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مقام، قائم آتِمنشتعلیمی در  عنوان یک آرایهبررسیِ ابعاد استشهاد، به

 *سعدی گلستانمقایسه با  در
 **محمدرضا بیرنگ

 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران )نویسنده مسئول(

 جلیل تجلیل

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران استاد

 چکیده
ها، امهنای از ، مجموعهمنشآتسعدی شمرده شده است.  گلستانمقام فراهانی، تابعی از نثر قائم منشآت

اطر نثر خمقام در موافقت یا مخالفت به رجال عصر قاجار نوشته و بهها و... است که قائمها، رسالهدیباچه

ن توجه کارشناسان و منتقدایک نثر عالی در عصر قاجار، مورد عنوان نمونهشیوا و صحیحی که دارد، به

مالت های دلپذیر و جعرا در زمینه سج منشآتهای بالغی جنبه ،نظران، بیشترقرار گرفته است. صاحب

هاد اند، لیکن موضوع ابعاد و شیوه استشمقایسه کرده گلستانرا با نثر  هاآنتوجه قرار داده، کوتاه مورد

پذیری فرض توجه قرار نگرفته است. اگر ادبیات تعلیمی را نوعی آموزشمورد عنوان یک آرایه تعلیمیبه

 منشآتر عهده داشته است که در هر دو نث قش را در انتقال تعالیم ادبی برکنیم، آرایه استشهاد بیشترین ن

مقام ر قائمکننده حقایق دیگری از تأثیرپذیری نثشود؛ تعالیمی که روشنسعدی دیده می گلستانمقام و قائم

است. آرایه استشهاد که آن را ذکر آیه، حدیث و یا بیتی در تأیید دیدگاه نویسنده یا شاعر  گلستاناز نثر 

یک از رهایی همراه است و هشابهتها و مبا تفاوت ،گلستان، در مقایسه با نثر منشآتاند، در نثر برشمرده

مشخص  تانگلسا از ر منشآتمنزله ترسیم خطی است که سطح تأثیرپذیری ها بهها و مشابهتاین تفاوت

بررسی قرار گرفته و در نهایت های مورد ذکر عمیقاً موردها و مشابهتکند. در این نوشتار، تفاوتمی

لیمی تا عنوان یک آرایه تعدر زمینه استفاده از آرایه استشهاد به منشآتمقام در مشخص شده که نثر قائم

 هم نزدیک و یا از هم دور هستند.چه اندازه به

  سعدی، نثر. گلستانمقام، استشهاد، عنصر تعلیمی، قائم منشآت کلیدی: نواژگا
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 مقدمه
برخی از شمار آمده است. انحطاط ادبی به بخشی از دورهعنوان بهقاجار،  هایی از دورهبخش

ها نیازمند هایی که تعالی ادبیات بداننویسندگان و شاعرانِ این دوره، بدون در نظر گرفتن شاخص

اید هایش را بهایی که اگرچه بنیانضعفاست؛  یهایآثاری خلق کردند که حاوی ضعفاست، 

ست، همچنان محل بحث جُ -خانیو کریم نادریصفوی، های دوره–در ادوار پیشین 

جار، که ادبیات دوره قا باره معتقد استالشعرای بهار در اینملکبرای نمونه  نظران است.صاحب

 یاد کرده، آثار منثور بهتری دارد« ز ادبییرستاخ»وی از آن با عنوان در نتیجه تحول ادبی که 

 نبالهد را در دوره قاجار،پور، شیوه نثرنویسی همان قیاس، یحیی آرینو به (3/309، ج1232)بهار، 

عد از ابراز حیرت و ب «اعتنا نیستر ادبی قابلاز نظ»چندان شمارد که به تعبیر وی ادوار پیشین برمی

اند و های پوچ بودهگونه عبارتدر بند این یچگونه پادشاهان و وزیران»کند که خودداری نمی

سیروس مسیر، در همین (.3/69، ج0330پور، )آرین «اند و...گزاف داده ]حقوق[ انهیدبیران را ماه

ه در دوره قاجار، نثر نسبت ب»معتقد است: شمیسا موضعی میان این هر دو دیدگاه اختیار کرده، 

ز از رودوره صفوی، بهبود یافت و هرچند، به همان اسلوب قبل از خود عمدتاً ساده است، روزبه

 (.133: 0306)شمیسا،  «شودهای آن کاسته میغلط

حساب آمده که محل تالقی دو از سوی دیگر، ادبیات دوره قاجار، یک دوره گذار به

دبیات ا ریشه درهایی است که تنیدگیدرهمها و سنتگرفتار ، نخست اندیشه است: اندیشه

 معتقد است کند. اندیشه دوم،حمایت میاز موضوع تجدد و اندیشه دوم  داردهای پیشین دوره

هایی که شعر و نثر را به بیراهه کشانده، کناره گرفت و بر راهی دیگر رفت. این باید از ویژگی

، شاعرانی که آشکار استخود گرفت و چناناندیشه در دایره شعر، پیشتر از نثر شکل اجرایی به

 .ا گذاشتنددبی را بنهای بروز تحول ازمینه قدم شده،نظیر: نشاط اصفهانی، وصال شیرازی و... پیش

ر نثر توان دا میر شیاهنمونهبیراهه ره بردند؛ رفتند، بهکه بر اندیشه نخست میدر نثر، آنان

ار و... نگخان گروسی، عبدالرزاق بیک دنبلی، میرزاجعفر حقایقفاضل نویسندگانی چون

مغلق و –ن منشی خاشیوه میرزامهدیشان گفته که بههایی که بهار، در وصفبازجست؛ نوشته

بر  مقامقائم در مقابل،(. 3/333، ج1232و صاحب شاهکاری نشدند )بهار،  نوشتندمی -پیچیده

عبداهلل  که گونهآن رفت و بر پیروی از آن پافشاری کرد تا سرانجام توفیق یافت؛شیوه تجدد 

 .(0/66، ج0300مستوفی، نامیده است ) کننده نثر فارسی در عصر قاجاردهاو را زن ،مستوفی
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ان اندازه همظهور کرد؛ سیاستمداری کارکشته و بهدر چنین شرایطی  ،مقام فراهانیقائم

به تحسین قاطاز او برجاست،  منشآتکه ذیل عنوان  اعتناییکتاب قابل ای چیره.نویسنده

عدی س گلستانآن را تابعی از  کهآنجا؛ تاهمراه داشته استبه در شیوه نگارشپژوهشگران را 

 . کردندهای نگارش چندان توجهی نمی، به شیوهشهم در عصری که منشیاناند؛ آنبرشمرده

 لهمسئ بیان

 ،ندههای نویساز گالیه یی با موضوعات متفاوت است:هاها و دیباچه، رسالههامنشآت، شامل نامه

ی که در امنتهی به شیوه گیرد؛اش را در برمیهای دوستانهنوشتهتدبیری رجال تا دستاز بی

 ها را از اقرانهایی که این نامهویژگی توان سراغش را گرفت.ادبیات عصر قاجار، کمتر می

قابل تلخیص « های بدون نقصجمله»و « عذوبت کالم»در دو شاخص  ،صرش متمایز کردهاعم

، 1232، )بهار توجه قرار داده استای بهار این هر دو ویژگی را موردالشعراست که ملک

خاطر برخورداری از این دو ویژگی از اختصار، بهسعدی نیز به گلستاندرحقیقت،  (.3/366ج

ع داشته شدن و تصنای به فنیاقرانش متمایز شده است؛ در عصری که نثرنویسی، میل فزاینده

مقام را در پیروی از نثر سعدی و تابعی از قائم منشآتنظران است؛ آنچه باعث شده تا صاحب

شمار آورند، اشتراک در همین دو ویژگی است؛ وگرنه این دو کتاب از نظر مفهوم با به گلستان

 های زیادی دارند.یکدیگر تفاوت

توان در زمینۀ منشآت آن را از آثار برجسته دورۀ قاجار و یکی از آثار شاخص که می

اعر در آرایه استشهاد، نویسنده یا شمقام فراهانی است. قائم منشآترشمرد، حتی ادبیات فارسی ب

شیوۀ  ر این مقالهدپردازد. ذکر حقیقت، داستان، افسانه، روایت و... دیرین میبا هدف تعلیم به

اس سعدی مقایسه شده است؛ در این قی گلستانبررسی شده و با  منشآتمقام در استشهادات قائم

د به دیگر جوانب ادبی در این دو اثر خودداری شده وهشادات مطرح شده و از ورصرفاً بحث است

دبی هایی در کاربرد اها و تفاوتمقام و سعدی در استفاده از استشهادات ادبی شباهتقائماست. 

 ها دارند که در این مقاله بررسی شده است. آن

ی را های نخست نثرنویسرتبهای که تصنیف شدند، یک در دوره، هرمنشآتو  گلستان

 وده است.تأثیرگذار ب گلستانتأثیرپذیر و  منشآتخود کردند؛ منتهی در شیوه نگارش،  از آنِ

قیدی به زیستند، تالش کردند نثر را از بیراهه بالتکلیفی و بیدو، در عصری که مییک از آنهر

از  .نثرشان وجود داردر د ،این تالشهای برخی از جلوهنویسی بازگردانند که مسیر درست
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بهترین شاگرد مکتب سعدی در همه اعصار دانسته است مقام را محمد خزائلی، قائمروست که این

ان زب استفاده از نظامِ دستورمندِمقام در سعدی و قائم اینکهنظر از صرف. (96: 0330)خزائلی، 

ی هاهآرایانواع  ازمعقول استفاده  شانهایمندیعالقهاز یکی اند، شکل داشتهدغدغه و تعهدی هم

در هر دو نثر  شناسانههای زیباییکی از جنبهعنوان ی، بهنیز استشهاد ۀآرایدر این بین  ست.ادبی ا

ست هاشابهتماین گرچه اهایی. ها و مشابهتبا تفاوتالبته متجلی است؛  منشآتو  گلستان نثر

 ارد.ددو مرزی روشن میان آن یهاتفاوت است؛ اما نزدیک کرده گلستانبه را  منشآتنثر  که

 شمار آورد.به منشآتعنوان یک نقص در را به هاآنتوان که ضرورتاً نمی هاییتفاوت

لیمی عنصر تعیک عنوان جایگاهی شاخص به دتوانمی هارایهحال، آرایه استشهاد درمیان آدرعین

پذیری های آموزشدر آن شیوهکه در توصیف ادبیات تعلیمی گفته شده که احراز کند؛ چنان

  (.013: 0330آید )حاکمی، نمایش درمیبه

ه عنوانِ تابعی ک، درمیان نثر پراکندۀ عصر قاجار، بهمنشآتمقام در نمایشِ هنر قائم

سعدی مقایسه شود، موضوعی الزم و بدیع است. یان ریپکا، مستشرق شهیر  گلستانتواند با می

هایی نظیر تاریخ و منشآت، بیشتر مطمحِ تکلفاتِ اهل چک، معتقد است که در تمام ادوار، رشته

مقام از این آفت برکنار بوده؛ نویسد که قائم( و می636: 0332اند )ریپکا، آمیز قرار گرفتهاغراق

آمیز[ را در کارگیریِ تکلّفات اغراقمقام[ نخستین کسی بوده که این شیوه ]بهو ]قائما»چه اساساً 

شود (. اهمیت این پژوهش، آنجا آشکار می636: 0332)ریپکا، « مکاتبات دولتی منسوخ ساخت.

قی شاه )میرزاعبدالوهاب قزوینی و میرزاتهایی که منشیانِ فتحعلیکه قول نفیسی را درباره نامه

رق در ها چنان غاند، ذکر کنیم: درحقیقت، این نامهکردهآبادی(به دربار ناپلئون ارسال میزکی

رسد مترجمانِ ناپلئون، گاه نظر میاند که بهعاری از مفهوم بودهآمیز و گاه تکلفات اغراق

(. 103/ 0: ج0309ها را به ناپلئون ارائه کنند )نفیسی، اند ترجمه مشخصی از این نامهتوانستهنمی

ای مرسوم و صحیح را در نثر بنا نهاد، امری مقام که شیوهحال، پژوهش در نوع نگارشِ قائمدراین

عدی به نمایش س گلستانو  منشآتبدیع است که در این نوشتار در قالبِ مقایسه آرایه استشهاد در 

 درآمده است.

 پیشینه پژوهش 

ای خاص به فراهانی تاکنون نوشته مستقل یا مقاله مقامقائم منشآتدربارۀ نوع کاربرد استشهاد در 

مقام مائنوشته شده دربارۀ نثر ق منشآتن ها و یا مقاالت اندکی که پیراموچشم نیامد؛ صرفاً پژوهش
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و یا دیگر وجوه سخن اوست و از این باب که وی نقش مؤثری در اعتالی نثر دورۀ قاجار داشته، 

: 0330خزائلی،  و 3/366، ج1232)بهار،  وده شده استست نمحققان و پژوهشگرا در آثار مختلفِ

96 .) 

  تعاریف
ای است که طی آن، نویسنده یا شاعر برای همایی، استشهاد آرایه طبق تعریف عالمه

پردازد که این شواهد، از آیات نشاندن سخنی که مدعی آن است، به ذکر شواهدی میکرسیبه

ناگفته پیداست (. 166: 0303گیرد )همایی، ، احادیث، شعر تا کالم بزرگان و... را در برمیقرآن

که استشهاد مرز مشخص و روشنی با آرایه تلمیح دارد؛ چه تلمیح اشارتی زیرکانه است که در 

نِ کار بردهباست.  نبعم عینِ ذکرِ تقریباًو استشهاد  استملزم به مراجعه به اصل منبع  ندهآن شنو

وعی سوی دیگر، شنونده را در پذیرفتن موضافزاید و ازهای کالم میزیبایی سو براستشهاد از یک

نونده تعلیمی بر ش تر اثرِبیان روشنکند و بهطرح کرده، ترغیب و تشویق می که نویسنده

واملی ع ابعاد این آرایه در آثار ادبی متفاوت است که این تفاوت، متأثر از حال،اینگذارد. بامی

: میزانِ اشراف نویسنده بر ادبیات گذشته و توانمندی وی در استفاده درست این موارد است نظیر

 جا از این آرایه. هو ب

 منشآتاستشهاد در 

این  در یک بررسی کلی،بحث است. مقام از موارد مهم قابلقائم آتمنشنوع کاربرد استشهاد در 

 شهاد دراز آرایه است انگیزی اعجابطرزبه فراوانی وبه فراهانی،مقام نماید که قائمحقیقت رخ می

 انگلستا در کاری که سعدی آن ر سود برده است. منشآتنش در مجموعه نامسیر اثبات سخ

دبیاتی است بر امقام قائم ان ناظر بر اشرافِگماین ویژگی، بی داده است. شکل دیگری انعکاسبه

روز کرده است؛ ب منشآترسی و عربی در مجموعه یا اشعار فااهدش در قالبِ جمالت و که شو

هایی اهتها و شبهمراه با تفاوت گلستانبا  مقایسه ، درمنشآتدر  استشهاد ۀمنتهی ابعاد و شیو

ین ادر  کند.هم نزدیک و گاه از هم دور میگاه مرز میان این دو نثر را بهدر این زمینه است که 

 .کنیممیها را بررسی تگاه تفاوآن ها ومشابهتنوشتار ابتدا 

مقائم قائل به هیچ نظم و انضباطی نیست؛ به این معنی که قائم ،، در شیوه استشهادمنشآت

چند،  دیده، از گنجینه محفوظاتش، بیتی یا نثریکشانده و ضرورت هر سمتی که مهار سخن را به 

عنوان را به او استشهاد کرده است.ضافه عنوان استشهاد به متن االحاق و به نامهبه  عربی یا پارسی،
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کار گرفته و تالش کرده با تکیه بر آرایه استشهاد، اصل مطلب را در ذهن یک عنصر تعلیمی به

ر اصل ه، باز ادبیات عرب وام گرفتاو ، استشهادهایی که هانامهاز  برخیدر مخاطب ماندگار کند. 

 گار نوشتهنای که به میرزاصادق وقایعبرای نمونه، در نامه آید؛چشم میبه ق دارد و کامالًفوّمتن تَ

حدیث  دو پنج بیت عربی و یک مصراع،، قرآنآیه  نُهکند، به سطر تجاوز نمی 21و بر سرِ هم از 

 و یک اصطالح عربی استشهاد کرده؛ در و یک کنایه سه مَثَلِ سائر عربی، )ص( از پیامبر اکرم

: 0336، مقام)قائم استتنها از یک بیت فارسی برای استشهاد سود برده  حالی که در همین نامه

ه به ای کمثالً در نامه خود گرفته است. ای دیگر، شکل عکس بهاین ویژگی، در نامه (؛96-03

وان استشهاد عنتنها از یک کنایه عربی به -داردوسه سطر و این نامه سی –مخاطبی ناشناس نوشته 

استفاده کرده و در مقابل، دو بیت از خاقانی، یک بیت و یک مصراع از سعدی، یک بیت از 

تشهاد اسیک بیت از شاعری ناشناس را مورد ظهیر فاریابی، یک بیت و یک مصراع از حافظ و

نامه اساساً به هیچ بیت یا  ددر چن منشآت. صاحب (62-66: 0336مقام، )قائماست قرار داده 

رای مقام از زبان ولیعهد بئمای که قا؛ نظیر نامهاستشهاد نکرده است ی و پارسی،از عرب سخنی،

در تمام انضباطی این بی .(020-022: 0336مقام، نوشته است )قائم خان، والی سنندج،اهللامان

ونه برای نم هدفمند نیست. منشآتدهد که جریان آموزش در و نشان می آیدچشم میبه منشآت

 توان در استهشاد به اشعار شاعران دیگر اشاره کرد: به این موارد می

 مولوی: مثنوی .0

 تـرانتقام تــو ز جان محبوب  تــرای جفای تـو ز دولــت خوب

 پوشت چون بودذیل عفو جرم  نیش تو این است، نوشت چون بُوَد

 (63: 0336مقام، )قائم 

 تا گریزد هر که بیرونی بود  اول سرکش و خونی بود عشق از

 (001: همان)

 عبدالواسع جبلی: .1

 زین هر دو نام ماند؛ چو سیمرغ و کیمیا  منسوخ شد مروت و معدوم شد وفا

 (620: همان)
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 سعدی: .3

 صانع پروردگار و حی توانا  اول دفتر به نام ایزد دانا

 (012: همان) 

 گر امید وصل باشد، همچنان دشوار نیست  فراق یار نیست ای که گفتی هیچ مشکل چون

 (312: همان) 

 مگر این پنج روزه دریابی   ای که پنجاه رفت و در خوابی

 (116: همان) 

 عنصری: .6

 ور چه از چوبند هر دو به بود منبر ز دار   گر چه از طبعند هر دو به بود شادی ز غم

 (096: همان) 

 رودکی: .2

 زیر پایم پرنیان آید همی  های آنشتیریگ آموی و در

 (302: همان) 

 حافظ: .9

 در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست  پرست از حال ما آگاه نیستزاهد ظاهر

 (030: همان)

 ای ما راکه سر به کوه بیابان تو داده  صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

 (062: همان)

 انوری: .0

 کاین هنوز از نتایج سحر است  باش تا صبح دولتت بدمد

 (399: همان)
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 فردوسی: .3

 فرازان برانگیز گــردز گــردن  تو با شاه چین جوی جنگ و نبرد

 که کاووس خواندی ورا شیرگیر  چه خواهی ز جان یکی مرد پیــر

 (360: همان)

 گلستاناستشهاد در 

نظم و انضباط مشخصی برخوردار است و این موضوع اما کاربرد استشهاد از  گلستاندر انشای 

از همان دیباچه، خواننده نظم منطقی و  است. گلستانآموزش در شیوه نشانگر هدفمند بودن 

بیشتر ا را ، مبناز غیر یابد که سعدی در استشهادمیکند؛ درا میان استشهادها درک میدستی ریک

که  هم به طریقیسائر در ادبیات عرب نهاده است؛ آنای هلو برخی مث قرآناستفاده از آیات بر 

قول رد و بهترسیم ک گلستانهادها در تمام توان مناسبتی میان نوع استفاده این گروه از استشمی

ت نظم و نثر اساز « متناسب»ای آمده جملگی آمیخته گلستانهایی که در خزائلی، حکایت

د و گیرسرعت خو میبه گلستان هایاننده با روایتلیل، ذهن خوهمین دبه(. 90: 0330)خزائلی، 

باچه کند. اگر دیزودتر کشف میوجود دارد، استشهادها در بیان  انضباطی را که میان حکایات

 آید؛ یعنیچشم میبه گلستانی در سراسر توان گفت این ویژگرا در نظر نیاوریم، می گلستان

 قرآنعربی و یک آیه از  مثلکه سعدی به یک  -درسیرت پادشاهان –ازهمان باب نخست 

فراچشم  انگلستاز استشهاد در تمام مشخصی شکل  مختصر، تغییربا اندکی  ،استشهاد کرده

شمار و شکل ابیات، امثال، روایات، آیات و احادیث تر، . به بیان روشنگیردخواننده قرار می

امالً در با نامه دیگر کاستفاده کرده، درمقایسه منشآتها در در هر کدام از نامهمقام قائمعربی که 

 از آن برکنار است. گلستانو این موضوعی است که  تعارض است

ن نکته هم ای گلستانبا درمقایسه منشآتهای ها و تفاوتالزم است پیش از بیان مشابهت

مقام شود که در آن قائمخصی قلمداد میصورت متنی ش، بهمنشآتمورد توجه قرار گیرد که 

به برخی رجال قابل یا ناقابل ایرانِ عصر قاجار ابراز کرده و از هایش را نسبتها و رنجدلمویه

بسیار هدفمندتر نگاشته شده؛ چه سعدی دقیقاً متوجه نگارش اثری ویژه آیندگان  گلستاننظر، این

مقام رسد قائمنظر میرا تصنیف کرده، ولی به گلستانبوده و آگاهانه  -گلستانموقع تصنیف –

ازه دیده دیگر منشیان تا چه اندنویسی بوده که میها بیشتر متوجهِ موضوع درستدرخطابِ نامه

 ، مخاطب مشخصمنشآت یهاتوان گفت نامهنظر میاند و از ایناز توجه به این مهم غفلت کرده
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شود که دیده می منشآتای در اند. کمتر نامهمدهشمار آدارند و مخاطبان سعدی عامه مردم به

نام خود آن را نگاشته باشد. البته امروز مخاطب هر بهانه دیگر بهمقام از سر دردمندی و یا بهقائم

ی دهد که صاحب مخاطبشناخته شده نیست، ولی فحوای نامه نشان می منشآتهای برخی از نامه

 گونه آغازشمقام اینای کوتاه که قائمت. نظیر نامهاست که نامش برای امروزیان مجهول اس

ید جات کریمه در اسعد اوقات رسگاها: رقیمهصاحبا، قبله»شده نیست: کرده و مخاطبش شناخته

(. 130: 0336مقام، )قائم« و کاغذی که در باب طغیان سربازان الزم بود، به سرهنگ نوشته شد

رسد نظر میبارکه المالئکه استشهاد شده است. چنین بهسوره م01سطری به آیه در این نامه پنج

ی سادگمقام از این حقیقت بهدهد و قائمکه این موضوع، آثار تعلیم را در شنونده کاهش می

 درگذشته است.

، مخاطب استشهادها عامه مردم هستند و نه شخصی خاص. مگر در موارد گلستان در

در دیباچه منحصراً ابوبکر سعدبن زنگی را خطاب قرار داده، با درج  گلستاننادر، نظیر آنچه 

شود و استشهادی از اشعارش، محبت وی را که در دل مردم شیراز ریشه دوانیده، یادآور می

 پادشاه را توصیه به داشتنِ پاسِ خاطرِ بیچارگان کرده است:

 ایه خدا...تا بر سرش بود چو تویی س  اقلیم پارس را غمِ آسیب دهر نیست

 بر ما و بر خدای جهان آفرین جزا...  بر توست پاس خاطر بیچارگان و شکر

 (012: 0336)سعدی، 

 گلستانو  منشآتهای کاربرد استشهاد در مشابهت

شود، دیده می گلستانبا نثر درمقایسهمقام هایی که هنگام استشهاد در نثر قائمیکی از مشابهت .0

ش در ای است که استشهادهایعظیمی از آیات، احادیث و امثله اختیار داشتنِ گنجینهبه درمربوط 

ربی مقام از زبان عشود. آن گروه از استشهادهایی که قائمدیده می گلستانو  منشآتهر دو نثر 

، آنقر، آیات بسیاری از منشآتکه در خدمت گرفته، وسیع و غیرقابل احصاست؛ چنانبه

های مقام، خود طی نامهرؤیت است. قائمعرب مرسوم است، اشعار و... قابل ر زبانهایی که دکنایه

رش را در زبان عربی و درج استشهادهایی در این زمینه به شود، تبحّدیده می منشآتعربی که در 

ا، از پاشان یک رجل سیاسی با محمدعلیعنوها او بهخواننده نشان داده است. در یکی از این نامه

 ( و در این نامه620: 0336مقام، عربی مکاتبه کرده است )قائمبه وقت کشور مصر، رجال

خدمت گرفته است. سعدی نیز در تسلط بر ادبیات عرب استشهادهایی را از زبان عرب به
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دی، گوید )سعاز مقدمه نحو زمخشری سخن می گلستانگونه که در همتاست. آنای بیاعجوبه

گیرد و در جامع ]مدرسه یا محل تدریس[ شهر دختر امیری را به زنی می( و در حلب، 206: 0336

نوان عشود و در دمشق، بهای را باعث میراند که نعره روندهچنان شیوایی سخن میبعلبک به

ا برای دیگران ترجمه کند. شود که سخنش رگوی حاضر میپارسیمترجم بر بالین پیری

دستی گشادهبر زبان و ادب عرب، به تمنشآو  گلستانصاحب توان گفت آشنایی کلی، میطوربه

هم استشهادی که اثر تعلیمی دارد، منجر عنوان استشهاد؛ آنآنان در ذکر آیات و امثله عربی به

 را تا سطح زیادی به هم نزدیک کرده است. منشآتو  گلستانشده و این هماهنگی مرز میان نثر 

، یک زمینه بالغی دیگر هم هاآنت که در شماری از شباهت دیگر این دو اثر این اس .1

تالش کرده در استشهادهایش  منشآتاین معنی که صاحب توجه قرار گرفته است. بهمورد

قام مهم دیده شده است. برای نمونه، قائم گلستانهای دیگری نیز بگنجاند و این روش در آرایه

ا ای از ترکیب کالم رنوشته، ساختار رندانه وردیامامای که به میرزا بزرگ، وزیر نواب در نامه

 دهد:تعریض این بیت حافظ را مورد استشهاد قرار میبرگزیده است. وی ابتدا به

 سلطانی جم مدام دارد  آن کس که به دست جام دارد

خان که جام در دستش است، بایست گفت، میرزاعلیاگر خواجه راست می»نویسد: و می

شیوه  ( و با این026: 0336مقام، )قائم« م داشته باشد که خودش از گرسنگی نمیردیک دانه شلغ

و سدهد. از یکرار میحاکم منطقه جام خراسان را مورد سرزنش قخان، کفایتی میرزاعلیبی

به استشهادی که به بیت حافظ کرده، چنین استنباط کرد که هرکس متولی منطقه توان باتوجهمی

توان او را پادشاه پارس نامید و از سوی خاطر ثروتی که در این سرزمین نهفته، میجام باشد، به

خان را در کفایتی میرزاعلیتوان موضوع عیاشی و بیمی« جام در دست داشتن»دیگر، از عبارت 

توان از متن استشهادی که کرده، آرایه ایهام را گونه میاداره امور سرزمین جام استنباط کرد. این

در  هایی دارد. برای مثال،شود و نمونههم دیده می گلستاندریافت. این طریق از استشهاد در  نیز

عرفی م« در نهایت اعتدال» ،قول ویآمده که سعدی در جامع کاشغر خود را به پسری به گلستان

کند که مخاطبش سعدی است و گیرد. پسرک باور نمیوگویی میانشان درمیکرده، گفت

را  اششود و چون سعدی بخشی از اشعار عربیچند از اشعار سعدی میئتِ بیتیخواستار قرا

ی، )سعد« زبان پارسی استغالب اشعار او ]=سعدی[ به»خواند، پسرک، سعدی را با عبارتِ می

کند،  آنکه تالشی برای اثبات هویتشکند. سعدی، بیگویی متهم میدروغ به تلویحاً( 206: 0336
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( که 206: 0336هم )سعدی، قولِدر عُلی قَعَ اسَا النّموُلّکند که کَمبر استشهاد میبه این حدیث پیا

درازا های دیگر که بیانش بهاز شکنج استشهاد، آرایه طنز و سخره نیز آشکار است و نمونه

 کشد.می

ز قابل طرنکات، استشهادها بهنکاتی برخورد که براساس آنتوان به، میمنشآتدر  .3

ای نجینهمقام، صاحب گاست. قائم گلستانای در مطابقت و همسو با شیوه استشهاد در نثر مالحظه

رج کرده د منشآتعنوان استشهاد در عظیم از محفوظاتی است که بسیاری از این محفوظات را به

ازار زمزمه وبهر دو نثر، فخیم و فاخر هستند و از بیان جمالتی که عوامِ کوچه است. استشهادها در

صر که دوره نثرهای بارد و شعرهای ناوارد ع منشآتاند. این نکته در نثر کنند، برکنار نشستهمی

تر سخنی به کم منشآتآید. در تمام چشم میسر گذاشته، آشکارا بهصفوی و پس از آن را پشت

محصول تراوشات عصر صفوی و پس از آن باشد، استشهاد شده است. زبان سخن و شعری که 

ویای آن کار بسته، گمقام بههایی که قائمابیات و یا مثال -اگر از قید همه درگذریم –در بیشتر 

های بارد عصر صفوی برکنار بوده است. کلی از درج اشعار و یا مثالمقام بهاست که قائم

از شاعران و نویسندگانی انتخاب شده که مقبولیت عام دارند و نثر یا شعرشان استشهادها عموماً 

تر از یشنتوان ب منشآتنظران عیارِ قبول گرفته است. شاید در تمام متن در کارگاه نقد صاحب

 لستانگمشام رسد. صاحب وبوی شعر مکتب هندی از آن بهدو بیت را مثال آورد که رنگیکی

جربه ای چون ادبیات صفویان را ت، هرچند دورهگلستانابیات ناوارد مبراست.  نیز از قبول سخنان و

ا چه رسد به ت ،ارزشِدستی و بینکرده، در دیباچه تکلیفش را در شکنج ایهامی نغز با سخنان دم

مصلحت آن دیدم که در »گونه مشخص کرده است: این استشهاد کند، هاآناینکه بخواهد به 

بعد، نهای پریشان بشویم و مو دامن از صحبت فراهم چینم و دفتر از گفته نشیمن عزلت نشینم

 (.019: 0336)سعدی، « پریشان نگویم...

 گلستانو  منشآتتفاوت در کاربرد استشهاد در 

ترین هایی وجود دارد که به برخی از مهمتفاوت منشآتو  گلستاندر نوع کاربرد استشهاد در 

 شود: آنان اشاره می

ان توان جست، هممقام میهای قائمکه در شیوه و ابعاد استشهاد در نامه روشنیتفاوت  .0

 لستانگین است که شیخ سعدی در کردنی ااز چیزهای توجه»قول فروغی است که گفته است: 

، گویا هبه عاریت نگرفته، بلکه حکایاتی هم که نقل کردعنوان استشهاد[ ]بهتنها از کسی شعر نه
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کالم، حدیث پیغمبر و اگر استشهاد کند، به(. سعدی 00: 0330)فروغی، « ار خود اوستهمه ابتک

 مطلقاً ،عربی و فارسی شهاد به اشعارتدر اسکند و های سائر در زبان عرب استشهاد میائمه و مثل

دهد که سعدی در استشهاد، متوجه این ظرافت، نشان میاق خویش است. اد و خلّتکی به ذهن وقّم

تر این واقعیت است که ذهن خواننده از آیات و احادیث بیشتر متأثر خواهد شد و کالم را صمیمانه

گونه نیست و منشآتش به محلی برای جوالن اشعار دیگر شاعران مقام اینقائمخواهد پذیرفت. 

 نرآقکالم معصومان و آیه ستشهاد بهنیست که ااو متوجه این حقیقت  تبدیل شده است.
ی درج هایمثال خودش هم ز اشعارِدر استشهاد به شعر، گاه اگرچه تأثیرگذاری بیشتری دارد؛ 

ای امهیکی، ن ، شاذ و نادر است.منشآتبا کل در مجموع و درمقایسه توان گفتکند، ولی میمی

اش را که طی آن از تجاوز مأموران خان نوشته و چند بیت از قصیدهمقام به فاضلاست که قائم

 شکایت کرده، برای دوست دیرینش نقل کرده است: در دوران معزولی،

 عــالم همـه دانند که انــدر همــدان است  دل کز برِ من گم شد و پیدا نشود باز

 تا بــاز نگویــند کــه ایـن راز نهــان است  بتوان گفت، بگویمپیداتر از این گر 

 رسوای غمت را چه غم از سود و زیان است  گیرم که زیان آیدم از گفتن ایـن راز

 (69: 0330مقام، )قائم 

، کافی کندبه اشعارش استشهاد می هاآنبه ، موضوعاتی را که راجعگلستانسعدی در  .1

این  برعد از تفاوت، ناظرشاید این بُداند. همه این گروه از اشعارِ مورد استشهاد از آنِ اوست. می

حقیقت باشد که هیچ موقعیتی برای هیچ محققی ایجاد نخواهد شد که براساس آن بتواند میان 

مقام این موضوع درباره قائم لیو ند،دی یکی را ترجیح داده، انتخاب کنویسندگی و شاعری سع

گیری از گنجینه محفوظاتش، در تالش برای جبران این مقام با بهرهبسا قائمصادق نیست. چه

ه فضایی ب منشآتدلیل، همینز مشخصی ایجاد کرده است. بهکاستی باشد که میان او و شیخ مر

تجلی شعر شاعران نامدار و فضایی برای است؛ برای ذکر شواهد شعری دیگران تبدیل شده 

  گمنام.

در  منشآتعنوان یک تفاوت، در شیوه کاربرد استشهاد در سومین موضوعی که به .3

ه بیتی، ، وقتی بمنشآتدر آید، مربوط به ارجاع استشهادهاست. چشم میبه گلستانمقایسه با 

تر، ارجاع بیان امروزیبهشود و شود، گوینده معرفی نمیحدیثی و یا سخن بزرگی استشهاد می

 نظمی پراکنده که پژوهشگر امروزی آن را نخواهد پذیرفت. درحقیقت، هیچ سخنی نیامده است.
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شخص میا مرجع مقام از ادبیات پارسی و عرب گرفته، بدون آنکه قائل هایی که قائمتمام وام

 د این نکته برای فردیاین موضوع، کار را برای خواننده دشوار کرده است. شای ها شده وشود، ر

عنوان یک کاستی مطرح زیسته، به گلستانسال پس از صاحب 211کم مقام که دستچون قائم

های کدام از استشهادها، محل ارجاع ذکر نشده است؛ چه نامهتقریباً برای هیچ، منشآتدر باشد. 

م یا مؤلف مشخصی نا آنکه از شاعر ونادر، بیی در موارد. های عریض و بلندمختصر و چه رساله

ذربایجان، آ»کند که قائل فرد دیگری است؛ نظیر این عبارت: صورت مبهم مشخص میببرد، به

که صحیح است[ شاعر در شود؛ چنانچه ]چناندامغان نمیصحرای مغان نیست و سمنان بیبی

 گوید:می کند،ای را حمل میی که کجاوهوصف قاطر

 پشت سمنان دامغان است ای خدا  قاطر مهدی روان است ای خدا

 (62: همان) 

تر از این اشاره شد، بیشپیش که باره روشن است. چنانتکلیفش در این اما، گلستان

 ؛های سائر در زبان عرب استو مثل کالم معصومان ،قرآنمربوط به آیات  گلستاندر استشهادها 

است؛ چراکه دوست دارد کالمش  کند، معتقدشواهدی که درج میبه ارجاع  گلستانحال، با این

 ستانگلهرگاه در نیاز از ارجاع است، که بی قرآنجز کالم  را از سخن دیگران جدا کند. درواقع،

ده شود، پیشتر قائلش مشخص شهر مقام بزرگ دیگری نقل میسخنی از حدیثی از پیامبر و یا 

 توان توجه کرد:عنوان مصداق میها بهاست. به این نمونه

o  ِارجاع با ذکر اینکه استشهاد، یک عرب گوید: قَدِّمِ الخٌروجَ قَبلَ الوُلوج(

 (.000: 0336)سعدی،  مثل سائر در زبان عرب است، مشخص شده است(.

o الفِطرَهِ فَاَبَواهُ یُهَوِّدانِه وَ یُنَصِّرانِه وَ و در حدیث است: کُلُّ مَولُودٍ یولَدُ عَلَی

منحصراً « و در حدیث است» عبارتِ قائلِ، گلستاندر (. 031: 0336)سعدی، یُمَجِّسانِه

 ت؛ بنابراین ارجاع مشخص شده است.آله اسووعلیهاهللپیامبر اکرم صلی

o اهللِ وَقتٌ، الیَسَعُنی فیهِ مَلَکٌ مُقَرَّب وَ السالم گفت: لی مَعَخواجه عالم علیه

 (.303: 0336ال نَبِیٌّ مُرسَلٌ )سعدی، 

o  سلم که گفت: بزرگترین ولهآوعلیهاهللصلیخواجه عالمدر خبر است از

شت برند و خواجه فاسق را به حسرتی روز قیامت آن بود که بنده صالح را به به

 (.261: همان)دوزخ
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به  شود، مربوطتفاوت دیگری که در شیوه استشهاد میان این دو نثر فاخر دیده می .6

ن ستشهادها امری طبیعی و مرسوم است که طبیعتاً از میزا، تکرار امنشآتدر  تکرار استشهادهاست.

های ا یا رسالههشود که نویسنده، بیتی یا مثلی را که در نامهبسیار دیده می تأثیر خواهد کاست.

ای شود که در نامه یا رسالهپیشین از آن بهره برده، دوباره محل استشهاد قرار دهد. گاهی دیده می

شهادت گرفته و در نامه دیگر، آن را به بخشی از نوشته دیگری را به ، مصراعی و یامنشآتدر 

چیزی نخواستم که در آب و گل تو »تر درج کرده است. مثل مصراع: صورت کامل یا کامل

میرزا های که ببار در نامهچند نامه به استشهاد گرفته است؛ یکمقام آن را در که قائم «نیست

به میرزا بزرگ نوشته ای که بار در آغاز نامه(؛ یک139: 0336مقام، ئمابوالقاسم همدانی نوشته )قا

(. همچنین 616: هماننگار نوشته است )ای که میرزاصادق وقایعدر نامهبار هم ( و یک33: همان)

های گوناگون به ابیات و سخنان واحدی استشهاد کرده ها و رسالهها و یا عریضه، در نامهمنشآت

ان استشهاد عنونگار بهمقام آن را چند مرتبه برای میرزاصادق وقایعبیت که قائم است؛ نطیر این

 (33و  26آورده است: )در نامه شماره 

 سر نه چیزی است که شایسته پای تو بود    من چه در پای تو ریزم که سزای تو بود

 (.002: 0336مقام، )قائم 

 زبان ولیعهد گذاشته، به استشهاد گرفته وبار آن را بر مقام، یکو یا این بیت که قائم

 (.399: همانبار از زبان خود به آن استناد کرده است )یک

 مرغ مسکین چه خبر داشت که گلزاری هست      بوی گل خود به چمن راهنما شد، ورنه

 (102: همان) 

ته، خان گروسی نوشهایی که برای فاضلمقام آن را در بیشتر نامهیا این بیت که قائم

 ( استشهاد کرده است:61: همان)

 به زبان بودی، اکنون به رسول و است و پیام      ها که میان من و آن غالیه زلفآن سخن

 (.060: همان) 

د به این بای ،روایتی دیگر و درتکمیل موضوع تکرار استشهادها در این دو متنِ فاخربه

ها و آوری شده، حکایتباب جمعکه در هشت گلستانسراسر در  که موضوع هم اشاره کرد

نظر محتوا همپوشانی داشته باشند، لیکن در شود که گرچه ممکن است ازدیده میهایی داستان
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ها تکرار سخن و یا بیت دیده نشده است؛ نه تکرار بیتی و سخنی که متعلق یک از این داستانهیچ

 ست. مثالًوام گرفته شده اگران بههاد از دیعنوان استشاست و نه سخنی که به گلستانبه صاحب 

وجود دارد که اتفاقاً  «خلق از آوازهای ناخوش رمندگیِ» هایی با محوریتِستان، داگلستاندر 

از باب چهارم  02و  06، 03های نظیر حکایت آید.شمار مینظر تعلیم یک ویژگی مثبت بهاز

یک از این سه حکایت مشابه کمترین سخنی که بوی تکرار از آن برخاسته باشد، . در هیچگلستان

 صداق دارد.م گلستانشود و این ویژگی برای تمام دیده نمی

که نانشود. چیخ مشاهده نمیش گلستانِتوجهی است که در اما نکته قابل منشآتدر  .2

ه زبان عربی نگاشته شده و جالب اینکست بهصورت یکد، بهمنشآتهای ، برخی از نامهشداشاره 

ر، ان دیگبیمقام از درج استشهادهای فارسی غفلت نکرده است. بهها نیز قائمدر این گروه از نامه

جه وی به بر کمال تو و این ویژگی، ناظرآراسته درج ابیاتی فارسی  های عربی را بهمقام نامهقائم

ازآنجاکه حکایت یا حکایاتی یکدست  گلستان (. در601-626: همان) اهمیت زبان فارسی است

های تفاوت بیان طرح نیست و این موضوع نیز درود ندارد، اساساً این ویژگی قابلوج زبان عربیبه

  توجه است.این دو اثر قابل

 گیرینتیجه

برد و سر میرا در شرایطی نوشت که نثر پارسی هنوز در بالتکلیفی به منشآتمقام فراهانی، قائم

آید. است که نثر از بالتکلیفی بیرون می کرد؛ گرچه هم در این دورهدر مسیر سالمت سیر نمی

فاده از استها بر آن مترتب است، در زمینه که از نظر رعایت آداب زبان، کمترین نقص منشآت

که در این متن هایی ها و آرایهها و رعایت نکات بالغی، راه کمال را پیموده است. سجعآرایه

عدی شمرده س گلستانتابعی از  منشآتها، همین تکیهشود، بارد و ناوارد نیست و براساس دیده می

 توجه قرارحقیقت موردحال، این ایندو یافت. با توان در آن هراشتراکات زیادی را می وشده 

آید که اثر شمار میها یک عنصر تعلیمی بهمیان آرایه نگرفته که آرایه استشهاد در

آید. چشم میبه منشآتو  گلستانشود و این ویژگی در دو نثر دهندگی در آن دیده میآموزش

ست و تا ا گلستانتا چه اندازه متکی به  منشآتدر  این آرایه تعلیمیکه  دیگر اینکه موضوع

ده که شدر تعریف استشهاد گفته رار نگرفته است.توجه قاندازه با آن مغایرت دارد، موردچه

ب فهم بهتر مطل طوری که بهعبارت است از درج مثال، آیه، روایت، حدیث و... در یک متن؛ به

ع انتقالِ موضو ،زمینه این تعریفدر پس نویسنده کمک کرده و در اثباتش نقش داشته باشد.
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همچنین در کتب بالغت، مرز  وجه شده است.ها تشود که در مقاله حاضر بدانآموزش دیده می

ر درج د منشآتکه در این بررسی مشخص شد، چنانمیان استشهاد و تلمیح تبیین شده است. 

 رپذیریمرزها سطح تأثی هایی است که ایندارای مرزبندی ،گلستانآرایه استشهاد، در مقایسه با 

ینکه ا دهد:نکات تعلیمی را نشان میرائه کند و میزان اروشن می گلستانرا از  منشآت صاحب

؛ کنداز هیچ قاعده و نظمی پیروی نمی گلستانگرفتنِ استشهاد، برخالف خدمتدر به منشآت

 -منظور آگاهی خوانندهبه-گونه به استشهادهایش، ارجاع دهد و اینبدون آنکه  منشآتاینکه 

 اده کردهتکرار از یک استشهاد استفبه ،منشآتخطی میان اشعارش با دیگران ترسیم کند؛ اینکه 

ویژگی  این گلستانآنکه در حالاست؛  منشآتدر  ... بخشی از فرایندِ آموزشی آرایه استشهادو

احب خدمت گرفته شده، صبه منشآتاستشهادیی که در  یک مصداق هم ندارد. دیگر اینکهحتی 

ترتیب از اثر آموزشی به مخاطب عام دارند که گلستاندهای مخاطب خاص هستند و استشها

جوهی در شمار و شده است. این موارد گلستانکاهد و درمقابل موجب تأثیر تعلیم در می منشآت

، مثل منشآتصاحب یاد کرد. ازسوی دیگر، « هاتفاوت»عنوان با  هاآناز توان که میاست 

عوامانه،  از بیان استشهادهایمند بوده و از محفوظات ادبی بهره از گنجینه عظیمی گلستانصاحب 

با نه است که گواین است. گلستاندریغ تحت تأثیر که بی دهاجتناب کر منشآتبارد و ناوراد در 

آورد  نظر در انگلسترا از  منشآتری توان خط روشنی از میزان تأثیرپذیمیها تکیه بر این ویژگی

 شان داد.و میزانِ اثر تعلیمیِ آرایه استشهاد را در هر دو متن ن
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 )سه جلد(، چاپ چهارم، انتشارات زوّار: تهران. شرح زندگانی من(. 0300 )مستوفی، عبداهلل .00

 سیاسی ایران، چاپ دهم، انتشارات بنیاد: تهران.(. تاریخ اجتماعی0309نفیسی، سعید ) .01

 چاپ دهم، انتشارات هما: قم. فنون و صنایع ادبی،(. 0303الدین )همایی، جالل .03

 

 

 

 

 

 

 

 

 


