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  حرك  استعاري خیامی ؛ تبیین چرخش گفتمانی
 «تركیب طبایع تا تركیب پیاله»از  »

 
 

 * دیده كودهینقی )سینا( جهان 

  انشج م  کنرم شبان و ا باات فا سیت  انشگاه فر وسی مشهد

 رضا نیکوییعلی

  باات فا سیت  انشگاه گاالن انشاا  شبان و ا

   چکیده 

ش قرن هفنم تا نهم هجرم( اكل تد يج    ط ل سه قرن )امثابة يک گفنةان بهخاامات به
گذا م و    ساخنی  يال گی و  يالكناكی گرفنه و با نقاط عطف تا يخی و اقلاةی عالمت

و ن ع اسنعا ات  مدا ان به اا   اسنداللت پرسزبرساخنه اده است. واکنز اديد اريعت
هام فلسفی     و   باانگر اين است که خاامات با پرسز« ترکاب طبايع» باعی مشه   

 نبال به« ترکاب پااله»گارم  باعی مدا  آغاش اده است. اكلهژم ناک ادن گفنةان اريعت
و گرم با چر  ساشم ک شه/ پااله با طبايع/ بدن و چر  ک شه)جانشان« ترکاب طبايع» باعی 

هام فلسفی ت کالمی  ا به مق الت خ اهد پرسزفلک( حاکی اش حرکنی اسنعا م است که می
گارم اين اسنعا   بناا مت    ط ل چند قرن  باعاات اناخنی تبديل کند. با اكلشيبايی

وج م و جست«  باعاات سرگر ان»ت ان مسئلة ا  . با اين نگاهت میبساا م ساخنه می
هام معاصر و شا   ذهن که مباحثی مسنیدث و برخاسنه اش ايدئ ل ژم ا «  باعاات اصال»

مثابة مكاناسةی  باعاات سرگر انت به  واقع ام  يگر تیلال کر . گ نهاندت بهانسان مد ن
آو   و  باعاات سرگر ان اش پ ای اش مؤلف اثرت به مؤلف گفنةانی  وم می فاعیت با چشم

                                                                                                                  

 sina4801@yahoo.comن يسند  مسئ ل:  *

 47/44/4097تا يخ پذيرش:   0/7/4097تا يخ   يافت: 
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 باعی  هد.    اين ن انا ت با   يابی سفرِ جفتبر میهام  و گفنةان  قاب خباشم  ال
مثابة حرکنی اسنعا م و گاا ش م اجهة چها  گروهِ به« ترکاب پااله»و « ترکاب طبايع»

ساشان  باعاات خاا  گان و مجة عهکنندمدا ان و کالماانت م  خانت ااعرانت و تدويناريعت
ی الت سه قرن خاامات نشان  ا ه ا  . ها و تا   گسست باعیت تالش میبا اين جفت

آنچه که بر  باعاات خاامی    ط ل چند قرن افاو ه اده استت   واقع اش الگ م باشم حاااه 
هايی است که کند. تا يخ خاامات تا يخ م اجهة تخال جةعی با اسنعا هو منن پاروم می

هات ساشمهات نظارهج اباه کنند. خاامات با انباات تفسارهاتهام منناقض  ا ت لاد میپرسز
هام  يگر ساخنه اده است. اگرچه ها علاه اسنعا هها و ت لاد اسنعا هتكثار سل لیِ اسنعا ه

هام خاامی نا يک هام گفنةان خاامات به پرسزج م   شمانی اسنعا هوت ان با جستمی
خصات مفه می با گفنةان ا ادت  ابطة عةر خاا  با  باعاات نه  ابطة مؤلف با اثرت بلكه  ابطة

 است.

 خااماتت ترکاب طبايع ت ترکاب پاالهت  ت  يکت گسست گفنةانی.  هاي كلیدي: واژه

 . مقدمه  9
عروضی و شمخشرم که عةر خاا   ا    سخن کسانی هةچ ن اب الیسن باهقیت نظامی 

ات  .  نةیاندت نشانی اش ااعر ب  ن او  يده و اش شندگی او گفنه اش نا يک مالقات کر ه
تت ان    طترح   خ ان  ا میمخالف« اخصات مفه می»گرفنن هام اكل نخسنان نشانه

هتم    عصترم کته فلستفه     متدا ت آن هام فلسفی او    تقابل با گفنةان اريعتپرسز
سانا که خاا  او ترجةة خطبة غرام ابن(. 09: 4077) .ک: نصرت پاروان شيا م ندااتت  يد 

الهاتات  و  وايتت نةتا ين خ انتدن    ( 44: 4077)ذکاوتی قراگالت ت  ت  انس ا اسنا  خ   می
ناتا مؤيتد هةتان مرشبنتدم و     ( 447ت    441: 4014)باهقتیت     آخرين لیظات حاات  افا

سانات فخر  اشم و خ اجه نصار که گاهی چنتد  خ انی است. ظاهراً ناا مانند ابنمخالف
ت. اينكه نا يتک بته هشتنا  ستال     اندت اهنةامی به اعر گفنن نداااعر ) باعی( سرو ه

تترين جُنتگ   هاچ اثرم اش ااعا  خاا  يافت نش   و سرانجا     اواخر قرن اشم با گ
به خ   اخنصاص  هتد  « معانی عةر خاا »بابی  ا     المجالل  نزهة  باعیت يعنی کنا 

ستالت   414تر آنكه پس اش ت بساا  عجاب است و اگفت(171ت  174: 4071)خلال اروانیت 
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 يابد.سبک او    ا ان و آذ بايجان  ونق می
اواخر قرن اشم و اوايل هفنمت شمان تدوين و تب يتب م ضت عی  باعاتات استت.     

هتايی    ايتن   و مجة عته  سرايان ايران    هةان  و ه ظه   کتر ه ترين  باعیبرجسنه
وحتدم  ا  يت ان  باعاتات  انتد؛ ماننتد   اند که تةاماً   بر ا نتد   بتاعی   و ه اكل گرفنه

ترين جُنگ  باعاات    هةتان عصتر تتدوين اتده     عطا . با گ ممخنا نامه کرمانی و
جةال خلال اروانی. قراينتی وجت    ا   کته    ايتن  و ه اتا         المجلل نزهةاست: 

اش ناستت ت اتا   مستلط استت.       خاا  ت ااعرم که تا پاز اش اين نشانی اش اتاعرم  
 ا ن به سبک خاا  ت کته     مر   ايران    جهت با تر يد حةلة مغ ل و کشنا  فاجعهبی

اتدگی  ا  .     گ يد ت باشنرين تأثار  ا    اين کان نیاش تراژيک ب  ن حاات آ می می
هتات  بندم م ضت عی آن ها و  سنهخ اهند با ثبت  باعیقرن هفنمت تدوينگران  باعی می

 لاتل  ا سرگر ان صرفاً بهسامانی  باعاات  ا حل کنند. وج    باعاات مُشاع  يمشكل بی
هام ها ناست.  باعاات سرگر ان خبر اش باشم  الاانباه کاتبان    نسخ و کنابت  باعی

مثابة مكاناسةی  فاعیت مؤلتف   هند.   واقع  باعاات سرگر ان بههام  قاب میگفنةان
ةتان  به هةان  لال اگر  باعاتات ناستاش بتا گفن    4کنند.گفنةانی  ا جانشان مؤلف اثر می

 افنا ند.ها مینا  خاا  بر سر شبانبهادندت ظاهر می« نقا  خاامی»غالب با 

 . مسئلة پژوهش   9 -9
آنچه    ط ل سه قرن )اش اواخر قرن اشم تتا قترن نهتم( بترام گذاتنگان    تب يتب       

هتا  ا  کته آن ها ب  ؛ چنتان ادت معانی و مضامان  باعیم ض عی  باعاات مهم تلقی می
اثبتات اصتالت   »کر نتدت نته لاومتاً    بنتدم متی   سنه«    معانی  باعاات خاا »ذيل تعبار 

هتام معاصتر و   ام است برخاسنه اش ايدئ ل ژمنظريه«  باعاات اصال»نظرية «. ها باعی
« انستجا  و انديشتة مؤلتف   » نبتال  شا   ذهن انسان مد ن غربی که    هر اثر هنرم بته 

 تعبار ماشل ف ک : گر  . بهمی
بنتدم  ا  کنتد و کتا کر  طبقته   ها ايفا متی لف نقز معاّنی  ا نسبت به سخننا  مؤ

 هد که اةا  معاّنی اش من ن گر آو م ات  ت  کند. چنان نامی امكان میتضةان می
ها تعاان ا   و اش آن ماان برخی من ن حذف ات   و   مقابتل منت ن    حدومرش آن

 .  (71: 4039) يگر قرا  گار  
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اناستی جديتد هتمت     هد که خاا نشان می«  باعاات اصال»و ناکا  پايان ماجرام بی   
هام بساا ت نن انست اين معضل  ا حل کند؛ شيترا بتدون   نظتر گترفنن      غم ک ازبه

 باعاات است؛ « طرح و انسجا »و « مؤلف واحد» نبال ايد  تك ين تا يخی خااماتت به
هتام منعتد    ها و  گته هات گسستزمثابة گفنةانت   بر ا ند  تنکه خاامات به  حالی 

 ستد  ت نه مُدعام اصالت  باعاات به باّنه می«ااعر/ مؤلف واحد»است و با ا جاعز به 
هتا و  خت   گی پا چگی و انسجا  به سرانجا . تبا اناسی خااماتت چتان  و نه ايد  يک

هتا تیت ل و  گرگت نی       کنتد. يكتی اش ايتن گسستت    هام نهان  ا برمال متی گسست
ايتن  «. اتناخنی شيبتايی »بته وجته   « فلسفی»خاامی است؛ يعنی تی ل اش وجه   ت  يک

تد يج    ط ل  و قرن هفنم و هشنم سبک خاتامی اتكل   تی ل سبب اده است تا به
بگار  و به صدايی مسلط بدل ا  . برام نشان  ا ن اين تی لت سفر  و  بتاعی  ا کته   

 کنام.  بال میوگ  هسنندت    سه قرن  نام با هم    گفتگ نهبه
  باعی اول:

 آ استت « طبتايع » ا نده چت  ترکاتب   
 

 وکاستت باش اش چه سبب فكندش اند  کم 
 

 گر خ   ناامد اين بنات عاب کِراستت 
 

 و  ختت   آمتتد خرابتتی اش بهتتر چراستتت 
 

  باعی  و :
 کته   هتم پا ستت   « امپاالته »ترکاب 

 

  ا   مستتتتبشكستتتنن آن  وا نةتتتی  
 

 ش سر  ستت چندين سر و پام ناشنان ا
 

 اش بهر که پا ست و ش بهر چه اكستت  
 

 . پیشینة تحقیق2 -9
ج م  باعاات خاا     منابع کهتنت  بتاعی اول )ترکاتب طبتايع( جتاء      واش نظر جست

اولان کشفاات   با    باعاات خاا  است. اولان کسی که اين  باعی  ا هةراه با  بتاعی  
انا   و  استت کته   ک فسكیت ايران( معرفی کر هت ژوالعبا مرصا  يگرم )ضبط    

عةتر خاتا  و   »اناستیت يعنتی   ش    اولتان مقالتة معنبتر خاتا     4271 / 4391   سال 
حال خاا  و  باعاات منس   بته او    منتابع کهتن گفتت     ت اش ارح« باعاات سرگر ان

فخر  اشم ت سط  الننباههةان  باعی     هة سی اةسی با کشف (. 29: 4032)مارافضلیت 
اناسانی  ا که  نبال  باعاات اصال ب  ندت بته خت   جلتب    با   يگر ت جه خاا  مان مت
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« اش ختااين ترکاتته »تتتاکن نت میققتانی هةچت ن مانتت م    مقالتة     4271کتر . اش ستال   
 می بتا  (ت علی  انی    4011) نقد و بر سی  باعاات خاا (ت میسن فرشانه    4001)

قاضتی  »(ت مارافضتلی    مقالتة   4072) دمطربخانة  اا(ت هةايی    مقدمة 4039) خاا 
  باعاتات خاتا     منتابع کهتن    ( و    کنا  4034« )الدين اصفهانی و  باعاات اونظا 

(   بتا   تبتا  و   4030« )پاشانة ترجةة  باعاتات خاتا   »الرس ل    مقالة ( و ابن4032)
پا ستنگی   انتد. امتا   بتا     هام منعلق به اين  باعی مطالب مهةی  ا ذکتر کتر ه   وايت

اناسی  ا  وان کنتدت جتا   ت اند شاوية تا يكی اش خاا  باعی اول و  و  که چگ نه می
 الننباته هتام  الدين هةايی مبنی بتر اينكته    يكتی اش نستخه    ااا   ک تاه تا يخی جالل

 باعی اول آمدهت تاکن ن تیقاق مسندل و  قاقتی  « حاااة» باعی  و  )ترکاب پااله(    
 ا ائه نشده است.

 رباعی تركیب طبایع و تركیب پیالهشناختی جف . تأویل رتوریک و نشانه2
قت يعنی حدو  هفنا  سال پس اش مرگ خاا ت 141مرگ فخر  اشم    سال پاز اش سال

ق( ااعر بت  ن خاتا    172)تألاف  القصار خريدة و پس اش اينكه عةا  اصفهانی    کنا 
( ت   431ت  430: 4073آو   )اصفهانیت  و مینا  ابهکند و چند اعر عربی  ا  ا طرح می

ت ان اين ااعا   ا آغاش خاامات  انست ت فخر  اشم يک  باعی  ا بتا نتا  عةتر     که نةی
   تباتان   علتی بعتض االسترا     رسللة التنبيا   پرسشی بناا ين    فصل س   مثابةخاا  به
 ا بتر ستر   اش الهآو   که هةان تصةام او پس اش هفنصد سالت هم  سمی« معا »مسئلة 

-ترين سندم تبتديل متی  ترين و اايد مسنندانداش  و هم اين اثر  ا به قديةیها میشبان

کند که اش  باعی خاا  سخن گفنه است. فخر  اشم با اسننا  به  باعی عةر خاا  پرسز 
نتد )بته    امتی « ِانّ هذه االشكللَ تُبلدرُ افهلم اكثِر العقاء  »برانگاام  ا که خ   آن  ا چالز

(ت به نثتر عربتی و ستپس بته نظتم فا ستی طترح        014: 4034نقل اش اب الةجد تبريامت 
   کند:می

و ثمّ ههنل حصلَ سؤالٌ  مشكلٌ، و هو اَن يُقلل: خللق هذه االبداِن هل ل  عنلية بهال او لاي    
ين؟ و ِان هل عنليۀ، فكيف اَبطلهل و رَدّهل الي اسالِل الاالفل  ل  عنلية بهل؟ فِلن حصل ل  بتدبير

 قلنل لي  ل  عنلية بِلصءِحهل، فكيف خلقَهل و كيف اعتبرَ جميع انواع العنلية فاي تلليِقهال؟  
 (.جا)هةان
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و نظتم عةتر الخاتا  هتذا الةعنتی      »آو  : سپس با قاد اين عبا تت  باعی خاتا   ا متی  
 بالفا ساةت فقال:

 بتتاش اش چتته ستتبب فكنتتدش انتتد       آ است« طبايع» ا نده چ  ترکاب   
 وکاستکم

 «و  خ   آمد خرابی اش بهر چراست    گر خ   ناامد اين بنا عاب کِراست

اش ختااين  »هتام خت      مقالتة       سلسله گتاا ش  4001با  مان م    سال نخسنان 
 ا معرفتی   رسللة التنبي  علي بعض االسرار المُودعة في بعاِض سُاوَر القاران الع ايم    ت «ترکاه

و ن ما   »عبا تی نقل اده استت:  »س اش ذکر  باعی خاا  چنان کند.    اين نسخهت پمی
 :ايضلً علي االسكندراني بللعربي  فقلل

 قَدْ  کَّبَتتِ  الطبتايع القصْترَ جَةاتل     
 

 لِم خَرَّ َ بالنُقصِ قَلاالً فَقلاتل؟  
 

 إن جاءَ معاباً فَلِةَن  يُعْرَفُ ]عَاتب[ 
 

 او جاءَ ملایاً فَلِةا هَتد  خلاتل؟   
                 

 (72: 4001)مان مت 
ت الننباته چرايی افاو ن اين  باعی عربی که به وشن  باعی فا سی هم سرو ه اده به 

استنا   ا ه اتده   «  ا نتده »نااش به تیلال  ا  .     باعی خاا ت خ   آ اسننِ ترکاب به 
 ا العبت مرصا گ يا منرجم عربی هةچ ن صاحب «. الطبايع»است؛ اما     باعی عربیت به 

خ اسنه است که خاتا   ا فتر م  هترم و طبتايعی جلت ه  هتد       بر اين باو  ب  ه يا می
 هد کته ماتلِ گفنةتانی چگ نته     نشان می الننباهتصرف    و خل(. 411: 4030 س لت )ابن

بتر اصتل و   « امحااتاه »اتكل  هام خ    ا بر من ن مخنلفت حنی بته نةا ها و اسنعا ه
آنچه که به  باعاات خاامی    طت ل چنتد قترن افتاو ه     جعل واقعاتت با  کر ه است. 
کند. چه بستا يتک  بتاعی    پاروم می« باشم حاااه و منن»ادهت   واقع اش هةان منطق 

« اصلی»تد يج    گروه  باعاات  باعی  يگرم ذکر اده باادت ولی به« حاااة»ابندا    
النفات بته ايتن بتاشم    بی «مدا  و طالب انسجا اصالت»قرا  گرفنه است؛ اما ايدئ ل ژم 

  نبال مؤلف واحد و اصالت  باعاات است.  ا  و برساخنهت به نباله
آو   و سپس هةان پرستز  ا بتا  بتاعی    فخر  اشم سؤال فلسفی  ا ابندا به نثر می

 ستد و بعتدها   کند. با اين کا ت عةالً تبا  اين سؤال به انديشة خاتا  متی  خاا  تكرا  می
هتات پاكتان    هتد. اش نظتر آن  ان  باعی  ا  سناويا نقد خاا  قرا  میالدين  اشم هةنجم
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س م اريعت است. اايد اين ستؤال باتانگر متاجرايی بااتد کته         اک اين  باعی به
که اب الیسن باهقتی  شمان حاات خاا      ا ه است: تقابل انديشة غاالی و خاا ؛ چنان

) .ک: ذکتر کتر ه استت     الیكةهص ان ةةتن   کنا   وا ام اش اين تقابل  ا تةثالخاطره

گانتة  اكلی    آخرين مسئله اش مسائل باستغاالی هةان سؤال  ا به(. 440: 4014باهقیت 
اتا    ق(      ّ انديشة فالسفه طرح کر ه است. غاالتی بته  033)تألاف  الفالسفهتهافت

ل بت  ن  اگر گ يند  لال عقالنی بتر میتا  »ن يسد: طرح و نقض سخن فالسفه چنان می
ها بر خدام تعالی کندت به هةان ص  ت که میال ب  ن اين صفتها  اللت میتنحشر 

. او بعتد  (210: 4094)« خ اهم که  لال خ    ا آاكا   ساندمیها  هد اش آن ا نشان می
وجته معقت ل ناستت و    هتاچ باشگشت معدو  به»ن يسد: اش ذکر  اليل فالسفهت چنان می

تر ب  ؛ يعنتی  گر   که پاز ج   است؛ يعنی م ج   به حالنی باشمیگر   مآنچه باشمی
 (. 211)هةانت « گر  به مثل آن حالت باشمی

کنتتد کتته ام ااتتا ه متتیحااتتاه امبتته مستتئله طربخانتتة  اتتادمهةتتايی    مقدمتتة 
 ن يسند:  ترين چالز اين مقاله ناا است. ايشان میمرکام

اش يک  باعی  يگر هم اش  اشم[    حاااهفخر  الننباه   بعضی نسخ اين  ساله ]
بتا اختنالف    بعضتی    ‘ جهانگشام ج ينی و تا يخ وصاف’اند که    خاا  ن انه

 ناا آمده است. 432کلةات و    طربخانه عاناً به اةا   
 که   هم پا ست« امپااله»ترکاب 

 

  ا   مستبشكسنن آن  وا نةی  
 

 چندين سر و پام ناشنان اش سر  ست 
 

 اش بهر که پا ست و ش بهر چه اكست 
 

 يگترم اش  بتاعی اول    حااتاة آن  بتاعی      2مثابة و ستا ن چرا بايد اين  باعی به
است؛ يعنی  بتاعی  و   « جانشانی و اسنعا م»باايد؟  ابطة اين  و  باعی اش سنخ  ابطة 
    0کنتد. عةتل متی   0«اممعرفت شمانته »مثابة اسنعا ه اش  باعی اول است.  باعی اول به

 باعی اولت پرسز فلسفی مسنقاةاً طرح اده است. به هةتان  لاتل فختر  اشم وقنتی     
 اند باند؛ شيرا میآو  ت نااشم به هاچ تأويلی نةی باعی خاا   ا پس اش طرح پرسز می

« اتناخنی شيبتايی » باعی خاا  ترجةان هةان پرستز استت. امتا  بتاعی  و  اش نظتا       
اتناخنی  بتاعی اول  ا آاتكا      واقع  باعی  و  وجه شيبتايی کند؛  ام پاروم میويژه
 کند. آنچه     باعی  و  اهةات  ا  ت  ابطة انسجامی  و بات است:می
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 :بات اول
 که   هم پا ستت « امپااله»ترکاب 

 

  ا   مستت بشكسنن آن  وا نةی 
 

و « ن وا ندااتن »ت «اكستنن »ت «هتم پا ستنن پاالته   ترکاب به» واژگان اين بات يعنی
 کند که ا امة سخن  ا    بات  و   نبال کند؟چگ نه به خ اننده کةک می« مست»

 چندين سر و پام ناشنان اش سر  ستت 
 ج

 اش بهر که پا ست و ش بهر چه اكستت  
 

شمان بتر وجت ه پا ستت و گسستت     هم« ترکاب پااله»و « ترکاب طبايع» و ترکاب 
ات  ؟ اتن نده يتا    چته چاتام پُتر متی     اللت  ا ند. اكاف بان  و بات  باعی اول با 

 است؟  « بدن»فهةد پااله هةان خ اننده چگ نه می

 هاي خیامی . ارجاعا  استعاري و استعاره3
ت نها  است. پرسز فلسفی   «  ا نده»    باعی اول ) ا نده چ  ترکاب طبايع آ است(  

 ا « بتدان ا»قت ل فختر  اشم   کالمی  باعی اين است: وقنی خالق  ترکاتب طبتايع يتا بته    
افكنتتد؟ کاتتفَ ابطلَهتتا و  َ ّهتتا التتی وکاستتت متتیآ استتتت چتترا  وبتتا ه آن  ا بتته کتتم

آمتده  « پاالته »ت ترکاتب  «ابتدان »يا « طبايع»جام ترکاب السافلان؟     باعی  و  بهاسفلِ
 ا  . اين جانشانی    حكم يتک حرکتت و  اللتت استنعا م      1است که وجه انضةامی

مثابة پاالهت ک شه يتا جتا .  باعاتات      گفنةان خاامات: بدن بهام بناا ين  است؛ اسنعا ه
ج  کر  که براسا  هةان اسنعا   مفه می ستاخنه  وت ان جستفراوانی  ا نا  خاا  می

   «  ا نتده »اكل پا و يتک بته کلةتة    است که به« مست»اند.     باعی  و ت نها  اده
هم براسا  هةتان مفتروض ستاخنه    کند. برخی اش  باعاات خاا    باعی اول ااا ه می

    بتاعی اولت استنعا    يگترم آاتكا      «. خاکم به  هن مگر ت  مستنی  بتی؟  »اده: 
بنتا يتا   »ا   که باش    گفنةان خاامات يک اسنعا   مرکام استت: تشتباه بتدن بته     می

ات   کته بتا کلةتة استنعا م      اين اسنعا ه شمانی به گاا   گفنةانی تبديل می«. ساخنةان
قصتر و  »اسنعا   بدنِ    حتال شوال و اضتةیالل يتا    «. خرابی»خ   : ا ند می يگرم پ

  و به ويرانی و ناب  م  باعاات بساا م  ا نا  خاا  ساخنه است:« کا 
 آن قصر که جةشاد    او جا  گرفتت 

 

 آه  بچه کتر  و  وبته آ ا  گرفتت    
 

 گرفنتی هةته عةتتر   بهرا  که گ   متی 
 

 فتت  يدم که چگ نه گ   بهرا  گر 
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استت کته   « استرا  »هستنند. هةتان   « اسرا  فنا»ام تص يرم اش گ نههر  و  باعی به
شنتد.  پا ند می« مرگ»هام گفنةان خاامات  ا به مفه   کان نی بخز عظاةی اش اسنعا ه

« 1ثنت ينی »برانگاا خاا ت غار اش باشنةايی اسرا  فنا و ااا ه به امر عبثت به پرسز چالز
مدا  و ص فاانه امرم مسلّم است: ثن يت  وح و بتدن.  فنةان اريعتبر  که    گ اه می

اين ثن يت با ها آماج نقد گفنةان خاامات قرا  گرفنه است؛ شيرا بترعكسِ  و گفنةتان   
 اند يا بتدن  ا  فشا   و يكی  ا قفس  يگرم می يگر که بر تقابل  وح و جسم پام می

تا پرند   وح آشا  ا  ت خاامات بتدنِ   کند که میك   به فناستخانة پ االی معرفی می
 انتد.  متی « بتا  اننروپی فاجعته »س م مرگ  ا يک    حال تخريب )پار ادن( يا بدن به

کته معطت ف بته    « شمانِ مَعا م»ت  َ   ا    مقابل «آگاهیمرگ» و برام فرا  اش  نج اشاين
کنند مات ظه   می هد؛ به هةان  لال  باعااتی    خااشمان بعد اش مرگ استت قرا  می

 ند:که آاكا ا    تقابل با معا 
 خ   که به شير گِل بسی خ اهی خفتت می

 

 هةد  و جفتت  فاق و بیم نس و بیبی 
 

 شنتها  به کس متتگ  ت  ايتن  اش نتتتهفت  
 ج

 هر الله که پتتتژمر  نخ اهتتد بشتكفت   
            

 (74ت  74: 4011)هدايتت 
گار ت  ابطة تقابلی بان معا  و تفكر خاامات اكل می وقنی    قرن هفنم هرمن تاک

ستاش  کته   هتايی  ا برمتی  اكل سلبی اسنعا ها  . اين  ابطة تقابلی بهخاامی برقرا  می
يا  کر .   واقع سؤالی  ا که خاتا      بتاعی   « بدنةند»هام ها به اسنعا هت ان اش آنمی

کستی چاتام  قاتق و ظريتف     : »تت ان نةتايز  ا   کندت به اين اتكل متی  اول طرح می
گ نته  ام ايناكل اسنعا هت اند بهاين گاا ه می«. کندساش  و آن  ا  وبا ه خرا  میمی

 بااد:
 شنتدش آفرين می جامی است که عقل

 

 شنتدش صد ب سه ش مِهر بر جبان می 
 

 گر  هتر چنتان جتا  لطاتف    اين ک شه
 

 شنتدش ستاش  و بتتاش بر شمان میمی 
 

اناخنی  باعی  و  ستاخنه نشتده استت؟    اعی براسا  هةان نظا  شيبايیآيا اين  ب
کنند   باعاات خاتا ت پتی بتر ه    کننده و چه    مقا  تدوينگذانگانت چه    مقا  ت لاد

ست. اگتر    طت ل سته قترن کستانی هةچت ن       ب  ند که اين گاا ه يک گاا   خاامی ا
اهلل ولتی   برابتر   ولد و ااه نعةتت انالدين اصفهانیت سلطالدين  اشمت سنايیت نظا نجم
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چالز  باعی اول واکنز نشان  ا ه و اسنعا   بدن و ساخنةان اين  باعی  ا بته مستئلة   
 اندت هاچ جام اگفنی ناست.معا   بط  ا ه

 «اترا  »اسنعا    يگرم که سبب پا ند و انستجا  ايتن  و  بتاعی اتدهت استنعا        
 باعاتات خاتا ت  بتاعی    « تب يب م ضت عی »  است. قدما براسا  هةان ن ع اسنعا ه  

 هد کته چترا   اند. انسجا   و بات  باعی  و  نشان میقرا   ا ه «خةريات» و   ا ذيل 
ت فرام اتی و پنتاه بتر ن بته اترا ت منشتأ       7« َ  غناةتت اتةر ن  »   گفنةان خاامات 

باتانگر  « هترکاتب پاالت  »بته  « ترکاب طبتايع »ها اده است. بنابراين تبديل آفرينیاسنعا ه
کنتد.  مفروضات گفنةان خاا  است که بدنِ    حال اضةیالل  ا بتا اترا  متداوا متی    

کته  انتد؛ چنتان  هم  بط  ا ه گرايیهام بدنةند گفنةان خاامات  ا به مذهب ذ هاسنعا ه
 اند:  گفنه

خاا  طبق تعالام مشّائاان    آغاش معنقتد بته هات الم اولتی بت  ه و ماننتد بت علی        
کر ه است؛ اما آخر به مذهب ذ ه گراياده ]...[ حال اگر جسم ا    میمذهب ذ ه  

انسانی مثل ک شه و پااله و خم و قدح و جا  باادت  وح هم که طبق نظر اصتیا   
ذ ّهت جا جسم لطاف چاا  يگترم ناستتت قابتل تشتباه بته اترا  خ اهتد بت           

 (.94ت  39: 4077)ذکاوتی قراگال ت 

  . چرخش گفتمانی   4
اول ناظر به هسنة انديشگانی  باعاات خاامی است و  بتاعی  و  نةت  ا  وجته     باعی 
اتناخنی  طنان و تأويل شيبايی« ترکاب پااله»اناخنی آن. به عبا ت  يگرت  باعی شيبايی
تر ااا ه اتد کته قترن هفتنم  ا     و طرح  ت  يكی ن  است.  پاز« ترکاب طبايع» باعی 

 (.10: 4071 ) ياحیتاند عصر  باعی هم نا  نها ه

ال اقع جريانی مشخصة اين قرن آاكا ايی کامل خاا     صینة  باعی است. و فی
آغاش اتده بت      قترن هفتنم بته کةتال        ت   اين  ابطه   تکه اش اواخر قرن اشم  

ا   و ااعران بساا م به تقلاد اش خاا   بتاعی   سد.  باعاات خاامانه بساا  میمی
البنته بته پتذيرش و بستط افكتا  خاامانته کةتک         گ يند و اوضاع اجنةاعی هممی

کند. اباهت بان  باعاات اتاعران ايتن قترن و  باعاتات خاتا  باعتث       فراوانی می
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ا   تا     واوين اين  و ه  باعاات خاا  و    نسخ بعدم اش قرن هفنم خاتا ت  می
ه  باعاات ااعران اين  و ه  ا باابام. اش اين قرن به بعد است که کنجكاوم و ت جت 

هتايی اش  باعاتات او تهاته و    ات   مجة عته  ا با نسبت به  باعاات خاا  باعث می
 (. 10: 4010)اةاسات تألاف گر   

کته بتاوج     اناسی خاامات مت اجهام؛ چنتان     اين قرنت با هژم ناک ادن شيبايی
)عطتا ت  ت نامته الهی اةنی آاكا  عطا  با خاا  و حنی باشتا  اين مخالفت     واينی اش 

اناستی استت.   ادت تیت تأثار هةان شيبايیم او بهمخنا نامه(ت 0710ت   0714:   4037
اين اباهتِ ناای اش تأثر و تأسی چنان است که برخی اش  باعاات عطتا  بته مجة عتة    
 باعاات خاا   اه يافنه است و اايد بترعكس. هةچنتان اتاعرانی چت ن بابتا افضتلت       

اناستی خااماتت گترايز  ا نتد و     نی به شيبايیالدين اسةاعال و اوحدالدين کرماکةال
اناخنی بته اب ستعاد ابت الخار و خ اجته     حنی  باعاات فراوانی  ا با هةان نظا  شيبايی

 اند.عبداهلل انصا م نسبت  ا ه
پا نتتد بتتان  بتتاعی اول و   و  مةكتتن استتت باتتانگر ا تبتتاط نةتتا ين فلستتفه و    

لستفة خاتا . هةتان پا نتد استت کته       اناسی بااد؛ يعنی پا ند سبک ا بتی بتا ف  شيبايی
 انت منجم و فالس ف  ا به خاا  ااعر تبديل سرانجا  اش قرن هفنم تا نهمت خاا   ياضی

هتام تاب ستناا ناتا    پرسز« تطهار»ام گ نهکند. عب   اش  باعی اول به  باعی  و  بهمی
رام مانتدت فقتط مت ا  ختامی بت     هست. اگر خاامات    هةان سطح  باعی اول باقی می

ت انست    قرن هفنم به يک گفنةان تبتديل ات   و   فالسفه و اهل کال  ب  ؛  يگر نةی
حافظة يک عصر  ا به خ   معط ف کند. اين چرخز گفنةتانی بتاوج   پنهتان کتر ن     

اتتناخنی و ستتبک و شبتتان اتتعرت هةچنتتان هتتام فلستتفی    ستتاخنا  شيبتتايیپرستتز
 برانگاا است.  مسئله

 بتاعی  ا     خ اهام سفر ايتن جفتت  اناخنی میويل نشانهاکن ن با ت جه به اين تأ
کنتد کته قتدما    هتايی  ا آاتكا  متی   ج  نشانهوتر يد اين جستسه قرن  نبال کنام. بی

متدا ان و  اند.    ا امه م اجهة چها  گروهِ اتريعت چگ نه با اين  و  باعی م اجه اده
ن  باعاتات خاتا   ا بتا ايتن     ستاشا کالماانت م  خانت ااعرانت و تدوينگران و مجة عته 

مدا ان و اهل کال  باشنر به  باعی اول استت   هام. تةايل اريعت باعی نشان میجفت
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جت ينی اش طرفتی   و کةنر به  باعی  و  عنايت  ا ند. م  خان بعد اش  وايت عطاملتک  
مرو و  باعی  و  هسنند و اش طرف  يگر بته  بتاعی اول   « هامويرانه»تیت تأثار پا ند 

تتر اش  بتاعی اول استت و    کنند. کامالً مشخص است که  باعی  و  تراژيکم فكر میه
انتدت   هد. م  خانی کته بته ايتن  بتاعی ت جته کتر ه      با   ا نشان میباشنر مرگ فاجعه

نسنند که اين  باعی بدل  باعی اول است؛ اما گتروه اتاعرانی کته بته  بتاعی اول       امی
اند که يا آو   باعی  و  است. اش آنجايی پر اشم کر ها هام اسنعگ نهاندت بهج ا   ا ه

انتدت      هنتده بته  بتاعی اول تةتايالت آاتكا  عرفتانی  ااتنه       که اکثر ااعرانِ پاستخ 
ستاخت هتم   انتد؛ امتا    ژ ف  مدا ان ت خاا   ا میك   کتر ه   وساخت ت مثل اريعت 

انتد.  ا باشنةتايی کتر ه  اتناخنی خت      تةايالت ص فاانه  ا آاكا  و هم تخاتل شيبتايی  
 لال عالقه به سبک خاا ت منةايل به  باعی  و  ب  ند؛ شيترا ايتن   تدوينگران  باعاات به

 کند. باعی  و  است که سبک و شبان و جهان بالغی خاامات  ا آاكا  می

 . مواجهة شریعتمداران با رباعی اول5
کتر ت ايتن  بتاعی پا نتدم     بعد اش اينكه فخر  اشم  باعی اول  ا ذيل مسئلة معا  طرح 

التدين  اشم  قت نجتم 143اسنعا م با مسئلة معا  و باشگشت جسم برقرا  کر .    سال 
 العبتا  مرصتا  که اش تر  سپاه مغ ل به جانب غر  ايران گريخنه ب  ت    مقدمة کنا  

باچا ه فلسفی و  هترم و طبتايعی   »ن يسد: طبايع( می ضةن ذکر هةان  باعی )ترکاب
يكی اش فضال که به نا  ايشان به فضل و حكةت و کااستت معتروف و مشته       ]...[ تا

هتام  است و آن عةر خاا  استت اش غايت حارت    تاهِ ضاللت او  ا جنس ايتن باتت  
 (.04: 4030 اشمت  )نجم« بايد گفت و اظها  نابانايی  کر 

« ااتقی معتا  نفتس   »الدين  اشم    فصل چها   اش با  چها   کنا  وقنی به نجم
سرگشتنة  »افند و بدون ذکر نتا  خاتا ت اش او بتا عنت ان      سدت به يا  پرسز خاا  میمی

التدين بترام تباتان    آنچه    ج اباة نجم(. 044 )هةانتکند يا  می« گشنة باطلغافل و گم
نةايدت نظا  استنعا ات استت.   واقتع هةتان      ابطة  وح و جسم    انسان برجسنه می

هام  يگتران بته  بتاعی ترکاتب طبتايع      »ج اباه»که بعدها    اکثر تباان اسنعا م است 
 اشم ناظر به  ابطة فرا سنی  وح با بدن است. ايتن  ابطته    ا  . تیلال نجمآاكا  می
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هتام  گت يی بته  بتاعی اولت بته استنعا ه     ا   بدن    نظا  استنعا ات جت ا   سبب می
  تبديل ا  .« ساخنةانت بنات  ا بستت طاقت خاةه و...»

بترخالف   تفاي الككما   البلغاة  نا  عبدالقا   اهرم    کنا  قت منألهی به129   سال 
کند عةر خاا   ا سنايز می« الیبرُ الباهِر و البیرُ الغامِر» اشمت با تعابارم هةچ ن  نجم

-ص فی ا ائه متی  تام فالس ف هو با تأويل  باعاات خاا ت اش او چهر( 414: 4039) انیت 

اآل ا  فتتی مجةتتع تلختتاص   کنتتا  ( 099/ 0: 4070)الفُتت َطی ظتتر ابتتن  هتتد. طبتتق ن
ت عبدالقا   اش ااگر ان فختر  اشم بت  ه استت؛ امتا بته فلستفة ااتراق و        االلقا معجم

آو  ه و « قاتلَ کةتا  » ا تیت عن ان « ترکاب طبايع»سهرو  م گرايز  اات. او  باعی 
حاان واتقان مان االولاي لتجادد اساتعداد       بل ِليصاوََ  ا »پس اش آن بالفاصله ن انه است: 

  انی معنقد است: (. 414: 4039) انیت « الهيولی
اهل تصت ف ستاشگا     هام  يگر خاا   ا که با مذاق]عبدالقا   اهرم[ گ يی  باعی
ها  ا به سك ت گذ انده است؛ شيرا اش هةان عبا ت نب  هت يا اش خاا  ندانسنه يا آن

که عقادت و ا ا تی به خاا   اانه و او  ا بر مَشر   آيدخ بی برمیصد   باعی به
 (. 414)هةانت  انسنه است اهل تص ف می

قد  اثرگتذا  بت  ه   تأويل ص فاانه و ااراقی عبدالقا   اهرم و سنايز او اش خاا  آن
خت   باشتابانتده و بته     الغاتب مفتاتاح ها بعد مالصد ا هةتان نگتاه  ا    کنتا     که قرن

 . (410)هةانت اش خاا  آو  هت ااا ه کر ه است   باعااتی که اهرم

کند  باعی  و     نظر قدما اتكل  يگترم اش   ترين اسنا م که ثابت میيكی اش مهم
ق 741ت    744هتام  اش  اادم است که بان سال اسئله و اج به باعی اول ب  هت کنا  
   نا  نظا  يا م تدوين اده است.  پرو  گان  ااد بهبه  ست يكی اش  ست

   « مجتالس میتاو ات  »اين مجة عه هم اامل ف ايد و نكاتی است که  ااد    
هتايی کته حضت  اً و اتفاهاً        کر  و هتم پاستخ  حض   افاضل  وشگا  تقرير می

 قتت تیريتر   هتا  ا بته   ا  و نظتا  يتا م آن  هام علةا و  انشاان میج ا  سؤال
ط خت      پاستخ   کر  و هتم   بر ا نتد  مكن بتاتی استت کته  اتاد بته خت        می

)مارافضتلیت  نگااتت  بر سبال مراسله و مفاوضه متی »هام عاياان و با گان پرسز
4032 :434 .) 

الیكةتاء و  نتا  ملتک  ام استت اش اخصتی بته   هات نامهها و پاسخ   بان اين پرسز
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 االطباء حكام فرنگی که اش  ااد هفت سؤال پرساده است. سؤال هفتنم او ايتن استت:   
اخناتا   [ چاام که به ا ا ت آفريدهت چرا هالک و فانی گر اند؟ و اگر بیحق تعالی ]...»

گر اندت پس قا   نب  ه بااد و عجا و نقصان بدو ح اله ت ان کر  باان فرمايتد  فانی می
جام اينكه طبتق ستنتت  بتاعی    اما  ااد به(. 432)به نقل اش هةتانت  « که چگ نه ت ان ب  ؟

کند. پاسخ  اتاد بتاش يتا آو     باعی ترکاب پااله  ا ذکر میيا  آو  ت  ترکاب طبايع  ا به
حاترت و  »يا  کلةاتی چ ن  اشم به  باعی اول است. بنابراين اگر به هةان ج ا  نجم

 افندت عجاب ناست. ج ا   ااد اين است:می« سرگر ان
کتا  بااتد.   تعالی منن ع استت نشايد که يكی    کا  و يكی بتی چ ن صفات با م 

ه ايشان باخبر بااندت م اشنه ت انند کتر ن و هتر فعلتی اش آن ح التت بتا      کسانی ک
صفاتی کتر ن. و کستانی کته ايتن مقابلته و م اشنته نداننتد کتر نت    حاترت و          
سرگر انی ماندهت ت فاق آن احكا  بر وجهی که واقع و میض حكةت بت   ا  اک  

 نن انند کر ن. مانند آن اخص که گفنه: 
 هتتم پا ستتت ام کتته   ترکاتتب پاالتته 

   

  ا   مستتتتتبشكستتتتنن آن  وا نةتتتتی 
 

 چندين سر و پام نتاشنان اش ستر  ستت   
 

 «اش مهر که پا ست و به کان که اكستت  
 

 (   434)هةانت 

مدا ان بتا  بتاعی   چند حكاينی   با  م اجهة اريعت طربخانهيا احةد  اادم    
يتتت چنتان   اول آو  ه است.  اادم    فصل  هم ايتن کنتا ت تیتت عنت ان  ه حكا    

 ن يسد:  می
اهلل العايا با حكام خاا  معاصر ب  ند و ماان ايشان حضرت اب سعاد اب الخار قد 

متببی ايتن   تر    س الن و  سايل بساا  ب  ؛ اشجةله يک ن بت حضترت حكةتت  
االستالمی فرستنا  و ايشتان    طريق اعنراض حكةا بن اتنه حضترت اتاخ    باعی به

 عنراض.  ا نده چ  ترکاب طبايع آ است... الخ ج ا  فرسنا  اين  باعی  ا کاال
 ام ماند  استخاا  تنت به خاةه

 

 جتتان ستتلطان کتته منتتالز  ا  بقاستتت   
 

 فتتراش اشل ش بهتتر  يگتتر منتتال  
 

 هم خاةه بافكنتد چت  ستلطان برخاستت     
 

 (404: 4072 اادم تبريامت )
    هم تكرا  اتده استت.   طربخانهترم    نسخ  يگر اكل مفصلهةان حكايت به
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بتر   القضات اش  س الن است که  باعی خاا   ا پتاز اب ستعاد ابت الخار متی    آنجا عان
گ نته  پتر اش  و ايتن  اما  اادم    حكاينی  يگر به  بتاعی  و  متی  (. 411ت   411)هةانت 

تصناف کنتد مبنتی   ام گ يند جةاعنی اش او خ اسنند که  ساله»کند: حكايت  ا نقل می
پا ستت ]...[  که   هتم متی  ‘ امپااله’ باعی اين است: اجاام  بر نكات و ا اهد ]...[ و

 (. 419)هةانت « الخ
 اادم پس اش ذکر اين  باعیت از  باعی  يگر  ا که ظاهراً    ج ا   باعی  و  

 کند که اين  باعاات ج ا   باعی  و  است:   آو  ؛ اما  مشخص نةیاستت می

 چندين صُ َ  خ   که پا ست و اكست
 

 ه به مِهر و کان اكست و پا ستت حااا ک 
 

 ترکاتتب م الاتتد کتته تیتتت فلتتک استتت 
 

 الش  بتت  ش فستتا  و تیلاتتل و اكستتت   
 

 
 معنی ت  اش ص  ت ت  ص  ت بست

 

 ص  ت چه کنی کن ن که معنی بنشست 
 

 کته   هتم پا ستت    امترکاب پاالته 
 

 افنتتا  و ستتبک ااشتتة ستتاقی بشكستتت 
 

 
 هر قطتره کته اش صتنع بته   يتا پا ستت      

 

 کا  صدف  ُ  اد و ستاکن بنشستت      
 

  ُ ّم است که     ُ ج صدف جام گرفت
 

 آختتر  وشم صتتدف بخ اهنتتد اكستتت  
 

 
 هر گ هر معنی که بته صت  ت پا ستت   

 

     ُ ج کةال آنچته بايستت نشستت    
 

 غ اصِ  قضا  فرو اُد و اش ستر   ستت  
 

  ُ  کر  ينام و آن صتدف  ا بشكستت   
 ج

 
 تا   چنتان اش ستر  ست   معل   نةی

 

 کاين ص  ت و معنی به چته   هتم پا ستت    
 

 استترا  حقاقنتتی نهتتان بتت   ولتتی    
 

 خ   گشت عاان کن ن که صت  ت بشكستت   
 

 
 ستتتت نةتتت  ا  الستتتتانظتتا  جةتتتال 

 

 شان  وح تعلقتتی بتته صتت  ت  َ بستتت   
 

 وآنگتته چتت  جاللتتی آاتتكا ا گتتر      
 

 تیقاق که اين ص  ت بخ اهند اكستت  
 

 ا  :ه آاكا  میبا  قت    اين از ج اباه چند مسئل
گ   ا  . اين ماتل  والف. اش آنجا که خاامات با پرسز آغاش اده استت مال به گفت

اتناخنی.  فلستفی و شيبتايی   ت اتناخنی    ا  : فلسفیت شيبايیبه چند گ نه باشنةايی می
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ت ان پا سنا م  ا هم  نبال کتر . آنچته فالستفه    قترن     ها میبنابراين    اين گسست
لاد کر ندت پس اش حةلة مغ ل وا   ح ش  عة می اد. اگتر فالستفه اش   پنجم و اشم ت 

کر ندت پس اش فروپاای سلج قاان و هجت    هام فلسفی میگفنةان مسلط  ينی پرسز
هتام آغتاشين   س م مخنلفی پادا کر ؛ اما هةچنان استنعا ه وها سةتمغ لت اين پرسز

 اد.هام  يگر میخاامات منشأ اسنعا ه
گ م جتدلی  وو   حال گفت« بدنةند»اده هام ساخنههات اسنعا هاباه .    اين ج 

هتام  ها هم هةدلی با استنعا ه هام  ينی هسنند. به هةان  لال    اين ج اباهبا اسنعا ه
هتام  هايی علاته آن هستنند؛ متثالً استنعا ه    ام اسنعا هگ نهخاامات وج    ا   و هم به

تت ان  هايی بااتند کته متی   خ اهند    تقابل با اسنعا ه  واقع می«   يات صدفت  ُ  و...»
يا هةان بدن    حتال نتاب  م  انستت. اگتر     « اننروپی»نظةی و هام بیها  ا اسنعا هآن

 ا « اسرا  بقا و جتاو انگی »ها گ يندت اين اسنعا همی« اسرا  فنا»هام خاامات اش اسنعا ه
 بتاعی اول بته  بتاعی  و     « ستل لی  تكثاتر »هتا    حتان   کنند. برخی ج اباته برمال می

هتام ايجتابیت عظةتت خلقتت  ا     ها با طرح استنعا ه يابند. بعضی اش ج اباهاسنیاله می
هتام خاتامی  ا بته ستك ت و     پرسز ا ند و با طرح ن عی تأويل ص فاانهتيا آو  می

ات   تتا خااماتت صتداهام مخنلتف و      شنند. هةان تأويالت سبب میحارت پا ند می
ا  جذ  کند.    ج اباة اب سعاد اب الخار بر اسنعا   ساخنةان تأکاتد اتده و   حنی منض

 وش استتت ايتن بتاشم لفظتی وجهتی اش استنعا         معنام خاةته اش آنجا که واژ  خاا  به
اسا  قرا  گرفنه تا تأياتد کنتد   « جان و تن»کند. هةچنان تقابل ساخنةان  ا آاكا  می

نه تن. تتن فقتط خاةتة جتان استت و جتان        که هدف اش آفرينز فراش اشلت جان ب  
 سلطان تن.

 . مورخان و رباعی دوم  6
انتد؛ شيترا    ا ه مدا انت م  خان به  باعی  و  واکتنز هةدالنته نشتان   برعكسِ اريعت

آو  ت يا  متی اند. اگر  باعی اول سرانجا ِ انسان و معا   ا بهحالی  ا    آن جسنهحسب
الدين قرن بعد اش   ّية نجمست. عطاملک ج ينی نام باعی  و  ت صافگر فاجعة مرگ ا
قت برام باان فاجعتة کشتنا  متر   مترو ت ستط      113 اشم بر  باعی اولت يعنی    سال 
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قت مغت الن  143کا  گرفت. به گاا ش ج ينیت    میر  سال مغ النت  باعی  و   ا  به
هتام اطتراف   ه باابتان  وش مر   مرو  ا اش اهر بت اهر مرو  ا تسخار کر ند؛ چها  ابانه

 اليلتی جتدا کر نتد و بته استا ت بر نتد و متابقی  ا اش    تاتغ         بر ند. برخی  ا بهمی
قت ل  نا  سادعاالدين نسّايه ب   که بهگران اجسا  کسی بهج وگذ اندند.    ماان جست

 عطاملک:   
   وش اتةا اتبانه  اش سا ات کِبا  ب   و به و َع و فضل مشه  . بتا جةعتیت ستاا ه   

هتا و  کشنگان اهر کر . آنچ ظاهر ب  ه استت و معتاّنت باترون مقنت الن    نقتب     
هات هاا هاا  و ساصدهاا  و کسرم    اِحصتا آمتده و   ها و  َساتاق و باابانس  ا 

حال ب  ت بتر شفتان  اندستت: ترکاتب     که حسب« عُةر خاا »   اين حالتت  باعی 
 (. 204: 4037ت ج ينیکه   هم پا ست ]...[ الخ )« امپااله»

با اين  وايتت عطاملک ج ينی پا ندم بان  باعی  و  و فاجعة کشتنا  متر   مترو    
بهره گرفنتهت هةتان پا نتد  ا حفتظ      جهانگشاکند که تقريباً هر م  خی که اش برقرا  می

هام خاتا     منتابع قتديةی چنتان وضتعی      کر ه است. بنابراين بخشی اش تكرا   باعی
ت وصتاف  تتا يخ کته هةتان  وايتت        ست اده است؛ چنانبهتگ نه  س اانه و اين

الدين ااراشم    . اما ارف(49: 4091)مارافضلیت ناا آمده است  جامع مفادو  الصللروضة
 هتد کته   ت برعكسِ عطاملک ج ينیت  باعی اول  ا آو  ه و اين نشان متی وصاف تا يخ

ت. مارافضلی   با   اين تقابتل و     ذهن م  خان هم بان اين  و  باعی پا ند ب  ه اس
 ن يسد:پا ند می

اين  و  باعی اش لیاظ مضة ن و نی   اسندالل بساا  با هم اتباهت  ا نتد جتا     
م ] بتتاعی  و [  اش لطافتتت و قتتد ت عتتاطفی و تتتا يخ جهانگشتتا آنكتته  بتتاعی

] بتاعی اول[ شبتان    تتا يخ وصتاف  برانگااندگی باشنر برخ   ا  استت و  بتاعی   
)هةتانت  تر افنا ه استت  منناسب وصافت ان گفت با نثر فنی  ا   و می ترممنكلف

49.) 

 رباعی. مواجهة شاعران با جف 7
ج اباة ااعران به پرسز خاامی )ترکاب طبايع(ت يعنتی  بتاعی اولت اگرچته منجتر بته      
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ساخنن  باعی ترکاب پااله ) باعی  و ( ادت ايتن حرکتت من قتف نشتد؛ بلكته ابعتا        
خ   گرفت کته    ايتن مقالته اش آن بته گسستت اش سراتت فلستفی بته         ام به پاچاده

التدين  ايم. اگر ااعرانی هةچ ن سنايیت  قاضی نظتا  اناخنی تعبار کر هسرات شيبايی
بته  بتاعی اول پاستخ    « کالمتی »اهلل ولی بتا  ويكتر    اصفهانیت سلطان ولد و ااه نعةت

ام اتكل پاچاتده  م اين  و  باعی  ا بههااند اسنعا هاندت ااعران بساا م سعی کر ه ا ه
اين « تخال جةعی»ها وصل کنند.   واقع اين ااعران ب  ند که با ام اش اسنعا هبه ابكه

 پرسز  ا به گفنةان تبديل کر ند.  
تترين  نا يک مدا ان نا يک است.اسندالل اريعت ج اباة برخی اش ااعران به اا  

ام کته اش  ب  هت سنايی غان م است. طبتق نامته  عصر خاا  ترين ااعرم که همو قديةی
جا ماندهت او يک با  برام نجات و حفظ اأن و آبروم خ  ت اش عةر سنايی    تا يخ به

اگرچه ج اباة سنايی مةكن است (. 249ت   240: 4010)سنايیت خاا  طلب يا م کر ه است 
  که سنايی به خاتا   ام وج   ندا خاا   ا منعلق به قرن اشم بداندت هاچ نشانه پرسز

ج ا  گفنه يا طبق سنت آن  و هت به اين  بتاعی معتروف فلستفی پاستخِ کالمتی  ا ه      
 است.  باعی چنان است:

 هرجا که عةتا تی نت  آغتاش کننتد    
 

    بسنن طتاق آن خُت ِم ستاش کننتد     
 

 طاق جان  ا که تن بدو خ  بستنند 
 

 چ ن طاق تةا  گشتت خ  باش کننتد   
 

 (4401: 4033ت ؛  .ک: سنايی1: 4090)مارافضلیت 
گ يتان  يعنی  ا بست کشادن. بنابراين سنايی همت مثل بساا م اش ج ا « خُ  بسنن»

 ا  ا بسنی برام حفتظ  « بدن»به  باعی اولت اش اسنعا   ساخنةان اسنفا ه کر ه است. او 
 ا نتدت  ط   که پس اش سخت ادن طتاقت  ا بستت  ا برمتی    اند. هةانجان     ناا می

جُنتگ  جان هم وقنی به کةال  سادت  يگر نااشم بته تتن نتدا  . مارافضتلی    کنتا       
 معنقد است که سنايی    ج ا   باعی  و ت اين  باعی  ا گفنه است: باعی 

 ايا  چ  ش ناست کر  آسا  ا هست
 

 آن  ا چ    خنی هةه   هم پا ست 
 

 ما هةچ  بَرمت پ ست: تنت مغا:  وان
 

 ادت پ ست اكست چ ن مغا تةا  بسنه 
 

 ( 1: 4090)مارافضلیت                                                                                     

   اين  باعی ناات  ااعر اش هةان نظا  اسنعا م کةک گرفنه است: ما     خت 
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  سد. با پخنه ادن )مرگ( به کةال می« آسا»
ه  باعی ترکاب طبايع ) باعی اول( پاسخ گفنهت قاضی ترين ااعرم که باما مهم

ام گ نهها  ا بهالدين مفصّل است و تةا  ج اباهالدين اصفهانی است. پاسخ نظا نظا 
اش سنايشگران و نا يكان خاندان ج ينی و اشجةله بهاءالدين میةد » هد. او باشتا  می

)مارافضلیت « باط  ااتق( ]...[ ا ت134ق(ت عطاملک ج ينی )173صاحب  ي ان )
تر يد عطاملک ج ينی اگر  باعی ترکاب پااله  ا    حافظة (. بنابراين بی10: 4032

اش با قاضی با ت جه به  ابطه نقل کر ه استت جهانگشا که   خ    اانهت چنان
ظاهراً نخسنان »الدين الدينت اش  باعی ترکاب طبايع هم آگاه ب  ه است. قاضی نظا نظا 

بالغ بر پانصد  باعی    هةة ق افی )اش  ت سرايی است که مجة عة کامل  باعاات عربی
   اين (. 411: 4030 س لت )ابن« قافاة هةاه تا يا( به شبان عربی ساخنه و پر اخنه است

به عربی   آو  ه و سپس « يا»الدين ابندا  باعی ترکاب طبايع  ا با قافاة مجة عهت نظا 
ت  34: 4930الدين اصفهانیت )نظا    هةان قافاه بدان پاسخ  ا ه است     چها   باعی  يگر

الدين اش  باعی ترکاب طبايع    مجة عة  باعاات ترجةة نظا  (.443: 4011؛ فرشانهت 34
            چنان است: لراكباالشلرب و عجللةنلبة

 اَلصَاالنع  ا اُحَاَاانَ ِفااي يلت ركيااِب
 

 ِن يلتّرتيااِب؟َيُلااِر ُ نَ مَاا ُ عَاا   ِلاام 
 

  ن ساال َ، فمَاان يحَااقَّ بللت شااريبِ 
 

 يوَ يحَاَنَ مَل الِككمةُ فاي التّلرياِب؟    
 

 (34: 4930الدين اصفهانیت نظا )                         

نت يس  ظاهراً نخسنان کسی که به اين  باعی خاا  و ترجةة عربی آن    يک  ست»
(ت 4907ت    4334)( Alphonse Mingna)برختت   ه و آن  ا گتتاا ش کتتر هت مانگانتتا  

عجاب (. 417: 4030 س لت )ابن« خانة  ايلند انگلسنان استنگا  مخط طات کنا فهرست
 ت  بتاعی بر سی اننقتا م  باعاتات خاتا       کنا   (09: 4070)سن اين است که کريسنن

آن    يتک  ام  انسنه که ترجةة عربی  ا هةان  باعی جهانگشا اده   ترکاب پاالة نقل
وسالة مانگانتا يافتت اتده    خانة  ايلند    منچسنر بهن يس عربیت منعلق به کنا  ست

 الدين چها   باعی است:هام قاضی نظا است. اما ج اباه
 ماال ِللَليّاالِم لَاا َّ فااي يلت نياابِ  

 
 ِللَليمة قَو ضاوا لَادَا اُلت طنيابِ    

 البُدبدَّ ِلِذا الليالِم ين يَقلَعَهال   
 

 حَلَرَ  الجُياوََ ِللت اَاريبِ  مَهَمل  
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 قال أيضاً:
 ِللن لَِ  ريَا الَكَملل في التّركيِب

 
 الَ الِجامُ قصالراِه لَادَا الت رَتيابِ    

 بللَقللَاااِب الطّااالِي يَتاااي بلِنيااا     
 

 يَرَمياااااِ   اا يَتَااااام  ِبللت لرياااااِب 
 قال ايضاً: 

  ن يَنَلَِاِد يلكَونُ فَِلاي التّركيابِ  
 

 لَااابَ بللت هاااذيب للااانّلِ  كماااللٌ 
 ينَ تَاااابَِن ِللَااااتَِة بَلَاااادة  يَبنيااااة  

 
ِّ للتّلريااِب   عر ضاا َ لَاادَا اللاارا

 قال ايضاً: 
 لاام يعتَمَااِد الطّااينُ لَاادَا الت ركياابِ  

 
  الّ لااااايُرا مَطنّااااةَ الت لرَياااابِ   

 مل انصلنَ مان الِبلاي رباوعٌ عُِمارَ َ     
 

 بااللن قِ  عَلَااي الَكاالِ ِل و التّااذهِيِب 
  

 (34: 4930الدين اصفهانیت ظا )ن

کنتد تتا بته    ايجتا  متی  « خاةه و خاتا  »الدين بان با ت جه به پا ندم که قاضی نظا 
هتام  .  بتاعی 4ات  :  هام ساخنةان و بدن نا يک ا  ت چند مسئله آاكا  متی اسنعا ه

ام گ نته عنت ان تخلتص تكترا  اتده استتت بته      منس   به خاا  که    آن نا  خاا  بته 
وجته    هند ها نشان   اين ج اباه« خاةه و خاا ».  ابطة اانقاقی و معنايی 2اند. ج اباه

ها يا بترام قتانع   . هةة اين ج اباه0اسنعا م بدن ن عی خاا  و تقابل بدن و جان است. 
نظةتی و  هتام بتی  کر ن کسی است که  باعاات به او منس   است يا گسنرش اسنعا ه

الدين اولان کستی  . ظاهراً نظا 0انگشت گذاانه است. اننروپی که پرسز خاامی بر آن 
ها  ا هم به عةر ب  ه که آاكا ا نا  خاا   ا     باعی آو  ه است؛ اما اش آنجا که ج اباه

ها تكرا  اده است. گ يتا   ا ندت  باعااتی ظه   کر ه که نا  خاا     آنخاا  نسبت می
نايی اش بسنن طاق و خَ  ) ا بستت(  ج اباة سلطان ولد هم  براسا  هةان الگ ست. س

 الدين اين اسنعا ه  ا گسنرش  ا  و سلطان ولد آن  ا تكرا  کر :گفتت نظا 
 ام مانَد  استت اين ص  تِ تن به خاةه

 

 جان ستلطانی کته منتالز  ا  بقاستت     
 

 فتتتتتتراشت ش بهتتتتتر منتتتال آيتتتتتنده
 

 اين خاةه بافگند چ  سلطان برخاستت  
 

 (744: 4019)صفات 
کته  الخار نسبت  ا ه؛   حالی ا احةد  اادم تبريام اين ج اباه  ا به اب سعاد ابیي

نتا  خاتا  آمتده    بته  الةةالتک مسالکاين  باعی    مجة عة ااعا  و مراسالت و کنا  
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کتتا  گرفتتتت ستتلطان ولتتد بتتا ت جتته بتته    استتت. ستتنايی استتنعا   ستتاخنةان  ا بتته  
اهلل ولتی آن  ا بته   نعةته اسندالل کر  و ااه الدين به هةان اا هام نظا ساشماسنعا ه

 مدا انه تبديل کر :گارم اريعتيک نناجه
 کاستوترکاب طبايع ا  نگشنی کم

 

 ص  ت بَسنی که طبعت ص  تگرِ ماستت  
 

 پرو   و بكاست تتا بداننتد کستان   
 

 کتتان عتتالم  ا مُصتت ِّ م کامرواستتت    
   

 (170: 4019اهلل ولیت نعةت)ااه 
انتدت بتا تغااراتتی    کنتا      اهلل ولی نستبت  ا ه باعی که آن  ا به ااه نعةتهةان  

تت ان گفتت   نا  خاا  آمده است. بنابراين میبهق( صراحناً 191) التل لكصرة الارا لمعة
 ،الاارا  لمعاة نت يس  ق( ناستت.     ستت  301اهلل ولی )وفات اين  باعی اش ااه نعةت

اولان  باعی هةان  باعی است کته    جت ا   بتاعی     نا  خاا  آمده کهبههفت  باعی 
ترکاب طبايع گفنه اده استت بدون اينكه  باعی ترکاب طبايع ذکر ات  . بعتد اش ايتن    

آمتده استت   « گران  فتنم  وش    کا گه ک شه»و « ترکاب پااله»ترتاب  باعی  باعیت به
ت ان به اين نناجه  ساد کته  یها م. آيا با ت جه به اين ثبت(14ت   19: 4032) .ک: مارافضلیت 

با  ج ع به منابع کهنت مةكن است به  باعاات اصال  ست يتابام يتا بتا نت عی تكثاتر      
گفنةانی م اجهام؟ چگ نه مةكن است عةر خاا  هم بتا  بتاعی ترکاتب طبتايع طترح      

 اكنی به خ    هد؟پرسز کند و هم ج ا   ندان
بترام  بتاعی ترکاتب پاالته آو  هت      طربخانته الدين هةايی    يا  اانی که    جالل

 معنقد است که اين  باعی منس   به بابا افضلت   ج ا  هةان  باعی خاا  است:  
 ا   چنان اش سر  ستت معل   نةی

 

 کاين ص  ت و معنی ش چه   هم پا ستت  
 

 کتس نتا  هةته  جةلگی بته اسرا  به
 

 گاه عاتان ات   کته صت  ت بشكستت     آن 
     

 ت پاو قی(14: 4072) اادم تبريامت 
 هاي خیامی  . تکثیر سلولی استعاره9 -7

 باعی  ا     باعاات  يگرم که به نا  خاا  منست   استتت   وا   هةان جفتاگر طرح
وگت م اتاعران بتا     سام.    ط ل چند قرن گفتج  کنامت به ننايج  يگرم میوجست

 و جريتان  اد. اشايتن هام  يگر منصل  باعی به اسنعا ههام هةان جفتخاا ت اسنعا ه
 گ م بلند و پاچاد  تا يخی منجر اده است.  وهام خاا  به يک گفتج اباه به پرسز
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 ستت خاکی که به شيتر  پتام هتر نتا انی    
 

 ستتتتکتتتفّ صتتتنةی و چهتتتر  جانتتتانی   
 

 ستتت هتر خشتت کته بتر کنگتر  ايت انی      
                                 

 ستت انگتشت وشيتترم و ستر سلتتطتتانی   
 (72: 4031)خاا ت                                    

 ج                             

 ستت اين ک شه چ  من عااق شا م بت  ه 
 

 ستت    بتتتتتند سر شلتف نگتتا م بتت  ه   
 

 باتتتتنی اين  ستنه که بر گتتر ن او متی 
 ج

 ستت ست که بتتر گر ن يتتا م بتت  ه سنی 
 (77: 4011)هدايتت                                    

 
س م اسرا  بقا. کر  يا بهمال می« فنا»سةت هام ااعران به پرسز خاا  يا بهج اباه

کنند. بترام نة نته بته    هام خاامی خاصی ت لاد میهات اسنعا ههرکدا  اش اين جهنگارم
) اتادم   طربخانته و ناتا     ( 401: 4071خلاتل اتروانیت   ) المجلل نزهةاين  باعی که    

 ثبت اده استت  قت کناد: (247: 4072تبريامت 
 ستت ترکاب طبايع ا  به کا  ت   َمی

 

 ستت  و اا  بام اگرچه بتر تت  ستنةی    
 

 با اهل خر  باش کته اصتل تتن تت     
 

 ستت گَر م و  نساةی  و ارا م و نَةی 
 ج

بتاعی بتا   اين اعر ج ابی است به  باعی اول؛ به هةان  لال تةا  مفروضات ايتن   
ذهنتی  گت م بانتامننی و بانتا   ومفروضات  باعی اول پا ند  ا  ؛ به عبا ت  يگرت گفتت 

 کند:  هام گذانه وصل میهام جديد  ا به اسنعا هوگ  اسنعا هاست. اين گفت
 بتاش ما  لعبنكانام و فلک لعبتت 

 

 اش  وم حقاقنتتی نتته اش  وم مجتتاش 
 

 کنام بر نَطعِ وج  باشيچه هةی
 

 يک  بتاش ه صندوق عد   يکافنام ب 
 

 (40)هةانت                           
هتام خاتامی بته        باعاات منس   به خاا  ناات ااعران با باشم    طرح استنعا ه 

 اند؛ مثل اين  باعی:هام  يگر  سادهاسنعا ه
  وختت حكةت می« هامخاةه»خاا  که 

 

    کتت    غتتم فنتتا  ناگتتاه بستت خت 
 

 «ببُريتد »عةترش  « طنا »جَل ا« مِقراضِ»
 

  اللِ قضتتا بتته  ايگتتانز بفروختتت 
 (444)هةانت                           

کته هتم بته       اين  باعی همت مفروضات  باعی ترکاب طبايع آاكا  استت؛ چنتان  
که    اين  باعی  به  الل قضا و    نستخة  يگتر   «  ا نده»کند و هم به مرگ ااا ه می
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 مجة عة  سايل عربتی است. يا    اين  باعی که     ش قضا تعبار ادهبه  الل اشل/ فرا
ثبتت   (92)هةتانت  ق( 702ت    704) ااعا  و مراستالت و  ( 13: 4032)مارافضتلیت  ق( 192)

 ادهت اسرا  فنا با عاز و مسنی حل اده است:  
 خاا  ش عشق چ نک مستنی خت ش بتاش   

 

 گلی به هم نشسنی خ ش بتاش با تاشه 
 

  م که ناستت خت اهی گشتنن   اين غم چه خ 
 

 انگا  که ناسنیت چت  هستنی خت ش بتاش     
 ج

  واقع ن عی اِحضا  اسنعا ات خاا  ب  ه است.  اينتک بتا   « خطا  قرا   ا ن خاا »
پرسز کتدا   بتاعی اصتال    »ت جه به اين باشم اسنعا م و گسنرش گفنةان خاامیت آيا 

شين کته  يشته      هتام آغتا  پرسشی منطقی خ اهد ب  ؟ مةكن استت پرستز  « است؟
هام خاا  برگتر  ؛ امتا  بتاعی    هام گفنةانی قرن پنجم و اشم  ااتت به پرسزجدال

هام فراوانی ا  . هر قرنی بتا قصتد   ت اند منشأ ج اباهاصال وج   ندا  . هر  باعی می
تت ان گفتت    ااننِ  خدا هام تا يخی خ   بر  باعاات افاو ه است. به هةان  لال می

هتام  يگتر ستاخنه    حال که مقدمة  باعی  يگر استت خ   اش  بتاعی  هر  باعی   عان
ستاش  و باشنةتايی  باعاتات    هام خاامی  باعاات خاا   ا برمیاده است. ابكة اسنعا ه

 ها و ابكة اسنعا ات خاامی است:  منس   به خاا  باشهم براسا  هةان ج اباه
 ستت خبران اتكل مُجسّتم هتاچ   ام بی

 

 ستتتم هتتاچويتتن  ايتتر  ستتطح مختتاّ  
 

 خ ش باش که    نشاةن کَ ن و فستا  
 

 ستتتوابستتنة يتتک  َمتتام و آن  َ  هتتاچ 
 (   01: 4072) اادم تبريامت            

  اند:يا کالً اين پرسز  ا باه  ه می
 اين بیر وج   آمده بارون ش نهفتت 

 

 کس ناست که اين گ هر تیقاتق بِسُتفت   
 

 هرکس سخنی اش ستر ست  ا گفننتد   
 

  اند گفتت م که هستت کس نةیشآن  و 
 (01: 4031)خاا ت                                

تترين  اه  ا اننختا  کتر . او    فاناجرالد برام نا يک ادن به جهان خاتامیت ک تتاه  
تیت تأثار نظا  اسنعا ات خاامی قترا  گرفتت و بتا نظتم  وبتا   ايتن استنعا اتت بته         

هتام اكستنة  باعاتات  ا بته     ناجرالتد شمتان  ام منسجم  ست يافت. منظ مة فامنظ مه
 هتد  بخشاد. منظ مة فاناجرالد نشان می« ساخت  وايی»بدل کر  و به آن « شمان مةند»

نظر  ا  ؛ به هةتان  لاتل  باعاتات خاتا   ا     « شمان و بدن»هام که او عةدتاً به اسنعا ه
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 کند.  پاكربندم می« با  تا اا »اش «: شمان  وايی»تعبار  يك  ت    به
 
 رباعیكنندگان رباعیا  با جف . مواجهة تدوین8

ت االحترا  مت نس ت المجالل  نزهاة هتام  بنتدم  باعاتات    جُنتگ   با ت جته بته م ضت ع   
ت  باعاات خاا   ا اش پايتان قترن   طربخانهو نسخة  سفانة  باعاات کهنو  االشعلرخءصة

«    معتانی خاتا    اكايت اش فلکت خةريات و ت حادت نصایتت»اشم    پنج م ض ع 
   »هتر  و  بتاعی  ا    بتا      ،المجالل  نزهاة  ا ند. خلال جةال اتروانی     قرا  می

ت  بتاعی ترکاتب طبتايع       سفانة  باعاات کهتن قرا   ا ه است.    کنا  « معانی خاا 
ذکر اده استت. يا احةتد  اتادم    «    مذمت فلک و غار آن اش گفنا  عةر خاا »ذيل 

ت  باعی ترکاب پااله  ا    فصل پنجم ذيتل م ضت ع خةريتات    خانهطرب    (434: 4072)
آو  ه است. تكرا  اين پنج م ض ع    ط ل سه قرن باانگر اين است که قدما وحتدتی  

 کر ند.   ج  میو ا     باعاات خاا  جست

 . نتیاله1
  عان وضع تراژيک حااتت ج هر خاامات است.  باعاات « ا ا   معط ف به بقا»

 و مال به گسنرش و تكثار بناا م است؛ اشاين« مال»نةرا  و مقاومت يک خاامی اس
انديشد. اگر  ا  . خاامات مثل  ي نااو  حنی    قربانی ادن به س   و اا م می

پااله  ترکاب طبايع میك   به فناستت پس قصرت چهر  شيبام معش قت ج انیت ک شهت
اگر  ام    کا  ناست.ما پذيرش منفعالنهت انند هةان وضعات  ا  اانه بااند؛ او... می

-کندت  باعی  و  سطح شيبايی باعی ترکاب طبايع سطح فكرم خاامات  ا برمال می

- هد. بنابراين خاامات اش اواخر قرن اشم مسلح به شيبايیاناخنی آن  ا نشان می

هام خاامی  ا    سبک و شبانی  يگر طرح کند و ا   تا  وبا ه پرسزاناسی می
اناسی مسلط اين ا   که شيبايیشكر اسنعا ات خاامات چنان    قرن هفنم تكثار میل

 عصر است.

تنها تقابتل استنعا ات  ينتی و خاتامی  ا     مدا ان به  باعی اول نههام اريعتج اباه
ساش . بتر   وش  يالكناکت جهان خاامات  ا با اسنعا ات ويژه میکندت بلكه بهآاكا  می
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هتايی    تا يخ خاامات اتفاق افنا هت م اجهة تخال جةعی بتا استنعا ه  اين اسا ت آنچه  
ج م  باعاتات اصتال و   و و جستکند. اشاينهام منناقض  ا ت لاد میاست که پرسز

پادا کر ن  باعااتی که ستاخنة تخاتل فتر م عةتر خاتا  بااتدت    اناستايی گفنةتان         
هتات تكثاتر   ساشمهات نظارهج اباهکننده است. خاامات با انباات تفسارهات خاامات گةراه
 هام  يگر ساخنه اده است.  ها علاه اسنعا هها و ت لاد اسنعا هسل لی اسنعا ه

 ها    نوش پی
اتاراش    آستنانة    فصلنامة ا   ب ستنان که    « ت به و تطهار گفنةانی    خاامات پاشامد ن».  .ک: 4

 اننشا  است. 
2. version 
3. background  knowledge 

گ  وگ ينده و ان نده يا ن يسنده و خ اننده    هنگا  گفت»ام اين است که منظ   اش معرفت شمانه .0
 و  بان گ ينده و ان نده و يا ن يسنده يا ن انن و خ اندن با ت جه به اطالعات قبلی که تص   می

  خاصتی عرضته   اتا  و خ اننده   م    م ض ع م    نظر مشنرک بااد گفنه يا ن انة خ    ا به
 اات مطلبت اننخا  قالب باان مطلبت خالصه يا گسنر ه باان  اانن مطلب  ا  . نی   عرضهمی

گان خاص ا ائة مطلب بسنگی به ع املی چند اشجةله کا گارم ساخت  سن  م و واژو باالخره به
 (. 04: 4030)يا میةدمت « ام  ا  کافات معرفت شمانه

5. concrete  

6. duality 

7. seizing the opportunity 
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