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.مقدمه1

و«یزبیانگشیاده»و«چیرا بالغیت»ترینتعریفخود،افیروختنادبیاترادرمهمازآنجاکه

درفرهنی وادبرویکیردبالغیی،(1737:0)محبتیی،انیددانستهونظایرآن«لطفسخن»

منابععربی،ایرانیانبیهبراساسادبیاست.ترینرویکردنقدفارسی،مهمچندینهزارسالۀ

وهایمناسب،بسیارپایبنیدبودنیدسخنواالوکالمزیباوایرادسخنانمتناسبدرجایگاه

سخنگفتنوسیخنِخوبْهایدرستِکوشیدندتاشیوهنهادندومیبرایسخنورانارجمی

باشناسیییسییخنوبالغییترادرگفییتنراتییدوینوقانونمنییدکننییدوبنیادهییایزیخییوبْ

و«پادشیاهنریرعیرب»اوراکیهبصیریهایخودبگنجانند.ازجملیهاینکیهجیاحظنوشته

ناستنادفراوا»عالوهبر،(1431:111)سلّوم،اندخوانده«دادبیفرهن اسالمیترینناقبزرگ»

ناعتیرا بیهسیخنوریضیم،(1733:117نییا،)نیک:محسینی«بهاقوالبزرگانایرانباستان

وَ»سیت:هاشگردهایبالغیایرانیۀبردارندکندکهدریادمیوندکاربیبهنامازکتا،ایرانیان

قَید؛وَکَاروَنیدیَتَبَحَّرَفِياللُّغَةِ،فَلیَقیرَأکِتَیابَیَعرِ َالغَرِیبَوَمَنأحَبَّأنیَبلُغَفِيصنَاعَةِالبَلَاغَةِوَ

هیرکیخخواهیاندسیتیابیبیه:یعنیی(1441:14)جیاحظ،«أخطَیبَالنَّیاسِالفُیرسُعَلِمنَاأنَّ

،کنیدشناسی،مهیارتپییداگوباشدودرواژهتازهخواهدشگردهایزیباییسخناستومی

حظجیانید.ان،شیواترینوگویاترینمردمانایرانیادانیمرابخواند؛زیرامیکاروندبایدکتاب

مَین»گویید:وردومییآ(نیزسخنبهمیانمیسیرالملوکهایپارسیان)نامهخدایاز)همان(

هیریعنی:«إلَیسِیَرِالمُلُوکِالمَعَانِيالشَّرِیفَةِ،فَلیَنظُرْاأللفَاظِالکَرِیمَةِوَوَاألدَبِ...عَقلِوَاحتَاجَإلَیال

اوبنگرد.هانامهبهخدایست،بایدنیواالارزشمندومعایهانیازمندخردوادب،وواژهکخ

ماندهازاردشییربابکیاناسیت،بیههمیراهامریالجایراکهحاویاندرزهایبهاردشیرعهد

.(1433:15،همان)کردنددبیرانازآنهااستفادهمینویسدکهومیاستآوردهبزرگمهر

بیهداناییانو،پربیارانوتاهوسیخنهایکایرانی،دستورالعملدربسیاریازمنابعغیر

کههمینقواعد،نشانازیکسینتقیدیمادبییواستشدهدانشورانایرانینسبتداده

ییرانخیودبهنویسیندگانودبکهدارد؛همانندجملۀخسروپرویزبالغیدرمیانایرانیان

کالمجایدهیدینکمترعنارادرایجازسخنبگوییدوبیشترینمبهشیوۀکرد:توصیهمی

دهنیدۀعربیویونانیبسیاراستونشاناول،درآثاردرجۀهاهماننداینگفته.(171همان:)

وجود».همچنیناستپیشازاسالمرپهلویوفارسیِوجودیکسنتاصیلدرزبانونر
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،(1734:74)محبتیی،«ماندهازاییرانپییشازاسیالمایعبالغیوبدیعیدرآثاربرجایبرخیصن

ازجملۀاینصینایع،ایجیازواانیابوپارسیانباسخنبلیغاست.آشناییِدیگرِگواهیِ

هایتمریلیوحکایتارسالمرلوتشبیهاتمعقولبهمحسوسومحسوسبهمعقولو

هیایساندراشعارونوشتههایبالغیوبدیعی،بهصورتیکچنینآرایه»مانندآنهاست.البته

ت،یافبلکهبیشتردرادبدرباریوفاخرمجالظهورمیاست،رفتهاندهازآندورانبهکارنمیم

همچنینباتوجهبهموزونبیودن.(1731:744)شفیعیکیدکنی،«تاادبیاتعامیانهوشعرعوام

تیواندریافیتکیهدربهخوبیمیو...درختآسوریکهاییازاوستاوشعرگونگیبخش

.(1730:131)میرزانیا،استبودهموجودییچوننقدوبالغترشعر،اصولآننیزکنا

بیهایورتیوانامروزهبهدلیلدردسترسنبودنمتونمکتوبازایرانباستان،نمیی

ولیباتوجهبهآنچیهمنیابعانسخنگفت،ضعفوقوتهنربالغتدرآندوردقیقاز

یرانیاندراییناونیزشواهدمتعددوفراوانیکهازبالغتدانعربیدراینبارهذکرکرده

توانهنرسخنوریرادرمیانپارسیاندراوجواعتالیخوددانسیت.می،استآمدهمنابع

بالغتومراحلتکاملایازپیشینۀخیمحققانبهگونهکهبراست،اینبرانگیزآنچهتأمل

واستداشتهباستان،چنیندانشواصطالحیوجودناندکهگوییدرایرانآنسخنگفته

اییونانییانانیدازههیاوتیاکنندکهاینعلم،اختصاصبهعیربچنینبهگویندهالقامی

استگاهبالغتسنجان،خازاینرو،بسیاريازسخن؛(43ی1734:34)نک:رسولی،استداشته

.اندبالغتدرایراننبردهکریمیاعلومیوناندانستهونامیازقرآنرا

،شیدهذکیرعربیهایدرکتابکهدرباببالغتایرانیانهاییبیشترشواهدونمونه

ها،بخشمهمیازادبیاتدورۀمهاندرزنا»چراکههایایرانیاناست؛مدهازپندهاوحکمتبرآ

.(1734:13)مشر ،«وداستادبیاتاسالمی،کامالًمشهدهدکهاثرآندرساسانیراتشکیلمی

نیداایننوعازادبیاتمشیهوربیودههاازقدیم،بهایرانیایناقوالوسخنانحکیمانهکه

یکی»بهزبانعربیترجمهشدو،دراولسهیاچهارقرناولهجری،(1411:11)بدوی،

.(1734:34پیور،بزیان)سی«ایرانیانبهفرهنی عربییاسیتگیفرهنجانبۀهاینفوذهمهازجلوه

«فَإنَّأفضَلَمَاأعطِيَالعَبدُفِیيالیدُّنیَاالحِکمَیةُ»:استآمدهجملهاینکهدرپندهایهوشن از

شود،حکمتاسیت.ابهبندهدادهمیبهترینچیزیکهدردنی:یعنی(1411:5)ابنمسکویه،

وخانداننوبختکهنامآنهادرازارفینیزافرادیچونابنمقفعوعبدالحمیدبنیحیی
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بییاتدورانگییریادتردیددرشکل،ازایرانیانیبودندکهبیاستآمدهابنندیمالفهرست

آثارایرانیبهعربیی،خیدمتراهتألیفوترجمۀداشتندوازسزاییاسالمیعرب،تأثیربه

ودرالفهرسیتتابدرکهمچنین.1کردندبزرگیبهباروریوغنایفرهن وادبعربی

کندکههایادمیها،بیشازسایرملتازایرانی(11ی1755:14)ابنندیمبابقلمونوشتار،

شتنوکتابتدرنزدایرانیاناست.اینخوددلیلیبرجایگاهواالینو

اسیالم،بیهعنیوانبخشییازپیشیینۀپیشازتوجهواهتمامبهایرانِبرایناساس،

ریرانی،نیازمندپژوهشدرزوایایمختلفآناسیت.واکیاویادبییاتوسیخنوهویتای

هایتحقیقدرایرانیاندرآندورانوبازخوانیبالغتزبانیدرگفتارآنان،یکیاززمینه

«درتمدناسالمینشیوونمیایافیتپخازاسالم،،دانشبالغت»هرچندایرانباستاناست.

هایسخنوریوبالغتزبان،همچنانکهپیشازظهوراسیالمهریش،(1734:34)رسولی،

هایآندردورۀونشانهاستداشتهنهدیریداشته،درایراننیزسابقۀهارواجدرمیانعرب

چگیونگییگانهسندمستقلومدرکروشیندربیارۀ،کاروندکتاب.شوددیدهمیباستان

ایقیراننوانستباشید،ولییبیهدلییلپیارهتومیبالغتدرادبفارسیپیشازاسالم

آمدهونیزباتوجهبهبرخییهایپیشینیانالیمنابععربیوکتابهاکهدرالبهقولنقل

تواندریافتکهفنون،میشدههاکهازپادشاهانوبزرگانایرانینقلهاوداستانحکایت

استبودهشدهوموردتوجهشناختهزاموربالغتوسخنوریبینایرانیانپیشازاسالم،ا

شدهازسخنانهایذکرتحلیلوبررسینمونهضمن،دراینمقاله.(1730:37)مؤمنیهزاوه،

هایهایعربیآمدهوحاویآرایهکهدرکتابحکیمانوبزرگانایرانیدرپیشازاسالم

بود:هایزیرخواهیمگوییبهپرسشصددپاسخ،دراستبالغی

پیشازاسیالمنییزوجیوددردورۀنوریدرایران،سخآیینهایبالغتوآیاریشهی

؟استداشته

رفتیهدرسیخنانحکیمیانوبزرگیانایرانیی،چیهکارهیایبیهتشبیهاتواستعارهی

؟داردهاییویژگی
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پژوهشۀ.پیشین1

تیهکیههیرییکازآنهیا،ایرانباستانانجیامگرفرۀباهایفراوانیدرمقاالتوپژوهش

ایینمقالیهبرشمردنهمۀآنها،ازحوصیلۀاستکهکردهانرابررسیایازایندورگوشه

النوعسروش:رب»مقالۀکرد:هاییاشارهپژوهشتوانبهادبیات،میدرحوزۀخارجاست.

لومانسیانیفردوسییزبانوادبیاتدانشکدهادبیاتوع)ازفرزادقانمی«شاعریدرایرانباستان

النوعشعررب،شاهنامهباکمکشواهدیازمتونپهلویوکه(150یی101،ص1733،مشهد

هیایاییرانباسیتاندربازتاباسطوره»است؛مقالۀبررسیکردهدرایرانباستانراهنرو

،ص1734،انادبیاتوعلومانسانیدانشگاهتهیردانشکدۀ)نیاازناصرمحسنی«ادبعربیمعاصر

و«مقتلبزرجمهیر»هایشاعرمعاصرلبنانی،بهنام،خلیلمطراندوقصیدۀکه(000ی071

«)ایرانباستانومیانرودان(هایادبیمنشأمناظره»؛مقالۀاستشدهبررسی«ابنةبزرجمهر»

رسییوهیایفامنیاظرهکهریشۀ(14ی1،ص1735،هایادبعرفانیپژوهش)ازپرویزاذکایی

مهرگیاندراییرانباسیتانوادبگذریبیرگاهنامیۀ»مقالۀ؛استکردهواکاویعربیرا

،ص1734،ادبییاتفارسیی)سیاداتدارالحسیینیازنسرینقدمگاهیثیانیومنییره«پارسی

معرفییدرادبفارسییرابرگیزاریوبازتیابآنشنمهرگیانوشییوۀکهج(114ی134

بررسییوتحلییلِرۀبیایافتیه،تیاکنیونپژوهشییدرهایانجیامبنابربررسیاست.کرده

است.ماندهازایرانباستانانجامنگرفتهجایهایادبیوبالغیدرسخنانبهآرایه

بالغتدرایرانباستانوجودهای.زمینه7

هیایدرکتیاب»وبالغتسخنوریدرایرانباستان،امریکامالًمشخصاستهایزمینه

؛«اسیتشیدهرایرانییاندرعلیمبالغیتناسالمی،غالباًاشاراتیبهتبحیهاینخستیبیسدهعر

تروزیباترجلوهکند،تخطیازقواعیدکهآثارشانهرچهبلیغبرایاین»آنان.(1734:710)تفضلی،

.(1730:713)محمیدیمالییری،«دانسیتندورسومیراکهبرایبالغتوضعشدهبود،جایزنمی

هیاو،رسیالهاسیتشیدههیایتیاریخیکیهدردوراناسیالمینوشیتههمچنیندرکتاب

یکییازسیتایند.کننید،بیهصیفتبالغیتمیینییادمیساساهاییراکهازدورۀخطابه

و(713:همیان)مشهورشدهبیود«البالغهعین»عنوانهایمنسوببهکسرینیزباپندنامه

عیالوهبیر.)همان(ساسانیبوددورۀمسانلمعمولجزویابیان،حتیآموختنفنبالغت

وبنابهگفتۀساسانیبوددورۀهایعلمیدرجایگاهینترمهمیکیاز،«دبیری»این،شغل
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نقیلازبزرگمهیربیه.فردوسی،داشتنخطنیکووبالغت،دوصفتاصلییکدبیربیود

نشانبلندیوبرتریاست؛دبیراگرهوشمندباشد،ری،کهدبیفرزندرادبیریبیاموز»است:آمده

.(11تا:)بهنقلازیغمایی،بی«وبنویسدودرفنبالغتماهرشودخطینیک

نشا،بهکسیانیکیهدرآرزویرسییدنبیهمراتیبهایبالغتوآدابکتابتواکتابدرغالب»

همیتفُیرسنفرهنی وبالغیتِکهبیهآمیوختاستشدهاند،هموارهتوصیهاعالیاینفنون

رعباسیی،،نویسندهووزیق(134.)ممرالًابراهیمبنمدبّر.(1731:051)مهدویدامغانی،«گمارند

اشراهنمایی«جوامعِاسباببالغت»درپاسخکسیکهازاوخواستتابهرسالةالعذراءدر

هاوتوقیعاتآنانرابهدقتبخوانوفرمانهایایرانیانوهاونامهالمرلضرب»گوید:کند،می

.(1714:3)ابنمدبّر،«وریآنانرابداناهایجنگراهوروشوشیوه

رادرشهرمرو«عتابیابوعمرو»کهنقلکردهبغداددرکتاب(1443:113)«ابنایفور»

وجیوددرمعیانیمازاسیت.شیگفتیاوکیردههایعجیمرااستنسیاممییکتابکهدیده

هاپخازحاکمیتاسالمبراییرانبعایرانی،سالکهمنادهدنشانمیهایایرانیانکتاب

«عتیابی».وقتییازاسیتبودهموجودبودهویکیازمنابعغنیادیبانونویسندگانعرب

ةِالعَجَیموافِيلُغَهَلالمَعَانِيإلّ»دهد:نویسی؟پاسخمیهارامیپرسندکهچرااینکتابمی

معیانیوبالغیتجیزدرزبیان:یعنی(1774:03)نک:محقق،«المَعَانِيلَهُماللَّغَةُلَنَاوَالباَلغَةُ؛

پیرایگیروانیوبیودیگر،سادگیازسویزبانازماست،ومعانیازآنها.ایرانیاننیست؛

تأثیرخیودرابیراثیرسیترگ،(1733:134)شعبانی،ژگینررایرانقبلازاسالمبودهکهوی

.شدنهادوموجبانتقالچنیننرریبهعربیکلیلهودمنه

تیألیفثماراألنخفییتشیبیهاتالفیرسخود،ازکتابیتیمةالدهرثعالبیدرکتاب

بردکهاثریازآندردسترسنیست.همچنینگفتهشیدهابونصرسعدبنیعقوبناممی

هیایمطالببااعدادوپرسشوپاسخ،ازویژگیی،ونیزتجزیۀیجازوکوتاهیجملهکها

.استبودهنررپهلویساسانی

نباشند،اگرخواهيکهدرهردليمحبوبباشيومردمانازتونفور»است:انوشیروانگفته

چنیینسیخنیاز.(1744:11،عنصرالمعالیکیکاووسبیناسیکندر)«سخنبرمرادمردمانگوي

حالخطاببامقیام»:استآمدههايبالغتدرکتابمطابققواعدبالغیاست.ن،انوشیروا

کنیدوازگونیۀايویژهارانهکندتاسخنشرابهگونهخطاب،چیزياستکهگویندهراوادارمي
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اینقاعده،خطیبیانوسیخنورانبیرايبراساس.(1735،14)الهاشمي،«دیگرسخنبپرهیزد

کیهکننیدوبیاتوجیهبیهایندتوجیهمیي،غالباًًبهگروهمخاابانخیوایرادسخنرانيخود

ایینبهکنند.اگرايهستند،موضوعبحثخودراتعیینميمخاابانازچهصنفوابقه

یلورغبتيبرايشنیدنسخنانآناننخواهندداشیتوم،،گروهشنوندهنشودنکتهتوجه

دشد.یندهوشنوندهبرقرارنخواهبینگورابطۀ

هایبالغیدرایرانباستان.شواهدیازآرایه0

کیهدرمنیابعکنییمرانقلمیایرانیانسخنانحکیمانۀبرخی،دراینبخش،براینمونه

بالغیاست.ۀنوعیآرایۀودربردارندذکرشدهعربی

.صنعتتشبیه1ی0

وشمشیرنیزهوتیرتانبهتشبیهدوس.1ی1ی0

،وَدٍنبَعییمِیهِبِنُطعَتَمحِالرُّکَاإلخوانُکالسِّالحِ؛فَمِنهُممَنتُحِبُّأنیَکُونَ»گوید:بزرگمهرمی

:1444)آبیی،«کَقُیارِفَيالیُذِالَّیفِالسَّییمکَنهُمِ،وَکَإلَیودُعُالیَوَهِبِالَّذيتَرمِيهمِالسَّمکَنهُمِ

دکیهازدوراواریکهمانندنیزهباشبرخیرادوستدند؛ابرادرانچونسالحیعنی:(3/34

شمشییرکیهوبرخییچیونردد،نگکهاوراپرتابکنیولیبیازبرخیچونتیررابزنی،

.گاهتورارهانکندهیچ

تشبیهبخششبهعملباروری.1ی1ی0

انوبخشیشیعنی:احسی(1443:13)ثعالبی،«الشُّکرُنِتَاجٌاإلنعَامُلِقَاحٌ؛وَ»گوید:انوشیروانمی

آناست.فرزندست،وسپاسگزاری،چونعمللقاحوباروریا

تشبیهستمبهشمشیر.7ی1ی0

شییرهرکخشمیعنی:(15)همان:«يِقُتِلَبِهِفَالبَغْسَلَّسَیْمَنْ»گوید:فیروزبنیزدگردمی

شود.ستمبکشد،باآنکشتهمی

عدالتبهاساسوبنیانتشبیه.0ی1ی0

(141تیا:)الواواط،بیی«امُالعَالمَقِوَبهِلُأسَاسٌالعَدْ»:استآمدهنانمنسوببهبزرگمهردرسخ

.آناستنیانیاستکهقوامدنیابرپایۀب،عدالتیعنی:

تشبیهتمریل.1ی1ی0

تراست؟گفیت:چرادشمنیبادوست،ازدوستیبادشمنراحتبهبزرگمهرگفتهشدکه
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تنظر ،ازتیرمیمزیراشکسیعنی:(3:34،ج1444)آبی،«اإلنَاءِأهوَنُمِنإصلَاحِهِلِأنَّکَسرَ»

گوید:استومینراسعدیدرگلستانبازتابدادههمینمضموتراست.آنراحت

دوستیراکهبهعمریفراچن آرنید

ایپیارهسنگیبهچندسالشیودلعیل


کدمبیازارنیییدنشیییایدکیییهبیییهیییی

نهارتابهیکنفسشنشکنیبهسن ز


(1733:015،شیرازیسعدی)

ينَیجَدْقَاألهوازِلَعامِأنّإليأنوشروانَعَفِرُوَ»:استآمدهوبازدرمرالیازتشبیهتمریل،

ءهیؤالیعلیهیذاالمیالُردُّ:یُیقیعَوَعایا،فَبالرّجحفُیُذلکَأنّ،والواجبِیلعَمایزیدُنالمالِمِ

«هنیانِیبُواعیدِهمینقَبمااقتلعَیهُطوحَسُحصنُنیَمَمنزلةِبِهتِرعیّلمِبظُلکِالمَتکریرَ،فإنّعفاءِالضُّ

بهانوشیروانعرضکردندکهکارگزاراهواز،بیشیترازحیقیعنی:(1043:4/133)توحیدي،

ضیعیفاننامیوالبیهکندواینستمبهمیردماسیت؛پیخنوشیت:اییخودبرداشتمي

دهد،ماننیدکسیيزیراپادشاهيکهکشورراباستمبهمردمگسترشميبرگرداندهشود،

کند.کهازپيدیوارشميبخشداستحکاممیاشراباخاکياستکهسقفخانه

تشبیهبلیغ.5ی1ی0

«کرِالشُّیاکتسیابِومِرَبییتالکَینْمِییانیاًنْبُذمُالأبْیوکانیاًأرْأثبتُزَّالعِ»:استگفتهمهرگبزر

زجوانمردیوکسبتراشکوهکانهیچعزتياستوارتروبا:اریعنی(1444:1/133)اراوشي،

سپاسمردمنیست.

یلَیعَةِضَّیالفِإنفیاقُ.مِلِیالکَرِواهِجَنْعَشقُّنْتَ،مکَالحِدا ُأصْتبُالکُ»:گویدمیگمهربزرباز

(1/117:همان)«األلبابِبَهذَلیکَعَخلفُیَاآلدابِتبِکُ حکمیتهیایصید هاکتابیعنی:

،هایادبهزینهکردننقرهبرایکتابشود؛استکهسخنانچونجواهرازآنخارجمی

گذارد.جامیاالیعقلوخردرابرایتوبه

«ةمَیعِاألاْمنهاوتِقُیلإدانُاألبْحتاجُتَامَکَ؛األدبِةمادَّیإلتاجُحْیَقلُالعَ»:استگفتهزرگمهرب

ادارد،عقلهمنیازمندادباست.اورکهبدناحتیاجبهغذهمانیعنی:(33تا:واواط،بيال)

؟ألفیاًمنخمسینَآال ٍالثةُثَتقعُأینَ!أیهاالملکُ»یزنبهانوشیروانگفت:بنذيسیف

یعنی:(1443:13ثعیالبي،؛1011:0/43زمخشري،ال)«ارلیلُالنَّقَکفیهِالحَطَبِیَریرُ،کَ:یاعربيُّفقالَ

ایپادشاه!چگونهسههزارنفر،توانمقابلهباپنجیاههیزارنفیررادارنید؟پاسیخداد:ای

یبسیاررااندکیآتشبسندهاست.هاعربی!هیزم
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رابِالتُّهبِبیتِحَطْسَینُطِیَنْمَلِرَمَتهکَرعیَّوالِبأمْهُزاننَخَمرُعْالذيیَرلُمَ»گوید:انوشروانمی

یعنی:پادشاهيکهخزانۀ(1443:13ثعالبي،؛1011:7/711الزمخشري،)«هاسِأسَنْهمِقتلعُالذيیَ

کنداشراباخاکياندودميکند،مرلکسياستکهبامخانهخودرابااموالمردمآبادمي

اشکندهاست.کهآنراازبنوپيخانه

بهیاتهانُسْییُالةَالیدرّفإنّ؛قیرِالحَلِجُالرَّنَمِزیلَالجَأيَالرَّرِستحقِتَال»:استگفتهردشیرا

ناچیزندانیید؛،بزرگراازمردکوچکیعنی:اندیشۀ(1014:1/171)االبشیهي،«غانصهالهوان

دانند.ارزشنمياشبيیابندهکوچکيِسببزیرامرواریدرابه

...سخیفٍمنمعاشرةِنفخملکٍیعلأضرَّءٌیماش»:استآمده(1453:44)عهداردشیردر

چییزیعنیی:هییچ«فحملتیهبالنتنِتْکذلکاذامرَّ...ایباًحملتْبطیبٍتْاذامرَّالریحَوکماأنّ

همچونبادکهباگذشتنازبیوى...ومایگان،براىپادشاهضررنداردمانندهمنشینىبافر

شود.بومىواگرازکنارگندىعبورکند،بد...شودخوش،خوشبومى

ألیبخَودراً،الکلیبَقیرطَوبیراً،تِالخنزییرَقَاوَّئیمِاللَّإلىالمصطنعُ»:استگفتهمهرگبزر

کسیىکیهبیهفروماییهیعنی:(1014:1/531)راغباصفهانى،«داًهْشَالحیةَألقمَو،یاًوشْالحمارَ

داالبهگردنخوكوگوشوارۀمروارییدبیهنبگردنکند،مانندکسىاستکهىکمکم

ونیزلباسفاخربهتناال کندوعسلبهدهانمارگذارد.گوشس بیندازد،

یعنیی:«المیاءَالخیرُیطلبُأهله،کمایطلبایر»:گویداستکهمیهايایرانيازحکمت

.(1447:74)ثعالبي،«مچنانکهپرندهبهدنبالآباستهد،گردخیربهدنبالاهلخودمی

تشبیهدنیابهسایه.3ی1ی0

دنییایعنیی:(74:تا)ثعالبي،بي«یامالنِّحلمِوالغمامِبظلِّشيءٍبهُنیاأشْالدُّ»گوید:میفریدون

ابروخواباست.ۀترینچیزبهسایشبیه

تشبیهبردباریبهعسل.3ی1ی0

یعنیی:(1014:1/111)راغیباصیفهاني،«لُسَیهالعَاقبتُعَهوکاسمِبرُالصُّ»:گویدمیروانینوشا

تلخاستوليعاقبتآنشیریناست.صبرماننداسمش

تشبیهخردمندبهرودخانه.4ی1ی0

:1011ابینالجیوزي،)«لٍرحْیأوقیااعِهیرٍنَابرِعَیکَکونَیَأنْینبغيللعاقلِ»:استگفتهبزرگمهر

یاگذرکنندهکنندهازرودخانهوخردمندشایستهاستکههمچونعبوریعنی:برای؛(1/173

الیباشد.وازگِل
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محکم.تشبیهعدالتبهدیواری14ی1ی0

ههدمُیالیَوهنیارٌرقُحْالتَوهماءٌغرقُالیَرٌؤفهوسدلِبالعَالمملکةِحصنُ»:استگفتهروانینوشا

امنیتکشورباعدالتاست؛عیدالتدییواريیعنی:(1014:1/110ى،)راغباصفهان«نجنیقٌمِ

وهیچمنجنیقيآنراسوزاندهیچآتشيآنرانميشودواستکهغرقدرهیچآبينمي

کند.خرابنمي

تشبیهدینوعدالتبهسپر.11ی1ی0

«العیدلُ:قیالوى؟أقْیددِالعیيُّفیأ:قییل؛الدینُ:قالأوقى؟الجننِأيُّ»:گفتهشدروانیانوشبه

تیراسیت؟گفیت:نگهدارنده)برايدولتومردم(پرکدامسیعنی:(1011:7/733زمخشري،ال)

تراست؟گفتعدالت.یکقوي.پرسید:کدامدین

تشبیهنادانیبهلرزشزمین.11ی1ی0

(1435:71)میاوردي،«حَوْلَیهُمَیاسِیدُیُفْ،الْأَرْضِفِيکَالنَّزِّالْقَلْبِفِيالْجَهْلُ»:استگفتهبزرگمهر

سازد.نادانیدرقلبمانندلرزشزمیناستکههمهچیزرادراارا خودنابودمییعنی:

حاصلخیزخرابِادببهزمینِبدونِخردِتشبیهِ.17ی1ی0

(1043:0/113)توحییدي،«الخیرابِبةِالطیّاألرضِمرلُأدبٍبالالعقلِرلُمَ»:استگفتهبزرگمهر

.استشدهعقلبدونادب،مانندزمینحاصلخیزياستکهخرابیعنی:

وثروتبهزندگی،تشبیهفقربهمرگ.10ی1ی0

میاوردي،؛1011:7/157زمخشیري،ال)«فیالفقرُالمیوتِمریلَشیيءٌکانإن»:استگفتهبزرگمهر

مرلشيءکانإن»:استتهگفوباز.،فقراستیعنی:اگرچیزيمرلمرگباشد(1435:131

باشد،ثروتاست.زندگیگرچیزیمرلایعنی:(1011:7/157زمخشري،ال)«فالغنيالحیاة

تشبیهشاهانبهآتش.11ی1ی0

همیان:)«بهیاینتفیعْلیماهَدَباعَنْمَا،وهَررُضَعلیهرکرُهاقاربَمنارِالنَّکَحنُنَ»:استگفتههرمز

وبینید،هرکخبهآننزدیکشود،آسیببسیارميچونآتشیم؛()شاهانمایعنی:(1/130

بیند.هرکخازآندوريکند،خیرينمي

.تشبیهپادشاهدربرابرمردمبهروحبرایجسد15ی1ی0

نحیةِاألجْلیهبمنزلیةِنیدُالجُونِدَللبَالرأسُودِسَللجَوحُکالرُّعیةِللرَّلکُالمَ»:استگفتهفریدون

همچونروحبرایجسدویعنی:پادشاهبرایمردم(74:تابي،بي)ثعال«لیْللخَالحوافرِویرِللطَّ

هایاسباست.سمهایپرندهوبالوسربازانبرایاو،بهمرابتاستسربرایبدن
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دادنبهابروعملبهآنبهبارانتشبیهوعده.13ی1ی0

وعیدهیعنی:(1040:1/177)ابنعبدربه،«رٌطمَاإلنجازُ،وسحابةٌالوعدُ»اند:موبدانایرانیگفته

ابراستوعملبدان،همچونباریدنآن.دادنهمچون

تشبیهمالیاتبهستونکشور.13ی1ی0

...البیضیةُواألایرا ُتحفیظُ،وةُالرعیَّهتعیشُبکنفِالمملکةِعمودُالخراجُ»:استآمدهازاردشیر

یعنیی:مالییاتسیتون(1/777تیا:)قرابي،بیي«بمرلالجورالاستنزرَ،والعدلِبمرلاستغزرَفما

کنندومرزوکییانکشیوربیاآننگهیداريآن،مردمزندگيميکشوراستکهدرسایۀ

ندستمموجبنقصانچیزمانشودوهیچچیزمانندعدالتموجببرکتنمیشود...هیچمي

وکمبودنیست.

بهرودخانهکارگزارهتشبی.14ی1ی0

یومٍکلَّیبدأُالنفقاتِإلیهأنّوکیلَ)أنوشروان(رفعَو»کند:درعبارتینقلمی(31تا:)بیثعالبی

یعنی:بهانوشیروانشکایتشید«أنیشربَقبلَسقيأرضاًمنهراًیُبأجرنفسه،فوقع:متیرأیتُ

درجوابنوشت:چهوقتکند؛روعمیهرروزاولباحقوقخودششاشکهنمایندۀمالی

قبلازسیرابیخودآبیاریکند؟!بوستانیرا،ایدکهرودیدیده

شیاه،گییالنخطیاببیهفرزنیدش،قیابوسنامیههمینمضمونراعنصیرالمعالیدر

ازایینعبیارتآنراامکانداردکه(1744:53،عنصرالمعالیکیکاووسبناسکندر)استآورده

ویااینکهفرهن شفاهیحاکمبرذهناوموجباقتبیاسازاییناست،گرفتهانوشیروان

وشییروانرابیرایخیودوپسیرشنهاوپندهایابستنسخنکار؛زیرابهاستشدهتشبیه

.(14)همان:داندجبمیوا

صنعتاستعاره.1ی0

نُرِییدُمِینَالعَمیَیانِأنااللِأنَّی»کنید؟گفیت:بهبزرگمهرگفتهشد:چراافرادنادانراسرزنشنمی

.(7/113تا:قتیبه،بی؛ابن1043:71ماوردی،)خواهیمکهببینندزیراماازکوراننمییعنی:«یُبصِرُوا

«هعقلَییشحذَیه،حتَّمنکمسیفَالیشحذامرؤٌ»:پرویزروزیبهسپاهیانخودگفتخسرو

.شمشیرشراتیزنکندازتیزکردنعقل،پیشیکازشماهیچیعنی:

یعنی:نتیجیۀشیتاب،(1411،10)ابنمسکویه،«الندامةُالعجلةِفرمرةُ»:استگفتهانوشروان

پشیمانياست.
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:؛ازجملهاستآمدهاشکالگوناگوناینتعبیردراشعارعرببه

حاجتییهالمتییأنيبعیی َقییدیییدركُ


الزلییلُمییعالمسییتعجلِقییدیکییونُو


(1014:1/13بشیهي،أل)ا

«ها؟صییدُتَشیيءٍفبیأيِّالبیرِّوبالبشیرِاألحیرارِقلیوبَتصیدْإذالیم»:استگفتهورگبهرام

اگرقلبآزادگانرابارويخوشوکارخیرشکارنکنیي،:یعنی(1011:1/704زمخشیري،ال)

باچهچیزيشکارخواهيکرد؟پخ

سخاوتکلیدفقریعنی:(1444:175اراوشي،)«الفقرِمفتاحُالجودُ»:استگفتهانوشیروان

ایشدهتشبیهبهخانهمکنیه،درقالباستعارۀ،فقردراینسخنمنسوببهکسریاست.

نییزدرایینمضیمون(1444:101)متنبییسیخاوتاسیت.،کهوسیلهوابزارورودبهآن

:استگفته

هییملییوالالمشییقةُسییادَالنییاسُکلُّ


إلقییییدامُقتَّییییالُالجییییودُیفقییییرُوا


)ثعیالبي،«أبیداًتیرضَلیمیذَالقَیعلتغ ِلمإن»:گویداستکهمیهايایرانيازحکمت

شوي.،هرگزراضينميپوشينکنياگرازخاشاكچشمیعنی:(1047:74

یريمنغَنتُمااستحسَیإلنظرتُ؛بک؟قال:قریحتيمنأدَّ»:گمهرگفتبزربهنوشروانا

راتربییتکیرد؟چهکسيتویعنی:(1014:7/1434)عاملي،«ههاجتنبتُتُتقبحْمااسْه،وملتُعْتفاسْ

ییافتم،ازآنبهکاربستموهرچهرازشیتگفت:استعدادم؛هرچهراازدیگرانپسندیدم،

دوريکردم.

:سیئلبالالرجلالحدیدأسرعرجعةًمنالبطيء؟فقیالما»:گفتهشدهللابنحسناعبدبه

تا:)قرابي،بي«هاخموداًهاوقوداًأسرعُمرلالنارفيالحطب،أسرعُمرلهماذلک،فقال:کسريعن

گفت:اینگردند؟میندبازکُترازافرادِچگونهاستکهافرادتندوتیز،سریعیعنی:(1/735

مزودتیرآتیشکداهرمانندهیزمهستند،درجوابگفت:اینافرادراازکسریپرسیدند،

شوند.گیرند،زودترخاموشمیمی

نتیجه

وییژهبیرهایدیگروبیهاربرامتعاملیتأثیرگذاندیشهوادب،هموارهایرانیاندرعرصۀ

تجلیواقعیونمودعینیاگرچهآوریومهارتآناندربالغتسخن،اند.زبانتازیانبوده

یازاییرانناپیذیرستنداتتاریخیوادبیانکارمگذاشت،خودراپخازاسالمبهنمایش
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هایهنریوزبانیپارسیاناست.وجودبسیاریازجلوهدهندۀنشانباستانوجودداردکه

اند،هاییدرباببالغتداشتهتابازاسالم،کهایپیشدورهجاحظ،ایرانیاندربهگواهی

باسیتاندردسیتنیسیت،وجیودبسییاریازاماباوجوداینکههیچاثربالغیازایرانیانِ

کیهآکنیدهاز،بزرگانوشاهانایرانیهمچیونبزرگمهیروانوشییروانۀسخنانحکیمان

الغیتوظرانیفگذاردکهاصولعلمبتردیدیباقینمیهایادبیوهنریاست،زیبایی

.استداشتهنیزوجودآن،درایرانپیشازاسالم

منابع
حسییننصیار،منییرمحمیدالمیدنی،مراجعیة،تحقیقنررالدرر(،1444وربنالحسین)،ابوسعدمنصآبی

القاهرة،الهیئةالمصریةالعامةللکتاب.

،الطبعیةاألولیی،المستطر فیکلّفینّمسیتطر (،ق1014بنأحمد)الدینمحمداألبشیهی،شهاب

عالمالکتب.بیروت،

محمدعبیدالقادرتحقیق،المنتظمفیتاریخاألمموالملوک(،ق1011الدینأبوالفرج)جوزی،جمالالابن

دارالکتبالعلمیة.الطبعةاألولی،بیروت،عطاومصطفیعبدالقادرعطا،

سیویخ،دمشیق،بههمتهینخکلیرونسخةعسکی،،الجزءالسادس،کتاببغداد(،1443ابنایفور)

دارالفکر.

دارالکتبالعلمیة.الطبعةاألولی،بیروت،،دالفریدالعقق(،1040ربه،أبوعمر)ابنعبد

القاهره،دارالشروق.زکیمبارک،،بهکوششرسالةالعذراء(،1414ابنمدبّر،ابراهیم)

عبدالرحمنبدوی،القاهرة،مکتبیةتحقیق،الحکمةالخالدة(،1411ویه،ابوعلیاحمدبنمحمد)ابنمسک

النهضةالمصریة.

کبیر.محمدرضاتجدّد،تهران،امیرۀ،ترجمالفهرست(،1755بناسحاق)ابنندیم،محمد

،القاهرة،مکتبةالنهضةالمصریة.مقدمهالحکمةالخالدة(،1411بدوی،عبدالرحمن)

،تهران،سخن.چاپششمژالهآموزگار،،بهکوشش(پیشازاسالم)ایرانتاریخادبیات(،1734تفضلی،احمد)

صادر.الطبعةاألولی،بیروت،دارودادالقاضی،تحقیق،البصانروالذخانرق(،1043ابوحیان)توحیدی،

دارالکتبالعلمیة.،تحریروتحقیقأحمدحسنبسیج،بیروت،لباباآلداب(،1443ثعالبی،ابومنصور)

الطبعیةاألولیی،مفییدمحمیدقمیحیة،تحقییق،یتیمةالدهرفیمحاسنأهلالعصرق(،1047)یییییی

دارکتبالعلمیة.بیروت،

.،دارالمعار ،القاهرةثمارالقلوبفیالمضا والمنسوبتا(،)بییییییی

،چاپدوم،بیروت،دارالفکر.رسانل(،1433بنبحر)جاحظ،ابوعرمانعمر

مکتبةالهالل.علیبوملحم،داروتبویبوشرح،تقدیموالبیانوالتبیین(،1441یییییی)
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،محاضراتاألدباءومحاوراتالشیعراءوالبلغیاءق(،1014أبوالقاسمالحسینبنمحمد)انی،راغبأصفه

األرقم.وت،شرکةداراألرقمبنأبی،بیرالطبعةاألولی

،شمارۀعلومانسانیپژوهشنامۀدر«رتعریفبالغتومراحلتکاملآنتأملید»(،1734رسولی،حجت)

.43ی34،ص71

،تحقیقعبداألمیرمهنیا،نصوصاألخبارربیعاألبراروق(،1011قاسممحمودبنعمر)زمخشری،ابوالال

منشوراتمؤسسةاألعلمیللمطبوعات.بیروت،

نشیریۀدر«جویامریالایرانییدرنظیمعربییونقبیبهروشنایی:درجست»(،1734پور،وحید)سبزیان

،1جدیید،سیالانشگاهشیهیدبیاهنرکرمیان،دورۀ،دانشکدۀادبیاتوعلومانسانیِدادبیاتتطبیقی

.45ی54ص،1شمارۀ

دمشق،نشروزارةالرقافةواإلعالم.،الطبعةاألولی،مقاالتفیتاریخالنقدالعربی(،1431ود)سلّوم،داو

الهییاتومعیار دانشکدۀمجلۀدر«نیاندرزبان،ادبوبالغتعربینقشایرا»(،1733شعبانی،اکبر)

.135ی131،ص05ی01،دانشگاهفردوسیمشهد،شمارۀالمیاس

چیاپ،غالمحسیینیوسیفیبهتصحیحوتوضییح،سعدیگلستان(،1733)الدینمصلح،شیرازیعدیس

.خوارزمی،تهران،نهم

،تهران،آگاه.چاپپنجم،صورخیالدرشعرفارسی(،1731شفیعیکدکنی،محمدرضا)

للکتبوالنشر.الریخ،تحقیقجعفرالبیاتی،ریاض،سراجالملوک(،1444اراوشی،محمدبنالولید)

دارالکتبالعلمیة.الطبعةاألولی،بیروت،محمدعبدالکریمالنمری،تحقیق،الکشکول(،1014عاملی،بهاءالدین)

،بیهتصیحیحنامیهقیابوس(،1744عنصرالمعالیکیکاووسبناسکندربنقابوسبنوشمگیربنزییار)

،تهران،علمیوفرهنگی.13اپحسینیوسفی،چمغال

صادر.(،تحقیقإحسانعبّاس،بیروت،دار1453)عهداردشیر

،بهجةالمجالخوأنخالمجالخوشحذالذاهنوالهیاجختا(،هللاالنمری)بیاقرابی،أبویوسفبنعبد

صادر.الطبعةاألولی،بیروت،دارمحمدمرسیالخولی،تحقیق

مکتبةالحیاة.،القاهرة،دارأدبالدنیاوالدین(،1435نبنمحمدبنحبیبالبصری)بوالحسماوردی،أ

،بیروت،دارإحیاءالتراثالعربی.الدیوان(،1444متنبی،احمدبنحسین)

تهران،سخن.،چاپاول،)هنرساختوآرایشسخن(بدیعِنو(،1734محبتی،مهدی)

پیژوهشدوفصیلنامۀدر«یایرانیهایاودرنقدوادباسالمیدیدگاهاهمیتجاحظو»(،1737یییییی)

.15ی1ص،7،دورۀجدید،شمارۀزبانوادبیاتفارسی

ۀمجلیدر«فرهن ایراندرآثارجیاحظبصیریهاییازایرانوبازتابگوشه»(،1733نیا،ناصر)محسنی

ص،15،شیمارۀ3شگاهشهیدباهنرکرمان،سالدان،دانشکدۀادبیاتوعلومانسانیِمطالعاتایرانی

.151ی104
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،دانشیگاهادبیاتوعلومانسیانیمجلۀدانشکدۀدر«تأثیرزبانفارسیدرعربی»(،1774محقق،مهدی)

.144ی41ص،0مارۀ،ش3تهران،سال

،وادبیاتعربی()وآثارآندرتمدناسالمیفرهن ایرانیپیشازاسالم(،1730محمّدیمالیری،محمد)

،تهران،توس.چاپپنجم

،تهران،سخن.چاپاول،جستارهاییدرادبیاتتعلیمیایران(،1734مشرّ ،مریم)

کتیابمیاهدر«أثیرآندرادبییاتفارسییوعربییروابطایرانوعربوت»(،1730)مؤمنیهزاوه،امیر

.33ی50ص،47،شمارۀادبیاتوفلسفه

چیاپمحمدسجادی،،بهاهتمامسیدعلی)مجموعهمقاالت(حاصلاوقات(،1731حمد)مهدویدامغانی،ا

،تهران،سروش.اول

.133ی151ص،14،شمارۀکیهاناندیشهدر«ایبرعلمبالغتدیباچه»(،1730نصور)میرزانیا،م

،بییروت،الفاضیحةالنقیانصغررالخصیانصالواضیحةوتا(،الدینالکتبی)بیالواواط،ابوإسحاقبرهان

دارالصعب.

،چاپدوم،قم،دارالعلم.جواهرالبالغة(،1735)احمدالهاشمی،سید

.تهران،فروردین،بزرگمهر:دانایبزرگتا(،یغمایی،اقبال)بی


