از شاعری آمده دلیلت ملک الشّعراء
بودن این شاعر نیز نیست .اینها همه متّکی بر سلیقۀ گردآورنده است و چنانکه یاد شد
هرگز نمیتواند راضیگرت تمامت سلیقهها باشد .پس آنکه همه را پسندد ،منّت

برماست[ .در

مقدمۀ جلد سوم :چام اول ،ص  ،57این جمله به این گونه تغییر کرده است :از این رو آن
کس که همه را پسندد سپاس از شاعر دارد] و آن که جز چند شعری را نپسندد ،امید که
پوز

ما را از پی

پشیرفته باشد».

در پایان هر سه مجموعه ،گردآورنده مأخشِ تمامیت شعرها را ذکر کرده است که یا
بیشتر از مجلّاتِ بودهاند و یا از اوّلین ،مجموعههایت شعریت شاعران .اگر از مجلّات بودهاند؛
نام ،سال و شمارۀ آن درج شده است .مجموعههایت شعریت شاعران هم با ذکرت تاریخ آورده
شدهاند .همین امر میرساند که گردآورنده ،با چه شکیبایی و دقّتنظری ،مجلّاتِ گوناگون
را ورقزده است ،شعرها را یادداشت نموده است ،آنها را با هم مقایسه کرده است ،به
سراغت مجموعههایت شعریت شاعران رفته است و در نهایت به انتخا ت خود  ،بهترین آنها
را برگزیده است.
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با نگاهی به انتخا هایت او معلوم میشود که شعرها و شاعرهایی که بعد از گششتِ
چندین دهه ،امروزه ماندگار (در حافظۀ مردم یا خوانندگانت حرفهایت شعر) شدهاند ،با چه
درایتی جزوت انتخا هایت داریو
نام شاعر

نیما
یرروشیررج
(-1294
)1338

نام
شاعر
فروغ
فرخزاد
(-1313
)1345

شاهین در آن روزگار بوده است!

راهیانِ شعرِ امروز0-

راهیانِ شعرِ امروز0-

راهیانِ شعرِ امروز1-

چاپِ اوّل ()0119

چاپِ ششم()0108

چاپِ اوّل ()0164

اجاقت سرد
از شهرت صبل
بخوان ای همسفر با من
صدایت چنگ
که میخندد که گریان
ست
مهتا

اجاقت سرد
از شهرت صبل
بخوان ای همسفر با من
صدایت چنگ
که میخندد که گریان است
مهتا
ترا من چشم در راهم
مانلی

سویت شهرت خامو
سرودِ چینی
تلخ
آهنگر
خطی
که میخندد که گریان
است
هنگام که گریه میدهد
ساز
او به رویای
بر سر قایق
قو
وای بر من
در فرو بند

راهیانِ شعرِ امروز-
1
چاپِ اوّل ()0169
سویت شهرت خامو
سرودِ چینی
تلخ
آهنگر
خطی
که میخندد که
گریان است
هنگام که گریه
میدهد ساز
وای بر من
در فرو بند
مهتا
خروس میخواند
بخوان ای همسفر با
من
شهیدِ گمنام

راهیانِ شعرِ امروز0-

راهیانِ شعرِ امروز0-

راهیانِ شعرِ امروز1-

راهیانِ شعرِ امروز1-

چاپِ اوّل ()0119
در خیابانهایت سردِ شب
در غروبی ابدی
آفتا میشود
بعدها
ای مرزت پُرگهر

چاپِ ششم()0108
در خیابانهایت سردِ شب
در غروبی ابدی
آفتا میشود
بعدها
ای مرزت پُرگهر
عروسکِ کوکی
تولّدی دیگر
دلم برای باغچه میسوزد

چاپِ اوّل ()0164
ایمان بیاوریم به آغازت فصلت
سرد
ای ستارهها
اندوه
در آ هایت سبزت زمستان
وهمت سبز
آن روزها
پرنده فقط یک پرنده بود
دختر و بهار
بعد از تو
تنها صداست که میماند
هدیه

چاپِ اوّل ()0169
ایمان بیاوریم به آغازت
فصلت سرد
اندوه
در آ هایت سبزت زمستان
وهمت سبز
آن روزها
پرنده فقط یک پرنده بود
دختر و بهار
بعد از تو
تنها صداست که میماند
تولّدی دیگر
آفتا میشود
بعدها
ای مرزت پُرگهر
عروسکِ کوکی
کا چون پاییز بودم
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نام

راهیانِ شعرِ امروز0-

راهیانِ شعرِ امروز0-

راهیانِ شعرِ امروز1-

راهیانِ شعرِ امروز1-

شاعر

چاپِ اوّل ()0119

چاپِ ششم()0108

چاپِ اوّل ()0164

چاپِ اوّل ()0169

مهدی

آخرت شاهنامه

آخرت شاهنامه

پیغام

اخوان

لحظۀ دیدار

لحظۀ دیدار

شها ها و شب

ثالث

زمستان

زمستان

(م.امید)

کتیبه

کتیبه

فرامو
پیوندها و باغ
نطفۀ یک قهرمان با

فرامو

توست

پیوندها و باغ

(-1319

نوحه

نوحه

آخر شاهنامه

)1367

قاصدک

قاصدک

اهدها عفریتهای منحوس

شکار

زمستان

بازگشت زاغان

باغت من

باغت من

کتیبه
گاهی اندیشم که شاید
سنگ حق دارد
باز میگویم :نه!
قاصدک
از برخوردها
لحظۀ دیدار
پایانت یک رویا

راهیانِ شعرِ امروز0-

راهیانِ شعرِ امروز0-

راهیانِ شعرِ امروز1-

چاپِ اوّل ()0119

چاپِ ششم()0108

چاپِ اوّل ()0164

خنجرها ،بوسهها ،سپاسها

خنجرها ،بوسهها ،سپاسها

بگو بخواند

مرا صدا کن

آتشی

از دو سویت رود

از دو سویت رود

مرا صدا کن

پاییز

(-1312

یک روز

یک روز

پاییز

)1384

خاکستر

خاکستر

نام شاعر

راهیانِ شعرِ
امروز1-
چاپِ اوّل
()0169

منوچهر

پرس

پرس
سرود

بهاری در خزان

بهاری در خزان

تشوی ها

کاغش

ای شعر

ای شعر

سرود

زندهپرداز

زنده پرداز

کسوفی در صبل
در غبار خوا
کرانه و من
کاغش
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راهیانِ شعرِ امروز0-

راهیانِ شعرِ امروز0-

راهیانِ شعرِ امروز1-

راهیانِ شعرِ امروز1-

چاپِ اوّل ()0119

چاپِ ششم()0108

چاپِ اوّل ()0164

چاپِ اوّل ()0169

کودکِ قرن

کودکِ قرن

-

کودکِ قرن

زاده(مردمک)

تطاولت پیوستگی

(-1315

ماشینت آبی

)1389

نام شاعر

راهیانِ شعرِ
امروز0-

راهیانِ شعرِ امروز0-

راهیانِ شعرِ امروز1-

راهیانِ شعرِ امروز1-

چاپِ ششم()0108

چاپِ اوّل ()0164

چاپِ اوّل ()0169

-

ابر و خاطره

ای شعر

چاپِ اوّل ()0119
علی موسوی

-

یا ذبیلاهلل

گرمارودی
(-1321ز)

نام شاعر

هوشنگ
ابتهاج
(ه.ا.سایه)
(-1316ز)

راهیانِ شعرِ امروز0-

راهیانِ شعرِ امروز0-

راهیانِ شعرِ امروز1-

چاپِ اوّل()0119

چاپِ ششم()0108

چاپِ اوّل ()0164

مرگ در میدان
دیوار
نیلوفر
مرجان
قصّه

مرگ در میدان
دیوار
نیلوفر
مرجان
قصّه

سنگواره
شبگیر
احساس
کابوس
دخترت خورشید
دردِ گنگ
زبانت نگاه
نگاهِ آشنا
ترانه
شکست

راهیانِ شعرِ
امروز1-
چاپِ اوّل ()0169
سنگواره
شبگیر
احساس
کابوس
دردِ گنگ
زبانت نگاه
ترانه
شکست
دیوار
مرگ در میدان
قصّه
کاروان

البتّه در این سالها ،باید از چند نشریههایت جُنگنمایی هم نام ببریم که در کنارت
گلچینهایت شعری ،در جهت دادنت سلیقه و پسندِ شعریت مردم از سنّتی به نو نق ت
تکمیلکنندهای داشتند .گردانندگانت این نشریهها ،از شاعران و نویسندگانت جوان آن
روزگار بودند و نمونههایت شعری و داستانی هم که در نشریهشان چام میکردند ،همگی
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از بین شاعران و نویسندگانت جوان بودند .در این جُنگها ،حتّی از بینت شاعران و
نویسندگانت جهان نیز آثاری ترجمه میشد.
– «طهرفه» -جُنگ نوگرایی که فقط در دو شماره در تیر و آبان  1334منتشر شد .احمد
رضا احمدی در  1334به همراه نادر ابراهیمی ،اسماعیل نوری عالء ،مهرداد احمدی،
م.ع.سپانلو ،بهرام بیضایی ،اکبر رادی ،جعفر کو آبادی ،مریم جزایری و جمیله دبیری،
گروه ادبی «طهرفه» را با هدفِ دفاع از هنرت موجت نو تأسیس کرد.
– «جگن» ر مجموعهای از تئاتر ،قصّه و شعر که زیرت نظر :فریدون گیالنی از سویت
انتشاراتِ روز به چام میرسید .دفترت اوّل در خرداد  1343و دفترت پنجم ر آخرین شماره ر
در بهار  1349منتشر شد.
– «جُنگِ اصفهان» ر گاهنامۀ هنری ر ادبی که از تابستان  1344تا  1352بهطورت نامرتّب
جمعاً در ده شماره در اصفهان منتشر شد .بسیار پُربار و تأثیرگشار بود و نویسندگان آن،
کسانی چون :هوشنگ گلشیری ،محمد کلباسی ،بهرام صادقی و محمّد حقوقی بودند .این
جُنگ ویژهنامههایی از شعر ،داستان و ترجمه را منتشر میکرد .در اوّلین دفترت آن ،هدف از
انتشارت این ویژهنامه چنین آمده است:
«معرّفیت شاعرانت کشورهایت دیگر بهندرت ،به نحوت دقیق و درست انجام گرفته
است .شیوهای که در معرّفیت شاعرانت خارجی در ایران معمول است ،حتّی برایت
شناساندنت شاعرت ایرانی ناتوان است .اگر فارسیزبانی بخواهد یکی از شاعرانت
معاصرت ایران را بشناسد ،با خواندنت یک یا دو شعر از او ،راه به جایی نمیبرد .کسی
که از شاملو تنها :پریا و دخترانت ننه دریا را میشناسد چه تصوّری از زبان و سبک
و شیوه و شگردِ او دارد ترجمۀ یکی دو شعر از یک شاعرت خارجی ،بیهیچ
آشنایی با شیوۀ کارت او تنها به کار مسخ کردنت چهرۀ شاعر و به اشتباه انداختنت
خواننده میآید .یافتنت معادلهایت دقیقت فارسی برایت ترجمۀ شعرت شاعران ،گششته از
ارز ت ذاتیت آن ،میتواند معیار و میزانت معتبری برایت ارزیابیت کارت هنرمندانت ما و به
کمال بخشیدن به شیوهها و کیفیّتِ کارت آنان باشد .در معرّفیت ریلکه و واسکوپوپا
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در این دفتر و انتخا ت این دو ،به منظورت آشناکردنت خوانندگان با دو سبک به کلّی
مختلف است .سمبولیسم ریلکه و سورر الیسمت ادبیت عامیانه واسکوپوپا ،چنان در
ظاهر از هم متفاوتند که در بدوت امر نمیتوان دریافت که هر دو شاعرانی غناییاند.
به خصوص ،تغزّلت حماسی واسکوپوپا و شگردِ هنریت او که تد هیوز در مقدّمۀ

خود بدان اشاره کرده است ،برایت ما بسیار تازگی دارد( .جُنگِ اصفهان،1352 ،
دفتر اول ،ص )2
در شمارۀ اوّلت آن ،که ویژهنامۀ شعر است ،شعرهایی از :م.آزاد ،یداهلل رویایی ،مجید
زوار زاده ،ایرج ضیایی ،ضیاء موحد و شاملو انتخا شدهاند.
– «دفترهایت زمانه» ر با این عنوانت فرعی«:جُنگِ هنر و اد ت امروزت ایران و جهان».
زیرنظر و به مسئولیّتِ :سیروس طاهباز از بهمن  1346تا دی  1359بهطورت ثابت در هشت
شماره منتشر شد.
– «شعرت دیگر» ر نشریۀ جُنگنمایی که از سویت انتشاراتِ سازمانت اشرفی به چام
میرسید .اوّلین شمارۀ آن ،در مرداد  1349و مطالب

به ش

بخ  :شعر ،قصّه و ترجمۀ

اشعارت خارجی ،تقسیم بندی شده بود .نویسندگان و شعرایت آن :منوچهر آتشی ،هوشنگ
ایرانی ،بهمن نرسی ،محمدعلی سپانلو ،اسماعیل نوری عالء ،داود رمزی ،فریدون رهنما،
احمدرضا احمدی ،گلی خلعتبری و دیگران .دوّمین شمارۀ آن در اردیبهشت  1347به
چام رسید.
– «جُنگِ سحر» -که دفترت اوّل ر و تنها دفتر آن ر در  1351به چام رسید.
– «جُنگِ مرجان» ر نشریۀ جُنگنمایی که نمونههایت شعر و قصّه را به چام میرساند.
شمارۀ اوّل در مهر  1351و شمارۀ ششم ر آخرین شماره ر در اسفند  1351منتشر شد .در
دفترت اوّل ،هدف از انتشار این نشریۀ جُنگنما چنین آمده است:
«نوشتههایی که در این دفتر ،گردآمده به قصدِ آشناییت دان آموزان
نمونههایی از ادبیاتِ امروزت ایران و جهان برگزیده شده است .خواستیم
دان آموزانی که در واحدهایت آموزشیت گروهِ فرهنگیت مرجان ،به تحصیل
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سرگرمند ،در جنبت کتا هایت درسیت خود که به ادبیاتِ کهنت ایران ،اختصاص
یافته به نمونههایت خواندنیت اد ت زمانۀ خود نیز دسترسی داشته باشند .ناگفته
پیداست نمونههایت فراهم آمده در دفترهایت جُنگ مرجان ،متناسب با ذوق و درکِ
خواننده انتخا

شده است و دقّت شده تا مطالعۀ این ش

دفتر به ترتیب از

نمونههایت سادهتر به آثارت مشکلتر ،نظم گیرد»( .دفترت اوّل ،1351 ،مقدّمه)
در دفترت اوّل ،شعرهایی از :نیما ،اخوان ،شاملو ،نصرت رحمانی ،شفیعی کدکنی ،خویی،
بهمن صالحی ،کامبیز صدیقی و ترجمههایی از شعر و داستانهایت خارجی انتخا

شده

بود.
نتیجه
همانطور که اشاره شد ،اوّلین گلچینت شعر در دورۀ معاصر در  1313تألیف شد.
← در فاصلۀ  1313تا  :1313دوگلچینت شعری تألیف شدند که هر دو فقط نمونههایت
شعریت شاعرانت معاصر را گردآوری نموده بودند.
← در فاصلۀ  1313تا  :1323ش

گلچینت شعری منتشر شدند که یکی از آنها چامت

مکّرر بود .از بین پنج گلچینت تألیفشده ( %61 :تعدادِ سه گلچین) نمونههایشان را از بین
شاعرانت معاصر انتخا

کرده و ( %41تعدادِ دو گلچین) نمونههایشان را از بینت شاعرانت

گششته و معاصر انتخا کرده بودند.
← در فاصلۀ  1323تا  :1333هفت گلچینت شعری منتشر شدند که یکی از آنها ،چامت
مکّرر بود .از بین ش

گلچینت تألیفشده ( %66 :تعدادِ چهار گلچین) نمونههایشان را از

بینت شاعرانت معاصر ،انتخا کرده و ( %44تعدادِ دو گلچین) نمونههایشان را از بینت شاعرانت
گششته و معاصر انتخا کرده بودند.
← در فاصلۀ  1333تا  :1334چهل و یک گلچینت شعری منتشر شدند که سهتا از آنها،
چامت مکّرر بودند .از بین  38گلچینت تألیفشده( %52 :تعدادِ  21گلچین) نمونههایشان را از
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کرده و ( %48تعدادِ  18گلچین) نمونههایشان را از بینت شاعرانت

گششته و معاصر انتخا کرده بودند.
← در فاصلۀ  1343تا  49 :1353گلچینت شعری منتشر شدند که  12تا از آنها چامت
مکّرر بودند .از بین  35گلچینت تألیفشده( %54 :تعدادِ  17گلچین) نمونههایشان را از بینت
شاعرانت معاصر انتخا

کرده و ( %45تعدادِ  16گلچین) نمونههایشان را از بینت شاعرانت

گششته و معاصر انتخا کرده بودند.
این آمار خود گویایت این دو نکتۀ مهم میباشد :رسو ت شعرت نو در گلچینهایت
شعری و نق
شعر).

این گلچینها در جهتدادنت سلیقه و پسندِ شعریت مردم (خوانندگانت جدّیت
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منابع
– خلخالی ،سید عبدالحمید ،)1339( .تشکره شعرای معاصر ایران ،جلد دوم ،تهران:
انتشارات طهوری.
– دهلوی ،سید احمد ،)1888( .فرهنگ آصفیه ،جلد اول ،دهلی :عر سرای دهلی.
– رامین ،علی؛ فانی ،کامران؛ سادات ،محمدعلی ،)1387( .دانشنامۀ دان گستر (جلد
هفتم) ،تهران :مؤسسۀ علمی ر فرهنگی دان گستر.
– شاهین ،داریو  ،)1337( .راهیان شعر امروز ر  ،1تهران :نشر آپادانا.
– ررررررررررررررر ( ،)1364راهیان شعر امروز ر  ،2تهران :نشر آپادانا.
– طاهباز ،سیروس ،)1352( .نمونههایی از شعر نیما یوشیج ،تهران :شرکت سازمان
کتا های جیبی.
– گروه فرهنگی مرجان ،)1351( .جُنگ مرجان ،دفتر اول ،تهران.
– نشر ایما ،)1352( .جُنگ اصفهان ،ویژه شعر ،دفتر اول ،اصفهان.

– هشترودی ،محمدضیاء ،)1313( .منتخبات آثار (از نویسندگان و شعرای
معاصرین) ،تهران :کتابخانۀ خیام و مطبعۀ بروخیم.
– The Encyclopedia Americana- International Edition, (1998), second
)volume, New York. (First edition: 1829

تغییر معناهای فعلی در شاهنامۀ فردوسی
*

رقیه كریمزاده نقشینه

چکیده
این مقاله به بررسی تغییر معنایی گروههای فعلی در شراهنامۀ فردوسری پرداختره اسرت .در ایرن
بررسی ،هم به معنی اصلی افعال و هم به تغییر معنایی آنها با توجّه به رابطۀ همنشینی و نحوی آنهرا،
در بیتها و جمله های مختلف پرداخته شده است .مانند گروههرایی کره از مصردرهای «آراسرتن»،
«آوردن»« ،راندن»« ،رفتن» و یا سایر افعال که هم گستردگی ابعراد معنرایی افعرال را در شراهنامه بره
خواننده نشان میدهد و همچنین میتواند به مطالعرۀ شراهنامه از دیردگاه زبرانشناسری ،دسرتوری و
سبکی کمک نماید.
کلیدواژه :واهه ،نحو ،گروه ،همنشینی.

* .مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنو
تاریخ وصول79/19/7 :

)rkn_1336@yahoo.com( .

تاریخ پشیر 79/18/12 :

مقدّمه
موضوع این مقاله ،به کاربرد تعداد محدودی از افعرال شراهنامه پرداختره اسرت کره در
معناهای متفاوت به کار رفتهاند .دربارۀ واهههای شاهنامه ،پژوه هایی انجام گرفتره اسرت؛
تفاوت این پژوه

با سایر پژوه

هرا ،در ایرن اسرت کره بررسری معنری افعرال ،برا نگراهی

اجمالی ،به زبانشناسی ،از نظر همنشینی ،معناشناسی و نحوی صورت گرفته است.
زبان شناسان به دلیرل پیچیردگی زبران ،هرر زبرانی را در سره سرطل مرورد مطالعره قررار
میدهند:
 .1واجشناسی؛
 .2دستور زبان؛
 .3معناشناسی.
 .0واجشناسی« :0واجشناسی» ،به مطالعرۀ صداهای زبان و قواعد ترکیب آن ،به منظور
ایجاد ساختهای آوایی زبان میپردازد.
 .1دستور زبان« :1دستور زبان» ،به بررسی نشانههرای زبران و قواعرد ترکیرب آنهرا بره
منظور ساختن کلمهها ،عبارتها و جملههای زبان میپردازد که به دو بخ

«صرف و نحو»

تقسیم میشود.
زبانشناسان در بخ

«صرف» به بررسی و طبقهبندی نشانههای سراده مریپردازنرد و از

این نشانهها با نام «واهه» یاد میکنند .کار اصرلی زبرانشناسران در بررسری «صررف» تجزیررۀ
عبارتها و جملهها و دست یافتن به تکواههرا و واهههرای آن و تنظریم سریاهه و ردهبنردی
1. Phonology.
2. Grammer.

تغییر معناهای فعلی در شاهنامـۀ فردوسی

149

آنها برر حسرب مقروالت دسرتوری آن زبران اسرت .ایرن کرار اغلرب ،براسراس مرالکهرا و
معیارهای صوری زبان صورت میگیرد.
بخ

دوم دستور زبان «نحو» است .هر زبان ،برای ساختن عبارتها و جملههای خرود،

نظام ویژهای دارد .ترتیب و نحوۀ همنشینی واهگان بر روی زنجیرۀ گفتار ،در هر زبرانی ،برر
طبق قواعد و قوانین خاص آن نظام کلی صورت میگیرد .بنابراین «نحو» بره قواعردی گفتره
میشود که از چگونگی همنشینی تکواههرا ،برر روی زنجیررۀ گفترار و سراختن واحردهای
بزرگتر گفتوگو میکند.
اصول ساخت درونری زبران بره دو محرور هرمنشرینی و جانشرینی تقسریم مریشرود کره
شناسایی عناصر سازندۀ هر جمله ،برپایرۀ این دو رابطه قرار دارد .محرور هرمنشرینی ،ارتبراط
عناصر زبانی را در جملهها و زنجیرۀ گفتار نشان میدهرد .رابطررۀ هرمنشرینی را مریتروان بره
عنوان پیوسرتگی یرک واهه ،برا سرایر واهههرای یرک جملره تعریرف کررد .بنرابراین رابطررۀ
همنشینی ،در اصل رابطرۀ موجود میان واحدهایی است که در ترکیرب برا یرک دیگرر قررار
میگیرند و واحدی را در سطل باالتر تشکیل میدهند.
رابطرۀ جانشینی ،ارتباط عناصر زبانی موجود در زنجیرۀ گفتار را با عناصر غیرموجرود،
در آن زنجیره نشان میدهد .براساس رابطرۀ جانشینی میتوان با قواعد محدود جملرهسرازی،
بینهایت جمله ساخت.
 .1معناشناسی :1بررسی و مطالعرۀ معانی در زبان است .به طور کلّی ،بررسری ارتبراط
میان واهه و معنا را «معناشناسی» میگویند.
فردوسی در شاهنامه ،با بهرهگیری از الفاظ در معنیهرای گونراگون و براسراس رابطررۀ
همنشینی در جمله ،یک فعل را در معنی یرا معنریهرای مختلفری بره کرار بررده اسرت .علرت

1. Semantics.

نامه انجمن مفاخر

101

تفاوت معنایی در گروههای فعلی ،تحوّلت «درون زبانی» است که بره تعردادی از آن افعرال و
معنی آنها پرداخته میشود.1
ر «آراستن»  /ā.rās.tan/زینت دادن ،نظم دادن ،آماده کردن ،قصرد کرردن و مجهّرز
کردن سپاه؛ این واهه یا گروه فعلی که در شاهنامه آمده اسرت ،در معنریهرای زیرر بره کرار
رفته است:
« .1ساختن» و «سامان دادن» به جهت همنشینی با واهۀ «شادی»:
مررررردار ایرررررچ اندیشررر ررۀ برررررد ،بررررره دل
همررررره شرررررادی آرای و غرررررم برگسرررررل
()167/16/3
« .2سرودن» به جهت همنشینی با واهۀ «داستان»:
کنررررون ای سررررخنگرررروی بیرررردار مغررررز
یکررررررری داسرررررررتانی بیرررررررارای نغرررررررز
()1/6/3
« .3نواز

کردن»« ،به مهر و دوستی رفتار کردن» .گروه فعلی «بیارای» که در زنجیررۀ

گفتار قرار گرفته است ،در بیت زیر ،چنین معنی میشود :روی
چررررو آیرررری بررررر  ،نیررررک بنمررررای چهررررر
بیرررررارای و ببسرررررای رویررررر

را به مهر نواز

کن:

بررررره مهرررررر
()3173/217/3

« .4شادمان شدن» و «شادمان کردن» در دو بیت زیر:
الف.

شهنشرررررررررررراه را دل بیاراسررررررررررررتی
مررررری و رود و رامشرررررگران خواسرررررتی
()793/111/8

 .0بیتهایی که از شاهنامرۀ فردوسی آمده است ،از شاهنامرۀ چام مسرکو اسرت .بررای ذکرر منبرع بیرت ،بره
ترتیب به جلد ،صفحه و شمارۀ بیت اشاره شده است)167-16-3( :؛ (جلد  ،3صفحرۀ  ،16شمارۀ بیت).

تغییر معناهای فعلی در شاهنامـۀ فردوسی

100

.
بررره خررروان برررر ،یکررری جرررام مررریخواسرررتند
دل شرررررررررررراه گیترررررررررررری بیاراسررررررررررررتند
()32/11/6
گروه فعلی «آراست» در مثال (الف) به صورت ناگشر و در معنی «دل شهنشاه شرادمان
شد» و در مثال ( ) به صورت گشرا به کار رفته است« ،دل شاه را شاد و خرّم گردانید».
« .5دادن» به جهت همنشینی با واهۀ «پاسخ»:
چررررو لشررررکر چنررررین پاسررررخ آراسررررتند
دو پررررررر مایرررررره از جررررررای برخاسررررررتند
()2159/211/5
« .6به وجود آوردن» ،در ارتباط با کلّ بیت:
برررررردان روی و آن مرررررروی و آن راسررررررتی
همررررررری شررررررراه را دخترررررررر آراسرررررررتی
()519/334/9
معنی جمله :برای شاه دختر به وجود آورد؛ پدید آورد.
ر «آوردن» که در زبان فارسی معیار ،معنی چیزی یا کسی را از جایی بره جرای دیگرر
رساندن میدهد .این گروه فعلی در شاهنامرۀ فردوسی در معنیهای زیر ،به کار رفته است:
« .1سزا دادن» که در ارتباط با واهههای دو بیرت ،ایرن معنری را مریدهرد :روز نبررد برر
ایشان سزا داد:
سررررررپهبد بررررررر ایشرررررران زبرررررران برگشرررررراد
زمازنررررررررردران کررررررررررد بسررررررررریار یررررررررراد
()1138/181/4
کررره برررا دیرررو در جنرررگ ،رسرررتم چررره کرررررد
بررررررررر ایشرررررررران چرررررررره آورد ،روز نبرررررررررد
(همان)1137 /
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« .2کردن» که با واهۀ «رها» تشکیل گروه فعلی «رها کرد» را میدهد:
بگشررررتیم گرررررد ده ایرررردر ،بسرررری
ندیررردیم جرررز کینررره ،درمررران کسررری
کررره خوشررران 1بررردیم از دم اهدهرررا
کمررررران ترررررو آورد مرررررا را رهرررررا
( 1148/296/4ر )1149

و یا در مثالی دیگر ،در ارتباط با واهۀ «برون»:
سررررران را برررره یرررراری ،برررررون آوریررررم
برررره جرررروی انرررردرون ،آ و خررررون آوریررررم
()461/263/5
« .3مطرم کردن» در ارتباط با مصراع دوم:
ببینررررریم ترررررا رسرررررتم اکنرررررون زمررررری
چررره گویرررد چررره آرد زکررراووس کررری
()974/269/6
ر «انداختن»  /an.dāx.tan/که در زبان فارسی معیار ،معنی افکندن ،جنس نرامرغو
را به جای جنس خو فروختن و طرد کردن میدهد .در شاهنامه ،گرروههرای فعلری کره از
مصدر «انداختن» به کار رفته است ،در معنیهای زیر است:
« .1رها کردن» ،در ارتباط با کلّ مصراع اولّ و مفهوم معنایی داستان:
برررررره ایرررررررران پرررررردر را بینرررررررداختی
برررره ترررروران همرررری شارسررررتان سرررراختی
()2195/134/3
معنی مصراع اوّل :پدر را در ایران رها کردی.
« .2گسیل کردن» در همنشینی با واهۀ «سپه»:

 .1خروشان.
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نگرررر ترررا چررره بایرررد کنرررون سررراختن
سررررررپه را کجررررررا بایررررررد انررررررداختن
()2191/141/3
« .3نظر دادن» در ارتباط با واهۀ «جهان»:
زهررررر گونرررره بررررا او سررررخن سرررراختند
جهرررران چررررو و راسررررت ،انداختنررررد
()461/263/5
معنی مصراع دوم :در مورد اوضاع جهان نظر دادند.
« .4به ذهن آوردن»« ،اندیشیدن» ،در ارتبراط برا واهۀ «چراره» :چرارهای دیگرر بره ذهرن
آوردم:
همرررره شررررب ،همرررری کررررار او سرررراختم
یکرررررری چررررررارۀ دیگررررررر انررررررداختم
()2118/425/9
« .5پیشنهاد کردن»:
دگرگونررررره برررررود ،آنچررررره انرررررداختیم
بررررر ایشرررران همرررری ترررراختن سرررراختیم
()517/148/4
معنی مصراع اوّل :آن چه را پیشنهاد کردیم ،دگرگونه بود.
« .6کهشتن»« ،از بین بردن» ،در ارتباط با «روز سرآمد»:
زمررررررران ورا در کمررررررران سررررررراختم
چررررررو روز سرررررررآمد ،بینررررررداختم
()1448/318/6
معنی بیت :مرگ او را در کمران قررار دادم و وقتری روزگرار او بره پایران رسرید ،او را
کشتم.
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ر «راندن»  /rān.dan/که در زبان فارسی معیار معنی بیرون کردن ،راه انداختن چهرار
پا و طرد کردن میدهد .در شاهنامه ،در معنیهای زیر آمده است:
« .1انجام دادن» در ارتباط با واهۀ «کاری» :کاری ناخو را انجام داده است:
زنرررراخو کرررراری کرررره او رانررررده سررررت
برررر ایرررن گونررره کررراری ،بررره پررری آمرررده سرررت
()11/255/7
در بیت زیر ،نیز معنی «به انجام رسانیدن» میدهد :در ارتباط با واهۀ کام؛ کام راندن:
مرررررریآورد و رامشررررررگران را بخوانررررررد
همرررره کررررامهررررا بررررا سرررریاو برانررررد
()529/39/3
« .2گفتن» در ارتباط با ترکیب وصفی مقلو «خو گفتار» (گفتار خو ):
برآشرررفت و سررریندخت را پررری خوانرررد
بسرررری خررررو گفتررررار بررررا او برانررررد
()1367/299/1
« .3رقم زدن سرنوشت» در ارتباط با کلّ مصراع اوّل:
چررررو یررررزدان چنررررین رانررررد انرررردر بررررو
بررررررررر آن بررررررررود چررررررررر روان را رو
()656/198/1
معنی مصراعت اولّ :یزدان در هستی ،چنین سرنوشتی را رقم زد.
« .4انداختن» در ارتباط با واهۀ «تیر»:
یکررری تیرررر المررراس ،پیکررران خررردنگ
برره چررر  2انرردرون رانرردم ،برریدرنررگ
1

()1136/213/1
 .1نوک تیز.
 .2کمان.
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« .5نهادن»« ،گشاشتن» ،در ارتباط با واهۀ «خدنگ»:
نگرررره کرررررد تررررا جررررای گررررردان کجاسررررت
خرررردنگی برررره چررررر انرررردرون رانررررد ،راسررررت
()386/32/2
« .6سرودن» ،در ارتباط با گروه اسمی «رزم سهرا »:
کنرررررون رزم سرررررهرا رانرررررم ،نخسرررررت
از آن کرررین کررره او برررا پررردر چرررون بجسرررت
()14/191/2
« .9رهسپار کردن» ،گروه فعلی «براند» در بیت زیر ،به صورت گشرا به مفعول بره کرار
رفته است و در ارتباط با واهۀ «لشکر»:
سررریاو ز ایرررن سرررو ،بررره پاسرررخ نمانرررد
سرررروی بلررررخ ،چررررون برررراد لشررررکر برانررررد
(654/44/3
« .8گریختن» :در ارتباط با کلّ مصراع اوّل بیت دوم:
برآمررررده ده و گیررررر و بررررر بنررررد و کرر ر
نررره برررا اسرررب ترررا و نررره برررا مررررد ،هُر ر
از ایشررررران ،ز صرررررد نرررررامور ،ده بمانرررررد
کسرررررری را کرررررره بَررررررد اختررررررر بُررررررد ،برانررررررد
( 1614/331/5ر )1615
معنی کلّ بیت دوم :از صد نامور ،ده نامور زنده ماند و کسی کره دارای سرنوشرت برد
بود ،گریخت.
« .7سوق دادن»:در ارتباط با کلّ مصراع دوم:
برره خورشررید و مرراه و برره اسررتا 1و زنررد
کرررررره دل را نرانرررررری برررررره راه گزنررررررد
( 1344/32/6ر )1615
 .1اوستا.
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معنی مصراع دوم :دل را به راه گزند و آسیب سوق ندهی.
« .11تاختن» ،در ارتباط با واهۀ «باره»:1
برانگیخرررررت پرررررس بررررراره ،پیروزشررررراه
همررری رانرررد برررا گررررز و رومررری کررراله
()161/16/8
« .11اداره کردن» ،در ارتباط با گروه اسمی «کار جهان»:
همررری رانرررد کرررار جهررران 2سررروفزای
3
قبررراد انررردر ایرررران ،نبرررد کدخررردای
()24/31/8
« .12آشکار کردن» ،در ارتباط با واهۀ «رازها»:
فرسرررررررتاد و آن پرررررررنج ترررررررن را بخوانرررررررد
همرررررره رازهررررررا ،پرررررری ایشرررررران برانررررررد
()143/38/8
ر «رفتن»  /raf.tan/که در زبان فارسی معیار امروز ،در معنیهای روان شدن ،کوچ کردن،
سپری شدن و مردن ،به کار میرود .در شاهنامرۀ فردوسی در معنیهای زیر ،به کار رفته
است:
« .1اتّفاق افتادن»:
سرررررواری بررررره کابرررررل برافگنرررررد ،زود
بررره مهررررا گفررررت آن کجرررا رفتررره بررررود
()1364/229/1
معنی مصراع دوم :آن چه که اتّفاق افتاده بود ،به مهرا گفت.
« .2سپری شدن» ،در ارتباط با واهۀ «سپهر»؛ سپهر چگونه سپری خواهد شد:
 .1اسب.

 .2نام یکی از شخصیتهای شاهنامه.
 .3پادشاه.
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همرررررری خواسررررررت پیررررررروزی و دسررررررتگاه
نبرررررود آگررررره از بخشررررر هرررررور و مررررراه
کررره چرررون رفرررت خواهرررد سرررپهر از برررر
بخواهررررررررد ربررررررررودن کرررررررراله از سررررررررر
( 896/236/2ر )895
« .3گفته شدن» در ارتباط با واهۀ «سخن»:
ز سرررهرا یرررل رفرررت یرررک سرررر سرررخن
چنررررین پشررررت بررررر شرررراه ایررررران مکررررن
()436/214/2
« .4جاری شدن» ،به جهت همنشینی با واهۀ «خون»:
برآویخرررررت برررررا سررررررک افراسررررریا
برررره پیکررررار ،خررررون رفررررت چررررون رود آ
()2898/188/3
معنی مصراع دوم :خون مانند رود آ جاری شد.
« .5انجام دادن» ،در ارتباط با کلّ مصراع اوّل:
برررر آن رفرررت بایرررد کررره او را هواسرررت
کررره رأی ترررو برررر مرررا همررره پادشاسرررت
()716/193/4
معنی مصراع اوّل :هر کاری که او میخواهد ،باید انجام داد.
« .6انجام شدن» ،در ارتباط با واهۀ «کارها»:
چنرررین کارهرررا رفرررت برررر دسرررت او
کرره دریررای چررین بررود تررا شسررت او
()1213/271/6
« .9تأثیر پشیرفتن» ،در ارتباط با کلّ مصراع اوّل :اگر من به سخن کسی تأثیر پشیرفتم:
اگررررر مررررن برررررفتم برررره گفررررت کسرررری
کرررره بهررررره نبررررود ز دانرررر بسرررری
()195/146/6
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رر «گـرفتن» « ،/gi.rif.tan/برگـرفتن» /bar. gi.rif.tan/؛ واهۀ «گررفتن» در زبران
فارسی معیار در معنی های دریافت کردن ،به دست آوردن و فرض کردن و واهۀ «برگرفتن»

در معنیهای برداشتن ،جدا کردن و ربودن معنی میدهد .این دو گرروه فعلری ،در شاهنامررۀ
فردوسی در معنیهای زیر ،به کار رفته است:
« .1پیشه کردن» در ارتباط با واهۀ «ستم»:
سررره روز و سررره شرررب شررراد بررروده بررره هرررم
گرفتررررره برررررر او ،خررررروا مسرررررتی سرررررتم
()233/21/5
« .2پشیرفتن» در ارتباط با واهۀ «پند»:
چنررررین اسررررت خررررود ،گرررررد روزگررررار
نگیررررررررد همررررررری ،پنرررررررد آموزگرررررررار
()2133/213/5
« .3رفتن» در ارتباط با واهۀ «راه»:
بررره آیررررین ایررررن ،شررررد پرررری افگنررررده روم
تررررو راهرررری مگیررررر ،انرررردر آبرررراد برررروم
()261/23/6
« .4محاصره کردن» در همنشینی با گروه اسمی «آن حصار»:
بیرررراورد لشررررکر ،گرفررررت آن حصررررار
برررررررآن بررررررارۀ ده گششررررررتی سرررررروار
()918/46/9
معنی مصراع اوّل« :لشکر را آورد و آن حصار را محاصره کرد».
« .5برگرفتن» ،در بیت زیر ،معنی «برگزیدن» میدهد؛ راه گریز را برگزیدند:
برررررآورد ز آن شارسررررتان رسررررتخیررررز
همررررررررره برگرفتنرررررررررد راه گریرررررررررز
()576/89/8
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« .6برگرفتن» در بیت زیر و در ارتباط با واهۀ «ستم» ،معنری «تحمّرل کرردن» مریدهرد؛
ستم را تحمّل نمیکند:
کررم و برری

دارنررد هررر دو برره هررم
یکررررری از دگرررررر ،برنگیررررررد سرررررتم
()2917/211/8

در این قسمت مقاله سه گروه فعلی از واهههای کهن و مهجور 1آورده میشرود کره در
شاهنامه ،در زنجیرۀ گفتار ،معنری آنهرا متفراوت برا معنرای اصرلی آنهاسرت .ایرن سره گرروه
عبارتاند از :سودن ،پسودن ،بسودن ،سگالیدن ،یاختن.
ر «پسودن»  ،/pa.sū.dan/این واهه ،جزءِ واهههای کهن است کره معنری اصرلی آن،
لمس کردن است که در بیت دوم و در ارتبراط برا کرلّ مصرراع دوم ،معنری «زدن و کشرتن»
میدهد:
زاسرررب انررردر افتررراد و زنهرررار خواسرررت
برردو گفررت بهرررام« :بررر گرروی راسررت
کررره ایررردر فرسرررتندۀ ترررو کررره برررود
کرررررره را خواسررررررتی ز ایررررررن بزرگرررررران بسررررررود »
( 1146/95/4ر )1145
ر «سگالیدن»  ،/se.gā.li.dan/این واهه در معنی اندیشریدن اسرت .در بیرت زیرر ،در
ارتباط با واهۀ «جنگ» ،معنی «آماده بودن» میدهد:
سررررپاه ز گررررردان کرررروچ و بلرررروچ
2
سرررگالیده جنرررگ و بررررآورده خررروچ
()321/28/4

« .0واهههای کهن» واهههایی هستند که از نظام زبان فارسی حشف شدهاند.
« .1خوچ» از واهههای کهن است ،پارۀ پرنیانی سر که بر گلوگاه نیز میبستهاند( .دهخدا)
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ر «یاختن»  /yāx.tan/در معنی «قصردکردن» و «گراییردن» اسرت .در بیرت زیرر و در
ارتباط با کلّ بیت در معنی «جستن» و یا «خواستن» آمده است:
میررررررررراز و منررررررررراز و مررررررررررنج
چه ترازی بره کرین و چره نرازی بره گرنج
()31/261/9
شایان ذکر است که فقط به معنی گروههای فعلی در شاهنامه اشاره شد که بی

از سره

معنی داشتند .ما میتوانیم مثالهایی از گروههای فعلی را در شاهنامه بیاوریم که دارای یرک
یا دو معنی متفاوت با زبان معیار هستند.
ـ «پیمودن»  /pay.mū.dan/که در زبان فارسی معیار به معنی طیکردن اسرت .ایرن
فعل در شاهنامه ،در معناهای «از میان بردن» و «آشامیدن» به کار رفته است:
معنی «از میان بردن» در ارتباط با واهۀ «باال»:
چررو دیرردم چنررین ،ز آن سررپس شررایدم
اگرررررر خررررراک بررررراال بپیمایرررررردم
()462/136/1
معنی «آشامیدن» در اثر همنشینی با واهۀ «جام»:
نبیرررررش آر و رامشرررررگران را بخررررروان
بپیمرررررای جرررررام و بیرررررارای خررررروان
()362/91/1
ر «خوردن»  /xvar.dan/به معنی از گلو فرو دادن و بلعیدن غشا و طعام اسرت کره در
بیت زیر ،در رابطه با واهۀ «پنجاه» معنی «سپریکردن» میدهد:
زهررررر انجمررررن پیشررررهور گرررررد کرررررد
برررررردین انرررررردرون پنجرررررراه خررررررورد
()19/41/1
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ر «فرمودن»  /Far.mū.dan/به معنی حکم کردن ،امر نمودن ،فرمران دادن اسرت کره
در بیت اوّل در معنی «دادن» و در رابطه با واهۀ «فرمان» و در بیرت دوم در معنری «نوشرتن» و
در اثر همنشینی با واهۀ «نامه»:
چررررو آن گفترررره شررررد ،نامرر ررۀ او بررررداد
بررره فرمررران کررره فرمرررود برررا نرررو

زاد
()895/114/8

یکررررری نامررررره فرمرررررود برررررر پهلررررروی
پسررررند آیرررردت چررررون زمررررن بشررررنوی
()75/58/8
ر «درست کردن»  /du.rust.kar.dan/که در معنی سالم گردانیردن و کامرل کرردن
است .در بیت زیر ،در رابطه با واهۀ «دفتر» که خرود در معنری «کترا » بره کرار رفتره اسرت،
معنی «خو آموختن» و «یاد گرفتن» میدهد:
یکررری بانرررگ برررر زد برررر او مررررد اهسرررت:
کرررره تررررو دفتررررر خرررروی کررررردی درسررررت
()777/112/8
(آموزگار بر او بانگ زد و گفت که تو کتا خودت را آموختی).
ر «افتادن»  :/uf.tā.dan/سررنگون شردن ،سرقوط کرردن کره در بیرت زیرر ،در معنری
«ناکام ماندن» آمده است در ارتباط با ترکیب «کار بزرگ»:
چنر رین گفرررت کررره« :آن کررراو زکرررار برررزرگ
بیفترررررررد ،بمانرررررررد نژنرررررررد و سرررررررترگ»
()2547/212/8
ر «گشادن»  :/gu.šā.dan/باز کردن؛ که در بیت اوّل در معنی «انرداختن» و در ارتبراط
با واهۀ «تیر» و در بیت دوم در معنی «گفتن» در ارتباط با واهۀ «سخن»:
چنرررران بررررد کرررره یررررک روز ،شرررراه اردشرررریر
بررررره نخچیرررررر ،برگرررررور بگشررررراد تیرررررر
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()33/159/9
چنررررر رین گفرررررررت برررررررا او گرررررررو پیلرررررررتن
کررره« :ز ایرررن در کررره یرررارد گشرررادن سرررخن»
()874/57/3
ر «سپُردن»  :/si.par.dan, si.pur.dan/لگدکو کردن ،پایمال کرردن ،طری کرردن
مسافت ،رفتنت راه ،زیر پاگشاشتن که در بیت زیر ،در معنری «صربر کرردن» آمرده اسرت؛ در
ارتباط با ترکیب «یک روز» :یک روز باید صبر کنی:
بررردو گفرررت شررراه« :ای جررروانمرد گررررد
یرررررک امرررررروز نیرررررزت ببایرررررد سرررررپرد»
()1318/224/1
ر «یافتن»  :/yāf.tan/به دست آوردن ،پیداکردن ،کسربکرردن کره در شراهنامه و در
ارتباط با واهۀ «آواز» ،معنی «شنیدن» میدهد:
هرررررر آن کرررررس کررررره آواز او یرررررافتی
بررره ترررن انررردرون ،زهرررره بشرررکافتی
()65/141/6
ر «نازیدن»  :/nā.zi.dan/فخرکردن ،مباهرات ورزیردن ،در بیرت فردوسری ،در معنری
«زیستن» آمده است در ارتباط با کلّ مصراع دوم:
از ایرررن کررررد یرررزدان ،ترررو را برررینیررراز
هرررم ایررردر ببرررا و بررره خررروبی بنررراز
()1161/95/3
ر «زدن»  :/za.dan/واردکردن ضربه به کسی یا چیزی ،مضرو کرردن کره در بیرت
زیر و در اثر همنشینی با واهۀ «درف » ،در معنی «افراشتن» آمده است:
برره گرررد انرردر  ،سررر و زرد و بررنف
زدنررررد آن سرررررافراز ترکرررران ،درفرررر
()2491/231/5
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را افراشتند.

ر «بوییدن»  :/bō.yī.dan/بوکردن ،استشمام نمودن ،در بیت زیر و در ارتبراط برا واهۀ
«خار» ،معنی «خوردن» میدهد؛ خار را به مانند مشک میخورند:
یکررری کر روه دارنرررد خرررارا و خشرررک
همرری خررار بوینررد اسرربان چررو مشررک
()913/161/4
شایان ذکر است در بعضی نسخهها ،جای واهۀ «خار» ،واهۀ «خاک» آمده است کره در
این صورت «بویند» معنی اصلی خود

را دارد.

نتیجه
فردوسی با بهرهگیری از تکواهها و واهههای متنوّع و با توجّه به موسیقی کالم و معنای
جمله ،افعال بیشماری را با توجّه به درونمایرۀ شاهنامه به کار برده که ایرن افعرال در معنری
اصلی خود و آن چه در فرهنگ لغت معنی شده است ،به کار نرفتهانرد؛ بلکره ایرن افعرال در
زنجیرۀ گفتار و بر اثر رابطرۀ همنشینی با واهههای دیگرر ،تغییرر معنرا دادهانرد کره ایرن تغییرر
معنایی ،سربب شرناخت بهترر واهههرا و دریرافتن ظرفیرت گسرتردگی برینهایرت واهههرا ،در
شاهنامرۀ فردوسی است که نمونههایی بسیار اندک از این افعال و واههها در این مقالره ذکرر
گردید .مطالعررۀ شاهنامررۀ فردوسری از ایرن نظرر ،افرق دیرد خواننرده را نسربت بره ایرن اثرر،
گستردهتر و وسیعتر مینماید.
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– چامسررکی ،ن روام ،)1362( .سرراختهررای نحرروی ،ترجم ررۀ احمررد سررمیعی ،تهررران:
انتشارات خوارزمی.
– حسندوست ،محمّد ،)1373( .فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسری ،جلرد 4 ،3 ،2 ،1
و  ،5تهران :انتشارات فرهنگستان زبان و اد فارسی.
– خلف تبریزی ،محمدحسین ،)1359( .برهان قاطع (چام سوم) 5 ،جلدی ،به اهتمام
محمد معین ،تهران انتشارات امیرکبیر.
– دهخدا ،علیاکبر ،)13( .لغتنامه دهخدا (چام ) ،زیر نظر محمد معین و سیدجعفر
شهیدی ،تهران :انتشارات لغتنامۀ دهخدا.
– فردوسی ،ابوالقاسم ،)1791( .شاهنامه ،جلد  1تا  ،7چام مسکو.
– کزّازی ،میررجاللالردّین ،)1385( .نامررۀ باسرتان (چرام پرنجم) ،جلرد اول ،تهرران:
انتشارات سمت.
– ررررررررررررررر  ،)1385( .نامۀ باستان (چام سوم)،جلد دوم ،تهران :انتشارات سمت.
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– ررررررررررررررر  ،)1385( .نامۀ باستان (چام سوم) ،جلد سوم ،تهران :انتشارات سمت.
– ررررررررررررررررر  ،)1385(.نامررۀ باسررتان (چررام دوم) ،جلررد چهررارم ،تهررران :انتشررارات
سمت.
– ررررررررررررررر  ،)1386(.نامۀ باستان ،جلد پنجم ،تهران :انتشارات سمت.
– ررررررررررررررر  ،)1384(.نامۀ باستان ،جلد ششم ،تهران :انتشارات سمت.
– ررررررررررررررر  ،)1385(.نامۀ باستان ،جلد هفتم ،تهران :انتشارات سمت.
– ررررررررررررررر  ،)1386(.نامۀ باستان ،جلد هشتم ،تهران :انتشارات سمت.
– ررررررررررررررر  ،)1389(.نامۀ باستان ،جلد نهم ،تهران :انتشارات سمت.
– معین ،محمد ،)1362( .فرهنگ معین( ،چرام پرنجم) 6 ،جلردی ،تهرران :انتشرارات
امیرکبیر.
– نوشین ،عبدالحسین ،)1363( .واهه نامک ،تهران :نشر دنیا.
Saussure F. Course in general linguistics, Newyork 1950.

–

تأثیر عرفان حافظ بر شاعران معاصر با تکیه بر ناصر یزدی
دكتر محمّدرضا نجّاریان
فاطمه شیرسلیمیان





چکیده
محمدحسین ناصر ترک ( )1356-1291مشهور به «ناصر یزدی» و متخلص به «ناصر» از شاعران
معاصر خطۀ کویری یزد است .وی در خانوادهای اصیل و دیندار در یزد متولد شد و به تحصیل
علوم پرداخت .اشعار ناصر به دو دسته تقسیم میشود :اشعاری که در دیوان ناصر به چام رسیده
است و دیگر اشعار پراکندهای که در شمارههای مختلف روزنامه ناصر ،جُنگها و کتا های
یزدشناسی جمعآوری شده است .موضوع بیشتر اشعار ناصر عشق است که البته گاه حالتی فرازمینی
به خود میگیرد و رویکردی عارفانه دارد .وی در ترکیبسازی و موضوعات شعری مقلّد حافظ
است.
جلوۀ خاصی که حافظ به عرفان ایرانی میبخشد ،سبب شده ،عدّهای وی را عارف تلقّی کنند؛
در عین حال که جنبه علمی او بر شخصیت عرفانی

غلبه دارد و همین وجه اشتراک بین ناصر

یزدی و حافظ است .حافظ که عشق زمینی و عرفان را به هم گره زده است در اشعار عرفانی

از

اصطالحات خاصی چون زهد ،باده ،خرابات ،پیر مغان و ...استفاده میکند که سرمشقی قرار
میگیرد برای ناصر تا برخی مانند باده ،خرابات ،پیر مغان را با همان رأی و نظر حافظ به طور
مستقیم و برخی دیگر چون دوست ،عشق و  ...را با اختالف در شعر خوی

وارد کند.

کلیدواژه :عرفان ،اصطالحات عرفانی ،حافظ ،ناصر یزدی.
* .استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد(reza_najjarian@yahoo.com) .
** .دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد(shirsolimian 1370@ yahoo.com) .

تاریخ وصول79/19/7 :

تاریخ پشیر 79/18/12 :

 .0مقدمه
 .0.0حافظ

برای شناختن حافظ دو راه پی

رو داریم که هر کدام به نحوی میتواند ما را راهنمایی

کند ،یکی تاریخ زندگی او و دیگر دیوان اشعار  .از نظر تاریخ ،حافظ در زمان خود
بیشتر به عنوان یک عالم فاضل معروف بوده تا به عنوان یک شاعر دروی

و صوفی

معمولی و احیاناً در خرقه و جامۀ درویشان .مقدمهنویس و جمعکنندۀ دیوان او که به نام
محمد گلندام معروف است و معاصر حافظ و همشاگردی او در محضر قوامالدین عبداهلل
بوده در مقدمۀ دیوان ،از او به عنوان «ذاتِ مَلَك صفات ،موالنا ارعظمُ السعید ،اَلمرحوم و
الشهید ،مَفيرُ العلماء ،استا ِ نَحاريرُاالُ باء ،معدنُ اللَّطائفِ الرَّوحانِیَّة ،ميزنُالمعارفِ
السُّبحانِیَّة .شمسُالملة و الدّين ،محمّدِ الحافظ الشیرازي( »...گلندام ،1389 ،ص  )69-68یاد
کرده است( .مطهری ،1369 ،ص  29و )28
با جستوجو در دیوان نیز میتوان دریافت که جنبههای دیگر شخصیتی در زمان
خود

بر جنبه شاعر و دروی

بودن حافظ داللت دارد .اشعاری که به طور یقین از خود

حافظ است ،زیاد نیست و به گونهای نیست که همچون مولوی یا فردوسی همه مردم
صرفاً او را به عنوان یک شاعر بشناسند؛ البته باید توجه داشت که همین تعداد اشعار او از
کیفیت باالیی برخوردار است تا آنجا که نه تنها از مرزهای شیراز بیرون میرود؛ بلکه آوازۀ
اشعار او در همان زمان به کشورهای دیگر نیز میرسد.
همچنین حافظ متعلق به فرقۀ خاصی از متصوفه نبوده و تاکنون در جایی ثبت نشده
است که فالن عارفی پیر و مراد حافظ بوده و یا از شکل و ظواهری که از او به دست
دادهاند ،بتوان فهمید حافظ به گروهی از متصوفه تعلق داشته است؛ البته از لحاظ عرفان،
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«عرفان حافظ ،عرفان نظری پیچیدۀ مکتب ابنالعربی و پیروان اوست ،نه عرفان سادۀ
سوتهدالنۀ تا قرن پنجم و ششم» (خرمشاهی ،1361 ،ص)156؛ در عین حال بر طبق عقاید
وی رفتن در مسیر عرفان بدون پیر و مراد محال است:
قطررع ایررن مرحلرره برریهمرهرری خضررر مکررن
ظلمرررات اسرررت بتررررس از خطرررر گمراهر ری
(حافظ ،1389 ،ص)369
بنا بر آنچه گفته شد ،حافظ مردی بوده است در زیّ علما با روم عرفا ،نه به صورت
یک دروی

و صوفی حرفهای و بیشتر هم به عنوان یک عالم معروف بوده است( .مطهری،

 ،1369ص )27-34البته به نظر متأخرین جنبۀ رندی حافظ بر جنبۀ عرفانی وی تفوق دارد:
«حافظ رند است و اگر بخواهیم بگوییم عارف هم هست ،باید توجه داشته باشیم که در این
صورت ،مراد صوفی بزرگ قابل قبولی است که اهل خانقاه و تشکیالت صوفیانه نیست».
(شمیسا ،1388 ،ص)46
 .1.0ناصر یزدی

محمدحسین ناصر یزدی روزنامهنگار و شاعر ،فرزند میرزا عباس ،نواده میرزا علیاکبر
ترک (مجتهد یزدی) (مدرسی ،1384 ،ص ،)386از دودمان جوانشیری و مهاجران قفقاز
بوده است .سال تولد ناصر را سالهای متفاوتی بین سالهای  1291-1294هجری شمسی
میدانند .ناصر در محلۀ میدان شاه و در خانوادهای اصیل و باایمان دیده به جهان گشود و
همچون کودکان دیگر شروع به فراگیری علوم فارسی و عربی کرد( .کاظمینی،1382 ،
ص )1593وی در روزهای پرشور جوانی و در  21سالگی بر اثر یک بیماری العالج از
نعمت بینایی محروم گردید .دربارۀ آغاز شاعری ناصر ماجراهای گوناگونی ذکر شده
است؛ به هر روی وی از همان دوران نوجوانی و جوانی با ذوق سرشاری که داشت به
شاعری روی آورد .ناصر با توجه به ذکاوت و درایت

چند سال در وزارت کشور به

خدمت اشتغال داشت (کاظمینی ،1388 ،ص )17و پس از استعفا از کار دولتی در سال
 1328به انتشار روزنامۀ «ناصر» پرداخت و در این مدت به سرودن اشعار ادامه داد.
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«در میان انواع قالبهای شعری رایج ،قالب غزل رایجترین قالب در بین شعرای یزد
بوده است ،چنانکه تمام شعرای نامی این خطّه ،یا غزلسرا هستند یا قسمتی از دیوان و
اشعار خود را به غزل اختصاص دادهاند»( ،حیدری ،1371 ،ص )43ناصر نیز به تبع دیگر
شاعران یزدی شاعری غزلسراست .وی شاعری است که اشعار خود را بیشتر در سبک
عراقی سروده و موضوع اشعار او مانند شاعران سبک عراقی «عشق» است؛ «ناصر عاشق
است؛ ولی عشق او اجتماع او است ،او به انسانها عشق میورزد ،او میخواهد همه مردم
برخوردار از ودایع طبیعت گشته و از همه مزایا بهرهمند گردند .رنج اجتماع ناصر را
میسوزاند و آالم مردمان شاعر را به ستوه آورده است»؛ (سحر ،1341 ،ص )55همینها
سبب میشود که ناصر حافظگونه از زاهدان ریایی گلهمند باشد و اشعار او جنبه
زهدستیزانه داشته باشد.
از طرفی دیگر از لحاظ عرفانی همانگونه که هیچگاه حافظ به عنوان یک عارف و یا
صوفی حرفهای شناخته نمی شود ،ناصر نیز بیشتر در جامعۀ یزد شخصیتی اجتماعی به سبب
مشاغل دیوانی در دوران جوانی و بعدها به عنوان یک روزنامهنگار صاحب قلم شناخته
میشده و البته در همه زمانها به عنوان شاعری اجتماعی نیز مطرم بوده است .از لحاظ
عرفانی ،عرفان ناصر نهفته در کالم وی است؛ در خالل اشعار او میتوان دریافت که به
معنای صحیل لغات و اصطالحات عرفانی احاطه داشته و آن را به زیبایی در جای خود
استفاده کرده است .وی عرفان را چون بادهای میداند که همه دردهای او را تسکین
میبخشد و هم چنین معتقد است که هر کسی لیاقت آن را ندارد که با او از عرفان حرف بزند:
دردهررا دارد دلررم زیررن دهررر دونپرررور کرره نیسررت
هرریچ جرررز صرررهبای عرفررران داروی تسرررکین مرررن
(ناصر ترک ،1388 ،ص )141
«ناصررررا» برررا مررردّعی از عشرررق و عرفررران دم مرررزن
زانکرره یاسررین خوانرردن اس رت ایررن کررار در گررو االغ
(همان ،ص )117
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 .1مقایسۀ عرفان حافظ و ناصر یزدی
 .0.1امتزاج عشق و عرفان

در بین اکثریت مردم عشق و عرفان دو مقولۀ کامالً مجزّا در عین حال مرتبط با هم
هستند .عشق ،تعبیر به عشق زمینی و دل دادن به محبوبی زیبارو میشود و عرفان ارتباط
عاشقانه بین انسان و خالق را میرساند .تا قبل از حافظ این مقوله در شعر هم صورتی کامالً
مجزّا دارد؛ « پی

از او عارفان عشق را به عشق حقیقی و مجازی تقسیم کرده بودند ،اولی

خاص وجود باری بود و دومی ویژه یار زمینی .از این رو عشق مجازی البته رنگ ،رونق و
شکوهی نداشت»( .رحیمی ،1391 ،ص  )141با ظهور حافظ در عرصۀ اد

فارسی اشعار

عشق رنگ و بوی دیگری می گیرد؛ او تعابیر عرفانی را در قالبی استعاری در وصف
محبو

و معشوق استفاده میکند و به گونهای عشق زمینی و عرفان را به هم گره میزند

که در برخورد اول حافظ تنها ستای گر چهرۀ معشوق جلوه میکند و آدمی که «عاشق و
رند و نظرباز» است؛ ولی به تدبّر در اشعار او میتوان فهمید عشق او به معشوق و محبو
ازلی است که در اشعار جریان دارد:
در ازل پرتررررو حسررررنت ز تجلّرر ری دم زد
عشق پیردا شرد و آتر

بره همره عرالم زد

(حافظ ،1389 ،ص )196
جمررال شررخص نرره چشررم اسررت و زلررف و عررارض و خررال
هرررزار نکتررره در ایرررن کرررار و برررار دلرررداری اسرررت
(همان ،ص )128
ناصر یزدی نیز از شاعرانی است که در سراسر دیوان وی غزلیات عاشقانه قرار دارد؛
وی در برخی موارد از حافظ تقلید میکند و از پیروان مکتب حافظ است .در البهالی
اشعار عاشقانه ناصر نه هم چنان مقلدان سرسخت که سراسر دیوانشان را به تکرار مضامین
میپردازند؛ بلکه به صورت ارادتمندانه از مضامین حافظ تقلید میشود .امتزاج عشق و
عرفان نیز از این مقوله جدا نیست .ناصر نیز چون حافظ از خط ،خال و چهره معشوق سخن
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به میان میآورد؛ ولی همیشه در پس آن معنی عرفانی نیست؛ گاه تنها به ستای
محبو خوی

و وصف

نظر دارد و گاه این عبارات را به کار میبرد تا در پس آن به معانی واالی

عرفانی دست یابد:
بحررر عمیقرری اسررت عشررق و هررر کرره شررود غرررق
یررررراد چرررررو ناصرررررر نیایرررررد

ز سرررررواحل

(ناصر ترک ،1388 ،ص )117
آه عجررب نکتررهای برره دفتررر عشررق اسررت
بررررر ورق روی یررررار ،نقطررررۀ خررررال
(همان ،ص )115
ناصر عشق را آیین و مسلکی ویژه میداند که عاشقان آن را پشیرفتهاند و چه
دینمدارانه در آن به سیر و سلوک میپردازند و تا جایی که توان دارند فروگشاشتی
نمیکنند:
آزادگرری اسررت مررشهب و عشررق اسررت دیررن مرررا
هرگرررز مبررراد مسرررلک و آیرررین جرررز ایرررن مررررا
(همان ،ص )43
جرران برره راه عشررق جانرران دادن آیررین مررن اسررت
وانرردر ایررن آیررین گنرراهی برتررر از امسرراک نیسررت
(همان ،ص )56
همچنین در جایی دیگر عشق را دولت و سعادتی میداند که به واسطۀ آن میشود
وصال محبو

رسید و هر آنچه که مانع از رسیدن ما به محبو

حقیقی هست ،را از سر

راه کنار زد:
چشررم بررد کررور کرره برراز از مرردد دولررت عشررق
مسررت از جررام م ری چشررم خمارسررت اسررت مرررا
(همان ،ص )34
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دولررت عشررق نگرره کررن کرره ز رخسررار رقیررب
پرررررردۀ حیلرررررت و تزویرررررر برانداخترررررهایرررررم
(همان ،ص )135
 .1.1باده

از مسا ل مهم مشترک بین شعر عاشقانه و عارفانه شرا

و باده است« .به عبارت دیگر

بادهنوشی از موتیفهای شعر فارسی است و این در شعر حافظ مسئلۀ مهمی نیست».
(شمیسا ،1388 ،ص )69باده در شعر ناصر نیز جایگاهی ویژه دارد و بیشتر در محور افقی
شعر جلوهگر میشود؛ البته این شرا

در مفهوم واقعی آن به کار نمیرود؛ بلکه معنایی

مجازی دارد .گاه به عنوان وسیلهای برای فرامو
محبو

کردن غمهاست و گاه چشمان معشوق و

است که در معنای استعاری به کار میرود .بارزترین نمود باده در شعر حافظ،

حالت عرفانی آن است« :باده وسیلۀ کشف رازهای عرفانی است .جامی جهاننما و گاه
راه برنده به جمال ایزدی و گاه آگاه کننده از راز نهان روزگار»( .رحیمی ،1391 ،ص :)186
پیرررر میخانررره سرررحر جرررام جهرررانبیرررنم داد
ونررردرآن آینررره از حسرررن ترررو کررررد آگررراهم
(حافظ ،1389 ،ص )271
پیررر میخانرره همرری خوانررد معمررایی دو
از خرط جرام کره فرجررام چره خواهرد بررودن
(همان ،ص )319
ناصر نیز به همین مضمون در شعر خود اشاره دارد:
ای پیرررر خرابرررات ز لطرررف ترررو عیررران گشرررت
در جرررام جرررم بررراده ،برررس اسررررار بررره چشرررمم
(ناصر ترک ،1388 ،ص )123
برررا گرررو

دل مرررن از لرررب سررراغر شرررنیدهام
پنرردی کرره جررز برره دردکشرران آشررکار نیسررت
(همان ،ص )62
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همچنین از دیدگاهی دیگر باده و شرا

وسیلهای برای استجابت دعاست ،بنابراین

نمیتوان آن را در معنی اصلی خود دانست؛ بلکه این می رویکردی عرفانی دارد:
بیا بره میکرده حرافظ کره برر ترو عرضره کرنم
هررررزار صررررف ز دعاهررررای مسررررتجا زده
(حافظ ،1389 ،ص )324
ناصر نیز بیتی را با همین معنی و مفهوم دارد و باده و شرا را همچون محرّکی میداند
برای عاشق راستین که پس از سرمست شدن از آن جام الهی به ذکر و مناجات حضرت
حق میپردازد:
مسررتی عاشررق ز جررام لطررف الهرری اسررت
نعرررررۀ مسررررتان عشررررق ذکررررر و مناجررررات
(ناصر ترک ،1388 ،ص )91
و نکته پایانی اینکه هر دو شاعر ،بادهنوشی را گناه نمیدانند ،حافظ در چند موضع به
پنهانی صراحی کشیدن و باده نوشی اشاره دارد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت از حافظ که
لسانالغیب ،حافظ قرآن و شخصیتی علمی است و همچنین ناصر یزدی که متعلق به
خانوادهای مجتهد و شخصیتی مشهبی است ،بادهنوشی را گناه نپنداشتن ،بعید است؛ بلکه
منظور هر دو بادۀ عشق الهی است.
صررراحی م ریکشررم پنهرران و مررردم دفتررر انگارنررد
عجررب گررر آت ر ایررن زرق در دفتررر نم ریگیرررد
(حافظ ،1389 ،ص )194
بیرررداد و غضر رب و قهرررر و خیانرررت برررود گنررراه
در کررری عشرررق برررادهپرسرررتی گنررراه نیسرررت
(ناصر ترک ،1388 ،ص )51
 .1.1رندی
این واهه از جمله عباراتی است که در دیوان حافظ و دیگر شاعران عارف به کار رفته
است؛ اما سرآغاز این کلمه از شعر حافظ شروع میشود« .رندی بنیانیترین مفهومی است
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که حافظ برای بازگفتِ انسانشناسی عارفانه ر شاعرانۀ خوی
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به کار میگیرد»( .آشوری،

 ،1381ص )289در سیر کتب ادبی در جستوجوی معنی رند ،تحوالت زیادی را شاهد
هستیم؛ بیهقی رندان را گروهی اوبا

میداند که بیهیچ قید و بندی حاضر به سنگ زدن

به پیکر حسنک وزیر هستند .در مناقبالعارفین نیز آنان را گروهی فتنهگر و خونریز در
قونیه میداند در حالی که اخالق عیّاری را دارند و به این صورت کمی حالت مثبت به
چهره آنان داده است.
این روند همچنان ادامه دارد و سنایی و عطار نیز در اشعار خوی
میبرند؛ اما کسی که رندی را به حد اعتالی خوی

از این کلمه بهره

میرساند ،حافظ است« .رند از نظر

رفتار اجتماعی در برابر اهل زهد و پرهیز و همه کسانی قرار میگیرد که عرف ،عادت و
هنجارهای اجتماعی را به دیده میگیرند و راه سالمت و بیخطری را میپیمایند و پا از
گلیم خوی

فراتر نمیگشارند»( .آشوری ،1381 ،ص  )272دیوان حافظ سراسر شاهد

مثالهایی است که یا خود را رند میداند و یا دربارۀ اخالق رندانه به توصیف میپردازد:
عاشررق و رنررد و نظربررازم و مرریگررویم فررا
ترررا بررردانی کررره بررره چنررردین هنرررر آراسرررتهام
(حافظ ،1389 ،ص )261
رنررد عررالمسرروز را بررا مصررلحتبینرری چرره کررار
کار ملرک اسرت آنکره تردبیر و تأمرل بایرد
(همان ،ص )241
ناصر در البهالی اشعار خوی

به تقلید از حافظ واهۀ رند را به کار میبرد .وی بیشتر به

همان صفت بیقید و بندی رندان اشاره دارد و آنان را گروهی میداند که جای در خرابات
دارند و این مکان که در اشعار او همچون حافظ جایگاه باارزشی است ،به همت آنان آباد
شده است .ناصر تنها در یک موضع مستقیماً خود را رند معرفی میکند؛ ولی در بقیه موارد
به رندی تمایل دارد و در مجلسهای رندانه حضور دارد:
گفررررت «ناصررررر» ز خرابرر ری خرابررررات منررررال
زانکررره از همرررت رنررردان شرررده آبررراد امرررروز
(ناصر ترک ،1388 ،ص )77
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ای جرران حرردیث زهررد و تشرررّع ز مررا مپرررس
زیررن رنررد میگسررار چنررین قصّررههررا مپررررس
(همان ،ص )112
پریشررانتررر ز گیسرروی زرافشررانت دلرری دارم
دلرری از زهررد بیررزار و برره رنرردی مررایلی دارم
(همان ،ص )126
منررت در مجلررس رنرردان قرردم در دسررت مرریدیرردم
ترررو هرررم حرررال پریشررران مررررا دیررردم کررره مرریبینررری
(همان ،ص )149
 .4.1زهد

در فرهنگ رایج معموالً زهد را با پارسایی توأم به کار میبرند« .زهد در لغت یعنی
روی گردانیدن از چیزی .در آنچه که نسبت بدان زهد ورزیده میشود ،اختالف است.
بعضی آن را دینار و درهم دانند و برخی قوت ،غشا و شرا  .بعضی گویند زهد یعنی ترک
دنیا و آخرت و بیرغبتی بدان»( .سجادی ،1373 ،ص  )449بنابراین زاهدان در طی
زندگانی به ریاضت نفس و تحمل سختیهای زندگی مشغول هستند .زهد همواره دارای
دو جنبۀ مثبت و منفی است؛ تا قبل از اشعار حافظ از جنبۀ عرفانی گوشهنشینی،
سخت گیری به خود و توجه به روم که اساسیترین مسا ل در بحث زهد است ،امری
پسندیده به شمار میرود و زاهدان مورد لطف و محبت مردم قرار دارند .پس از اشعار
حافظ جنبۀ منفی زهد آشکار میشود؛ «زاهد از شخصیت مشهور و منفی و دوست نداشتنی
شعر حافظ است که با اسامی گوناگونی چون واعظ ،شیخ ،فقیه ،امام شهر ،ملکالحاج،
مفتی و قاضی نیز از او یاد میشود ...دربارۀ زاهد این نکته را باید گفت که عیب او در
پارساییا

نیست ،چه حافظ هم پارسایی را دوست دارد؛ بلکه در ناپارسایی او ،یا از آن

بدتر ،در پارسانمایی اوست .آری مراد حافظ از زاهد ،مؤمن یا پارسای پاکدل نیست؛ بلکه
موجودی است که نه اهل عشق است ،نه اهل علم ،نه اهل ایمان .زهدفرو

و جلوهفرو
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و دین به دنیا فرو
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است .موجودی است خودبین ،حقناشناس ،تزویرگر و ظاهرپرست».

(خرمشاهی ،1387 ،ج  ،1ص )365-366
زاهرررد غررررور داشرررت سرررالمت نبررررد راه
رنرررد از ره نیررراز بررره دارالسرررالم رفرررت
(حافظ ،1389 ،ص )138
برررره هرررریچ زاهررررد ظاهرپرسررررت نگششررررتم
کررره زیرررر خرقررره نررره زنرررار داشرررت پنهرررانی
(همان ،ص )85
بنرررردۀ پیررررر خرابرررراتم کرررره لطفرررر دا مسررررت
ورنرره لطررف شریخ و زاهررد گرراه هسررت و گرراه نیسررت
(همان ،ص )131
بارزترین خصوصیت مشترک بین حافظ و ناصر یزدی همین مسئله بیزاری از زاهدان
ریایی است .ناصر نیز در جای جای دیوان خوی

و به هر مناسبت با عناوینی چون مفتی،

زاهد ،شیخ ،واعظ و مدّعی از این قشر گالیه دارد و آنان را خودبین و ریاکار ،دور از
عشق ،خشک مشهب ،بیوفا و  ...وصف میکند .چه بسا که منظور ناصر نیز از این گروه،
افراد خشک مشهب روزگار وی است نه کسانی که خالصانه و عابدانه پارسای درگاه الهی
بودهاند:
ترررا مررررا دلبرررر ،مررری خلّرررر بررره سررراغر ریختررره
زاهررد خشررک از حسررادت خرراک بررر سررر ریخترره
(ناصر ترک ،1388 ،ص )142
برراورم نیسررت کرره دور از نظررر شرریخ حسررود
دسررت در زلررف بررت بررادهگسرراری اسررت مرررا
(همان ،ص )34
بررس بررود در س رینه بغررض خرمقرردسهررای خشررکم
خونشررران را گرررر بیاشرررامم لرررب مرررن ترررر نگرررردد
(همان ،ص )85
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نکتررهای از مررن یرراد دار کرره دیررری اسررت
مانرررده بررره خررراطر مررررا ،ز پیرررر خرابرررات
دشررمن زیبررایی اسررت و ذوق و هنررر ،شرریخ
نیسرررت برررر ایرررن ادّعرررا نیررراز بررره اثبرررات
(همان ،1388ص )91
در دیوان ناصر همچنین مفتی شهر نیز شخصیتی منفی است که فتواهای او سراسرر دروغ
و حرف بیجاست؛ وی همچون حافظ استوار بر سر حررف خروی

ایسرتادگی کررده و برا

شجاعت این مقوله انتقادی ر اجتماعی را در شعر خوی بیان میکند:
فریررب گفت رۀ مفت ری مخررور کرره بررس ب ریجاسررت
برره حرررف مفررت نهررد کررس ز دسررت صررهبا را
(همان ،ص )31
دروغ و کیررد و فسررون اسررت حرررف مفترری شررهر
بررره یررراوهگرررویی او تکیررره برررر سررررا مکرررن
(همان ،ص )138
این بیزاری از زاهدان ریاکار تا آنجا سربب انزجرار ناصرر از ایرن گرروه شرده کره درون
وجود آنان صفات شیطانی میبیند که در ظاهر اگر چره عابرد و زاهدصرورت هسرتند؛ ولری
سیرتی اهریمنی دارند:
برره مکررر و حیلرره و ترفنررد ش ریخ کررارم نیسررت
کررز اهرررمن برره جررز ایررن ه ریچ انتظررارم نیسررت
(همان ،ص )63
شرریخ خررودبین را در میخانرره بررر ،رو بسررته اسررت
وه بررر اهررریمن چرره نیکررو ،بررا مینررو بسررته اسررت
(همان ،ص )68
 .0.1پیر مغان

در فرهنگ اصطالحات عرفانی ،پیر انسان کاملی است که هفت وادی عشق را پشت
سر گشاشته و حال به راهنمایی سالکان الیا ...میپردازد؛ اما حافظ در دیوان خود به کرّات
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نام پیر مغان را ذکر میکند« :از پیر مغان ،حافظ به تعبیراتی چون پیر پیمانهک  ،پیر
خرابات ،پیر دُردیک  ،پیر میفروشان و پیر میکده یاد میکند که در همۀ اینها نظر به
مرتبۀ کمال انسانی است که فراتر از جاه ،مال ،شهرت و قدرت این جهانی است».
(استعالمی ،1383 ،ص )33پیر مغان در دیوان حافظ همواره راهنما و راهگشای سالکان
است و آنان را بیهیچ چشمداشتی یاری میکند تا به سر منزل مقصود برسند« .اصطالم پیر
مغان هم مانند اصطالم رند در زبان شعر از سنایی تا عطّار از معنی ظاهری خود خلع شده و
به کسی گفته میشود که در دکان او متاع قلب و تزویر فروخته نمیشود و در دکان او
کاالیی عرضه می شود که شخص را از هواهای شیطانی و نفسانی دور کند و او را مست و
بیخود کند؛ یعنی از حرص ،آز و شهوت غافل سازد ،پیر مغان مرشد و راهنمای واقعی
است .او کسی است که به تأیید نظر حل معما میکند و مشکل جویندگان حقیقت را
برطرف میسازد»( .زریا خویی ،1368 ،ص  )41-42معموالً جایگاه پیر مغان در خرابات
و میکدههاست و هر کس طالب بندگی پیر مغان است ،باید به جد کمر همت ببندد و هر
آنچه را که پیر مغان گفت ،اطاعت کند .وی پیر مغان را با تعابیر دیگری چون پیرخرابات،
پیر پیمانهک  ،پیر میخانه و  ...ذکر میکند:
بنرررردۀ پیررررر مغررررانم کرررره ز جهلررررم برهانررررد
پیرررر مرررا هرررر چررره کنرررد عر رین والیرررت باشرررد
(حافظ ،1389 ،ص )181
برره جرران پیررر خرابررات و حررق صررحبت او
که نیسرت در سرر مرن جرز هروای خردمت او
(همان ،ص )315
پیرررر میخانررره سرررحر جرررام جهرررانبیرررنم داد
و انرردر آن آینرره از حسررن تررو کرررد آگرراهم
(همان ،ص )271
پیررر پیمانررهک ر

مررن کرره روان ر خررو برراد
گفررت پرهیررز کررن از صررحبت پیمررانشررکنان
(همان ،ص )314
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ناصر نیز به تقلید از حافظ همین مضامین را در شعر خود تکرار میکند؛ وی نیز معتقد
است که جام جم در نزد پیر مغان است و تنها اوست که میتواند اسرار را به ما بنمایاند؛ او
مانند حافظ از تعابیر دیگری چون پیر خرابات و پیر میکده نیز بهره میبرد:
ای پیررر خرابررات ز لطررف تررو عیرران گشررت
در جررام جررم برراده ،بررس اسرررار برره چشررمم
(ناصر ترک ،1388 ،ص )123
از سوی دیگر وی بندگی کردن در نزد پیر مغان و بره کرار گررفتن پنردهای او را سربب
رسیدن به سعادت میداند:
صرردق و صررفای پیررر مغرران رهنمررای ماسررت
دل را حررررشر ز مفترررری مرمررررروز دادهایرررررم
(همان ،ص )129
ای پیرررر خرابرررات از آن مسرررند ارشررراد
بر مرا نظرر انرداز کره در کروی ترو مسرتیم
(همان ،ص )127
برره پیررر میکررده گفررتم کلیررد هسررتی چیسررت
بگفررت از آنچرره تررو را نیسررت چشررم پوش ریدن
تررررو را سررررعادت دنیررررا در آن بررررود ناصررررر
کررره پنرررد پیرررر مغررران را بررره جررران نیوشررریدن
(همان ،) ( 1334 ،ص )1
ناصر از دیگر محاسن وجود پیر مغان را آن میدانرد کره در اطرراف او زاهردان ریاکرار
هیچ جایی ندارند و تمام افرادی که در مالزمت پیر مغان هستند همه پاکباز و عارفند:
همررین ز پیررر مغرران بررس کرره از کرامررت او
برره کرروی میکررده ره نیسررت شرریخ جاهررل را
(همان ،ص )33
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 .6.1خرابات

از جمله مفاهیم در با

دست یافتن به عرفان حافظ ،واهه خرابات و معانی استعاری آن

است« :خرابات ظاهراً مجموعهای بوده است از اماکن شر خمر ،بیتاللطفها یا محلههای
بدنام و خانههای فواح  ،اماکن لولیان و امثال اینها .در تمامی تعاریف صوفیانه از خرابات،
یک عبارت مشترک هست و آن «نفی یا تخریب صفات بشری» است»( .حمیدیان،1371 ،
ج ،2ص  )837-841همانگونه که ذکر شد ،خرابات جایگاه رندان و انسانهای مست و
اوبا

بوده و تقریباً با واهۀ میکده یکسان و به یک معنا میآمده است؛ اما افرادی چون

حافظ ،سنایی ،عطار و دیگر شاعران عرفانی ،معنایی واال به این کلمه میبخشند و آن را از
حالت پست و حقیر خود خارج میسازند و آنجا را جایگاهی برای تزکیه نفس میدانند؛
همانجا که پیر مغان نیز مأوا دارد و به راهنمایی و ارشاد سالکان میپردازد .حافظ آن قدر
به این واهه و مکان ،قدر و ارز میبخشد که خرابات مغان را تجلّیگاه نور خدا میداند:
در خرابرررات مغررران نرررور خررردا مررریبیرررنم
این عجب بین کره چره نروری ز کجرا مریبیرنم
(حافظ ،1389 ،ص )288
قرردم منرره برره خرابررات جررز برره شرررط اد
کرررره سرررراکنان در محرمرررران پادشررررهند
(همان ،ص )212
امّا ناصر بیشتر سعی دارد همگان را توجیه سازد که خرابات جایگاه انسانهای پست و
مست نیست؛ بلکه جایگاه پیران و رندان است .همان کسانی که باید دست به دامن آنها زد
تا بتوان راه سعادت را پیمود .وی سراسر خرابات را صفا و صداقت میداند که در آن
نیرنگ جایی ندارد:
بررراد آبررراد خرابرررات مغررران ناصرررر از آنرررک
زرق و نیرنررگ و فسررون مایررۀ ننررگ اسررت اینج را
(ناصر ترک ،1388 ،ص )35
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مررینگررردد برره خرابررات مغرران محرررم راز
آنکرره زار از سررتم چررون تررو دالزاری نیسررت
(همان ،ص )67
مرررژدهای داد بررره میخانررره مررررا مرررغبچرررهای
کرررره دلررررم از غررررم ایررررام شررررد آزاد امررررروز
گفررررت «ناصررررر» ز خرابررری خرابررررات منررررال
زانکررره از همرررت رنررردان شرررده آبررراد امرررروز
(همان ،ص )77
 .1.1دوست

در بررسی لغات عرفانی از جمله کلمات کلیدی دوست است؛ اینکه هر شاعری چه
مقصودی از کلمۀ دوست دارد و به چه کسی اشاره دارد ،در فهم شعر به ما کمک خواهد
کرد .در اد

فارسی و خاص تر از آن در اد

عرفانی دوست ،محبو

و معشوق را

خداوند گفتهاند« :معشوق و مترادفات آن (مطلو  ،دوست ،نگار و  )...استعاره برای حق
تعالی است ،از آنجا که در روز ازل بر اساس حدیث« :کُنتُ کَنزاً مَيفیّاً فَأحبَبتُ اَن اُعرَف»
عشق و محبت آشکار گردید و خاص و عام را تحت تأثیر قرار داد»( .زیبا ینژاد،1388 ،
ص )388حافظ که از در ح د اعالی استعارات عرفانی قرار دارد نیز این کلمات را در معنی
استعاری و برای خداوند به کار میبرد:
سررررر ارادت مررررا و آسررررتان حضرررررت دوسررررت
کررره هرررر چررره برررر سرررر مرررا مر ریرود از اوسرررت
(حافظ ،1389 ،ص )124
در عشررررق خانقرررراه و خرابررررات فرررررق نیسررررت
هرررر جرررا کررره هسرررت پرترررو روی حبیرررب هسرررت
(همان ،ص )126
مریخواسررت گررل کرره دم زنررد از رنررگ و برروی دوسررت
از غیرررررت صرررربا نفسرررر در دهرررران گرفررررت
(همان ،ص )137
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ناصر یزدی نیز جلوهای خداگونه نسبت به واهۀ «دوست» دارد .اگر چه بیشتر توجه او به
و معشوق زمینی است؛ ولی در نظرگاه او دوست تنها خداوند است .وی گاه در

محبو

حالت فراق از دوست میافتد و جایی که احساس میکند خدا را در دل خوی

به مهمانی

دعوت کرده ،دیگر شدت وجد آرام و قرار ندارد:
شرربی کرره رونررق بررزم مررن اسررت صررحبت دوسررت
ز وجرررد و شررروق و شرررعف لحظرررهای قررررارم نیسرررت
(ناصر ترک ،1388 ،ص )63
اگرررر گرررویم ز هجرررر دوسرررت شررررم بینررروایی را
بگریرررانم بررره حرررال خررروی مرغررران هررروایی را
(همان ،ص )46
در ملرررک قبلررره بررره جرررز کررروی دوسرررت نیسرررت
ک نجررررا سررررپهر مرررریزنررررد از راه فخررررر برررروس
(همان ،ص )111
اشررک تررو گرروهری اسررت کرره از پیشررگاه دوسررت
یکدانرررررررها بزرگتررررررررین ارمغررررررران برررررررود
(همان(1334 ،الف) ،ص )1
وی در یک غزل اجتماعی نیز به این رویکرد عرفانی توجّه دارد و با توجه به حدیث
قدسی« :انَا عِنْدَ المَنْکَسِرَةِ قُلُوبُهمْ لِاَجْلِی» ،جای من در دلهایی است که به خاطر من
شکسته و خاضع شدهاند( ،فروزانفر ،1381 ،ص )28جایگاه دوست را در دل ویرانۀ خوی
میداند:
برره نررام دوسررت دهررم ثبررت خانررۀ دل را
اگرررر قبرررول کنرررد ایرررن خرابررره منرررزل را
(همان ،ص )67
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نتیجه
با بررسی دقیق اشعار ناصر یزدی ضمن تأثیرپشیری او در مضامین خاص عرفانی حافظ
به نتایجی از این قبیل دست یافتیم:
 .1ناصر یزدی از شاعران غزل سرای یزد در دوران معاصر است که عمده اشعار او را
غزلیات عاشقانه و اجتماعی تشکیل میدهد؛ اما در البهالی اشعار وی بارقههای عرفانی نیز
دیده میشود .وی ارادتی ویژه به مکتب حافظ و مضامین آن دارد؛ بنابراین در عرفان پیرو
مکتب حافظ است؛
 .2در بین عرفان حافظ و ناصر تفاوتها و شباهتهایی دیده میشود .در ابتدا حافظ و
به تبع آن ناصر سعی دارند که مضامین عاشقانه و عارفانه را به گونهای با هم امتزاج دهند؛
بنابراین از خط و خال ،خال و چهرۀ معشوق استعاراتی عرفانی را ارا ه میدهند .این مقوله
در شعر حافظ نمود بیشتری دارد .ناصر به معشوق ازلی نظر دارد؛ ولی بیشترین نگاه او به
معشوق و محبو زمینی است؛
 .3از دیگر نقاط اشتراک بین مضامین عرفانی شعر حافظ و ناصر باده و رندی است .در
نظر هر دو باده بُعدی عرفانی دارد و نه آن مُسکری که در نزد همگان رواج دارد .باده
معرفت الهی است که به خاصان حق نوشیده میشود و بنا بر همین نظر بادهنوشی در مسلک
این دو شاعر گناه نیست .با ظهور و بروز حافظ رندی و رند معنایی دیگر به خود میگیرد و
تقریبا فرد مقابل زاهد توصیف میشود؛ ناصر نیز معنایی به همین نحو به خواننده القا میکند
و بیشتر سعی دارد که رند را با خصوصیات

به مخاطب بشناساند؛

 .4مهمترین مسألۀ مشترک بین حافظ و ناصر مسألۀ زهد است .در کالم حافظ زهد
معنای دوگانهای به خود میگیرد؛ زهد ممدوم و زهد مشموم .حافظ زاهدان زمان خوی
را نخست گروهی میداند که گوشۀ عزلت گزیده و مشغول دل از دنیا بریدگی خود هستند
و دیگری که آنان را به مفتی ،متشرّع و خشکمغز مورد خطا

قرار میدهد و از رفتار

آنان بیزار است .ناصر نیز به طور کلی با دیدی منفی به این گروه نگاه میکند و زاهدان ریا
را اهریمنصفتانی میداند که از هنر بویی نبردهاند و در پی تخریب اوضاع جامعه هستند؛
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 .5پیر مغان نیز راهنمای اصلی حافظ در طریق عرفانی است؛ وی در جام جم باده اسرار
هستی را می بیند و به همین سبب بهترین راهنما برای سالک الیاهلل است .ناصر نیز نظری
مشترک با حافظ دارد و وی را راهنمایی میداند که پیروی از او سعادت را پی دارد.
جایگاه پیر مغان در نظر حافظ و ناصر خرابات است .خراباتی که در قرون گششته
جایگاهی پست و سخیف بوده با قدرت شعری حافظ به جایگاهی واال دست پیدا میکند و
محلّ و مأوای پیر مغان و انسانهای پاک و راستین است .ناصر به طور مستقیم به این مقوله
اشاره دارد و معتقد است جایگاه پیر مغان در خرابات است؛
 .6از واهگان مشترک در عرفان حافظ و ناصر دوست است .دوست در جلوهگاه شعری
هر دو به معنی خداوند است .عشق ازلی در شعر حافظ سبب شده که وی دوست را با
عناوینی چون محبو  ،معشوق ،دوست به کار ببرد؛ اما در اینجا اختالفی بین شعر ناصر و
حافظ وجود دارد؛ در شعر حافظ محبو  ،تنها خداوند است ،ولی در شعر ناصر محبو ،
زمینی است و هر کجا که سخن از دوست به میان میآید به خداوند اشاره دارد.
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Effect of Hafez mysticism on contemporary poets, relying on
Nasser Yazdi
Dr. Mohammadreza Najjarian1
Fatemeh Shirsalimian2

Abstrac
Mohammad Hossein Naser Turk (1270-1356) is famous for "Nasser
Yazdi" and is poter to Naser, a contemporary poet of Yazd Desert
Line. He is born in Yazd in an original and religious family and is
studying science. Nasser's poems are divided into two categories: The
poems published in Nasser's Diwan and other scattered poems
collected in various Nasser's newspapers, wars, and books of
Yazdology have been gathered. The subject of most of Nasser's poems
is love, which sometimes takes on an extraterrestrial state and has a
mystical approach. He is in Hafez's poem composition and subject
matter.
The special line that Hafez brings to Iranian mysticism has made some
of them a mystic; while his scientific aspect is dominated by his
mystical personality, this is the point of sharing between Nasser Yazdi
and Hafez. Hafez, who has tied earthly love and mysticism into his
mystical poems, uses certain terms such as ash, bhadha, Kharabat, Pir
Moghan, and so forth, for example, for Nasser, some such as Wine,
Kharabat, Pier Moghan with The same point of view of Hafiz directly
and some others like friend, love, etc., with the difference in his
poetry.
Keyword: mysticism, mystical terms, Hafez, Naser Yazdi.
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Semantic changes of verbs in Ferdowsi's Shahnameh
Roghayeh Karimzadh Naghshineh1

Abstract
This paper studies the semantic changes of verb groups in Ferdowsi’s
Shahnameh with regard to both the literal meaning of the verbs and
their meanings with regard to their syntagmatic and syntactic roles in
distiches and different sentences, like groups of infinitive verbs
derived from »Arastan: adorn, decorate«; »Avardan: bring«; »Raftan:
go« or other verbs which clearly show the semantic dimensions of
verbs in Shahnameh. This approach can alsocontribute to the study of
Shahnameh from the view of linguistics, grammer, and style.
Keyword: Word, Syntax, Group, Syntagmatic.
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The role of contemporary poetry collections in directing the
readers' literary taste (from classical poetry to new poetry)
Dr. Laila AbdiKhojaste1

Abstract
Poetry Anthologies which are in the world libraries, indeed they are
precious treasures of literary taste in different period of time.
Excitingly turning and enjoyably reading the selected poems of
anthologies, let people to entertain themselves. The study of interests
of compilers and readers, generally show the literary taste of society:
which poets have been selected and read? Which poems of which
poets have been judged and liked is a controversial question. In the
early decades of 1300 (Iran solar calendar) when some junior poets
tried their best to leave classical Persian poems and practiced modern
pomes, lots of senior poets strongly disagreed. At that time, the poetry
anthologies were neutral mediums to let old and new generation be
familiar with each other literary taste. This article statically show how
poetry anthologies little by little have key role in diverting the literary
taste of public from classical poems to modern poems?
KeyWord: Poetry Anthology, Literary Taste, Classical Poetry,
Modern Poetry.
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Reflects Iranian Identity in Contemporary Tajik Poetry
Amir Hamzeh Hasanwand1
Dr. Ali Reza Hajian-nejad2
Dr. Manouchehr AKabri3

Abstract
More than 250 years have passed since the separation of Tajikistan
from Iran. Since then, the country has suffered a lot of bitter events,
but has kept its Iranian identity strong. Contemporary poetry of
Tajikistan is the heir to the ancient Persian literature, which clearly
shows the manifestation of Iranian culture. This article studies the
poetry of five prominent Tajik poets in terms of the components of
Iranian culture through a descriptive-analytical method. The study
found that Tajik poets, regardless of the political boundaries of their
country, are contemplating and fascinated by their cultural and literary
heritage. The two elements of the Persian language and the common
historical past are the most important elements shaping their cultural
identity. The manifestation of Iranian culture in their poems can be
seen in the form of commemoration of Persian language and the fear
of its fate against various sects, citing the common past, the bow of
myths and Iranian characters, especially poets and ...
Keyword: Tajik Contemporary Poetry, Identity, Iran, Culture.
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Avicenna on the Quantification of the Predicate
(with an Appendix on Ibn Zur'a)
Ahmad Hasnawi1
Dr. Saeed Anvari2
Abstract
In two chapters of the book “On Interpretation,” Avicenna has
discussed the quantification of the predicate (a proposition that has
quantifier in the predicate) and has examined various propositions
when a quantifier has been added to their predicate. Aristotle first
argued this topic in his book of logic, and his commentators, like
Ammonius, have paid attention to it. In this article, Ahmad Hasnawi
investidate the Avicenna’s logical considerations in this regard. After
expressing different types of such propositions, their conditions of
truth, their equivalence, and the relationships between them and their
applications from the point of view of Avicenna are analyzed. In the
remainder of this paper, a transcript of the two chapters of the Book of
“On Interpretation of Avicenna” and a summary of the Book of “On
Interpretation of Aristotle,” written by Ibn Zur'a, is presented. The
comments of Ibn Zur'a in this regard are more similar to those of
Ammonius, which was criticized by Avicenna. This paper has shown
the history of this topic and the innovations of Avicenna before
William Hamilton's comments in this regard by examining the
quantification of the predicate in the Aristotelian logic system.
Keyword: Avicenna, Aristotelian Logic, quantification of the predicate,
Ibn Zur'a, On Interpretation.
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Presentation of Biography Mozakerolashab Written by
Malyha Samarkandi as an important source for the
history of Central Asia in 17th century literature
Dr. Aliasghar Bond Shahriari1

Abstrac
The assessment and description of “MazakorolAshab” (as the most
important resource of knowledge of literature in 17th century in middle
Asia.)
To survey and research the literary history of any period of time, It’s
very important to recognize the most important and reliable literary
resources. The biographies are one of the most important resources in
the writing of the history of literature that directly connect us with
literary conditions of studied centuries. Through the biographies, those
literary biographies are more important that clarify the literary
conditions of one century of the history of literature by themselves.
The biography of MazakorolAshab is the sole biography which is the
history of literature of one century of Farsi by itself. For a region of
Iranian world called middle Asia in 17th century. Although this
resource has a great importance and value, unfortunately it is not
known in Iran yet and it has not been taught and researched in this
essay, while introducing and describing this biography, we will
analyze and assess it and its importance on TAJIK Persian history of
literature in 17th century.
Keyword: MozakaorolAshab, MalihaSamarghandi, Literature, Seventeenth
century, Median Asia, Bokhara.
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Flower and plant in Ten poems from the
Divan-i Nasir-i Khosrow
Kobra Bostan Shirin1

Abstract
Iran is a country suitable for keeping flowers and plants, and its
people have been struggling to cultivate and have loved flowers for
many years. Also, in our literature flowers are one of the most
important elements in Persian poetry.
Since the beginning of Persian poetry, there are several million
couplet of poetry from thousands of poets in various fields, partly
referring to flowers, fruits, trees and other plants.
In ancient Persian poetry, most poets used flowers and plants to
decorate their poems. Farsi Persian poetry poets are well aware of the
characteristics of flowers and plants and For many years, they created
new metaphors and allegory of flowers and plants.
Among Nasir Khosraw's poems, there are many verses in which he
uses flowers and plants to create many themes in the context of
religious and moral concepts; concepts that have a special position in
Nasir Khosraw's style. With these arrangements, the significance and
value of flowers and plants can be taken into consideration by this
great poet.
In this article, the author attempts to categorize and analyze the
flowers and plants in ten poems of Nasir Khosrow's Divan, and to
present his thoughts briefly through introducing different views of
Nasir Khosraw.

Keyword: Nasir Khosraw, Divan, Flower, Plant, Tree.
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A discussion on the views of Bijan Elahi and Walter
Benjamin on translation
Dr. Farzad Baloo 12
Dr. Siavash Haghjou
Dr. Mostafa Mirdar Rezaei3

Abstract
The translation has been drafted in the new world to position the
author, and great theoreticians around the world have spoken about
the theoretical foundation of translation. Walter Benjamin is one of
the founders of the field of theorizing in this field, which he has done
in the interpreter's task.
In our literary society, Despite the first-time translators, the
translator who can define the theoretical framework for translating is
very limited.
Bijan Elahi is one of the few translators At the beginning of some of
his translations, he has presented his theoretical views on translation..
this paper -Without does not want to make a comparative comparison,
It is followed to invite the two theoreticians to translate into a dialogue
in order to reveal, in particular, the capacities of Elahi's theorical
attitude.
Components such as A critique of Common Concepts of Free and
Translate word into words in the Bijan Elahi and Walter Benjamin,
The language of translation is the translation between the translator of
the carrier and the translator operating in Bijan Elahi To the language
of translation, as complementary to the language of origin and
destination at Walter Benjamin Translational or intransitive text in of
Elahi's attitude and Walter Benjamin, a new and unknown taste to
Bijan Elahi's thoughts to simultaneous emphasis on Walter Benjamin's
source and destination language, ... the topics of this conversation are
in the present paper.

Keyword: Bijan Elahi, Walter Benjamin, The translation, The
translator of the carrier, The translator operating, Translatability,
Untranslata bility.
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Adib al-Islam Qazvini
Heshmat Al-Sadat Adib Mojabi1
Meysam Akbarzadeh2

Abstract
The Late Seyed Jafar Adib Mojabi famous to Adib al-Islam of
celebrities, wises, scholars, missionaries, religious monks, historians
and journalists of the present time(The late thirteenth century to the
middle of the fourteenth century AH) are in Qazvin. All his tribe,
according to Sheikh Ajil, were scholars of religion. He and his great
fathers Relation to the seventh Shiites Imam. Seyyed Ja'far Adib of the
few graduate seminary- Academic of contemporary and its
generations in Qazvin That by the way Preaching and Advertise and
Guidance in all her life, It has never been ousted from compilation and
ballad, as well as from sharing with the Social, political, and cultural
events of its time. This article attempts to in three seasons,
Respectively Describe to 1- the situation 2- Cultural and religious
activities and 3- Introducing a list of his works and therefore A step
towards removing the dust from the religious , Scientific standpoint of
Wise Contemporary.
Keyword: Seyed Jafar Mojabi , Adib Mojabi , Adib al-Islam Qazvini ,
events Alayyam and Allyaali , Newspaper Interrogator.
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