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چکيده
در این جستار ،ترجمه عربی ابراهیم الدسوقی شتا از کتاب دیوان شمس براساس هفت مورد از
عوامل تحریف متن از دیدگاه برمن بررسی میشود که عبارت است :عقالییسازی،
واضحسازی ،اطناب کالم ،آراستهسازی ،تخریب سامانه زبانی ،غنازدایی کیفی و غنازدایی کمّی.
یافتههای پژوهش نشان میدهد علت اصلی انحراف ترجمه عربی دیوان شمس از متن اصلی،
ناآشنایی مترجم به زبان فارسی ،تمایزات مربوط به ساختار دستوری و همچنین عدم تطابق
کامل دامنه اطال ق واژهها در دو زبان عربی و فارسی است که طبیعتاً ناشی از اختالف فرهنگ،
تمدن ،عادات و رسوم دو قومی است که به این دو زبان سخن میگویند.

 1-1بيان مسأله

شعر شاخصترین نوع ادبی است و در عصر ارتباطات ،نوعی رابطه ادبی ـ فرهنگی
بهشمار میآید که مردم جهان را با یكدیگر پیوند میدهد .مترجم در پیوند فرهنگ
جوامع نقش بسیار مهمی ایفا میکند؛ چرا که با ارائه ترجمه ادبی مطلوب و صحیح،
فرهنگ و سنتهای زبان مبدأ را با کالمی شیوا و سلیس و روان به زبان مقصد منتقل
میکند .مترجم آنگاه میتواند کار تحویل شعر را به فرهنگ و زبان مقصد تمام شده
بداند که این هر دو جنبه را منتقل کرده باشد .ترجمه ،پیمودن راهی است که از واگرایی
زبانها به سبب تمایز نهادی آنها به همگرایی زبانها میرسد (ر.ک :صلحجو47 :1391 ،؛
صفوی.)16 :1371 ،
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اگرچه برخی از نظریهپردازان معتقدند که ترجمه شعر به شعر ممكن است دارای
زیباییهای کالم باشد ،برگردان درستی از آن شعر نخواهد بود؛ چرا که در زبانهای
مختلف ترتیب بهکاربردن آواها و واژگان با یكدیگر اختالف دارد .در نتیجه اگر مترجم
برای ترجمه شعر دارای استعداد شعری و ادبی نباشد و یا اگر اطالعات و آگاهی الزم
را در زمینه فرهنگ و آداب و سنتهای یكی از دو زبان مبدأ و مقصد نداشته باشد به از
بین رفتن روح شعر و مضمونهای آن منجر میشود .شعری که در زبان و فرهنگی بسیار
ارزشمند تلقی میشود پس از ترجمه به شعری سست و فرومایه و حتی نامفهوم در
زبان مقصد تبدیل میشود و شناخت نادرستی از ارزشهای هنری هر فرهنگ به
خوانندگان خود ارائه میکند .بهرغم وجود نظریهپردازانی چون کانولی ،که ترجمه شعر
را ارزشمندترین قالب ترجمه میدانند ،نظریههای کالسیك« ،شعر را همواره هنری
دانستهاند که به ترجمه در نمیآید» (ملكی .)26 :1380 ،باید توجه کرد که شعر خاستگاه و
بستر زبانی ویژه و منحصر به فردی دارد؛ چرا که در شعر بیان انواع احساسات شاعر با
کلمات و وزن شعر عجین شده است .جاحظ درباره ترجمه شعر میگوید «:شعر را
نمیتوان ترجمه کرد؛ هرگاه ترجمه شود ،پیوند آن میگسلد و وزنش در هم میریزد و
زیباییش از بین میرود و خاستگاه شگفتی آن تباه میشود» (جاحظ .)21 :1979 ،پیوند در
نظر جاحظ همان حكمتی است که آن را مختصّ شعر عربی میداند .در دیدگاه جاحظ
آنچه در شعر ترجمهپذیر نیست ،وزن شعر عربی است که ترجمه ،قادر به انتقال شایسته
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اوزان منحصر به زبان مبدأ به زبان مقصد نیست .از نظر جاحظ ،وزن شعر معجزهای
است که تأثیرش در ترجمه باطل میشود .کانولی در این زمینه معتقد است که
نویسنده احساسات خود را همچون ترحم ،خشم ،شادی ،اندوه ،بیاعتنایی و ...در
لحن و تأکیدات و در انتخاب کلمات نشان میدهد .اگر مترجم هنگام ترجمه متن
این احساسات را در نیابد و به ترجمه لفظی و فاقد وزن کالم بسنده کند ،متن را
قلب میکند؛ هرچند به گمان خود با این کار به متن وفادار مانده است (کانولی،
.)114 :1999

بنابراین ،ترجمه شعر در قالب شعری عمالً غیرممكن است و اگر هم ممكن و هم
دارای زیبایی کالم باشد ،برگردان درستی از آن شعر نخواهد بود؛ چرا که در زبانهای
مختلف ترتیب به کاربردن آواها و واژگان با یكدیگر اختالف دارد .اگرچه زبان فارسی
و زبان عربی همانندیهایی دارند به گونهای که آمیختگی واژگان عربی و فارسی در
اشعار زبان فارسی و عربی بسیار دیده میشود با وجود این ترجمه شعر فارسی به عربی
عیناً و دقیقاً مطابق با آن نخواهد بود و ترجمه آن برگردان تقریبی است .جرج هنری
لوئیس در اینباره چنین میگوید:

بنابراین هر زبان خاستگاه فرهنگی خاص خود را دارد و معنای واژگان ،دارای در
فرهنگ و زبان هر جامعهای ریشههای عمیقی دارد .ددیكیوس به نقل از والدیمیر
اوگنف در کتاب خود درباره شعر معاصر ،ارزش ترجمه را بیش از هر چیز دیگر با این
معیار میسنجد که «آیا ترجمه بخشی از ادبیات بومی شده است یا نه» (ددیكیوس:1371 ،
 )38؛ یعنی ترجمه برای انتقال حداکثر شعر ،باید تا حد امكان رنگ و بوی متن اصل را
داشته باشد.
 1-2آنتوان برمن و نظريه او درباره نقد ترجمه

آنتوان برمن )1991-1942( 1مترجم ،نظریهپرداز ،فیلسوف و تاریخنگار ترجمه است .وی
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بهترین ترجمهها تقریبی است و اغلب هم نتایج خوبی نمیدهد .ترجمه ممكن
است شعری خوب ،و یا تقلیدی خوب از شعری دیگر باشد ،حتی ممكن است
ترجمه از متن اصلی هم بهتر باشد ،ولی هیچگاه برگردان کامل نخواهد بود و یا به
عبارت دیگر هیچ وقت همان چیزی نخواهد بود که در اصل بوده است و همان
تأثیر را در ذهن خواننده نخواهد گذاشت (ناظمیان.)8 :1381 ،
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تحت تأثیر فلسفه رمانتیك آلمانیها و کسانی چون والتر بنیامین و هانری مشونیك،
گونه دیگری از نقد ترجمه را پیش میکشد.
نقد ترجمه آنگونه که «برمن» ارائه میکند ،حاصل خوانش و تفكر و به نقد ادبی
بسیار نزدیك است .محور دیدگاه ترجمهشناختی «برمن» ،احترام به متن بیگانه و دیگری
است و به این دلیل با ارائه نظریه »گرایشهای ریختشكنانه» ،2دیدگاههای قومگرایانه و
معطوف به زبان مقصد را در کار ترجمه مورد انتقاد و سنجش قرار میدهد 3.وی
هرگونه تغییر در سبك نویسنده ،ساختار زبان ،اطناب کالم و حتی تغییر در نقطهگذاری
و پاراگرافبندی را از جمله عوامل تحریف متن برمیشمارد.
این سامانه از سیزده عوامل تشكیل میشود که عبارت است از :عقالییسازی،
شفافسازی ،اطناب کالم ،غناییزدایی کیفی ،غناییزدایی کمّی ،تفاخرگرایی،
همگونسازی متن ،تخریب ضربآهنگ ،تخریب شبكههای معنایی پنهان در متن،
تخریب یا بومیسازی شبكههای زبانی زبانهای محلی ،تخریب سامانه زبانی ،تخریب
اصطالحات (ر.ک :احمدی . )1 :1392 ،آنتوان برمن با مطرح کردن مبحث اخال ق در ترجمه
در واقع به تعریف هدف از ترجمه میپردازد .به باور او ،ترجمه ،نوشتن و منتقل کردن
است؛ اما این نگارش و انتقال ،تنها در سایه هدف اخالقی حاکم بر ترجمه معنا مییابد
که همانا قول دیگری بهعنوان دیگری است .البته نظریهپردازان دیگری هم هستند که
4
مفهوم امانتداری را عنصر اساسی ترجمه جدی میدانند (ر.ک :الشیخ ،145 :2010،پیم:1393،
 ،6هازو99 :1393،و أمطوش.)234 :2014،

 1-3موالنا جالل الدين و ترجمه عربي آثار وي

در جهان عرب آثار عرفانی شاعران فارسی بیشتر با اقبال روبهرو شده است .آشنایی
جهان عرب با موالنا از سال  1872میالدی با ترجمه و شرح شش دفتر مثنوی به قلم
یوسف بن احمد قونوی ،ترک نژاد عربیدان و شیخ خانقاه بشكتاش استانبول آغاز شد.
عبدالوهاب عزام تأثیرگذارترین معرف موالنا به جهان عرب است؛ در سال  1946چند
داستان مثنوی را به عربی ترجمه کرد و پس از او عبدالعزیز جواهری ،محمد عبدالسالم
کفافی و دکتر ابراهیم الدسوقی شتا در سال  1997ترجمه و شرح کامل مثنوی را به عربی
منتشر کردند  .عیسی العاکوب استاد زبان و ادبیات عرب در دانشگاه حلب سوریه
فیهمافیه ،مجالس سبعه ،رباعیات موالنا و نامههای موالنا را به عربی ترجمه کرد و

ارزيابي کيفيّ ترجمه عربي اشعار موالنا براساس نظريه آنتوان برمن

ویكتور الكك و ندی حسون هم در آشنایی جهان عرب با مثنوی نقش بسزایی داشتهاند
(ر.ک :.محمدخانی.)1 :1397 ،

ترجمه عربی دیوان شمس در سال 1997میالدی تحت عنوان «مختارات من دیوان
شمس الدین تبریزی لموالنا جالل الدین الرومی» در قاهره منتشر شد .این کتاب ترجمه
گزیدهای است از دیوان شمس که تقریباً «یك سوم غزلیات موالنا را شامل میشود و
براساس ذو ق و تجربه مترجم به گونهای انتخاب شده است همه درونمایههای غزلیات
موالنا را در بر داشته باشد» ( مولوی.)3 :2009 ،
این ترجمه در چارچوب طرحی بسیار بزرگ با نام «المشروع القومی للترجمه»
(طرح ملی ترجمه) در مصر صورت گرفت که طیّ آن حدود  900کتاب از آثار مطرح
ادبی جهان به زبان عربی ترجمه شد .مترجم دیوان شمس به زبان عربی ،ابراهيم

 1-4روش پژوهش و پرسشهاي آن

این پژوهش ،کتاب مختارات من دیوان شمس الدین تبریزی لموالنا جالل الدین الرومی

را از دید مطالعات توصیفی فرایند -مدار ترجمه 5بررسی میکند .این شیوه به فرایند
ترجمه یا خود عمل ترجمه میپردازد (هولمز و همكاران.)23 :1390 ،
این مسأله ،که وقتی مترجم متن جدید و کم و بیش مشابهی در زبانی دیگر
میآفریند ،در جعبه سیاه کوچك ذهن او چه اتفاقی میافتد ،موضوع گمانهزنیهای بسیار
نظریهپردازان ترجمه از جمله آنتوان برمن بوده است.
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الدسوقي شتا ادیب و مترجم و استاد زبانهای شرقی دانشگاه قاهره (1998-1943م) است.
دسوقی شتا ،پیش از مرگ در گفت وگو با هفته نامه مصری «أخبار األدب» گفته بود:
«فارسی ،عنصری اساسی دارد که متأسفانه هنگام ترجمه ،موسیقی زبانی آن از بین
می رود .این هماهنگی ،تناسب عجیب بین الفاظ و معانی و حروف چون موج روانی
است که تو را در بر میگیرد و با خود میبرد .هر وقت یك متن فارسی میخواندم،
احساسم این بود که من در ترجمه عربیام هیچ کاری نمیکنم» (دانشنامه اسالمی :ابراهیم
الدسوقی شتا) .وی عالوه بر ترجمه دیوان شمس ،مثنوی موالنا ،مثنوی حدیقه الحقیقه
سنایی ،جامع الحكمتین ناصر خسرو ،کشف المحجوب هجویری ،غربزدگی جالل آل
احمد ،بازگشت به خویشتن علی شریعتی ،بوف کور صاد ق هدایت ،ابر زمانه و ابر
زلف اسالمی ندوشن و  ......را هم به عربی برگردانده است.

نگارندگان ،ترجمه عربی دیوان شمس را از دید هفت مورد از عوامل نظریه آنتوان
برمن (عقالییسازی ،6واضحسازی ،7اطناب کالم ،8آراستهسازی ،9تخریب سامانه
زبانی ،10غنازدایی کیفی 11و غنازدایی کمّی )12بررسی میکنند که هم اهمیت بیشتر و هم
توان انطبا ق بهتر بر این ترجمه را دارد و سعی میکنند با پرهیز از تكرارهای زندگی یا
ادبیات موالنا و با بهرهگرفتن از مهمترین شرحهای دیوان شمس که به دقت واالی
علمی مُتّصف است ،به استقراء تامّ و بررسی کامل ترجمه عربی آن بپردازند تا بتوانند از
این رهگذر برای دو سؤال مهم زیر پاسخی درخور بیابند:
 .1ابراهیم الدسوقی شتا در برگردان عمق احساس و ادراک ظریف تاروپود شعر
موالنا به زبان عربی تا چه اندازه به متن اصلی وفادار بوده است؟
 .2عوامل نظریه گرایشهای ریختشكنانه آنتوان برمن تا چه اندازه در ارزیابی کیفیّ
ترجمه عربی ابراهیم الدسوقی شتا مؤثر است؟
 1-5پيشينه پژوهش
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این مطالعات و پژوهشهای را میتوان به دو دسته تقسیمبندی کرد:
دسته اول شامل پژوهشهایی است که به نقد و بررسی ترجمههای عربی آثار فاخر
ادب پارسی پرداخته است که از جمله مهمترین آنها میتوان به مقاالت افضلی(،)1394
سیدان( ،)1388حسینی( ،)1385موسوی( )1381و مسگرنژاد ( )1375اشاره کرد .قالب این
پژوهشها به شیوه سنتی و بدون بهرهگیری از نظریه خاصی در ارزیابی کیفی ترجمه به
نقد آن اقدام کردهاند.
دسته دوم شامل پژوهشهایی است که به معرفی بنیانهای نظری آنتوان برمن پرداخته
است؛ مانند مقاالت احمدی( ،)1392زنده بودی( )1390و مهدی پور( :)1389این مقاالت
ترجمه نظریه آنتوان برمن از زبان فرانسه یا شرح و ترجمه آن است و بهدلیل دقیق
بودن ،منبع اول و اختصاصی پژوهشهای فارسی است که مبنای کارشان نظریه برمن
است.
دسته سوم شامل تحقیقاتی است که به تطبیق این نظریه بر ترجمه برخی آثار ادبی
اقدام کرده است .مقاالت افضلی( )1396و ( )1395تعریب مخزن األسرار نظامی توسط
عبدالعزیز بقوش و تعریب گلستان سعدی توسط جبرائیل المخلع ،دلشاد و
همكاران( )1394ترجمه فارسی شهیدی از نهج البالغه ،صمیمی( )1391ترجمه فارسی

ارزيابي کيفيّ ترجمه عربي اشعار موالنا براساس نظريه آنتوان برمن

داستان تپههایی چون فیلهای سفید و کریمیان( )1390ترجمههای قاسم روبین ازآثار
مارگریت دوراس از این جمله است.
تحقیقات و جستوجوهای بسیار طوالنی نگارندگان در منابع کتابخانهای،
الكترونیكی و اینترنتی ،نشان داد که درباره ترجمه عربی ابراهیم دسوقی شتا از دیوان
شمس ،تاکنون هیچگونه پژوهش مستقلی به زبانهای عربی و فارسی -خواه در حوزه
معرفی و بررسیِ خودِ اثر ،خواه در باره نقد ترجمه آن -به عمل نیامده است؛ اما سیفی
و فتحعلیزاده(  ،)1394ترجمه محمد سعيد جمال الدين از دیوان شمس به عربی را
بررسی کردهاند.
 .2نقد وبررسي
 2-1عقاليي سازي

الف) از سقاهم ربهم بین جملـه ابـرار مسـت

وز جمال الیزالی هفت و پنج و چـار مسـت
(دیوان شمس :1374،غزل)160 ،397

أنظر إلی کلّ األبرار ثملون من «سقاهم ربهم» و فی الجمال األبدی ثملت السبعه و األربعه و
الخمسه (الدسوقی :2009،ج .)124 ،1

در این مثال ،شاعر ابتدا عبارت «از سقاهم ربهم» را آورده و واژه مست در پایان هر
دو مصراع ذکر شده است؛ اما مترجم با رعایت نكردن این ترتیب ،نوعی عقالییسازی
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عقالییسازی به ایجاد تغییر در ساختمار نحوی و شیوه نشانهگذاری متن مربوط
می شود .در این صورت مترجم با توجه به نظم گفتمان مقصد ،جمالت و زنجیره
جمالت را باز تولید و مرتب میکند و به نظم درمیآورد .برمن معتقد است نثر از قبیل
رمان ،رساله و ...بهدلیل برخورداری از تكرار ،تعدد جمالت موصولی و معترضه،
جمالت بلند و جمالت بدون فعل ،ساختاری شاخه شاخه دارد و مترجم با
عقالییسازی ،این ساختار شاخه شاخه را به ساختار خطی تبدیل میکند؛ بهعنوان مثال،
مترجم برای جمالتی که در متن مبدأ بدون فعل است ،فعل میآورد؛ جمالت بلند را
کوتاه میکند و به اصطالح جمالت را میشكند و یا جمالت معترضه را جابهجا یا
اضافه و کم میکند .در واقع برمن فرایند عقالییسازی را تحریفی در متن اصلی قلمداد
و آن را رد میکند (ر.ک :مهدی پور.)3 :1389 ،

به کارگرفته و این در حالی است که رعایت ساختار متن اصلی در کالم مقصد در فهم
معنا و ساختار نحوی کالم خللی ایجاد نمیکند؛ بنابراین در اینجا فرایند عقالییسازی و
ارائه ترتیب جدید ضرورت ی ندارد و بهتر است مترجم ،کالم را به همان صورت اصلی
به کار ببرد .این نكته را نیز باید در نظر داشت که گاهی ترتیب عناصر در جمله ،بار
معنایی خاصی دارد که مترجم با جابهجایی ،بار معنایی آن را از بین میبرد؛ از اینرو،
برمن معتقد است مترجم تنها با وفادار بودن به فرم میتواند معنا را انتقال دهد و
عقالیی سازی را تحریف در متن اصلی قلمداد و آن را رد میکند (ر.ک :مهدی پور:1389 ،
 .)3افزون بر این ،شاعر در این بیت با ظرافت به آیه  21سوره انسان (سقاهم ربهم
شراباً طهوراً) اشاره میکند (ر.ک؛ فاضلی)24 :1379 ،؛ اما مترجم با قرار دادن عبارت «من
سقاهم ربهم» در عالمت «» به نوعی به بینامتنی بودن این بخش اشاره میکند و شیوه
دیگری از تحریف متن را به کار میگیرد که برمن از آن به شفافسازی یاد میکند.
ب) بــرادرات تــو کجــا خفتــهای؟ نمــیدانــی

که بر سَرِ تـو نشسـته سـت افعـی بیـدار؟
(همان :غ)454 ،1137
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و یا أخی ،ألست تدری فی أی موضع نمت؟ت و ثمه أفعی یقظه قد وقفت علی رأسك ت ت
( همان ،ج )8 :2

عقالییسازی کالم از جمله بایستههای اصلی مترجمی است که میخواهد متن
عربی را به فارسی و برعكس برگرداند؛ زیرا ساختارهای نحوی این دو زبان با هم
تفاوت ب سیاری دارد؛ پس تغییرات اجباری که مترجم در فرایند ترجمه بین دو زبان
انجام میدهد ،پذیرفتنی است؛ اما گاهی ممكن است مترجم تغییراتی به وجود بیاورد که
به لحاظ ساختار طبیعی زبان ،ضرورت نداشته باشد (ر.ک .نیازی و قاسمی اصل)41 :1379 ،؛
در این مثال ،مترجم بدون درنظرگرفتن هدف شاعر در چینش کلمات و بار معنایی این
چینش و همچنین نشانههای سجاوندی ،ترتیب کلمات را جابهجا کرده است .این
جابهجایی ،عالوه بر عقالیی سازی در فهم معنا نیز خلل ایجاد کرده و موجب ایجاد
شكاف در متن اصلی و ترجمه شده است .شاعر برای رعایت وزن شعر ،عبارت
«نمیدانی» را در آخر مصراع اول آورده است .در واقع او چنین میگوید« :نمی دانی که
بر سر تو افعی بیدار نشسته است؟» اما مترجم با جابهجا کردن عبارت «نمیدانی» و
آوردن آن پیش از عبارت «تو کجا خفتهای» و همچنین آوردن «افعی بیدار» در ابتدای

ارزيابي کيفيّ ترجمه عربي اشعار موالنا براساس نظريه آنتوان برمن

مصرع دوم ،متن را کامالً تحریف و به این صورت ترجمه کرده است« :آیا نمیدانی
کجا خفتهای؟ آنجا که افعی بیدار بر سر تو نشسته است»؛ ضمن اینكه افزودن «ثمه:
آنجا که» در ابتدای مصرع دوم ،موجب اطناب در کالم شده است که در ادامه در مورد
این گرایش توضیح داده خواهد شد.
ترجمه پیشنهادی :یا أخیت أین نائمٌ أنت؟ ألست تعلم أنّ أفعی یقظة قد وقفت علی رأسك؟
 2-2آراستهسازي

.)4 :1398

الف) چُست شو و مرد باش ،حق دهدت صد قماش

خاک سیه گشت زر ،خون سیه گشت شیر
(همان :غ )453 ،1132

کن جلدا  ..و کن رجال  ..یعطیك الحق مائة خلعه ،فقد صار التراب األسود ذهبا و الدم صار لبنا
( همان :ج .)17 ،1

در این بیت ،واژه »قماش» از «خلعه» سادهتر و ابتداییتر است .هر چند مترجم با
این انتخاب ،بار معنایی را افزایش داده و تصویر را زیباتر کرده است برمن ،این کار
مترجم را برهم زدن سبك و فرم متن اصلی میداند و آن را از عوامل تحریف متن
برمیشمرد .گرایش دیگری که در این بیت با آن روبهرو هستیم ،تضعیف کمی متن
است .در مصراع دوم شعر فارسی ،صفت « سیه» برای خون ذکر شده اما مترجم بدون
هیچ توجیهی این دال را حذف کرده و به این شكل بخشی از گویایی متن از دست
رفته و متن تضعیف شده است.
ترجمه پیشنهادی :مائة قماش .....والدم األسود صار لبناً.
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برمن این گرایش را « افالطونی» میخواند و آن را نتیجه کار مترجمانی میداند که متن
مقصد را از لحاظ فرم و شكل از متن اصلی زیباتر درمیآورند .وی معتقد است این
گرایش به حس زیبایی شناختی افرادی مربوط میشود که معتقدند هر گفتمانی باید زیبا
باشد .برمن آراستهسازی را در نظم «شاعرانه کردن» و در حوزه نثر « بلیغ کردن»
میخواند و آن را شامل «تولید جمالت فاخر با بهره گرفتن از متن اصلی به عنوان ماده
اولیه» تعریف میکند .در واقع برمن ،کار این مترجمان را برهم زدن سبك و فرم متن
اصلی می داند که بدون درنظر داشتن چند و چون متن اصلی صرفاً بهدلیل خوانا،
برجسته و فاخربودن متن مقصد -آن هم به بهانه انتقال بهتر معنا -به متن اصلی توجهی
نمیکنند و به بازنویسی و تمرین سبكی از متن اصلی دست میزنند (ر.ک :مهدی پور،

ب) بر سر من چون کاله ،ساز شَها ت تختگـاه

در بَرِخــود چــون قبــا ،تنــگ بگیــرم بِبَــر
(همان :غ )452 ،1129

و لتجعل أیها الملیك عرشك فو ق رأسی کالقلنسوه ،وخذنی فی أحضانك بشده ،و کأننی القباء.
(همان)458 :

18
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«تختگاه» به معنی محل تخت و جلوس پادشاه است .مترجم با ترجمه این واژه به
«عرش» ،تصویر زیباتری در ذهن خواننده مجسم میکند و این امر سبب زیباتر شدن
ترجمه می شود؛ این در حالی است که به اعتقاد برمن چنین تغییراتی ،نوعی نابودی متن
اصلی و تنها خدمت به معنا و صورت زیبا در زبان مقصد است.
از دیگر گرایشهای ناموزون کننده ترجمه در این بیت ،عقالییسازی و اطناب است.
در متن فارسی ابتدا عبارت «بر سر من چون کاله» آمده است در صورتی که در
برگردان متن عربی ،مترجم با به کارگیری عقالییسازی ،این عبارت را در انتهای
مصراع ذکر کرده است .افزون بر این« ،بساز» بهصورت «لنجعل :باید قرار دهی» و «بَر»
که واژهای مفرد است به صورت جمع (احضان) ترجمه شده است .این عقالییسازیها
از بار معنایی و تصویرسازی زیبای کالم کاسته است؛ ضمن اینكه مترجم با اضافه کردن
ضمیر«ک» به «عرش» گرفتار اطناب در کالم نیز شده است.
ترجمه پیشنهادی :و فو ق رأسی کالقلنسوه اجعل أیها الملیك العرشَ...
 2-3اطناب

برمن نیز همانند تمام مترجمان و نظریه پردازان بر این نكته آگاه است که هر ترجمهای
از متن اصلیش طوالنی تر است .او این اطناب کالم را حاصل دو فرایند عقالییسازی و
شفافسازی میداند؛ همچنین معتقد است که مترجم فكر «فشرده» متن مبدأ را باز
میکند و این کار را «تهی شدگی» مینامد که در غنا بخشیدن به جان کالم تأثیری
ندارد؛ از این رو بر آن جمله معروف خود (که افزوده هیچ نمیافزاید) تأکید میکند و
افزوده را صرفا در جهت انباشته کردن حجم متن و بیثمر میداند .به اعتقاد برمن،
اطناب کالم پایه زبانشناختی ندارد و گرایشی جدا از ترجمه است (ر.ک :مهدی پور:1389 ،
.)4 -3

الف) دیده و گوش بشر دان که همه پُرگِلَسـت

از بصــر پُــر وحــل گــوهر منظــر مپــرس
(همان :غ )490 ،1216

ارزيابي کيفيّ ترجمه عربي اشعار موالنا براساس نظريه آنتوان برمن

فاعلم أن أبصار البشر و آذانهم ملیئه بالطین ،فال تسل البصر الملئ بالطین عن جوهر المنظر
وأصله (همان.)20 :

در مصراع دوم این بیت ،عبارت «جوهر المنظر» مفهوم کالم شاعر (گوهر منظر) را
میرساند و آوردن عبارت «و اصله» اضافی است .هر چند مترجمان معموالً به تفسیر
بیشتر از زبان مبدأ گرایش دارند ،باید توجه کرد که این امر موجب تحریف متن اصلی
نشود؛ چرا که مترجم با این اطناب ،ایجاز کالم را از بین می برد .دیده و گوش نیز
به صورت جمع (ابصار و آذان) ترجمه شده است که به اعتقاد برمن این امر تخریب
سامانه زبانی متن مبدأ بهشمار میرود؛ گرایشی که در ادامه توضیح داده خواهد شد.
ترجمه پیشنهادی :فاعلم أن أبصار البشر و آذانهم ملیئه بالطین ،فال تسل البصر الملئ بالطین
عن جوهر المنظر.
ب)حارس آن گوهر جان بـودم روزان و شـبان
در تَك دریای گهر فـارغم از گـوهر خـود
(همان :غ )221 ،546

و کنت حارسا لذلك الجوهر لیل نهار ،و أنا اآلن فارغ فی قاع بحر الجوهر عن جوهری
(همان.)47 :

ترجمه پیشنهادی :و کنت حارسا لجوهر الوجود ذلك ،لیل نهار ،و أنا فارغ فی قاع بحر
الجوهر عن جوهری.
 2-4واضحسازي

واضحسازی به نوعی به فرایند عقالییسازی مربوط میشود؛ با این تفاوت که
عقالییسازی در سطح ساختار نحوی جمالت صورت میگیرد؛ اما واضحسازی به
روشنگری در سطح معنایی مربوط است .طبق این نظر ،مطلبی که در متن اصلی،
تعریف نشده و مبهم مطرح میشود در متن مقصد،تعریف شده و شفاف میشود؛ یعنی
اینكه مترجم با افزودن کلمه یا کلماتی به متن ،به روشن ساختن متن دست میزند .البته
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در این مثال ،مترجم عبارت «و أنا االن» را بدون هیچ اشارهای به آن در بیت فارسی
به متن افزوده است .این گونه اضافات در غنا بخشیدن به کالم تأثیری ندارد و تنها
موجب افزایش حجم خام متن و اطناب کالم میشود؛ ضمن اینكه عبارت «گوهرجان»
در مصراع نخست بدرستی ترجمه نشده و مترجم معادل «ذلك الجوهر :آن گوهر» را
برای آن آورده است .این معادل اشتباه از غنای معنایی متن مبدأ کاسته است؛ امری که
برمن آن را تضعیف کیفی متن مینامند.
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شایان ذکر است که برمن خود بر وابستگی عمل ترجمه به واضحسازی صحه میگذارد؛
اما مخالفت برمن از طرفی به فروکاستن «چندمعنایی» به «تك معنایی» و شرح و توضیح
مواردی مربوط میشود که در متن اصلی نمیخواسته روشن باشد و از طرفی دیگر به
حشو و افزودن واحدهای معنایی که به اطناب کالم منجر می شود (ر.ک :مهدی پور،
.)3 :1389

الف) تو مستان را نمیگیـری ،پریشـان را نمـیگیـری

خُنُگ آن را که میگیری که جانم مسـت ایشانسـت
(همان :غ )134 ،324

إنك ال تؤاخذ السكاری بك و ال تؤاخذ الحیاری فیك و ما أسعده ذلك الذی تؤاخذه  ..فروحی
سكری بهم ( همان.)11:

20
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لذت بردن از متن ،یكی از ویژگیهای متون ادبی است که شاعر یا نویسنده گاهی از
ابهام و درگیرکردن ذهن خواننده برای این منظور بهره میبرد .بنابراین مترجم باید به
این نكته توجه کند و هر جا که شاعر با بیان مطلبی تعریف نشده ،قصد فضاسازی
خاصی را دارد از شفاف سازی بپرهیزد .در مصراع نخست این بیت ،مولوی بروشنی
مقصود خود را از «مستان» و «پریشان» بیان نكرده است؛ اما مترجم با بیان «السکاری بك
و احلیاری فیك :آنها که مست و پریشان تواند» ،شفافسازی را بهکار میبرد و از تأثیر متن
میکاهد .ترجمه واژه »نمیگیری» بهصورت «التؤاخذ :بازخواست نمیکنی» نیز نمونه
دیگری از کاربرد شفافسازی است که از زیبایی متن میکاهد؛ زیرا ظرفیت چند
معنایی ،واژه را به تك معنایی میکشاند و این فرصت را از خواننده میگیرد که ذهن
خود را در تولید معنا یا دالیل زیباشناسی دیگر بهکار گیرد.
ترجمه پیشنهادی :إنك ال تمسك السكاری ،و ال تمسك الحیاری ،و ما أسعده ذلك الذی
تمسكه  ..فروحی سكری بهم.
در شفاعت مو به موی احمد مختار مسـت
ب) از تقاضاهای مستان وز جواب لن تـران
(همان :غ )160 ،397

ومن مطالب السكاری ،و من جواب الحق ب « لن ترانی» تشع کل شعره من أحمد المختار
بالسكر من الشفاعة (همان.)124 :

در این بیت ،شاعر به زیبایی و با ظرافت تمام به داستان حضرت موسی در آیه 143
سوره اعراف (قال رب أرنی أنظر إلیك قال لن ترانی) اشاره میکند (ر.ک؛ فاضلی)24 :1379 ،؛
اما مترجم به ترجمه لغوی بسنده نكرده و فاعل عبارت «لن تران» را که در متن اصلی
برای اهدافی مانند ظرافت کالم و  ...مبهم مانده ،آشكار کرده و به شفافسازی دست

ارزيابي کيفيّ ترجمه عربي اشعار موالنا براساس نظريه آنتوان برمن

زده است .این امر از تأثیر متن کاسته و اطناب کالم را نیز به همراه داشته است .در
مصراع دوم نیز مترجم با افزودن واژه »تشع» ،که در متن اصلی به آن اشارهای نشده،
گرفتار اطناب شده است؛ همچنین با کاربرد عقالییسازی و جابهجایی واژهها در
عبارت «ابلسکر من الشفاعة» تحریف در متن و معنی را نیز به وجود آورده است.
ترجمه پیشنهادی :ومن مطالب السكاری و من الجواب ب « لن ترانی» ،بالشفاعة سكرانة
کلُّ شعره من أحمد المختار.
 2-5غنازدايي کمّي

در این نوع تحریف ،سخن از هدر رفتن واژگانی است .برمن معتقد است که گاهی
برای یك مدلول چندین دال وجود دارد و انتخاب یك دال به «غنایی زدایی کمی» منجر
میشود (ر.ک؛ فاطمه مهدی پور؛ .)4 :1389
الف) اگر گیری ،ور اندازی ،چه غم داری ،چه کـم داری؟

که عاشق چون گیا اینجا بیابان در بیانسـت
(همان :غ )134 ،324

إن أخذت  ..و إن عفوت  ..فماذا ینقص من ملكك؛ فالعشا ق هنا کالكأل  ..الصحاری بهم تمتلئ
(همان.)11 :

ترجمه پیشنهادی :إن أخذت  ..و إن عفوت  ..ما حزنك...،
نَهِشتیَم که بگویم ،چـه گـویم؟ ای معمـار
ب) ِز هَرکجــا کــه گشــادم دهــان ،فــرو بســتی
(همان :غ)455 ،1138
و حثما کنت أفتح فما ،لم تكن تدعنی أتحدث ،فماذا أقول أیها المعمار؟(همان ،ج)12 :2

در این بیت نیز مترجم بدون توجه به ساختار جمله ،بخشی اثرگذار از آن را حذف
کرده و هیچ معادلی برای «از» در عبارت «ز هرکجا» و همچنین عبارت « فرو بستی» در
مصراع اول ،نیاورده است .باید توجه کرد که حذف دالها بدون درنظر گرفتن مقصود
نویسنده یا شاعر ،موجب تخریب متن میشود و این همان تحریفی است که برمن از آن
بهعنوان تضعیف کمی یاد میکند؛ افزون بر این ،مترجم واژه »دهان» را بهصورت نكره
(فماً :دهانی) ترجمه کرده است که این خود نیز به اعتقاد برمن ،نوعی عقالییسازی و
از عوامل تحریف متن است.
ترجمه پیشنهادی :مِن أینما کنتُ أفتح الفمَ ،کنتَ تغلقه....

فصلنامه پژوهشهايادبي سال 16شماره ،65پاييز 1398

در ترجمه مصراع نخست این بیت ،مترجم بدون هیچ توجیه منطقی معادلی برای
«چه غم داری» نیاورده است .این کاهش واژگانی سبب از دست رفتن بخشی از بار
معنایی متن و در نتیجه تضعیف آن شده است.
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 2-6غنازدايي کيفي

بنابر عقیده برمن ،این نوع تحریف ،جایگزین کردن کلمات ،اصطالحات و پیچوخم
جمالت با کلمات و اصطالحاتی است که از لحاظ غنای معنایی ،آوایی و طنین کلمات
در سطح واژه مبدأ نیست .تحریفی که برمن از آن سخن میگوید ،شاید یكی از
سخت ترین مسائل در عمل و ترجمه و یكی از دشوارترین کارهای هر مترجم باشد .هر
زبانی با توجه به ساختار و کلمات و آواهای آن ،کلمات و بازیهای کالمی ویژهای با بار
معنایی و تصویرسازی خاص خود را دارد و برگرداندن آنها غالباً بسیار دشوار است.
شاید گاهی بتوان با شباهتهای آوایی آنها مانور داد ،اما همواره چنین شانسی وجود
ندارد (ر.ک؛ مهدی پور.)4 :1389 ،
الــف) بیــار جــام ،کــه جــانم ز آرزومنــدی

ز خویش نیز برآمد ،چه جای صبر و قـرار
(همان :غ )456 ،1139

هات الكأس ،فإن روحی من احتیاجها ،ارتفعت حتی عن نفسها ،فأی موضع للصبر و القرار
(همان.)14 :

22
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در این بیت ،مترجم واژه »آرزومندی» را ،که به معنای میل و اشتیا ق است به
«احتیاج» ترجمه کرده است .این معادل از لحاظ غنای معنایی و تصویرسازی در سطح
واژه مبدأ نیست؛ حال اینكه با تفاوتهای سطح واژگانی بین دو زبان مبدأ و مقصد در
این مورد ،مترجم میتوانست از معادلهای مناسبتری همچون «طموح و یا حنین» استفاده
کند .عبارت «ارتفعت حتی عن نفسها :حتی از نفس خود هم فراتر رفت» ،نیز معادل
مناسبی برای «زخویش نیز برآمد» نیست .ز خویش برآمدن به معنای بیتاب شدن است
که مترجم میتوانست با عبارت «نقد الصبر» یا «ضیق الخلق» این معنا را بهتر منتقل کند.
از دیگر گرایشهای ناموزونکننده ترجمه در این بیت ،شفافسازی است .مترجم با
افزودن ضمیر «ها» به «احتیاج» ،شفافسازی کرده است که این خود ،موجب اطناب در
کالم نیز شده است.
ترجمه پیشنهادی :هات الكأس ،فإن روحی من الطموح ،ضاقت حتی عن نفسها ،فأی موضع
للصبر و القرار.
شــكاف رنــج بــه دارو گرفتــی ،ای بیمــار
ب) بدان که خانه تن تُست و رنجها چو شكاف
(همان :غ )455 ،1138

فاعلم أن الدار هی جسدک و اآلالم هی الشقو ق و أنت عالجت شق المرض بالدواء أیها
المریض(همان.)12 :

ارزيابي کيفيّ ترجمه عربي اشعار موالنا براساس نظريه آنتوان برمن

در این مثال ،مترجم برای واژه »رنجها» در مصراع نخست ،معادل «اآلالم» را بدرستی
برگزیده است؛ اما در مصراع دوم ،بدون هیچ توجیهی واژه »المرض» را جایگزین کرده
است .این جایگزینی ،فاقد غنای تصویری و معنای صحیح است؛ افزون بر این ،غنای
آوایی و طنین کلمات را ،که با تكرار واژه »رنج» در شعر فارسی به وجود آمده ،از بین
برده و این همان چیزی است که برمن از آن به تضعیف کیفی متن یاد میکند.
ترجمه پیشنهادی ... :و أنت عالجت شق األلم بالدواء أیها المریض.
 2-7تخريب سامانه زباني

این رویكرد بیشتر جنبة دستوری دارد و نوع جمالت ،ترکیبات و زمان افعال را در بر
میگیرد .برمن معتقد است که «عقالییسازی»« ،شفافسازی» و «اطناب کالم» ،سامانه
زبانی را بههم میریزد و باعث می شود که متن ترجمه شده از متن اصلی همگونتر ،و
در عین حال نامنسجمتر ،بیثباتتر ،و ناهمگونتر از آن باشد (مهدی پور.)6 :1389 ،
الــف) بیــا کــه در دل مــن رازهــای پنهانســت

شــراب لعــل بگــردان و پــردهای مگــذار

(همان :غ )456 ،1139
تعال ،ففْ قلوبنا أسرار خفیة و در بالشراب الیاقوتْ و ال تترک حجابا واحدا (همان.)15 :

ترجمه پیشنهادی :ففی قلبی األسرار الخفیة... ،
نه روح عاشقِ روزَست و چشم عاشـقِ نـور؟
ب) چو آفتاب برآمد ،چه خفتهانـد ایـن خلـق؟
(همان :غ )461 ،1148

و مادامت الشمس قد ارتفعت فما نومكم أیها الخلق؟ ألیست روح العاشق نهار و عین العاشق
نور؟ (همان)25 :

این مثال ،نمونه گویایی از تخریب سامانه زبانی متن مبدأ است .در مصراع نخست
این بیت ،مترجم با تغییر خطاب غیرمستقیم به مستقیم و ترجمه عبارت «چه خفتهاند
این خلق» بهصورت «فما نومكم ایها الخلق :چرا خفتهاید ای خلق» ،ساختار نحوی آن
را تغییر داده است .در مصراع دوم نیز شاعر ،روح را عاشق روز میداند و چشم را
عاشق نور و میگوید « :چرا با وجود برآمدن آفتاب این خلق هنوز در خوابند؟ مگر نه
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ساختار نحوی از جمله مواردی است که معموالً مترجمان آن را رعایت نمیکنند و
این امر از عوامل بیوفایی به متن و ایجاد شكاف میان متن اصلی و ترجمه بهشمار
میرود .در مصراع نخست این مثال ،عبارت «دل من» بهصورت مفرد آمده است در
حالی که مترجم آن را بهصورت جمع «قلوبنا  :دلهای ما» ترجمه کرده و این امر
موجب تخریب الگوی زبانی متن مبدأ شده است.

23


اینكه روح عاشق روز است و چشم عاشق نور؟» اما مترجم با نشناختنی صحیح ساختار
متن مبدأ ،الگوی زبانی آن را تخریب کرده است و روحِ عاشق را روز و چشم او را نور
میخواند.
ترجمه پیشنهادی :و مادامت الشمس قد ارتفعت فما نوم هذا الخلق؟ ألیست الروحُ تعشق
النهار و العین تعشق النور؟

24
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 .3نتيجهگيري
رابطه سرودن شعر و ترجمه آن ،رابطه تفكر و تأمل است .تفكر میتواند در برابر هر
الهام و هر جرقه شهودی در یك آن واکنش نشان دهد؛ ولی تأمل چنین توانی ندارد.
تأمل طوالنیتر و دشوارتر است .تأمل شامل تفكر در مورد چیزها هم میشود؛ در عین
حال سنجیدن ،گفتگو ،نقد و تفسیر را هم در خود دارد .از طریق تأمل ،هر فكر ،پذیرشِ
اجتماعی می یابد .اگر ترجمه را به معنایی عامتر (یعنی کرنش برای ادغام عناصر
فرهنگی بیگانه در فرهنگ خودی) و در مقیاس وسیعتر( یعنی فراتر از قلمرو ملی) در
نظر بگیریم ،این گفته در مورد شعر و ترجمه آن نیز راست میآید.
نظریه آنتوان برمن ،مبدأگراست؛ به نویسنده اهمیت میدهد و تالش میکند مقصود
او را بدون حذف و اضافه بیان کند .بر پایه عوامل این نظریه ،ترجمه عربی کتاب دیوان
شمس ،که توسط ابراهیم الدسوقی شتا با نام مختارات من دیوان شمس الدین تبریزی
لموالنا شمس الدین الرومی انجام شده است ،مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
شتا در کار خود ،اگرچه در ترجمه دیوان شمس به عربی تالش بسیار زیادی کرده
به رغم خاستگاه نسبتاً مشترک بین ادبیات فارسی و عربی ،قادر به انتقال صنایع لفظی
ادبی در ترجمه شعر نبوده است .به گمان نگارندگان ،مشكل بنیادین ترجمه دسوقی شتا
در این نكته نهفته است که در شعر موالنا برای یك شیء ،دالّهای متفاوتی بهکار برده
شده که حاوی مدلولهای فراوانی است .دسوقی شتا در فهم معانی گوناگون و چند
بُعدی شعر موالنا و انتقال و رعایت لحن در ترجمه آن به عربی ،موفقیت چشمگیری
کسب نمیکند؛ همچنین صرف نظر از عمق معنایی اشعار مولوی در بسیاری از موارد
بهنظر می رسد درست نخواندن شعر موجب شده است مترجم درک درستی از معنا پیدا
نكند.
ساختارهای نحوی زبان فارسی و عربی با هم تفاوت بسیار دارد؛ پس تغییرات
اجباری که مترجم در فرایند ترجمه بین دو زبان انجام میدهد ،پذیرفتنی است؛ اما
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متأسفانه ،دسوقی شتا در ترجمهاش ،تغییراتی را بهوجود آورده که به لحاظ ساختار
طبیعی زبان ،ضرورت نداشته است .وی در بسیاری مواقع ،گرایش شفافسازی را که
به الیه معنایی جمالت مربوط است با گرایش منطقیسازی که در سطح نحوی متن رخ
میدهد در هم میآمیزد .گرایش عقالییسازی و ترجمه اشتباه عبارات و اصطالحات به
فراوانی در این ترجمه دیده میشود.
تالش دسوقی شتا در اثرش این بوده است که راهبرد ترجمه خود را بر روشی
تقلیدی و قیاسی (حفظ قالب اصلی و بهکارگیری قالب متقارن فرهنگی) بنا سازد؛ با این
حال در ترجمه بسیاری از غزلیات قادر به رعایت این قاعده و تطبیق آن نیست.
مسأله مهم دیگر این است که بر خالف ادعایی که در مقدمه ذکر شده ،مترجم
اشعاری را انتخاب کرده است که عمق معنایی کمتری دارد و در نتیجه ترجمه آنها
راحت تر است؛ ضمن اینكه در غزلهای انتخابی نیز برخی از ابیات سختتر حذف شده
و ترجمه نشده است.
پي نوشتها
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ختمالغرایب یا تحفهالعراقین یكی از آثار شناخته شدة خاقانی است که تاکنون پژوهشهای
متعددی دربارة آن انجام شده است .با وجود این پژوهشها و بویژه تصحیحهای متعددی که از
این متن در دسترس است ،هنوز به برخی از ابهامها ،پاسخ دقیق و علمی داده نشده است و
برخی کاستیها نیز در متن این پژوهشها دیده میشود .این جستار کوشیده است تا با روش
توصیفی /تحلیلی ،برخی تعارضها و ابهامهای این حوزه را پاسخ گوید و برخی از کاستیها را
برطرف کند؛ در همین راستا به سه موضوع اساسی تحریرهای متعدد تحفه ،بازة سرایش و
نامهای متفاوت آن پرداخته شده است .از آنجا که موضوعات این پژوهش از دیرباز محل
اختالف خاقانیشناسان و پژوهشگران حوزة ادبیات کالسیك ،سعی شده است در هر بخش،
نخست نظر و دیدگاه های موجود بازگو ،و سپس بررسی و نقد شود تا با آگاهی از پیشینة هر
بخش ،نتیجة بهتر و دقیقتری ارائه شود .در این جستار به دور از برخی سخنان ناصواب ،اما
مشهور ،تنها با تكیه بر شواهد درونمتنی آثار خاقانی و اشارات تاریخی موجود ،این
موضوعات بررسی و در پایان ،پاسخی متناسب و درست بهپرسشهای موجود ارائه شده است.

 .1پيشدرآمد
ختمالغرایب یا تحفهالعراقین ،مثنوی مشهور خاقانی است که از دیرباز مورد توجه
پژوهشگران بوده است .نگارنده بر آن است تا از رهگذر پاسخ به این پرسشها برخی
از ابهامها ،تعارضها و نیز کاستیها را برطرف کند:
 .1-1پرسشهاي اساسي پژوهش

 .1-1-1ختمالغرایب یا تحفهالعراقین چند تحریر دارد و این تحریرها در چه
روزگاری و برای چه کسانی تهیه شده است؟
 .2-1-1ختمالغرایب یا تحفهالعراقین خاقانی در چه بازة زمانیای سروده شده و
چرا بازة سرایش آن طوالنی است؟
 .3-1-1این مجموعه در مجموع چند نام دارد و کدامیك برساختة خاقانی است؟
تالش شده است با مراجعه بهآثار خاقانی و منابع کهن و اصیل ،پاسخهای دقیقی به
این پرسشها داده شود.
30
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 .2پيشينة پژوهش
تاکنون حداقل چهار تصحیح از این مثنوی انتشار یافته است که هر یك مقدمهای دارد
و امروزه در دسترس است ،این آثار بهترتیب عبارت است از:
الف) تحفهالعراقین تصحیح منشی ابوالحسن صاحب ،مشهور به مدرس اول فارسی
در دانشگاه اگره .این اثر بهسال 1867م در هند منتشر شده است و مقدمة کوتاهی دارد؛
اما تمام متن تحفه توسط همین مصحح در حاشیة این اثر شرح داده شده است.
ب) تحفهالعراقین تصحیح یحیی قریب با مقدمهای مفصلتر از تصحیح صاحب؛ اما
کوتاهتر از از تصحیحات بعدی در سال 1333ش منتشر شده است.
ج) ختمالغرایب (تحفهالعراقین) تصحیح یوسف عالیِ عباسآباد که در سال  1386با
مقدمة مفصلتری از تصحیحات قبل منتشر شده است.
د) تحفهالعراقین (ختمالغرایب) تصحیح علی صفری آ ققلعه که در سال  1387با
مقدمه ای بهتر از تصحیحات پیشین منتشر شده و تقریبا بهترین متن پیراسته از تحفه
است که اکنون در دسترس است.
عالوه بر این تصحیحها ،چند اثر دیگر نیز بسیار مورد توجه است که بدانها پرداخته

از ختمالغرايب تا تحفهالعراقين

 .3درآمد
 3-1تحريرهاي تحفه

تحریرهای تحفه و بازة زمانی سرایش آن نیز از موضوعاتی است که پژوهشگران بدان
پرداخته ،و تاریخهای متفاوتی دربارة آن عنوان کردهاندکه در ذیل بدان خواهیم
پرداخت.
 3-1-1تحريرهاي مختلف تحفه

ظاهرا نخستین کسی که متوجه تحریرهای مختلف تحفه میشود ،حسین آموزگار است.
البته او صراحتا این نكته را بیان نمیکند؛ بلكه با توجه بهتفاوت نسخ تحفه در تعداد
مقاالت و خذف و جا بهجایی نام برخی ممدوحان ،میگوید خاقانی پیش از
جمالالدین ،نسخی از تحفه تهیه کرده و برای ممدوحانی در عرا ق و خراسان فرستاده
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میشود:
ه) مقدمة تحفهالعراقین موسوم به «مقدمة تحفهالخواطر و زبدةالنواظر» اثر پژوهیدة
مرحوم سیدحسین آموزگار که در سال 1333ش منتشر شده است.
و) ختمالغرایب (تحفهالعراقین) نسخهبرگردان کهنترین دستنویس تحفه است که در
کتابخانة ملی اتریش نگهداری میشود و ترقیمة بسیار ارزشمند آن سال  593ق را نشان
میدهد .این اثر با مقدمة ارجمند مرحوم ایرج افشار در سال  1385منتشر شده است.
ز) شفای غمگنان پژوهشی در تحفهالعراقین خاقانی اثر آنالیویا بیلرت که در سال
2000م در لیدن تألیف شده و ترجمة آن بهزبان پارسی در سال  1396منتشر شده است.
عالوه بر این آثار ،بهترین مقالههای این حوزه نیز معموال نگارش نویسندگان همین
آثار است که پیش از نگارش مقدمه و چاپ اثر بهنشر آنها اقدام کردهاند و اغلب مطالب
آنها نیز در همین مقدمهها آمده است .البته عالوه بر این متون ،شروحی نیز از تحفه در
اختیار است که در ارتباط مستقیم با این پژوهش نیست؛ مانند شرح ابجدی که بهسال
 1954منتشر شده است.
تقریبا دیدگاه تمام منابع با دیدگاهی که این جستار مطرح خواهد کرد ،متفاوت است
و دقایق تاریخیای که در این اثر بدان اشاره خواهد شد یا در مجموعة آثار ذکر شده
نیامده و یا بهکمال بازگو نشده است.

است (نك :آموزگار 92 :1333 ،و  .)22پس از آموزگار ،پژوهشگر هلندی آنالیویا بیلرت (در
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سال 2000م) صراحتا این نكته را بیان میکند که احتماال تحفهالعراقین خاقانی تحریرهای
مختلفی داشته و به چند نفر اتحاف شده است (نك :بیلرت .)177 – 199 :1396 ،پس از او
صفری آ ققلعه در بررسی نسخ مدرسة سپهساالر و وین با چاپ دکتر قریب (بهنظر
بیخبر از پژوهش بیلرت) بهاین نتیجه میرسد که احتماال تحفهالعراقین خاقانی دو
تحریر داشته که تحریر نهایی بهجمالالدین موصلی اتحاف شده است (نك :صفری
آ ققلعه .)363 -368 :1385 ،براساس اشارت ایرج افشار در مقدمة چاپ عكسی نسخة وین
روشن میشود که او نیز به این نكته توجه کرده و در جریان پژوهش صفری آ ققلعه
بوده است (نك :خاقانی:1385 ،ص بیست و چهار).
مسلم است که تاکنون پژوهشگران یا دربارة تعداد تحریرهای تحفه اظهارنظر نكرده،
و یا مانند صفری آ ققلعه بهصواب سخن نگفتهاند؛ چراکه وی بر این باور است ،تحفه
دو تحریر داشته است (نك :صفری آ ققلعه .)363 -368 :1385 ،بهنظر میرسد تحفه حداقل
سه تحریر متفاوت داشته است .مراد از تحریر ،تفاوت چشمگیر و قابل تأمل است و
گر نه صرفا براساس تغییر نام ممدوحان ،می توان تحریرهای بیشتری را برای این اثر در
نظر گرفت (برای اطالع از تغییر نام ممدوحان در برخی مقالهها و برخی قسمتهای تحفه بر اساس
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جدول تطبیقی ،نك :خاقانی 49 –54 :1386 ،و بیلرت.)188 -189 :1396 ،

نخستین تحریر تحفه همان نسخهای است که سالها پیش از اتحافِ آن بهجمالالدین
موصلی تولید شده است و خاقانی ،خود در مقدمة تحفه به آن اشاره میکند:
سالها این ابكارِ افكار و عوانسِ اوانس در خِدرِ خاطر ،تربیت میگرفتند و در قناع
قناعت میبودند و فروغ فراغت میپذیرفتند و «البیض قد عَنِستْ و طالَ جراءُها» تا
جهازی از جهادِ نفسی ساخته شد و حلیتی از حالت شرعی پرداخته آمد»(خاقانی،
)8 :1387

تازه پس از چندْسال بهدنبال ممدوحی میگردد که آن را بدو تقدیم کند و در این
باره در مقدمه میگوید:
در جمله مدتها این بكران را در بازار زمانه طواف میبود .آری قاعده چنانست؛
چون بكری را از حجرة پدر بهحجلة داماد برند ،اول بر کوچهها و بازارها بگذرانند.

از ختمالغرايب تا تحفهالعراقين

این بكرانِ حاملصفت را یكچندی در بازارِ عرا ق و خراسان طواف میبود؛ پس
بهحضرت شام زفاف افتاد» (همان.)9 :

با این توضیحات روشن میشود که حضور پُررنگ نام ممدوحانی مانند «شرفالدین
هروی ،عمادالدین ابهری ،تاجالدین شیبانی و صدرالدین و جمالالدین خجندی» در
برخی نسخ و حضور کمْرنگ آنان در برخی دستنویسهای دیگر ،حاصل همین تهیة
نسخههای متعدد از این اثر است که خاقان ی آنها را برای ممدوحان خود در عرا ق و
خراسان فرستاده است .احتماال تحریر نخستین در میانة سالهای  545 –550ق تهیه شده
است .خاقانی در این روزگار ،شاعری جوان و کمشهرت بوده و بهاحتمال زیاد
نسخههایی را که بهاطراف ارسال میکرده با اقبال زیاد ستودگان روبهرو نمیشده و از
همین رو پیوسته نام ممدوحان و درصد حضور آنان در دستنویسهای این اثر تغییر
میکرده و مراد او از این جمله نیز همین است« :مدتها این بكران را در بازار زمانه
طواف میبود» .ظاهرا خاقانی در این موضوع سابقهدار است؛ چراکه در دیوان نیز
قصایدی هست که در دستنویسهای مختلف ،ستودگانِ متفاوتی دارد (نك :ترکی:1393 ،
 )41 –60و البته این عملكرد خاقانی حتی نزد شاعران روزگار او نیز شناخته شده بوده
است .اثیر آخسیكتی در طعنهای به خاقانی میگوید:
ز ارسالن چو بود ره بهاخْسِتان نزدیك

ز روی فضـــل نمـــیگـــویم از ره گفتـــار

نمونه کفشی در پای ایـن کهـن گشـته

بــهقــالبی دگــر آرنــد تــا شــود بــر کــار
(آخسیكتی)178 :1389 ،

این واقعهای را که اثیر بدان تعریض میزند ،خاقانی در منشآت بدقت شرح میدهد
و میگوید ،راوی او شعری را که در مدح قزل ارسالن سروده بوده ،بدون اجازة او و
با تصرفی نادانْ وار در نام ممدوح در نزد قزل ارسالن خوانده است (نك :خاقانی:1349 ،
 .)162از تعریض اثیر روشن میشود که خالف ادعای خاقانی ،این قصیده از نخست
به نام اخْسِتان بوده و خاقانی با تغییر نام ممدوح ،قصد داشته است آن را برای قزل
ارسالن بفرستد؛ اما ظاهرا راوی او به اشتباه همان تحریر نخستین قصیده را که بهنام
اخْسِتان بوده در پیش تخت قزل ارسالن خوانده و این دستْمایهای شده است برای
شاعران دربار او که بهمعارضة با خاقانی برخیزند .گمان میرود همین تعریضها را
خاقانی دربارة تحفه نیز تجربه کرده است؛ چراکه او نسخههای متعددی را بهاطراف
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ز من بهعدّت یكماهـه فرصـتی طلبـد

کـــه بـــود دو ممـــدوح درکشـــید تبـــار
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ارسال می فرستاده و هریك از این نسخهها با ستودهای متناسب بوده که خاقانی قصد
پیشكش کردن تحفه را به او داشته است؛ از همین روست که در وصف تحفه میگوید:
چــــون مــــریمِ روزهدارِ عــــذرا

بـــس تهمـــتْ دیـــده مـــریمْآســـا

از مشــــتی ،ناحفــــاظِ بــــدنام

پوشـــیده بـــهمـــوی ،جملـــه انـــدام
(خاقانی)157 :1387 ،
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البته بهنظر می رسد ،این کار در نزد شاعران و نویسندگان معمول بوده است؛ مثال در
همین قرن ششم شاعری بهنام قاضی ظهیرالدین بسطامی ،4نیمی از کتاب خویش را
بهنام الحكایة فی الشكر و الشكایة بهجمالالدین موصلی اتحاف میکند و ظاهرا پس از
پایان ،آن را بهصدرالدین خجندی پیشكش میکند (نك :ناشناخته .)84 :2535 ،درست
عكس آنچه در تحفه اتفا ق افتاده است؛ یعنی خاقانی تحریر نخست و ناقص اثر را
بهدلیل اتحاف به عرا ق عرب و اصفهان میفرستد و سرانجام تحریر کامل آن را بهنام
جمالالدین موصلی میکند.
تحریر نخست ،که خاقانی آن را به خراسان و عرا ق فرستاده ،احتماال فاقد بخشهایی
است که توصیفها و تصاویر دقیقی از سفر حج و کارهای عمرانی جمالالدین موصلی
ارائه کرده است؛ همین تحریر است که خاقانی از آن با نام «ختمالغرایب» یاد میکند و
میگوید:

34

آنــك خــتمالغرایــب آخــر دیدنــد

تـــا چـــه ثنـــا رانـــدهام بـــرای صـــفاهان

مدح دو فارو ق دین چگونـه نبشـتم

صــدر و جمــال ،آن دو مقتــدای صــفاهان
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در سنة ثا نون الِف به حضرت موصـل

رانــدم ثــا نــون الِــف ســزای صــفاهان
(خاقانی)355 :1378 ،

آشكار است که خاقانی «ختمالغرایب» را اثری میداند که نخست مدح و ثنای
چشمگیری را از اصفهان در درون خویش داشته و دو دیگر صدرالدین و جمالالدین
خجندی را به نیكی ستوده است .این دو موضوع را با این کیفیت ،که خاقانی در این
قصیده میگوید در تحفه (تحریر کامل و نهایی امروزین) نمیتوان دید؛ چرا که در
تحفه اساسا مدح جدایی برای اصفهان نیست و صدرالدین و جمالالدین نیز مانند دیگر
ستودگان ،مدح شدهاند و این ستایش نه در فرم و نه در محتوا ،برجستگی ویژهای
نسبت به دیگران ندارد .عالوه بر این خاقانی بهصراحت میگوید ،پس از مدح
صدرالدین و جمالالدین خجندی در «ختمالغرایب» به موصل رفته است و این میتواند

از ختمالغرايب تا تحفهالعراقين

داللت کند بر اینكه نسخهای که خاقانی به عرا ق عجم بویژه اصفهان فرستاده بوده،
بهاحتمال زیاد مدیحهای مستقل در وصف اصفهان داشته و صدرالدین و جمالالدین را
نیز به نیكی ستوده بوده؛ چراکه نام این دو شخصیت در برخی نسخهها بیشتر تكرار
شده است (نك :بیلرت .)188 - 89 :1396 ،به گمان خاقانی در فرستادن نسخههای این
تحریر به اطراف و اکناف بیشتر به تغییر نام و یا تغییر جایگاه ستایش ممدوحان توجه
کرده است .وجود ممدوحان متعدد در برخی قسمتها و نیز جابهجایی برخی دیگر
شاهدی بر این دیدگاه است.
 3-1-1-2دومين تحرير تحفه

35

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،16شماره ،65پاييز 1398

دومین تحریر تحفه پس از این اتفا ق میافتد که خاقانی تصمیم میگیرد تا این اثر را به
جمال الدین موصلی اتحاف کند .خاقانی با زبان شاعرانه نكاتی در مقدمة تحفه دربارة
این تحریر میگوید که بسیار راهگشاست .او میگوید ،پس از سالها که این عروسان
خاطر تربیت میشدند «جهازی از جهاد نفسی ساخته شد و حلیتی از حالت شرعی
ساخته آمد» (خاقانی .)8 :1387 ،این جمالت صراحتا از تغییراتی (حلیت جدید) در تحریر
نخست حكایت میکند .او در ادامه بیشتر توضیح میدهد و میگوید ،روزی هاتف الهی
بهاو خطاب میکند که «این محسّناتِ محصّنات را حجاب بس است ،حجال طلب کن.
کفاف داری ،زفاف بساز» (همان .)8 :مراد او از «حجال» همان ساختار جدیدی است که
عروسان خاطر را برای فرستادن به شام آماده ،و البته اقرار میکند که «پیش از زفاف
طواف داده آمد» (همان)9 :؛ یعنی تحفه پیش از فرستادن به شام به سرزمینهای دیگری
فرستاده شده بوده است و نیز اذعان میکند بهرغم این سفر دست هیچ ممدوحی به
حقیقت بدین دوشیزگان نرسیده« ،هیچ نقّاب نِقاب ایشان ،سست نتوانست کرد» (همان:
 )9و حتی این را هم پیشبینی میکند ،اگر کسی مدعی شود که خاقانی این عروسان
خاطر را پیش از این به شوی داده ،بدانها تهمت بسته است« :اگر وقتی مریموار تهمتی
میشنیدند و یا عایشهکردار بهتانی میکشیدند بهآخر سپیدروی بر میآمدند» (همان.)9 :
تا اینجا روشن شد که خاقانی با تغییراتی در تحریر نخست ،آن را آماده ساخته است
تا به جمالالدین موصلی پیشكش کند؛ اما عمدهترین تغییرات این تحریر عبارت است
از :الف) افزودن مدیحههایی برای جمالالدین موصلی ب) افزودن مقدمة منثور.
احتماال خاقانی پس از اینكه تحریر نخست را به عرا ق و خراسان میفرستد و آنها،

آنچنانكه شایسته است مورد توجه ممدوحان واقع نمیشود ،تصمیم میگیرد ،تحفه را
بهنام جمالالدین موصل ی کند و البته در مجموعة این اثر تغییراتی ایجاد میکند و با
کمرنگ ساختن حضور ستودگان دیگر ،مدایحی را از جمالالدین به متن میافزاید .در
این روزگار خاقانی هنوز در شروان بوده و موفق به دیدار جمالالدین نشده است .با
اینكه در تحریر نهایی تحفه بهدست خاقانی تقریبا بسیاری از نشانههای این تحریر از
میان رفته است ،هنوز هم میتوان آثار محدودی از آن در نسخههای امروزی دید؛ مثال
در اوخر تحفه در قسمتی که در دستنویسهای کهن عنوان «فصل» را در بر دارد در
مدح جمالالدین موصلی میگوید:
مــیســازم در مضــیق شــروان

از نشــــرِ ثنــــاش نُشــــرة جــــان

از بس که کـنم سـماع ذکـرش

شـــد حاملـــه از صـــفات بكـــرش

ســمعم بــهطویلــههــای گــوهر

طــــبعم بــــهقمَطْرهــــای شــــكّر
(خاقانی)246 :1387 ،
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آشكار است که این قسمت ،پیش از دیدار با جمالالدین سروده شده است و
خاقانی اذعان میکند که تنها صفات نیكوی جمال را شنیده است و این مدیحه را در
شروان میسراید.
پس از تكمیل این تحریر ،خاقانی نسخهای از آن را برای جمالالدین میفرستد و
ظاهرا با پاسخ مثبت و خوشایند جمال روبهرو میشود که نشان میداد ممدوح جدید،
این اثر را پذیرفته است و بنا میشود تا خاقانی رسماً آن را بهنام جمالالدین موصلی
کند .این نكته را میتوان آشكارا در مقدمة تحفه دید:
عِقدی بساز و بر گردن بنات خاطر ببند که در سرحدّ شام ،شاهِ مكارم بر سر آمده
است که این عروسان را بهبهای گنجِ کاویان ،کاوین دهد و قدرِ این خوشعذرانِ
عذرا را بداند و حقّ این پردهنشینانِ نازْپرورد بشناسد (خاقانی.)8 :1387 ،

از این جمالت روشن میشود که پیش از نگارش مقدمه و اتحاف رسمیِ تحفه،
خاقانی تأیید ضمنی جمالالدین را دریافته است .میدانیم که خاقانی «مقدمه» را در کنار
دجله نگاشته است« :دوش بر لب دجله این تحیت تحریر میافتاد» (همان .)2 :زمان دقیق
نگارش تحفه همان سال  551ق است که خاقانی در قصیدة مردّف «صفهان» بیان میکند:
در سنة ثا نون الِف به حضرت موصـل

رانــدم ثــا نــون الِــف ســزای صــفاهان

صــاحب جبریــلْدم جمــالِ محمــد

کــز کــرمش دارم اصــطفای صــفاهان

از ختمالغرايب تا تحفهالعراقين

داد هـــزار اختـــرم نتیجـــة خورشـــید

آن بــهگُهــر ،شَــعریِ ســمای صــفاهان
(خاقانی)356 :1387 ،

این مبلغ دریافتی (هزار دینار) ،دقیقاً در مقدمة تحفه نیز اشاره شده است« :تو صد
هزار فرزند عجیب داری؛ اینك هریك را حلقه در گوش کن؛ نامِ غالمی برافكن و بها،
هزار دینار بر نِه» (خاقانی .)11 :1387 ،با این توضیحات روشن میشود که خاقانی در
مقدمه میگوید در برابر تحفه« ،هزار دینار» میخواهم در حالی که در قصیدة «صفاهان»
میگوید« ،هزار دینار» در سال « 551ق» گرفتهام؛ پس مقدمه پیش از اتحاف به تحفه
افزوده شده است .نتیجه اینكه خاقانی پس از فرستادن تحریر دوم نزد جمالالدین و
تأیید ضمنی او به موصل میرود و پیش از اتحاف ،مقدمة نثر را در کنار دجله مینویسد
و با افزودن آن به متن تحفه ،اصطالحا «مظنة» اثر خویش را بازگو میکند و
جمالالدین ،که بهحق معروف به «الجواد» بوده است بهتمامی بهای آن را میپردازد .تا
اینجا روشن شد که قسمتی از مدیحههای خاقانی در وصف جمالالدین و مقدمة تحفه
از افزودههای تحریر دوم است.
 3-1-1-3سومين تحرير تحفه

دانـــی کـــه بـــدان هـــدایتْآبـــاد

توفیــــق مــــدیحم از چــــه افتــــاد؟
(خاقانی)247 :1387 ،

ابیات بعد نشان میدهد ،مراد خاقانی از «هدایتآباد» همان «موصل» است که در
قصیدة «صفاهان» هم بدان اشاره کرده است:
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سومین و آخرین تحریر تحفه پس از سفر حج خاقانی و به سال  552ق در شروان تهیه
شده است .در شواهد متعددی تحفه میتوان یافت که نشان میدهد تحریر نهایی آن
پس از سفر حج و پس از اتحاف اثر در سال  551ق تهیه شده است؛ مانند اشاره به قران
 582ق که خاقانی میگوید سی سال دیگر واقع خواهد شد (نك :خاقانی.)144 :1387 ،
باکسر عدد  30از سال  582ق به سال  552ق دست خواهیم یافت و این نشان میدهد این
قسمت در این سال ( 552ق) سروده شده است.
الف) اشارة خاقانی بهتغییرات در متن تحفه پس از سفر موصل
در آخرین فصل تحفه ،ابیاتی هست که خاقانی در آنها آشكارا میگوید ،پس از
سفر موصل تغییراتی در متن تحفه انجام داده است؛ این فصل با این بیت آغاز میشود:
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در سنة ثا نون الف به حضرت موصـل

رانــدم ثــا نــون الــف ســزای صــفاهان
ج

(خاقانی)356 :1378 ،

پس «هدایتآبادی» ،که خاقانی در آن توفیق مدیح یافته ،همان «ثنا» خوانی او در
سال « 551ق» در «موصل»است .استفاده از ضمیر اشارة «آن» نشان میدهد که این قسمت
بیرون از موصل یعنی در «شروان» و پس از ستایشْخوانی او در سال  551ق است.
او در ادامة این بیت می گوید ،آفتاب گوهری را از مجلس جمال موصلی دزیده و
بهخاقانی میگوید که آن را به خازنان خاطر خویش بسپارد؛ اما پس از چندی بهدلیل
دزدی مورد سیاست برجیس (قاضی فلك) قرار میگیرد و در نتیجه از خاقانی
میخواهد ،آن گوهر را به موصل بازگرداند .در ابیات بعد خاقانی بهصراحت میگوید
مرادش از «گوهر دزیده شده توسط آفتاب» همان «تحفه» است که از آن جمالالدین
است و میگوید:
گمبــودة اوســت حكمــش او راســت

چون یافت ،بهاش چون توان خواسـت؟
(خاقانی)356 :1387 ،
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یعی تحفه از آن جمال است و بهرغم افزودن یها و ساختار جدید ،بهایی در برابر آن
نمیتوان درخواست کرد؛ .پس این قسمت پس از حج و اتحاف رسمی تحفه بهجمالالدین
بهمتن افزوده شده است .در همیین قسمت است که خاقانی میگوید:
مــدحش بــه ازیــن نگســترد کــس

ایـــن تحفـــه ،عـــرا ق و شـــام را بـــس

گـــر خـــاطر پـــاک را کنـــد حـــثّ

ایــن تحفــه ،کراســهایســت مُحــدَث
(خاقانی)248 :1387 ،

به احتمال زیاد و خالف نظر بسیاری از پژوهشگران ،تحفه در این بیت بهمعنای
«هدیه و پیشكش» نیست و چون این قسمت پس از سفر حج و عرا ق خاقانی سروده
شده است ،خاقانی برای این تحریر جدید نام «تحفه» را برمیگزیند که در منابع نزدیك
به روزگار او نیز همین نام را میتوان یافت و ما آن را در بخش «ختمالغرایب یا
تحفهالعراقین» بیشتر بررسی خواهیم کرد.
ظاهرا در این تحریر است که تصاویر دقیق مكه و حوالی آن ،اعمال عمرانی
جمالالدین موصلی در مكه ،مدینه و پیرامون آنها (مانند آبرسانی بهعرفات در سال  551ق)
به متن افزوده شده است .سرودن این بخشهای افزوده شده و جابهجایی قسمتهای

از ختمالغرايب تا تحفهالعراقين

مختلف و رسیدن به ساختار نهایی و امروزین تحفه ظاهرا در چهل روز انجام شده
است؛ همان که خاقانی در فصل نهایی تحفه بهآن اشاره میکند:
مــن آن همــه گــوهر از ســرِ کلــك

رانـــدم بـــهچهـ ـلْ صـــباح در ســـلك
(خاقانی)247 :1387 ،

 3-2بازة زماني سرايش تحفه

بررسی بازة زمانی ت حفه ،یكی از نكات ارزشمندی است که برخی ابهامات متن را
روشن خواهد ساخت که این بخش با «بررسی دیدگاه پژوهشگران» آغاز میشود.
 3-2-1ديدگاه پژوهشگران دربارة بازة زماني سرايش تحفه

 3-2-2بررسي و نقد ديدگاه پژوهشگران دربارة بازة سرايش تحفه

خاقاتی دو جا در مقدمة تحفه به زمان سرایش آن اشاره کرده است؛ اما ظاهرا این دو،
همدیگر را نفی میکند :نخست در میانة مقدمه در وصف تحفه میگوید:
سالها این ابكارِ افكار و عوانسِ اوانس در خِدرِ خاطر ،تربیت میگرفتند و در قناع
قناعت میبودند و فروغ فراغت میپذیرفتند و «البیض قد عَنِستْ و طالَ جراءُها» تا
جهازی از جهادِ نفسی ساخته شد و حلیتی از حالت شرعی پرداخته آمد (خاقانی،
)8 :1387

و یا در قسمتی دیگر میگوید:
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در میان پژوهشگرانی که به تاریخ سرایش تحفه پرداختهاند دو دیدگاه عمده وجود دارد:
دیدگاه نخست ،تحفه را محصول یكسال میداند؛ البته این «یكسال» متغیر است؛ مثال
فروزانفر و عالی عباسآباد (مصحح تحفه) آن را محصول  551ق میدانند (نك :فروزانفر:1387 ،
 631و  629و خاقانی )26 -27 :1386 ،و غفارکندلی آن را مولود  552ق میداند (نك :کندلی
هریسچی )270 :1374 ،و آموزگار ،آن را نتیجة « 12ماه» تالش خاقانی در میانة  550ق تا
 549ق میداند (نك :آموزگار .)59 :1333 ،دیدگاه دوم براساس دو تاریخ بر تخت نشستن
محمودبن محمد ملكشاه و تاریخی ،که خاقانی در قصیدة مردف به «اصفهان» دربارة
ختمالغرایب میگوید بهدست میآید و تحفه را محصول پس از  548ق و پیش از  551ق
میداند و بازة دقیقی برای سرایش آن معلوم نمیکند (نك :خاقانی .)41 :1387 ،بهنظر
میرسد هیچ یك از این دیدگاهها به صواب نیست که در بخش بعد آنها بررسی و نقد
خواهیم میشود.

در جمله مدتها این بكران را در بازار زمانه طواف میبود .آری قاعده چنانست؛
چون بكری را از حجرة پدر به حجلة داماد برند ،اول بر کوچهها و بازارها
بگذرانند .این بكرانِ حاملْصفت را یكچندی در بازارِ عرا ق و خراسان طواف
میبود؛ پس به حضرت شام زفاف افتاد (همان.)9 :

این جمالت و دو قید بسیار با اهمیت «سالها» و «مدتها» در این دو گفتار نشان
می دهد که این اثر در طول چندین سال سروده شده و پس از آن نیز خاقانی مدتها
بهدنبال ستودهای میگشته است تا آن را بدو اتحاف کند.
دوم خاقانی در انتهای ابیات تحفه بهمدت زمان سرایش آن اشاره میکند:
مــن آن همــه گــوهر از ســرِ کلــك

رانـــدم بـــهچهـ ـلْ صـــباح در ســـلك
(خاقانی)247 :1387 ،
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مرادش این است که این ابیات را در «چهل روز» سروده است.
نتیجه اینكه اغلب پژوهشگرانی که دربارة بازة تولید این اثر اظهار نظر کردهاند،
معموال به تاریخ قصیدة اصفهان ( 551ق) و به بازة چهل روزة سرایش قسمتی از تحفه،
که خاقانی در انتهای این اثر گفته ،توجه کرده و آن را محصول یكسال دانستهاند؛ حال
اینكه واقعیت غیر از این است و نسخة مصحَّح و کاملی که امروزه ما از تحفه در اختیار
داریم ،محصول بازة طوالنی و بیش از یكی دوسال است .بهنظر میرسد خاقانی بخشی
از تحفه را سالها پیش از  551سروده بوده است که آن را میتوان تحریر نخست و نه
چندان کامل از تحفه دانست و سخن خاقانی و تأکید بر قید «سالها» به همین بخش
تحفه ناظر است که در واقع پایه و اساس تحریر نهایی و نسخة امروزی آن است؛ اما
گفتار او در متن که میگوید در مدت «چهل صبح» تحفه را سروده ،همان بخش
نهاییای است که پس از سفر حج آن را به بخشهایی افزوده که از پیش سروده است و
در واقع شهرت سفرنامه بودن تحفه بههمین قسمت مربوط است.
در بخش بعدی به بازة زمانی درست سرایش تحفه پرداخته میشود.
 3-2-3بازة زماني درست سرايش تحفه با تکيه بر شواهد درونْمتني

در متن تحفه اشارات متعددی است که اگر پژوهشگر با ذهن و زبان خاقانی انس داشته
باشد بدرستی میتواند او را به بازة سرایش اثر ،رهنمون باشد .در این مجال تالش شود

از ختمالغرايب تا تحفهالعراقين

با پرداختن به اشارت تاریخی خاقانی به بازة زمانیِ درستِ سرایشِ این اثر دست پیدا
کنیم.
 3-2-3-1ستايش کافيالدين عُمَر (د 545ق)

در مقالة ششم در ستایش عموی خویش کافیالدین عُمَر گوید:
او مشـــــرِف و ذات او مشـــــرّف

او کـــافی و دســـت او ســـخیْکـــف

داروده و عطـ ـرْبخشِ جـــان اســـت

همچـــون عیســـی وجیـــه از آنســـت

لعنــتْگــرِ دشــمنان مــن اوســت

صــد رحمــت بــاد بــر چنــین دوســت
(همان)209 :

استفاده متعدد از ساخت «مضارع» نشان میدهد این قسمت در روزگاری سروده
شده که عمویش در قید حیات بوده است و مشخص است که کافیالدین عُمَر ،عموی
خاقانی در  545ق در میگذرد .جالب این است که این قسمت از مدیحة کافیالدین در
اقدم نسخ «وین» نیست و این میتواند دالی باشد بر حك و اصالح خاقانی در متن .او
در مدیحة دیگری که با عنوانی جدا و پس از چند صفحه برای عمویش سروده است از
درگذشت عمویش خبر میدهد و میگوید:
دانســت کــز اهــل نطــق بیشــم

از شــــــادی آن بمُــــــرد پیشــــــم

زیــن کلبــه بــه کلبــة بقــا رفــت

زان عــــالم بــــود بازجــــا رفــــت
(همان)217 -218 :

استفاده متعدد از ساخت «ماضی» نشان میدهد که این قسمت پس از  545ق سروده
شده است.
 3-2-3-2حبس يا گرفتاري

خاقانی در مقالة ششم در بخش «نهایةالشكوی فی حسب حاله» به وقایعی اشاره میکند
که نشان از گرفتار شدن و احتماال حبس او دارد:
در بحـــر بـــال فتـــادهام پســـت
چــون مــریم ،گــاهِ تهمــتِ قــوم
دربســـته ز بـــیمِ ســـر ،زبـــان را
تنـــگ آمـــد بـــر دلـــم شـــماخی

حیران چو صدف ،نـه پـای و نـه دسـت
برخوانــــده «فَلــــن أکلّــــمَ الیــــوم»
بگشـــــــاده در از درون ،بیـــــــان را
گلخــــن جــــایی بــــدین فراخــــی
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چون پای دلـم بـه گـنج درکوفـت

ســـالم در بیســـت و پـــنج درکوفـــت

41


زنــدانِ مــن اســت مســكنِ مــن
نـــــزدم ز رونـــــدگانِ عـــــالم
وای ار قـــدمی نهـــم بـــهراهـــی
بـــدگوی ،گِـــره زنـــد بـــر آن آه

هــــر مــــوی ،موکّــــلِ تــــنِ مــــن
درنگذارنـــــــد ،بـــــــاد را هـــــــم
آه ار ز جگــــــر بــــــرآرم آهــــــی
سربســـته بـــرد بـــهحضـــرتِ شـــاه
(همان)210 -213 :
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بیت چهارم از این ابیات (تنگ آمد بر دلم شماخی) در نسخة ایاصوفیا ،که کهنترین
نسخة مقدمهدار تحفه است ،نیامده است و این تغییر معنادار (حذف مكان سرایش)
نسبت به دیگر نسخه میتواند حاصل دخل و تصرف خود خاقانی باشد.
در نگاه اول احساس میشود ،این بخش نیز مانند شواهد بسیار دیگری در تحفه و
دیوان ،همان اظهار نارضایتی دائمی خاقانی است؛ اما با کمی دقت روشن میشود در
این ابیات ،اشاراتی است که نشان از اتفا ق ویژه دارد .خاقانی در این ابیات میگوید
مورد تهمت واقع شده است و بسیار احساس خطر میکند؛ درنتیجة آن برای حفظ جان،
زبان خود را بسته است .در ادامه میگوید در شماخی محصور شده است و بهکسی
اجازة دیدار او را نمیدهند و نمیتواند قدم از قدم بردارد و هرچه میکند خبر آن را به
شاه میرسانند.
مانند این سخنان و تصاویری نزدیك بهآن را میتوان در قصیدهای از دیوان دید:
یعقـــوبْدلـــم ،نـــدیمِ احـــزان
او در چَـــهِ آب بـــود از اخـــوّت
چــون صــفر و الِــف ،تهــی و تنهــا
شـــنگرف ز اشـــك مـــن ســـتاند
بســـپرده شـــدم بـــهپـــایِ اعـــدا

یوســــفْصــــفتم ،مقــــیمِ زنــــدان
مــــن در چَــــهِ آتشــــم ز اخــــوان
چــون تیــر و قلــم ،نحیــف و عریــان
صـــــورتگرِ ایـــــن کبـــــودْ ایـــــوان
مســــپار مــــرا بــــهدســ ـتِ نســــیان

(خاقانی)364 – 349 :1378 ،

در همین قصیده دربارة تهمتی که بهاو زدهاند میگوید:
تصــنیف نهــاده بــر مــن از جهــل
گفتــــا ز بــــرای عشــ ـقْبــــازی

الحــــق اولیســــت آن بــــه بهتــــان
ببریدســـــــتند مـــــــویِ بهمـــــــان
(همان) 349 :

در این ابیات نیز خاقانی خود را گرفتار زندانی توصیف میکند که باعث آن اخوان
هستند؛ پس از آن نیز خود را تنها و بیکس و گرفتار تهمت توصیف میکند و از
ممدوح (موفقالدین عبدالغفار ،صاحبالجیش) میخواهد که او را نجات دهد .سبك

از ختمالغرايب تا تحفهالعراقين

این قصیده نشان می دهد که محصول دوران جوانی خاقانی است؛ عالوه بر این قرینة
دیگری نیز در قصیده هست که همین موضوع را تأیید میکند .خاقانی در این قصیده از
همزمانی عید قربان و فصل نیسان (فروردین و اردیبهشت) سخن میگوید .با کمك
نرمافزار تطبیق تاریخ « »CALHدر مرکز ژئوفیزیك دانشگاه تهران ،ثابت میشود در
حدود سالهای  546و  545این تقارن برقرار بوده و بهاحتمال زیاد این قصیده در یكی از
این دو سال سروده شده است و این تاریخ با زمان سرایش این بخش از تحفه بسیار
نزدیك مینماید.
عالوه بر این دالیل ،خاقانی در منشآت نیز جمالتی دارد که همین تاریخ را تصریح
میکند .او در این نامه ،که خطاب به شخصی بهنام زینالدین است ،میگوید ،هیچ
دوست و جنسی در شروان ندارد و همه ناجنس هستند و پیوسته از تنهایی ،نامروتی و
تهمتهایی شكایت میکند که به او زدهاند و رنجهایی که کشیده است و در انتهای نامه
از رسواییای که بدان اسیر شده است سخن میگوید:

بیست و پنج سالگی خاقانی با سال  545ق برابر است .آشكار است که موضوع این
نامه و این بخش از تحفه و شاهد قصیده یكی است و نشان میدهد این حوادث در
حوالی سالهای  545ق یا  546اتفا ق افتاده است و تحریر این بخش از تحفه نیز باید به
همین سالها مربوط باشد.
 3-2-3-3پيش از تأهّل

درمقالة ششم در شكر پدرش گوید:
از بــ ـرّ خالیقــــم ســــبكبار

بـــــر مائـــــدة علـــــی نجّـــــار

او ضامن من بـه نـان و جامـه

مــن مــادحش از بنــان و خامــه

احــرار ،عیــال مــن بــه دانــش

من گشته بـه جـان عیـالِ خـوانش

جان صـرف کنـد بـر آرزویـم

گــر خــود همــه شــیرِ مــرغ جــویم
(همان)213 :
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دانم که خادم را بدان چشم نفرماید دید که روزگارش ،روزگاری بهدست رسوایی
جلوه کرده بود .بحمداهلل آن صیغت بگشت و آن صنعت درگذشت و روزگار آن
کسوت را در کارگاه آفرینش مطرّا کرد؛ بلكه تار و پودش از هم گسست و از نو
بافت و دایة سعادتش بعد از خمسة و عشرین باز در مهد آورید و بهرضاع عقلی
پرورید (خاقانی.)200 :1349 ،

این ابیات به احتمال زیاد در روزهایی سروده شده که خاقانی هنوز زن اختیار نكرده
و در خانة پدرش بهسر میبرده است .میدانیم ،همسر نخست خاقانی پس از درگذشت
فرزندش رشیدالدین و پس از یك دوره بیماری و فرسودگی در سال  571ق از دنیا
میرود .اشارتی در منشآت است که بهدلیل آن میتوان سال حدودی ازدواج خاقانی را
تعیین کرد .او می گوید بیست و پنج سال با همسر نخستش زندگی کرده است (نك:
خاقانی )102 :1349 ،؛ برهمین اساس اگر مدت زندگی مشترک را از سال فوت همسرش
کم کنیم به سال ازدواجش دست پیدا خواهیم کرد که سال  546ق است .بنابراین ،این
قسمت از تحفه باید پیش از سال  546ق سروده شده باشد.
 3-2-3-4آرزوي سفر

در مقالة چهارم می گوید ،قصد گزاردن حج داشته ،اما نارضایتی پدر و مادر سبب شده
است که او از تصمیمش بازگردد و خطاب بهکعبه میگوید:
امســال عزیمــت تــو مــیداشــت

لیــــك انــ ـدُه والــــدینْش نگذاشــــت
(همان)140 - 141 :

همین اشاره را در قصیدة اول دیوان خطاب بهعرا ق و خراسان دارد:
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ای عرا ق ،اهللجارک سخت مشعوفم بهتو
عذر من دانید کـه آخـر پایبسـتِ مـادرم

وی خراسان ،عمْرکاهلل سخت مشـتاقم تـو را
هدیــة جــانم روا داریــد بــر دســت صــبا
(خاقانی)2 :1378 ،

این قصیده نیز از سرودههای روزگار جوانی خاقانی است؛ چراکه ظاهرا هنوز فتنة
غز (در سال  548ق) اتفا ق نیفتاده است؛ زیرا بر اثر ناآرامیهای آن و اسارت سنجر و
استیالی غز تا سالها پس از آن ،سفر بهخراسان تقریبا برای خاقانی محال بوده است و
شواهد دیوان نیز این را تصریح میکند (نك :ترکی ،زیرچاپ.)100 /1 :
 3-2-3-5بر تخت نشستن سلطان غياثالدين محمد سلجوقي

خاقانی در مقالة سوم و در ستایش لشگرگاه سلطان غیاثالدین ابوشجاع محمدبن
محمود ملكشاه میگوید:
آوازه شد اندرین کهـنْ فـرش

کالسّــلطان اســتوی علــیالعــرش
(همان) 89 :

این بیت در واقعة بهتخت نشستن سلطان سروده شده است و میدانیم که
غیاثالدین محمدبن محمود پس از بیلیاقتی برادرش ملكشاه در نخستین ماهِ سال

از ختمالغرايب تا تحفهالعراقين

 548ق در همدان به سلطنت میرسد و در سال  554ق در سی و دو سالگی از دنیا
میرود (نك :الحسینی یزدی)119 –126 :1388 ،؛ پس این بخش به احتمال زیاد در محرم
سال  548ق سروده شده است.
 3-2-3-6يورش غُز

خاقانی در مقالة دوم از ماتم خراسان ،که همان یورش غُز باشد ،یاد میکند و خطاب
به آفتاب میگوید:
تــــو خســــتة مــــاتم خراســــان

مــــن بســــتة دارِ ظلــــمِ شــــروان

تــو ز انـدُهِ آن طــرف بــه وســواس

کـــان مولـــد تُســـت و مســـقطالـــراس
(همان) 32 :

این واقعه به تصریح تواریخ در سال  548ق اتفا ق افتاده است (نك :البنداری االصفهانی،

 1318ق)257 :؛ پس به احتمال زیاد این قسمت باید محصول حدود همین سال ( 548ق)
باشد.
 3-2-3-7فعاليتهاي عمراني جمالالدين موصلي (اصفهاني)

وام اســت ز زر بــیشــمارت

برکعبـــــه هـــــزار پیلـــــوارت

گــر تــو تــوی از مكــانِ مكــه

زرّیــــن کنــــی آســــتانِ مكــــه
(خاقانی)192 :1387 ،

این واقعه دربرخی از منابعی که به تاریخ مكه پرداختهاند ،گزارش شده است.
جمالالدین موصلی در تاریخ  549ق داخل کعبه را با طال و نقره آراست و در سال  551ق
دری از طال برای کعبه ساخت و نام المقتفی خلیفة عباسی را بر آن نگاشت (نك:
الفاسی 172 -173/1 :2008 ،و ابنالفهد.)514 -515/2 :2005 ،
ب) آبرسانی بهعرفات و آبادانی در آنجا
در بادیـــه رانـــی از کرامـــات

بحــری ز چهــار جــوی جنّــات
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خاقانی در تحفه بهفعالیتهای متعدد جمالالدین اشاره میکند ،بهاحتمال زیاد ،این بخش
از افزودههای پس از سفر حج در سال  551ق است .در ذیل به خدمات جمالالدین و
تاریخ دقیق آنها اشاره میشود:
الف) زرین کردن آستان کعبه توسط جمالالدین موصلی
خاقانی در ابیاتی خطاب به جمالالدین به این واقعه اشاره میکند:
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مصنع سازی ز حـوض کـوثر

مرتـــع کنـــی از بهشـــتِ انـــور

میــلِ عرفـــات ســـازی از زر

ریگــش همــه دانــههــای گــوهر
(خاقانی)193 :1387 ،

در منابع آمده است که جمالالدین موصلی در سال  551ق منبعهای آبی در عرفات
ساخت و با قوم بنیشعبة ،که دراین ناحیه ساکن بودند و همیشه آب را بر حجاج
میبستند ،تفاهمنامهای میبندد تا با دریافت مبلغی پول ،آب را بر حجاج قطع نكنند و
بهاین وسیله به آبادانی عرفات همت گماشت (نك :ابنالفهد .)518/2 :2005 ،استفاده از
ساخت مضارع «میکنی ،میرانی و میسازی» نشان میدهد که این بخشها در همین
سال سروده شده است.
ج) ساختن بارهای گرد مدینةالنبی
از قلــة قــاف ســنگش آرنــد

بـــــاره ز ســـــتاره برگذارنـــــد

صــد ،بــاره برآورنــد بهتـــر

صـــــدباره ز بـــــارة ســـــكندر
(خاقانی)194 :1387 ،
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مطری (د  741ق) و سمهودی (د  911ق) (سمهودی معموال در نگارش تاریخهایش به
اثر مطری نظر داشته است) ،دیوارسازی جمالالدین را متعلق به سال  540ق میدانند
(المطری 208 :2005 ،و السمهودی .)270/2 :2006 ،این زمان با تاریخ کارهای دیگر
جمال الدین در مكه سازگار نیست .عالوه بر این استفاده مكرر خاقانی از ساخت
«مضارع» نشان می دهد در روزگار خاقانی این باره در حال ساخت بوده است؛ همچنین
از ابیات خاقانی اینگونه فهمیده میشود که ساخت این دیوار یا پس از کارهای عمرانی
جمال الدین در مكه بوده و یا همزمان با آن .احتماال این تاریخ ( 540ق) در نسخهها و یا
بهدست مؤلف اشتباه ضبط شده است .عالوه بر این کعكی (م  1376ق) نیز ،که بهصورت
پژوهیدهتری بهتاریخ مدینه پرداخته در مورد ساخت باره توسط جمال در این تاریخ
( 540ق) تردید کرده است (نك :کعكی 1419 ،ق.)332/5 :
از متن تحفه روشن میشود ،جمالالدین موصلی کارهای دیگری نیز در مكه و
مدینه انجام داده است؛ اما ظاهرا برخی از آنها در تواریخ نیامده است؛ مانند ساختن پلی
از منا به مشعر که چهارده طا ق داشته و برخی دیگر از آنها در منابع آمده است؛ اما

از ختمالغرايب تا تحفهالعراقين

تاریخ دقیق آنها مشخص نیست؛ مانند ساختن پوشش جدید برای کعبه که خاقانی در
این بیت (خطاب بهجمالالدین) بدان اشاره میکند:
تا خلعت کعبه هم تـو سـازی

اَعـــــالمِ خلیفتـــــی طـــــرازی
(خاقانی)191 :1387 ،

قزوینی هم در آثارالبالد بدون ذکر تاریخ بدان اشاره کرده است (نك :القزوینی.)462 :1389 ،

 3-2-3-8خَسف و قِران

همان گونه که پیش از این اشاره شد ،خاقانی در مقالة چهارم بهخسفی اشاره میکند
که بناست سی سال دیگر اتفا ق بیفتد:
در گـــوش مقلّـــدان احـــوال

دادنــد خبــر کــه بع ـدِ ســی ســال

سرّیست بـهسـیر اختـران ،در

خسفیست بهبیست و یك قران ،در
(خاقانی)144 :1387 ،

 3-3نامهاي متفاوت تحفه

تا پیش از پیدایش نسخة وین ،پنداشته میشد ،ختمالغرایب و تحفهالعراقین نام دو اثر
جدای خاقانی است و حتی مرحوم سجادی متن ناقصی را در مجلة فرهنگ ایرانزمین
بهنام ختمالغرایب و منسوب بهخاقانی منتشر کرد (نك :سجادی .)155 –187 :1354 ،سالها
بعد ،پس از پیدا شدن دستنویس کهنِ وین ،مرحوم افشار دربارة ختمالغرایب تصحیح
سجادی مینویسد« :احتمال ضعیف شاید بخش افتاده و مفقود از تحفهالعراقین (= ختم
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مراد خاقانی از خسفی که بناست سی سال دیگر اتفا ق بیفتد ،همان خسفِ حاصل از
قران مشهور  582ق است (نك :قفطی 571 -572 :1371 ،و جرفادقانی 420 :1374 ،و ابناسفندیار،
  :1366ق  2و  .)154/ 3آنچه گذشت نشان میدهد ،نسخهای که امروزه ما از تحفه در
اختیار داریم در بازة زمانی طوالنی سروده شده و نقطة آغاز آن پیش از  545ق ،سالِ
درگذشتِ عموی اوست و نقطة پایانی آن سال  552ق خواهد بود و جمعا تحفه در طول
بیش از هفت سال سروده شده است .علت طوالنی بودن این دوره ،نسخهای است که
امروزه ما از این اثر در اختیار داریم .بهنظر میرسد این نسخه برگزیدهای از تحریرهای
متفاوتی است که در مناسبتهای گوناگون و در طول سالها نگارش یافته ،و خاقانی در
هر برهه با حك و اصالح تحریر پیشین ،صورت جدیدی از این اثر ،پدید میآورده
است .در بخش بعدی به سومین پرسش این جستار پاسخ داده میشود.

الغرایب) سرودة خاقانی باشد» (خاقانی )22 :1385 ،یا در احتمال دیگری بیان میکند که
شاید بتوان یكی از این دو نسخه (نسخه تصحیح سجادی و نسخه وین) را ختمالغرایب و
دیگری را تحفهالعراقین بدانیم (همانجا)؛ اما بعدها با پژوهش بیشتر روشن میشود که
این اثر (ختمالغرایب تصحیح سجادی) نیز مانند مصباحاالرواح از آن بردسیری است
(نك :عطار 496 :1388 ،و وفایی.)177 :1389 ،

از آنجا که نام ختمالغرایب بر پیشانی دستنویس وین ثبت شده و متن آن همان
تحفهالعراقین شناخته شدة خاقانی است ،پژوهشگران نتیجه گرفتهاند که این اثر به دو
نام شهرت داشته است .اکنون در اینكه این اثر دو نام داشته ،تردیدی نیست؛ اما پرسش
باقیمانده این است که آیا هر دو نام برگزیدة خاقانی است یا خیر.
آموزگار ،بیخبر از نام ختمالغرایب ،تحفه را نامی میداند که قدما و شعرا بر این اثر
گذاشتهاند و البته نام درست و تمام این اثر را «تحفهالخواطر و زبدةالنواظر» میداند (نك:
آموزگار.)55 :1333 ،
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دو مصحح دیگر تحفه ،یعنی عالیِ عباسآباد و صفریِ آ ققلعه بر این باورند که نام
اصلی این اثر ختمالغرایب است و نام تحفهالعراقین احتماال بر ساختة دیگران و شهرت
این اثر در منابع پس از آن است (نك :خاقانی 23 :1386 ،و خاقانی .)43 :1387 ،البته در این
میان برخی دیدگاههای عجیب را نیز میتوان دید؛ مثال دیدگاهی که میگوید یكی از
این دونام (ختمالغرایب و تحفهالعراقین) احتماال با بدخوانی ،بدنویسی و یا جابهجا
نویسی بهجای دیگری بهکار رفته است (نك :گیل .)37 :1389 ،پژوهش ما نشان میدهد،
این اثر در تحریرهای متفاوت حداقل سه عنوان داشته که عبارت است از  :ختمالغرایب،
تحفهالعراقین و تحفهالحرمین.
 3-3-1ختمالغرايب

ختمالغرایب نامی است که خاقانی برای تحریر نخست آن برگزیده است که به عرا ق و
خراسان فرستاده بود و در این روزگار هنوز خاقانی به موصل نرفته است .ناگریزیم
ابیات قصیده «صفاهان» را دوباره مرور کنیم:
آنـــك خـــتمالغرایـــب آخـــر دیدنـــد

تــا چــه ثنــا رانــدهام بــرای صــفاهان

مــدح دو فــارو ق دیــن چگونــه نبشــتم

صدر و جمـال آن دو مقتـدای صـفاهان

در سنة ثا ،نون ،الِف بـه حضـرتِ موصـل

رانــدم ثــا ،نــون ،الِــف ســزای صــفاهان

از ختمالغرايب تا تحفهالعراقين

صـــاحب جبریـــلْدم جمـــالِ محمـــد

کــز کــرمش دارم اصــطفای صــفاهان

داد هـــزار اختــــرم نتیجـــة خورشــــید

آن بــهگُهــر ،شَــعریِ ســمای صــفاهان
(خاقانی)356 :1387 ،

 3-3-2تحفهالعراقين

به احتمال زیاد خاقانی این عنوان را برای تحریر دوم اثر برگزیده است که به جمالالدین
اتحاف میکند؛ چرا که تا پیش از این زمان ( 551ق) خاقانی به عرا ق عرب سفری نكرده
است .بسیار بعید بهنظر میرسد که اگر این عنوان برگزیدة خاقانی نبود ،اینگونه در
منابع کهن شناخته میشد.
ظاهرا کهنترین منبعی که بهنام تحفهالعراقین اشاره کرده ،لبابااللباب عوفی است:
«خاقانی منشی کلماتِ حسّان بود؛ بدان روی حسانالعجم نام یافت؛ چنانكه در
تحفهالعراقین ذکر پدر خود میکند» (عوفی .) 366 : 1391 ،این اثر حدود  618ق تألیف شده
است و فاصلة آن با دستْنویس وین حدود  25سال است؛ یعنی لبابااللباب عوفی 25
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چنانكه مالحظه میشود در این ابیات ،خاقانی از «ختمالغرایب» یاد میکند و
می گوید در آن مدح اصفهان و صدرالدین و جمالالدین خجندی سروده است و پس از
آن میگوید در  551ق در موصل بوده است؛ یعنی پیش از  551ق ،ختمالغرایب را سروده
است .جالب این است که او میگوید در  551ق در موصل هم ،مدح اصفهان گفته و
دیگر نامی از «ختمالغرایب یا تحفهالعراقین» و اتحاف آن نمیبرد؛ چراکه تحریری از
این اثر را پیشتر به عرا ق عجم و به احتمال زیاد به اصفهان برای صدرالدین خجندی
فرستاده بوده است و اگر میگفت در موصل نیز آن را تقدیم جمال کرده است
بهگونهای اعتراف بهگناه بود و لذا از آن یادی نمیکند .نتیجه اینكه مدح خاقانی در
ختمالغرایب و تاریخ حضور او در موصل هیچ ارتباطی با هم ندارد و این ظاهرا از
برداشتهای ناصواب و مشهور است .چنانكه پیش از این هم اشاره شد از شواهد دیگری
پی میبریم که این اثر (مشخصا تحفهالعراقین) در سال  551ق به جمالالدین موصلی
پیشكش شده است؛ مانند دریافت هزار دینار در عوض تحفه در قصیدة «صفاهان» که
خاقانی در مقدمة منثور و پیش از اتحاف نیز این مبلغ را از جمال درخواست کرده بود.
در میان منابع ،گفتار خاقانی در قصیدة «صفاهان» و عنوان نسخة وین ،که کهنترین
نسخة تحفه است به «ختمالغرایب» اشارت میکند.

سال پس از نسخة وین ،عنوان تحفهالعراقین را برگزیده است .نسخة کهن ایاصوفیا ،که
کهنترین نسخة مقدمهدارِ تحفه است ،نیز عنوان «تحفهالعراقین» را در ترقیمه دارد (نك:
خاقانی 791 ،ق)139 :؛ عالوه بر اینها ،آثار ذیل نیز ،همه بهنام تحفهالعراقین اشاره کردهاند:
بهارستان جامی (تألیف  892ق) ،مجالسالنفائس امیرعلیشیر نوایی (تألیف 896ق) حبیبالسیر
خواندمیر (تألیف  930ق) ،نسخه خطی تحفهالعراقین کتابخانة ملی برلین (کتابت  943ق)،
نسخة خطی تحفهالعراقین کتابخانة آستان قدس (کتابت  950ق) ،کشفالظنون حاجی
خلیفه (تألیف  ق ،)11هفت اقلیم رازی (تألیف  1018ق) ،تذکرة خیرالبیان سیستانی (تألیف
 1019ق) ،مجالسالمؤمنین شوشتری (تألیف ابتدای  ق  ،)11مرآهالخیال لودی (تألیف ،)1102
خزانة عامرة آزاد بلگرامی (تألیف  ق ،)12بهارستان سخن شاهنوازخان (تألیف  1192ق)،
تذکرة آتشكده آذر بیگدلی (تألیف  1193ق) ،مخزن الغرائب هاشمی(تألیف  1218ق) و
منظراالولیاء اسرار تبریزی (تألیف  ق )13؛ (نك :جامی 101 :1367 ،و نوایی 332 :1323 ،و
خواندمیر 642/2 :1380 ،و خاقانی 943 ،ق :ب  302و خاقانی 950 ،ق :ب 1و حاجی خلیفه:1941 ،
 369/1و رازی 1448/3 :1378 ،و سیستانی 143/1 :1397 ،و شوشتری 620/2 :1377 ،و لودی:1377،
 24و آزاد بلگرامی 315/1 :1393 ،و شاهنوازخان 250 :1388 ،و آذر بیگدلی 36/1 :1337 ،و هاشمی
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سندیلوی 2/2 :1968 ،و اسرار تبریزی .)222 :1388 ،اذعان منابع متعدد از روزگار بسیار نزدیك
بهخاقانی تا امروز نشان میدهد ،این نام نیز بهاحتمال زیاد مانند ختمالغرایب بر ساختة
خاقانی است و در روزگار حیات او نیز این اثر به همین نام مشهور بوده است؛ آن
چنانكه در ابیات پایانی تحفه نیز صراحتا میگوید:
مدحش بـه ازیـن نگسـترَد کـس
گــر خــاطر پــاک را کنــد حــثّ

ایـن تحفـه ،عـرا ق و شـام را بـس
این تحفـه ،کراسـهایسـت مُحـدَث
(خاقانی)248 :1387 ،

اصرار بر این واژه (تحفه) میتواند کامال معنادار باشد؛ زیرا عالوه بر متن دوبار
دیگر در مقدمه نیز آمده است« :این تحفه تذکرهایست بل که تبصرهای عقالء وقت را»
(خاقانی )1 :1387 ،و در میانة آن دوباره میگوید« :ناظم این تحفه حسانالعجم الخاقانی
الحقایقی وقتی خدمت این سلطان دریافت و بهحلّتِ این شحنه برسید ،حاضر این
دارالملك گشت» (همان.)6 :
 3-3-3تحفهالحرمين

این عنوان نیز میتواند گزینش خود خاقانی برای تحریر نهایی ،پس از حج باشد .البته

از ختمالغرايب تا تحفهالعراقين

این نام نیز مانند «ختمالغرایب» بسیارْکم در منابع منعكس شده و تنها عنوان مثنوی
خاقانی در دو نسخة ارزشمند و دقیق آستان قدس ( 847ق) و پاریس (حدود  ق )9تحفه-
الحرمین است این عنوان در نسخة آستان قدس ( 847ق) دو بار تكرار شده است (نك:
خاقانی 847 ،ق :ب  383و ب  )309و در نسخة پاریس تنها یك بار در شمسة آغازین آمده
که قدری نیز مخدوش شده است؛ اما عبارت «الحرمین» به آشكاری در آن دیده میشود
(نك :خاقانی ،ح  ق :9ب.)1

منابع
 آخسیكتی ،اثیرالدین؛ ديوان اشعار؛ تصحیح رکنالدین همایون فرخ ،تهران :اساطیر.1389، آذر ببیگدلی ،لطفعلی بیك؛ تذکرة آتشکده؛ با مقدمة جعفر شهیدی ،تهران :نشر کتاب،.1337
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 .4نتيجه
این پژوهش کوشید تا با مراجعه به آثار خاقانی و منابع کهن و اصیل ،برخی ابهامات در
ارتباط با تحفهالعراقین را پاسخ گوید .برخی از نتایج این جستار عبارت است از:
 .1تحفه حداقل سه تحریر داشته و خاقانی در دو مرحله ،قسمتهایی را بهمتنِ
نخستین افزوده و در هر مرحله بخشهایی از متن پیشین را نیز ویرایش کرده است.
نخستین تحریر آن برای ستودگانی در عرا ق و خراسان تهیه شده و دومین تحریر آن در
سال  551ق و در موصل بهجمالالدین موصلی اتحاف ،و تحریر نهایی آن نیز پس از
گزاردن حج سال  551ق در شروان تهیه شده است.
 .2بازة زمانی سرایش تحفه (بر اساس نسخة مصحَّح امروزین) ،بسیار طوالنیتر از
آن است که پژوهشگران بیان کردهاند .این اثر در طول بیش از هفت سال سروده شده و
علت آن نیز تهیه شدن متن از تحریرهای متفاوتی است که هر یك در بازة زمانی
خاصی تولید شده بوده است.
 .3در منابع مختلف سه نام برای مثنوی خاقانی میتوان یافت که عبارت است از:
ختمالغرایب ،تحفهالعراقین و تحفهالحرمین .این مجموعه بهاحتمال زیاد توسط خود
خاقانی نخست ختمالغرایب و بعد تحفه نامیده شده که با سفر خاقانی بهعرا ق عرب
نخست بهتحفهالعراقین و پس از حج بهتحفهالحرمین مشهور گشته است.
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 آزاد بلگرامی ،میرغالمعلیبن نوح؛ خزانة عامره؛ تصحیح هومن یوسفدهی ،تهران :مجلسشورای اسالمی.1393 ،
 آموزگار ،حسین؛ مقدمة تحفهالخواطر و زبدةالنواظر؛ تحفهالعراقین خاقانی ،تهران :روزنامةزندگی.1333 ،
 ابجدی ،میرمحمد اسماعیلخان؛ کليات ابجدي؛ تصحیح محمدحسین محوی ،هند :مدارسیونیورسیتی.1945 ،
ابناسفندیار ،محمدبن حسن؛ تاريخ طبرستان؛ تصحیح عباس اقبال آشتیانی ،تهران :پدیدة
خاور.1366 ،
 ابنالفهد ،عمَر؛ اتحافالوري بأخبار أمالقري؛ تحقیق محمد فهیم شلتوت ،مكة مكرمه:جامعة أمالقری2005 ،م.
 اسرار تبریزی ،محمدکاظمبن محمد؛ منظراالولياء در مزارات تبريز و حومه؛ تصحیح هاشممحدث ،تهران :مجلس شورای اسالمی.1388 ،
 البنداری االصفهانی ،علیبن محمد؛ تاريخ دولة آلسلجوق؛ مصر :شرکة طبع الكتبالعربیة، 1318ق.
 بیلرت ،آنالیویا فرمینا؛ شفاي غمگنان؛ پژوهشی در تحفهالعراقین حكیم خاقانی ،ترجمة کاظمفیروزمند ،تهران :نسل آفتاب.1396 ،
 ترکی ،محمدرضا؛ «تاریخ و شمار سفرهای حج خاقانی»؛ نامة فرهنگستان ،ش ،1394 ، 57ص .62 - 87
 ترکی ،محمدرضا؛ سرّ سرودههاي خاقاني؛ تهران :انتشارات سمت ،زیرچاپ. ترکی محمدرضا؛ «یك ممدوح ناشناختة خاقانی و نكتهای مهم دربارة نسخة لندن»؛ ادبفارسي ،ش  ،1393 ،14ص .41 – 60
 الثعالبی ،ابوسعد عبدالكریم؛ االنساب؛ تحت اشراف شرفالدین احمد ،حیدرآباد دکن :دائرة-المعارف العثمانیة1977 ،م.
 جامی ،عبدالرحمن؛ بهارستان؛ تصحیح اسماعیل حاکمی ،تهران :اطالعات.1367 ، جرفادقانی ،ابوالشرف ناصح؛ ترجمة تاريخ يميني؛ تصحیح جعفر شعار ،تهران :علمی وفرهنگی.1374 ،
 حاجی خلیفه ،مصطفیبن عبداهلل؛ کشفالظنون عن اسامي الکتب و الفنون؛ با مقدمةشهابالدین مرعشی ،بیروت :دار احیاء التراثالعربی1941 ،م.
 الحسینی یزدی ،محمدبن محمدبن محمدبن نظام؛ العُراضه في حکايهالسلجوقية؛ تصحیحمریم میرشمسی ،تهران :موقوفات محمود افشار.1388 ،

از ختمالغرايب تا تحفهالعراقين
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 خاقانی شروانی ،افضلالدین بدیل؛ منشآت؛ تصحیح محمد روشن ،تهران :دانشگاه.1349 ، خاقانی ،افضلالدین بدیل؛ ختمالغرايب (تحفهالعراقين)؛ بهکوشش و با پیشگفتار ایرج افشار،تهران :میراث مكتوب ،وین :آکادمی علوم اتریش.1385 ،
 خاقانی ،افضلالدین بدیل؛ تحفهالعراقين (ختمالغرايب)؛ تصحیح علی صفری آ ققلعه ،تهران:میراث مكتوب.1387 ،
 خاقانی ،افضلالدین بدیل؛ مثنوي تحفهالعراقين؛ تصحیح یحیی قریب ،چ دوم ،تهران :شرکتسهامی کتابهای جیبی.2537 ،
 خاقانی ،افضلالدین بدیل؛ تحفهالعراقين؛ نسخة خطی شمارة  ،1762ترکیه :کتابخانةایاصوفیا 791 ،ق.
 خاقانی ،افضلالدین بدیل؛ کليات خاقاني؛ نسخة خطی شمارة  ،4644مشهد :آستان قدسرضوی 847 ،ق.
 خاقانی ،افضلالدین بدیل؛ کليات خاقاني؛ نسخة خطی شمارة  ،2023برلین :کتابخانةسلطنتی 943 ،ق.
 خاقانی ،افضلالدین بدیل؛ تحفهالعراقين؛ نسخة خطی شمارة  ،19165مشهد :آستان قدسرضوی 950 ،ق.
 خاقانی ،افضلالدین بدیل؛ ديوان خاقاني؛ تصحیح ضیاءالدین سجادی ،تهران :زوار.1378 ، خاقانی ،افضلالدین بدیل؛ کليات خاقاني؛ نسخة خطی شمارة  ،1816پاریس :کتابخانة ملی،ح  ق.9
 خواندمیر ،غیاثالدین؛ حبيبالسير؛ با مقدمة جاللالدین همایی ،تهران :خیام.1380 ، رازی ،احمدامین؛ هفتاقليم؛ تصحیح سیدمحمدرضا طاهری «حسرت» ،تهران :سروش،.1378
 الرازی ،منتجبالدین علیبن بابویه؛ الفهرست؛ تحقیق جاللالدین محدث ارموی ،قم:کتابخانة مرعشی.1366 ،
 السبكی ،عبدالوهاببنعلی؛ طبقات الشافعيةالکبري؛ تحقیق محمود محمد الطناحی ،قاهره:دار احیاء الكتبالعربیة1964 ،م.
 سجادی ،ضیاءالدین؛ «ختمالغرایب» ،فرهنگ ايرانزمين؛ جلد اول تا بیستم ،بهکوشش ایرجافشار ،تهران :چاپخانة بهمن ،1354 ،ص .155 – 187
 السمهودی ،علیبن عبداهلل؛ وفاءالوفاء بأخبار دارالمصطفي؛ تحقیق خالد عبدالغنی ،بیروت:دارالكتبالعلمیة2006 ،م.
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 سیستانی ،ملكشاهحسین؛ تذکرة خيرالبيان؛ تصحیح عبدالعلی اویسی ،زاهدان :دانشگاهسیستان و بلوچستان.1397 ،
 شاهنوازخان ،میرعبدالرزا قبن میرحسین؛ بهارستان سخن؛ تصحیح عبدالمحمد آیتی وحكیمه دسترنجی ،تهران :انجمن آثا و مفاخر فرهنگی.1388 ،
 صفا ،ذبیحاهلل؛ تاريخ ادبيات ايران؛ چ هشتم ،تهران :فردوس.1378 ، عطار ،فریدالدین؛ االهينامه؛ تصحیح شفیعی کدکنی ،چ پنجم ،تهران :سخن.1388 ، عوفی ،محمدبن محمد؛ لبابااللباب؛ تصحیح عزیزاهلل علیزاده ،تهران :فردوس.1391 ، الفاسی ،الحافظ ابیطیب تقیالدین محمد؛ شفاءالغرام بأخبار بلدالحرام؛ تحقیق الدکتور علیعمر ،قاهرة :الثقافةالدینیة2008 ،م.
 فروزانفر ،بدیعالزمان؛ سخن و سخنوران؛ تهران :زوار.1387 ، القزوینی ،زکریابن محمدبن محمود؛ آثارالبالد و أخبارالعباد؛ بیروت :دارصادر 1389 ،ق. قفطی ،علیبن یوسف؛ تاريخالحکماء؛ بهکوشش بهین دارایی ،تهران :دانشگاه تهران.1371 ، کعكی ،عبدالعزیز؛ معالم المدينهالمنوره بين العماره و التاريخ؛ بیروت :مكتبة الهالل، 1419ق.
 کندلی هریسچی ،غفار؛ خاقاني شرواني ،حيات ،زمان و محيط او؛ ترجمة میرهدایتحصاری ،تهران :نشر دانشگاهی.1374 ،
 گیل ،کوشیار؛ «ختمالغرایب یا تحفهالعراقین ،نكتهای شاید مغفول»؛ گزارش ميراث ،ش ،38 ،1389ص .37 -37
 لودی ،شیرعلیخان؛ تذکرة مرآهالخيال؛ بهاهتمام حمید حسنی با همكاری بهروز صفرزاده،تهران :روزنه.1377 ،
 المطری ،جمالالدین محمدبن احمد؛ التعريف بما أنست الهجره من معالم دارالهجره؛تحقیق الدکتور سلیمان الرحیلی ،ریاض :دارة الملك عبدالعزیز2005 ،م.
 ناشناخته؛ المختارات من الرسائل؛ بهکوشش ایرج افشار ،تهران :انجمن آثار ملی.2535 ، نوایی ،امیرعلیشیر؛ مجالسالنفائس؛ بهسعی علیاصغر حكمت ،تهران :کتابخانة دانش.1323 ، وفایی ،افشین؛ «پژوهشهای تكراری نتیجة غفلت از پیشینة تحقیق»؛ نقد ادبي ،ش ،1389 ،9ص .177 -180
 هاشمی سندیلوی ،احمدعلیخـان؛ مخزنالغرائبب؛ تصـحیح محمـدباقر ،پاکسـتان :دانشـگاهپنجاب1968 ،م.



تأملي در ويژگيهاي نوع ادبي حکايت و تفاوت آن با قصه

*

دکتر مصطفي دشتي آهنگر

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه والیت

واژههايکليدي :روایت ،حكایت ،قصه ،انواع ادبی ،عنصر غالب

تاریخ دریافت مقاله1398/2/8 :
*

تاریخ پذیرش مقاله1398/10/15 :

نویسنده مسئول M.dashti_a@velayat.ac.ir
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چکيده
مسأله اصلی این مقاله ،ارائة تعریف دقیق حكایتهای ادبیات فارسی بر مبنای کاررفت ویژه
عناصر آن به شكل عنصر غالب است؛ زیرا یكی از مواردی که قالبهای ادبیات داستانی را از
یكدیگر متمایز میکند ،نحوه کاربرد عناصر داستانی است .این مقاله با شیوة تحلیل مقایسهای و
با بررسی تفاوتهای این دو نوع ،سعی میکند نوع ادبی حكایت را باز تعریف کند و تفاوتهای
آن را با قصه نشان دهد .بررسیها نشان داد کاررفت ویژه عناصر روایی ،ویژگیهای خاص ارجاع
به واقعیت ،آموزشی بودن و عدمانسجام ،نوع ادبی حكایت را از دیگر انواع داستانی ،بویژه
قصه ،متمایز میکند .در نهایت این مباحث مقدمهای است برای مباحثی از قبیل زمینههای
پیدایی انواع داستانی سنتی در فرهنگ ایرانی و دالیل افول آنها در روزگار معاصر.
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مقدمه
روایتهای داستانی ،امروزه بیش از دیگر انواع ادبی خوانده میشود .ادبیات داستانی
به طور عام به شكلهای گوناگونی در ادبیات فارسی بوده است .از سویی در متون مهم
سنتی مانند شاهنامه فردوسی ،داستانهای نظامی ،بوستان و گلستان سعدی و ...بروز یافته
و از سوی دیگر نیز در ادبیات معاصر و در قالبهایی مانند رمان ،داستان کوتاه و حتی
نمایشنامه و فیلمنامه .چنین گستره وسیعی از ادبیات داستانی ،نیازمند شناخت دقیق
انواع آن است و این شناخت در حوزههای مختلف فرهنگی ،اجتماعی و ادبی اهمیت
زیادی دارد.
در باب انواع جدید داستانی مانند داستان کوتاه و رمان از آنجا که انواعی بهشمار
میرود ،هم مطالب مفصلی در غرب نوشته شده  -و طبعا به فارسی راه یافته  -و هم
الگوهای داستانی ترجمه شده به فارسی تا حد زیادی حدود و ثغور این انواع را
مشخص کرده است؛ اما در باب شناخت انواع داستانی بومی مانند حكایت و قصه،
مطالب علمی چندانی وجود ندارد؛ شاید به این دلیلِ تلقی عمومی که مسأله پیچیدهای
نیست؛ هم چنین تالشهای پژوهشگران برای انطبا ق این انواع با انواع مشابه غربی نیز
چندان راهگشا نیست؛ زیرا این انواع کامال بومی است و با انواع مشابه در فرهنگهای
دیگر تفاوت دارد.
یكی از مهمترین مسائل ادبیات داستانی فارسی ،شناخت ویژگیهای انواع داستانی
بومی فرهنگ ایرانی است و در این زمینه ،طبعا توجه به قصه و حكایت اهمیت بسیار
دارد .اینكه حكایت چیست و چه تعریف دقیقی از آن میتوان ارائه کرد ،اصوال این نوع
را میتوان از نوع ادبی قصه متمایز کرد و اگر اینگونه است تفاوتها و شباهتهای اصلی
آن با نوع ادبی قصه چیست؛ زمینه های خاص پیدایش این انواع در فرهنگ ایرانی
چیست و چرا امروزه کمتر متنی در این انواع تولید میشود و اینكه چكونگی رویارویی
خوانندگان امروز با این انواع چگونه است؟ همه این سؤاالت با اندکی دقت بر این
انواع در ذهن پدید میآید؛ اما آنچه در این مقاله بدان پرداخته شده ،تعریف حكایت و
ارائه حدود تقریبی بر مبنای عنصر غالب برای این نوع است تا بتوان آن را از انواع
دیگر متمایز کرد .به هرحال توجه به این دو نوع ادبی ،حتی اگر سرانجام نتوان آن دو را

تأملي در ويژگيهاي نوع ادبي حکايت و تفاوت آن با قصه

دقیقا از هم متمایز کرد ،دستکم میتواند نشاندهنده چگونگی تحول نوع ادبی قصه به
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تاريخچه بحث
در باب شناخت و تعریف حكایت و قصه ،پژوهشی نشده است .نزد قدما حكایت،
تمثیل ،قصه ،داستان و ...در معنای روایت داستانی بهکار میرفته است و آنها تفاوت
معنایی خاصی در این زمینه قائل نبودهاند .در کتابها و مقاالت معاصر در باب ادبیات
داستانی و انواع ادبی نیز ویژگیهای کلی این انواع ارائه شده است که نه فقط دقیق
نیست ،بلكه گاه متناقض هم هست.
حكایت از ریشه «حكی ،یحكی» در عربی به معنای وصف کردن است .شمیسا در
باب ریشه لغوی حكایت میگوید این لغت در اصل به مفهوم شبیهسازی و تذکار
داللت میکند (شمیسا )202 :1389 ،؛ از این دیدگاه ،حكایت در معنی عامش با محاکات
(ممسیس) مدنظر ارسطو ارتباط پیدا میکند؛ اما حكایت در معنی مصطلح ،قطعهای
روایی است که آغاز ،میانه و پایان دارد .میتوان گفت پرکاربردترین نوع ادبی در نثر و
حتی قسمت اعظمی از شعر فارسی ،حكایتها است .بسیاری از کتابهای ادبیات سنتی
فارسی از مجموعه ای از حكایتها تشكیل شده ،و در بسیاری دیگر نیز به فراخور
موضوع ،حكایت یا حكایتهایی نقل شده است.
در تعاریف حكایت و قصه ،معموال بین این دو نوع ادبی تفاوتی قائل نشدهاند.
میرصادقی در ادبیات داستانی ،حكایتهای اخالقی را زیر مجموعه قصه دانسته است که
تناقضی آشكار با تعریف قصه نزد خودش دارد .وی در ابتدا قصه را خالقانه میداند و
میگوید در آن جنبههای خیالی از جنبههای واقعی مهمتر است (میرصادقی.)15 :1389 ،
سپس قصه را اینگونه تعریف میکند« :به آثاری که در آنها تاکید بر حوادث
خار قالعاده بیشتر از تحول و پرورش آدمها و شخصیتهاست ،قصه میگویند .در قصه
محور ماجرا بر حوادث خلقالساعه میگردد» (همان .)44 :این مطالب در باب قصه
نمیتواند بسیاری از حكایات را در بربگیرد و الزم است پیوسته از این تعریف عدول
شود .اینكه گفته شده در قصه جنبههای خیالی از واقعیت مهمتر است نیز با بسیاری از
حكایتهای داستانی فارسی همخوانی ندارد .قسمت عمدهای از شاهكارهای ادبیات
فارسی مانند حكایتهای گلستان و بوستان و مثنوی و  ،...آشكارا در این حد از تعریف
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نمیگنجد .همچنین این مطلب نیز ،که حوادث قصه خلقالساعه است نیز با بسیاری از
این داستانها مطابقت ندارد .نمیتوان تصور کرد که مثال داستان دقوقی در مثنوی معنوی
یا شیخ صنعان عطار مطابق باشد؛ بنابراین الزم است داستانهای ایرانی را بهگونهای دیگر
تقسیمبندی کرد .امثال چنین تعاریفی ،متونی مانند گلستان سعدی ،سمك عیار و
کلیلهودمنه را انواعی از قالب ادبی به نام قصه میداند (همان.)83 :
سیما داد نیز حكایت را قصه دانسته و در برابر اصطالح  Taleنهاده و آن را به
حكایت عامیانه و حكایت لطیفهوار تقسیم کرده است .او ،هم داستانهای هزارویكشب و
سندباد نامه و هم داستانهای متونی مانند گلستان و فرج بعد از شدت را در ذیل
حكایت طبقهبندی کرده است (داد)203 :1382 ،؛ این در حالی است که در ادبیات غرب،
 Taleروایتی نوشتاری (نظم یا نثر) یا شفاهی است به نثر و شبیه داستان کوتاه و لحن
صدای حكایتکننده را ارائه میکند؛ درونمایه آن ساده ،اما روش ارتباطگیری آن ممكن
است پیچیده و ماهرانه باشد .کادن ،روایتهای داستانی امثال موآم و فاکنر را در ذیل این
نوع قرار میدهد (.)Cudden, 1984: 683
نوع داستانی دیگری نیز در ادبیات غرب رواج دارد که با حكایت نزدیكیهایی دارد و
آن روایتی داستانی است که  Anecdoteنام دارد؛ شرح و گزارش داستانی شخصی.
ظاهرا آوردن اینگونه حكایات در خالل روایتهای شعری و داستانی شایع بوده است.
جانسون آن را نوعی تاریخ خصوصی یا منتشر نشده میداند ( .)ibid, 41-42نوع
داستانی دیگری که با این دو متفاوت است Conte ،است .ویژگی این نوع ،اندکی خیالی
بودن و مطایبهآمیزی است و گاهی هم تمثیلی و اخالقی بودن .از آنجا که کادن میگوید
تا حدی شبیه نوول است و با مثالهایی که میآورد ،مشخص میشود که این نوع
داستانی ،روایت داستانی نسبتا بلندی است ( )ibid, 154و به این دلیل با حكایتهای ادب
فارسی تفاوت دارد .آنچه در ادبیات فارسی از حكایت مد نظر ماست در غرب تاحدی
به  Anecdoteشباهت دارد؛ به این دلیل که این نوع داستانی در غرب بسیار تاریخی و
واقعی است و همانگونه که از تعریف کادن هم برمیآید ،جنبههای خیالی در آن لحاظ
نشده؛ اما واقعیت این است که حكایتهای فارسی را نمیتوان یكسر از عنصر خیال
عاری دانست و از این دیدگاه شاید به  Taleنزدیك باشد .به هرحال در ادبیات فارسی،
حكایت با این انواع داستانی ادبیات غرب انطبا ق دقیقی ندارد و شاید بتوان آن را
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آمیزهای از همه آنها دانست .حكایتهای ادبیات فارسی در آمیختگی خیالانگیزی و
واقعیت ،اخالقی بودن و تمثیلی بودن با  ،Conteدر غلبه تاریخی و واقعی بودن به
 anecdoteو در کوتاهی به  Taleشباهت دارند.
شمیسا حكایت را معادل داستان کوتاه در ادبیات قدیم ،و معادلهای ادبیات التین آن
را  Anecdote, Tale, Recitو  Conteدانسته است .او نمونههای این نوع ادبی را در
ادبیات فارسی ،آثاری چون مثنوی معنوی ،بوستان ،گلستان ،فرج بعد از شدت و...
دانسته است؛ به حكایتهای تاریخی و زندگینامهای هم اشاره کرده و حكایت را بهطور
کلی موجز ،حاوی دقیقه یا نكته و غالبا تمثیلی به لحاظ ساخت ساده و به جهانبینی
کهن مربوط دانسته است .معلوم نیست که چرا وقتی در آغاز ،آن را معادل داستان کوتاه
دانسته است در پایان آن را امروزی شده رمان میداند (شمیسا.)202 -201 :1389 ،
واضح است که شمیسا  ،ویژگیهای مشخص و ملموستری را برای این نوع برشمرده
و جالب اینكه آن را از نوع قصه جدا کرده است .نكته دیگر اینكه آن را به جهانبینی
قدیم مربوط می داند ولی توضیح بیشتری نداده است و مشخص نیست منظور او از این
سخن دقیقا چیست .همچنین بهنظر نمیرسد غالب حكایات فارسی هم تمثیلی باشد.
حسن ذوالفقاری در مقاله «طبقهبندی قصه /داستانهای سنتی فارسی» ،پس از بررسی
آرای قصهشناسان و پژوهشگران سنتی و معاصر (البته همانگونه که از مقاله نیز
مشخص است ،قدما در این زمینه آرای خاصی ندارند) ،تقسیمبندی پژوهشگران معاصر
(محجوب ،میرصادقی ،مارزلف) در باب روایتهای داستانی فارسی را ذکر میکند .وی بعد از
تحلیل و نقد تقسیمبندیهای مختلف یازده یا دوازده تقسیمبندی را به اعتبارهای مختلف
ارائه میکند ( 11مورد در چكیده و نتیجهگیری عنوان شده 12 ،مورد در متن مقاله «ص )»43-36؛
(ذوالفقاری .)36 :1388 ،تقسیمبندی به این اعتبارات ،اگرچه میتواند نكات پیچیدهای را
روشن کند ،همچنان ادامه مسیری است که پیوسته در پی متكثر کردن طبقهبندیهای
روایتهای داستانی سنتی است در حالی که این مقاله قصد دارد عمده این تكثرات را در
دو نوع ادبی کلی قصه و حكایت طبقهبندی کند .نكته مهم این است که ذوالفقاری
حكایت را از دید انواع ادبی ،نوعی مستقل در ذیل قصه تعریف ،و دیگر انواع قصه را
نیز انواع افسانه ،اسطوره ،متل ،مثل و مقامه ذکر کرده است.
در دانشنامه فرهنگ مردم ایران آمده که حكایت از انواع کوتاه داستان در ادبیات شفاهی
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و کتبی است .جعفری و خدیش در این دانشنامه ،حكایت را واجد جنبه خبری میدانند
که درباره حوادث ،شخصیتها ی تاریخی یا مكانهای جغرافیایی است .در اینجا ،حكایت
از قصه و افسانه متمایز و بویژه بر جنبه خبری آن تأکید میشود؛ همچنین نویسندگان
ذکر میکنند که وجوه تخیلی حكایت نسبت به قصه و افسانه بسیار کمتر ،ساختار آن
ساده و از نظر حجم نیز کوتاه است (جعفری و خدیش .)553 :1394 ،این منبع از معدود
منابعی است که بین قصه و حكایت تفاوت قائل شده است و بهرغم مختصر بودن،
ویژگیهای مهمی از حكایت را ذکر میکند که آن را از دیگر انواع ادبی متمایز کرده
است.
فرهنگ ادبیات فارسی ،قصه را در دسته ادبیات شفاهی قرار داده است و محور آن
را حوادث خلقالساعه و گاه محیرالعقول میداند .شخصیتها از رویدادها تأثیری
نمیپذیرند و پیرنگ ضعیفی دارد و فاقد رابطه علی و معلولی است .همچنین در
تعریف آن اتفا ق نظر نیست و برخی آن را در ردیف داستان و رمان و عدهای معادل
حكایت و افسانه شمردهاند (شریفی .)1344 :1396 ،مشخص نیست که منظور از حوادث
خلق الساعه دقیقا چیست (اگرچه در تعاریف مربوط به ادبیات داستانی زیاد دیده
میشود) .همچنین از آنجا که قصهها معموال اهداف آموزشی داشته است این حكم
کلی ،که شخصیتها از رویدادها تأثیر نمیپذیرند تا حدودی کلیگویی بهنظر میرسد.
دایرةالمعارف اسالمی نیز حكایت را جداگانه در ادبیات فارسی ،عربی و ترکی
بررسی کرده است .در باب حكایات ادبیات فارسی آمده است که اصل آن یا ایرانی یا
یونانی و یا عربی است و حكایات را یا صرفا تخیلی ،یا واقعی یا نیمه تخیلی و نیمی
واقعی دانسته است .گاهی حكایتها تمثیلی ،و گاهی گوینده یكی از قهرمانان داستان
است .شیوه حكایت در حكایت هم در ادبیات فارسی شاید در ادبیات هندی ریشه
داشته باشد .همچنین این مقاله به دستههای مختلف حكایت در ادبیات فارسی پرداخته
است؛ مانند حكایتهای حیو انات ،صوفیان ،حكایتهای تاریخی ،طنز ،امثال و مقامات
(افشاری.)720 -717 :1385 ،
1

 .2انواع ادبي و عنصر غالب
بحث در باب انواع ادبی به ارسطو و کتاب بوطیقا بازمیگردد .در دوران جدید هم
مطالب جدی و علمی در این باب با نوشتههای فرمالیستهای روس آغاز شد .فرمالیستها
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در بحث از انواع به مفهوم عنصر غالب توجه کردهاند .عنصر غالب ،مرکزیت متن را
پدید میآورد و اثر در آن متبلور و منسجم میشود .عنصر غالب در پیشزمینه و بقیه
عناصر در پس زمینه قرار میگیرد (سلدن .)56 :1373 ،منظور از عنصر غالب ،عامل
برجسته اثر هنری است که بقیه عوامل را شكل میدهد و به اثر ،خاصیت میبخشد
(ر.ک :نیوتن .)82 -80 :1378 ،از آنجا که نمیتوان تعریف ثابتی از نوع ادبی خاصی ارائه
کرد ،پژوهشگران( ،پس از نظریات فرمالیستها و بویژه یاکوبسن) از اصطالح عنصر
غالب برای تعیین حدود انواع کمك گرفتند؛ مثال وقتی در بحث از تفاوت نوع ادبی
قصه و حكایت سخن به میان میآید در حكایت ،ارجاع به واقعیت در مرکز و پیش
زمینه است و عنصر غالب بهشمار میرود و حوادث غیرواقعی و تخیلی در پس زمینه و
حاشیه؛ در حالی که این وضعیت در نوع ادبی قصه معكوس است .بنابراین توجه به
عنصر غالب در تشخیص نوع ادبی بسیار اهمیت دارد .تلقی عمومی خوانندگان از انواع
مختلف ،ناخودآگاه زمانی شكل می گیرد که هنگام خواندن متن به ویژگیهایی خاص
برمی خورند .این ویژگیها معرف و شاخص نوع ادبی است با قید یك شرط مهم .از
آنجا که ممكن است این ویژگیهای خاص در متون و انواع دیگر هم وجود داشته باشد،
فقط زمانی ،سازنده نوع ادبی خاصی خواهد بود که به شكل عنصر غالب بروز کند؛
یعنی به شكل عنصری که در آن نوع ادبی ،بیش از انواع دیگر بسامد داشته ،و برجسته
باشد .این ویژگیها هم شامل شكل بیرونی و هم بر مختصات درونی متن ناظر است.
طبقهبندی به صرف صورت یا محتوا ،گاهی باعث مشكالتی در طبقهبندی و تلقی از
انواع شده است .چنین نگرشی باعث شده است که سرنوشت دو نوع ادبی قصه و
حكایت به هم گره بخورد .تینیانوف اشاره میکند که تمایل این است که انواع براساس
حجمشان نامگذاری شوند .او این نكته را اثبات تعریف انواع بر مبنای نظامی غیر از
نظام ادبی میداند .او و دیگر فرمالیستها این نگرش را رد میکنند (تینیانوف در تودوروف،
 .)142 :1392پورنامداریان این نگرش را در ادبیات فارسی نیز صاد ق میداند و میگوید
معمول این بوده که طبقهبندی انواع یا براساس شكل و یا بر اساس معنا صورت
میگرفته است .تقسیمبندیهای شكلی کمتر و طبقهبندی معنایی بیشتر دچار نوسان
میشود (پورنامداریان .)8 :1386 ،اگرچه از نظر شكلی بین حكایت و قصه تفاوت چندانی
نیست از نظر محتوایی ،این دو نوع ادبی متعلق به دو نظام متفاوت مغفول مانده در
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ادبیات داستانی است .در ادامه مهمترین تفاوتهای این نظامهای مختلف بررسی شده
است.
فرمالیستها همچنین به این نكته توجه کردهاند که انواع از بین نمیرود بلكه در هر
دورهای یكی از انواع بر دیگری برتری بیشتری مییابد .علت کنار رفتن یك نوع و
غالب شدن انواع حاشیهای ،میتواند دالیل مختلفی داشته باشد (ر.ک :شمیسا)28 :1389 ،؛
اما مهمترین دلیل ،تفاوتهای کارکردی انواع با یكدیگر است .رفتهرفته ،برخی از انواع،
کارکردهایشان را از دست میدهند و به حاشیه میروند و انواعی تكاملیافتهتر با
کارکردهای جدید رو میشوند؛ همانگونه که امروزه نوع ادبی حكایت کاربرد
گذشتهاش را ندارد؛ زیرا وجه آموزشی ادبیات کمرنگتر شده است؛ این همان بحثی
است که می تواند تحول نوع ادبی قصه به حكایت را توجیه کند؛ نیاز به نوع آموزشی
جدیدی که بتواند بر مخاطب تأثیر بیشتری داشته باشد ،نوعی که از تكامل نوع قبلی
بهدست آمده است .از این دیدگاه ،ولك و وارن یكی از ارزشهای مطالعه انواع را توجه
به تحول یا تكوین درونی ادبیات میدانند (ولك و وارن .)271 :1390 ،تینیانف نیز نوع را
پدیدهای تكاملی و تاریخی می داند .انواع با تغییر ارزشها و ویژگیها تغییر میکند (دارم،
.)7 :1381

بررسي ويژگيهاي حکايت
اگرچه ارائه تعریفی جامع ،که بتواند همه حكایتهای کهن فارسی را دربر بگیرد ،دشوار
است بهطور کلی میتوان حكایتهای مكتوب فارسی را اینگونه تعریف کرد« :حكایت،
روایت واقعی یا نیمهواقعی نسبتا کوتاهی است که غالب ا اجزای آن انسجام چندانی ندارد
و اهداف آموزشی دارد» .در باب این تعریف ذکر چند نكته ضروری است:
 .1حكایت ،روایت است .روایت ویژگی خاصی دارد که اگر حكایت این
ویژگیها را نداشته باشد ،طبق این تعریف حكایتی وجود ندارد .همچنین
حكایت معموال ساختاری هرمی شكل دارد؛ به این معنا که ابتدا در یك یا چند
جمله کوتاه آغاز میشود؛ سپس در داستان با تمهیداتی ،گرهافكنی یا سؤال
ایجاد ،و در نهایت این گره باز میشود یا سؤاالت به پاسخ میرسد.

تأملي در ويژگيهاي نوع ادبي حکايت و تفاوت آن با قصه

 .2حكایت ممكن است واقعی باشد (به این معنی که راوی خاطرهای را مستقیم
یا با واسطه نقل میکند؛ مانند بعضی از حكایتهای گلستان و بوستان سعدی) و
یا نیمهواقعی.
 .3نامنسجم است .انسجام از ویژگیهای انواع داستانی متأخرتر مانند داستان کوتاه
است و نامنسجم بودن از اینرو اهمیت دارد که میتواند باعث تمایز این دو
نوع شود.
 .4معموال حكایتها به قصد آموزش نوشته شده است نه سرگرمی .منظور از هدف
خاص در ارائه حكایت ،معموال همین آموزش است و این ویژگی باعث تمایز
این نوع از قصه میشود.
این ویژگیهای چهارگانه ممكن است در انواع داستانی دیگر نیز باشد؛ اما همانگونه
که ذکر شد ،کار رفت 2هریك از این چهار ویژگی بهعنوان عنصر غالب اهمیت دارد.
اکنون ویژگیهای چهارگانه حكایت با دقت بیشتری بررسی میشود.

 2-1-1واقعشدگي

منظور از واقعشدگی ،واقع شدن متن در بافت است؛ بافت زبانی و غیرزبانی .منظور از
بافت زبانی ،تمام آن چیزهایی است که زبان بر متن تحمیل میکند .بر این مبنا ،استفاده
از بعضی لغات ،دخالت لهجهای خاص منطقهای که متن در آن پدید آمده و ...میتواند
بافت زبانی را تشكیل دهد؛ اما بافت غیرزبانی مفهومی وسیعتر دارد؛ مواردی مانند
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 2-1روايت بودگي
چیستی روایت و ارائه تعریف جامع و مورد اتفا ق همگان ،چنان دشوار است که مارتین
مكوئیالن برای تعریف روایت مجبور میشود هشت تعریف را ذکر کند که همگی به
برخی از ویژگیهای روایت اشاره میکنند؛ اما هیچیك تعریف قطعی و نهایی نیست
(مكوئیالن)513 :1395 ،؛ از این رو ،بهتر است به جای تعریف روایت ،عناصر بنیادین آن را
برشمرد .کاری که دیوید هرمن در عناصر بنیادین روایت انجام داده و چهار عنصر
اصلیای را ذکر کرده است که هر روایت باید بهطور تقریبی واجد آن باشد:
واقعشدگی ،توالی رویدادها ،جهانپردازی/جهانپریشی ،همبومپنداری.
آنچه می تواند حكایت را از دیگر انواع روایت داستانی جدا کند ،هم چگونگی
کاررفت تكتك این عناصر است و هم چگونگی کنار هم قرار گرفتن آنها.

63


64


جهانبینی ،چگونگی تربیت و زندگی پدیدآورنده متن ،میزان دانش و تخصص
نویسنده ،وابستگی متن به نهادهای قدرت یا گفتمانی خاص ،سنتهای ادبیای که
پدیدآورنده در قید آن است؛ طیف مخاطبانی که متن برای آنها تولید شده است و . ...
بنابراین ،داستان حاصل تعامالت پیچیده میان آفریننده متن ،گفتمان (یا دیگر آثار
نشانهای) و مفسرانی است که مالحظات فرهنگی ،سازمانی ،گونهشناختی و ...خاصی
دارند (هرمن .)44 :1393 ،منظور هرمن از گفتمان ،اصطالحی در روایتشناسی است که
مجموعه رویدادها و موقعیتها ی روایت شده است به صورتی که به مخاطب ارائه شده
و شامل رسانه و فرم است (مكوئیالن .)501 :1395 ،برای تقریب به ذهن شاید بتوان آن را
همان شكل بیان متن ،تعبیر کرد .در واقع یكی از ویژگیهای متن بودگی این است که
ارتباطی نسبی بین این سه جزء باشد .چگونگی تعامل این سه جزء با یكدیگر از نكات
قابل توجه در روایت است .این سه جزء گاهی در تعاملی با فاصله یكسان از یكدیگر
قرار دارد و گاهی یكی از این سه جزء از دو جزء دیگر فاصله میگیرد (شكل )2؛ به
این ترتیب ،تفاوت فاصلهای بین این سه جزء میتواند از دید ادبی به خلق متون
داستانی متفاوت منجر شود.
شکل2
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در تحلیل هر متن داستانی ،میتوان به سه عنصر آفریننده ،گفتمان (متن) و مخاطب
توجه کرد که همیشه با فواصل مشخصی با هم ارتباط دارند؛ گاهی فاصله آنها با هم
یكسان است؛ گاهی مخاطب و آفریننده به هم نزدیك میشوند و هر دو از گفتمان
فاصله میگیرند؛ گاهی مخاطب و گفتمان به هم نزدیكند و هر دو با فاصله از آفریننده
قرار دارند و گاهی گفتمان و آفریننده بههم نزدیكند و مخاطب دور.
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در اینجا ،دور بودن یك جزء از دو جزء دیگر ،نشاندهنده اهمیت کمتر آن جزء و
برجسته شدن دو جزئی است که بههم نزدیكتر هستند.
الف) آفریننده و مخاطب بههم نزدیكند و گفتمان دور.
در این نوع متون ،گفتمان یا شكل بیان ،پیشپا افتاده و سطحی انگاشته میشود و آنچه
مهم است انتقال معنای مورد نظر به مخاطبانی خاص است .فرستنده با هر وسیله و
روشی در انتقال سعی میکند؛ مانند معلمی که با هر روشی سعی میکند مفاهیم مورد
نظرش را انتقال دهد .این نوع متون ،معموال ویژگی خاص ادبیای در سطح زبان ندارد
یا ادبیت آنها بسیار اندک است و در آنها «حادثهای در زبان» رخ نمیدهد .3آنچه باعث
برجستگی این متون می شود ،معنایی است که فرستنده قصد دارد برای مخاطبانی خاص
بفرستد؛ بنابراین از ویژگیهای این دسته از متون ،خاص بودن مخاطبان است.
برجستهترین نوع این متون در ادبیات فارسی کهن ،حكایات تعلیمی عرفانی است؛
مثال حكایتهای مثنوی معنوی  .این حكایات برای گروه خاصی (شاگردان) ارائه میشده
است؛ گاهی ،آنقدر ناگهانی بوده که موالنا آن را در جلسات درسش امال میکرده است
و شاگردان مینوشتهاند .موالنا در چندین نوبت اقرار میکند که شعر و ملزومات آن (در
اینجا گفتمان) برایش خوشایند نیست:
حرف و صوت و گفت را بـرهم زنـم

تا که بی این هر سـه بـا تـو دم زنـم
(مولوی)85 :1379 ،

این ناخوشایندی ،طبعا توجه او را به این عنصر-نسبتا -کم میکرده است .گاهی
موالنا در مثنوی از حكایاتی استفاده کرده است که با عفت عمومی سازگاری ندارد 4و
آنها را میتوان از این دید توجیه کرد که اصطالحا در جمع خصوصی گفته میشده و
برای عموم گفته نشده است .همچنین نكته مهم دیگر اینكه موالنا برای القای معنای
مورد نظرش ،ابایی از استفاده از چنین مطالبی نداشته و در بند گفتمانآرایی نبوده است.
حكایتهای آموزشی منظوم یا منثور دیگر نیز اغلب در این دسته جای دارد؛ .مثال در
حكایتهای حدیقهالحقیقه و یا داستانهای عطار ،شاعر درصدد زیبا کردن بیان داستانی
خود نیست .همچنین اغلب کتابهای تاریخی نیز چنین ویژگیای دارد؛ مثل ترجمه
تاریخ طبری ،زین االخبار ،سفرنامه ناصرخسرو و حتی تاریخ بیهقی .گاهی نیز
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حرف چه بـود تـا تـو اندیشـی از آن

حــرف چــه بــود خــار دیــوار رزان
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نویسندگان کتابهای تاریخی با فنی و متكلف کردن متن ،عمدا متن خود را از این دسته
از روایات خارج کردهاند؛ مثل کتابهای تاریخ جهانگشا و دره نادره.
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ب) گفتمان و مخاطب بههم نزدیكند و آفریننده از آنها فاصله دارد.
این نوع روایت داستانی ،بیشتر در ادبیات داستانی مدرن دیده میشود .در این متون،
گفتمان ،که نقطه اشتراک و واسطه یا به گفته هرمن ،رسانه بین آفریننده و مخاطب است
در اولویت قرار دارد و معنا و پیام مدنظر آفریننده آن در مرحله بعدی .اگر از
خوانندگان چنین متونی بخواهید درباره موضوع و معنای داستان توضیح بدهند ،احتماال
با پاسخهای سرراستی روبهرو نخواهید شد؛ زیرا متن بهگونهای آینهوار تعبیه شده است
که هرکسی در آن معنایی متناسب با خودش را میبیند.
در اینگونه روایتها ،آفریننده درصدد القای معنا بهشكلی غیرمستقیم است؛ بنابراین
حتیاالمكان سعی میکند از این چرخه سه جزئی کنارهگیری کند .این کار توسط
شگردهای زبانی متن ایجاد میشود که باعث کم شدن فاصله بین خواننده و گفتمان
می شود .این شگردها ،انواع تمهیداتی است که مخاطب را در آفرینش متن سهیم
میکند؛ مثل پرسش بالغی تشریكی (ر.ک دشتی)136 -119 :1395 ،؛ بنابراین در این نوع
روایت داستانی ،متن و خواننده در روند آفرینش معنا سهیم هستند و آفریننده به نظاره
تولید معنا از متن ،توسط مخاطب نشسته است.
در ادبیات فارسی ،نوع ادبی حكایت در این شكل روایت مجال بروز نیافته است؛ از
جمله به این دلیل که در حكایات ،آفریننده در پدید آمدن متن نقش مهمی دارد و
نمیتواند از آن کنارهگیری کند .داستانهایی مانند بوفکور ،شازده احتجاب و چراغها را
من خاموش میکنم میتوانند نمونه چنین روایتهایی در ادبیات فارسی باشند.
ج) گفتمان و آفریننده بههم نزدیكند و مخاطب دور.
در این نوع متون ،گفتمان و معنای مدنظر آفریننده با یكدیگر آمیخته شدهاند اما مخاطب
چندان اهمیتی ندارد؛ حتی نمیتوان بدرستی مخاطب را تشخیص داد .آمیختگی معنا و
زبان در اینگونه متون بهصورت مدرج از غلبه گفتمان بر آفریننده معنا و غلبه آفریننده
معنا بر گفتمان دیده میشود.
روایتهای داستانی متونی مانند شاهنامه فردوسی ،کلیلهودمنه و مرزباننامه،
خسرووشیرین و امثال آن از گونه این روایتها است.

تأملي در ويژگيهاي نوع ادبي حکايت و تفاوت آن با قصه

د) مخاطب ،آفریننده و گفتمان در فاصله برابر قرار دارند.
شاید روایتهای داستانی متونی مانند گلستان و بوستان سعدی را بتوان در این دسته جای
داد .ویژگی چنین روایتهایی استفاده در حد اعتدال گفتمان از شگردهای ادبی یا بهکار
گرفتن آنها در حدی است که هم مخاطب عادی با آن ارتباط برقرار کند و هم مخاطبان
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این متون ،زمانی پدید می آید که به انتقال مفاهیمی نیاز است از سمت مرجعی دانا و
فراگیر اما مبهم به سوی گیرندهای عام با فهم و درکی حداقلی ،فاصله زیاد فرستنده و
گیرنده ،باعث ایجاد شكاف بین مخاطب و آفریننده معنا میشود؛ از اینرو ،این متون
به تفسیر بهعنوان واسطه روند درک ،نیاز دارد .روایتهای کتابهای مقدس در این دسته از
متون قرار میگیرد .در کتابهای مقدس ،خواننده با اطالعاتی درباره امور جهان (اخبار
بزرگ) روبهرو میشود که اطالع از آنها برای اولین بار شگفتیآور است .در اینگونه
متون ،این اخبار بزرگ بدون هیچگونه ظرافت زبانی  -بویژه با دیدی درزمانی ،-عرضه
شده است؛ اما در کتابهای دینی متأخرتر از آنجا که بسیاری از این اخبار تكراری شده
بود و تازگی و شگفتی اولیه را نداشت برای تأثیرگذاری به ظرافتهای زبانی در سطح
گفتمان نیاز شد.
هدف اصلی این نوع ،انتقال معنای مورد نظر آفریننده به مخاطبانی است که شناخته
شده نیستند .در ابتدا انتقال معنا در این نوع روایتها به سادهترین شكل صورت میگرفته
است؛ اما وقتی همان روایتها در دورههای دیگر تكرار میشد ،کمکم گفتمان اهمیت
مییابد و پدیدآورندگان متون متأخر برای برجسته کردن معنا به زبان و شگردهای زبانی
احساس نیاز می کنند تا با کمك این شگردها بتوانند عادتی را از بین ببرند که بر اثر
خواندنهای مكرر ایجاد شده است؛ .اگرچه همچنان مخاطب ملموسی برای نویسندگان
5
مبهم و دور از دسترس این متون وجود ندارد.
شگردهایی مثل تعلیق در هزارویكشب یا استفاده از زبان حیوانات در کلیلهودمنه یا
ارائه اطالعاتی از آینده یا گذشته که مخاطبان بدانها دسترسی ندارند مانند کتابهای
مقدس ،شگردهایی است که در این نوع روایت بیشتر مشاهده میشود.
در نگاهی کلی ،بخش عظیمی از قصهها و افسانههایی که به شكل شفاهی وجود
داشته و بعدها مكتوب شده در این نوع روایت قرار میگیرد و معموال حكایات ،مجالی
در این نوع روایت ندارد.

فرهیخته (به یك معنا ،سهل و ممتنع) .آفریننده نه گفتمان را فدای نزدیكی به مخاطب و
القای مفاهیم مدنظرش میکند و نه مخاطب (که برای او مهم است) به آسانی آن را از
دست می دهد .امثال چنین متونی هم مخاطبان جدی از سوی فرهیختگان دارد و هم
مخاطبان بسیار از عوام.
به هرحال ،حكایات بیشتر در الگوهای «الف» و «د» مجال روایت یافته و قصه در
الگوی «ج» .الگوی «ب» هم خاص روایتهای داستانی مدرن و پسامدرن است .البته
گاهی ممكن است مواردی ،این دستهبندی را نقض کند یا روایتهایی واجد چند یا همه
انواع این ویژگیها باشد که در اینجا باید برای دستهبندی و اظهار نظر به عنصر غالب در
آنها توجه کرد.
 2-1-2توالي رويدادها
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ریكور اذعان میکند که روایت ،اصلیترین وسیلهای است که انسانها از طریق آن
زمانمندی را درک میکنند .همچنین از طریق تجربه کردن روایتها یاد میگیریم چگونه
زمان را سامان دهیم (مكوئیالن .)524 :1395 ،طی فرایند تجربههای انسانها از زمان،
رفتهرفته جنبههای مختلفی از زمان روایی کشف شده است .نظم و ترتیب ،تداوم و
بسامد از جنبه های زمان روایت است .آنچه در بحث از زمان در روایت قابل بررسی
است ،توجه به زمان در دو بعدی است که روایتپژوهان ،نامهای متفاوتی به آن دادهاند؛
از جمله فبیوال 6و سیوژت یا داستان و پیرنگ .7داستان رشتهای از رخدادها است که
براساس توالی زمانی و علّی خود بههم میپیوندد؛ و پیرنگ ،بازآرایی هنری رخدادها در
8
متن است ؛ بازآراییای با نظم زمانی متفاوت و بدون وابستگی علّی (مكاریك:1383 ،
 .)201بررسیهای زمانی روایت در پی تطبیق زمان در بعد داستان است با آنچه در پیرنگ
ارائه میشود؛ مثال ممكن است زمان در بعد داستان دچار آشفتگیهایی مثل جهش به
گذشته یا آینده باشد در حالی که همین رخدادها در بعد داستان ،تقویمی یا گاهشمارانه
است.
روایت بیانگر سیری از رویدادهاست که در چند مقطع زمانی و توسط شخصیتها در
گسترهای از دیگر مسیرهای ممكن ،ولی ناپیموده به فرجام رسیده است (هرمن:1393 ،
 .)46منظور هرمن از «گسترهای از دیگر مسیرهای ممكن ولی ناپیموده» ،امكاناتی است
که آفریننده داستان برای جابهجایی عناصر زماننما دارد .استفاده از هریك از این
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امكانها ،داستانی جدید میآفریند .همچنین هرمن در اینجا ،تفاوت وضعیت روایی را با
تشریح و توصیف بیان می کند .به نظر او تفاوت روایت و تشریح در این است که اولی
عینی و جزئی و دومی کلی و قانونمند است .تفاوت توصیف و روایت نیز در این است
که در توصیف زمانمندی و توالی ،اهمیتی ندارد؛ اما در روایت ،توالی رویدادها اهمیت
دارد (همان .)140 :نظر هرمن در باب اهمیت توالی رویدادها در حالی است که ریمون
کنان دو قاعده عمده ترکیب رخدادها را توالی زمانی و توالی علی و معلولی میداند
(ریمون-کنان .)29 :1387 ،بنابراین هرمن به روابط علی و معلولی اشاره نكرده است و
احتماال او وجود روایاتی را مفروض میگیرد که روابط علی و معلولی در آنها وجود
ندارد یا ضعیف است؛ مانند بسیاری از حكایات یا قصههای سنتی.
یكی از وجوه تمایز انواع داستانی کهن و نو ،نبود روابط علی و معلولی در توالی
رویدادهاست .در روایات داستانی متأخر  ،روایاتی که توالی در آنها بدون روابط علی و
معلولی اتفا ق بیفتد ،کم اهمیت قلمداد میشود؛ این در حالی است که در حكایات،
قصهها ،افسانه ها و دیگر انواع کهن ،گاهی حرکت از یك رخداد به رخداد بعدی بدون
توجه به علیت صورت میگیرد .بازنمایی توالی رویدادها در داستان در عنصر پیرنگ
شكل میگیرد .برای بررسی بیشتر توالی رویدادها در حكایات ،باید اصطالح پیرنگ
بررسی شود.
پیرنگ در اصل از هنر نقاشی وام گرفته شده و به معنای طرحی است که نقاشان
روی کاغذ میریزند و بعد آن را کامل میکنند .پیرنگ در داستان به معنی روایت
حوادث با تأکید بر رابطه علیت است (داد.)100 :1382 ،
ارسطو ضمن تعریف تراژدی به ساختاری اشاره میکند که شبیه ساختار پیرنگ
است .وی می گوید تراژدی تقلید عملی است که کامل ،تمام و دارای طول معین باشد و
منظور از تمام را چیزی می داند که دارای آغاز ،میانه و پایان باشد .آغاز این است که
ناگزیر پس از چیز دیگر نیاید ،ولی بالطبع پس از آن ،چیز دیگری باشد .پایان این است
که پس از چیز دیگر بیاید ولی پس از آن چیزی نباشد .وی سرانجام داستان خوب را
داستانی میداند که آغاز و انجامش با این قواعد مطابق باشد (ارسطو.)70 :1337 ،
در دوره معاصر ،نگرش غالب درباره پیرنگ معموال به تعریف ساده ولی کارامد
ای.ام فورستر در جنبههای رمان معطوف است .وی میگوید «داستان» روایت حوادث

براساس توالی زمانی ،و«پیرنگ» روایت رخدادها با تأکید بر علیت است .وی میگوید
«پادشاه مرد و سپس ملكه مرد» داستان است در حالی که در عبارت «پادشاه مرد و
سپس ملكه از غصه د ق کرد» ،پیرنگ لحاظ شده است؛ زیرا علت مرگ ملكه در آن بیان
شده است (فورستر.)118 :1369 ،
روایتشناسان نو ،بحث را درست از جایی که فورستر پایان میدهد آغاز میکنند.
مارتین درباره پیرنگ  ،عالوه بر توالی و علیت ،که از قدیم مورد توجه بوده است ،عنصر
سومی را نیز اضافه میکند و آن چیزی شبیه «باور» است؛ اما درباره آن زیاد توضیح
نمیدهد .وی درباره مثال فورستر میگوید غصه در شیمی و جانورشناسی علتی برای
مرگ نیست؛ هم چنین در جوامع امروزی مرگ پادشاه و ملكه در برابر مرگ دیگر آدمها،
جلوه گذشته را ندارد و عالقهای را برنمیانگیزد .مارتین سرانجام اینگونه نتیجه
می گیرد که شكلهای روایت ،مواردی از ارزشها و فرضیات کلی فرهنگی است؛
فرضیاتی مانند آنچه مهم ،پیش پا افتاده ،سعادتبار ،سوگناک ،خوب یا بد میدانیم (مارتین،
.)61 :1382
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تودوروف روایات را از دید علیت به دو دسته تقسیم میکند :روایت اسطورهای و
روایت ایدئولوژیك .10منظور او از روایت اسطورهای ،روایاتی است که در آنها
واحدهای کمینه علیت ،رابطهای بیواسطه با یكدیگر دارد .او قصههای پریان را از این
نوع روایات میداند .روایت ایدئولوژیك در نظر او روایاتی است که در آنها رابطهای
مستقیم بین واحدهای سازنده برقرار نمیشود اما با این حال ،همه این واحدها در نظر
خوانندگان بهصورت اندیشهای واحد و یكپارچه نمود مییابد .در بعضی از این روایتها
گاهی مجبوریم تعمیمهای خود را بسیار وسیع کنیم تا بتوانیم رابطهای را دریابیم که بین
دو واحد اتفا ق افتاده است و در وهله اول یكی پیامد دیگری نیست و کامال اتفاقی
بهنظر میرسد (تودوروف.)80 -79 :1382 ،
بهنظر می رسد حكایتهای کهن ایرانی از دید علیت تا حد زیادی از گونه روایتهایی
است که تودوروف آنها را روایت ایدئولوژیك نامیده است .این روایتها هم در ذهن
مخاطبان قدیمی خود و هم در ذهن مخاطبانی که هنوز به باورهای آنها اعتقاد دارند،
بسیط مینماید و هیچ تعارضی را برنمیانگیزد؛ از اینرو در بررسی حكایتها ،الزامات
فرهنگی و بافتی که روایات در آن پدید آمده است ،باید به دقت مورد بررسی قرار
گیرد .بررسی این نكته در باب پیرنگ حكایتهای ایرانی نتایج قابل تأملی در پی دارد.
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بهنظر میرسد حكایات ایرانی متناسب با بافتی که در آن پدید آمده است ،اغلب ،نه
حائز روابط علی و معلولی ،بلكه دارای ریشههای عمیق در باورها و اعتقادات مردم
قدیم است.
والدیمیر پراپ وقتی می خواهد به تبیین معیارهایی بپردازد تا با آن فرمهای مختلف
داستان را تبیین کند ،میگوید باید ارتباط قصه با محیط و موقعیتی را که در آن خلق
شده است و در آن زندگی میکند در نظر گرفت .در اینجا ،زندگی عادی و دین در
معنای وسیع کلمه بیشترین اهمیت را دارد (پراپ .)269 :1392 ،آنچه را ما باور مینامیم،
همان است که پراپ آن را زندگی عادی و دین نامیده است.
توجه به زندگی دنیای قدیم از این نظر میتواند راهگشا باشد .در جوامع سنتی،
همانگونه که از نام آن برمیآید ،سنتها حرف آخر را میزدند .فراموش نشود در چنین
جوامعی ،دم زدن از عقل به مثابه کفر و الحاد تلقی میشد و فیلسوفان به گونههای
مختلف و به شیوههای گوناگون مورد تكفیر و تحدید قرار میگرفتند .نگاهی گذرا به
ادبیات کهن فارسی و ستیز بیپایان گفتمان شرع و عرفان با گفتمان فلسفه و عقل،
شاهدی راستین برای این مدعاست .دینانی کتابهایی را که با عنوان تهافت الفالسفه
نوشته شده است ،را ذکر میکند و میگوید که ستیز و دشمنی با فلسفه در عالم اسالم]
و طبعا ایران [ماجرایی بزرگ بهشمار میآید (ابراهیمی دینانی .)212 :1376 ،صفا هم در
بحث از علوم عقلی قرن پنج تا هفت میگوید فلسفه و علوم عقلی با مقاومت شدید
اهل شریعت و عرفان روبهرو بود که در دوران کهنتر نیز ریشه دارد (صفا.)185 :1377 ،
در دنیای قدیم نیز عالمه حلی در کتاب معروف خود تذکرة الفقها ،علوم را به چهار
دسته واجب کفایی ،واجب عینی ،مستحب و حرام تقسیم کرده و فلسفه را در دسته
علوم حرام و در کنار سحر و موسیقی قرار داده که فراگیری آن فقط برای نقض آن
مجاز است (عالمه حلی .)37 -36 :1377 ،اگرچه با تمام این مخالفتها ،عقالنیت را در
فرهنگ ایرانی نمیتوان نادیده گرفت ،طبیعی است سنتهای ادبیای که در برخی از انواع
وجود دارد ،گاهی بر آن تأثیر گذاشته است؛ برای نمونه ،وجود عنصر باور ،که در همین
نوشته بدان اشاره شده ،یكی از عناصر پیرنگ در روایتهای داستانی است که به طور
خاص در قالبهای روایی داستانی بیش از قوالب دیگر مثل روایتهای تاریخی وجود
دارد؛ با این توصیف ،طبیعی است که در متون روایی داستانی ،علیت و عقالنیت اهمیت

بنیادی ندارد 11.بهنظر میرسد توجه به مسائل علی و معلولی در فرهنگ ایرانی تا حدی
در دورههای معاصر دیده میشود.
بنابراین در پایان این بحث باید اذعان کرد که در قصهها و حكایات ادبیات فارسی،
معموال توالی وقایع ،واجد نظم و ترتیب گاهشمارانه است و در آن جهشهای زمانی به
آینده یا گذشته دیده نمیشود .روابط علی و معلولی در توالی رویدادها نیز بهعنوان
اصلی تخطیناپذیر در این انواع داستانی وجود ندارد.
 2-1-3جهانپردازي  /جهانپريشي
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رویدادهای بازنموده شده در روایت ،موجب نوعی آشفتگی یا بیتعادلی در جهان
داستانی با عوامل انسانی و غیرانسانی میشود (هرمن .)155 :1393 ،این ویژگی روایت در
واقع برداشت دیگری است از آنچه ارسطو در باب آغاز ،میانه و پایان تراژدی ذکر کرده
است .داستان در واقع از وضعیت متعادل و سكون آغاز ،و سپس این تعادل دچار
تنشهایی میشود و در آخر نیز به وضع تعادل باز میگردد 12.همین وضعیت را گوستاو
فریتاگ در فن نمایش مطرح کرده است و ساختار نمایشهای پنج پردهای را شامل سه
بخش عمل اوج گیرنده ،نقطه اوج و عمل فرودین میداند (داد.)537 :1382 ،
تفاوتی که از این دیدگاه بین حكایت و قصه وجود دارد این است که معموال قصه
حادثه محور است؛ اما پیشرفت روایت داستانی در حكایت از طریق نقل یا گفتوگو
صورت میگیرد؛ به بیان دیگر آنچه باعث انحراف در وضعیت روایت در نوع حكایت
میشود بر مبنای گفتوگو یا روایت شكل گرفته است13؛ در حالی که این انحراف و
بیتعادلی در قصهها معموال ناشی از کنش یا عمل است .از اینجا میتوان بین
شخصیتهای حكایت و قصه نیز تمایز برقرار کرد .در قصهها معموال کنشهای پیشبرنده
داستان بر محور رفتار قهرمان و ضدقهرمان شكل میگیرد؛ ولی در حكایت معموال
قهرمان و ضدقهرمان وجود ندارد یا به آسانی قابل شناسایی نیست.
 2-1-4همبوم پنداري

بازنمود روایی با برجستهسازی تأثیر رویدادهای داستان در ذهن اشخاص حقیقی یا
خیالی ،تجربه زیستن در جریان داستان را به خواننده القا میکند (هرمن.)189 :1393 ،
بدیهی پنداشتن این ویژگی ،اغلب باعث شده است اهمیت آن در بررسی و مقایسه
داستانهای کهن و نو مغفول بماند .چگونگی ارتباط گرفتن /نگرفتن مخاطبان امروزی با

تأملي در ويژگيهاي نوع ادبي حکايت و تفاوت آن با قصه

 2-2ارجاع به واقعيت
به نظر نویسنده ،مهمترین عنصری که دو قالب حكایت و قصه را در ادبیات فارسی از
یكدیگر متمایز میکند ،تخیل است .اگر در داستان ،جنبههای خیالی از واقعیت بیشتر ،و
هدف سرگرمی در آن اصل باشد ،میتوان آن نوع ادبی را قصه دانست و اگر جنبههای
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روایات کهن یا ارتباط برقرار کردن /نكردن مردم یك منطقه جهان با روایات مربوط به
منطقهای دیگر از دیدگاه این ویژگی قابل بررسی است .هر خوانندهای ،متن را با
پندارهای ذهنی و شناختی خود میخواند و با آنچه خارج از گفتمانهای ذهنی او باشد
ارتباط برقرار نمیکند .تأکید در اینجا ،هم بر ارتباط/عدمارتباط است و هم بر چگونگی
ارتباط /عدم ارتباط؛ به این معنی که حتی با وجود برقراری ارتباط بین جهان روایت و
خواننده ،چگونگی این ارتباط و ادراک خوانندگان متفاوت از متن ،ممكن است با
یكدیگر متفاوت باشد؛ مثال امروزه در ایران ،بسیاری از مردم با روایتهای شاهنامه ،اصال
ارتباط برقرار نمیکنند؛ اما برای بسیاری دیگر ،که با اینگونه متون ارتباط برقرار
میکنند نیز چگونگی ارتباط متفاوت است؛ عدهای با دیدگاههای میهنپرستانه این متن
را میخوانند و عدهای از دید متنگونگی و فایدههای متنی آن و. ...
از دید همبومپنداری ،دو نكته مهم به طور اخص در باب حكایت و قصه وجود
دارد :اول اینكه از آنجا که مخاطب با شخصیتها و یا پدید آورنده حكایت آشنایی دارد،
بنابراین ،چگونگی ارتباطگیری او با روایت متفاوت از قصه است که معموال نه
شخصیتهای آن برای مخاطب تاریخی هستند و نه پدیدآورنده آن مشخص است و
اینجاست که دومین نكته مهم نیز خود را نشان میدهد و آن ایجاد نوعی قرارداد
نانوشته بین مخاطب و نوع ادبی حكایت است .شعور خواننده سنتی ایرانی حكم
میکند که حكایت واقعی است بویژه اگر شخصیتها و یا پدیدآورنده آن را بشناسد
درحالی که این تلقی در باب قصه وجود ندارد؛ این بحثی است که در ادامه و در بحث
از ارجاع به واقعیت نیز بدان پرداخته میشود.
بنابر آنچه گذشت ،هر حكایتی روایت است .روایت چهار ویژگی عمده دارد:
واقعشدگی ،توالی رویدادها ،جهانپردازی /جهانپریشی ،همبومپنداری .ممكن است
متونی تحت عنوان حكایت در برخی از کتابها باشد اما فاقد یك یا چند مورد از این
14
ویژگیها باشد که میتوان آنها را «شبه روایت» نامید.

واقعی و تاریخی بر جنبههای خیالی غلبه داشته باشد ،میتوان آن داستان را در نوع ادبی
حكایت جای داد (شكل .)1
شکل1
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واقعیت از امور مسألهدار در فلسفه و دیگر حوزههای علوم انسانی است که در
دوره های مختلف برداشتهای متفاوتی از آن بوده است .آنچه در زمانها یا مكانهایی
خاص واقعیت شمرده میشود ،ممكن است در زمان یا مكان دیگری واقعی شمرده
نشود و بالعكس؛ مثال داستانهای مربوط به موجوداتی مثل جنوپری ممكن است برای
طیفی از مخاطبان ،واقعی و حتی با اعتقادات آنها درگیر باشد و برای طیفی دیگر خیالی.
در اینجا باید به نكته مهمی اشاره کرد :نوع ادبی قصه از نظر زمانی ،قبل از نوع ادبی
حكایت قرار میگیرد؛ به این معنا که باورهای عمومی مخاطبان داستان در دورههای
ابتداییتر ،مواردی را مورد پذیرش قرار میداده و واقعی تلقی میکرده که همان موارد
یا امثال آن در دورههای متأخرتر و با افزایش خرد و آگاهی ،دیگر مورد قبول واقع
نمیشده است .بنابراین قصهها ،روایتهایی است که از گذشتههای دور و نامشخص بوده
است و نویسندگان نامعلومی دارد .همچنین در ابتدا ،احتماال اهداف آموزشی داشته و
رفتهرفته به علت از دست رفتن واقعنمایی آنها ،جنبه آموزشی آنها نیز کم شده است.
واضح است که زمان نگارش قصهها با زمان خلق آنها متفاوت است در حالی که زمان
خلق حكایات با زمان نگارششان معموال منطبق است؛ مثال معلوم نیست قصههای
کلیلهودمنه ،شاهنامه یا مرزباننامه در چه زمانی آفریده شده (اگرچه زمان نگارش آنها
مشخص است) در حالیکه تاریخ دقیق خلق حكایات سعدی کامال مشخص است.
حكایات به زمانهای متأخر و دورههای نسبی رشد و آگاهی خرد مربوط است.
واقع نمایی در حكایت بیش از هر چیز ،تالش برای قابل باور کردن داستان است.
در فرهنگ اصطالحات ادبی آمده است که حقیقتنمایی آن چیزی است که عقاید
عمومی در مورد آن متفق است (داد .)203 :1382 ،از آنجا که معموال هدف بیان حكایات،
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ارائه امری آموزشی است در صورت عدم ارجاع به واقعیت ،مخاطب آن را جدی
نمیپندارد و به نوعی حكایت در جهت خالف خواست خود حرکت خواهد کرد.
بنابراین نویسنگان حكایات با شگردهای گوناگونی تالش کردهاند داستان برای مخاطب
قابل باور باشد .نویسندگان حكایات معموال این باورپذیری را از طریق ادعای تاریخی
بودن انجام میدهند؛ اینكه نویسنده ادعا می کند که حكایت روایت شده ،واقع شده
است؛ مثال از طریق راوی اول شخص .در ادامه به بعضی از این شگردها اشاره میشود.
راوي يکي از شخصيتهاي حکايت است :در این شگرد ،نویسنده با استفاده از
راوی اول شخص این توهم را در مخاطب پدید میآورد که حكایت به شرح حال یا
بیان خاطره مربوط است در حالیکه روایتشناسان امروز تأکید میکنند که راوی و
نویسنده لزوما یكی نیستند (ر.ک :عباسی« :)51 -46 :1393 ،در عنفوان جوانی ،چنانكه افتد
و دانی با شاهدی سری و سری داشتم( »...سعدی.)138 :1377 ،
«به طفلی درم رغبت روزه خاست  /ندانستمی چپ کدام است و راست» (سعدی،
)160 :1379

15
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استفاده از شخصيتهاي تاريخي :فارغ از اینكه آنچه در حكایت آمده ،واقعهای
تاریخی بوده است یا خیر ،استفاده از شخصیتهایی که در عالم واقع بودهاند و در زمان
خودشان مشهور ،باعث میشده است واقعیتنمایی حكایت زیاد شود .حكایات متونی
مانند اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابوسعید ،یكسره از اینگونهاند .همچنین در متون
دیگر نیز از این شگرد واقعیتنمایی بسیار استفاده میشده است« :شنیدم که طغرل شبی
در خزان  /گذر کرد بر هندوی پاسبان» (سعدی.)175 :1379 ،
«یكی از ملوک عجم ،طبیبی حاذ ق به خدمت مصطفی ،صلی اهلل علیه و سلم،
فرستاد( »...سعدی.)111 :1379 ،
استفاده از شخصیتهایی با اسم عام مثل «ملك هند»« ،وزیر»« ،بازرگان» یا استفاده از
شخصیتهای خیالی مثل «سیمرغ»« ،عفریت»« ،دیو» و ...روایت را از واقعی بودن
(حكایت) دور ،و به قصه نزدیك میکند« :ای ملك شنیدهام که در زمان گذشته در شهر
چین خیاطی بود نیكبخت و فراوان روزی(»...طسوجی.)186 :1396 ،
در قصهها معموال شخصیتهای قالبی بیشتر بهکار میرود در حالی که در حكایات،
شخصیتها واقعیتر و دارای ویژگی فردیتری هستند که یكی از مهمترین ویژگیهای واقعی،

75


داشتن نامهای خاص است .نمونه از شخصیت نوعی در قصه:
«آوردهاند که بازگانی غالمی داشت دانا دل و زیرکسار و بیدار بخت( »...وراوینی،
.)154 :1384
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در متون داستانی کهن ،بعضی از داستانها ،شخصیتهای حیوانی دارند .عالیترین نمونه
این نوع داستانها ،کلیلهودمنه است .روایتهای اولیه این داستانها ،شفاهی و به بینشهای
اساطیری انسانهای کهن مربوط است که در دورههای خردگرای بعدی گاهی به شكل
داستانهای تمثیلی درآمده است .این نوع داستانها را باید در زمره قصه طبقهبندی کرد نه
حكایت.
در برخی از داستانهای نسبتا متأخر ،شخصیتهایی تاریخی هستند که رفتار و اعمال
آنها بسیار اغرا ق آمیز شده و تخیلی است یا وقایعی به آنان نسبت داده شده است که
استناد تاریخی محكمی ندارد .در این گونه موارد ،باید به بسامد عناصر واقعی یا خیالی
توجه کرد؛ طبعا اگر تخیل بیشتر باشد ،اینگونه داستانها را باید در زمره قصه طبقهبندی
کرد؛ مثل داستانهای امیرحمزه صاحبقران.
ارجاع به زمان دقيق تاريخي :زمان دقیق نیز یكی از شگردهایی است که برای
واقعیتنمایی از آن استفاده می شود .وقتی در داستانی ارجاع به زمانی مشخص وجود
داشته باشد ،معموال برای مخاطب باورپذیرتر است از داستانهایی که زمان تاریخی
مشخصی ندارد یا زمانهای آنها کلی و مبهم است؛ مثل «در زمانهای قدیم»« ،وقتی»« ،در
روزگاران گذشته» و از این دست.
«شنیدستم از راویان کالم  /که در عهد عیسی علیهالسالم» (سعدی.)117:1379،
«چنانكه بروزگار جد من شمسالمعالی خبر آوردند که( »...عنصرالمعالی)83 :1390 ،
استفاده از زمانهای غیردقیق یا بیزمان بودن داستان ،واقعیتنمایی داستان را کم
میکند و داستان را به سمت قصه بودن سو ق میدهد .اصوال زمان در داستانهای کهن
چندان اهمیتی ندارد« :شنیدم که وقتی شخصی به کریمهای تزوج ساخت و بهعرس و
ولیمه چنانك رسمست مشغول شد( »...وراوینی.)438 :1384 ،
«در روزگار پیش شهری بوده است به نام "ناندانه" و امیری داشته است به همین
نام» (آلاحمد و دانشور.)14 :1351 ،
ارجاع به مکان دقيق تاريخي :ارجاع دقیق به مكانی خاص نیز میتواند واقعیتنمایی
داستان را افزایش د هد و این در برابر روایتهایی است که مكان در آنها چندان اهمیتی
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ندارد« :مامون خلیفه حكایت کرد که در آنوقت که من در خراسان بودم و برادرم
محمد امین در بغداد به خالفت نشسته بود( »...مؤیدی دهستانی :195،بیتا).
«یكی در مسجد سنجار به تطوع بانگ نماز گفتی به ادایی که مستمعان از او نفرت
گرفتندی( »...سعدی)131 :1377 ،
«چنانكه وقتی به ری زنی پادشاه بود به لقب سیده گفتندی .زنی بود ملكزاده و
عفیفه و زاهده و کافیه و دختر عم مادر من بود ،زن فخرالدوله بود» (عنصرالمعالی:1390 ،
.)146

مكانهای غیر جغرافیایی ،واقعی بودن داستان را کم میکند و آن را به سمت قصه
میلغزاند؛ مثل « باید بر من ببخشایی و بر من نكویی کنی و با من به شهر اسالم روی»
(طسوجی .)325 :1396 ،همچنین است مكانهای غیر دقیق جغرافیایی مانند بسیاری از
شهرهایی که در شاهنامه آمده است؛ مثال مینوی درباره مازندران در شاهنامه میگوید:
«در شاهنامه و کتابهای همعصر آن و مقدم بر آن ظاهرا لفظ مازندران به معنی طبرستان
به کار نرفته است ...مازندران بر سرزمینی در حدود مغرب زمین و بسیار دور از ایران
اطال ق میشده است( »...مینوی.)238 :1372 ،
«شنیدم به شهری از اقاصی بالد چین درختی بود اصول به عمق ثری( »...وراوینی،
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)397 :1384

شــنیدم کــه نابــالغی روزه داشــت

به صد محنت آورد روزی بـه چاشـت

بــه کتــابش آن روز ســائق نبــرد

بــزرگ آمــدش طاعــت از طفــل خــرد

پــدر دیــده بوســید و مــادر ســرش

فشـــاندند بـــادام و زر بـــر ســـرش
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خالي بودن از هرگونه واقعه خيالي يا غيرمنطقي :معموال روایات داستانی برای ایجاد
جذابیت ،نیازمند سطحی از تخیل یا عناصر غیر منطقی است که البته در داستانهایی که
ارجاع به واقعیت در آنها اهمیت دارد ،این عناصر غیرمنطقی به گونهای در داستان
منطقی می شود اما گاهی در حكایات ،روایت داستانی ،خالی از هرگونه عنصری است
که به تالش برای واقعیت نمایی نیاز داشته باشد .ارسطو آوردن امور محتمل ولی
امكانناپذیر را از امور ممكن ولی غیرمقنع برتر میشمرد (ارسطو)170 :1337،؛ اما در این
شگرد ،حكایت به امور ممكن و مقنع میپردازد به جای اینكه به امور محتمل ولی
امكان ناپذیر بپردازد؛ با این کار ،نویسنده جذابیتهای روایت را فدای واقعنمایی کرده
است .بسیاری از حكایات فارسی از این شگرد برای واقعیتنمایی استفاده کردهاند:

چو بر وی گذر کرد یك نیمـه روز

فتــاد انـــدر او زآتـــش معـــده ســـوز

به دل گفت اگر لقمه چندی خـورم

چـــه دانـــد پـــدر غیـــب یـــا مـــادرم

چو روی پسر در پـدر بـود و قـوم

نهان خورد و پیدا به سـر بـرد صـوم...
(سعدی)142 :1379 ،

پدیدآورندگان داستان به فراخور زمان و موضوع میتوانند شگردهای مختلفی از
16
ارجاع به واقعیت را به کار گیرند.
 2-3عدم انسجام

انسجام از ویژگیهایی است که در ادبیات فارسی معموال در باب شعر و مشتقات آن
(مانند متون منثور فنی یا متكلف) رعایت میشده است تا آنجا که گاهی شعر به بافته
(پارچه) تشبیه شده است:
بــا کــاروان حلــه بــرفتم ز سیســتان

بــا حلــه تنیــده ز دل بافتــه ز جــان
(فرخی سیستانی)329 :1388 ،

خاقانی نیز خود را نساج نسبت میداند:
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نساج نسبتم که صـناعات فكـر مـن

اال ز تار و پود خرد جامـه تـن نـیانـد
(خاقانی)113 :1316 ،
17

بارت هم در «از اثر تا متن» ،یادآوری میکند که ریشه واژه  Textبه نوعی پارچه باز
میگردد (بارت .)61 :1373 ،مهمترین ویژگی پارچه ،درهم بودن تار و پود آن و انسجام
تمام و کمال آن است .متن ادبی نیز معموال منسجم است .هالیدی ،زبانشناس معاصر از
معروفترین افرادی است که در باب انسجام متن بحث کرده است .وی انسجام را ابزاری
زبانی میداند که ویژگی متنیت را فراهم میکند؛ مفهومی که روابط معنایی متن را نشان
میدهد و تفاوت متن و غیرمتن را میسازد (.)Holliday and Hasan, 1976: 4
منظور از انسجام در این بحث از روایت داستانی ،همان است که در داستان کوتاه
مدنظر است و آن ،پیوستگی تمام و کمال عناصر داستانی مانند حال و هوا ،شخصیت،
زمان ،مكان و ...هم با یكدیگر و هم با کلیت داستان است .آنچه در اینجا اهمیت دارد
این است که این پیو ستگی بین اجزا در حكایت و قصه بر خالف داستان کوتاه ،اهمیتی
ندارد و یا بدان توجه نمیشده است؛ بنابراین عناصر حكایات و قصهها را براحتی
میتوان با نمونههای دیگری جایگزین کرد.

تأملي در ويژگيهاي نوع ادبي حکايت و تفاوت آن با قصه

 2-4آموزشي بودن

افالطون از قدیمیترین کسانی است که برای ادبیات اهمیت اخالقی قائل شد و از آن
زمان ،مباحث گوناگونی در باب ارزش ادبیات و هنر و فایده آن در میان صاحبنظران
درگرفته و نظریات بعضاً متناقضی هم در این باب ایراد شده است .یكی از کارکردهای
اصلی ادبیات در ادبیات فارسی در دوران کهن ،آموزش بوده است .ادبیات آموزشی
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شاید مهمترین دلیل انسجام داستان کوتاه در خلق شدن آن است و مهمترین علت
در عدم انسجام حكایت و قصه در واقعی یا نیمهواقعی بودن آن است .در کتاب داستان
کوتاه در باب انسجام از دید آلنپو آمده است که وحدت تاثیر ،حاصل کار آگاهانه
هنری است و نویسنده با دقت باید این تأثیر واحد را بهدست آورد .سستی و القیدی
به داستان کوتاه آسیب میزند .کلمه اشتباه؛ بندی که سرجای خود نباشد؛ عبارتی که
لنگ بزند یا توضیحی که کار را آسان کند ،شكافهای مهلكی برای داستان کوتاه است.
داستان کوتاه به شعر شبیه است و باید یكپارچه باشد (رید .)74 :1385 ،تمام آن ویژگیهای
ضروری که باعث انسجام داستان کوتاه میشود ،اگر در حكایت و قصه نباشد ،هیچ
ضرری را متوجه حكایت و قصه نخواهد کرد.
یكی از نشانههای عدم انسجام بویژه در قصه ،وجود وقایع و یا پارهروایاتی است که
حذف آنها به سیر روایت داستان اصلی صدمهای نمیزند .وجود اینگونه زواید در نوع
ادبی قصه رواج فراوانی دارد؛ اما در نوع ادبی حكایت ،خالیبودن از حشو و زواید،
میتواند یكی از ویژگیهای مهم قلمداد شود .حكایات معموال به کوتاهی و بدون اشاره
به موارد معترضه و اضافی به هدف اصلی خود ،که بیان نكته یا آموزش است ،دست
مییازند .از این جنبه ،معموال تا زمانی که حكایتی به پایان نرسیده است ،حكایت
جدیدی آغاز نمیشود و شكل داستان در داستان ،کمتر درباره نوع ادبی حكایت و
بیشتر در نوع قصه مشاهده میشود.
البته منظور از حشو و زواید ،وقایع معترضه داستانی است نه کاربردهای زبانی و
ادبی؛ مثال در حكایات ،احتمال استفاده از اشعار و توصیفات بعضا طوالنی وجود دارد
یا ممكن است در اثنای حكایت ،نویسنده به بیان حكمت بپردازد؛ اما ایجاد واقعه یا
وقایعی که لزوما به خط سیر اصلی داستان ربط مستقیمی نداشته باشند اندک است و
ویژگی سبكی این نوع بهشمار نمیآید.
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فارسی به موضوعاتی مانند مذهب ،عرفان ،اخال ق ،حكمت و حتی مفاهیم علمی و
بسیاری از موضوعات دیگر پرداخته است.
در دورههای نخست ادبیات ،بسیاری از آثار آموزشی برای پادشاهان و به دستور
آنان تهیه میشد؛ مثل کلیلهودمنه در زمان ساسانیان یا مخاطب اصلی آنها ،بزرگان و
باسوادان آن دوره بودهاند .در این آثار آموزشی نكاتی بود که به آنان شیوههای
مملكتداری و چگونگی رفتار با مردم را آموزش میداده است.
نویسندگان کتابهای کهن فارسی ،همیشه بخشی از توجهشان به جنبه آموزندگی
کتابهایشان معطوف بوده است .در این میان ،هدف نگارش کتابهای علمی ،آموزش
است؛ مانند کتابهایی که در باب علومی چون جغرافیا و طب و نجوم و… نوشته شده
است .کتابهای تاریخی نیز با این هدف کلی نوشته میشد که آیندگان از گذشتگان
درس بگیرند؛ مثالً بیهقی  -از تاریخنگاران معروف -میگوید« :در این اخبار فوائد و
عجایب بسیار است؛ چنانكه خوانندگان و شنوندگان را از آن بسیار بیداری و فوائد
حاصل شود» (بیهقی .)1100:1381،کتابهای عرفانی نیز به قصد آموزش و پرورش مریدان
نوشته میشد و آشنایی آنان با سلسلهها و نامداران طریقت .کتابهای تمثیلی مانند
کلیلهودمنه و مرزباننامه نیز اصوال به قصد تربیت شاهزادگان یا شاهان نوشته میشد.
فایده آموزشی کتابهایی مانند گلستان سعدی نیز آشكار است که از حكایتهای اخالقی
سرشار است.
ادبیات آموزشی فارسی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد :دستهای که مباحث
آموزشی را بیهیچ مقدمه و زمینهچینی ،صریح و بیپرده عرضه میکند .مخاطب این
اشعار مردم عادی میتوانند باشند و معموالً مباحثی که مدنظر این شاعران است ،مفاهیم
اخالقی و مذهبیای است که همگان با آن اندک آشناییای دارند .دسته دوم را میتوان
داستانهایی دانست که شاعران از آنها برای اهداف آموزشی استفاده میکنند؛ مثالً
شاعری ،حكایتی را میآورد و پس از پایان حكایت به نتیجهگیری اخالقی این داستان
از دید خود میپردازد .این شیوه آموزش ،از رایجترین شیوهها بین ایرانیان از قدیم بوده
است .ادبیات تمثیلی را میتوان دسته سوم آثار آموزشی دانست که در آن شاعران از راه
تمثیل به بیان مطالب مورد نظر خود میپردازند.
حكایات در ادبیات فارسی ،بیشتر در دسته دوم قرار میگیرد و قصهها در دسته سوم؛

تأملي در ويژگيهاي نوع ادبي حکايت و تفاوت آن با قصه

شاید به این دلیل که قصه به سبب تعین کمتر ،تعمیم بیشتری میپذیرد و برای تمثیل
18
مناسبتر است؛ زیرا تا حدودی در تمثیل ،ابهام باعث القای معانی بیشتری میشود.
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نتيجهگيري
در باب انواع داستانی کهن ایرانی ،کمتر بهصورت دقیق مطالبی مطرح شده است .از
مهمترین انواع داستانی کهن ،حكایت و قصه است که نه نویسندگان و شاعران سنتی
ادبیات فارسی و نه پژوهشگران معاصر ،مرز تعریف دقیقی را برای این دو نوع قائل
نبودهاند .نویسندگان در بسیاری از متون داستانی کهن ،قصه و حكایت را در کنار هم
آوردهاند و پژوهشگران دوره های اخیر نیز طبعاً به تفاوتهای این دو نوع ،توجه جدی
نكردهاند .در این مقاله ابتدا تعریف نسبتا دقیقی از حكایت بهدست داده شده است .این
تعریف با ارائه چهار ویژگی اصلی ،مرز آن را با دیگر انواع داستانی مشخص میکند؛
با این توضیح که کاربرد هر یك از این چهار ویژگی بهعنوان عنصر غالب در حكایت
با دیگر انواع داستانی تفاوت دارد.
حكایت نوع خاصی از روایت است .هر روایت چهار ویژگی اصلی دارد؛
واقعشدگی ،توالی رویدادها ،جهانپردازی /جهانپریشی و همبومپنداری .حكایت ،از دید
واقعشدگی تعامل خاصی از سه عنصر آفریننده ،گفتمان (متن) و مخاطب را پدید آورده
که با قصه و انواع داستانی متأخر متفاوت است .حكایت از دید توالی رویدادها ،توالی
منظمی است که بین آنها لزوما روابط علی و معلولی مشاهده نمیشود و عنصر دیگری
وجود دارد که باور نامگذاری شده است .از دید جهانپردازی /جهانپریشی نیز ،ویژگی
حكایت تغییر در وضعیت ابتدایی داستان بر مبنای گفتوگو محوری است نه مانند قصه
که تغییر بر محور حادثه و وقایع شكل میگیرد .از دید همبومپنداری نیز مهمترین
ویژگی حكایت ،آشنا بودن شخصیتهای داستانی و نویسنده آنها برای مخاطب است و
همچنین قرارداد نانوشتهای که بین خواننده سنتی و حكایت شكل گرفته که طبق آن
حكایت واقعیت است و نه خَلق و خیال.
ارجاع به واقعیت در حكایت در مقایسه با نوع مشابهش (قصه) بیشتر است.
نویسندگان حكایات با استفاده از تمهیداتی سعی کردهاند این واقعنمایی را در
داستانهایشان برجسته کنند.

حكایت از دید انسجام از قصه منسجمتر است؛ زیرا فاقد شاخ و برگهای اضافی
است و از داستان کوتاه نامنسجمتر است؛ زیرا تمامی عناصر داستانی در داستان کوتاه
در جهت ایجاد تأثیر واحد با یكدیگر انسجام تام و تمامی دارد.
داستان کوتاه آموزشی است .اگرچه قصهها نیز روزگاری برای آموزش روایت شده
از آنجا که به سبب گذر زمان ،واقعنمایی خود را از دست داده در دورههای متأخر
(منظور ادبیات کالسیك فارسی) ،بیشتر برای سرگرمی روایت میشده؛ اما حكایات
صرفا کارکردی آموزشی داشته است.
پينوشتها
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1. Dominant
 .2منظور از کاررفت در اینجا ،کاربرد نظاممند اجزا در نظام نشانهای خاص است که به ساخت متمایز یا
معنای خاصی منجر شود؛ مثال ذکر «مكان تاریخی» در حكایت ،وقتی در کنار نشانههای دیگری مانند
زمان تاریخی ،راوی اول شخص و ...قرار بگیرد ،این نوع روایت را از قصه متمایز میکند.
 .3ر.ک :شفیعی کدکنی3 :1391 ،
 .4مانند داستان «آن کنیزک کی با خر خاتون شهوت میباخت» در دفتر پنجم مثنوی معنوی.
 .5در بسیاری از این متون با توجه به بافت فكری و فرهنگی خاص ،آفرینندگان اصراری به بقای نام
خود نداشتند (ر.ک حمیدیان .)8 -27 :1372 ،آنچه مهم بود ،انتقال معناهایی بهزعم آنها شایسته
انتقال بود.
6. Fabula
7. Siuzhet
 .8این مفاهیم ،تقریباً معادل اصطالحات جدیدتر فرانسوی هیستوار و دیسكورس است که بنونیست و
بارت مطرح کردهاند .این اصطالحات با اصطالحات انگلیسی داستان و کالم ،که چتمن بهکار برده،
تقریباً معادل است .منظور از عضو اول هر جفت از این اصطالحات توصیف اساسی و وقایع مهَم
داستان است که با ترتیب زمانی واقعی خود ظاهر شده ،و همچنین فهرستی به همین اندازه کلی از
نقشهایی است که شخصیتهای داستان ایفا میکنند .فابیوال [داستان] مجموعهای از وقایع است که
ترتیب منطقی و زمانی دارد و بهوسیله شخصیتها بهوجود میآید یا تجربه میشود (توالن:1386 ،
.)23
9. recit mythologique
10. recit ideologique
 . 11البته ناگفته پیداست که اوال منظور کلیت دنیای قدیم است و همیشه در دورههایی استثناهایی نیز
وجود داشته است و ثانیا همانگونه که ذکر شد در اینجا علیت در متون روایی مدنظر است .گفتنی
اینكه در مباحث عقلی و فلسفی همیشه بحث داللتها و بویژه داللت التزام مطرح بوده است که با
بحث علیت در متون روایی نزدیكی بسیاری دارد (نك :عزیزی کیا.)84 -65 :1387 ،
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 .12البته این ساختار کلی در بسیاری از روایتهای مدرن و پسامدرن امروزی صد ق نمیکند.
 .13به عنوان نمونه ،مقاله «کارکردهای روایی در گفتگو در حكایتهای بوستان» نشان میدهد در
حكایتهای بوستان ،گفتوگو اهمیت بیشتری نسبت به کنش دارد ر.ک :محمدی کلهسر و ابدالی،
.71-47 :1395
 .14برای نمونه ر.ک :عابدی :1388 ،دفتر دوازدهم.
 .15معموال در اغلب حكایتهای بوستان راوی خود سعدی است (غالم.)33 :1382 ،
 .16مثال برای نمونههای دیگر از ارجاع به واقعیت در مثنوی مولوی نك :مهدی زاده فرد ،امامی:1389 ،
.59-32
17. Textus
 .18برای بررسی بیشتر اسباب پدید آمدن ادبیات تعلیمی نك :علی مددی146-117 :1394 ،
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.1388
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دانشگاه قم ،س اول ،ش سوم1386 ،؛ ص .22-7
 تودوروف ،تزوتان؛ نظريه ادبيات :متنهایی از فرمالیستهای روس؛ ترجمه عاطفه طاهاییتهران :نشر دات ،چ دوم.1392 ،
 تودوروف ،تزوتان؛ بوطيقاي ساختارگرا؛ ترجمه محمد نبوی ،تهران :آگه ،چ دوم.1382 ، توالن .مایكل؛ روايت شناسي؛ ترجمه سیده فاطمه علوی و فاطمه نعمتی ،تهران :سمت،.1386
 -جعفری (قنواتی) ،محمد و خدیش ،پگاه؛ «حکايت» در دانشنامه فرهنگ مردم ايران؛ ج ،3

تهران :مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی.1394 ،
 حمیدیان ،سعید؛ درآمدي بر انديشه و هنر فردوسي؛ تهران :مرکز.1372 ، خاقانی شروانی ،افضلالدین بدیل؛ ديوان خاقاني؛ به تصحیح علی عبدالرسولی ،تهران:چاپخانه سعادت.1316 ،
 داد ،سیما؛ فرهنگ اصطالحات ادبي؛ تهران :مروارید.1382، دارم ،محمود؛ «انواع ادبی»؛ پژوهشنامه علوم انساني ،ش 1381 ،33؛ ص .95-75 دشتی آهنگر ،مصطفی؛ «پرسش بالغی تشریكی در ادبیات معاصر فارسی»؛ فنون ادبي ،دوره ،8ش 1395 ،3؛ ص .136-119
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چکيده
نویسندگان در این مقاله به رمزگشایی نشانههای ارتباط غیرکالمی در سه راه نشانههای دیداری
( 70نشانه) ،نشانههای آوایی ( 22نشانه) و نشانههای مربوط به فاصله بدنی ( 12نشانه)
پرداخته ،و نشان دادهاند که چگونه نصراهلل منشی با کاربرد آگاهانه از زبان بدن -حتی برخی
حاالت و حرکات حیوانات -زمینه افزایش ظرفیت نمایشی قصّهها و ملموستر ساختن آنها
فراهم آورده است .در این تحلیل نشان داده شده است که رمزگان زبان بدن در کلیله و دمنه
صرفاً خاستگاه ارادی و اختیاری ندارد ،بلكه برخی از این حاالت مانند حاالت پیشانی بیشتر
جنبة وراثتی و غیرارادی دارد .افزون بر این در این رمزگشایی نشان داده شد که بهرهگیری از
رمزگان ارتباط غیرکالمی در کتاب کلیله و دمنه نه تنها از حاالت و هیجاناتِ شخصیتها پرده
برداشته ،بلكه بهعنوان عنصری اصلی به وقوع برخی از حوادث اصلی در حكایات منجر شده
است.

 .1مقدمه
 1-1مسألة پژوهش
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پژوهشهای میانرشتهای در زمان ما با فراهم کردن فضاهای علمی بینرشتهای موجب
پرهیز از ابتذال در تحقیقات دانشگاهی شده و عالوه بر آن ،زمینههای شناخت و
پرداخت ساحتهای ناشناخته علوم را فراهم آورده است.
همة کنشها و بازخوردهای رفتاری در تعامالت بین فردی و اجتماعی ،حاصل
کیفیّت ارتباط است .علم ارتباطات با بهرهگیری از دو شاخة «ارتباط کالمی» و «ارتباط
غیرکالمی» میکوشد گونه های ارتباطات فردی و اجتماعی انسان و جامعه را توصیف
کند و آن را در پیشبرد اهداف سامان دهد .اینجاست که علم ارتباطات با زیرشاخههای
کالمی و غیرکالمی ،خود با علم سیاست ،فرهنگِ تجارت و ادبیات و هنر و ...رابطه
برقرار میکند و با توصیف و تعدیل رفتار شخصیتها و قهرمانان بر اهمیت موضوع
می افزاید .در شاخة ارتباط غیرکالمی که این نوشتار به آن اختصاص دارد ،افراد جامعه
در تعامالت روزانه خود از طریق چهره ،وضع ایستادن ،طریقة لباس پوشیدن ،حالت
صدا و بسیاری از راهنماهای غیرکالمی دیگر بهطور غیرارادی و ناخواسته به
«خودگشودگی» میپردازند و از آن بهعنوان ابزاری کارساز در سازندگی و بالندگی
رابطه بهره میگیرند (فرهنگی :1390 ،ج  .)12/2آثار ادبی در سراسر جهان منبع سرشار
شناخت جلوه های اطوار بشری است که از طریق تحلیل و رمزگشایی مفاهیم غیرکالمی
آنها میتوان به شناخت ساحتهای مختلف فرهنگ جهانی در حوزة زبان بدن دست
یافت.
کتاب کلیله و دمنه نصراهلل منشی از دستاوردهای فرهنگ هند باستان و از امّهات
متون حكمی -ادبی فارسی قرن ششم هـ است .ادبیات کهن هند به آثار تمثیلی و
داستانهای پر مغز و قصههای مربوط به حیوانات ممتاز است .دو منبع مهم هندی آن به
زبان سنسكریت ،پنچَه تَنتَره و مَهابَهارَته است؛ البته با تصرفاتی که به کوشش ایرانیان در
آن روی داده است (یوسفی :1372 ،ج ،)147 -145 /1ترجمة عبداهلل بن مقفع در قرن دوم از
این کتاب و تحریر هنرمندانة نصراهلل منشی در قرن ششم سبب شد تا این کتاب عالوه
بر مایههای فرهنگ هندی به زیور فرهنگ ایرانی -اسالمی آراسته شود و لذا تحلیل و
رمزگشایی راه های ارتباطات غیرکالمی ،زمینة شناخت فرهنگِ تكوین اثر را فراهم
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می سازد .کتاب کلیله و دمنه نسبت به برخی از کتابهای ادبی دیگر ،با نشاندادن تیپهای
مختلف شخصیتی و گفتگوه ای آنها در لباس نمادهای حیوانی مملو است از رمزها و
نشانه های غیرکالمی تا جایی که کاربرد هنرمندانه از زبان بدن در سراسر قصهها ،وقوع
بسیاری از اتفاقات مهم را رقم زده است .عالوه بر این در سراسر اثر قراینی هست که
نشان میدهد ،نویسنده در قرن ششم با انواع راههای ارتباط غیرکالمی آگاه بوده است؛
مثالً تضمین به این بیت عربی از دیوان بُحتری:
وَ فِی عَینَیهِ تَرجَمه أَراها

تَدُلُّ عَلی الضَّغائِن وَ الحُقودِ
(نصراهلل منشی)333 :1389 ،

 1-2پيشينه پژوهش

در حوزة مبانی نظری این پژوهش ،شاید بتوان تأثیرگذارترین اثر پیش از قرن بیستم در
زمینة مطالعة فنی زبان بدن را کتاب «چارلز داروین» به نام «بروز احساسات در انسان و
حیوانات» دانست که در سال  1872چاپ شد (پیز)14 :1396 ،؛ پس از آن مطالعات نظری
ارتباط غیرکالمی بهطور جدّی تر دنبال شد .از میان مقاالتی که در این سالها در حوزة
ارتباط غیرکالمیِ متون کالسیك نگاشته شده است و زحمت ایشان قابل تحسین و
یادآوری است ،میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
فرهنگی و فرجی در مقالة همایشی «زبان بدن از نگاه موالنا در مثنوی معنوی» به
بررسی حاالت و حرکات و اشارات و نگاهها در ابیاتی از مثنوی پرداختهاند .از نتایج
این تحقیق این است که موالنا با آگاهی به اسرار ارتباط غیرکالمی ،زبان بدن را ناشی از
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یعنی در دو چشم او نشانهای است که میبینم آن را بر کینهها و حسدها داللت
میکند .این بیت بروشنی این کاربرد آگاهانه را نشان میدهد .عالوه بر این ،نویسنده در
پرداخت قصّه ها به رفتارشناسی حرکات حیوانات مانند حرکات دُم و ریخته شدن موی
حیوان توجه کرده است که ضرورت این تحقیق را در قالب ادبی فابل 1مضاعف میکند.
نگارندگان میکوشند با روش توصیفی -تحلیلی و با شناخت ماهیت زبان بدن و
طبقهبندی و رمزگشایی راه های غیرکالمیِ برخی حرکات و احساسات و آواها در کلیله
و دمنه ،زمینههای شناخت بیشتر فرهنگ اجتماعی ،نظام مناسبات فردی -اجتماعی و
روابط بینافردی ،سبك نویسنده در شخصیتآفرینی ،موقعیت روانی شخصیّتها و کیفیت
سبك زندگی را فراهم آورند.
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مكنونات درونی و مرتبط با روان افراد برمیشمرده و آن را صادقانهتر از زبان کالمی
میدانسته است ( :1389ج .)462 -429 /2رضی و افراخته در مقالة «تحلیل روابط
برونزبانی در روایت بردار کردن حسنك وزیر» نشان میدهند که رفتارهای غیرکالمی
در داستان حسنك وزیر و پیامهای غیرزبانی که از روایت ،صحنهپردازیها ،توصیفها،
اشارات ،حرکات ،زمان محیط و آواها و  ...به خواننده القا میشود از ویژگیهای برجستة
تاریخ بیهقی است که روایت آنها در جذّابیت و باور کردن تاریخ مؤثر بوده است (:1389
 .)58 -29همچنین بهنام و همكاران در مقالة «گفتار بیصدا؛ تأملی بر زبان بدن در
غزلیات شمس» با دنبال کردن نشانههای غیرکالمی در سه مقولة نشانههای دیداری،
نشانههای آوایی و نشانههای مربوط به فاصله اذعان میکنند که موالنا در غزل تنها یك
شاعر درونگرا نیست و از مقوالت بیرونی از جمله نشانههای زبان بدن و گزارش آنها
در متن غزلیات شمس غافل نمانده است ( .)48 -34 :1393عالوه بر این باقریخلیلی و
زُلیكانی در مقالة «تحلیل سیاسی زبان بدن در تاریخ بیهقی» ،زبان بدن را به دو نوع
ارادی و غیرارادی تقسیم ،و در تاریخ بیهقی ،مصداقهای زبانِ بدن را در چهار مقولة
حرکات و حاالت چهره ،اشارات و حاالت سر و تن ،حرکات و اشارات دست و دیگر
رفتارهای حرکتی دنبال میکنند ( .)99 -79 :1394افزون بر اینها در زمینة زبان بدن در
تاریخ بیهقی ،محمودی و همكاران در مقالة «ارتباطهای غیرکالمی در روایتهای تاریخ
بیهقی»  ،انواع رفتارهای غیرکالمی مثلِ حرکات و اشارات بدن ،زمان ،مكان ،مصنوعات،
رفتارهای چهره و تماسهای بدنی را طبقهبندی و رمزگشایی کردهاند و نشان میدهند که
ارتباطهای غیرکالمی در تاریخ بیهقی بیشتر در تكمیل ارتباطهای کالمی بهکار میرود
( .)231 -201 :1395قاسمزاده و همكاران نیز در مقالة «تحلیل مفاهیم و کارکرد ارتباطات
غیرکالمی در شاهنامه» با واکاوی مفاهیم زبان بدن در کنشهای غیرزبانی شخصیتهای
برجسته شاهنامه تالش کردهاند مفاهیم پوشیده فرهنگی را رمزگشایی کنند .از نتایج این
تحقیق برمیآید که این کنشهای غیرزبانی د ر شاهنامه آگاهانه بوده و به قصد بازاندیشی
مخاطب در الگوهای رفتار فردی و اجتماعی ایرانیان و غیرایرانیان صورت گرفته و
بیشتر از رهگذر کنایهسازی و نمادپردازی انجام شده است (.)184 -157 :1397
نگارندگان این نوشتار ،هنگام تدوین این مقاله متوجه شدند که مقالهای همایشی در
هیجده صفحه با عنوان «نشانه های زبان غیرکالمی در کلیله و دمنه و مرزباننامه» (رازانی،
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 )18 -1 :1395در دومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به کلیله و دمنه و
مرزباننامه) ،ارائه شده که نویسنده آن مقاله تنها دو باب «شیر و گاو» و «بازجست کار
دمنه» از کتاب کلیله و دمنه و «باب اول» از کتاب مرزباننامه را از دیدگاه نشانهشناسی
زبان غیرکالمی مورد بررسی قرار داده است .نگارندگان این مقاله بهدلیل اهمیّت کتاب،
که بازتابدهنده الیه هایی از فرهنگ غیرکالمی باستانی هند و ایران اسالمی در قرن
ششم است با تبیین بنیانهای نظری پژوهش در حوزة نشانهشناسی و ارتباطات
غیرکالمی بهطور مفصل تر به تحلیل و بازپرداخت همة بابهای کتاب همت گماشتند؛ از
جمله نتایج این پژوهش و تمایزهای آن نسبت به تحقیق سابق میتوان به این موارد
اشاره کرد:
 .1در تحقیق پیشین نویسندگان به بازتاب زبان بدن در دو باب کلیله و دمنه و یك
باب مرزباننامه پرداخته ،و بهدلیل حجم کم مقاله بهصورت سطحی و گذرا تنها به «40
نشانه» اشاره کرده اند در حالی که نویسندگان این مقاله صرفاً در کتاب کلیله و دمنه
« 104نشانه» را جستجو کردهاند که این بسامد زیاد ،اشراف و آگاهی نصراهلل منشی را
به زبان بدن و کارکردهای آن در ارتباطات میانفردی میرساند؛ افزون بر این،
نویسندگان در این تحقیق عالوه بر رمزگشایی از زبان بدن انسانی به رفتارشناسی
حرکات و حاالت حیوانات از جمله حرکات دُم و ریخته شدن موی حیوان پرداختهاند.
 .2نویسندگان مقاله عالوه بر رمزگشایی نشانههای ارتباط غیرکالمی با جستجویی
که در کارکردهای ششگانة زبان بدن «کنترل کردن ،تكرار کردن ،تكذیب کردن ،تكمیلی،
جانشینی و تأکیدی» در کتاب کلیله و دمنه کرده ،نتیجه گرفتهاند که بیشترین کارکرد
نشانههای غیرکالمی در کتاب کلیله و دمنه ،کارکرد جانشینی است در حالی که در مقاله
سابق صرفاً به رمزگشایی برخی نشانهها بسنده شده است.
 . 3نویسندگان مقاله با توجه به گسترة دامنة پژوهش ،نتیجه گرفتهاند که بهرهگیری از
زبان بدن در کلیله و دمنه نه تنها به ملموس و عینی ساختن وقایع کمك کرده ،بلكه
برخی از رخدادهای اصلی داستانها را رقم زده است.
 . 4از جمله دستاوردهای این تحقیق این است که برخی از رمزگان زبان بدن در
کتاب کلیله و دمنه مثل اشارات پیشانی ،بیشتر جنبة وراثتی و غیرارادی دارد تا اختیاری
که در تحقیق سابق به آن اشاره نشده است.

وقتی مقاله کامل شد ،بنیان نظری مقاله و ارائة شواهد و نمونهها بیش از چهل
صفحه را دربرمی گرفت که با توجه به محدودیت صفحات مجالت ،نویسندگان ناگزیر
شدند بخشی از شواهد را در مقاله حذف ،و اصل آن نشانهها را بهصورت جدول در
مقاله ارائه کنند .و اصل مقاله چهل صفحهای برای استناد و آگاهی داوران و اعضای
هیأت تحریریه به دفتر مجلّه فرستاده شده است.
 .2بنيانهاي نظري پژوهش
 2-1نشانهشناسي و پديدههاي فرهنگي
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فردینان دوسوسور ،زبا نشناس سوئیسی و چارلز ساندرز پیرس فیلسوف امریكایی ،که
کم و بیش در یك دوره میزیستهاند ،بنیانگذاران اصلی علم نشانهشناسی هستند
(سجودی .)21 :1382 ،در تجزیه و تحلیل نشانه ،سوسور الگویی دو وجهی یا دو قسمتی
از نشانه ارائه میکند .از دیدگاه او نشانه تشكیل شده از،دال ،2تصویر صوتی و مدلول،3
مفهومی که دال به آن داللت میکند .همچنین از دیدگاه سوسور ،نشانه کلیتی است
ناشی از پیوند بین دال و مدلول و رابطه دال و مدلول را اصطالحاً داللت 4مینامند
(همان .)22 :از دیدگاه متخصصان حوزه نشانهشناسی ،دانش نشانهشناسی با بیشتر
پدیدههای فرهنگ بشری ارتباط برقرار میکند .به عقیدة پیرس ،نشانهشناسی ،دانش
بررسی تمامی پدیدارهای فرهنگی است که به نظامهای نشانهشناسیك تعلق داشته باشد
(احمدی .)7 :1388 ،کالر معتقد است نشانهشناسی به جای بازسازی علّی و تاریخی ،تبیین
ساختارگرایانه را پیشنهاد میکند و وابستگی متقابل پدیدههای اجتماعی با یكدیگر را
بهدلیل تحلیل آنها براساس نظام روابط نشان میدهد (کالر .)93 :1388 ،از اینرو دانش
نشانهشناسی با علوم دیگر بهعنوان پدیدهای فرهنگی ارتباط بر قرار میکند .بر این
اساس در حوزة تحقیق ما از آنجا که بدن میتواند ویژگیهای درونی و شخصیتی فرد را
آشكار کند ،نشانههای بدنی ،بیش از اینكه پدیدهای زیستشناختی به شمار رود،
پدیدهای فرهنگی است که مملو از نمادها و معناهاست (اینانلو)20 -19 :1395 ،؛ برای مثال
جمع شدن ابروها نشانة عصبانیت و باز شدن ابروها از یكدیگر نشانة رضایت و
خوشحالی است که با جزئی ترین تغییر دردال ،مدلول نیز از آن تغییر پیروی میکند
(شعیری.)31 :1392 ،

عالوه بر این از آنجا که بسیاری از کنشهای رفتاری با زبان تصویر ادبی بیان میشود،
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علم نشانهشناسی نیز با علم بالغت از شاخههای علم ادبیات ارتباط مستقیمی برقرار
میکند تا جایی که بیشتر نشانه شناسان معاصر ،مطالعة فنون بالغی [استعاره ،مجاز ،مجاز
مرسل ،کنایه] را در قلمرو نشانهشناسی دانستهاند .ویكو اشاره کرده است که در همة
زبانها در بخش عمدهای از عباراتی که به چیزهای بیجان مربوط میشود بهگونهای
استعاری از اعضای بدن و از احساسات انسانی استفاده شده است (سجودی-116 :1382 ،
.)120

 2-2ماهيت و کارکردهاي نشانههاي ارتباط غيرکالمي
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قبل بررسی ماهیت ارتباط غیرکالمی و تبیین عوامل آن  ،پراختن به مقولة ماهیت
فرهنگ و اصل ارتباط بهعنوان دو جزء جداییناپذیر در نظامها و خردهنظامهای فرهنگ
جهانی ضروری است .اگر چه تعریفی جامع و شامل از فرهنگ غیرممكن مینماید،
فرارو معتقد است فرهنگ هر چیزی است که مردم دارند؛ فكر میکنند و بهعنوان
افرادی از جامعه خود عمل میکنند ( ،)36 :1379از آنجا که ارتباط میانفردی را فرایندی
تبادلی ،هدفمند ،چند بُعدی ،برگشتناپذیر و اجتنابناپذیر دانستهاند (هارجی و دیگران،
 ،)47 :1393فرهنگ نیز از طریق راههای ارتباطات کالمی و غیرکالمی است که هدفمند
انتقال می یابد و تغییر و توسعه پیدا می کند .در این نوشتار باتوجه به موضوع بحث به
ماهیت ارتباطات غیرکالمی وکارکردهای عناصر آن پرداخته می شود.
ارتباط غیرکالمی زمانی رخ می دهد که فردی به وسیلة حاالت چهره ،لحن صدا ،یا
هر راهی ...فرد دیگری را تحت تأثیر قرار دهد (آرژیل .)12 :1378 ،یا به تعبیر دیگر
ارتباط غیرکالمی تمام پیامها یی است که افراد عالوه بر خود کالم ،آنها را نیز مبادله
میکنند (بِرکو و دیگران .)118 :1382 ،بدن لباس روح است و زبان آن کلمات قلب ماست.
هر گونه حرکات درونی ،احساسات ،آرزوها و تمایالت ،همگی از طریق بدن ما نمود
پیدا خواهد کرد (مولكو .)25-24 :1386 ،یك ضربالمثل چینی هشدار میدهد «مراقب
کسی که وقتی میخندد ،شكمش باال و پایین نمیرود باش» (بولتون .)124 :1381 ،بررسیها
نشان میدهد تأثیر پیامهای غیرکالمی پنج برابر از پیامهای کالمی قویتر است (آلن و پیس،
[ .)24 :1382بردویسل] تخمین میزند که در هر برخورد دو نفره معموالً یك سوم معانی
اجتماعی از طریق عوامل کالمی و دوسوم بقیه از طریق راههای غیرکالمی منتقل
میشود (هارجی و دیگران .)47 :1393 ،ارتباط غیرکالمی در فضای خالی اتفا ق نمیافتد .در
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بیشتر مواقع ،ارتباط غیرکالمی همراه با ارتباط کالمی روی میدهد؛ از این گذشته ،هر
چند رفتارهای غیرکالمیِ منفرد ،پیامهای مستقلی میفرستد ،اما معموالً بیشتر پیامهای
غیرکالمی از گروهی از رفتارهای غیرکالمی تشكیل میشود .گیرندهها ،پیامهای
گوناگون را بهطور مستقل تعبیر می کنند؛ اما معموالً این پیامها مانند نظام پیامی با هم
تعبیر می شود .تجزیه و تحلیل شش کارکرد اصلی پیامهای غیرکالمی مرتبط با پیامهای
کالمی در حوزة ارتباطات میانفردی نشان میدهد که چطور پیامهای کالمی و
غیرکالمی اغلب به هم مرتبط است .این شش کارکرد عبارت است از :کامل کردن،5
10
9
8
7
6
تكذیب کردن  ،تكرارکردن  ،کنترل کردن  ،جانشینی و تأکیدی (ریچموند و
مكکروسكی .)90 :1388 ،ارتباط غیرکالمی از لحاظ ابزار ارزشهای فرهنگی ،شبیه ارتباط
کالمی است .الگوهای غیرکالمی نیز مثل ارتباطات کالمی منعكس کننده ارزشها،
دیدگاهها و میراث فرهنگهاست .این ادعا بهطور تلویحی حاکی است که بیشتر رفتار
غیرکالمی غیرغریزی است و هنگام جامعهپذیری فراگرفته میشود (تی .وود-298 :1384 :
. )299آثار و منابع ادبی ،سرشار از پیشفرضهایی در زمینة فرهنگ است ...اعضای هر
فرهنگ ،افرادی را که با کنایه ها و اشارات غیرکالمی فرهنگ آنان آشنایی دارند با گرمی
و حرارت بیشتری می پذیرند و در ضمن ،این افراد فرصت بیشتری برای برقراری
روابط متقابل موفقیتآمیز با یكدیگر خواهند داشت (فرارو .)111 :1379 :از جمله
برجستهترین نشانههای غیرکالمی و حرکات بدن میتوان به نشانههای دیداری،11
13
12
نشانههای آوایی و نشانههای مربوط به فاصله اشاره کرد (ریچموند و مكکروسكی،
 .)97 -96 :1388در ادامه بهطور مختصر انواع گونههای نشانههای دیداری ،نشانههای
آوایی و نشانههای مربوط به فاصلة بدنی معرفی میشود.
 2-2-1نشانههاي ديداري

از میان نشانه های دیداری مربوط به چهره ،اگر چه مجموعة صورت ،چشم ،ابرو و
بینی ،راههای ارتباطی را می سازد ،ولی آنها جداگانه ،و سپس دیگر نشانههای دیداری
بررسی میشود:
الف) حاالت سر و چهره (دهان ،چشمها ،ابروها و پيشاني)
بیتردید مهمترین راه غیرکالمی حالت چهره است .این جنبه از ارتباط ،دارای
قدیم ترین تاریخ در پژوهش آن است؛ زیرا اولین بار چارلز داروین در سال  1872در
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(همان.)209 :

ب) ژستها (پيکر ،دستها ،پاها ،دُم ،موي بدن)

کل بدن نیز در کنار حاالت چهره ،منبع اطالعات غنی و سرشاری است .حرکات بدن
عالوه بر اینكه در مورد سن و زور افراد اطالعاتی به ما میدهد ،میزان برانگیختگی آنان
را نیز نشان میدهد .تحقیقات نشان میدهد که مردم وقتی عصبی میشوند ،برخی
قسمتهای بدن خود را لمس میکنند؛ میکشند یا میمالند .برخی مردم هنگام
برانگیختگی بیش از حد آرامش ،چنین حرکاتی انجام میدهند (فرانزوی.)85 :1381 ،
عالوه بر این انسانها با بدن خویش اطالعات زیادی در مورد نگرش خویش دربارة
خودشان مخابره میکنند .کسی که شق و ر ق میایستد و محكم راه میرود ،نشان
میدهد که اعتماد به نفس دارد؛ اما کسی که قوز میکند و لخلخ راه میرود در واقع از
عدم اعتماد به نفس داشتن خود خبر میدهد (تی .وود .)300 :1384 :قد افراد اغلب با
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کتاب «بیان احساسات در انسان و حیوان» این را نشان داده است .پژوهشهای داروین
دربارة حاالت چهره در بسیاری از حوزههای رفتاری تأثیر بسزا دارد .نتیجة مهم
پژوهش او این است که احساسات مهم و اصلی ،که به وسیلة چهره منتقل میشود،
جهانشمول است؛ ،یعنی انسانها همه جای دنیا غالباً این احساسات را با یك رمز ،که
همان حالت چهره است و به یك شكل و یكسان بیان میکنند (آرونسون و دیگران:1384 ،
)79؛ برای مثال مردمان فرهنگهای مختلف در برابر برخی هیجانات ،حاالت چهرة
مشابهی را بروز می دهند .مردم اعم از غربی و غیرغربی ،حداقل شش هیجان اولیه
(شادی ،تعجّب ،عصبانیت ،غم ،ترس و نفرت) را میتوانند از طریق چهره تشخیص
بدهند (فرانزوی .)83 :1381 ،چشمها نیز دریچههایی بهسوی روح ،و چهره پوششی است
که گویای احساسات ،حالتها و نگرشهای فرد است .برخی مطالعة حالتهای چهره را
همان مطالعة احساسات تلقّی میکنند؛ به این معنی که احساسات و حالت چهره مربوط
به آنها ،رابطة تنگاتنگی با هم دارد به گونهای که این دو جدایی ناپذیراست (ریچموند و
مكکروسكی .)192 :1388 ،لبخند اغلب با شادی ،اخم با شك و تردید ،لبها و چشمهای رو
به پایین با غم ،دهان باز با تعجب ،دهان و بینی کج و کوله یا پرچین و چروک با انزجار
یا تحقیر ،گشاد کردن سوراخهای بینی با خشم و چشمهای گشاد با ترس یكی است

مفهوم قدرت و سلطه تداعی میشود .اشخاصی که قد بلندی دارند بردیگران برتری
دارند (ریچموند و مكکروسكی.)129 :1388 ،
ج) ظاهر فيزيکي

اولین پیامی که از سوی ما به دیگران فرستاده میشود به وسیلة ظاهر فیزیكیمان منتقل
می شود .ظاهر فیزیكی ما از جمله ،اندازه بدن ،شكل بدن ،لباس و ...جنبههای بسیاری
دارد که پیامهای نهفتهای را به وجود میآورد (ریچموند و مكکروسكی.)97 :1388 ،
چگونگی لباس پوشیدن ،ژستهای مختلف و خودآرایی جلوههایی از ظاهر فیزیكی است
(اسمیت.)59 :1381 ،

 2-2-2نشانههاي آوايي
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برخی محققان بر این باورند که بیشترین معنی ارتباطات به وسیلة پیامهای آوایی
تحریك میشود تا پیامهای کالمی (ریچموند و مكکروسكی .)98 :1388 ،به تمام جلوههای
صوتی که همراه با کلمات ایجاد می شود ،نظیر تُنِ صدا (اما نه خود کلمات) صداهای
آوایی می گویند .کیفیت صدا به شكلی غیرکالمی ،پیام خاصی برای شنونده دارد.
سرعت ،قدرت ،طنین ،مكث و شدت صدا ،همه معنایی خاص دارد که اصطالحاً به
آنها نشانههای صوتی میگویند (بِرکو و دیگران .)133 :1382 ،هیجان و آرامش گوینده با
میزان و نوع تغییر در دانگ و بلندی صدا مرتبط است؛ با وجود این برخی از
احساسات را می توان دقیقتر از دیگر احساسها حدس زد .حالت عصبی ،خشم ،غم و
شادی ،سادهترین احساساتی است که صرفاً از طریق نشانههای آوایی تعبیر و تفسیر
می شود .از طرفی حدس زدن احساساتی مثل تعجب ،ترس و عشق اغلب بسیار
دشواراست (ریچموند و مكکروسكی .)253 :1388 ،سكوت نیز ،که یكی از شكلهای نیرومند
ارتباط غیرکالمی است ،میتواند ابزار اعمال قدرت باشد (تی .وود .)297 :1384 :عالوه بر
این سكوتی که بین عاشق و معشو ق رد و بدل میشود ،سكوتی که حاکی از احترام
گذاشتن به بزرگتر است ،سكوت سردی که در مشاجره بین افراد به وجود میآید و
سكوتی که نادیده گرفته میشود ،همه نمونههایی از مكثهای تعاملی است (ریچموند و
مكکروسكی.)243 -242 :1388 ،

 2-2-3نشانههاي مربوط به فاصلة بدني

تحقیقات ادوارد تیهال نشان میدهد نوع رابطة افراد با یكدیگر ،فاصلة میانفردیشان
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را با کسانی که با آنها در تعاملهستند ،تحت تأثیر قرار میدهد .هال چهار حریم میان
فردی را توصیف میکند که با نوع رابطة تعاملی مشخص میشود .چهار حریم میان
فردی عبارت است از :صمیمی ،خودمانی -شخصی ،اجتماعی -مشورتی و عمومی.
الف) حریم صمیمی :15محدودة این حریم از لمس کردن تا فاصلة هیجده اینچی
متغیّر است .عشا ق ،دوستان بسیار نزدیك و اعضای صمیمی خانواده ،تنها کسانی هستند
که به میل خود به آنها اجاز داده میشود به این حریم وارد شوند.
ب) حریم خودمانی -شخصی :16این منطقه از فاصله هیجده اینچی تا حدود چهار
فوت ( 45سانتیمتر و کمتر) متغیّر است.
ج) حریم اجتماعی مشورتی :17بسیاری از افرادی که با ما در تعامل هستند ،باید در
حریم اجتماعی -مشورتی بمانند .متغیّر این منطقه از چهار فوت تا هشت فوت (45
سانتیمتر تا یك متر و بیست سانتیمتر) است.
د) حریم عمومی :18محدودیت این حریم از هشت فوت شروع میشود و تا منتها
درجة امكان تعامل ( 360سانتیمتر و بیشتر) ادامه دارد (ریچموند و مكکروسكی-282 :1388 ،
.)284

 .3رمزگشايي نشانههاي ارتباط غيرکالمي در کليله و دمنه
 3-1نشانههاي ديداري
 3-1-1نمونة حرکات و اشارات مختص چشم

الف) بر چپ و راست و پس و پيش نگريستن :نشانة کژی باطن و آمادة جنگ بودن
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مطالعات ارتباط غیرکالمی به بررسی رفتارهای انسانها محدود نشد و در تحقیقات
اخیر ،رفتارشناسی حیوانات مورد مطالعه جدیتر قرار گرفت .حیوانات نیز تنوع
عملیاتی مشابهی با انسان دارند .به عالوه ،از آنجا که حیوانات فاقد هرگونه زبان هستند،
پیامرسانی غیرکالمی تنها راه انتقال اطالعات دربارة جهان فیزیكی است (آرگایل:1393 ،
 .)56طرز نشستن ،ایستادن و راه رفتن حیوان ،منعكسکننده و انتقالدهندة حالت
عاطفی -هیجانی و نگرش او به حاضران است .حیوان با جایگاه برتر و اعتماد به نفس
با حالتی راحت و گَل و گشاد مینشیند و خیلی شقّ و ر قّ با دُمی افراشته در هوا راه
میرود .حیوان سلطه پذیر ،حالتی قوزدار ،خمیده و سری فرو رفته در شانه دارد و خیلی
افسرده با حالتی بیعالقه و دلمرده کز میکند ،بعضی از حیوانات از دُم برای پیامرسانی
استفاده میکنند (همان.)75 :

97


در باب «شیر و گاو»  ،دمنه به منظور اغوا و تحریض شیر به کشتن گاو بر چپ و
راست و پس و پیش نگریستن گاو را نشانة کژی باطن و آمادگی گاو برای جنگ
میداند « و عالمت کژی باطن او آن است که متلوّن و متغیّر پیش آید و چپ و راست
مینگرد و پس و پیش سره میکند ،جنگ را میبسیجد» (نصراهلل منشی.)114 :1389 ،
 3-1-2نمونة حرکات و اشارات مختص ابرو

الف) ابرو چين انداختن :نشانة خشم و عصبانیّت
در باب «پادشاه و فنزه» ،پس از اینكه بر صورت پسر پادشاه میجَهد و او را کور
می گرداند ،پادشاه برای فریب و انتقامگیری از او به بیت زیر استشهاد میکند .چین بر
ابرو انداختن بر خشم و عصبانیّت داللت میکند:
خشم نبوده است بر اعدام هیچ

چشم ندیدهاست در ابروم چین
(نصراهلل منشی)277 :1389 ،

 3-1-3نمونة حاالت و اشارات مختص پيشاني
98
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اگر چه در کلیله و دمنه ،نویسنده حاالت و اطوار خاصّی را برای پیشانی ذکر نكرده
است که آن حالت بر نشانة خاصی داللت کند ،نشانههای گوناگون آن حاالت ذکر شده
است .این نشانهها بیشتر جنبة وراثتی و نَسَبی دارد تا اختیاری و از لحاظ فرهنگی حائز
اهمیت است که در اینجا به ذکر نمونهای اکتفا میشود:
الف) حالت پيشاني در جهت عداوت و دشمني

در باب «پادشاه و برهمنان» ،برهمنان معتقدند اگر پادشاه در سرزمینهای مختلف معبّر
خوابی یافته بود ،هرگز به آنها اعتماد نمیکرد و از اینرو نشانههای دشمنی را در
پیشانی پادشاه میبینند « .بدانید که او [پادشاه] به ضرورت ما را در این محرم داشت و
اگر در همة ممالك معبّری یافتی ،هرگز این اعتماد نفرمودی و با این اضطرار اثر
عداوت و دشمنایگی بیشبهت در ناصیة او دیده میآید» (نصراهلل منشی.)333 :1389 ،
 3-1-4نمونة حرکات و اشارات مختص بيني
الف) به جانب راست ميل داشتن بيني :نشانة فاسد ،مكّار و خائن بودن

در «باب بازجست کار دمنه» در دادگاه محاکمة دمنه ،یكی از حاضران «به جانب راست
میل داشتن بینی» دمنه را عالمات کژی سیرت و فساد و خیانت او میداند که در

رمزگشايي نشانههاي ارتباط غيرکالمي در کليله و دمنه

صورت او ظاهر گشته است« .علما گویند :هر گشاده ابرو ،که چشم راست او ازچپ
خردتر باشد با اختالج دایم و بینی او به جانب راست میل دارد و در هر منبتی از اندام
او سه موی روید و نظر او همیشه سوی زمین افتد ،ذات ناپاک او مجمع فساد و مكر و
منبع فجور و غدر باشد و این عالمات در وی موجود است» (نصراهلل منشی-156 :1389 ،
.)157

 3-1-5نمونة حرکات و اشارات مختص دهان و لب

الف) لب بستن و دَم طرقيدن :نشانة خاموشی و سكوت اختیار کردن
در باب «شیر و گاو» ،دو مرغابی از باخه میخواهند که چون باخه را برداشتند و به
آسمان رفتند ،باخه لب ببندد و با مردمان مجادله نكند تا او را به سالمت با خود ببرند
« و اگر خواهی که تو را ببریم شرط آن است که چون تو را برداشتیم و در هوا رفت،
چندانكه مردمان را چشم بر ما افتد هر چیز گویند ،راه جدل ببندی و البته لب نگشایی.
گفت فرمانبُردارم و آنچه بر شما از روی مروّت واجب بود به جای آوردید و من هم
میپذیرم که دَم طَرَقم و دل در سنگ شكنم» (نصراهلل منشی.)124 :1389 ،
 3-1-6نمونة حرکات و اشارات مختص سر و چهره

(نصراهلل منشی.)114 :1389 ،

 3-1-7نمونة حرکات و اشارات مختص موي بدن

الف) ريختن مو :نشانة از دست دادن فرّ و جمال و شكوه و مهابت
در باب «بوزینه و باخه» در حكایت «شیر گر گرفته و روباه و خر» ،روباه" ،ریخته
شدن موی بدن شیر" را نشانة از دست دادن فرّ و جمال و شكوه و مهابت شیر میداند
« و موی ملِك بریخته است و جمال و شكوه و بهای او اندک مایه نقصان گرفته و بدان
سبب از بیشه بیرون نمی توان رفت که حشمت ملك و مهابت پادشاهی را زیان دارد»
(نصراهلل منشی.)248 :1389 ،
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الف) طلعت کژ و صورت نازيبا :نشانة عقیدة خبیث و پلید
در باب «شیر و گاو»  ،دمنه برای اغرا و تحریك شیر بر کُشتن گاو ،طلعت کژ گاو را
نشانة عقیدة پلیدش میداند که بر چهرة او نمایان است« .دمنه گفت :فرمان مَلِك راست؛
امّا هر گاه که این غدّار مكّار بیاید ،آماده و ساخته باید بود تا فرصتی نیابد و اگر بهتر
نگریسته شود ،خُبث عقیدت او در طلعت کژ و صورت نازیبایش مشاهدت افتد»
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 3-1-8نمونة حرکات و اشارات مختص دست
الف) پشت دست خاييدن :نشانة پشیمان شدن

در باب «شیر و گاو»  ،کلیله ،اندرز نپذیرفتن دمنه را باعث گرفتاری و در نتیجه پشیمان
شدن او می داند و برای بیان پشیمانی از حالت پشت دست خاییدن از اطوار بدنی بهره
میگیرد« :و ک ار تو همین مزاج دارد و هرگز پندنپذیری و عِظت ناصحان در گوش
نگذاری و هر آینه در سر این استبداد و اصرار شوی و از این زر ق وشعوذه وقتی
پشیمان گردی که بیش سود ندارد و زبان خرد در گوش تو خواند که «ترکتُ الرَّأیَ
بالرِّی» .لختی پشت دست خایی و روی سینه خراشی» (نصراهلل منشی.)129 :1389 ،
 3-1-9نمونة حرکات و اشارات مختص پا
الف) برخاستن و نشستن :نشانة اضطراب و ترس

در باب «شیر و گاو» ،وقتی دمنه برای جستوجوی احوال و سنجش حشمت و قدرت،
نزد گاو میرود ،شیر در غیاب دمنه به سبب ترس و اضطرابش ،همواره از جای خود
برمیخیزد و مینشیند« :شیر در این فكرت مضطرب گشت و برمیخاست و مینشست
و چشم به راه میداشت» (نصراهلل منشی.)90 :1389 ،
100
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 3-1-10نمونة حرکات و اشارات مختص دُم
الف) پيچاندن دُم :نشانة آمادة حمله بودن

در باب «شیر و گاو»  ،پس از تحریك کردن شیر به کشتن گاو ،وقتی گاو به محضر شیر
میرود ،شیر به نشانة حمله ،راست میایستد و دُم خود را میچرخاند و آماده حمله به
گاو میشود «چون شیر او [گاو] را بدید ،راست ایستاد و میغرّید و دُم چون مار
میپیچانید» (نصراهلل منشی.)127 :1389 ،
 3-1-11نمونة حرکات و اشارات ژستهاي ديگر

الف) خويشتن را برافراشتن :نشانةآمادة حمله بودن
در باب «شیر و گاو» ،دمنه ،که گاو را از سوء قصد شیر آگاه میکند ،خویشتن را
برافراشتن ،راست نشستن شیر و دُم بر زمین زدن او را نشانهها شر و نشانة آمادگی
برای حمله میداند « :دمنه گفت :چون به نزدیك او روی ،عالمات شر بینی که راست
نشسته باشد و خویشتن را برافراشته و دُم بر زمین میزند» (نصراهلل منشی.)126 :1389 ،
در جدول ذیل ،دیگر نشانههای دیداری کتاب کلیله و دمنه بهطور مفصل نشان داده

رمزگشايي نشانههاي ارتباط غيرکالمي در کليله و دمنه

شده است:
نشانههاي ديداري
اشارات و
ويژگيهاي

رمزگان

نشانهها

رک :به باب و ص

مربوط به ...

چشم

 .1بر چپ و راست و نشانة کژی باطن و «شیر و گاو» (نصراهلل
منشی)114 :1389 ،
پس و پیش نگریستن آمادة جنگ بودن
 .2چشم راست از فاسد ،مكّار و خائن «بازجست کار دمنه» (همان:
)157-156
چشم چپ خُردتر بودن
بودن
 .3چشم را بر یك در جهت رد گم «پادشاه و برهمنان» (همان:
کردن و به غلط )351
حالت نگه داشتن
انداختن
 .4اختالج دایم چشم فاسد ،مكّار و خائن «بازجست کار دمنه» (همان:
)157-156
بودن
(پلك زدن دایمی)
 .5نظر بر زمین افتادن فاسد ،مكّار و خائن
بودن
در جهت آسیب
 .6چشم زخم داشتن
زدن
 .7ساعتی در هم شرم به همراه
تأسف
نگریستن
 .8چشم در چشم در جهت فرمان
دادن و فرمان پذیری
شدن
جهت
در
 .9چشم گشادن
فرمانپذیری
 .10چشم را سرخ حریص بودن
کردن
«بوزینه و باخه» (همان:
 .11تاریك شدن ترس و اضطراب
)245 -244
چشم
«پادشاه و فنره» (همان:
 .12ابرو چین انداختن خشم و عصبانیّت
)277
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«بازجست کار دمنه» (همان:
)157-156
«بازجست کار دمنه»(همان:
،)152
«بازجست کار دمنه» (همان:
)157-156
«پادشاه برهمنان» (همان:
)351
«بازجست کار دمنه»
(همانك )146
«بوف و زاغ» (همان)226 :

101


اَبرو
بيني

لب و دهان
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سر و صورت

فاسد ،مكّار و خائن «بازجست کار دمنه» (همان:
 .13گشاده بودن ابرو
)157-156
بودن
 .14به جانب راست فاسد و مكّار و «بازجست کار دمنه» (همان:
)157-156
خائن بودن
میل داشتن بینی
 .15لب بستن و دَم خاموشی و سكوت «شیر و گاو» (همان)124 :
اختیار کردن
طرقیدن
بخش «مفتتح کتاب به
خدمت کردن
 .16زمین را بوسیدن
ترتیب ابن مقفع» (همان:
)57
«شیر و گاو» (همان)103 :
 .17آب دهان خشك خشم و عصبانیّت
ایستادن
عقیدة خبیث و پلید «شیر و گاو» (همان)114 :
 .18طلعت کژ
 .19صورت متلوّن و کژی باطن و «شیر و گاو» (همان)114 :
آمادگی برای جنگ
متغیّر
«بازجست کار دمنه» (همان:
کژی سیرت
 .20صورت زشت
)204
«بوف و زاغ» (همان)226 :
خجل شدن
 .21زرد روی گشتن
«مقدمة ابنمقفّع» (همان:
شاداب شدن
)59
 .22سرخ روی گشتن
سر افراز شدن «بوزینه و باخه» (همان:
(معادل روی سفید )250
شدن امروز)
«دوستی کبوتر و زاغ و
بی توجهی
 .23روی گردانیدن
و باخه و آهو»
موش
(همان)250:
«پادشاه برهمنان» (همان:
 .24روی بر خاک غم و اندوه
)336
نهادن
«بوف و زاغ» (همان)206 :
تعظیم و فروتنی
 .25سَر نهادن
 .26سر در پیش راضی و تسلیم «شیر و گاو» (همان)120 :
شدن
افكندن
شرم همراه با تأسف «بازجست کار دمنه» (همان:
از پی بردن به چیزی )162-161

رمزگشايي نشانههاي ارتباط غيرکالمي در کليله و دمنه

 .27سر بر قفص زدن

پيشاني

 .28تازه روی بودن
 .29حالتهای مختلف
پیشانی که بیشتر،
وراثتی ،نسبی و خارج
از اختیار است و با
واژههای «پیشانی»،
«غّرّت» و «ناصیه»
تعبیر شده است.

مو

 .31روییدن سه موی
در هر مَنبَت از اندام
 .32گَری
سُست

.33
بودن
 .34پشت
خاییدن

بُروت
دست
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 .30ریختن مو

«شیر و گاو» (همان)114 :
غم و اندوه
«بوزینه و باخه» (همان:
پشیمانی
)252
«شیر و گاو» (همان)114 :
شادمانی
«پادشاه برهمنان» (همان:
عداوت و دشمنی
)333
«پادشاه برهمنان» (همان:
خوف و هراس
)333
«پادشاه وفنره» (همان)274 :
رشد و نجابت
«بوزینه و باخه» (همان:
سعادت
)237
پست فطرتی و بُخل «بوزینه و باخه» (همان:
)251
«بازجست کار دمنه»(همان:
خوشاقبالی
)146
شادی و خوشحالی «پادشاه برهمنان» (همان:
)367
«پادشاه برهمنان» (همان:
غم و اندوه
)346
«پادشاه برهمنان» (همان:
ندامت و پشیمانی
)354
از دست دادن فرّ و «بوزینه و باخه» (همان:
جمال و شكوه و )248
مهابت
فاسد ،مكّار و خائن «بازجست کار دمنه» (همان:
)157-156
بودن
از دست دادن قوّت «بوزینه و باخه» (همان:
)247
و قدرت
ابله و نمكنشناس «زرگر و سیّاح» (همان:
)373
بودن
«شیر و گاو» (همان)114 :
پشیمان شدن

 .35دست یكدیگر
گرفتن

 .36انگشت گزیدن

دست
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 .37انگشتنما بودن

«بازجست کار دمنه» (همان:
برادری و مودّت
)158
«بازجست کار دمنه» (همان:
عهد بستن
)158
«شیر و گاو» (همان)120 :
اتّحاد و همپشتی
«پادشاه برهمنان» (همان:
اندوه و پشیمانی
)359
«شیر و گاو» (همان)80 :
حیرت و شگفتی
مشهور بودن در «بازجست کار دمنه» (همان:
)148
چیزی
مصیبت و گرفتاری «بازجست کار دمنه» (همان:
)206
«زاهد و راسو» (همان:
پشیمانی
)256
«شیر و گاو» (همان)124 :
مصیبت و اندوه

 .38دست بر سینه
زدن
 .39روی و سینه
خراشیدن
 .40با دست و چنگال
رخسار را خراشیدن
دعا کردن
 .41دست برداشتن
پشیمانی و اندوه
 .42بر دل کوفتن

«بوف و زاغ» (همان)224 :
«زاهد و راسو» (همان:
)129
 .43دست دراز کردن حمله و تعدّی کردن «بوزینه و باخه»(همان:
)182
تكدّیگری و گدایی «دوستی کبوتر و زاغ و
و باخه و آهو»
موش
کردن
(همان)182 :
 .44دست بر سینه رد و طرد کردن «بوف و زاغ» (همان)223 :
کسی
کسی زدن
«دوستی کبوتر و زاغ و
شكنجه کردن
 .45تافتن دست
و باخه و آهو»
موش
(همان)190 :
«بوف و زاغ» (همان)206 :
مغلوب شدن
 .46دست گراییدن
«شیر و گاو» (همان)90 :
 .47برخاستن و اضطراب و ترس
نشستن

رمزگشايي نشانههاي ارتباط غيرکالمي در کليله و دمنه

پا

 .49راست ایستادن
 .50بر دو پای ایستادن
 .51برخاستن

حمله کردن
نماز خواندن
خشم و عصبانیت

 .52بر جای خویش آرامش و سكون
قرار گرفتن
 .53بر یك جای هراس
ساکن بودن
آمادة حمله بودن و
 .54راست نشستن
شَر بودن
 .55پای در چیزی پَست و ناچیز
شمردن
نهادن

«شیر و گاو» (همان)81 :
«شیر و گاو» (همان)126 :

«دوستی کبوتر و زاغ و
و باخه و آهو»
موش
(همان)206 :
«بوزینه و باخه»(همان:
تردید و دو دلی
)244
 .56ایست کردن
«دوستی کبوتر و زاغ و
هراس و اضطراب
و باخه و آهو»
موش
(همان)187 :
خود را به مُردن «شیر و گاو» (همان)107 :
 .57سِتان رفتن
زدن
و «شیر و گاو» (همان)108 :
 .58در چپ و راست مضطرب
سرگردان بودن
و فراز و نشیب رفتن
«بازجست کار دمنه (همان:
 .59پای شكسته بودن اضطرار و تسلیم
)146
ناز و ادا و مُعاشقت «پادشاه برهمنان» (همان:
 .60خرامیدن
)351
«شیر و گاو» (همان)127 :
آمادة حمله بودن
 .61پیچاندن دُم
 .62دُم را بر زمین آمادة حمله بودن و «شیر و گاو» (همان)126 :
شر بودن
زدن
«شیر و گاو» (همان)126 :
را آمادة حمله بودن
خویش
.63
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دُم

 .48ایستادن

به دلیل احترام

«پادشاه برهمنان» (همان:
)351
«شیر و گاو» (همان)127 :
«بوف و زاغ» (همان)209 :
«بازجست کار دمنه (همان:
)159
«شیر و گاو» (همان)90 :

برافراشتن
 .64از جای بُردن

حاالت و
حرکات ديگر
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از حالت طبیعی «شیر و گاو» (همان)88 :
خارج کردن
«بوف و زاغ» (همان)207 :
خشم و عصبانیت
 .65از جای شدن
«شیر و گاو» (همان)104 :
خود را باختن
«شیر و گاو» (همان)122 :
 .66درازگردن کشیده حماقت
باال
«شیر و گاو» (همان)81 :
 .67رعنا بودن «خوش خودپسند بودن
قَد و باال بودن»
«بوف و زاغ» (همان)195 :
پرهیز کردن
 .68دامن درچیدن
«شیر و گاو» (همان)206 :
 .69میان بستن و دامن آمادة حمله بودن
درچیدن
«شیر و گاو» (همان)127 :
 .70تشمّر (دامن به آمادة حمله بودن
کمر زدن)

 3-2نشانههاي آوايي
 3-2-1نمونة نشانهها و اشارات آواز و بانگ و صداي بلند
الف) فرياد و نفير کردن :نشانة اعتراض کردن

در باب «شیر و گاو» در حكایت «دو شریك یكی زرنگ و دیگری سادهلوح» ،وقتی دو
شریك برای رفع نیاز به طلب گنج نهفته در زیر درخت میروند و گنج را نمییابند،
شریك زیرک به نشانة اعتراض ،فریاد و نفیر برمیآورد« :هر دو به هم آمدند و زر
نیافتند؛ عجب بردند .زیرک در فریاد و نفیر آمد و دست در گریبان غافل درمانده زد که
زر تو بردهای و دیگری خبر نداشت» (نصراهلل منشی .)130 :1389 ،نمونة بیشتر (رک :همان:
.)134

 3-2-2نمونة نشانه ها و اشارات صداي آهسته
الف) آهسته گفتن :نشانة ترس و احتیاط

در باب «بازجست کار دمنه» ،وقتی دمنه خود را گرفتار میبیند از سرِ ترس و احتیاط
به یكی از نزدیكانش آهسته میگوید« : ...دمنه چون در بال گشاده دید و راه حذر بسته،
روی به یكی از نزدیكان آورد و آهسته گفت که چیزی حادث گشتست و فكرت ملك
و فراهم آمدن شما را موجبی هست؟» (نصراهلل منشی.)143 :1389 ،

رمزگشايي نشانههاي ارتباط غيرکالمي در کليله و دمنه

 3 -2-3نمونة نشانهها و اشارات حالت سکوت و خاموشي
الف) خاموشي گزيدن :نشانة تصدیق کردن و همداستان بودن

در باب «بازجست کار دمنه»  ،مادر شیر ،خاموشی گزیدن شیر را در برابر دمنه ،نشانة
تصدیق آرای دمنه در دفاعیهاش و موافقت شیر با او میداند[« :مادر شیر] روی به شیر
آورد و گفت خاموشی بر حجّت به تصدیق ماند و از اینجا گویند که خاموشی
همداستانیست » (نصراهلل منشی .)150 :1389 ،بیشتر (رک :همان.)159 :
 3-2-4نمونة نشانهها و اشارات حالت خنديدن
الف) خنديدن :نشانة تمسخر کردن

در باب «بوزینه و باخه» وقتی سوء قصد باخه بر بوزنه معلوم میشود و به لطایف حیل
از چنگ او رها میشود ،چون باخه از او میخواهد که با او برگردد ،بوزنه به نشانة
تمسخر بر باخه میخندد« :باخه برفور بازگشت و به نجح مراد و حصول غرض واثق
شد و بوزنه را بر کران آب رسانید و به تگ بر درخت دوید .باخه ساعتی انتظار کرد؛
پس آواز داد .بوزنه بخندید و گفت ( »...نصراهلل منشی .)246 :1389 ،نمونة بیشتر (همان)61 :
و (همان.)134 :
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در باب «بازجست کار دمنه» وقتی دمنه از وفات کلیله با خبر میشود به نشانة تأسف از
نهاد خود آهی برمیآورد« :و دوستی بود از آن کلیله ،روزبه نام به نزدیك دمنه آمد و از
وفات کلیله اعالم داد .دمنه رنجور و متأسف گشت و پر غم و متحیّر شد و از کورة
آتش دل آهی برآورد» (نصراهلل منشی.)157 :1389 ،
در جدول ذیل دیگر نشانههای آوایی کتاب کلیله و دمنه بهطور مفصل نشان داده
شده است:
نشانههاي آوايي
اشارات و
ويژگيهاي
مربوط به ...

رمزگان

نشانهها

 .1فریاد و نفیر زدن

اعتراض کردن

 .2بانگ زدن

شادمانی و نشاط

رک :به باب و صفحه
«شیر و گاو» (نصرااهلل منشی،
)134 :1389
«پادشاه و فنره» (همان)81 :
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 3-2-5نمونة نشانهها و اشارات آه کشيدن
الف) آه کشيدن :نشانة تأسف و غم

آواز و بانگ
و صداي
بلند

 .3بانگ و نفیر زدن
 .4بانگ برداشتن
 .5آواز بلند
 .6عربده کشیدن

 .7آواز دادن

صداي
آهسته

 .8آهسته گفتن
 .9نرم نرم آواز دادن
 .10خاموشی گزیدن
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سکوت و
خاموشي

108

 .11خاموشی گزیدن
 .12خاموش گشتن
 .13خاموش شدن
 .14خاموش ایستادن
 .15خاموشی
 .16چیزی نگفتن
 .17سخن ناگفتن
 .18سخن نگفتن

خنديدن
آه کشيدن

 .19دَم درکشیدن
 .20دَم طَرقیدن
 .21خندیدن
 .22آه کشیدن

«پادشاه و فنره» (همان)275 :
شیون و اندوه
«پادشاه و فنره» (همان)279 :
ترس و داشتن
قوّت و هیكل «شیر و گاو» (همان)88 :
عظیم
«پادشاه و برهمنان» (همان)331 :
خشم
کمك خواستن و «دوستی کبوتر و زاغ و موش و
باخه و آهو» (همان)168 :
مددخواهی
«شیر و گاو» (همان)103 :
خشم
«بازجست کار دمنه» (همان)154 :
اعالن عمومی
تأیید و تصریح «بازجست کار دمنه» (همان)162 :
کردن
«بوف و زاغ» (همان)206 :
هشدار دادن
«بازجست کار دمنه» (همان)143 :
احتیاط و ترس
«بوف و زاغ» (همان)213 :
جزع و بیتابی
تصدیق کردن و «بازجست کار دمنه» (همان)150 :
همداستان بودن
«مقدمه ابنمقفع» (همان)55 :
داللت بر عقل
«بازجست کار دمنه» (همان)155 :
مردد بودن
و «پادشاه و برهمنان» (همان)364 :
احتیاط
دوراندیشی
اقناع شدن و پاسخ «پادشاه و برهمنان» (همان)388 :
خود را گرفتن
«شیر و گاو» (همان)113 :
داللت بر مهابت
«بازجست کار دمنه» (همان)154 :
کِتمان سِر
«بوزینه و باخه» (همان)238 :
یأس و نومیدی
عادل بودن و «شیر و شغال» (همان)303 :
ناحق
قضاوت
نكردن
«بازجست کار دمنه (همان)157 :
مُجاب شدن
«شیر و گاو» (همان)124 :
ساکت بودن
«بوزینه و باخه» (همان)246 :
تمسخر کردن
«بازجست کار دمنه (همان)157 :
تأسف و غم
«دیباچة مترجم» (همان)44 :
حسرت و آرزو

رمزگشايي نشانههاي ارتباط غيرکالمي در کليله و دمنه

 3-3نشانههاي فاصلة بدني
 3-3-1نمونة نشانة فاصلة خيلي نزديک
الف) در بر گرفتن :به دلیل تأمین امنیت

در باب «شیر و گاو» ،در حكایت «خرگوشی که به حیلت شیر را شكار کرد» "در بر
گرفتن خرگوش" بهدلیل تأمین امنیت صورت گرفته است« :شیر او [خرگوش] را در بر
گرفت و به چاه فرو نگریست؛ خیال خود و ازان خرگوش بدید .او را بگذاشت و خود
را در چاه افكند» (نصراهلل منشی.)103 :1389 ،

 3-3-2نمونة نشانههاي فاصلة نزديک
الف) فراهم آمدن :بهدلیل صمیمیّت و دوستی

در باب «دوستیِ کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو» ،حیوانات بهدلیل صمیمیت و
دوستیخود گِرد هم جمع میشوند « :روزی زاغ و موش و باخه فراهم آمدند و ساعتی
آهو را انتظار نمودند؛ نیامد» (نصراهلل منشی .)188 :1389 ،نمونههای دیگر با واژة «مقاربت»
(همان ،)170 :و با واژة «جوار» (همان .)184 :و با تعبیر «فراهم آمدن» (همان.)192 :
 3-3-3نمونة نشانههاي فاصلة دور
الف) تحرّز نمودن :بهدلیل دشمنی
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در باب «گربه و موش» ،موش بهدلیل دشمنی دیرینهاش با گربه از نزدیك شدن به او
دوری میکند « :دیگر روز موش از سوراخ بیرون آمد و گربه را از دور بدید؛ کراهیت
داشت که نزدیك او رود .گربه آواز داد که تحرّز چرا مینمایی؟ قد استَكرَمتَ فَارتَبط»
(نصراهلل منشی ،)267 :1389 ،نمونة بیشتر با تعبیر «احتراز کردن» رک( :همان.)271 :
در جدول ذیل ،دیگر نشانه های مربوط به فاصلة بدنی در کتاب کلیله و دمنه بهطور
مفصل نشان داده شده است:
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نشانههاي مربوط به فاصلة بدني
اشارات و
ويژگيهاي
مربوط به ...

رمزگان
 .1در بر گرفتن

فاصلة خيلي
نزديک

 .2در بر گرفتن

نشانهها

رک :به باب و صفحه

«شیر و گاو» (نصراهلل منشی،
بهدلیل تأمین امنیت
)103 :1389
بهدلیل معاشقت و رابطه «بوف و زاغ» (همان)223 :
زناشویی

 .3فراهم آمدن
فاصلة نزديک

فاصلة دور
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بهدلیل صمیمیت و دوستی

 .4به خود بهدلیل اعزاز و بزرگداشت
نزدیك کردن
و
هماندیشی
بهدلیل
 .5فراهم آمدن
مشورت
بهدلیل فریب دادن
 .6پیشتر آمدن
بهدلیل اتّحاد و یكدلی
 .7فراهم آمدن
بهدلیل مصلحتاندیشی
 .8پیشتر آمدن
بهدلیل خودنمایی و ابراز
 .9پیشتر رفتن
وجود
بهدلیل دشمنی
 .10تحرّز کردن
 .11از دور بهدلیل عدم اعتماد و امنیت
«رسالت» گزاردن
 .12از مقاربت بهدلیل ناهمجنس بودن
برحذر بودن

«دوستی کبوتر و زاغ و موش
و باخه و آهو» (همان)188 :
«شیر و گاو» (همان)91 :
«پادشاه و یاران او» (همان:
)385
«بوف و زاغ» (همان)208 :
«شیر و گاو» (همان)102 :
«گربه و موش» (همان)263 :
«شیر و شغال» (همان)303 :
«گربه و موش» (همان)267 :
«بوف و زاغ» (همان)206 :
«شیر و گاو (همان)133 :

 .4نتيجهگيري
واکاوی و رمزگشایی ارتباطات غیرکالمی در کلیله ،ما را به این واقعیت رهنمون میکند
که نویسنده برای تقویت زمینههای غیرکالمی قصّهها از سه طریق نشانههای دیداری،
نشانههای آوایی و نشانه های مربوط به فاصله بیشترین بهره را گرفته و از این طریق،
عالوه بر افزایش ظرفیت نمایشی قصّهها ،روایتی اثرگذار از حوادث ارائه کرده است .از
میان کارکر دهای جانشینی ،تأکیدی ،تكمیلی و ...زبانِ بدن در کنار ارتباط آوایی ،کارکرد
جانشینی زبان بدن ،بیشترین نشانه ها را به خود اختصاص داده است .در میان این
نشانهها به ترتیب نشانه های دیداری با رمزگان مربوط به (حرکات چشمها ،ابروها،
پیشانی ،بینی ،دهان و لبها ،سر و چهره ،موی بدن ،دستها و پاها ،دُم ،قامت و گردن،
لباس و مصنوعات) « 70نشانه» و نشانههای آوایی با رمزگان مربوط به (آواز و صدای
بلند ،صدای آهسته ،خاموشی و سكوت ،خندیدن ،آه کشیدن) « 22نشانه» و نشانههای
مربوط به فاصله با رمزگان (فاصلة خیلی نزدیك ،فاصلة نزدیك ،فاصلة دور) « 12نشانه»
بیشترین تا کمترین نشانهها را شامل شده است .این رمزگان غیرکالمی ،که احتماالً در

رمزگشايي نشانههاي ارتباط غيرکالمي در کليله و دمنه

پينوشتها

1. Fable
2. Significant
3. Signifie
4. significantion
5. Complementing
6. Contraddicting
7. Repeating
8. Regulating
9. Substituting
10. Accenting
11. eye contact visual cue
12. vocal cue
13. proxemics spatial cue
14. Interpersonal Distanace
15. Intimat
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تحریرهای مختلف خود از سرچشمههای فرهنگ و حكمت در هند باستان و فرهنگ
ایرانی -اسالمی مایه گرفته است در بعضی موارد از اعتقادی کهن دربارة اطوار انسانی
پرده برمیدارد .برخی از این کنشهای غیرکالمی بیش از اینكه نشاندهندة هیجانات و
حاالت عاطفی از غم ،شادی ،ترس ،حسرت ،بدگمانی ،کینه و عداوت ،شك و تردید
و ...شخصیتها باشد ،بیشتر جنبة وراثتی و نسَبی دارد؛ مثالً در ناصیه و غُرّت و پیشانی
میتوان نشانة رشد و سعادت و نجابت و لئیمظفری را مشاهده کرد .که بیشتر حاالتی
وراثتی و غیرارادی است .نویسنده در بهرهگیری از نشانههای غیرکالمی ،آگاهانه عمل
می کند و تضمین برخی از ابیات فارسی و عربی توسط نویسنده ،برای تأکید بر این
نشانهها از این کاربرد آگاهانه از زبان بدن خبر میدهد .نشانههای غیرکالمی در کلیله و
دمنه بهعنوان جلوه های فرعی نیست ،بلكه این کنشها و رفتارهای غیرکالمی ،وقوع
بسیاری از حوادث مهم را رقم میزند؛ برای مثال در داستان شیر و گاو ،که معروفترین
قصة کلیله و دمنه است بر اثر سخنچینی و دوبههمزنی دمنه ،نشانههای غیرکالمی مثل
حاالت چشم ،ابرو ،بینی و دم و ...موجب بدگمانی و قتل گاو میشود .عالوه بر این،
نویسنده در افزایش ظرفیت نمایشی داستان ،نه تنها حاالت و اطوار غیرکالمی انسانها را
به حیوانات نسبت میدهد ،بلكه به رفتارشناسی حرکات حیوانات و جلوههای مختلف
آن مثل حرکات دُم و ریخته شدن موی حیوان توجه دارد و این سطح از آگاهی و هنر
موجب شده است که اثر را در نوع خود از دیگر آثار ادبی ممتاز کند.

16. Casual-Personal
17. Social-Consultive
18. Public

منابع
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 احمدی ،بابك؛ از نشانههاي تصويري تا متن ،بهسوي نشانهشناسي ارتباط ديداري؛ چ نهم،تهران :نشر مرکز.1388 ،
 آرژیل ،مایكل؛ روانشناسي ارتباطات و حرکات بدن؛ ترجمة مرجان فرجی ،تهران :مهتاب،.1378
 آرگایل ،مایكل؛ روانشناسي پيامرساني حرکات بدن؛ ترجمة مرجان فرجی ،تهران:انتشارات جوانه رشد.1393 ،
 آرونسون ،الیوت و تیموتی دی .ویلسون و روبین ام .آکرت؛ روانشناسي اجتماعي؛ ترجمةافسانه شیخ االسالمزاده ،تهران :انشارات ما و شما.1384 ،
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 ریچموند ،ویرجیناپی و جیمزسی .مك کروسكی؛ رفتار غيرکالمي در روابط ميانفردي؛ترجمة فاطمه سادات موسوی و ژیال عبداهللپور ،چ دوم ،تهران :نشر دانژه.1388 ،
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پژوهشي دربارة گويندگان اشعار فارسي تاريخ يميني

دکتر يحيي کاردگر



دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم

اکبر گالبيان

**

واژههايکليدي :اشعار فارسی ،تاریخ یمینی ،تضمین شعر فارسی درمتون منثور ،کتاب تاریخ
یمینی و اقتباس و اشعارفارسی.
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 نویسنده مسئول kardgar1350@yahoo.com
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چکيده
این مقاله در روشی توصیفی -تحلیلی به معرفی گویندگان ابیات فارسی کتاب تاریخ یمینی
پرداخته است .از آنجا که جرفادقانی ،مترجم کتاب و شعار ،مصحح آن به ناصواب ،گوینده
غالب اشعار فارسی را علی بن محمد ابن ابیالغیث مستوفی معرفی کردهاند ،مقاله ضمن معرفی
115
گویندگان اشعار فارسی کتاب به علل و عوامل بروز این اشتباه پرداخته است .غالب ابیات

فارسی کتاب از انوری ،ظهیرالدین فاریابی ،فردوسی ،سیدحسن غزنوی ،مسعودسعد سلمان و
دیگرگویندگان نامی ادب فارسی است .ناآشنایی کافی جرفادقانی از پیشینه شعر فارسی،
رعایت مالحظات مادح و ممدوحی و سرانجام آشفتگی تضمین شعر در متون نثر از مهمترین
عوامل بروز این اشتباه بوده و اعتماد شعار بهنظر جرفادقانی نیز موجب تأیید آن شدهاست.

 .1درآمد
کتاب تاریخ یمینی از جمله بهترین نمونههای نثر مصنوع فارسی در آغاز قرن هفتم
است .این کتاب ترجمه تاریخ عتبی از ابونصر محمد بن عبدالجبار عتبی (متوفی 427
ه .ق ).است که به تاریخ یمینی معروف شدهاست .این اثر ،تاریخ اواخر عهد سامانیان تا
زمان سلطان محمود غزنوی یمینالدوله است و به همین سبب به تاریخ یمینی شهرت
یافت (شمیسا .)98 :1377 ،یكی از دبیران فاضل که در نظم و نثر عربی استادی ماهر بود و
در زبان فارسی توانا و قاهر به ترجمه تاریخ یمینی پرداخت و ترجمه آن را در سال
 603ه .ق .به پایان رسانید .این شاعر و دبیر فاضل ،ابوالشرف ناصح بن ظفر بن سعد
المنشی الجرفاذقانی است که در خدمت الغ بیك به سر میبرد .وی از مشاهیر
نویسندگان فارسی اواخر قرن ششم بهشمار میرود.
این کتاب یكی از کتابهای بسیار فصیح و پرمایه زبان فارسی است که به سبك
عصر خود تحریر شده است و از نظر فصاحت و استحكام پایه و پرمایگی با اصل
تازی آن برابری میکند .از نظر سبك ،تقلیدی از کلیله و دمنه و شیوه نصراهلل منشی
است با این تفاوت که گاهبهگاه صنعت سجع در آن بهکار رفته است (بهار ،1373 ،ج
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ترجمه جرفادقانی ظاهراً از روزگار خود وی شهرتی یافت و مورد مراجعه و استناد
مورخان متأخر قرار گرفت؛ چنانكه برخی از اشعار و عبارات آن را عیناً در آثار دیگران
میتوان دید؛ آثاری چون جامعالتّواریخ ،تاریخ وصّاف و تاریخ وزرا از این جملهاست.
صاحب مرزباننامه نیز تمجیدی تام از این اثر به عمل آورده است و کار دشوار
جرفادقانی را در ترجمه آن کتاب به تالش فردوسی تشبیه میکند و از این که هر دو،
نتیجهای درخور از کارشان بهدست نیاوردهاند ،ابراز تأسّف میکند و دردمندانه
مینویسد:
ترجمه یمینی ،که اگر به یمین مغلّظ مترجم آن را صاحب بسیار مایه سخنوری
گویند ،حِنثی الزم نشود و اگرچ او از سر خُسران صَفقه خویش فردوسیوار به
حكم تندّم از آن مقاالت استقالتی کرده است و از تخلّص کتاب تملّصی نموده و
چون تخم در زمین شوره افشانده و نهال در زمین بیگوهر نشانده (مرزبان بن رستم،
.)13 :1388

از جمله پژوهشهایی که یادآن در مورد کتاب ترجمه تاریخ یمینی ضروری بهنظر میرسد،

پژوهشي دربارة گويندگان اشعار فارسي تاريخ يميني

پژوهش در تضمین اشعار فارسی این کتاب است .شعار در مؤخّره کتاب ترجمه تاریخ
یمینی ،مطلبی در باب تضمین شعر و آیات و احادیث در این کتاب و دیگر آثار نثر
فنی دارد که عیناً نقل میشود:

که در سیاقت آن ترکیب رفته است ،بیشتر از نتایج خاطر وقّاد و نسایج طبع منقاد
اوست که نظم و نثرش از سحر حالل و آب زالل حكایت میکند و مفاخر او و
اسالف او و فضل و فضایل پدرش ،که ابن العمید وقت و عبدالحمید روزگار بود
در کتاب تحفهاآلفا ق فی محاسن العرا ق مستوفی ایراد کرده آمده است (جرفادقانی،
.)440 :1374

چنانكه از این متن برمیآید ،جرفادقانی اشعار فارسی را حاصل طبع علی بن
محمد بن ابی الغیث میداند که به ذو ق و طبع او ایمان خالص داشته است .متأسفانه به-
رغم جستجوی فراوان در کتابهای عهد سلجوقی از جمله راحةالصدور ،التوسل الی
الترسل ،حدائقالسحر رشید وطواط ،آثار محمد عوفی و  ...از زندگینامه و آثار احتمالی
علی بن محمد بن ابی الغیث اطالعی بهدست نیامد .بنابراین در مورد این فرد ،تنها باید
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استدالل با اشعار و آیات و احادیث نبوی و کلمات بزرگان از جمله تازگیهایی
است که در کلیله و دمنه دیده میشود و دیگران پس از آن از او تقلید کردهاند.
آوردن شواهد شعری و آیات و احادیث در کتابهای قدیم مرسوم نبوده است؛ مگر
شعر یا آیه یا حدیثی که با تاریخ یا مطلب مربوط به کتاب ربط حقیقی داشته باشد
نه اینكه برای زیبایی کالم و هنرنمایی آورده شده باشد؛ چنانكه در طبری و بیهقی
و کتابهای متصوفه دیده میشود؛ ولی در کلیله و دمنه صفحهای نیست که بدین
قبیل زینتها آراسته نباشد و این خود اسلوب تازهای است؛ اما ترجمه تاریخ یمینی
از این حیث کامالً پیرو کلیله بوده است و فرقی که با آن دارد این است که در
ترجمه یمینی مقداری از شواهد شعری عربی با ذکر نام شاعر آمده است؛ ولی
ابوالمعالی از ذکر نام شاعران چشم پوشیده و تنها در یك مورد از سراینده شعر نام
برده است (جرفادقانی.)557 :1374 ،
نویسنده ترجمه تاریخ یمینی در مورد گوینده ابیات فارسی کتابش به صراحت اظهارنظر
کرده است .جرفادقانی در این زمینه پس از تضمین بیش از سی بیت عربی چنین میگوید:
و این قطعه به صدر کبیر تاجالدین معیناالسالم سیداالماثل و الصدر علی بن محمد
بن ابی الغیث ،که مستوفی این حضرت و واسطه عقد معارف این دولت است،
نوشته آمده است و این کتاب به مدد همت او به اتمام رسیده است و ابیات پارسی

به نكاتی بسنده کرد که در ترجمه تاریخ یمینی آمدهاست .جرفادقانی وی را پرورش
یافته خانوادهای اصیل و فرهنگدوست دانسته و تمام اشعار فارسی کتاب ترجمه تاریخ
یمینی را نیز به او منسوب کردهاست .از این عبارت جرفادقانی استنباط میشود که وی
از گویندگان اشعار فارسی کتاب آگاهی درستی نداشته و یا براساس رابطه مادح و
ممدوحی ،آگاهانه و برای جلب رضایت خاطر ممدوح چنین نظری ارائه کرده است.
جرفادقانی در مورد گویندگان اشعار فارسی کتاب محل تأمل دارد .این پژوهش به
بررسی صحت و سقم ادعای جرفادقانی پرداخته است ،ادعایی که بر پژوهشهای مرتبط
با این کتاب نیز تأثیر گذارده است؛ چنانكه جعفر شعار-مصحح کتاب -با استناد به این
ادعا مینویسد:
در مورد اشعار فارسی کتاب ،گذشته از چند بیت ،که از شاهنامه فردوسی یا
گرشاسبنامه اسدی است ،مأخذ باقی اشعار بر نگارنده مجهول بود تا آنكه اخیراً
متوجه شدم که جرفادقانی در خود کتاب اشاره کرده که شعرهای فارسی از معین
اسالم علی بن محمد ابی الغیث مستوفی ابوالقاسم علی بن حسین وزیر جمالالدین
آی ابه الغ باربك است» (جرفادقانی :1374 ،مقدمه )15؛
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حال اینكه پژوهش نشان میدهد که غالب اشعار فارسی کتاب از گویندگان معروف
ادب فارسی است که در ادامه مقاله به آن پرداخته میشود.
 1-1پيشينه پژوهش

متن عربی این کتاب ،چندین بار شرح شده است .از میان شرحهای متعدد ،شرح الفتح
الوهبی (شرح منینی) و شرح نجاتی مشهورتراست .رینولد ،مستشر ق انگلیسی نیز تاریخ
یمینی را از روی ترجمه جرفادقانی به زبان انگلیسی ترجمه ،و به سال  1808میالدی در
لندن چاپ کرده است .مقاالت اندکی نیز درباره این کتاب منتشر شدهاست از جمله-1 :
مقاله «در پیرامون تاریخ یمینی» که علی قویم در سال 1333در مجله دانش به چاپ
رسانده است« -2 .بررسی خطبه آغازین ترجمه تاریخ یمینی» که در سال 1382
عطامحمد رادمنش در کیهان فرهنگی به چاپ رسانده است -3 .مقاله «جامعهشناسی و
روانشناسی جنگ در ترجمه تاریخ یمینی» که احمد امیریخراسانی نوشته و در متنشناسی
ادب فارسی در سال  1396به چاپ رسیده است -4 .مقاله «بینش و روش در تاریخنگاری
عتبی» از اسماعیل حسنزاده که در سال 1388در تاریخنگری و تاریخنگاری به چاپ

پژوهشي دربارة گويندگان اشعار فارسي تاريخ يميني

رسیده است و با مقایسه اصل کتاب با ترجمه فارسی آن ،اطالعات سودمندی در این
زمینه در اختیار خوانندگان قرار میدهد .در این منابع تنها به بخش کوچكی از این
کتاب پرداخته شده است .آنچه مشهود است توجه اندک پژوهشگران به کتاب ترجمه
تاریخ یمینی است .نبود پژوهشی در زمینه اشعار تضمین شده در این کتاب ،گویای این
ادعاست.
 1-2روش و پرسش پژوهش

در این مقاله ابتدا تمام ابیات فارسی کتاب تاریخ یمینی استخراج شد؛ سپس با جستجو
در دیوان شاعران و نرمافزارهای شعری ،گویندگان اشعار معرفی ،و آنگاه در روشی
مقابلهای و توصیفی -تحلیلی به مقابله اشعار با دیوان شاعران و علل و عوامل اختالف
ضبط ابیات ترجمه تاریخ یمینی با دیوان شاعران پرداخته شده است .این مقاله بر آن
است تا به پرسشهای چندی پاسخ گوید؛ از جمله -1 :آیا نظر مترجم کتاب در مورد
گویندگان اشعار فارسی تضمینشده در آن مقرون به صواب است؟  -2آیا میتوان
استدالل شعار را در مورد گویندگان اشعار تضمینی ترجمه تاریخ یمینی پذیرفت؟  -3براستی
گویندگان واقعی اشعار تضمینی فارسی چه کسانی هستند؟

* «در سرداری که بر سر افسر داری

وندر سر آن شوی که در سر داری»
(جرفادقانی)4 :1374 ،

شاعر اولین بیت تضمینی کتاب شناخته نشد .برخی ابیات ترجمه تاریخ یمینی در
دورههای بعدی ادبیات فارسی نیز در آثار گوناگون بهکار رفتهاست؛ اما در آنجا نیز اثری
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 .2بحث
در کتاب ترجمه تاریخ یمینی چهل و یك بیت فارسی در بیست و پنج جای متفاوت
تضمین شده است .البته در یكی از نسخه های معتبر ،که محمد بن المهذّب نوشته ،نیز
دو بیت از انوری و سید حسن غزنوی تضمین شده است .با توجه به اینكه تاریخ
کتابت این نسخه  638ه .ق .و به زمان زندگی جرفادقانی بسیار نزدیك است؛ در جای
خود به این دو بیت تضمینی نیز اشاره میشود .در ادامه ابتدا ابیات تضمینی کتاب به
ترتیب شماره صفحات آن معرفی ،و سپس درباره صحت و سقم نظر جرفادقانی و
شعار در مورد گویندگان اشعار کتاب بحث خواهد شد.
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از نام شاعر نیست؛ به عنوان مثال در ابتدای کتاب یك رباعی تضمین شده است:
* «در عهد تو شیر قصد آهو نكند

با مور ضعیف مار نیرو نكند

در دور تو باز اگر چه بیمار شود

از بیم تو آرزوی تیهو نكند»
(جرفادقانی)6 :1374 ،

این رباعی قرنها پس از ترجمه تاریخ یمینی در کتاب تاریخ قاجار

(خورموجی،1344 ،

ج  )272 :1بدون ذکر نام شاعر آمده است.
* «ای فكرت تو مشكل امروز دیده دی
قادر به حكم بر همه کس آسمانصفت

وی همت تو حاصل امسال داده پار
فایض به جود بر همه خلق آفتابوار

در ابر گر ز دست تو یك خاصیت نهند

دست تهی برون ندمد هرگز از چنار»
(جرفادقانی)17 :1374 ،

این سه بیت از قصیدهای از دیوان انوری به مطلع زیر است:
«دی بامداد عید که بر صدر روزگار

هر روز عید باد به تأیید کردگار»
(انوری ،1376 ،ج)181 :1

120

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،16شماره ،65پاييز 1398

120
120

انوری از جمله قصیدهسرایانی است که نویسندگان نثر فنی ،توجه ویژهای به او
داشتهاند .او در سال  575ه .ق .وفات یافته و بخش عمدهای از زندگی خود را در ابیورد و
نیشابور در خراسان بزرگ سپری کرده است.
* «چو زنهار خواهند زنهار ده
بدانشان

میاور

ز

بیچارگی

که

زنهار

دادن

ز

پیكار

به

که جان را بكوشند یكبارگی»
(جرفادقانی)30 :1374 ،

این دو بیت از گرشاسبنامه اسدی طوسی شاعر قرن پنج اهل خراسان است .بیت
اول بدون تغییر در ترجمه تاریخ یمینی تضمین شده ؛ اما مصراع اول بیت دوم با کمی
تغییر آمده است:
«چو

زنهار

چنانشان

خواهند
مگردان

زنهار
ز

ده

بیچارگی

که

زنهار

دادن

ز

پیكار

به

که جان را بكوشند یكبارگی»
(اسدی طوسی)360 :1354 ،

همانطور که مشاهده میشود« ،چنانشان مگردان» به «بدانشان میاور» تبدیل شده
است.
* «بنشینم چون کار به نام آید و ننگ

بر آتش چون کباب و بر تیغ چو زنگ»
(جرفادقانی)30 :1374 ،

پژوهشي دربارة گويندگان اشعار فارسي تاريخ يميني

در کتاب ترجمه تاریخ یمینی بیتی از علی بن حسن باخرزی تضمین شدهاست که
بیت دوم یك رباعی است .عوفی در لبابااللباب پس از اینكه از این مورخ ،ادیب و
شاعر اهل باخرز خراسان ،که در نیمه قرن پنجم میزیست ،به نیكی یاد کرده است،
چند رباعی از وی نقل میکند که یكی از آنها همین رباعی است:
«خصم تو اگر باز ندارد ز تو چنگ

صد گونه برای تو برآمیزم رنگ

بنشینم اگر کار به نام است و به ننگ

بر آتش چون کباب و بر تیغ چو زنگ»
(عوفی)69 :1390 ،

بیت دوم با کمی تغییر در ترجمه تاریخ یمینی تضمین شده است .در مقایسه این
بیت عوفی با بیت نقلشده در تاریخ یمینی تفاوتهایی از این دست دارد :واژه «چون»
جایگزین «اگر» شده و عبارت «است و به» به جای «آید و» آمده است .در مقالهای در
مجله ارمغان نیز این رباعی به باخرزی نسبت داده شده است (وحید دستگردی :1307 ،ص
.)184

* «به وقت کر و فر از گرد و خون و مشغله گشته

هوا تنگ و زمین لعل و اجل کور و ستاره کر»
(جرفادقانی)50 :1374 ،

شاعر این بیت یافت نشد.
(جرفادقانی)66 :1374 ،

مصراع دوم این بیت ،چهارمین مصراع یك رباعی از عبدالواسع جبلی است .رباعی
عبدالواسع ،شاعری که تا سال  555ه .ق .میزیسته ،چنین است:
«باشد دل من ز باده عشق تو مست

در رنج خمار از آن بماندم پیوست

در پای اجل تا نشود شخصم پست

کوته نكنم ز دامن مهر تو دست»

در دیوان عبدالواسع جبلی ،که به کوشش ذبیحاهلل صفا چاپ شده ،این رباعی
نیامدهاست؛ اما این رباعی در کتاب مجمعالفصحا به عبدالواسع جبلی نسبت داده شده-
است (هدایت ،1382 ،ج.)698 :1
* «نعوذ باهلل اگر خود جنایتی دارم

طریق عفو چرا بسته شد در این معنی»
(جرفادقانی)72 :1374 ،

این بیت از ادیب صابر ترمذی است .شاعری که قسمت عمدهای از حیات خود را
در خراسان گذراند و در سال  546ه .ق .کشته شد .مطلع قصیده ادیب صابر چنین است:
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* «تا من نشوم به خاک در پستی پست

کوته نكنم ز دامن مهر تو دست»
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«تنم به مهر اسیر است و دل به عشق فدی

همه به گوش من آید ز لفظ عشق ندی»
(ادیب صابر)267 :1380 ،

این بیت با تغییر فعل «کردم» به «دارم» در کتاب ترجمه تاریخ یمینی تضمین شده
است.
* «جهان به حیله دم اندر کشیده چون نقطه

اجل به کینه دهان باز کرده چون پرگار

شده ز خون یالن همچو پای کبك دری

میان معرکه سیمرغ مرگ را منقار»
(جرفادقانی)74 :1374 ،

این بیت در دیوان مجیرالدین بیلقانی ،که تا سال  586ه .ق .در شروان میزیسته در
قصیدهای به مطلع زیر آمده است:
«نه دل ز یار شكیبد نه می بسازد یار

به غم فرو نشوم گر به سر برآید کار»
(بیلقانی)98 :1358 ،

ابیات در دیوان او چنین ثبت شده است:
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«جهان به حیله دم اندر کشیده چون نقطه

اجل به کینه دهن باز کرده چون پرگار

شود ز خون یالن همچو پای کبك دری

میان معرکه سیمرغ مرگ را منقار»
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در ابیات تضمین شده در ترجمه تاریخ یمینی ،واژه «دهن» به «دهان» تبدیل شده
است و فعل «شود» نیز به «شده» تغییر یافته است.
* «آرام یافت در حرم امن وحش و طیر

و آسوده گشت در کنف عدل انس و جان

122

گردون فروگشاد کمند از میان تیغ

و ایام برگرفت زه از گردن کمان

122

از غصه خون گرفت چو می ظلم را جگر

وز خنده بازماند چو گل عدل را دهان»
(جرفادقانی)157 :1374 ،

این سه بیت از قصیدهای از ظهیرالدین فاریابی به مطلع زیر است:
«گیتی ز فر دولت فرمانده جهان

ماند به عرصه حرم و روضه جنان»
(ظهیر فاریابی)144 :1388 ،

هر سه بیت این تضمین بدون هیچ تغییری در ترجمه تاریخ یمینی آمده است؛ اما
این ابیات در دیوان شاعر متوالی نیست و بیت سوم با سه بیت فاصله نسبت به بیت
پیش از خود آمده است .سهم ظهیر در ابیات تضمینی ترجمه تاریخ یمینی بیش از
دیگرشاعران است .زمان وفات او با ترجمه تاریخ یمینی مقارن است .وی بخشی از
زندگی خود را در نیشابور گذراند .در چهار بخش از این کتاب به ابیاتی برمیخوریم
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که از چهار قصیده متفاوت از ظهیر تضمین شده است .از مجموع هشت بیتی که از
ظهیر تضمین شده پنج بیت آن بدون هیچ تغییری آمده است:
* «هر کجا رمحش نمودی مر یالن را دستبرد

هر کجا گرزش بدادی مر عدو را یادگار

بیضه مغفر شكستی در سر شیران رزم

غیبه جوشن دریدی بر تن مردان کار

خسرو منصور میآمد ندا از آسمان

در زمین فریاد هردم کای شهنشه زینهار

هر زمان از خرمی نصرت برآوردی غریو

کافرین باد آفرین بر دست و تیغ شهریار»
(جرفادقانی)164 :1374 ،

بهرغم جستجوی بسیار ،گویندهء این ابیات پیدا نشد .حال و هوای ابیات ،اشعار
مدیحهپردازی چون مسعود سعد را به یاد می آورد و برخی از لغات و ترکیبات آن را
میتوان در دیوان مسعود سعد یافت؛ از جمله «عیبه جوشن» و «بیضه مغفر» که در این
بیت مسعود بهکار رفتهاست:
««چو از خون در بر گردان ببندد عیبه جوشن

چو از تف در سر مردان بتفسد بیضه مغفر»
(مسعود سعد)138 :1384 ،

* «در برگریز عمر عدو صرصر اجل

نوروز را طبیعت فصل خزان نهاد

اطراف باغ معرکه را تیغ آبدار

از خون کشته رنگ گل و ارغوان نهاد»
(جرفادقانی)164 :1374 ،

این دو بیت از قصیدهای از ظهیرالدین فاریابی به مطلع زیر است:
«شرح غم تو لذت شادی به جان دهد

شكر لب تو طعم شكر وا دهان دهد»
(ظهیر فاریابی)69 -68 :1388 ،

ضبط ابیات تضمینی با ضبط آن در دیوان شاعر کمی اختالف دارد که البته در معنای
کلی بیت تأثیر بسزایی ایجاد نكرده است:
نوروز را طبیعت فصل خزان دهد
«در برگریز عمر عدو صرصر اجل
از خون کشته رنگ گل ارغوان دهد»
اطراف باغ معرکه را تیغ آبرنگ
(ظهیر فاریابی)69 -68 :1388 ،
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با توجه به این شباهت میتوان به این نتیجه رسید که تضمین کننده این ابیات ،خواه
جرفادقانی باشد ،خواه مستوفی به این بیت مسعود سعد نظر داشته و از مقلدان او بوده
است:

123


واژه «آبرنگ» به «آبدار» تبدیل شده و «گل ارغوان»« ،گل و ارغوان» شده است.
ردیف شعر نیز از «دهد» به «نهاد» تغییر پیدا کرده است .شایان ذکر است که ردیف
«نهاد» در نسخه بدل دیوان ظهیر موجود است.
* «چندان بریخت خنجر شه خون دشمنان

کاجزای خاک تا به ثری جمله در نم است»
(جرفادقانی)167 :1374 ،

این بیت نیز از قصیدهای از ظهیرالدین فاریابی تضمین شده است .مطلع قصیده
چنین است:
«شاها در تو قبله شاهان عالم است

گردون تو را مسخر و گیتی مسلم است»
(ظهیر فاریابی)29 :1388 ،

در دیوان ظهیر به جای واژه «شه»« ،تو» آمده و در مصراع دوم نیز واژه «پر»
جایگزین «در» شده است.
* «به هر کاری که روی آورده خصمش گفته نومیدی

تو را این کار برناید تو با این کار برنایی»
(جرفادقانی)175 :1374 ،
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در کتاب ترجمه تاریخ یمینی در چهار موضع ،شش بیت از قصاید انوری تضمین
شده است .چهار مورد تضمینی از انوری نیز مانند ظهیرالدین فاریابی از چهار قصیده
متفاوت گزینش شده است .تمام ابیات تضمینی از این شاعر بدون هیچ تغییری در این
کتاب آمده است .بیت باال از قصیدهای به مطلع زیر آمده است:
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«خرد را دوش میگفتم که ای اکسیر دانایی

(انوری ،1376 ،ج)500 :1

و آخرین بیت آن قصیده است .تنها تغییری که بسیار جزئی است و در بیت اعمال
شده تبدیل «رو» به «روی» است .این تغییر تفاوت معنایی خاصی ایجاد نمیکند و
حسنی که نسبت به بیت انوری میتوان برای آن قائل شد ،روانتر خوانده شدن و
موزونی بیشتر آن است.
* «ز بس کشته پشت جهان گشت خم

از آن سوی دیگر زمین داد نم»
(جرفادقانی)176 :1374 ،

شاعر این بیت یافت نشد .این بیت در بحر متقارب است و در کتاب ترجمه تاریخ
یمینی پیش از بیتی از فردوسی تضمین شده است .پنج بیت از شاهنامه با عبارت «ز بس
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کشته» آغاز شده است که ادامه هیچیك از ابیات فردوسی با این بیت شباهتی ندارد
(ر.ک:خالقی مطلق.)252 :1393 ،

* «ز سم ستوران در آن پهن دشت

زمین شش شد و آسمان گشت هشت»
(جرفادقانی)176 :1374 ،

در شاهنامه به جای «سم ستوران»« ،گرد سواران»

آمده است (فردوسی ،1393 ،ج:5

 .)462فردوسی ،دیگر شاعر خراسانی است که در سال  416ه .ق .وفات یافته است .از
فردوسی نیز دو بیت تضمین شده است:
* «آنچه روزی بود کز زخم و نهیب تیغ و تیر

آسمان در اضطراب آمد زمین در اضطرار

از فروغ تیر سوزان شد هوای معرکه

وز تف هیجا به جوش آمد زمین کارزار

بددالن از بیم مرگ و پردالن از حرص نام

این گریزان همچو موش و آن گرازان همچو مار»
(جرفادقانی)178 :1374 ،

«چون ز تف حمله گردنکشان

جوش

برآید

ز

دل

کارزار»

(مسعود سعد)138 :1384 ،

در ترجمه تاریخ یمینی بیت سوم نیز با بیتی از قصیده مسعود شباهت تام دارد که
مطلع آن بیت زیر است:
«جهان را چرخ زرین چشمه زرین میزند زیور

از آن شد چشمه خورشید همچون بوته زرگر»
(مسعود سعد)138 :1384 ،

بیت مسعود سعد چنین است:
«ز بیم مرگ و حرص نام جوشان پردل و بددل

گریزان این چو موش کور و تازان آن چو مار کر»
(مسعود سعد)138 :1384 ،

همانطورکه مشاهده میشود ،تقریباً تمام واژگان دو بیت یكی است و فقط جابهجاییهایی
در کلمات دیده می شود.
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شاعر این ابیات به شكلی که در ترجمه تاریخ یمینی ثبت شده  ،نامشخص است؛
ولی شباهتهای بسیاری که بین واژگان آن با برخی ابیات قصیدهای از مسعود سعد دارد،
خواننده را بر آن میدارد که ابیات تضمینی را ،تحت تأثیر قصیدهای از مسعود سعد
بداند؛ به عنوان نمونه مصراع دوم بیت دوم به این بیت مسعود سعد شباهت بسیار
زیادی دارد:

* «پسندی و همداستانی کنی

که جان داری و جانستانی کنی»
(جرفادقانی)182 :1374 ،

بیت از داستان فریدون در شاهنامه فردوسی است که بدون تغییر آمده است
(فردوسی ،1393 ،ج.)120 :1

* «از دیده که نقش تو نمودم تو بهی
وز جان که نداشت هیچ سودم تو بهی

وز دل که فرو گذاشت زودم تو بهی
دیدم همه را و آزمودم تو بهی»
(جرفادقانی)194 -193 :1374 ،
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این رباعی از سیدحسن غزنوی است .سیدحسن غزنوی در سال  565ه .ق .وفات
یافته و در روستای آزادوار خراسان مدفون است .بسیاری از ابیات تضمین شده در
کتاب تاریخ یمینی بدون تغییر نسبت به دیوان شاعران ،مورد استفاده قرار گرفته است.
با بررسی ابیات تضمین شده در این کتاب و مقایسه آنها با دیوان شاعر ،تنها به یكی از
اشعار برمیخوریم که با تغییرات کلی همراه بوده است .با وضعیتی که توضیح آن
خواهد آمد بهنظر میرسد این تغییر نیز چیزی جز اختالف نسخه نیست و از قضا
نسخهای که جرفادقانی (مستوفی) از آن بهره برده است بر دل مینشیند .در کتاب
ترجمه تاریخ یمینی از سیدحسن غزنوی در دو مورد ،سه بیت تضمین شده است .شعر
تضمینی مور د نظر ،یك رباعی از سیدحسن غزنوی است .این رباعی در دیوان سید
حسن بدین شكل ثبت شده است:
«زان جان که نداشت هیچ سودم تو بهی

زان دل که فرو گذاشت زودم تو بهی

وان دیده که نقش روی تو نمود

دیدم همه را و آزمودم تو بهی»
(غزنوی)346 :1362 ،

چنانكه مالحظه می شود ،برخی حروف ربط در اول مصاریع با هم متفاوت است؛
برخی مصراعها نیز با هم جابهجا شده است و تفاوتهای کلی در آن دیده میشود .نكته
قابل تأمل در مصراع سوم است که آنطور که در دیوان سیدحسن غزنوی ثبت شده
است ،اشكال وزنی دارد .البته مصحّح محترم نیز به این نكته پی برده و برای رفع این
اشكال ،شكل صحیح این مصراع را از نسخههای دیگر یافته و در پاورقی دیوان ثبت
کرده است .از قضا شكل درست ،همان است که در ترجمه تاریخ یمینی میبینیم:
* «عروس مملكت او در کنار گیرد سخت

که بوسه بر لب شمشیر آبدار دهد

ز صد دلیر یكی باشد آن که توفیقش

حسام قاطع و بازوی کامكار دهد»
(جرفادقانی)201 :1374 ،
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یكی از مسائلی که در تضمین ابیات شاعران در نثر فنی مشاهده میشود ،این است
که گاهی نویسنده نثر فنی متأخّر ،بیت تضمینی را از دیوان شاعر استخراج نمیکند بلكه
آن را در کتاب نثر فنی متقدّم دیده است و از همانجا نیز آن را نقل میکند .این سخن
از آنجا استنباط میشود که برخی ابیات ،که بین فنینویسان قرون هفت و هشت
دستبه دست شده ،همه مانند هم است و اگر تفاوتی با بیت ثبتشده در دیوان شاعر
دارد ،آن تفاوت همه یكسان است؛ بهعنوان مثال ظهیرالدّین فاریابی قصیدهای به مطلع
زیر دارد:
«سپیدهدم که صبا مژده بهار دهد

دم هوا مدد نافه تتار دهد»

ابیات زیر نیز از این سروده است:
«عروس ملك کسی در کنار گیرد تنگ

که بوسه بر لب شمشیر آبدار دهد

ز صد دلیر یكی باشد آن که توفیقش

حسام قاطع و بازوی کامكار دهد»
(فاریابی)183 :1389 ،

این بیت در کتاب ترجمه تاریخ یمینی و کتاب نفثةالمصدور ،که کمتر از سی سال
پس از آن نوشته شده ،تضمین شده است .نسوی زیدری نیز بیت اول را بدین شكل
تضمین کرده است:
(نسوی)19 :1394 ،

بهرغم وجود ترکیب «عروس ملك» در دیوان شاعردر هر دو کتاب نثر فنی یادشده
«عروس مملكت» ضبط شده است .اینگونه تغییرات معموالً از جانب یك نویسنده
اعمال شده است و نویسندگان دیگر آن تغییر را خواهناخواه در آثار خود تكرار کردهاند.
* «از بلندیش فر ق نتوان کرد

آتش دیدبان ز جرم زحل»
(جرفادقانی)207 :1374 ،

بهرغم جستجوی فراوان ،شاعر این بیت یافت نشد.
هندوان را رخ از آن دود سیه گشت چو قیر»
* «آتش هیبت شه دود برانگیخت ز هند
(جرفادقانی)209 :1374 ،

این بیت از قصیدهای از امیر معزی به مطلع زیر تضمین شده است:
«ای چو جد و پدر اندر خور دیهیم و سریر

ناصر دین و خدایت به همه کار نصیر»
(معزی)316 :1393 ،
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«عروس مملكت آن در کنار گیرد تنگ

که بوسه بر لب شمشیر آبدار دهد»
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جرفادقانی (مستوفی) این بیت را از امیر معزی درگذشته به سال  518ه .ق .در
نیشابور ،تضمین کرده است .در بیت تضمینی واژه «شه» جایگزین کلمه «تو» شده است.
همین تغییر واژه «تو» به «شه» را در ص  167کتاب و در تضمین بیتی از ظهیرالدین
فاریابی نیز شاهد هستیم.
* «عقل داند که چو مهتاب زند دست به تیغ

رد تیغش نه به اندازه درع قصب است»
(جرفادقانی)280 :1374 ،

این بیت از قصیدهای از انوری به مطلع زیر است:
«روز می خوردن و شادی و نشاط و طرب است

ناف هفته است اگر غره ماه رجب است»
(انوری ،1376 ،ج)51 :1

بیت بدون تغییر تضمین شده است.
* «دیدیم چند بار و نیامد همی نكوی

فرجام آن که قصد بدین خاندان کند

از بارِ سر کنند سبكبار گردنش

هر سر سبك که پای در این آستان کند»
(جرفادقانی)284 :1374 ،

128

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،16شماره ،65پاييز 1398

این دو بیت از یكی از ترکیببندهای کمالالدین اسماعیل ،تضمین شده که در نیمه
دوم قرن ششم و نیمه اول قرن هفتم در اصفهان میزیسته است .این ابیات از بند پنجم
این شعر به مطلع زیر انتخاب شدهاست:
«رایت به هر مهم که اشارت بدان کند
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زور سپهر از بن دندان چنان کند»
(کمالالدین اسماعیل ،1396 ،ج)675 :1

این ابیات در دیوان کمال چنین ثبت شده است:
«از بارِ سر کنند سبكبار گردنش

هر سر سبك که بر تو همی سر گران کند

دیدیم چند بار و نیامد همی نكوی

فرجام آن که قصد بدین خاندان کند»
(همان)

با مقایسه این دو بیت در دیوان این شاعر و کتاب ترجمه تاریخ یمینی درمییابیم که
ابیات با هم جابهجا شده و در مصراع چهارم «پای در این آستان کند» ،جایگزین «بر تو
همی سر گران کند» شده است.
همه سر ربض قلعه مرد آنپوش

همه فصیل در حصن گرد آهنخای»
(جرفادقانی)329 :1374 ،

پژوهشي دربارة گويندگان اشعار فارسي تاريخ يميني

* «چه ماند به طاووس اگر زشت مرغی

نهد چون مگس بر سپیدی سیاهی»
(جرفادقانی)444 :1374 ،

این بیت از قصیدهای از سید حسن غزنوی به مطلع زیر است:
«بر آنم که امروز چون دادخواهی

نهم قصهای بر چنین بارگاهی»
(غزنوی)198 :1362 ،

همچنین بیت
* «فر ق باشد خاصه اندر جلوهگاه اعتبار

آخر از نقش الهی تا به نقش آزری»
(جرفادقانی)444 :1374 ،
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سراینده این بیت یافت نشد .در پایان کتاب تاریخ یمینی ،عتبی بخشی را به آن
الحا ق کرده و در آن از شخصی به نام ابوالحسن بغوی ،که از امرا بوده ،بدگویی کرده؛
اما این بخش را جرفادقانی ترجمه نكرده است .به قول کاتب ،المهذّب ،جرفادقانی
« چون از ترجمه یمینی بپرداخت؛ تعرّض رسالت آخر آن نكرد و اعراض او از آن ،نه از
راه قصور بود ،بل خواست که بعد از او دیگری در آن شروع کند تا تفاوت بداند»
(جرفادقانی .)444 :1374 ،مترجم این قسمت ابو اسماعیل سعید بن ابی المفاخر اصفهانی
معروف به سكّری است و ترجمه در نیمه اول قرن هفتم انجام گرفته است« .کاتب
نسخه "شع"  ،ابو اسماعیل را ،که به اندیشه برابری با جرفادقانی افتاده و به ترجمه آخر
یمینی مبادرت جسته است  ،سخت سرزنش کرده و او را شایسته این کار ندانسته و حق
با اوست» (جرفادقانی :1374 ،مقدمه .)17 ،وی پیش از آغاز کار کتابت خویش چند سطری
درباره کیفیت ترجمه ابو اسماعیل و مقایسه آن با نثر یمینی نوشته است .المهذّب کاتب
دو بیت در توضیحات ابتدای ترجمه خود تضمین کرده است .وی نام انوری و سید
حسن غزنوی ،شاعران دو بیت را در کنار ابیاتی آورده که در ابتدای کتابت خویش
تضمین کرده است .بعید نیست وی از خطای جرفادقانی آگاه بوده و با شعر شعرایی که
ابیات و آثارشان در ترجمه تاریخ یمینی تضمین شده آشنایی داشته و دم برنیاورده
است؛ چرا که همانگونه که از همین چند سطر برمیآید ،وی یكی از مریدان و
ارادتمندان تام نثر جرفادقانی است؛ بنابراین حاضر نیست بهدلیل اشتباهی که رخ داده
است ،جرفادقانی را سرزنش کند .وی در ابتدای کتابت خود صفحهای بر کتاب افزوده
و دو بیت تضمینی نیز آورده است .آن دو بیت که همراه با نام شاعران آنهاست چنین
است:

از قصیدهای از دیوان انوری به این مطلع است:
«ای چو عقل اول از آالیش نقصان بری

چون سپهرت بر جهان از بدو فطرت برتری»
(انوری ،1376 ،ج)459 :1

 2-1بررسي برخي ويژگيهاي تضميني در ترجمه تاريخ يميني
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شعر فارسی تا آغازین سالهای قرن هفتم ،که سالهای ترجمه کتاب تاریخ یمینی است،
کارنامه پرباری از خود بر جای نهاده و در گونهها و قالبهای مختلفی به شكوفایی
رسیده است؛ از اینرو گزینش اشعار از میان انبوهی از آثار درخور توجه کار آسانی
نیست .این ویژگی ،آن گاه که با مالحظات دیگری چون مالحظات سیاسی ،اجتماعی،
فرهنگی ،عقیدتی و ذو ق شخصی همراه میشود بر دشواری گزینش شعر میافزاید .با
توجه به چنین عوامل تأثیرگذاری در گزینش اشعار تضمینی در ادامه مقاله ،ابتدا تصویر
و گزارشی از اشعار تضمینی ترجمه تاریخ یمینی ارائه ،و سپس به نقد و بررسی
نظریاتی پرداخته میشود که درباره گویندگان اشعار تضمینی کتاب عرضه شده است.
در کتاب ترجمه تاریخ یمینی نسبت ابیات فارسی به عربی یك به هشت است.
عربیدانی جرفادقانی و اصل عربی کتاب تاریخ یمینی از مهمترین عوامل بروز این
ویژگی است .میزان توجه به اشعار عربی در تعداد ابیات متوالی عربی نیز برجسته است؛
به این معنی که گاه سی بیت عربی در ضمن کتاب نقل میشود در حالیکه این تعداد
در مورد ابیات فارسی از چهار بیت فراتر نمیرود .همه این موارد از ذو ق شخصی
جرفادقانی و گرایش او به شعر عربی حكایت میکند .اشاره مترجم به قصاید عربی
خود (ر.ک .جرفادقانی 11 :1374 ،و  )436و نقل برخی از ابیات آن در ضمن کتاب ،خود
گویای سلیقه شعری اوست.
جرفادقانی در 27مورد از اشعار فارسی بهره گرفتهاست که با توجه به اصل عربی
کتاب ،تردیدی نیست که این ابیات در ضمن ترجمه کتاب افزوده شدهاست .با توجه به
عللی که او برای ترجمه کتاب نقل میکند ،تضمین اشعار فارسی در ضمن ترجمه
کتاب ،طبیعی است:
و در این باب به صاحب عادل مؤید مظفر منصور مهذّبالدین جمالاالسالم
سیدالوزرا کریمالعالم ابوالقاسم علی بن الحسن بن محمد بن ابی حنیفه حرساهلل
عُالهُ ،که آصف ملك و دستور دولت بود ،مشورت کردم و اجازت خواستم؛
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اهتزازی بلیغ نمود و اشارت کرد که کتاب یمینی از تصنیف عتبی کتابی مفید است
و با قلّت اجزا و خفّت حجم مشتمل است بر شرح مواقف و مقامات سلطان غازی
محمود ابن سبكتكین رَحمَه اهلل و برخی از احوال آل سامان و نبذی از ایام آل بویه
و از اخبار و آثار ملوک طوایف و امرای اطراف هم بعضی را متضمّن است .صواب
آن است که آن را به عبارتی که به افهام نزدیك باشد و ترک و تازیك را در آن
ادراک افتد به پارسی نقل کنی و از اسلوب کتاب فراتر نشوی و از تكلّف و تصلّف
مجانبت نمایی و به الفاظ بشع و لغات غریب تمسّك نسازی و بدانچه بداهت
خاطر و سخاوت طبع دست دهد قناعت نمایی (جرفادقانی.)7 -8 :1374 ،

جدول  :1توالي ابيات تضمينشده در ترجمه تاريخ يميني

تعداد بيت

يک بيت

دو بيت

سه بيت

چهار بيت

تعداد موارد

16

7

3

1

نمودار  :1درصد توالي ابيات تضمينشده در ترجمه تاريخ يميني
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«بهطورکلی دستكاری جرفادقانی در متن تاریخ یمینی را میتوان در سه بخش
دستهبندی کرد :اضافات ،حذفیات و تحریفات» (حسنزاده .)66 :1388 ،افزودن اشعار
فارسی و مقدمهای بر ترجمه کتاب ،بهرهگیری از احادیث و روایات تاریخی ،جرح و
تعدیل در اشعار عربی تاریخ یمینی(حسنزاده ،)67 :1388 ،ذکر نام گویندگان اشعار عربی
که در تاریخ یمینی نیامدهاس ت از جمله تغییراتی است که جرفادقانی در ضمن ترجمه
کتاب ،اعمال کردهاست.
حداقل ابیات فارسی در هر مورد ،یك بیت و حداکثر آن چهار بیت است .جدول و
نمودار ذیل ،تعداد و درصد توالی ابیات تضمینشده را در ترجمه تاریخ یمینی نشان
میدهد:

غالب ابیات تضمینی از قصاید فارسی انتخاب شده است .این ویژگی در بیشتر
کتابهای نثر فنی و مصنوع مشترک است و علت آن را باید در غلبه قالب قصیده بر دیگر
قالبهای شعری تا قرن هفتم و نزدیكی سبكی نثر فنی و مصنوع با سبك قصاید فارسی
بویژه قصاید فنی جستجو کرد .قالب رباعی نیز در کتاب ترجمه تاریخ یمینی از نظر
فراوانی رتبه دوم را داراست .پس از قصیده و رباعی ،مثنوی سهم بیشتری در ابیات
تضمینی کتاب دارد .بدون تردید جایگاه برجسته منظومههای حماسی و توجه مخاطبان
شعر فارسی به شاهنامه و دیگر آثار حماسی در بهرهگیری از این قالب شعری تأثیرگذار
بوده است .در جدول و نمودار ذیل ،سهم قالبهای شعری در اشعار تضمینی ترجمه
تاریخ یمینی نشان داده شدهاست:
جدول  :2قالب ابيات تضمينشده در ترجمه تاريخ يميني

قالب

قصيده

رباعي

مثنوي

تعداد موارد

14

4

3

ترکيببند
1

نمودار  :2درصد قالب ابيات تضمينشده در ترجمه تاريخ يميني
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البته دراین نمودار و جدول دو بیت تضمین شده از سیدحسن غزنوی و انوری که
برافزوده یكی از کاتبان است نیز محاسبه شده است (ر.ک .جرفادقانی.)444 :1374 ،
جرفادقانی در کتاب خود (ر.ک .همان )440 :بسیاری از ابیات تضمین شده فارسی را
سروده علی بن محمد مستوفی می داند؛ حال اینكه شاعران بسیاری از ابیات تضمین
شده جزو مفا خر شعر فارسی هستند .از میان شاعران مطرح گذشته ،اشعار انوری و
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ظهیرالدین فاریابی بیشترین مورد استفاده را داشته است .در جدول و نمودار ذیل به
شاعرانی اشاره میشود که شعرشان در کتاب ترجمه تاریخ یمینی تضمین شده است:
جدول  :3شاعراني که شعرشان در کتاب ترجمه تاريخ يميني تضمين شده است

شاعر

انوري

تعداد

4

ظهيرالدين
فاريابي
4

اديب
شاعر

صابر

امير معزي

ترمذي
تعداد

1

1

فردوسي
2
اسدي
طوسي
1

سيدحسن

مسعود سعد

مجيرالدين

غزنوي

سلمان

بيلقاني

2

2

1

عبدالواسع

کمالالدين

جبلي

اسماعيل

1

1

باخرزي
1

همانطور که از نتایج تحلیل دادههای جدولها و نمودارها برمیآید از مجموع 43
بیتی که در ترجمه تاریخ یمینی تضمین شده است ،تنها شاعر شش بیت ،ناشناخته باقی
مانده است .در ادامه بحث به زمان و مكان زندگی شاعرانی پرداخته می شود که
اشعارشان در این کتاب تضمین شده است.
نمودار  :3شعر شاعراني که در کتاب ترجمه تاريخ يميني تضمين شده است
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نمودار  :4سال وفات گويندگان شعرهاي تضميني ترجمه تاريخ يميني
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134

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،16شماره ،65پاييز 1398

134
134

چنانكه از این آمار دریافت میشود ،بیشترین تضمین ابیات به شاعرانی مربوط
است که در نیمه قرن ششم میزیستهاند .فردوسی از قدیمیترین شاعران و کمالالدین
اسماعیل از معاصران مترجم کتاب است و تا  32سال بعد از ترجمه کتاب زنده بوده
است و در سال 635ه .ق به دست مغوالن کشته شد .گویندگان غالب اشعار تضمینی اهل
خراسان هستند که مرکزیت ادبی خراسان پیش از حمله مغول و موضوع کتاب یعنی
تاریخ غزنویان علت اصلی بروز این ویژگی است.
شاعرانی که ابیاتشان در کتاب ترجمه تاریخ یمینی تضمین شده است ،شاعران
مشهور ادب فارسی هستند و بسادگی میتوان نام آنان را در کتابهای تذکره یافت؛ برای
مثال در لبابااللباب عوفی ،که قدیمیترین تذکره شاعران فارسیزبان است (عوفی،
 )11 :1390و مرجع بسیاری از کتابهای تذکره پس از خود ،بوده است ،شرح احوال و
آثار تمامی شاعرانی آمده که جرفادقانی بیت یا ابیاتی از آنها تضمین کرده است .این
کتاب در همان سالهایی نگارش یافته که ترجمه یمینی تألیف شده است .با توجه به
بررسیهای ،نمیتوان به گفته جرفادقانی  ،که گوینده ابیات را علی بن محمد مستوفی
می داند ،اعتماد کرد و در نتیجه نظر شعار نیز درباره گویندگان اشعار فارسی کتاب،
مقرون به صواب نیست .بر خالف تصور آنها گویندگان بسیاری از اشعار ،شاعران
برجسته ادب فارسی هستند و تنها شاعر چند بیت مشخص نشد که الجرم تا مشخص
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و ابونصر عتبی در تقریر این کتاب سحر حالل نموده است و بدایع اعجاز ظاهر
کرده و اگر کسی از اوج آن فصاحت و رقّت آن عبارت و جزالت آن لفظ در
حضیض این ترجمه و رکاکت این کلمه خواهد نگریست جز فضیحت حاصلی
نباشد و من ضعیف در موقف قصور و تقصیر واقفم و به قلت بضاعت و قصور
صناعت معترف .اما عذر من از دو وجه ظاهر است :اول آنكه نخواستهام که به
تكلف و تنوّ ق مقاصد و معادی کتاب در حجاب اشتباه بماند و هر فهم بدان نرسد.
دوم آنكه عرصه عربیت فسحتی تمام دارد و اگر کسی مكتوبات این ضعیف در
نظم و نثر تازی مطالعت کرده باشد مگر آبی به روی کار باز آید و عیار این کلمات
را صالحی و عوار این ترّهات اصالحی ظاهر گردد و معلوم شود اگرچه کودن
پارسیم حرون است مرکب تازیم خوشرو است و اگرچه کسوت مهلهل عجمیهام
خلق است حلّه مفوّف عربیتم نیك نو است (جرفادقانی.)10 :1374 ،

جرفادقانی خود در جایجای کتاب به عربیت خود میبالد و کتابهای خود را که به
زبان عربی نگارش یافته است ،نام میبرد؛ از جمله میگوید:
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شدن صاحبان اصلی آنها میتوان این ابیات را به مستوفی نسبت داد .دالیل متعددی را
میتوان برای بروز چنین اشتباهی ذکر کرد:
 -1ناآشنایی مترجم با فضای شعر فارسی؛ با مطالعه جمالت جرفادقانی در مورد
اشعار تضمینی که به علی بن محمد ابی الغیث نسبت داده است ،میتوان به این نتیجه
رسید که اطالعات شعری جرفادقانی چندان زیاد نیست؛ چرا که اوالً مسئولیت انتخاب
اشعار فارسی را به شخص دیگری واگذار کرده است (ر.ک :جرفادقانی .)440 :1374 ،ثانیاً
بدون هیچ تردیدی اشعار فارسی کتاب را به مستوفی نسبت داده است در حالی که
گویندگان این اشعار از شاعران نامی ادب فارسی بودهاند .شاعرانی چون انوری ،سید
حسن غزنوی ،ظهیرالدین فاریابی ،ادیب صابر ،مجیر بیلقانی ،اسدی طوسی و فردوسی
کسانی نیستند که علما و زعمای قرن ششم نسبت به شعرشان بیگانه باشند .این دیدگاه،
که وی اطالع چندانی از تاریخ ادبیات ایران نداشته است به دالیلی متفاوت قوّت
مییابد؛ از جمله اینكه وی در خاتمه کتاب ،که سایه عتبی و تاریخ یمینی بر سر او
نیست و طبعاً آزادی عمل بیشتری دارد ،حتی یك بیت یا مصراع فارسی تضمین نكرده
و خاتمه یمینی را نیز بر سیا ق گذشته به پایان رسانده است؛ همچنین خود در مقدمه
کتاب به ضعف خود در شعر و ادب فارسی در مقایسه با زبان عربی اشاره میکند:

و این ضعیف را در اثنا و اطرای این حضرت حَفَّها اهللُ بالجاللِ قرب دو هزار بیت
نظم است که اکثر آن در مجموعی که به روضةالحزن مشهور است مسطور و
بعضی در مجلهای که به شعلةالقابس موسوم است مرقوم و مزبور(جرفادقانی:1374 ،
)11؛
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اما کودن پارسی خویش را حرون میداند (جرفادقانی .)10 :1374 ،آشنایی اندک
مترجم کتاب با شعر فارسی سبب شده است مستوفی ،خود را گوینده اشعار فارسی
کتاب معرفی کند.
 .2رابطه مادح و ممدوحی سبب شده است تا جرفادقانی در مقابل این ادّعا سكوت
کند؛ به عبارت دیگر مستوفی مسئولیت تضمین اشعار فارسی را بر عهده گرفته و به
نادرستی ،اشعار را سروده خود دانسته و جرفادقانی نیز در مقابل این ادعا دم برنیاورده -
است .دلیل این سكوت میتواند اوضاع عصری و رابطه مادح و ممدوحی باشد که حتی
بزرگانی چون عوفی و سعدی نیز از این سكوت جبری در ضمن آثارشان سخن
گفتهاند .در امثال و حكم ،ذیل «من نوکر سلطانم بادنجان باد دارد بلی ندارد بلی» آمده
است« :این مثل بهصورت مضبوط معروف است و در شاهد صاد ق آمده است که وقتی
سلطان محمود گرسنه بود ،بادنجان بورانی پیش او آوردند؛ از آن بخورد و گفت
بادنجان نیك چیزی است .ندیمش در مدح بادنجان فصلی بلیغ بگفت .سلطان چون
سیر شد ،گفت بادنجان را مضرتهاست .ندیم در مذمت آن بالغت کرد .سلطان گفت
مردک همین زمان چه میگفتی؟ گفت من ندیم سلطانم نه ندیم بادنجان» (دهخدا:1388 ،
 . )1751سعدی نیز در تأیید حال و هوای مادح و ممدوحی عصر خویش چنین میگوید:
«خالف رای سلطان رای جستن

به خون خویش باشد دست شستن

اگر خود روز را گوید شب است این

بباید گفتن اینك ماه و پروین»
(سعدی)81 :1377 ،

 .3با توجه به این كه ترجمه تاریخ یمینی بعد از برخی آثار برجسته نثر فنی چون
کلیله و دمنه و روضةالعقول غازی ملطیوی تألیف شده و در این آثار نیز چندان به
گویندگان اشعار تضمینی توجه نشده است ،بعید نیست که مستوفی از این وضعیت
برای ادعایش بهره برده ،و از غفلت یا عدم اشراف جرفادقانی به فضای شعر فارسی
برای انتساب اشعار فارسی به خود بهرهبرداری کرده باشد.

پژوهشي دربارة گويندگان اشعار فارسي تاريخ يميني

 .3نتيجهگيري

منابع
 آلن ،گراهام؛ بينامتنيت؛ ترجمه پیام یزدانجو ،تهران :مرکز.1380 ، ابن خلدون ،ابوزید عبدالرحمان؛ العبر تاريخ ابن خلدون؛ مترجم عبدالمحمد آیتی ،ج سوم،چ دوم ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.1383 ،
 -احمدی ،بابك؛ ساختار و تأويل متن؛ تهران :مرکز.1386 ،
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بررسی اشعار تضمینی کتاب ترجمه تاریخ یمینی و جستجو در گویندگان آن ابیات
نشان می دهد که قول جرفادقانی و جعفر شعار ،مصحح کتاب در مورد گویندگان اشعار
فارسی کتاب ،مقرون به صواب نیست؛ چرا که این پژوهش ،گویندگان غالب اشعار
فارسی کتاب را معرفی کردهاست؛ به این معنی که از مجموع  27مورد تضمین شعر
فارسی ،که در کتاب ترجمه یمینی بهکار رفته است ،تنها گوینده یا گویندگان پنج مورد
مبهم است و همین پنج مورد را حداقل تا مشخص شدن گویندگان واقعی آنها میتوان
به مستوفی نسبت داد .نكته قابل توجه در مورد گویندگان اشعار فارسی کتاب این است
که غ الب آنها از گویندگان مشهور ادب فارسی هستند و مخاطب انتظار دارد مترجم و
نویسنده توانمندی چون جرفادقانی از گویندگان این اشعار آگاهی داشته باشد.
گویندگانی چون فردوسی ،اسدی طوسی ،مسعود سعد ،امیر معزی ،ادیب صابر،
باخرزی ،عبدالواسع جبلی ،سیدحسن غزنوی ،انوری ،مجیرالدین بیلقانی ،ظهیرالدین
فاریابی وکمال الدین اسماعیل؛ گویندگانی نیستند که ادیب توانایی چون جرفادقانی با
شعرشان آشنایی نداشته باشد .بنابراین دالیل ،بروز این اشتباه را باید در عوامل چندی
جستجو کرد؛ عواملی چون مالحظات سیاسی و رعایت لوازم مادح و ممدوحی،
آشفتگ ی تضمین شعر در متون نثر فارسی و عدم یادکرد گویندگان اشعار تضمینی
بهعنوان ویژگی مشترک کتابهای منثور فارسی ،بهرهگیری زیرکانه مستوفی از این ویژگی
و البته سكوت محافظهکارانه جرفادقانی عوامل اصلی بروز این اشتباه است .این
پژوهش بر آن است که باید نظر مؤلفان کتابهای منثور را در مورد اشعار تضمینی
آثارشان به دیده تردید نگریست و با توجه به گسترش امكانات نرمافزاری ضروری
است پژوهشهای دقیقتری در مورد اشعار تضمینی این آثار انجام شود.

 ادیب ،صابر بن اسماعیل؛ ديوان اديب صابر ترمذي؛ تهران :انتشارات بینالمللی هدی،.1380
 اسدی طوسی ،ابونصر علی بن احمد؛ گرشاسبنامه؛ به اهتمام حبیب یغمایی ،تهران:کتابخانه طهوری.1354 ،

 امیری خراسانی ،احمد؛ «جامعهشناسی و روانشناسی جنگ در ترجمه تاریخ یمینی»؛ متن-شناسي ادب فارسي1396 ،30 ،؛ .22-1
 انوری ،محمد بن محمد؛ ديوان انوري؛ به اهتمام محمدتقی مدرس رضوی ،تهران :انتشاراتعلمی و فرهنگی.1376 ،
 بهار ،محمدتقی؛ سبک شناسي؛ تهران :سپهر.1373 ، بیلقانی ،مجیرالدین؛ ديوان مجيرالدين بيلقاني؛ به تصحیح محمد آبادی ،تبریز :تاریخ وفرهنگ ایران.1358 ،
 جبلی ،عبدالواسع؛ ديوان اشعار؛ به تصحیح ذبیحاهلل صفا ،تهران :امیرکبیر.1378 ، جرفادقانی ،ابوالشرف ناصحبنظفر؛ ترجمه تاريخ يميني؛ تصحیح جعفر شعار ،تهران:138
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انتشارات علمی و فرهنگی.1374 ،
 حسنزاده ،اسماعیل؛ «بینش و روش در تاریخنگاری عتبی»؛ تاريخنگري و تاريخنگاري،1388 ،80؛ .92-59
 خالقی مطلق ،جالل؛ بيتياب شاهنامه فردوسي؛ به کوشش علی ایمانی و با همكاریخدیجه خسروی ،تهران :مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی.1393 ،
 خورموجی ،محمد جعفر بن محمد علی؛ تاريخ قاجار؛ به کوشش حسین خدیو جم ،تهران:زوار.1344 ،
 دهخدا ،علیاکبر؛ امثال و حکم؛ تهران :امیرکبیر.1388 ، راوندی ،محمدبنعلی؛ راحة الصدور و آية السرور در تاريخ آل سلجوق؛ به تصحیحمحمد اقبال ،تهران :اساطیر.1386 ،
 سعدی ،مصلحبن عبداهلل؛ گلستان؛ تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی ،تهران :خوارزمی،.1377
 شمس قیس ،محمدبنقیس؛ المعجم في معايير اشعار العجم؛ به تصحیح محمد قزوینی وتصحیح مجدد مدرس رضوی و تصحیح مجدد سیروس شمیسا ،تهران :علم.1388 ،
 -شمیسا ،سیروس؛ بيان؛ تهران :فردوس.1376 ،
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 شمیسا ،سیروس؛ نگاهي تازه به بديع؛ تهران :فردوس.1376 ، شمیسا ،سیروس؛ سبکشناسي نثر؛ تهران :میترا.1377 ، صباغی ،علی؛ «بررسی تطبیقی محورهای سهگانه بینامتنیت ژنت و بخشهایی از نظریه بالغتاسالمی»؛ فصلنامه پژوهشهاي ادبي1391 ،38 ،؛ .72-59
 صفا ،ذبیحاهلل؛ تاريخ ادبيات در ايران؛ ج دوم ،تهران :فردوسی.1372 ، ظهیر فاریابی ،طاهربنمحمد؛ ديوان اشعار؛ تصحیح و مقدمه اکبر بهداروند ،تهران :نگاه،.1389
 ظهیر فاریابی ،طاهربنمحمد؛ ديوان اشعار؛ به تصحیح سیدمحسن آثارجوی ،تهران :سنایی،.1388
 عوفی ،محمد؛ لباب االلباب؛ به کوشش سعید نفیسی ،تهران :پیامبر.1390 ، غزنوی ،سیدحسن؛ ديوان سيدحسن غزنوي؛ تصحیح محمدتقی مدرس رضوی ،تهران:اساطیر.1362 ،

 فردوسی ،ابوالقاسم؛ شاهنامه؛ به کوشش جالل خالقیمطلق ،تهران :مرکز دایرةالمعارفبزرگ اسالمی.1393 ،
 کمالالدین ،اسماعیل بن محمد؛ کليات خالقالمعاني؛ تصحیح سیدمهدی طباطبایی ،تهران: مرتضایی ،جواد؛ «از توارد تا سرقت ادبی»؛ فنون ادبي1393 ،10 ،؛ .70-61 مسعود سعد سلمان؛ ديوان مسعود سعد؛ به اهتمام پرویز بابایی ،تهران :نگاه.1384 ، معزی ،امیر ابوعبداهلل محمد؛ کليات ديوان معزي؛ مقدمه و تصحیح ناصر هیّری ،تهران:مرزبان.1362 ،
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 وراوینی ،سعدالدین؛ مرزباننامه؛ به کوشش خلیل خطیب رهبر ،تهران :انتشارات صفی علی-شاه.1388 ،
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در این پژوهش ،نگارندگان درباره برخی از این سرودههای رودکی ،که در بخش ابیات پیوسته
دیوانهای چاپی بهعنوان قطعه یا پیكره شعری مستقلی از شاعر ثبت شده ،کندوکاو کردهاند .این
سروده ها هر کدام دو ایراد جدی دارد :ایراد نخست «نبود پیوستگی مطلوب ابیات» و دوم
تردید جدّی در «انتساب» یك یا چند مورد از آنها به رودکی است .منشأ ورود این سرودهها در
141
دیوانهای چاپی موجود ،کتاب محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی ،اثر گرانقدر استاد سعید
نفیسی است .این مصحح با مراجعه به منابع لغوی ،بالغی ،جُنگها ،سفینهها و دیگر 
سرچشمههای متقدم و متأخر ،ابیات پراکندهای را که از نظر وزن و قافیه با یكدیگر هماهنگ
بوده  ،به این دلیل که مربوط به یك شعر بلند یا کوتاه از رودکی است ،بهدنبال هم نقل کرده و
یك سروده واحد را بهوجود آورده است؛ حال اینكه بسیاری از این سرودهها از نظر مضمون با
یكدیگر در ارتباط نیست ،با وجود این ،نگارندگان با بررسی دوباره منابع مورد استفاده استاد و
استمداد از برخی منابع جدید با دالیلی علمی این دو ایراد را در برخی سرودههای موجود
بررسی و دریافتهای تازه ای را ارائه کردهاند.
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 .1مقدمه
آدمالشعرا ابوعبداهلل جعفر بن محمد رودکی سمرقندی ،یكی از سخنورانِ پیشگام
پارسیزبان است که امروزه شعر وی پس از گذشت هزار و اندی سال از وفاتش،
همچنان تازه است .سادگی و پرمغزی اغلب ابیات و سرودههای این شاعر در نگاه ادبی
حائز ویژگی سهل و ممتنع است .
شمار اشعاری که امروزه از رودکی بهدست ما رسیده ،هرچند اندک و بسیار ناچیز
است ،همین مقدار اندک ،گویای مهارت فراوان وی در شاعری و سادهگویی اوست .
فارغ از اشعار مدحی و سرودههای درباری ،مضمون غالب در شعرهای رودکی،
حكیمانه و شامل بر پند و اندرز است .به همین دلیل از دیرباز شاعران ،مورخان،
تذکرهنویسان و ...برای وی القابی چون حكیم و استاد برگزیدهاند .
قراین و شواهد حاکی است که رودکی بجز دیوان بزرگ شعر ،سراینده چند
مثنوی نیز بوده که مهمترین آنها دو مثنوی کلیلهودمنه و سندبادنامه منظوم است( .برای
تفصیل بیشتر درباره آثار رودکی ،ر.ک :طاهرجان اف .)175 -155 :1390،در چند سده اخیر،
پژوهشگران در شر ق و غرب عالم تالش مضاعفی برای جمعآوری اشعار رودکی و
یافتن مثنویهای وی کردهاند؛ اما هر بار تالش آنان برای بهدست آوردن اثری کامل از
وی بینتیجه مانده و جز ابیاتی پراکنده از درون متون و سرچشمههای کهن ،چیزی
بهدست آنان نرسیده است( .برای مطالعه بیشتر درباره نخستین گردآورندگان شعر رودکی ،ر.ک:
احمداف.)2 :1393 ،

یكی از دالیلی که الزم است با توجه به آن در بازیابی و تصحیح آثار گذشتگان
بازنگری نظر کرد ،ایرادات جدّی در روش تصحیح یا ضبط ابیات است که هنوز با
توجه به گذشت چند دهه از انقالب علمی در بازیابی متون ادبی ،این ایرادات برطرف
نشده است .امروزه با توجّه به افزونشدن برخی ظرفیتهای تازه ،همانند کار با ابزارهای
رایانهای ،موتورهای جستجوگر و  ،...همچنین خریداری نسخههای خطّی تازه یا
فهرستنویسی تازه برخی از آنها در کتابخانههای سراسر جهان ،این امكان برای
پژوهشگران فراهم شده است تا با توجّه به روشهای پژوهشی نوین و دریافت شواهد و
نكات تازه در تصحیح و بازیابی آثار گذشتگان دریافتهای تازه علمیتر و دقیقتری را
ارائه کنند .
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در ایران بازیابی و تصحیح آثار گذشتگان بهصورت علمی و تحقیقی در سده اخیر
شروع شده است .در آغاز گاه مصححان با کمترین منابع و امكانات به کارهای بزرگی
دست زده و بسیاری از آثار فاخر ایران زمین را از زوال و نابودی نجات دادهاند .در این
بین گاهی بهدلیل همین امكانات کم ،انبوهی متون تصحیح نشده و یا روش نادرست
تصحیح و بازیابی آثار گذشتگان ،ایرادهایی جدی به متون ادبی وارد شده است که البته
جای شكوه و گالیهای در بروز این اتفا ق نیست .از نظر ما ایراد جدّی به آثاری وارد
است که در سالهای اخیر تصحیح و منتشر شدهاست؛ زیرا از آنجا که تصحیح برخی از
آثار ادبی ما بهدست استادان و بزرگان نامآشنا صورت پذیرفتهاست ،پژوهشگران کنونی،
گاه با اعتماد کلی بهکار علمی آنان ،و یا کمتوجهی به ظرفیتهای بازبینی این تصحیحات،
همان اشكال و ایرادها را در متن باقی گذاشتهاند.
با نگاهی گذرا به آثار چاپ شده در ایران و تاجیكستان درباره رودکی و اشعار وی،
کامالً مشخص میشود که نقش زنده یاد سعید نفیسی در بازیابی اشعار رودکی از دیگر
پژوهشگران پررنگتر است .نفیسی با انتشار مجلّدات سهگانه از تحقیقات مفصل خود
درباره رودکی -مجلدات اول و دوم در سالهای ( )1310 ،1309و بویژه جلد سوم آن با
عنوان احوال و اشعار رودکی در سال ( -)1319موجب شد تا برخی رودکیپژوهان از
جمله براگینسكی و میرزایف به پیروی از وی ،آثار خود را روانة بازار نشر کنند .نفیسی
همچنین با جمعآوری ابیات تازهای دیگر از رودکی ،تحریر دوبارهای از پژوهش مفصل
خود را با نام محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی در سال ( ،)1341به چاپ رسانید
که این اثر نیز منشأ بروز چاپهای دیگری از دیوان رودکی به سعی پژوهشگرانی چون
شعار ،امامی ،هادیزاده ،سردشتی ،قادر رستم ،احمدنژاد و  ...شد (برای تفصیل بیشتر درباره
دیوانهای چاپ شده در ایران و تاجیكستان بعد از چاپ نفیسی ر.ک :رودکی.)20 -16 :1388 ،
بنابراین با بررسی یكایك دیوانهای چاپی ،میتوان رد پای دو چاپ دیوان رودکی به
تصحیح و گردآوری استاد نفیسی را مشاهده کرد.
نفیسی با مطالعة نسخههای خطی و منابع چاپی متعدد ،توانست به مقدار ناچیز امّا
قابل توجّهی از اشعار رودکی دست یابد .از آنجا که بعضاً برخی از این منابع در
دسترس مصححان بعد از وی نبوده ،آنان به تصحیح و گردآورده استاد اعتماد کرده و
غالب ابیات یا برخی از آنها را عینا از چاپ دوم یا اول نفیسی نقل کردهاند؛ امّا با
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گذشت بیش از نیم قرن از آخرین چاپ دیوان رودکی و بازنگری نظر نهایی نفیسی و
با بهدست آمدن منابع تازه و آسانترشدن دستیابی پژوهشگران به نسخههای خطی و
منابع مورد استفادة نفیسی ،اکنون میتوان گفت بررسی و نقد روش نفیسی در تصحیح
و گردآوری اشعار رودکی با توجه به منابع تازه ،دریافتهای علمی و وجود پارهای
اشتباهات در دیوانهای موجود ،ضروری بهنظر میرسد؛ بویژه اینكه در صورت عدم
اصالح برخی از این ایرادات ،میتوان دوباره شاهد انتقال اطالعات غلط به دیوانهای
چاپی آیندگان بود.
دراین پژوهش پس از بررسی تمامی قطعات منسوب به رودکی دریافتیم که نفیسی
پارهای از قطعات را بدون هیچ پشتوانه ،مثال مستنداتی که مؤید این پیوستگیها باشد
بهصورت یكپارچه و متصل بهعنوان قطعهای مستقل از رودکی نقل کرده است .از نطر
ما ،دو علت اساسی در بروز این اشتباه ،مؤثر بوده است :نخست شیوه نگارشی است که
مصحح محترم در چاپ دوم محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی پیش گرفت .وی
در چاپ نخست ،ابیات را با فاصله و همراه با توضیحات کافی آورده بود به گونهای که
خواننده متوجّه عدم اتصال ابیات به یكدیگر میشد؛ اما این روش استناددهی در چاپ
دوم رعایت نشد .مصحح با یكپارچهسازی ابیات و حذف تمامی حواشی مربوط به
استناددهی آنها ،موجب شد تا خوانندگان بعدی و پژوهشگران ناآشنا ،ابیات پراکنده را
قطعهای مستقل از استاد سمرقند قلمداد کنند .سبب دیگر به شیوة تصحیح وی بازبسته
بود :تشابه وزنی و همسانی قافیه ،علت غایی در پیوستگی ابیات پراکنده تلقی شد؛
بدین ترتیب قطعاتی پدید آمد شامل ابیاتی که تنها هماهنگی در وزن و قافیه ،آنها را
بههم میپیوست؛ هرچند ربط منطقی و پیوستاری معنایی آنها در هالهای از ابهام فرورفته
بود.
جدا از مسأله اتصال ابیات ،انتساب پارهای از ابیات نیز در دیوان رودکی به تصحیح
نفیسی و بقیه مصححان ،نیازمند بررسی دوباره است .گروهی از این ابیات با توجّه به
محتوا یا وزن و برخی مبانی سبكشناسی به سرودههای رودکی نمیماند .برخی دیگر
نیز بهدلیل فراوانی فرهنگهای شعری در طول سدههای مختلف و جابهجایی نام شاعران
هنگام کتابت و عواملی دیگر ،نیازمند بررسی منبعشناختی است؛ بههمین دلیل ما در
این پژوهش با توجّه به اهمیت اشعار بخش ابیات متصّل (شامل قصاید ،قطعات و
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تغزلها) در پژوهشهای مربوط به دیوان رودکی و اشعار بازمانده از شاعران پیشگام به
سراغ اشعاری در قالب قطعه رفتهایم که نفیسی آنها را در چاپ دوم بهعنوان اشعار
مستقل از رودکی با استناد به منابع متعدد نقل کرده است.
 .2نگاهي مختصر به قالب قطعه در ادب پارسي و ديوان رودکي
قالب قطعه بهعنوان یكی از قدیمیترین و پرکاربردترین قوالب شعر فارسی ،همواره
مورد توجه شاعران بوده و به استخدام مضمونهای گوناگونی متنوعی درآمده است.
در اصطالح ،قطعه نوعی شعر است که دارای ابیات متحدالوزن و متحدالقافیه باشد
بدون آنكه مطلع آن مصرّع باشد .شمس قیس تفاوت قطعه و قصیده را در تصریع
مطلع قصیده و عدم آن در قطعه میشناسد و مینویسد :هرقصیده که مطلع آن
مصرّع نباشد ،اگرچه دراز بود ،آن را قطعه خوانند .قطعه دارای وزن مخصوصی
نیست و در تمام وزنهای شعری حتی وزن رباعی سروده شده است؛ ابیات آن از
دو به باالست و ممكن است به شصت بیت هم برسد ولی قطعات خوب معموال
بین دو و حداکثر پانزده ،شانزده بیت است(رستگار فسایی.)461 :1380 ،
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هرچند در میان قطعات بازمانده از شاعران پارسیزبان ،بسیاری دارای موضوعاتی
واحد شامل «مطالب اخالقی ،تعلیمی ،مناظره ،نامهنگاری ،شكایت و تقاضا و از این
قبیل» است (شمیسا.)297 :1387 ،
از رودکی بجز ابیات باقیمانده از چند مثنوی منسوب به وی ،ابیاتی در برخی
قالبهای شعری نظیر قصیده ،قطعه ،رباعی ،غزلواره و ...بهدست ما رسیده که بجز چند
قصیدة کامل ،برخی قطعات متصل و شمار اندکی رباعی ،بقیة ابیات بهصورت پراکنده
در فرهنگنامههای شعری ،متون بالغی ،تذکرهها و کتابهای تاریخی و تعلیمی ،توسط
پژوهشگران رودکیشناس و عمدتاً نفیسی ،گردآوری شدهاست.
اظهارنظر کردن درباره «قطعات» دیوان رودکی براساس تعیین این مهم ،که این قسم
اشعار در قالبی مستقل بهنام قطعه سروده شده بوده ،یا پارهای از یك قصیده است ،کار
سادهای نیست؛ زیرا غالب این اشعار اگرچه ظاهرا در قالبی مستقل بهنام قطعه بهدست
ما رسیده است؛ یك موضوع واحد ندارد .احتمال قریب به یقین این است که این
سرودهها بخشی از یك قصیده شد .هرچند برخی از اشعار موضوع واحدی دارد و
ساختار هر قطعه بهعنوان قالب شعری مستقل است ،امّا باز هم یك اشكال اساسی دیگر
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وجود دارد و آن ،احتمال تعلق این قطعات به شاعران بعد از رودکی است که قراینی
دال بر آن از منابع مختلف حاصل میشود و انتساب آن را به رودکی با تردید جدی
روبهرو میکند (بهعنوان نمونه برای مشاهده برخی از این اشعار و قطعات که در دیوان رودکی به
تصحیح نفیسی و دیگر مصححان آمده و حال اینكه متعلق به شاعری دیگر است ،بنگرید به :رودکی،

131 -105 :1378؛ شریفی صحی 239 :1394 ،و )243؛ با وجود این ،کار این پژوهش بررسی
اشعاری بههم پیوسته (دو یا چند بیت) است که در قالب قطعه است .در اینجا مراد
صرفاً اشعار بههم پیوسته است؛ خواه شعر مورد بررسی بهعنوان یك قالب شعری
خاص باشد یا پارهای بازمانده از یك قصیده.
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 .3مسألة اصلي پژوهش و ضرورت آن
با نگاهی گذار بهبخش ابیات متصل در دیوانهای اشعار رودکی سمرقندی ،خوانندگان
متوجّه وجود تعداد قابل توجّهی قطعه (عمدتاً اشعاری بههم پیوسته که بخشی از یك
قصیده بوده است ).در مقایسه با دیگر شاعران پیشگام میشوند .این قطعات (در
صورتی که همه آنها بیهیچ تردیدی از رودکی باشد ).صرفنظر از اهمیت ویژه شعر
رودکی در ایران و تاجیكستان ،میتواند منبع بسیار خوبی برای تحقیق در نخستین
سرودههای ایرانیان به زبان پارسی دری ،و نیز برای بررسی ویژگیها و تحوالت فكری و
سبكی شعر پارسی ،بسیار حائز اهمیت شد.
یكی از کارهایی که نفیسی در دیوان رودکی انجام داده ،بازیابی قطعات رودکی از
میان ابیات پراکنده است .وی با این احتمال که برخی ابیات به جای مانده هموزن و
همقافیه از یك قصیده یا قطعه بوده ،آنها را در چاپ نخست و بویژه چاپ دوم بهدنبال
هم نقل کرده است؛ با وجود این ،سؤاالتی که در ذهن بهوجود میآید چنین است :آیا
توالی این ابیات پراکنده و بازسازی آنها بهعنوان یك قطعه یا شعر مستقل از رودکی،
روش درست یا قابل قبولی است؟ اگر این روش بازیابی اشعار رودکی اشتباه است،
چگونه میتوان به این اشتباه پی برد و در صورت عدمحذف آنها و برنگرداندن آنها به
حالت اولیة خود ،چه آسیبهایی متوجّه پژوهشهای حوزه شعر رودکی خواهدکرد؟
بهنظر میرسد بازیابی سرودههای رودکی از این طریق ،هنگامی میتواند روشی
ارزنده و قابل توجه باشد که دو یا چند بیت با موضوع ،وزن و قافیة یكسان در دو یا
چند منبع جداگانه آمده باشد و بازسازی آنها از این طریق به کشف سرودهای مستقل از
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رودکی بینجامد .در دیوان رودکی به تصحیح نفیسی ،سه قطعه هست که میتوان تا
حدود زیادی گفت این ابیات بهدنبال هم یا دست ِ کم از یك قصیده بوده است؛
بهعنوان مثال قطعه ذیل تا کنون در هیچ یك از منابع مستند اشعار رودکی بهصورت
متصل بههم دیده نشده و تنها ابیات آن در منابع لغت بیت نخست به شاهد واژه «زغن»
و بیت دوم به شاهد واژه غن ضبط شده است:
جمله صید این جهانیم ای پسر

ما چو صعوه مرگ برسان زغن

هر گلی پژمرده گردد زو نه دیر

مرگ بفشارد همه در زیر غن
(نفیسی505 :1341 ،؛ همان) 1023 :1319 :

ای عاشــق دل داده بــدین جــای ســپنجی

همچون شمنی شـیفته بـر صـورت فرخـار

امــروز بــه اقبــال تــو ،ای میــر خراســان

هــم نعمــت و هــم روی نكــو دارم وســیار

درواز و دریــواز فــرو گشــت و برآمــد

بیمســت کــه :یــك بــار فــرود آیــد دیــوار

دیـــوار کهـــن گشـــته بپـــردازد بـــادیز

یك روز همه پسـت شـود ،رنجـش بگـذار

آن خجــش ز گــردنش در آویختــه گــویی

خیكیســت پــراز بــاد ،درو ریختــه از بــار

آن کن که درین وقت همی کردی هر سال

خز پوش و به کاشانه رو از صـفه و فـروار

یاد آری و دانی که تـویی زیـرک و نـادان

ور یــاد نــداری تــو ســگالش کــن و یــادآر
(نفیسی)502 -501 :1341 ،

وی در چاپ نخست تنها ابیات سوم ،پنجم و ششم این شعر را در بخش ابیات
متصل بهصورت یك قطعه (همان )999 :1319 :و بیت دوم را با اختالف «وسناد» بهجای
«وسیار» در بخش ابیات پراکنده نقل کرده است(همان .)1056 :دیگر ابیات نیز تنها در
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دراین نمونه شاهد انسجام سه عنصر هویتساز قالب قطعه هستیم :موضوع ،وزن و
قافیه .اگر -هریك از این سه در همه ابیات پراکنده مشترک نباشد ،ساخت و بازیابی
قطعه پشتوانه علمی و ادبی الزم راندارد؛ به همین دلیل ،اگر به این نكته مهم توجّه
نشود ،این عمل نه تنها موجب سازندگی نمیشود ،بلكه با مقیّد کردن ابیات در پیكرهای
غیرواقعی موجب میشود امكان مستقرشدن آنها در جایگاه درست خود سلب شود ،که
به مدد یافتههای آیندگان نامقدور نیست ،و نهایتا به تباهی پژوهشهای آینده بینجامد؛
بهعنوان نمونه ،یكی از قطعاتی که نفیسی در چاپ دوم محیط زندگی ...رودکی در
بخش ابیات متصل بازیابی و نقل کرده ،این است :

چاپ دوم به این قطعه اضافه شده است؛ با وجود این ،همه این ابیات در فرهنگهای
لغت از جمله لغت فرس ،صحاحالفرس ،فرهنگ حلیمی ،مجمعالفرس ،فرهنگ رشیدی
و ...به ترتیب ذیل واژههای «فرخار»« ،وسناذ»« ،دریواس»« ،پادیر ،پاذیر ،بادیز»« ،جخش،
چخش»« ،فروار» و «یا» ،آمده و نفیسی بهدلیل مشابهت وزن و قافیه این ابیات را
بهعنوان یك قطعه نقل کرده است؛ حال اینكه چند ایراد کلی به ساختار این شعر و
نهایتا انتساب آن به رودکی وارد است :اول اینكه ابیات این قطعه هیچکدام با یكدیگر
ارتباط معنایی ندارد به گونهای که بتوان آنها را به یك سروده متعلق دانست .دوم اینكه
همه فرهنگهای لغت «وسیار» را که تصحیح قیاسی نفیسی است بهصورت «وسناذ»،
ضبط کردهاند 1و در این صورت قافیه بیت با دیگر ابیات متفاوت خواهد بود .ایراد سوم
نیز به انتساب بیت پنجم و ششم برمیگردد که اولی در اغلب فرهنگها منسوب به
2
لبیبی (ر.ک :اسدی طوسی51 :1987 ،؛ همان209 :1319 :؛ مدبری481 :1370 ،؛ نخجوانی:1341 ،
149؛ قواس غزنوی165 :1353 ،؛ وفایی72 :1374 ،؛ سروری کاشانی354 :1338 ،؛ ادیبی62 :1389 ،؛
حلیمی ،بیتا ،برگ  )54و دومی نیز در برخی منابع به رودکی (ر.ک :وفایی150 :1374 ،؛ تتوی،
4

148
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1037 :1337؛ سروری کاشانی 3)962 :1338 ،در لغت فرس چاپ اقبال به فراالوی (اسدی
5

طوسی )123 :1319 ،و در دیگر منابع به فرخی منسوب است (ر.ک :اسدی طوسی88 :1365 ،؛
نخجوانی112 :1341 ،؛ قواس غزنوی123 :1353 ،؛ جاروتی.)93 :1356 ،

هرچند بیت اخیر در منابع مختلف به چند شاعر نسبت داده شده از فرخی است؛
زیرا در دیوان وی بیت سیوهفتم قصیدهای با این مطلع است :
ای دل تو چه گویی که ز من یاد کنـد یـار

پرسد که چگونهست کنون یار مرا کـار
(فرخی سیستانی)111 :1380 ،

بنابرآنچه بیان شد ،این ابیات نمیتواند به یك شعر متعلق باشد ،بلكه در صورت
صحّت انتساب دیگر ابیات آن به رودکی ،نهایتا میتواند شواهدی جدا ،برگرفته از چند
سروده رودکی باشد که در فرهنگهای لغت به آنها استشهاد شده است .
روشن است که اقتفای پژوهشگران بهکار نفیسی و پژوهشها و تحلیلهای خود بر
شعر رودکی و تاریخ شعر فارسی با درنظر گرفتن این قطعه بهصورت یاد شده ،چقدر
آسیبپذیر و نادرست خواهد بود.

درنگي بر چند قطعه منسوب به رودکي سمرقندي

در این پژوهش ،نگارندگان با مراجعه به این قبیل اشعار در کتاب محیط زندگی و
احوال و اشعار رودکی ،قطعاتی را بررسی و تبیین کردهاند که عالوه بر توالی ابیات در
انتساب یك یا چند بیت آن به رودکی تردید جدی وجود دارد.

149
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 .4پيشينه پژوهش
همانگونه که پیشتر اشاره شد ،تاکنون در ایران و تاجیكستان ،تصحیحهای زیادی از
دیوان رودکی منتشر شده است .در ایران ،نخست نفیسی و پس از وی دانشپژوه ،شعار،
امامی ،کریمیان سردشتی ،احمدنژاد  ،منصور ،سپانلو و  ...دیوان یا گزیدهای از اشعار
رودکی را تصحیح و منشتر کردهاند همچنین در تاجیكستان و شوروی نیز مصححانی
نظیر براگینسكی ،میرزایف ،هادیزاده ،قادر رستم و  ...به تصحیح و بازیابی اشعار
منسوب به رودکی اقدام کردهاند که تصحیح قادر رستم آخرین نمونه تالش محققان
تاجیكستانی در زمینه تصحیح اشعار رودکی است .
در میان مصححان دیوانهای چاپی ،گاهی برخی از مصححان نظیر امامی ،هادیزاده
و همچنین قادر رستم و  ...از منتقدان کار نفیسی و روش پیوستهسازی ابیات پراکنده
بودهاند .امامی گاهی در حواشی دیوان به بیارتباطی ابیات اشاره کرده و گاهی نیز آنها
را جدا کرده است .هادیزاده و قادر رستم نیز با جداسازی و تفكیك این ابیات ،گام
درستی در بازیابی اشعار رودکی برداشتهاند .هادیزاده خود در مقدمه دیوان رودکی به
این موضوع اشاره ،و کار نفیسی را نقد کرده است (ر.ک :رودکی :1387 ،بیست و چهار و
بیست و هفت) .درعین حال برخی از گردآورندگان شعر رودکی ،نظیر سپانلو طرفدار این
روش در گردآوری اشعار پراکنده رودکی هستند و خود نیز در گسترش این عمل نقشی
ایفا کردهاند (ر.ک :سپانلو .)14 -12 :1390 ،دراین پژوهش بجز چند قطعه ،که مصححان به
تفكیك ابیات آنها ،و یا به بیارتباطی آنها اشاره کردهاند ،دیگر اشعار در اغلب دیوانهای
چاپی به پیروی از نفیسی بهصورت قطعه مستقل از رودکی نقل شده و به این دلیل
پژوهش میتواند در برخی موارد ،کار ناتمام آن پژوهشگران را تكمیل کند .همچنین در
این پژوهش چند جنبه مختلف شعر رودکی از جمله ماهیت قطعات دیوان وی ،انتساب
نادرست برخی ابیات ،بررسی ضبط صحیح برخی ابیات و کیفیت منابع مستند اشعار
رودکی واکاوی میشود .عالوه بر این ،رویكرد اصلی پژوهش ،نقد چاپهای موجود
بویژه کتاب محیط زندگی ،احوال و اشعار رودکی و زدودن برخی کاستیهای آن است

که برای هر یك از این موضوعات تاکنون آثار متعددی در ایران و تاجیكستان به رشته
تحریر درآمده است.
 .5بحث و بررسي
همانگونه که پیش از این بیان شد ،اشعاری که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت ،دارای
دو ویژگی بارز است که آنها را از مرتبه قطعهای متعلق به رودکی ،ساقط میکند .هرچند
در دیوانهای چاپی موجود ،برخی از مصححان پارهای از این ایرادات را ،که منشأ آن
دیوان رودکی مصحَّح نفیسی است ،برطرف کردهاند ،در مواردی ،بنا به هر دلیلی ،ایراد
موجود باقی مانده است .در ادامه برخی از این سرودهها معرفی و بررسی خواهد شد.
5-1
کسی را چو من دوستگان می چه باید

کــه دل شــاد دارد بهــر دوســتگانی

نه جز عیب چیزیست کان تـو نـداری

نه جز غیب چیزیست کان تـو نـدانی
(نفیسی1034 :1319 ،؛ همان)512 :3141 :

150
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نفیسی این قطعه را در هر دو چاپ محیط زندگی در بخش ابیات متصل بهنام
رودکی نقل کرده است .در صحت انتساب بیت دوم به رودکی با توجّه به اینكه معزّی
آن را در قصیده خود -که در مدح سلطان سنجر سروده -تضمین کرده است ،هیچ
شبههای نیست .مطلع قصیده معزی بدین صورت است:
ایــا شــهریاری کــه صــاحب قرانــی

150

ز جــدّ و پــدر یادگــار جهــانی
(معزی)697 :1318 ،

وی بیت دوم شعر مورد بحث را این گونه تضمین کرده است :
یكی بیـت نغـز اسـت مـر رودکـی را
کـــه انـــدر جهـــان تـــو ســـزاوار آنـــی
«نه جز عیب چیزیست کان تو نداری

نه جز غیـب چیزیسـت کـان تـو نـدانی»
(همان)698 :

برخالف بیت دوم ،که مستقیماً بهدلیل تضمین «معزی» بهدست ما رسیده ،بیت
نخست تاکنون در هیچ منبع معتبری بهنام رودکی ضبط نشده است .نفیسی این بیت را
با استناد به لغت فرس اسدی چاپ برلین و دو نسخه خطّی از فرهنگ
مجمعالفرس(فرهنگ سروری نسخة مختصر و مجمعالفرس نسخة مكمل متعلق به
پرفسور چایكین) با توجّه به یكسانی وزن و قافیه به همراه بیت دوم بهصورت یك

درنگي بر چند قطعه منسوب به رودکي سمرقندي

قطعه درآورده است؛ حال اینكه در لغت فرس چاپ برلین این بیت با اختالف
«دوستگانی چه باید» در مصراع اول و «دوستگان» در مصراع دوم ،ذیل واژه «دوستگان»
به معنی «معشو ق» بهنام فرخی ثبت شده است نه رودکی (ر.ک :اسدی طوسی)97 :1897 ،؛
6
در دو چاپ دیگر لغت فرس نیز این بیت بهنام فرخی است (ر.ک :همان375 :1319 :؛
همان.)143 :1336 :

منبع دیگری که نفیسی بیت را بدان استناد داده ،مجمعالفرس سروری است .در این
فرهنگ نیز همانند لغت فرس بیت بهنام «فرخی» ،ضبط شده است (ر.ک :سروری کاشانی،
)2/553 :1338؛ بنابراین بهنظر میرسد ایراد از دو نسخه خطی مجمعالفرس در دست
نفیسی باشد که در آنها ،بیت اشتباهاً بهنام رودکی ضبط شده است .شایان ذکر است که
در فرهنگهای دیگر ،نظیر صحاحالفرس ،فرهنگ حلیمی و فرهنگ شعوری ،7بیت مورد
بحث بهنام فرخی ضبط شده است (ر.ک :نخجوانی242 :1341 ،؛ حلیمی ،بیتا :برگ 80؛ همان:
(929ه .ق) :برگ 105؛ شعوری :1155 ،برگ  ،401ج.)1

مهمترین دلیلی که انتساب بیت مورد بحث را به رودکی منتفی میکند ،این است که
این بیت در دیوان فرخی ،سیزدهمین بیت از قصیدهای به مطلع زیر است :
دلم مهربان گشت بر مهربـانی

کشی دلكشی خوش لبی خوش زبـانی

در دیوان فرخی بیت نخست شعر مورد بحث بدین صورت آمده است :
کسی را چو من دوستگانی چه بایـد

کــه دلشــاد باشــد بهــر دوســتگانی
(همان)383 :

با وجود این ،نفیسی در چاپ نخست درباره انتساب بیت اینگونه نوشته است :
«در( 25لغت فرس اسدی چاپ برلین) بهنام فرخی آمده است و در دیوان فرخی
قصیدهای هست بدین مطلع :
دلــم مهربــان گشــت بــر مهربــانی

کشی دلكشی خوش لبی خوش دهـانی

و بیت چهاردهم آن چنین است :
کجا چون منی دوستگانی چـه بایـد

که دل شاد باشـد بـه هـر دوسـتگانی

بدینگونه دشواراست معلوم کرد که بیت متن از رودکی است یا از فرخی» (نفیسی،
 ،1034 :1319ح.)6
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(فرخی سیستانی)382 :1380 ،
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در هر صورت با توجّه به تعدد منابع در انتساب بیت مورد بحث به فرخی و ذکر آن
در قصیدهای منتسب به وی و اقرار نفیسی مبنی بر وجود صورتی دیگر از بیت در
دیوان این شاعر ،پر واضح است که بیت مورد بحث از فرخی است ،نه رودکی و اینكه
بگوییم فرخی ،بیت را از رودکی تضمین کرده ،خطاست؛ زیرا اگر چنین بود ،شاعر بنا
به سنت شعری به این تضمین اشارهای میکرد .هم چنانكه در پژوهشی با عنوان
«استقبال از قطعه رودکی در سبكهای مختلف ادب فارسی» (فصلنامه تخصصی سبكشناسی
نظم و نثر فارسی(بهار ادب) ،س هشتم ،ش چهارم ،زمستان  ،1394شماره پیاپی  ،)30این اشتباه
فاحش رخ داده است .
محمودی و تاکی ،نگارندگان آن مقاله ،بدون درنظر داشتن نكات یاد شده ،شعر
مورد بحث را کامالً از رودکی دانسته و استقبالها و نظیرهگوییهای شاعران بعد از رودکی
تا سده اخیر از آن را بررسی و نقل کردهاند .نویسندگان این پژوهش درباره نظیرهگویی
امیر معزی و استقبال آن از شعر رودکی نوشتهاند :
«شاعر در بیت سیزدهم این قصیده بیت دوم قطعه رودکی را تضمین کرده است :
152
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کسی را چو من دوستگان می چه باید

که دلشاد دارد به هـر دوسـتگانی»
(محمودی ،تاکی)151 :1394 ،

ضبط بیت مورد بحث در دیوان فرخی همان است که نقل شد و این ضبط که
نویسندگان آوردهاند ،اصال در چاپ دبیر سیاقی نیست که از آن در پژوهش خود
استفاده کردهاند .البته نگارندگان پژوهش را باید در بروز این خطا بیتقصیر دانست؛
زیرا ایراد اصلی ،ناشی از دیوان رودکی مصحَّح نفیسی است و از آنجا به برخی دیگر از
دیوانهای چاپی نیز سرایت کرده است .
در دیوانهای چاپی موجود ،قادر رستم در نقل این شعر بدرستی عمل کرده است.
وی تنها بیت دوم را جزء اشعار پراکنده رودکی نقل کرده (ر.ک :رودکی[1391 ،الف] )69 :و
در تعلیقات ،یادآور انتساب بیت نخست به فرخی شده است(ر.ک :همان .)93 :در دیگر
چاپها مصححان در نقل این قطعه خطا کردهاند .شعار و در پیروی از وی احمدنژاد ،هر
دو بیت را در بخش ابیات منسوب و ملحق بهنام فرخی ثبت کردهاند (رک :رودکی:1378 ،
129؛ همان[1391 :ب])117 :؛ حال اینكه بیت دوم با توجه به تضمین معزی ،قطعاً از
رودکی است .دیگر مصححان نیز قطعه را عیناً در بخش ابیات متّصل از رودکی نقل

درنگي بر چند قطعه منسوب به رودکي سمرقندي
کردهاند (میرزایف497 :1958 ،؛ رودکی34 :1374 ،؛ همان57 :1386 :؛ 8همان143 :1387 :؛ همان:
149 :1388؛ همان159 :1396 :؛ سپانلو176 :1390 ،؛ جعفری جنیدی234 :1394 ،؛ دهقانی:1394 ،
.)121

حاصل سخن درباره این شعر این است که اوالً این قطعه بهگونهای که نفیسی و
دیگر مصححان بهعنوان شعری مستقل از رودکی نقل کردهاند ،نادرست است .ثانیاً از
آنجا که بیت نخست قطعاً از فرخی است ،باید از چاپهای موجود حذف و بیت دوم ،که
قطعاً از رودکی است در بخش ابیات پراکنده آورده شود.
5-2
جهان به کـام خداونـد بـاد و دیـر زیـاد

برو بـه هـیچ حـوادث زمانـه دسـت مـداد

درست و راست کناد این مثل خدای ورا

اگــر ببســت یكــی در هــزار در بگشــاد

خدای عرش جهان را چنـین نهـاد نهـاد

کــه گــاه مــردم شــادان و گــه بــود ناشــاد

...............................................................

خــدای چشــم بــد از ملــك تــو بگردانــاد
(نفیسی495 :1341 ،؛ همان)993 -992 :1319 :

نام اثر
لغت فرس چاپ برلین
لغت فرس چاپ اقبال
لغتفرسچاپدبیرسیاقی

نام شاعر
بینام
رودکی
رودکی

ضبط مصراع دوم
که گاه مردم ازو شاد و گاه ناشادند
که گاه مردم شادان و گه بود ناشاد
همانند ضبط پیشین

ارجاع
(اسدی طوسی)33 :1897 ،
(همان)118 :1319 :
(همان)44 :1336 :
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نفیسی در هر دو چاپ اول و دوم محیط زندگی....رودکی ،این شعر را در بخش
ابیات متّصل از رودکی نقل کرده است .وی در چاپ نخست با استناد به دو منبع نزهت
نامه عالیی و لغت فرس (چاپ برلین و نسخه مورخ  )877و در چاپ دوم با استناد به همین
منابع و دو چاپ دیگر از لغت فرس (چاپ اقبال و چاپ دبیرسیاقی) ،این شعر را بهعنوان
قطعهای مستقل از رودکی نقل کرده است .بیت اول و دوم این شعر در نزهت نامه
عالیی بهصورت پیوسته نقل شده و به این دلیل جای شبههای برای پیوسته بودن ابیات
وجود ندارد؛ امّا ایراد ساختار این قطعه ،که آن را از حیز انتفاع ساقط میکند ،بیت سوم
و مصراع پایانی است .
بیت سوم بر خالف آنچه که در برخی از نسخههای خطی لغت فرس آمده و آن را
بهنام رودکی ضبط کردهاند( 9ر.ک:اسدی طوسی ،85 :1365 ،ح )6در دیگر -یا اغلب -منابع
لغت با اختالفاتی در مصراع دوّم به -نام کسایی آمده است .در جدول زیر میتوان به
تفكیك ،چگونگی ضبط منابع را دید:

153


لغتفرسچاپمجتباییو صادقی
صحاحالفرس
تحفهاالحباب
فرهنگ وفایی
مجمعالفرس
فرهنگ مدرسة سپهساالر
فرهنگ شعوری
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کسایی
کسایی
10
کسایی
کسایی
کسایی
کسایی
کسایی

که گاه مردم ازو شادمان و گه ناشاد
همانند ضبط پیشین
همانند ضبط پیشین
که گاه مردم از او خرّمند و گه ناشاد
که گاه مردم ازو غمگنند و گاهی شاد
11
همانند ضبط اقبال
که گاه مردم ازو برغمند و گاهی شاد

(همان)85 :1365 :
(نخجوانی)94 :1344 ،
(حافظ اوبهی ،237 :1365 ،ح)4
(وفایی)200 :1374 ،
(سروری کاشانی)1400 :1338 ،
(فرهنگ سپهساالر)231 :1380 ،
(شعوری :1155 ،برگ ،1 38ج)2

چنانكه مالحظه میشود ،در این جدول اغلب منابع ،بیت مورد بحث را بهنام کسایی
نقل کردهاند .در چند منبع نام رودکی برای بیت دیده میشود که بهتر است چگونگی
ورود این انتساب به لغت فرس چاپهای اقبال و دبیرسیاقی و تحفهالحباب توضیح داده
شود .
از میان نسخههای خطّی لغت فرس اسدی ،نسخه «س» (مورخ ،)877این بیت را
بهنام رودکی ضبط کرده است؛ اقبال با توجّه به این نسخه ،بیت را در متن مصحح خود،
بهنام رودکی آورده است.
عالوه بر نسخه «س» ،دو نسخه همخانواده با آن (نسخه دانشگاه تهران و ایاصوفیا) (ر.ک:
اسدی طوسی )14 :1365 ،نیز نام رودکی را برای شاعر بیت آوردهاند( 12ر.ک :همان ،85 :ح)6؛
حال اینكه در نسخههایی دیگر ،نظیر نسخه کتابخانه ملك و نسخه پنجاب ،بیت بهنام
کسایی آمده است(ر.ک :همان) .به این ترتیب مشخص است که انتساب بیت بهنام
رودکی ،تنها در یك خانواده از نسخههای خطی لغت فرس ،موجود است نه همه آنها.
از آنجا که در چاپ برلین نام شاعر برای بیت نیامده ،دبیرسیاقی با توجه به چاپ
اقبال نام شاعر را برگزیده است . 13همچنین در همه نسخههای مورد استفاده مصححان
تحفهالحباب نیز نام شاعر کسایی است و مصححان نیز با توجه به لغت فرس چاپ
اقبال ،بیت را بهنام رودکی ضبط کردهاند (ر.ک:حافظ اوبهی ،237 :1365 ،ح)4؛ بنابراین با
جستجو در منابع و یافتن ریشه اصلی انتساب بیت به رودکی در منابع یادشده ،متوجّه
خواهیم شد که این بیت تنها در سه نسخه از لغت فرس بهدست ما رسیده که هر سه
نسخه در شمار لغات ،شواهد و انتسابها همانند است و با وجود انتساب بیت به نام
کسایی در نسخههای دیگرِ لغت فرس و منابع لغوی دیگر ،تكیه بر انتساب این سه
نسخه ،خطایی آشكار در زمینة تصحیح و بازیابی اشعار شاعران خراسان است.
در میان اشعار کسایی ،بیتی با همین آهنگ و ردیف ،هست که ریاحی آن را به
همراه بیت مورد بحث ،جزء اشعار بازمانده از کسایی نقل کرده است :

درنگي بر چند قطعه منسوب به رودکي سمرقندي

خدای عرش جهان را چنین نهاد نهـاد
مباش غمگین یك لفظ یادگیر لطیف

که گاه مردم ازو شـادمان و گـه ناشـاد
شگفت و کوته ،لیكن قوی و بابنیاد
(ریاحی)101 :1386 ،

ادارهچی گیالنی نیز شعر را بههمین صورت جزء اشعار به جای مانده از کسایی نقل
کرده است (ر.ک :ادارهچی گیالنی)299 :1370 ،؛ اما بیت دوم در لغت فرس و صحاحالفرس
به شاهد واژه «بنیاد» ،آمده است (ر.ک :اسدی طوسی116 :1319 ،؛ نخجوانی)87 :1341 ،؛
بنابراین نمیتوان درباره قطعه بودن این ابیات نظر قطعی داد .شاید با جابهجایی ابیات
بهصورت زیر بتوان ارتباط منطقی بیشتری برای این دو بیت قائل بود :
شگفت و کوتـه ،لـیكن قـوی و بابنیـاد
مباش غمگین یك لفظ یادگیر لطیف
خدای عرش جهان را چنین نهـاد نهـاد
که گاه مردم ازو شادمان و گه ناشـاد
مصراع پایانی قطعه نیز در بیتی از مسعود سعد سلمان بهدست ما رسیده (ر.ک :نفیسی،
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 ،993 :1319ح )1و نفیسی آن را با توجّه به مشابهت وزنی و قافیهای در پایان قطعه
افزوده است و هیچ وجهی برای درست بودن توالی آن نمیتوان قائل بود؛ زیرا مضمون
مصراع کامالً مدحی است در صورتی که دیگر ابیات شعر مورد بحث ،مضمونی حكمی
دارد.
بنابراین حاصل سخن درباره شعر یادشده این است که بجز دو بیت نخست ،که در
نزهتنامه عالیی بهدنبال هم نقل شده ،بیت سوم و مصراع پایانی را نمیتوان یك قطعه
مستقل از رودکی دانست؛ به این دلیل که اوالً تعلق بیت سوم به رودکی با توجه به
استنادهای متعدد منابع لغت بهنام کسایی با تردید جدّی همراه است و در صورت نقل
آن در دیوان رودکی ،باید آن را در بخش ابیات منسوب و ملحق به رودکی آورد .دوم،
مصراع آخر شعر نیز از نظر مضمونی با ابیات دیگر مشابهتی ندارد و نمیتوان آن را در
ادامه دو بیت نخست آورد .این مصراع نیز باید در بخش ابیات پراکنده و در کنار
مصراعهای برجا مانده از رودکی نقل شود .
در چاپهای دیوان رودکی ،قادر رستم در تعلیقات ،انتساب بیت سوم بهنام کسایی را
یادآور شدهاست (رودکی1391 ،الف )110 :و اغلب مصححان به این انتساب اشارهای
نكردهاند .همچنین در دیوانهای چاپی موجود ،همه مصححان ،این قطعه را جزء اشعار
به هم پیوسته رودکی نقل کردهاند (ر.ک :میرزایف466 :1958 ،؛ رودکی28 :1374 ،؛ همان:

17 :1378؛ همان22 :1386 :؛ همان59 :1387 :؛ همان39 :1388 :؛ همان[1391 :الف]30 :؛ همان:
[1391ب]49 :؛ همان105 :1396 :؛ سپانلو54 :1390 ،؛ جنیدی جعفری.)184 :1394 ،

5-3

14

اگر چه عذر بسی بـود روزگـار نبـود

چنانكــه بــود بناچــار خویشــتن بخشــود

خــدای را بســتودم کــه کردگــار منســت

زبـانم از غــزل و مــدح بنــدگانش نســود

همــه بتنبــل و بندســت بازگشــتن او

شرنگ نوش آمیغسـت و روی زرانـدود

بنفشهای طری خیلخیل بـر سـر کـوه
بیار و هان

16

15

بده آن آفتاب کش بخوری

چــو آتشــی کــه بگــوگرد بردویــد کبــود
ز لب فرو شود و از رخـان برآیـد زود

17

(نفیسی991 :13919 ،؛ همان)498 :1341 :
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نفیسی این شعر را در چاپ اول و دوم محیط زندگی...رودکی با استناد به برخی
منابع در بخش ابیات پراکنده از رودکی نقل کرده است .وی منابع مستند این ابیات را به
این صورت معرفی کرده است :بیت نخست در لغت فرس و صحاحالفرس ذیل واژه
«خشود» (ر.ک :اسدی طوسی117 :1319 ،؛ نخجوانی ،)89 :1341 ،بیت دوم در لغت فرس ذیل
«سِتوده» و عرفاتالعاشقین (ر.ک :اسدی طوسی485 :1319،؛ رودکی ،27 :1386 ،ح ،)8بیت سوم
در لغت فرس چاپ برلین و فرهنگ جهانگیری ذیل واژه «شرنگ» (اسدی طوسی:1897 ،
75؛ همان281 :1319 :؛ همان110 :1336 :؛ جمالالدین اینجو ،)2/1767 :1359 ،بیت چهارم در
سفینه خوشگو و شعرالعجم و بیت پنجم در سفینه خوشگو ،شعرالعجم ،مقالة هرمان اته
و تذکرة ریاضالعارفین.
درباره دو بیت پایانی این شعر ،که نفیسی آن را بهدلیل مشابهتهای وزنی و قافیهای با
ابیات دیگر یكجا آورده است ،تردید جدی در انتساب آنها به رودکی وجود دارد .هر
دوی این ابیات در سفینهها و تذکرههای شعری با یك بیت فاصله ،ضمن قطعه دیگری
آمدهاست که شش بیت دارد و مطلع آن بدین صورت است :
به منظر آمد باید کـه وقـت منظـر بـود

نقاب الله گشودند و الله روی نمود
(منجیك ترمذی)5 :1391 ،

شایان ذکر است که در برخی منابع همه این شش بیت و در برخی دیگر هر دوی
آنها با اختالفاتی بهنام منجیك ترمذی آمده است (ر.ک :همان).
نفیسی خود در مقدمه محیط زندگی هر دو بیت را از منجیك ترمذی دانسته است :

درنگي بر چند قطعه منسوب به رودکي سمرقندي

دو بیت  5و  7از این قصیده را نیز در برخی نسخ برودکی نسبت داده اند با آنكه
این قصیده از منجیك ترمذیاست که بهمدح امیر ابومحمد عباس نامی سروده
است که معلوم نشد کیست و از این قصیده تنها چند بیت پراگنده مانده است
(نفیسی.)465 :1341 ،

سپس وی مطلع قصیده را بدین صورت نقل کرده است :
بسا طبیـب کـه مایـه نداشـت درد فـزود

وزیر باید ملك هزار ساله چه سود؟
(همان)

نفیسی همچنین بعد از این بیت ،دو بیت دیگر را بجز شش بیتی که در دیوان
منجیك نقل شده ،آورده که در سرچشمههای موجود جدا از آن شعر ضبط شده است
(ر.ک :منجیك ترمذی.)5 :1391 ،

کدام نحس برآمد کِم از تو غایـب کـرد

کــدام بــاد بــال بــود کــز تــوام بربــود

یكــیم خلعــت پوشــید داغ فرقــت تــو

که تار اوست پشیمانی و غم دل پـود
(اسدی طوسی :1365 ،ذیل پوذ)
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به این ترتیب عالوه بر تردید جدی در صحّت انتساب دو بیت پایانی به نام
رودکی ،هر دوی این ابیات در سرودهای شش(یا نُه) بیتی دیگری به نام منجیك ترمذی
در سفینههای شعری آمده است؛ بنابراین کامالً مشخص است که باید عالوه بر نقل
ابیات قطعه مورد بحث در بخش ابیات متصل ،دو بیت پایانی را جزء اشعار منسوب و
ملحق به رودکی نقل کرد.
در چاپهای دیوان رودکی ،امامی سه بیت نخست را بهصورت یك قطعه (رودکی،
 )27 :1386و دو بیت دیگر را بهصورت قطعهای مستقل در ادامه شعر پیشین آورده است
(ر.ک :همان .)28 :وی در حاشیه دو بیت پایانی نوشته است« :این دو بیت را استاد نفیسی
بهدلیل مشابهت در وزن و قافیه از جای دیگر به سه بیت باال الحا ق کرده است» (همان:
 ،28ح)1؛ اما درباره انتساب آن به منجیك سخنی به میان نیاورده است.
هادیزاده و درپیروی از وی ،کریمیان سردشتی ،دو بیت نخست و سه بیت پایانی را
بهصورت دو قطعه مستقل نقل کردهاند (ر.ک :رودکی57 -56 :1387 ،؛ همان.)49 :1388 :
قادر رستم دو بیت از لغت فرس اسدی نسخه پنجاب ،به این شعر افزوده و آن را
بهصورت قطعهای هفت بیتی نقل کرده است (همان[1391 :الف] .)34 -33 :این دو بیت ،که
هر دوی آنها بهصورت متصل و به استشهاد واژههای «پوذ» آمده بدین صورت است:

مصححان لغت فرس اسدی در حاشیه این قطعه نوشتهاند« :این دو بیت در نسخ دیگر
و در اشعار رودکی گردآوردة سعید نفیسی نیامده و ظاهرا متعلق به قطعهای است که در
ص  498محیط زندگی...رودکی آمده است» (همان ،87 :1365 :ح.)6
احتماالً قادر رستم با توجه به این حاشیه این ابیات را جزء قطعه مورد بحث نقل
کرده است .همچنین وی در تعلیقات به انتساب دو بیت پایانی به نام منجیك اشاره
کرده است (ر.ک :همان.)116 :
عالوه بر قادر رستم ،سپانلو نیز همین روش را برای شعر مورد بحث اتخاذ کرده و
دو بیت نسخه پنجاب را به آن افزوده است؛ با این تفاوت که قادر رستم هر دو بیت را
بعد از بیت دوم آورده ،ولی سپانلو آن دو را به آخر قطعه افزوده است (ر.ک :سپانلو،
.)75 -74 :1390

دیگر مصححان ،شعر مورد بحث را همانند نفیسی در دیوان رودکی نقل کردهاند
(ر.ک :میرزایف465 :1958 ،؛ رودکی25 :1374 ،؛ همان22 -21 :1378 :؛ ؛ همان[1391 :ب]52 :؛ ؛
همان114 :1396 :؛ جنیدی جعفری.)219 :1394 ،
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18

اگر گل آرد بار آن رخـان او ،نـه شـگفت

هر آینه چو همه

به زلف کژ ولیكن به قد و قامـت راسـت

بــه تــن درســت ولــیكن بچشــمكان بیمــار

می خورد گـل آرد بـار
(نفیسی)501 :1341 ،

نفیسی این سروده را در چاپ دوم محیط زندگی...رودکی با استناد به
ترجمانالبالغه و المعجم ،جزء اشعار پیوسته رودکی نقل کرده است؛ همچنین وی در
چاپ نخست ،تنها بیت نخست را با استناد به کتاب المعجم شمس قیس رازی در
بخش ابیات پراکنده آورده است (ر.ک :نفیسی.)1057 :1319 ،
در میان منابع مستند اشعار رودکی ،بیت نخست تنها در کتاب المعجم و در مبحث
«نقل» از نمونههای سرقات ادبی نقل شده است :
«و از نقلهاء نادر آن است کی رودکی گفته است :
اگر گل آرد بار آن رخـان او نشـگفت

هرآینه چو همـه مَـی خـورد گـل آرد بـار

و دقیقی آن را بر همان وزن و قافیه نقلی نیكو کرده است :
اگر سر آرد بار آن سنان او نشـگفت

هرآینه چو همه خون خـورد سـر آرد بـار»
(رازی)468 :1388 ،

درنگي بر چند قطعه منسوب به رودکي سمرقندي

کتاب المعجم فی معائیر اشعار العجم ،یكی از منابع متقدم و مستند اشعار رودکی
بهشمار میآید؛ در این اثر گاه ازشاعرانی که بیت یا شعری از آنها برای استشهاد به
مطلبی در کتاب آمده ،نامی ذکر نشده یا بعضاً در نسخههای این اثر با یكی دو نام همراه
است؛ اما از آنجا که شخص مؤلف در اثر خود مستقیماً به نام رودکی برای سراینده بیت
اشاره کرده ،تردیدها درباره انتساب بیت به شاعری دیگر کمتر خواهد بود؛ اما در مورد
بیت دوّم داستان از قراری دیگر است :این بیت ،که در منابع مختلف لغت در مبحث
«تأکید به ضم» ،آمده در برخی از کتابهای بالغی با اختالفاتی بهنام «دقیقی» نیز
آمدهاست و پذیرش نام رودکی برای آن را با تردید روبهرو میکند .در کتابهای بالغی
بیت مورد بحث به این شرح ضبط شده است :
در نسخه خطّی ترجمانالبالغه بیت بهنام رودکی و بهصورت زیر ضبط شده است :
به زلف کژ ولیكن به قد و باال راسـت

به تن درست ولیكن بچمشكان

19

بیمـار

(رادویانی)82 :1386 ،

159


در حدائقالسحر مصرع نخست با اختالف« :کژ و لكن بقدّ و قامت» و مصرع دوم با
اختالف «ولكن» ضبط شده و نام شاعر دقیقی آمده است (وطواط .)38 :1362 ،شمس
قیس در المعجم مصراع نخست بیت را با اختالف« :کژمژ لكن به قد و قامت» و مصرع
دوم همانند ضبط پیشین ،بدون نام شاعر آورده است(رازی .)388 :1388 ،این بیت
همچنین در مدارجالبالغه اثر رضاقلی خان هدایت با اختالف «گوژ» به جای «کژ» ،آمده
و مؤلف نام شاعر را «سراجالدین قمری» قید کرده است (هدایت.)81 :1331 ،
از آنجا که در حدائقالسحر بیت مورد بحث بهنام دقیقی آمده ،مصححان دیوان
دقیقی ،این بیت را جزء اشعار پراکنده دقیقی به گونههای زیر نقل کردهاند :
دبیرسیاقی در کتاب گنج بازیافته ،این بیت را به همراه بیت دیگری که از المعجم
نقل کردیم بهصورت زیر آورده است:
به زلف کژّ ولیكن به قدّ و قامت راسـت

به تن درست ولیكن به چشمكان بیمـار
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(نسخه خطّی ترجمانالبالغه ،ص )219

اگر سـر آرد بـار آن سـنان او نشـگفت

هرآینه چو همه خون خورد سر آرد بـار
(دبیرسیاقی)168 :1334 ،

شایان ذکر است که بیت دوم شعر ،در لغت فرس اسدی به شاهد «هرآینه» ،به معنی
«ناچار» ،با ضبطی متفاوت در مصرع نخست بهصورت زیر آمده است :
همه سـر آرد بـار آن سـنان نیـزة او

هر آینه که همی خون خورد سـر آرد بـار
(اسدی طوسی :1319 ،ذیل هرآینه)
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استاد محمدجواد شریعت ،بیت مورد بحث را با اختالف «به قدّ و باال» ،ضبط کرده
است .وی عالوه بر این بیت ،پنج بیت دیگر را نیز بعد از آن آورده که وجه اشتراک
20
ابیات در وزن و قافیه است (ر.ک :شریعت.)99 :1373 ،
در چاپهای دیوان رودکی نیز میرزایف و به تبعیت از وی دانشپژوه با توجّه به
چاپ نخست نفیسی بیت نخست را در بخش ابیات پراکنده نقل کردهاند (میرزایف،
529 :1958؛ رودکی )68 :1374 ،و بیت دوم را جزء اشعار موجود در ترجمانالبالغه
آوردهاند( 21میرزایف597 :1958 ،؛ رودکی )76 :1374 ،و دیگر مصححان ،این شعر را همانند
چاپ دوم نفیسی جزء اشعار پیوسته رودکی آوردهاند (ر.ک :همان56 :1378 :؛ همان:1386 :
33؛ همان61 :1387 :؛ همان106 :1388 :؛ همان[1391 :الف]37 :؛ همان[1391 :ب]54 :؛ همان:1396 :
123؛ سپانلو59 :1390 ،؛ جنیدی جعفری.)190 :1394 ،

حاصل سخن درباره شعر این است که نمیتوان صرفا بهدلیل یكسانی وزن و قافیه،
ابیات مورد بحث در دیوان رودکی را شعر به هم پیوسته و مستقل از این شاعر دانست؛
زیرا عالوه بر عدماتحاد مضامین دو بیت ،که مانعی جدّی برای توالی ابیات است،
انتساب بیت نخست به رودکی نیز با تردید جدّی همراه است و میباید در این بیت در
بخش ابیات منسوب و ملحق به رودکی نقل شود .بیت دوّم نیز باید در بخش ابیات
پراکنده رودکی نقل شود.
5-5
ترنج بیدار اندر شده به خـواب گـران

گــل غنــوده برانگیختــه ســر از بــالین

هر آنكه خاتم مدح تو کرد در انگشت

سر از دریچه زرین برون کند چو نگـین
(نفیسی)509 :1341 ،

درنگي بر چند قطعه منسوب به رودکي سمرقندي

در هیچ یك از منابع موجود تاکنون این شعر بهصورت پیوسته دیده نشده است.
مطابق بررسی نگارندگان ،بیت نخست تنها در نسخه خطی لغت فرس اسدی کتابخانه
ملك (اسدی طوسی ،بیتا :برگ  ،)58بهنام رودکی ضبط شده است.

(لغت فرس نسخه کتابخانه ملك ،برگ )58

نفیسی بیت دوم این شعر را تنها با استناد به نظم گزیده اثر صاد ق تبریزی نقل کرده
است؛ همچنین وی در چاپ نخست محیط زندگی...رودکی صورتی دیگر از این بیت
را در بخش ابیات پراکنده و با استناد به تذکره حسینی «تألیف میرحسین دوست سنبهلی
چاپ لكهنو  -1291ص ،»130بدین صورت آورده است :
هر آن که خاتم مدح تـو کـرد در انگشـت

سر از دریچة رنگین برون کند زرین
(نفیسی)1112 :1319 ،

میرزایف538 :1958 ،؛ رودکی.)71 :1374 ،

شایان ذکر است که نفیسی در چاپ دوم محیط زندگی...رودکی ،عالوه بر قطعه
مورد بحث ،بیت اخیر را نیز در بخش ابیات پراکنده دوباره نقل کرده است؛ در حالی که
پذیرش صورت دوّم به عنوان بیتی مستقل به هیچ وجه قابل قبول نیست .
نكته دیگر درباره بیت دوّم این است که شاعر آن رضیالدین نیشابوری از
سخنوران قرن ششم (م598ه .ق) است .بیت مورد بحث در دیوان این شاعر ،دوازدهمین
23
بیت قصیدهای به مطلع زیر است:
مرا مناقب ممدوح خود مجیرالـدین

مهمترست ز نعـت بهـار و فـروردین
(نیشابوری)95 :1382 ،

با وجود این بین مصححان دیوانهای چاپی ،تنها هادیزاده و درپیروی از او،
کریمیان سردشتی ،آگاهانه ابیات این قطعه را جدا و در بخش ابیات پراکنده نقل
کردهاند (ر.ک :همان208 :1387 :؛ همان.)211 :1388 :
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وی در حاشیه یادآور ،اشتباه مصراع نخست شده (ر.ک :همانجا ،ح)1؛ امّا در تصحیح
آن دستی نبرده و به این ترتیب ،عالوه بر چاپ حاضر ،صورت اخیر به پیروی از نفیسی
22
وارد دیوان رودکی چاپهای براگینسكی و میرزایف و دانشپژوه نیز شده است (ر.ک:
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چگونگی عملكرد دیگر مصححان در برخورد با شعر مورد بحث به شرح زیر
است :
شعار و احمدنژاد هر دو بیت را بهصورت قطعه در بخش ابیات منسوب و ملحق به
رودکی آوردهاند؛ امّا درباره شاعر آن مطلبی ننوشتهاند (رودکی123 :1378 ،؛ همان:
[1391ب])113 :؛ همچنین هر دو مصحح بیت سوم (صورت دیگر بیت دوم که بدان
اشاره شد) را در بخش ابیات پراکنده نقل کردهاند (همان92 :1378 :؛ همان[1391 :ب])96 :؛
ولی هر دو نیز یادآور این نكته شدهاند که« :گویا این بیت از ملحقات است» (ر.ک :همان:
 ،92 :1378ح .)231دیگر مصححان نظیر امامی ،قادر رستم ،جنیدی و منصور ،نیز همانند
نفیسی عمل کردهاند (همان51 :1386 :؛ همان[1391 :الف]46 :؛ همان149 :1396 :؛ جنیدی
جعفری)231 :1394 ،؛ همچنین مصححان دو چاپ اخیر نیز بیت سوم را در بخش ابیات
پراکنده نقل کردهاند (ر.ک :همان263 :1394 :؛ رودکی.)206 :1396 ،
شایان ذکر است که سپانلو عالوه بر اینكه شعر مورد بحث را همانند نفیسی
بهصورت یك قطعه مستقل نقل کرده ،دو بیت دیگر را نیز مابین این دو بیت آورده و
شعر را بهصورت قطعهای چهار بیتی درآورده که این ویرایش نیز کامالً نادرست است
(ر.ک :سپانلو.)151 :1390 ،

حاصل سخن درباره شعر مورد بحث با توجّه به این توضیحات این است که اوالً
نقل این شعر بهعنوان یك قطعه مستقل در دیوان اشعار رودکی کامالً نادرست است و
در این باره هیچ شكی نیست .ثانیاً از آنجا که بیت دوم در دیوان رضیالدین نیشابوری
آمدهاست ،میباید هم این بیت و هم صورت دیگر آن از بخش ابیات پراکنده از شمار
اشعار رودکی و چاپهای موجود حذف شود.
 .6نتيجهگيري
رودکی سمرقندی از جمله سرایندگان پیشگام حوزه ادبی خراسان است که امروزه
تحقیق و پژوهش در اشعار اندک به جای مانده از وی از اهمیت ویژهای برخوردار
است .بیشتر پژوهشها درباره شعر رودکی در سده اخیر بوده و سهم عمده آن متعلق به
نفیسی است .
هرچند شمار قابل توجّهی از مصححان و محققان برجسته شعر فارسی درباره شعر
رودکی تحقیقات پرفایدهای انجام داده اند ،پس از گذشت چندین سال و چاپهای متعدد

درنگي بر چند قطعه منسوب به رودکي سمرقندي

پینوشت
 .1این واژه در فرهنگهای لغت با چند ضبط متفاوت از جمله «وستاد ،وشناد ،وسفاد ،وسنا و سناد»،
آمده است؛ امّا غالب مصححان فرهنگهای لغت ضبط «وسناذ» را برای این واژه پذیرفتهاند (برای مطالعه
بیشتر درباره این واژه ر.ک :اسدی طوسی34 :1897 ،؛ همان106 :1319 :؛ همان46 :1336 :؛
همان79 :1365:؛ نخجوانی95 :1341 ،؛ صادقی13 :1379 ،؛ همان44 -42 :1385 :؛ وفایی211 :1374 ،؛
جاروتی ،72 :1356،ح4؛ تبریزی ،2282 :1342،ج ،4ح4؛ تتوی1461 :1337،؛ سروری کاشانی:1338 ،
1481؛ حافظ اوبهی243 :1365،؛ فرهنگ فارسی مدرسة سپهساالر243 :1380 ،؛ بدرالدین ابراهیم،
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از سرودههای این شاعر ،ایراداتی در تصحیح ،بازیابی و روش ویرایش این مصححان
دیده میشود که ضروری است برای جلوگیری از سرایت این ایرادات به پژوهشهای
آینده ،چاپهای موجود و یا آینده دیوان رودکی از اغالط تأثیرگذار پیراسته شود.
در این پژوهش باتوجه به این مهم ،شش قطعه از اشعار به جا مانده از رودکی در
دیوانهای چاپی بویژه دو چاپ اول و دوم محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی اثر
نفیسی از نظر ساختار و روش بازیابی ،بررسی و اصالح شد که شرح این اصالحات
بدین صورت است :
الف .اسلوب نفیسی در بازیابی برخی قطعات رودکی ،فارغ از مبانی علمی و
پژوهشی ،صرفا به هماهنگی وزن و قافیه معطوف بوده است .از شش قطعهای که
نگارندگان در این پژوهش بررسی کردند ،هیچیك نمیتواند قطعهای مستقل از رودکی
باشد؛ زیرا این ابیات عمدتاً از منابع مختلف (بویژه منابع لغت) بهصورت پراکنده
جمعآوری شده و منحصرا بهدلیل تشابه وزن و قافیه بهعنوان یك قطعه مستقل معرفی
شدهاست.
ب .همه این قطعات شامل یك یا دو بیت منسوب به شاعران دیگر نظیر فرخی،
کسایی ،دقیقی ،منجیك ترمذی و رضیالدین نیشابوری است که در یك یا دو منبع
درجه دو و سه ،اشتباهاً بهنام رودکی ضبط شده است .
درپایان ،بیان این نكته نیز ضروری بهنظر میرسد که مصححان و پژوهشگران،
پیش از هرچیز میباید منابع مستند اشعار رودکی را بررسی ،و نقاط ضعف و قوت
هریك را در انتسابهای درست و نادرست و ضبطهای اصیل و فاسد مشخص کنند تا در
چاپهای آینده دیوان رودکی از ورود ابیات دیگر شاعران به دیوان رودکی و احتساب
آنها در شمار سرودههای او بهدلیل انتسابهای سست جلوگیری شود.
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262 :1381؛ شعوری :1155 ،ج ،2برگ413؛ هدایت 736 :1288 ،و نیز ر.ک :دهخدا :1377 ،ذیل
واژههای وستاد ،وستاد ،وشناد ،وسفاد ،وسنا و سناد).
 .2ظاهراً نفیسی این بیت را تنها با توجّه به لغت فرس نسخه خطی مورخ (877ه .ق) از رودکی دانسته
است؛ حال اینكه در دیگر نسخهها بیت به نام «لبیبی» است.
 .3در فرهنگ آنندراج نیز این بیت به نام رودکی آمده است (ر.ک :قواس غزنوی ،122 :1353،ح.)21
 .4بهنظر میرسد اقبال در ضبط نام شاعر برای این بیت دچار خطا شده باشد؛ زیرا مطابق بررسی
نگارندگان در نسخههای خطی لغت فرس ،هیچکدام بیت مورد بحث را بهنام «فراالوی» نیاورده و اغلب
به نام «فرخی» یا «جرخی» که تصحیف نام فرخی است آمده است ،حتی در نسخه اساس اقبال در
تصحیح لغت فرس (نسخه «ع» که رونوشتی از نسخه کهن به تاریخ721ه .ق است) و لغت فرس نسخه
خطّی سفینه تبریز که به آن بسیار شبیه است ،بیت به نام «فرخی» ،ضبط شده است (ر.ک :اسدی
طوسی :721 ،برگ 309؛ همان40 :1312 :؛ همان ،1314 :برگ25؛ همان :بیتا [الف] :برگ30؛ همان:
بیتا [ب] :برگ.)18
 .5در فرهنگ حلیمی به جای این بیت ،بیتی دیگر از فرخی به استشهاد واژه فروار آمده است (ر.ک:
حلیمی ،بیتا ،برگ  .)129در فرهنگ فارسی مدرسه سپهساالر ،این بیت با اختالفاتی در ضبط ،بدون نام
شاعر آمده است (در فرهنگ فارسی مدرسة سپهساالر.)173 :1380،
 .6واژه «دوستگان» و شاهد آن در لغت فرس چاپ مجتبایی و صادقی نیست.
 .7در همه این منابع ،مصراع نخست با اختالف« :دوستگانی چه باید» ضبط شده است .در یك نسخه
فرهنگ حلیمی مصراع دوم با اختالف« :دلشاد گردد بر دوستگانی» و در فرهنگ شعوری و نسخه
دیگری از فرهنگ حلیمی ،مصراع دوم با اختالف« :دلشاد گردد بهر دوستگانی» ،ضبط شده است.
 .8امامی در حاشیه نوشته است« :استاد نفیسی این سروده را با استناد به لغت فرس ،فرهنگ سروری و
مجمعالفرس از رودکی دانسته؛ در حالی که صحاحالفرس آن را از فرخی میداند؛ ولی این سروده به
سبك رودکی نزدیكتر است» (همان :ح.)1
 .9سه نسخه دانشگاه تهران ،ایاصوفیا و نسخه متعلق به سعید نفیسی ،بیت را بهنام «رودکی» نقل
کردهاند و در دو نسخه پنجاب و کتابخانه ملك به نام «کسایی» است.
 .10در نسخههای مورد استفاده مصححان نام شاعر «کسایی» است ولی مصححان در متن به نام رودکی
را برای شاهد آوردهاند(ر.ک:حافظ اوبهی ،237 :1365 ،ح.)4
 .11در این اثر ،مصرع نخست با اختالف «عرض جهان» ،ضبط شده است.
 .12درباره نسخههای خطی لغت فرس و نسخههای هم خانواده با هم ر.ک( :اسدی طوسی-4 :1365 ،
.)15
 .13شایان ذکر است که این چاپ از لغت فرس بر اساس نسخه خطی کتابخانه واتیكان یعنی نسخه
اساس پاول هرن در چاپ برلین است و هرجا دبیرسیاقی به¬زعم خود کاستیی در چاپ برلین دیده از
چاپ اقبال یا برخی تقریرات و تصحیحات دهخدا برای تصحیح متن سود جسته است.

درنگي بر چند قطعه منسوب به رودکي سمرقندي

منابع
 ادارهچی گیالنی ،احمد؛ شاعران همعصر رودکي؛ تهران :بنیاد موقوفات دکتر محمود افشاریزدی.1370 ،
 ادیبی؛ عَجائباللُّغه (فرهنگ فارسي به فارسي)؛ به تصحیح محمود مدبری ،کرمان :مرکزانتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان.1389 ،
 اسدی طوسی ،ابومنصور علی بن احمد؛ کتاب لغت فرس؛ به سعی و اهتمام پاول هرن،برلین(شهر :گُتِنْگَن) :مطبع دیتریخ.1897 ،
 ________؛ نسخه خطّي لغت فرس نخجواني با عنوان «مشکالت در پارسي دري» بهخطّ عبرت نائيني؛ کتابت شده از روی نسخهای به تاریخ  766و کتابت حسامالدین حافظ
ملقب به نظام تعریفا ،کتابخانه مجلس ،ش .1312 ،5569

165

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،16شماره ،65پاييز 1398

 .14در لغت فرس چاپ اقبال ،نسخه خطی لغت فرس کتابخانه ایاصوفیا و صحاح¬الفرس« :بود و
روزگار نبود».
 .15در دیوان منجیك ترمذی و همه منابع مورد استفاده مصحح آن ،مصرع بدین صورت ضبط شده
است« :بنفشة طبری خیلخیل سر بر کرد» (منجیك ترمذی .)5 :1391 ،همچنین بجز نفیسی در دیگر
چاپهای دیوان رودکی «بر سر کوه» بهصورت «سر بر کرد» ،ضبط شده است.
 .16در دیوان منجیك ترمذی بهصورت «بیار ماها» ضبط شده است.
 .17این مصرع در دیوان منجیك ترمذی بدین صورت ضبط شده است« :فرو شود به دو لب وز دو رخ
برآید زود».
 .18در سه چاپ از دیوان رودکی به تصحیح امامی ،هادیزاده و سردشتی ،این واژه بهصورت« :همی»
ضبط شده است.
 .19در چاپ آتش «چشمگان» ضبط شده است (رادویانی« .)82 :1949 ،چمش» لهجهای از واژه
«چشم» است .درباره ترجیح این ضبط (ر.ک :همان؛ 405 :1386؛ ناتل خانلری85 :1365 ،؛ تاریخ
سیستان ،319 :1352 ،ح.)5
 .20بیت دوم شعری که از گنج بازیافته نقل کردیم ،بیت چهارم این شعر است.
 .21هر دو مصحح مصراع نخست بیت دوم را با اختالف «بهزلف کزّ ولیكن به قد و باال راست» ،ضبط
کردهاند.
 .22دانشپژوه ،صورت درست تر بیت را زیر بیت نوشته است.
 .23در دیوان چاپی مصراع دوم با اختالف« :رخ» به جای «سر» ،ضبط شده است؛ همچنین در المعجم
نیز این بیت آمده و در آنجا این واژه بهصورت «سر» ضبط شده است (رازی.)467 :1388 ،

 ________؛ فرهنگ اسدي طوسي؛ کتابت اقلالسادات عبدالوهاب حسینی ،کتابت از روینسخهای به تاریخ  ،721کتابخانه مجلس ،شماره بازیابی.1314 ،15611
 ________؛ کتاب لغت فرس؛ تصحیح عباس اقبال ،تهران :مجلس.1319 ،________ -؛ لغت فرس؛ به کوشش محمد دبیرسیاقی ،تهران :کتابخانه طهوری.1336،

 ________؛ لغت فرس«لغت دري»؛ تصحیح فتح اهلل مجتبایی و علی اشرف صادقی،تهران :خوارزمی.1365 ،
 ________؛ لغت فرس اسدي طوسي(بخشي از سفينه تبريز)؛ کتابت ابوالمجد تبریزی،کتابخانه مجلس ،ش721، 14590ه .ق.
 ________؛ فرهنگ حضرت صدراالفضل ابومنصور عليّ بن احمد االسديّ الطوسيّ؛(بیکا) ،نسخه خطی متعلق به جاللالدین همایی ،کتابخانه ملّی ایران ،شماره ،20388شماره
کتابشناسی ملی( ،2688800بیتا[الف]).
________ -؛  ،لغت فرس؛ نسخه خطی کتابخانه ملك ،شماره ( ،5839بیتا[ب]).
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 ________؛ لغة الفرس (کتاب اللغة بالفارسيه)؛ نسخه خطّی کتابخانه ایاصوفیه،شماره( ،4743بی تا[ج]).
 بدرالدین ابراهیم؛ فرهنگ پنج بخشي (فرهنگنامة زفان گويا و جهان پويا)؛ تصحیح وتحشیه حبیب¬اهلل طالبی ،تهران :پازینه.1381 ،
 بقایف ،محمدوفا؛ «رودکي و قطعه سرايي»؛ یك بیت پرنیان (مجموعه مقاالت پژوهشگرانتاجیك پیرامون احوال و آثار رودکی) ،تهران :مؤسسه فرهنگی اکو.1396 ،
 تاريخ سيستان؛ به تصحیح ملكالشعرای بهار؛ چ دوّم ،طهران :مؤسسه خاور.1352 ، تبریزی ،محمد حسین بن خلف؛ برهان قاطع؛ به اهتمام محمد معین ،ج ،4چ دوم ،تهران:امیرکبیر.1342 ،
 تبریزی ،محمدصاد ق؛ (بیتا) ،تذکره ناظم؛ نسخه خطّی کتابخانه مجلس ،شماره.1115 تتوی ،عبدالرشید بن عبدالغفور؛ فرهنگ رشيدي؛ به کوشش محمد عباسی ،تهران :انتشاراتکتابخانه بارانی.1337 ،
 جاروتی ،ابوالعالء عبدالمؤمن؛ فرهنگ مجموعةالفرس؛ به تصحیح دکتر عزیزاهلل جوینی،تهران :بنیاد فرهنگ ایران.1356 ،
ـ جمالالدین انجو ،حسین بن حسن؛ فرهنگ جهانگيري؛ به کوشش رحیم عفیفی ،مشهد:
انتشارات دانشگاه فردوسی.1359 ،
 -جنیدی جعفری ،محمود؛ رودکي چنگ برگرفت و نواخت؛ تهران :درّ نویسا.1394 ،

درنگي بر چند قطعه منسوب به رودکي سمرقندي

 حافظ اوبهی ،سلطان علی هروی؛ تحفهاالحباب؛ به کوشش فریدون تقیزاده طوسی،نصرتالزمان ریاضی هروی ،مشهد ،انتشارات آستان قدس رضوی.1365 ،
 ________؛ لغتنامة تحفةاالحباب؛ با مقدمه ،تصحیح و تحشیة معاون سرمحقق حسینفرمند ،کابل :آکادمی علوم ج.ا.1367 ،
 حلیمی ،لطفاهلل؛ شرح بحرالغرائب؛ نسخه خطّی کتابخانه ملّی( ،بیکا) ،شماره ثبت -5.930-929 ،18118
 ________؛ (بیتا) ،شرح بحرالغرائب؛ نسخه خطّی کتابخانه مجلس( ،بیکا) ،شمارهبازیابی .861
 دبیرسیاقی ،محمد؛ گنج بازيافته؛ تهران :سازمان انتشاراتی اشرفی.1334 ، دهخدا ،علیاکبر؛ لغت نامه دهخدا؛ چ دوم از دوره جدید ،تهران :مؤسسة لغتنامة دهخدا،.1377
 دهقانی ،محمد؛ تاريخ و ادبيات ايران ( 2رودکي پدر شعر فارسي)؛ تهران :نشر نی.1394 ، رادویانی ،محمدبن عمر؛ ترجمانالبالغه؛ تصحیح احمد آتش ،استانبول :چاپخانه ابراهیمخروس.1949 ،
 ________؛ ترجمانالبالغه تصنيف محمد بن عمر رادوياني و به انضمام فرهنگ رازی ،شمسالدین محمد بن قیس؛ المعجم في معايير اشعارالعجم؛ به تصحیح محمد بنعبدالوهاب قزوینی ،و تصحیح مجدد مدرس رضوی ،و تصحیح مجدد سیروس شمیسا،
تهران :علم.1388 ،
 رستگار فسایی ،منصور؛ انواع شعر فارسي؛ چ دوم ،شیراز :انتشارات نوید.1380 ، رودکی ،جعفربن محمد؛ ديوان رودکي؛ شرح و توضیح منوچهر دانشپژوه ،تهران :توس،.1374
 ________؛ ديوان شعر رودکي (با شرح و توضيح)؛ پژوهش تصحیح و شرح جعفرشعار ،تهران :قطره.1378 ،
ـ ________؛ ديوان اشعار رودکي؛ تصحیح ویرایش و توضیح نصرااهلل امامی ،تهران:
مؤسسـه تحقیقـات و توسعة علوم انسانی.1386 ،
 ________؛ ديوان اشعار ابوعبداهلل جعفر بن محمّد رودکي؛ متن علمی انتقادی باکوشش و اهتمام رسول هادیزاده ،دوشنبه :پژوهشگاه فرهنگ فارسی-تاجیكی.1387 ،
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بسامدي ترجمانالبالغه؛ به اهتمام محمدجواد شریعت ،اصفهان :دژنپشت.1386 ،
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 ________؛ ديوان اشعار رودکي؛ تصحیح و مقابله نادر کریمیان سردشتی ،تهران :بنیادفرهنگی هنری رودکی.1388 ،
 ________؛ ديوان ابوعبداهلل جعفرابن محمدابن حکيم ابن عبدالرحمان ابن آدم رودکيسمرقندي؛ تهیه ،تصحیح ،پیشگفتار و حواشی قادر رستم ،زیر نظر صفر عبداهلل ،برگردان
شاه منصور شاه میرزا ،تهران :مؤسسه فرهنگی اکو1391 ،الف.
 ________؛ ديوان رودکي(با توضيح و نقد و تحليل اشعار)؛ کامل احمدنژاد ،تهران:کتاب آمه1391 ،ب.
 ________؛ ديوان رودکي( 1098بيت بهدست آمده تا امروز و شرح احوال و آثار او)؛تصحیح جهانگیر منصور ،چ سوم ،تهران :دوستان.1396 ،
 ریاحی ،محمدامین؛ کسايي مروزي :زندگي ،انديشه و شعر او؛ چ دوازدهم ،تهران :علمی،.1386
 -سپانلو ،محمدعلی؛ بهترين رودکي ،همراه با اشعار نويافته؛ تهران :چشمه.1390 ،
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 سروری کاشانی ،محمد قاسم بن محمّد؛ فرهنگ مجمعالفرس؛ تصحیح محمد دبیرسیاقی،تهران :انتشارات کتابفروشی علمی.1338 ،
 شعوری ،حسین بن عبداهلل؛ فرهنگ شعوري (لسانالعجم)؛ چ سنگی ،قسطنطنیه :دارالمطبعةمعموره.1155 ،
 شریعت ،محمدجواد؛ ديوان ابومنصور محمد بن احمد دقيقي طوسي بانضمام فرهنگبسامدي آن؛ چ دوم ،تهران :اساطیر.1373 ،
 شمیسا ،سیروس؛ انواع ادبي (ويرايش چهارم)؛ چ سوم ،تهران :نشر میترا.1387 ، صادقی ،علیاشرف؛ خالصة لغت فرس اسدي طوسي؛ ضمیه شماره  9نامة فرهنگستان،تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی.1379 ،
 ________؛ «چند فهلوي» ،زبانشناسي؛ ش  41و  ،42ص.1385 ،56 -33 طاهرجان اف ،عبدالرحمان؛ رودکي روزگار و آثار (تاريخ تحقيق)؛ ترجمه دکتر میرزامالاحمد ،چ دوّم ،تهران :امیرکبیر.1390 ،
 فرخی سیستانی ،علی بن جولوغ؛ ديوان حکيم فرخي سيستاني؛ به کوشش محمددبیرسیاقی ،چ ششم ،تهران :زوّار.1380 ،
 فرهنگ فارسي مدرسه سپهساالر (منسوب به قطران)؛ تصحیح دکتر علیاشرف صادقی،تهران :سخن.1380 ،

درنگي بر چند قطعه منسوب به رودکي سمرقندي

 قواس غزنوی ،فخرالدّین مبارکشاه؛ فرهنگ قواس ،به تصحيح نذير احمد؛ تهران :بنگاهترجمه و نشر کتاب.1353 ،
 محمودی ،مریم ،تاکی ،مهناز؛ «استقبال از قطعه رودکي در سبکهاي مختلف ادب فارسي»؛سبكشناسی نظم و نثر (بهار ادب) ،س هشتم ،ش چهارم ،ش پیاپی ،30ص،160 -147
.1394
 مدبری ،محمود؛ شرح احوال شاعران بيديوان در قرن هاي  5، 4، 3هجري قمري؛ تهران:پانوس.1370 ،
 معزی ،محمد بن عبدالملك نیشابوری؛ ديوان اميرالشعراء محمد بن عبدالملک نيشابوريمتخلص به معزي؛ بسعی و اهتمام عباس اقبال ،تهران :کتابفروشی اسالمیه.1318 ،
 مال احمداف ،میرزا؛ پيرامون رودکي و رودکيشناسان؛ تهران :علمی و فرهنگی.1393 ، منجیك ترمذی ،علی بن محمّد؛ ديوان منجيک ترمذي؛ به کوشش احسان شواربی مقدّم،تهران :میراث مكتوب.1391 ،
ـ میرزایف ،عبدالغنی؛ ابوعبداهلل رودکي و آثار منظوم رودکي (تحت نظر ي .براگينسبکي)؛
استالینآباد :نشریات دولتی تاجیكستان.1958 ،
 -ناتل خانلری ،پرویز؛ تاريخ زبان فارسي؛ ج ،2تهران :نشر نو.1365 ،
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 نخجوانی ،هندوشاه؛ صحاحالفرس؛ به اهتمام عبدالعلی طاعتی ،تهران :بنگاه ترجمه و نشرکتاب.1341 ،
 نفیسی ،سعید؛ احوال و اشعار ابوعبداهلل جعفر بن محمّد رودکي؛ ج ،3تهران :شرکتکتابفروشی ادب.1319 ،
 ________؛ محيط زندگي و احوال و اشعار رودکي؛ چ دوّم ،تهران :انتشارات کتابخانةابنسینا.1341 ،
 نیشابوری ،رضیالدین ابوجعفر محمد؛ ديوان رضيالدين نيشابوري؛ تصحیح و توضیحابوالفضل وزیرنژاد ،مشهد :انتشارات محقق.1382 ،
 وطواط ،رشیدالدین محمد؛ حدايق السحر في دقايق الشعر؛ به تصحیح عباس اقبال ،تهران:کتابخانة طهوری و کتابخانة سنائی.1362 ،
 وفایی ،حسین؛ فرهنگ فارسي(معروف به فرهنگ وفايي)؛ براساس نسخههای خطّیموجود در چین به تصحیح تِن هوی جو ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.1374 ،
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 هدایت ،رضاقلیخان بن محمّدهادی؛ فرهنگ انجمنآراي ناصري؛ به اهتمام حاجسیداسمعیل کتابچی و اخوان فرزندان مرحوم حاج سید احمد کتابچی ،اسالمیه ،چاپ
سنگی ،طهران :کتابفروشی.1288 ،
________ -؛ مدارجالبالغه؛ شیراز :معرفت.1331 ،
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Abstract:
Poems of Rudaki Samarghandi, a famous poet of the Samanid era,
have come to us through some of the old sources. The Divan of this
poet, although according to the confession of some authors, historians
and poets, was over a hundred thousand verses, but today we have not
gotten a handful of it. In the present research, authors examined some
of these recorded poems that have been linked as an independent piece
of poetry in printed Divans. Each of these poems has a serious
drawback; the first one is “discontinuity” of the verses and the second
is the dubiosity of “attribution” of one or more verses to Rudaki. The
source of these poems in the existing printed Divans, is the book the
biography of Rudaki and his poems, a notable book by Nafisi. This
editor has quoted and created a single poem, by referring to lexical
and rhetorical sources, analects, and other early and late sources,
scattered verses which are consistent in terms of rhythm and rhyme,
merely because they are related to a long or short poem of Rudaki;
although, none of these poems are related to each other in terms of
content. Nevertheless, by reviewing these sources and referring to
some of the new sources, the authors, for scientific reasons, have
reviewed the two problems in some of the existing poems and
provided new insights.
Key Words: Rudaki, Divan Rudaki, Pieces, Nafisi, Existing Printed
Divans.

Contemplation on the poets of the Persian poetries of
Tarikh-e Yamini
yahya kardgar. PH.D.
akbar golabian

Abstract
The present paper investigates the poets of the Persian poetries of
Tarikh-e Yamini. The explanations that are given in the introduction
and conclusion of the book about the quotation are misleading. This
difficulty is based on the explanations of Jorfadeghani and in the
following of the author, Jafar Shoar, the editor that claimed that
Mostofi is the poet of the Persian poetries. This paper introduces the
poets of the Persian poetries in Tarikh-e Yamini and criticizes
Jorfadeghani and Shoar’s views and the ambiguities about quotation
in this book.
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Keywords: Persian prose, technical prose, quotation of Persian
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Decoding non-verbal communication signs
in Kelile and Demne
Reza Shajari. PH.D.
Abbas Shahali Ramshe .

Abstract
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All actions and reflections of behavior in interpersonal and social
interactions are the result of the quality of communication. The nonverbal communication channel, with its emphasis, complementary and
substitution functions and ..., makes it possible to communicate more
deeply with the channel of verbal communication. The book of Kelile
and Demne Nasrollah Monashi, which is one of the results of ancient
India and one of the most important Persian literary texts of the sixth
century, has used many signs of non-verbal communication in
constructing its anecdotes. The authors of this article have decoded nonverbal communication symptoms in three channels of visual cues (70
signs), phonetic cues (22 signs), and physical distance cues (12 signs) and
demonstrated how Nasrallah Manashi was consciously using body
language - The authors of this article have decoded non-verbal
communication symptoms in three channels of visual cues (70 signs),
phonetic cues (22 signs), and physical distance cues (12 signs) and
demonstrated how Nasrollah Monshi was consciously using body
language - Even some animal states have provided the context for
increasing the storytelling capacity of their stories. The analysis has
shown that body language codes in Kelile and Demne are not merely
voluntary and voluntary in origin, but some of these states, like frontal
states, are more hereditary and involuntary. In addition, it was shown in
this decoding that the use of nonverbal cues in the book of Kelile and
Demne not only revealed the moods and emotions of the characters, but
also as an important element leading to some major events in the
anecdotes.

Keyword: Kelile and Demne, Non-verbal, visual, phonetic, physical
distance.

A discussion of the features of the Hekayat and its
differences with the Ghesse
mostafa dashti ahangar. PH.D.

The main question of this article is accurate definition of Hekayat,
based on the specific function of the elements as dominant. Because
how to use story elements, result in different story genres. specific
function of the story elements, being didactical and coherente.
distinguishes Hekayat genre from the other story genres. This article
redefinition of Hekayat by using a comparative analysis method and
examining the differences between these two literary genre.
According to the reviews of this article Hekayat genre distinguishes
from the other story genres by this elementes: Specific function of the
story elements, Special features of the truthtfulness, being didactical
and less coherente. Finally, thess discussions, are an introduction to
discussions as contexts of the appearance of traditional story genres
in Iranian culture. More over can explain reasons for decline in
contemporary era.
Keywords: Narrative, Hekayat, Ghesse, Literary Genres, Dominant
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From the Khatm al -qarayeb to the Tohfat al –eraqain
Abstract
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seyd mohsen hosseini vardanjani. PH.D.

Khaqani Sharvani is one of the prominent and prolific speakers of the
sixth century. Khatam al- qarayeb or Tohfat al-Iraqin is one of his
well-known works that has been studied extensively so far. Despite
these researches, and in particular the numerous corrections made
available to this text, some of the existing ambiguities have not been
answered scientifically accurately and some shortcomings in the text
have not been addressed. This research can be seen. This essay
attempts to address some of the contradictions and ambiguities in this
field by descriptive / analytical approach and to address some of the
deficiencies; and its different names are discussed. Since the subjects
of this research have long been the subject of controversy among
classical scholars and scholars in the field of classical literature, it has
been attempted in each section to first review and critique existing
views and then to review and critique them with the knowledge of
each section's background. This essay has attempted to address these
issues away from some inappropriate but famous remarks, relying
solely on the in-text evidences of Khaqani's works and historical
references, and in the end provide a proper and correct answer to the
existing questions.
Keywords: Khaqani, Khatm al-qarayeb, Tohfat al- eraqain, Versions
and The period of sing, the names of the Tohfe

The Qualitative Assessment of Arabic translation of
Diwan Shams based on Antoine Berman's theory
(Mokhtarat min Diwan Shamsoddin Tabrizi , for example)

The translation of Molana's books as a one of the greatest literary
works of Persian literature is considerable with the modern theories of
translation's skills, structurally and contently. Antoine Berman with
his theory "Endances eformantes" (deconstruction tendencies),
emphasized on the importance of the others and underscored the main
text and he believed that the translators must be respect the first text
and be faithful toward it. In this paper, we examine the Arabic
translation of Diwan Shams by Ibrahim Al- Dosooghi Shatta, with
using the seven parameters of Berman's theory: Rationalization,
Clarification, Ennoblement, Glorification, and the Destruction of
underlying Networks of Signification, Quantitative and Qualitative
impoverishment. The conclusion shows that the main reasons of
deviation in Arabic translation from Diwan Shams of Molana belongs
to: translator's lack of acquaintance to Persian language, the
grammatical and lexical differences between Arabic and Persian and
naturally it is resulting from the unconformity of culture, civilization,
and tradition of these two nations.
Key words: Molana's Diwan Shams, Mokhtarat min Diwan
Shamsoddin Tabrizi , Ibrahim Al- Dosooghi Shatta ,
Antoine Berman, Endances eformante.
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