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، عمق )بيان و بديع(در مورد دانش معاني كه در مقايسه با به دوشاخة ديگر علوم بالغي 
اي، در زبـان فارسـي پديـد نيامـده      مستقل و ويژهو اوج زيباشناختي بيشتري دارد، هنوز اثر 

هايي كه دربارة اين موضوع براي زبـان عربـي    است؛ هرچه هست، همان است كه از كتاب
) 471ق (واضع اين دانش را در زبان عربي عبدالقاهر جرجاني . اند نوشته شده است، گرفته

  .وشته استنرا  اسرارالبالغهو  االعجاز داليلدانند كه دو كتاب مهم  مي
توان در تكميـل   براي ورود به بحث اصلي، با تأمل در نظرية نظم عبدالقاهر جرجاني مي

  :تعريف دانش معاني گفت
دانش معاني، دانشي است كه در آن شگردهاي نحوي زيباسـازي و اثربخشـي سـخن    

  .شود اقتضاي حال مخاطب، متكلم و نوع ادبي شناخته مي به
  :ند ازا هاي اين تعريف عبارت ويژگي

هر ترفند و شگردي كه در حوزة ساختارهاي نحوي سخن باشد و در زيباسـاختن و  . 1
آيد و به اين ترتيـب   حساب مي اثرگذاركردن آن نقش داشته باشد، در قلمرو دانش معاني به

  كه در منابع اين دانش آمده است؛ شود مورد معروفي مي 8تر از  اين قلمرو بسيار گسترده
در اين تعريف، سخن درست است، چرا كه بديهي است تا سـخني از  » نسخ«منظوراز . 2
توان دربند نقش ايوان آن بود، بنابراين در اين تعريف هم به زبان  بست درست نباشد، نمي پاي
  افتد؛ اخيزي كه در زبان اتفاق ميشود هم به ادبيات به عنوان رست عنوان مادة ادبيات توجه مي به

تعريف عالوه بر مخاطـب، مـتكلم و نـوع ادبـي را نيـز شـامل       اقتضاي حال در اين . 3
و » تعليـق «نويسـي ماننـد    شود كه به اين ترتيـب بسـياري از عناصـر مطـرح در داسـتان      مي

  ة دانش معاني مورد توجه قرارداد؛توان در حوز را مي» پردازي شخصيت«
نش معاني آمده قيد زيباسازي و اثربخشي، مانع بعضي از مواردي است كه در منابع دا. 4

  .زيباشناختي ندارند مانند مساواتاست و كاركرد 
در مقالة حاضر كوشش شده است با توجه به اين تعريف، ضمن بررسي داليل بالغـي  
دو ضبط مختلف از يك بيت و مقايسة آنها، بيان شود كه آيا اين دو مزيتي بر يكديگر دارند 

ضـبط اصـيل در بافـت    : ر از ديگري اسـت ت يا آنكه هر ضبطي در بافت مربوط به خود بليغ
  .بوستانبليغ است و ضبط معروف در بافت  شاهنامه

  : در اين مقايسه و بررسي، به اصول زير توجه شده است
جاي بيت و جمله، بافت سخني است كـه   برخالف بالغت سنتي، واحد بررسي به) الف

 بيت يا جمله در آن قرار دارد؛
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با دانش معاني، نظرية نظم عبدالقاهر جرجـاني بـراي بيـان    از ميان انبوه آثار مرتبط ) ب
 اسرار بالغت متون كاربرد بيشتري دارد؛

انـد نـه آنكـه ايـن      دست آورده اصول و موازين بالغت را از شاهكارهاي ادبيات به) پ
  شاهكارها از آن قوانين استنباط شده باشند؛

  .ت تفكيك شودهاي بالغي، حوزة زبان بايد از حوزة ادبيا در بررسي) پ
 

 شاهنامهتحليل بالغي 

تقليد از بالغـت   تحليل بالغي متون نظم فارسي به روشي كه واحد تحليل مانند گذشته و به
و بتواند هر بخشي از سـخن را شـامل شـود،    ) 16: 1386فتوحي، (نباشد » بيت«عربي فقط 

تـوان در تـدوين    دهد و با انجام آن مـي  كاري است كه داليل اعجاز اين متون را توضيح مي
  :دانش معاني براي زبان فارسي گام برداشت؛ چراكه

راه ايجاد علم معاني براي زبان فارسي اين است كه شاهكارهاي درجه اول فارسي ازقبيـل  
فقط از نظرگاه ساختمان  اسرارالتوحيد وتاريخ بيهقي  ،ديوان سعدي، شاهنامهحافظ،  ديوان

هـاي ايشـان    بنـدي  توان از طرز جملـه  چه قوانيني مي جمله مورد بررسي قرارگيرد تا ببينيم
كشف كرد و ببينيم چه مقدار از زيبايي و تأثير سخنان ايشان، بـا طـرز قرارگـرفتن اجـزاي     

  )55: 1379شفيعي كدكني، . (جمله وابستگي دارد
اند كمترين سهم به بيان وجـوه اعجـاز و    گفته شاهنامهدرميان سخناني كه تاكنون دربارة 

  .غي اين شاهكار بزرگ اختصاص داردهاي بال يباييعظمت ز
دهنـد و   پاسخ اين پرسش كه چرا درمقام داوري، فردوسي را بر همـاالن او برتـري مـي   

شناسـند، جـزو مقولـة     ورزي كرده است، همتـايي نمـي   همگان براي او در ميداني كه سخن
  :گرگونه دارداست كه هرزباني براي آن بياني و پاسخي دي» چگونگي هنر  ادراك بي«

ــدكني در درس   ــق در بالغــت«محمدرضــا شــفيعي ك ــم  » تحقي ــت معل   دانشــگاه تربي
  .برد كار مي براي اين مفهوم عبارت يادشده را به) 1379 ـ 1380(

  :كند كوب در اين مورد از جرجاني ياد مي عبدالحسين زرين
عي شد كه بالغت عبدالقاهر دربيان حقيقت بالغت و اعجاز قرآن رايي تازه ابداع كرد و مد

نه به لفظ تنهاست نه به معني صرف، بلكه قائم بر حسن نظم و ترتيب اتساق معاني و الفاظ 
خالصه، به عقيدة وي، بالغت عبارت بود از اينكه كالم نظمي و ترتيبي داشته باشـد  . است

يابـد و   مناسب با آنچه در ذهن و خاطر گويندة معاني بر همان نظـم و ترتيـب اتسـاق مـي    
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صورت صحيح، نحو كالم هم تابع همين نظم و ترتيب معنوي است و الفاظ خدم معاني در
با اين نظريه، ادراك بالغت موقوف به ادراك و شـناخت نظـم و ترتيـب معـاني     . بشمارند

است و وسيلة آن نيز ذوق است نه عقل؛ و بدين ترتيب، راه احتجاج و استدالل بر مخالف 
ان داليل اعجاز، اشكاالتي كه بر آراي سابقين و طرفداران شود و در بي و معارض مسدود مي

گردد و مالك تحقيق در امر بالغت، كشف و ذوق  ترجيح لفظ يا معني وارد بود، منتفي مي
و اين نكته جالب و تازه است و خود عبدالقاهر مكرر آن را . شود نه علم و عقل شناخته مي

توان  مزيت كالم را ازطريق قلب و ذوق مي گويد كه جا مي تأكيد نموده است؛ از جمله يك
گنجد و كـار آسـاني نيسـت و     شناخت نه از راه گوش، و تعبير و تحليل ذوق در بيان نمي

نويسد معرفت به اسرار بالغت امري است كه از اهل علم جز آن كسان كـه   جاي ديگر مي
نچـه را در ايـن   صاحب ذوق و مواهب خاص باشند، آن را ادراك نتوانند كرد و آنها نيـز آ 

. باب بگويند، فهمش جز براي كساني كه ذوق آنها را دريافته باشند، ممكـن نخواهـد بـود   
  )167 ـ 168: 1369كوب،  زرين(

كه در اينجا به آن اشاره شد و اخيراً هم مريم مشرف در مقالة نظم  ـ نظرية نظم جرجاني
هـاي نـوين نقـد     و ديدگاهعبدالقاهر جرجاني و ساختار در نظرية جرجاني و ترجمة كتاب 

  :اني بدين صورت استــ از زبان خود جرج ه كردهـبه آن توج) نوشتة محمد عباس( ادبي
يعني نظم عبارت از جستن و يافتن بهترين  الكلم النحو فيما بين النظم عباره عن توخي معاني

، مهـدوي دامغـاني  . (روابط نحوي درميان كلماتي است كه براي اداي مقصـود گفتـه شـود   
  )403، 283، 276، 46، االعجاز داليل؛ نقل از 20: 1375

 .كلمـات يـا لفـظ   . 2مقصود يـا معنـي،   . 1: در اين تعريف، بر سه نكته تأكيد شده است

كند  مقصود در ذهن نويسنده يا گوينده است كه براي بيان آن، از كلمات استفاده مي. نحو. 3
  .لمات در بيان مقصود استكشيدن ك رشته و نظم بهترين رابطة نحوي براي به

الدين كزازي در اين باره كه زيبايي حاصل از دانش معـاني دريـافتني اسـت و     ميرجالل
شاهد آن نيست كه مويي و ميـاني  (كار برده است  را از حافظ به» آن«بازگفتني نيست، تعبير 

كزازي، (ت و با تفصيل اين نكته را توضيح داده اس) بندة طلعت آن باش كه آني دارد/ دارد 
  :دربارة بالغت) 626ف (مقايسه شود با نظر سكاكي ). 28ـ  37: 1387

شود كه اگر چيزي از آن كاسته شـود، سـخن هماننـد     فروترين حد بالغت از آنجا شروع مي
انگيـز   حد اعجـازي شـگفت   گيرد تا به كمك بالغت فزوني مي آواي جانوران گردد؛ سپس كم

به باور من، آنچه . رخسار خوبان يافتني است نه گفتني رسد كه آن اعجاز همچون مالحت مي
كردن طوالني به اين دو  آوردن ذوق، خدمت دست يابد، ذوق است و بس و راه به اعجاز را مي

  )415ـ  416، العلوم مفتاح؛ نقل از 20: 1375مهدوي دامغاني، . (است) معاني و بيان(دانش 
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انـدازة    از ديـدگاه دانـش معـاني، بـه     مهشـاهنا در اين مورد هم كه چرا دربـارة بالغـت   
اند بايـد گفـت كـه     اند و نوشته ـ كمتر گفته يعني بيان و بديع هاي ديگر علوم بالغي ـ  شاخه

آوردن اصـول آن بايـد    دسـت  دانش معاني درهر زباني مختص آن زبـان اسـت و بـراي بـه    
فارسي آنچه تـاكنون  شاهكارهاي ادبي آن زبان را به شيوة استقرايي بررسي كرد كه در زبان 

به . انجام شده، به شيوة استنتاجي و با استفاده از اصول دانش معاني در زبان عربي بوده است
جرجاني، آنچـه در ايـن زمينـه انجـام      االعجاز داليلبيان ديگر، پس از آثار دست اول مانند 

عـاني  شده، به اين صورت بوده است كه متون ادبي را بر اصـول مطـرح در منـابع دانـش م    
  .اند نه آنكه در آن متون تأمل كرده باشند تا اصول بالغي را كشف كنند عرضه داشته

كـوب و سـيروس    اهللا صفا، عبدالحسين زريـن  الزمان فروزانفر، ذبيح محققاني مانند بديع
  :سخناني دارند كه به جاي خود ارزشمند است شاهنامهشميسا دربارة بالغت 
هركس در فن بالغت كاركرده و ذوق سليم و ذهـن  . است ترين شاعر ايران گ فردوسي، بزر

روشن داشته و در مضايق سخن افتاده و مسالك دقيق آن را به ديـدة انتقـاد ديـده و مواقـع     
حروف و جمل را شناخته و وجوه اتصال و انفصال را دانسته باشد، تصديق خواهد كرد كـه  

صـل و ابتـدا و خـتم مقاصـد و     در ابداع اساليب و حسن تراكيب و معرفت مواقع فصل و و
استطرادهاي بديع و ارسال مثـال و دقـت تشـبيه و اسـتعاره و مراعـات مقتضـيات احـوال،        

 شاهنامههاي  محاورات لطيف و ايجازهاي بليغ كه در غالب قسمت. فردوسي را نظير نيست
يك از فحول شعرا چه رسد به متوسطين ميسر نشده و كساني كه در  موجود است، براي هيچ

. اند اند، شكست خورده و هزيمت يافته بازگشته اين ميدان براي مقابله و خودنمايي قدم نهاده
  )46 ـ 47: 1350فروزانفر، (

هاي طبيعي، از همة گويندگان ديگـر   فردوسي در آفريدن معاني و در آوردن وصف و تشبيه
كند كـه   ت ميدرستي رعاي برد و چنان مقتضيات هريك از موارد قصر و حذف را به گرو مي

  )17: 1356كوب،  زرين. (رسد ايجاز او به حد اعجاز مي
در وصـف،  . كار رفته است در كالم فردوسي، ايجاز و اطناب و مساوات همه به جاي خود به

هـاي آنـان،    ها و بزرگـي  خاصه وصف ميدان جنگ و وصف پهلوانان و يا برشمردن مردانگي
ناب همراه است و چون از اين موارد و يا نظاير آنها پرداز بزرگ ايران معموالً با اط كالم سخن

شويم كه گويندة سحار طوسي با نهايت قـدرت   با مساوات برابر مي شاهنامهبگذريم، غالباً در 
تناسب ميان الفاظ و معاني را نگاه داشته و از اين طريق، سادگي و صـراحت فكـر و لفـظ را    

فردوسي هرجا . شود والً در ايجاز آشكار مياما استادي و قدرت گوينده معم. حفظ كرده است
  )277: 1387صفا، (. خوبي برآمده است كه خواسته، از عهدة اين كار دقيق به

ضوع يك مقاله در علـم معـاني   تواند مو مي شاهنامهاستاد سخن فردوسي كه هر بيت او در 
  )177: 1386شميسا، ( .باشد
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دارد، از ديگر سخنان  شاهنامه ولي نظري كه محمدرضا شفيعي كدكني دربارة بالغت
ايشان معتقدند كه در تحليل بالغي ساختارهاي نحوي زبان . گيرتر و راهگشاتر است دست

فارسي هنوز هيچ كاري انجام نگرفته است؛ و در اين قلمرو، فردوسي و سعدي را دو استاد 
انند و از سعدي، د دانند و معجزة اين دو استاد را در همين حوزه مي همتا و بالمنازع مي بي
  )30: 1379شفيعي كدكني، . (زنند يهاي فراواني م مثال

كه  شود كاوش مي شاهنامهبر همين اساس، در اين نوشته، رمز و رازهاي بالغي بيتي از 
  .ضبط غيراصيل آن مشهورتر است
مديون آگاهي شاعر حكيم آن از ساختارهاي نحوي  شاهنامهاگر بپذيريم كه اوج بالغت 

منظور از ساختار نحوي . توان از اين ديدگاه بررسي كرد ، بسياري از ابيات آن را ميكالم است
در اينجا همان معاني نحو است كه عبدالقاهر جرجاني براساس عنايت به آنها در بين كلمات، 

اين نكتة دقيق همان است كه خطابي . نظرية نظم را ساخته و آن را معيار بالغت دانسته است
  :به آن اشاره كرده است قرآنعجاز هم در بيان ا

از ديدگاه خطابي آن است كه لفظ در جاي خود چنـان   قرآنمعيار و مالك بالغت در نظم 
جايش آيد، مضمون سخن تباه گردد يـا   باشد كه اگر از آنجا برداشته شود و لفظ ديگري به

نـت الشـاطي،   ب. (اي كه داشته، ازميان برود و درنتيجه بالغت رخـت بربنـدد   شكوه و جلوه
  )، به نقل از خطابي در بيان اعجاز القرآن99: 1383

  
  بيت مورد بحث 

از بيت مورد بحث دو ضبط مختلف وجود دارد و تصرفي كه در ضبط اصيل صـورت گرفتـه،   
متفاوت از تصرفات متداول است؛ و اين، نه از روي تفنن كه از روي تأمل است، زيرا هركـدام  

يك صورت : تر از ديگري است در بافت مربوط به خود بليغ هاي نحوي مورد بحث از ساخت
  . بالغت بيشتري دارد بوستانتر است و ساخت ديگر آن در بافت  بليغ شاهنامهدر بافت 

كه جـان دارد و  / كش است  ميازار موري كه دانه«زباني است كه بيت معروف  كدام فارسي
شود، در ايـن   گونه كه مالحظه مي را در حافظه نداشته باشد؟ همان» جان شيرين خوش است

كند؛ و رمـز   يك از شگردهاي معروف و مهم قلمروهاي بيان و بديع خودنمايي نمي بيت، هيچ
و راز اين نفوذ گسترده، درگرو شگردهاي فن معاني است كه در آن از روابط دقيـق و هنـري   

يكـديگر بـه   شود و طرز قرارگرفتن آنهـا دركنـار    كلمات و جمالت در بافت سخن بحث مي
  . شود كه زيبا و اثرگذار باشد، بررسي مي» نحوي«
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تضمين ) نامه سعدي( بوستاناين بيت را شيخ اجل به همين صورت از حكيم طوس در 
  : كرده است

بـه ده  / فروش كه شبلي ز حانوت گندم// اگر نيكبختي و مردانه رو / يكي سيرت نيكمردان شنو
// دويـد  اي مي كه سرگشته هر گوشه/ موري در آن غله ديدنگه كرد و // برد انبان گندم به دوش

مروت نباشد كه ايـن  // به مأواي خود بازش آورد و گفت/ ز زحمت بر او شب نيارست خفت
كه جمعيتـت باشـد از   / درون پراكندگان جمع دار// پراكنده گردانم از جاي خويش/ مور ريش
ميازار موري كه // ن تربت پاك باد كه رحمت بر آ/ چه خوش گفت فردوسي پاكزاد // روزگار

كـه  / دل  سياه اندرون باشد و سنگ// كه جان دارد و جان شيرين خوش است / كش است  دانه
كـه روزي بـه پـايش درافتـي چـو      / مزن برسر ناتوان دست زور// خواهد كه موري بود تنگدل

تم ز تـو  گـرف // نگه كن كه چـون سـوخت درپـيش جمـع    / نبخشود بر جان پروانه شمع// مور
  )87: 1369سعدي، (م آخر كسي است تواناتر از تو ه/ تر بسي است ناتوان

را از روي ده نسخة كهن دنيا تصحيح كـرده و اسـاس كـار     بوستانغالمحسين يوسفي كه 
سعدي متعلـق بـه درينـوي قـرار داده اسـت كـه در        كلياتخود را نسخة خطي كامل و معتبر 
ق است، .  ه 720شود و تاريخ تحرير آن ماه صفر سال  ري ميكتابخانة بنياد بودمر در ژنو نگهدا

هاي محمـدعلي فروغـي، محمـد خزائلـي و      در طبع. اين بيت را به همين صورت آورده است
در . ويرايش جديد بهاءالدين خرمشاهي از طبع محمدعلي فروغي هم به همين صـورت اسـت  

  . كش همين ضبط معروف نقل شده است معين نيز براي مدخل دانه فرهنگدهخدا و  نامه لغت
يادآوري كرده كه اين مصـرع   شناسي هاي فردوسي سرچشمهمحمد امين رياحي در كتاب 

؛ و معتقـد اسـت   »كه او نيز جان دارد و جان خوش است«: چنين است شاهنامهدر نسخ كهن 
اره نكـرده  كه اين ضبط را دارد، اش شاهنامهاي از  ايشان به نسخه. تر است كه اين ضبط صحيح

» شـاهنامه هاي  نفوذ بوستان در برخي از دستنويس«تااينكه جالل خالقي مطلق در مقالة . است
كـه  / دل  سياه انـدرون باشـد و سـنگ   «براي اولين بار اين نكته را روشن ساخته است كه بيت 

وارد شـده   شـاهنامه هاي  رغم اينكه در بسياري از دستنويس علي» خواهد كه موري بود تنگدل
انـد؛ و در ادامـه    كـرده  شـاهنامه گرفتـه و درون   بوسـتان ست، از فردوسي نيست، و آن را از ا

هاي گوناگون  گرفته است، ضبط شاهنامهخاطرنشان ساخته كه آن بيتي هم كه سعدي واقعاً از 
ايشان ضبط بيت را در دسـتنويس  . اصالً نيامده است ق 675دارد و در دستنويس لندن مورخ 

در هر دو مصـرع بـه   ق  903و استانبول مورخ  ق 892و لندن مورخ ق  614فلورانس مورخ 
كه او نيز جان دارد و / كش است  مكش موركي را كه روزي«: اين صورت گزارش كرده است

شناسي ثابت كرده كه ضبط اصـلي همـين اسـت كـه در      و با براهين نسخه» جان خوش است
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. است) ق 655(سعدي  بوستانپيش از  آمده و كتابت آن) ق 614مورخ (دستنويس فلورانس 
، تصرف سعدي اسـت در شـعر   بوستانخالقي مطلق در ادامه اشاره كرده كه شكل موجود در 

  : ، به نتيجة ديگري رسيده و نوشته استشاهنامههاي خود بر  فردوسي؛ ولي بعداً در يادداشت
 بوستانآن را در تصرف كرده و  شاهنامهپيش از اين نگارنده نوشت كه سعدي در اين بيت 

درآورده » كه جان دارد و جان شيرين خوش است/ كش است  به گونة ميازار موري كه دانه
نفـوذ كـرده    شـاهنامه هـاي   به برخي از دستنويس بوستاناست و سپس اين نويسش از راه 

اي آمـده   مصراع يكم اين بيت به همان گونه) 166ص (  فرائدالسلوكاست؛ ولي اكنون در 
تأليف شده اسـت،   بوستانسال پيش از  46 فرائدالسلوكبوستان است و چون  است كه در

از سوي ديگر، مصراع دوم اين بيت . گردد ديگر سعدي از اتهام تصرف در اين بيت آزاد مي
نيز مانند متن ماست؛ و نگارنده مصراع يكم را نيز به همان گونه كه در متن  فرائدالسلوكدر 

هاي افواهي يـا   هاي ديگر، نتيجة دگرگوني د است كه نويسشداند و معتق ماست، اصلي مي
  ) 150 ـ 151دفتر يكم، : 1380/2001خالقي مطلق، . (اند تصرفات عمدي

هاي متفاوت اين بيت، تأمل در بافتي از  چيني، براي تحليل بالغي ساختمان با اين مقدمه
  . كه بيت در آنها آمده، الزم است بوستانو بافتي از  شاهنامه

هنگامي كـه  » مغز تور بي«از زبان ايرج است به برادر ناجوانمردش  شاهنامهين بيت در ا
داستان از اين قرار اسـت كـه   . خواهد خونش را بريزد شود و مي با دشنه به او حمله ور مي
فرسـتد و از آنهـا    نـزد سـلم و تـور مـي     اي سفارشـي بـه   همراه نامه شاه آفريدون، ايرج را به

برخـورد آنهـا بـا    (رسـد   نـزد بـرادران مـي    ايرج به. رشان را گرامي بدارندخواهد كه براد مي
گيرد كه موضـوع بحـث مـا     خوبي در متن شكل مي همديگر و تصوير حاالت رواني آنها به

خالصه اينكه سپاه بـا ديـدن ايـرج، او را    ). نيست، هرچند كه در ساختار نحوي مؤثر است
گويـد بايـد ايـرج را     فهمد، به تور مي ضوع را ميسلم كه اين مو. دانند شايستة پادشاهي مي

قصد كشتن  وقتي سلم و تور به. شناسد رسميت نمي بكشي وگرنه با وجود او، كسي ما را به
گوي تور با ايرج خوانـدني و منظـور نظـر مـا اسـت كـه در       و روند، گفت ايرج پيش او مي

  : تصحيح خالقي مطلق چنين آمده است
مرا بـر  / ترا بايد ايوان و تخت كيان // چرا برنهادي كاله مهي / كهي بدو گفت تور ار تو از ما 

چنـين  // به سر بر ترا افسر و زيـر گـنج   / برادر كه مهتر ز خاور به رنج // در ترك بسته ميان 
/ نه تاج كيي مانم اكنون نه گـاه  // همه نزد كهتر پسر روي كرد/ بخششي كان جهانجوي كرد 

// تر پاسخ افكند بـن   يكي پاك/ چون از تور بشنيد ايرج سخن // ه شاهنه نام بزرگي نه ايران ن
من ايران نخـواهم نـه خـاور نـه     // اگر كام دل يابي آرام جوي/ بدو گفت كاي مهتر كامجوي 
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بران برتري بـر ببايـد   / بزرگي كه فرجام او بتريست // نه شاهي نه گسترده روي زمين / چين 
مرا تخت ايـران اگـر   // سرانجام خشت است بالين تو / تو سپهر بلند ار كشد زين // گريست
تـرا زيـن پـس از    / سپردم شما را كاله و نگين // كنون گشتم از تاج و از تخت سير/ بود زير 

زمانـه  // دلت خود نبايد به من رنجه كـرد / مرا با شما نيست جنگ و نبرد // من مباد ايچ كين 
مبـاد آز و  / جز از كهتري نيسـت آيـين مـن    // دارتان وگر دور مانم ز دي/ نخواهم از آزارتان 
نيامـدش  // به ابرو ز خشم اندر آور چين / چو بشنيد تور از برادر چنين // گردنكشي دين من
همي گفـت  / به كرسي به خشم اندر آورد پاي // نبد راستي نزد او ارجمند/ گفتار ايرج پسند 

گرفـت آن گـران كرسـي زر بـه     / سـت  ز ناگه برآمد ز جـاي نش // و برجست هزمان زجاي 
نيايـدت گفـت ايـچ    // از او خواست ايرج به جان زينهـار  / بزد بر سر خسرو تاجدار// دست

بپيچاند از / مكش مر مرا كت سرانجام كار// نه شرم از پدر پس همينست راي/ ترس از خداي
مكـش  / /سـتاني كنـي   كه جـان داري و جـان  / پسندي و همداستاني كني // خون من كردگار

مكن خويشتن را ز // كه او نيز جان دارد و جان خوش است / كش است  موركي را كه روزي
به كوشـش  / اي  بسنده كنم زين جهان گوشه// كزين پس نيابي خود از من نشان/ كشان  مردم

جهـان  // چه سوزي دل پيـر گشـته پـدر   / به خون برادر چه بندي كمر // اي  فراز آورم توشه
  )121 /1ج : 1388خالقي مطلق، (مكن با جهاندار يزدان ستيز / خون مريز خواستي يافتي 

كه بيت مورد نظر در آن قـرار   شاهنامهعنوان بافتي از  داشتن همة اين ابيات به چشم پيش
نقل شد، براي داوري دربارة بالغت ايـن بيـت الزم اسـت؛     بوستاندارد و همة ابياتي كه از 

  :يابي هاي بيشتري مي كني، زيبايي نها تامل ميهايي كه هرچه بيشتر در آ بافت
كنـي، چهـرة او حسـن     و نگاه مـي هرچه زيادتر به ا( اذا ما زدته نظرا/ دك وجهه حسنا يزي
   ) 336: 1368جرجاني، ). (دهد تري به تو نشان مي تازه

/ كش است  مكش موركي را كه روزي«بيت  شاهنامهشود، در  گونه كه مالحظه مي همان
پس از سـخنان نـرم و ملتمسـانة ايـرج در پاسـخ      » كه او نيز جان دارد و جان خوش است

خواهد تاج  برادرش تور آمده كه بسيار خشمناك است و ميآميز  توزانه و عتاب سخنان كينه
بنابراين، اقتضاي حال ايرج پـس از اينكـه   . و تخت كياني و ايران و شاه آن را ازميان بردارد

خوش 
 است

و جان  مكش موركي را كه كش روزي است كه او نيز جان دارد
ــبط  ضـ

  اصيل
 شاهنامه

خوش 
 است

ـان   جـ
 شيرين

و  ميازار موري -  كه كش دانه است كه -  جان دارد
ــبط  ضـ
  معروف
 بوستان
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مكش «ضربة بسيار محكمي از تور خورده و يك بار ديگر هم با التماس به او گفته است كه 
كز / كشان  مكن خويشتن را ز مردم// ن كردگار بپيچاند از خون م/ مر مرا كت سرانجام كار 

ريزي باز   هاي ديگر هم برادر خود تور را از خون و در بيت» اين پس نيابي خود از من نشان
اقتضاي حال  به. »مكش«، بگويد »ميازار«داشته، آن است كه در بيت مورد بحث نيز به جاي 

تر است و در اين حال و مقام،  سبمنا» مكش«و مقام مخاطب، نوع ادبي حماسه و گوينده، 
  .و درنهايت زيبايي آن را ندارد» مكش«نرم و لطيف است و تأثير و بالغت » ميازار«

نيز به جا و متناسب حال و موقعيت انتخاب شده و در آن عالوه بر برانگيختن » مورك«
نب خالق آرايي ازجا اگر به واج. تربودن ايرج شده است اي نيز به كوچك حس ترحم، اشاره

. تـر اسـت   مورد رسيده كه هنـري  4در ضبط اصيل به » ك«آن نظر داشته باشيم، بسامد واج 
هاي سبك فخيم خراساني است و حذف آن در ضبط  در ضبط اصيل، از ويژگي» را«وجود 

  .هاي سبك لطيف عراقي معروف، از ويژگي
ر روزي نسـبت بـه   دليل توسعي كه د تر است؛ هم به پذيرفتني» كش دانه«از » كش روزي«

مورد رسـيده اسـت، ضـمن اينكـه      3كه به » ر«آرايي واج  دليل واج دانه وجود دارد و هم به
  .آوايي ايجاد كرده است نوعي هم» مكش«با » كش«

مند  حشو است و ضبط اصيل با نداشتن اين حشو از ايجاز بهره» شيرين«در مصرع دوم، 
سه و حال و هواي تلخ داستان، جايي براي مقتضاي نوع ادبي حما شده است؛ ضمن اينكه به

برادر ناجوانمردي خنجر كشيده است كه برادر جوانمرد خود را بكشد؛ و . ماند نمي» شيرين«
» شـيرين «خوبي آگاهي دارد كه در چنين حال و موقعيتي نبايد واژة  شاعر حماسة ملي ما به

ي ماننـد رنـج، گريسـتن،    هاي آن كلمـات تلخـ   را وارد بافت سخن كند، بافتي كه در شبكه
، )بار 3(، خون )بار 2(، مكش )بار 2(بالين، كين، جنگ، نبرد، ستيز، رنجه، آزار، خشم  خشت

قافيه . ريزي را با هنرمندي آورده است كش، سوختن و خون ستاني، مردم زينهارخواهي، جان
در ضبط معروف، ساختار بيت دستكاري شـده و بـه سـبك    . در هر دو ضبط يكسان است

و از مصراع » را«از مصراع نخست، . وار شده است بوستان درآمده يا به عبارتي ديگر سعدي
  .حذف شده است» او«دوم 

از طرف ديگر، شيخ سعدي بيت مورد نظر را در حكايتي تضمين كرده است كه شـبلي  
 بيند و بر آن مورچـه  اي مي برد؛ در آن، مورچه كند و به روستا مي كيسة گندمي خريداري مي

داند كه آن مورچه را از مكان و مأوايش آواره كند و  سوزاند و دور از جوانمردي مي دل مي
نكردن خاطر يك مورچه است، شـيخ   در اينجا كه سخن عيناً از پراكنده. گرداند آن را باز مي
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مقتضـاي حـال و مقـام، هـم      كند و معلوم است كه به شيراز بيت حكيم توس را تضمين مي
جـاكردن مورچـه    را به اين دليل كه شبلي بـا جابـه  » ميازار«: را» مور«آورد هم  را مي» ميازار«

را به اين دليل كه در سـه جـاي ديگـر نيـز آن را     » مور«گمان كرده كه او را آزرده است، و 
كار برده است و منطقي نيست كه از يك عنصر سه بار به يك صورت و بـار چهـارم بـه     به

كه خود از استادان سخن بليغ است، بـه ايـن نكتـه كـامالً      صورتي ديگر نام ببرد؛ و سعدي
توان گفت چه بسا در انتخاب از بين ضبط اصيل  واقف است و به احتمال قريب به يقين مي

اگر هم اين انتخاب را به كاتبـان  . مقتضاي حال حكايت عمل كرده باشد و ضبط معروف، به
ها در انتخاب ضـبط معـروف بـراي    اوج بالغت و هنرورزي آن: توان گفت نسبت دهيم، مي

دهد كه ذوق جمعي تا چه حـد بـه يكدسـتي متـون      بوستان كامالً مشهود است و نشان مي
توجه داشته و با اين كار باعث شده است هماهنگي بافت سخن سعدي پابرجا بمانـد و در  

پژوهي قبل از هـر پـژوهش و    در اينجا باز هم اهميت نسخه. سبك او اضطراب ايجاد نشود
شـود و گزافـه نيسـت اگـر گفتـه شـود دقـت و كمـال سـاير           داوري ديگري يادآوري مي

 .هاي متون مبتني بر آن است پژوهش

  
  گيري نتيجه

براي كشف اصول و معيارهاي دانش معاني مختص زبان فارسـي الزم اسـت شـاهكارهاي    
وة استنتاجي متون ادبي اين زبان با شيوة استقرايي بررسي شوند و در اين بررسي بايد از شي

هاي معـاني زبـان عربـي بمانـد و بـراي       جوگر دربند اصول كتابو پرهيز كرد، يعني جست
رهايي از اين قيد در بسياري از موارد الزم است واحد بررسي بالغـي را در متـون نظـم از    

 شـاهنامه به عالوه با تأمل در بخشـي از داسـتان فريـدون در    . يك بيت بيشتر درنظر گرفت
هـا و   عنوان شبكه نظرداشتن آنها به شيخ سعدي و پيش بوستانو حكايتي از  حكيم فردوسي

ساختارهايي منسجم كه همة عناصر آنها در ارتباط تنگاتنگ بـا يكديگرنـد و درنظرگـرفتن    
مقتضاي حال و مقام مخاطب، گوينده و نوع ادبي حماسه، معلوم شد كه افزون بـر اصـالتي   

كه او نيز جان دارد و / كش است  وركي را كه روزيمكش م«پژوهي به بيت  كه دانش نسخه
بـر ضـبط    شـاهنامه داده است، در  دانش معاني نيز اين ضبط در بافـت  » جان خوش است

ترجيح » كه جان دارد و جان شيرين خوش است/ كش است  ميازار موري كه دانه«معروف 
عمومي جامعـه، ضـبط   كند كه شيخ شيراز يا ذوق  دارد و اين احتمال را به يقين نزديك مي

  . براي اين كتاب انتخاب كرده باشند بوستاندليل هماهنگي بيشتر با بافت  دوم را به
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ة مهـم در  ـنكتـ «ـ را بپـذيريم كـه    يـصورتگراي مشهور روسـ  كيـر نظر شكلوفسـاگ
شعر، دگرگوني و نوآوري در كاربرد زبان است نه تصاويري كه شاعران با مناسبات بينامتني 

، نوآوري حكيم طوس را هم بايد در زبان او دانست ) 58: 1386احمدي، (» كنند يترسيم م
بنابراين شايد حق داشته باشيم كـه  . شود عنوان نمونه نمود آن در اين بيت مالحظه مي كه به

با اين نگاه بگوييم كـه راز هنـر و بزرگـي فردوسـي در      شاهنامهدر پايان بررسي كامل همة 
ان ديگر، قدرت او در ايجاد ساختارهاي نحوي نوآورانه و شگردهاي سراي مقايسه با حماسه
  . ويژة زباني است
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