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interreligious Relations: Formulation of the Concept of
"Spookiness" in Middle Ages and Ancient Egyptin Iran

(Relying on the two books of the teachings
Ptah-hutep & Qabusnama)
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Abstract
This article attempts to prove that the rhetorical principles in muslim world should be

compiled according to sources other than official rhetorical textbooks. One of these sources

is Andarznama, which contains the main rhetotical principles of oral situations. In this

article, we attempt to compile the speech-based rhetorical principles through comparing

two treatises: Ptah-hutep maxims, as the first extant rhetorical treatise, and Qabusnama as

the first Persian Andarznama which contains separate chapters on rhetoric and oratory.

These principles are: 1- keeping silent 2- speaking in appropriate time 3- not overusing

emotional words 4- speaking fluently and reflectively 5-always speaking the truth.

Examining these principles shows not only the fundamental differences between text-based

and speech-based rhetoric, but also proves the independence of Persian rhetoric from the

greco-roman rhetorical tradition.
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هاي میانه و مصر باستاندر ایرانِ سده

)نامهقابوسو هاي پتاح حوتپآموزهبا تکیه بر دو کتاب (
*داوود عمارتی مقدم

چکیده
در جهـان  وريسـخن پژوهش حاضر بر آن است تا نشان دهد که براي تدوین اصول بالغت و 

متـونی  مجموعـه اسالم، باید به منابعی جز منابع رسمی بالغت مراجعه کرد. یکی از ایـن منـابع،   
ها شهرت دارد. برخـی از متـون متعلـق بـه ایـن ژانـر       »اندرزنامه«یا » ادبیات حکمی«است که به

گفتـاري و شـفاهی   هـاي  موقعیتخاصِِهرچیزاست که بیش از » بالغتی«بنیادینِ حاوي اصولِ
هـاي آمـوزه رسـالۀ بالغی موجود، یعنی رسالۀترین کهنمقایسۀحاضر، از طریق مقالۀاست. در 

فارسی که فصـول مسـتقلی را   اندرزنامۀنخستین مثابۀبه،نامهقابوس، و برخی فصول حوتپپتاح
ــ گفتـار اصول بالغت شـفاهی و  تاشوددر خود جاي داده است، تالش میوريسخندرباب
؛گفـتن در زمـان مناسـب   سخن.2؛ماندنخاموش.1از اند عبارتتدوین گردد. این اصول محور

تأمـل بـا  راههـم گفـتن  سـخن سـلیس  .4؛افراط در کاربرد واژگان پرشور و عـاطفی پرهیز از.3
دادن نشـان بودن دل و زبان یا بیـانِ حقیقـت. بررسـی ایـن اصـول، گذشـته از       یکی.5؛ وفراوان
اسـتقالل بالغـت   دهنـدة نشـان ، محـور ـنوشتارو محورـگفتارهاي بنیادین میان بالغت تفاوت

در جهت تدوین اصـول  تواندمیچنینهمو استیونان و روم باستان خطابۀایرانی از سنت فن 
بالغـیِ  هـاي نامـه درسشـفاهی و مکتـوب، و مسـتقل از اصـولی کـه در      اعم از ،بالغت ایرانی

گشا باشد.شود راهیشده به زبان عربی یافت متألیف
، پتـاح حوتـپ  ، هـا اندرزنامـه ، محـور ــ گفتـار بالغت ایرانی، بالغت مصري، بالغت ها:کلیدواژه
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مقدمه. 1
در تـاریخ  وريسخناصول دربابموجود رسالۀترین که کهن،هاي پتاح حوتپآموزهرسالۀ

، Isesi(2(هایی است که پتاح حوتپ، وزیر دربـار سـلطان ایسسـی   جهان است، حاويِ آموزه
موجـود در جهـان   رسـالۀ تـرین  خطاب به فرزندش نگاشته است. این رساله را محققان کهن

هـا نگاشـته   این مـتن بـر آن  هایی که اند که تاریخ نخستین پاپیروسدانستهوريسخندرباب
Kennedy(گـردد  بـازمی دوم پـیش از مـیالد   هـزارة  ، ظاهراً به اوایـل  استشده 1998: 128 .(

هاي اخالقیِ دیگري را نیـز دربـر   نیست و آموزهوريسخندربابمحتواي این رساله صرفاً 
برخـی از ایـن   تـوان در آن یافـت.   مصرِ باسـتان را مـی  وريسخندارد، اما محورهاي اصلیِ 

این رسـاله (و  برمبنايها را اي چون مایکل فاکس آناصول و قوانین که مصرشناسان برجسته
اند از اهمیت سکوت، یگـانگی دل و زبـان   اند، عبارتچند اثر مکتوبِ دیگر) بازشناسی کرده

، چنـین هـم از همـان).  نقلبه(و غیرهگفتنسخن(یگانگی اندیشه و گفتار)، سلیس و سنجیده 
اند کـه ایـن اصـول و قـوانین بـا اصـول       درستی بر این نکته انگشت نهادهبهاین مصرشناسان 

ارسـطو بـدان اشـارت رفتـه اسـت،      خطابـۀ فـن ، خصوصاً اصولی که در »غربی«وريسخن
نیستند.خوان هم

ةدهنـد تشـکیل هايمؤلفهدر جهان اسالم برسر وريسخنآموزگاران قرون وسطاییِ 
گونیِ آراگونهبه دالیل این ترپیشندارند. محققان نظراتفاقدیگریکبا وريسخنآیینِ 

بنگریـد بـه   (بـراي مثـال،   جا مجال پرداختن بدان نیسـت اند که در اینو عقاید پرداخته
بـن قـابوس  اسـکندر بنکیکاووسۀنوشت، نامهقابوساندرزنامۀ). اما 1377:232کور فوشه

خـود  رسـالۀ تمامیِ قواعدي است که پتاح حوتپ در دربردارندة)، ق5قرن.د(بن وشمگیر
کتاب یکی از حکام محلیِ طبرستان بـود  نویسندةدانیم، میکهچناناشاره کرده است. هابدان

نوشـته اسـت.   ،گیالنشـاه ،را براي فرزندشنامهقابوسپتاح حوتپ، کتاب چونهم،و او نیز
اسـکندر  بـن کیکـاووس تنوع و گسـتردگیِ موضـوعاتی کـه    دلیلهبتقیِ بهار، محمداگرچه

دانـد  مـی » تمـدن اسـالمی پـیش از مغـول    مجموعـۀ «را نامـه قـابوس ، استپرداختههابدان
اي در ایـن  و گفتارِ نیکو جایگاه بسیار ممتاز و برجسـته وريسخن،)114، 2ج:2536بهار(

حاکم باشـد بـه اصـول    ایدئالوريسخنزعم نویسنده باید بر بهاندرزنامه دارد و اصولی که 
وريسـخن دربـاب دیـدگاهی  هرگونـه جاکهازآنموردنظر پتاح حوتپ بسیار نزدیک است. 

ایـن دو  مقایسـۀ هاي خاص تـاریخی دارد،  ریشه در شرایط فرهنگی و اجتماعیِ دورهایدئال
را ایـدئال وريسـخن دربـاب ه دو نویسـند يآرارساله چیزي بیش از شباهت صـرف میـان   

آشکار خواهد ساخت.
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میانه و مصر باستانهاي سدهدر ایرانِ وريسخنفرهنگیِ هاي زمینه. 2
(کـه  » بالغـت «اصطالح خاطر داشت که در جهان اسالمبهبه بحث اصلی باید ورودازشیپ

شـود)، چنـد معناسـت.    برگردانده مـی Rhetoricهاي مستشرقان به با اندکی تسامح در نوشته
هرگونـه «، »گفـتن سـخن نیکـو و فصـیح   «، »وريسخنهنر «اند از برخی از معانیِ آن عبارت

کـالم  «آن، یعنی اما معناي غالبِ،...و،»آوردوجودبهگفتار ممکن است ي که یک متن/تأثیر
شـود، عمـدتاً   ترشـدن یـک متن/گفتـار مـی    تمهیداتی که باعث بلیغمجموعۀ، یا »نیکو و بلیغ

ناشـی از  تاحـدي مسـئله رفته است تا گفتارهاي شـفاهی. ایـن   کاربهمتون نوشتاري درمورد
بـوده اسـت. بـه همـین     قـرآن کالمـیِ  » اعجاز«اثبات برمبنیگرایش خاص بالغیان مسلمان 

سـاختارهاي  «هاي بالغـیِ مسـلمانان عمـدتاً بـر     اي از برخی رسالههاي گسترده، بخشعلت
. این امر بدین معنـا نیسـت کـه سـاختارهاي     استداشتهها تمرکز معانیِ ثانويِ آنو» نحوي

بـدین معناسـت کـه در گفتارهـا و     تـر بیشپذیر نیست، بلکه تحلیلنحويِ گفتارهاي شفاهی 
هاي آوایی، نظیر هماهنگیِ اصوات و آهنگ نثر یـا  تمرکز بر ویژگیعمدةهاي شفاهی خطابه

کـه در جهـان اسـالم    ،هاي بالغـی نخستین رسالههاي آواییِویژگیبررسیِنظم بوده است. 
میالدي)، ایـن  سیزدهمکه از قرن پنجم هجري (قرن آنحالتر است، گیرچشم،اندشدهتألیف

شوند.فراموشی سپرده میۀبوترفته به رفتهاند، که خاص گفتارهاي شفاهی،هاقبیل ویژگی
محـور ـمـتن توان گفت که بالغت در جهان اسـالم عمـدتاً   بدین ترتیب، با قاطعیت می
حاشیه برانـد.  بهتا معناي غالب بالغت دیگر معانیِ آن را است بوده است. این امر باعث شده 

روشـن اسـت   تاحدياما ،اندنشدهبنديصورتجامع و فراگیر نحويبهاي این معانیِ حاشیه
هایی باید مراجعـه کـرد. یکـی از ایـن     ه چه خاستگاهها بنسبتاً دقیق آنبنديصورتکه براي 
ها شـهرت دارد. برخـی   »اندرزنامه«یا » ادبیات حکمی«متونی است که بهها مجموعهخاستگاه

کـه بـیش از   شـوند  شامل مـی را»بالغتی«د، اصولِ بنیادینِ ناز متونی که به این ژانر تعلق دار
. اگر بخواهیم اصول گفتارهاي شفاهی (اعـم  اندهاي گفتاري و شفاهیخاصِ موقعیتهرچیز

کـه  ، کنیم، مراجعه بـه ایـن متـون   بنديصورتهاي رسمی یا محاورات روزمره) را از خطابه
هـا یـا   ضـروري خواهـد بـود. پندنامـه    ، نامیـد » بالغی«معناي دقیق کلمه بهها را آنتوان نمی

در گفـتن سخنتعلق دارند و بررسی آیین به ژانر تعلیمی هرچیزها، پیش و بیش از اندرزنامه
اصـول نیکـو   ۀکلیترِ این ژانر صورت پذیرد. به یک معنا، گستردهۀزمینپساین متون باید در 

زمینه بررسی شود. براي مثال، برخی فصـول  در جهان پیشامدرن باید در این پسگفتنسخن
و نیکـو  وريسـخن هـا اصـول مربـوط بـه     اسـکندر در آن بـن کیکاووسکه ،رانامهقابوس
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ی اخالقـی دیـد کـه ریشـه در     چهـارچوب کنـد، بایـد در امتـداد    را بررسـی مـی  گفـتن سخن
رسـالۀ دربـاب سـو، مطالعـاتی کـه    و ادبیات حکمیِ ایـران باسـتان دارد. ازدیگـر   ها اندرزنامه

بایـد در  دهـد کـه ایـن رسـاله را نیـز      نشـان مـی  اسـت  انجام گرفتـه  هاي پتاح حوتپآموزه
دربردارنـدة ) درك کـرد؛ مفهـومی کـه    Maat» (مـات «ترِ مفهومِ فرهنگـیِ  گستردهچهارچوب

هـایی از فرهنـگ مصـر    جنبـه هریـک و بسیاري موارد دیگر است کـه  ،حقیقت، نظم، تعادل
:Lipson 2004(کنندباستان را بازنمایی می جا با آن سـروکار  چه ما در این). بنابراین، آن81-89

که در سنت خطابیِِ یونان باسـتان  Rhetoricتر از مفهوم اریم، مفهومی است ضرورتاً گستردهد
تردید ادبیات حکمی ژانري نیست که بـه یـک فرهنـگ یـا تمـدن خـاص       شود. بییافت می

هاي بالغیِ متعـددي را در  همین نوع ادبیات، سنتبرمبنايحال،باایناختصاص داشته باشد. 
انـد کـه   ان اشـاره کـرده  گـر پژوهشمتمایز کرد. بسیاري از دیگریکتوان از میجهان باستان 

) محتـواي  گفـتن سـخن هاي مربوط به نیکو هاي اخالقیِ جهان باستان (خصوصاً آموزهآموزه
هـاي  اگر تفـاوت حالباایناند، متفاوتدیگریکلحاظ قالب و نوع با بهی دارند و تنها سانیک

داشـت،  هـا وجـود نمـی   ها و اصول حاکم بـر آن داري میان محتواي این آموزهبنیادین و معنا
بـود. بنـابراین،   ... ناممکن مـی و،از بالغت مصري، بالغت چینی، بالغت هنديگفتنسخن

هاي پیشـامدرن آگـاه   و اخالقیِ تمدن،هاي میان وجوه فرهنگی، اجتماعینگارنده از شباهت
(خصوصـاً) بحـث از اصـول    هرگـاه فشـارد کـه   بـاور پـاي مـی   بـر ایـن   چنینهماست، اما 

هاي خاص خـود را  در میان باشد، هر فرهنگ ویژگی» گفتنسخنآیین نیکو «و » وريسخن«
سازد.  این اصول را ممکن و معنادار می» بررسیِ تطبیقیِ«دارد و اساساً همین امر است که 

در هـر فرهنـگ   وريسـخن هـاي  ویژگـی بـودن  فردمنحصـربه یعنی ،نکتهایندر اثبات
معتقد است کـه  وريسخنیقاییآفرهايخاستگاهبا عنوان یلیک در پژوهشخاص، سسیل بِ

حـاوي دو ویژگـی اسـت کـه مشخصـاً      هـاي پتـاح حوتـپ   آمـوزه رسالۀنخستین جمالت 
دیگـري بیـان   وهستند: یکی توسل به خدایان و یادکرد نیاکان و گذشتگان اسـت » آفریقایی«

بر موقعیت اجتماعیِ نویسنده با یادکرد القـاب و عنـاوین   تأکیدها و هدف خود از این آموزه
بلیک معتقد است که یادکرد القاب و عنـاوین یـک   ).Blake 2009: 47-48(خود در آغاز کالم

ف اوست، حتی در جوامع امروزي آفریقـایی  رعفرد توسط خود او و نه شخص دیگري که م
:.ibid(رایج استنیز عملی کامالً بسیاري از متـون عربـی و فارسـی نیـز همـین      اگرچه). 48

طـور بـه ، ادعـاي بلیـک   ندهاي اسالمی و ایرانی) دارسازگار با سنتنحويبهویژگی را (البته 
کند.در آغاز کالم، اثبات میکمدست،بودن هر فرهنگ رافردمنحصربهکلی 
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که اگر اصول این نوع خاص بالغت یـا  سربرآورد اینجا ممکن است پرسشی که در این
هـا جسـت، چـرا پـژوهش حاضـر را بـه       را باید در ادبیات حکمی یـا اندرزنامـه  وريسخن

یا خردجاویدانچونهممحدود کنیم؟ چرا به دیگر متون ادبیات حکمیِ فارسی، نامهقابوس
که در میان متـون  نخست این؛ دو دلیل عمده داردمسئلهپرداخته نشود؟ این بزرگمهرپندنامۀ

نخستین متنی است که دو فصل مستقل را بـه  نامهقابوسمتعلق به ژانر ادبیات حکمیِ فارسی 
هایی دارد که دیگـر متـون   ویژگینامهقابوسکهاینسخن و گفتار اختصاص داده است. دوم 

) 45: 1390صـرالمعالی عنبراي سخن (شدنئلقاالهی منشأند؛ نظیر امتعلق به این ژانر فاقد آن
عمدتاً در اشرافطبقۀبازنماییِ اخالقیات درباري و برعالوهو بازنماییِ اصول و قواعدي که 

کـور  فوشه(شدمیان عامه و طبقات فرودست جامعه اصول رفتارِ صحیح و اخالقی دانسته می
هـاي پتـاح   آمـوزه هـا عـاري نیسـت.    نیز از این ویژگیهاي پتاح حوتپآموزه). 221: 1377

جامعـۀ  تنها بازنمودگر قوانین اخالقی در طبقـات فرادسـت   نهنامهقابوسچونهمنیز حوتپ
اند، براي هر مخاطبی از هـر صـنف و   مصرشناسان نیز متذکر شدهکهچنانمصر باستان است، 

:Kennedy 1998(اجتماعی سودمند استطبقۀ ند و این امتن درباريانِ هر دو مؤلف). 130-131
هـاي  ، امـا اصـول و آمـوزه   انـد نوشـته اول خطاب به فرزنـدان خـود   وهلۀها را در اندرزنامه

، سودمند است.ايطبقهشده در هر دو رساله براي تمامیِ مخاطبان، از هر قشر و مطرح
ست، برانگیز بوده اچالشهمواره غیرارسطوییهاي بالغی غیریونانی و نظامبنديصورت

ها را همواره تخطی از قواعد بالغت ارسـطویی و  این نظامبنديصورتان گرپژوهشچراکه
). ایـن  Lyon 2004بنگریـد بـه  (بـراي مثـال،   انـد کـرده هاي بالغی قلمداد میحتی دیگر نظام

، نظیر بالغت چینی، صـحیح اسـت.   غیرارسطوییهاي بالغیِ بسیاري از نظامدرموردرویکرد 
» وريسـخن «یـا  » بالغـت «اند کـه اصـطالح   ان به این نکته اشاره کردهگرپژوهشبسیاري از 

)Rhetoric(،بـار  بههایی را رود، چه دشواريمیکاربههاي کنفوسیوس ایدهدرموردکههنگامی
در اگرچـه تـوان اسـتخراج کـرد،    ) کنفوسیوس میAnalects(منتخباتچه از خواهد آورد. آن

وجه براي مقاصـد  هیچبهبرسد، نظربه» آیین سخن«اول ممکن است بالغی و مربوط به وهلۀ
از متـون ادبیـات حکمـی   یـک هـیچ هم ذکر شد، ترپیشکه بالغی تدوین نشده است. چنان

را از تـاح حوتـپ  هاي پآموزهاند. اما شاید بتوان نشدهتألیف» ورانهسخن«صرفاً براي مقاصد 
آمـوزش  «دارد: روشنی هـدف خـود را اعـالم مـی    بهاین رساله چراکهکرد، ااین قاعده مستثن

Ptah-Hutep(»ندارنـد اي بهـره از ایـن علـم   کـه  آنان، به گفتنسخننیکو دقایقِ 1912: 42.(
بلکـه  ،انـد خود را چنین محدود نکردههاي آموزهۀدامناز دیگر متون ادبیات حکمی یکهیچ

کـه  اند. البته چنـان آموزش قواعد رفتاري و اصول اخالقیِ صحیح در جامعه بودهدرپیعمدتاً 
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نیسـت،  محـدود  نیز صرفاً به آموزش اصول سخن و گفتار هاي پتاح حوتپآموزهگفته شد، 
آموزش قوانین سخنِ نیک، آن را از دیگر متون متعلـق بـه   برمبنیاما صرف ادعاي صریح آن 

هـاي پتـاح حوتـپ   آمـوزه رسـالۀ کند. بنابراین، این چالش که میدبیات حکمی متمایز ژانر ا
رسد.مینظربهشده حلمعناي دقیق کلمه بالغی نیست، از همان آغاز به

گـاه  هـیچ نامـه قـابوس نویسـندة نیز صادق است. البتـه  نامهقابوسدرموردهمین ویژگی 
بـه تبیـین قواعـد سـخن     کـه هنگـامی امـا  ،نکرده استاي بالغی قلمداد خود را رسالهرسالۀ

و بدان کـه از  «نویسد: می»در فزونی گهر از فزونی خرد و هنر«، در فصلی با عنوان پردازدمی
و هنـر آموختـه   خوبیبهاست... و چون این بدانستی زبان را گفتنسخنهنرها بهترین... همۀ
شـدن قائـل ترین فضـیلت و  عالیمثابۀبهن گرفتن سخنظردر). 1390:28عنصرالمعالی(»کن

) سخن را، حتی در فصولی که ارتباط مسـتقیمی بـا   45:الهی و آسمانی براي آن (همانمنشأ
در ،کـرده اسـت. بـراي مثـال    مبـدل  ندارند، به موضوعی محوري و بنیادین گفتنسخنآیین 
شـود کـه تمـامی    مـدعی مـی  مؤلـف اختصـاص دارد،  » آیـین جـوانمردي  «که بـه  44فصل 

ان سه ویژگی مشترك دارند که از آن میان، یکی مستقیماً با سـخن در پیونـد اسـت:    جوانمرد
که شکیب را کـار  که خالف راستی نگویی، سوم آنگویی بکنی و دیگر آنهرچهکه یکی آن«

بودن دل و زبـان،  یکی). دومین فضیلت، یعنی همواره حقیقت را گفتن یا 246:(همان» بندي
:Kennedy 1998بنگرید بهیکی از پنج رکن بالغت یا آیین سخنِ مصریان بوده است ( 130.(

هاي میان محتواي این دو رساله، باید توجه داشـت کـه هـر دو    پیش از تحلیل شباهت
هاي موجود فارسـیِ اندرزنامهکمدستشوند. آغاز میسانیکشکلی تقریباً بهها این رساله
سرآغازهاي نسبتاً متفاوتی دارند. پس از حمد و ستایش خداوند، متون نامهقابوسمقدم بر 
بـن  قـابوس امـا  ، یابنـد و موضـوع رسـاله ادامـه مـی    مؤلـف با معرفی نامهقابوسپیش از 

وشمگیر، پس از حمد و ثناي الهی و معرفی خود و هدف از نگارش کتاب، سـخن خـود   
گیرد:  میپیگونه اینرا 

شـد و  یرهبر من چتوشیبیو نیروییبیو یفیشدم و ضعیرسر که من پپيابدان
یـن که ابینمهمییکتابتیشخويبر رویشخوياز مو]را[یمنشور عزل زندگان

را در یشپسر چون من نام خـو يبستردن نتواند. پس ایانجوچارهکتابت را دست 
،رسـد مـن بـه عـزل نامـۀ کـه آناز یشکه پیدمچنان ديرویافتمگذشتگاندایرة
نـامی نیـک جستن از یبهرگیشدر نکوهش روزگار و سازش کار و بیگرداينامه
زمانـه دستکهآناز یشتا پخویشمهرموجببرکنمبهرهآنازراتووکنمیاد
ینـام یکنو یابییفزونيمن نگر]سخن[عقل در چشمبهتو خود ،کندنرمراتو
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آمدهپدريشرطمنازگهآنکهماندبازبستنمبادا که دل تو از کاردر دو جهان، و 
). 4-3: 1390عنصرالمعالی(باشد

اند:  قیاسقابلهاي پتاح حوتپآموزهجمالت فوق، با جمالت آغازینِ 
ی. ضعف و سستامیدهرسیريو من به سن پاستنزدیکمنزندگانیِپایانپروردگارا،

خوردگـان سـال . امبازگشـته یبـه دوران کـودک  ]نـاتوانی فرطاز[ییمرا فروگرفته و گو
فرمـانی رااتبنـده ... نـدارد قراروآرامدلویابدمیکاستینیرو... اندمحنتهمواره در 

بـرایش راکسـانی سـخنان تـا دهمهلـتم دهم،انتقالفرزندمبهراامشاهانهشوکتتاده
مسـتمعینِ خـود کـه پیشـینیانی ؛دادنـد فرامـی گـوش پیشینیاناندرزهايبهکهبازگویم

Ptah-Hutep(بودندخدایاناندرزهاي 1912: 41-42(.

خطـاب بـه گیالنشـاه، فرزنـد     نامـه قـابوس تنها تفاوت در این است که جمالت آغازین 
روي سخن با خداوند اسـت کـه خـود    هاي پتاح حوتپآموزهاما در است،، بیان شدهمؤلف

هاي منقـولِ هـر دو   دیگري که از بخشۀنکتآید. شمار میبهرساله ۀتحمیدیبخشی از مثابۀبه
اي اسـت کـه بـه    ویژگـی هـا  رسـاله که نه حمد و ثناي الهی در آغاز رساله آشکار است، این

منشـأ تنها متنی است که بـراي کـالم   نامهقابوسبالغت آفریقایی اختصاص داشته باشد و نه 
تـوان  مـی هاي پتاح حوتـپ آموزهرسالۀاز مذکوربخش جملۀشود. از آخرین الهی قائل می

و موقعیت آسمانیِ کالم باور دارد.منشأاین رساله نیز به مؤلفنتیجه گرفت که 

بالغت مصري: الگویی براي تمامیِ سننِ بالغیِ شفاهی. 3
ـ رسـالۀ بالغت مصر باسـتان و خصوصـاً   دربابهایی که براساس پژوهش هـاي پتـاح   وزهآم

بـه  درادامـه بر پنج رکـن یـا قاعـده اسـت.    مشتمل، بالغت مصري استانجام گرفتهحوتپ
آیـین سـخن در   دربـاب چـه  بـا آن هریـک هـاي  هـا و تفـاوت  یکایک این ارکان و شـباهت 

پرداخته خواهد شد.است آمده نامهقابوس
پرهیـز از .3،در زمان مناسبگفتنسخن.2،ماندنخاموش.1اند از این پنج رکن عبارت

.5و ،فـراوان تأمـل با راههمگفتنسخنسلیس .4،افراط در کاربرد واژگان پرشور و عاطفی
، ایـن ارکـان در   هاي پتـاح حوتـپ  آموزهرسالۀبرعالوهبودن دل و زبان یا بیانِ حقیقت. یکی

بحـث  مـورد رسـالۀ جاکـه ازآند، امـا  نشـو جامانده از مصر باستان نیز یافت میبهدیگر متون 
توان آن را متنی معیار دانسـت کـه بـازنمودگر    تمامیِ این ارکان است، میةدربرگیرندنوعی به

هاي بالغت مصري است.تمامیِ ویژگی
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آغازیم. مفهـومِ بیـان حقیقـت در هـر دو     می» بیان حقیقت«بحث را از آخرین رکن یعنی 
ذکـر  هرگاهتا بدان حد برجسته و فراگیر است که نامهقابوسو هاي پتاح حوتپآموزهرسالۀ

آن اسـت.  راههـم در میان باشد، مفهوم بیان حقیقـت نیـز   » گفتنسخننیکو «یا » سخنِ نیکو«
ۀمسـئل بـه  ،، مستقیم یا غیرمستقیمنامهقابوسهاي بسیاري از بخش،گفته شدترپیشکهچنان

جـاي ایـن   جـاي پرداخته و به همین دلیل مفهومِ حقیقت یا بیان حقیقت نیز در » سخن نیکو«
ان ایـن دو رسـاله   مؤلفهاي ظریفی در درك تفاوتحال،بااینخورد. چشم میبهرساله فراوان 

ــیش از    ــیش و ب ــود دارد: پ ــت وج ــوم حقیق ــزاز مفه ــی  هرچی ــپ حت ــاح حوت دروغ «، پت
داند تا چه رسد بـه دروغـی کـه مصـلحتی هـم در آن یافـت       نمیرا نیز مجاز» آمیزمصلحت

دار کنـد یـا   جریحهشود. در مواردي که بیان حقیقت ممکن است احساسات مخاطب را نمی
کنـد (نـه   مـی توصـیه شدت باالست، پتاح حوتپ به سـکوت بهگوییراستحال خطر هربه

قـت اسـت کـه مسـیر راسـتی و      ). در دیگر موارد این عظمت حقیآمیزمصلحتگفتن دروغ 
این تفاوت میان آیینِ سخن ایرانی و مصري .)Ptah-Hutep 1912: 43(دهددرستی را نشان می
داند:آیین سخن پارسی در مواردي تخطی از حقیقت را مجاز میچراکهبسیار جالب است، 

گـوي دروغباش و گويسخنپسر ياما تو ا،باشددانسخنو گويسخنکه مردم باید
ازیگـوی دروغضـرورت بـه یمعروف کن تا اگر وقتـ ییگوراسترا به یشتنمباش. خو

کـه دروغِ  يمگـو ماننـد دروغولکن راسـت بـه   ،يراست گوییگوهرچهو بپذیرندتو
که آن دروغ مقبول بود و آن راست نامقبول. پـس از  دروغ،هبراستازبههماناراستهب

).  1390:41عنصرالمعالی (بپرهیزنامقبولگفتنِراست

ارزش ذاتـیِ ایـن   دلیـل بـه نـه  گـویی راسـت نماید. توصیه به این اندرز قدري غریب می
را از فـردي  » آمیـز مصـلحت دروغـی  «تر است مخاطب فضیلت، بلکه به این دلیل که محتمل

رسـد. امـا بایـد توجـه     مینظربه» ماکیاولیستی«تاحدي، گودروغبپذیرد تا از فردي گوراست
زادگـان  اشـراف حـاکم و رفتـار اشـراف و    طبقـۀ اخالقیات ةنمایندتنها نامهقابوسداشت که 

هـاي روزمـره همـواره    نیست، بلکه بازنمودگر اخالقیات روزمره نیـز هسـت و در موقعیـت   
ت و در هر موقعیـ گوییراستنوعی از ماکیاولیسم رقیق را باید انتظار داشت. درواقع، انتظار 

رسد.مینظربهگرایانه و دور از واقع آرمانتاحديهاي روزمره) حالتی (خصوصاً موقعیت
گـاه حقیقـت و خاموشـی یـا     در هـر شـرایطی تالقـی   گوییراستپتاح حوتپ بر تأکید

طـور بهیا دروغ » آمیزمصلحتدروغ «مقابل حقیقت ۀنقطسکوت است. از دید پتاح حوتپ، 
داري از سـکوت و  بـن وشـمگیر جانـب   قـابوس است. اما براي » وتسک«کلی نیست، بلکه 
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ارزش ذاتیِ آن یا برتريِ آن بر دروغ نیست، بلکه او به این دلیـل خاموشـی   دلیلبهخاموشی 
ستاید که ممکن است به سود شـخص باشـد و جلـبِ منفعتـی شخصـی کنـد. حتـی        را می

دهد، دلیل اصـلی  گزاف ترجیح میبن وشمگیر سکوت را بر سخن یاوه وقابوسکههنگامی
او این است:

اگرچـه کـه بسـیارگوي   آنخـردي از  خاموشی دومِ سالمت است و بسیارگفتن دومِ بـی 
خرد کسی باشـد  بیاگرچهخردان شناسند و بیجملۀخردمند باشد مردمان عامه او را از 

).47همان:(عقل دانندجملۀمردمان خاموشیِ او از ،چون خاموش باشد

ارزش ذاتـی ندارنـد.   نامـه قـابوس از فضایل اخالقـی در  یکهیچرسد که مینظربهالبته 
دیگـر یـک با تاحديحقیقت ۀمسئلحال، اجماالً باید گفت که رویکرد این دو رساله به هردر

متفاوت است.
تـر و  برجسـته » نیـت و گفتـار  «بـودن  یکـی بـر  تأکیـد ، هاي پتاح حوتپآموزهرسالۀدر 
اهـداف  دلیـل بـه تاحدياین تفاوت ». گفتار و کردار«بودن یکیبر تأکیدتر است تا گیرچشم

تنها بر آن است تـا اصـول سـخن    هاي پتاح حوتپآموزهرسالۀنسبتاً متمایز دو رساله است. 
بـه بیـان کلـیِ اصـول اخالقـی      نامـه قـابوس هاي مختلف بیان کنـد، امـا   نیکو را در موقعیت

بر یگانگی گفتـار و  تأکیدنیز جزئی از آن است. به همین دلیل، گفتنسخنیین که آپردازد می
رسـد. بـراي مثـال،    مـی نظـر بـه گاه خالف ایـن  اگرچهتر است، کردار در این رساله برجسته

کـه  آنیکی «داند: خود اصول جوانمردي را سه چیز میرسالۀ44دربابوشمگیر بنقابوس
»کـار بنـدي  بهکه شکیب را که خالف راستی نگویی و سوم آنآنگویی بکنی و دیگر هرچه

نماید که یگانگی نیت و گفتـار و یگـانگی گفتـار و    نخست چنین میۀوهل). در 246همان:(
در همـین  مؤلـف ی برخوردار است، اما حکایتی که سانیکرساله از ارزش مؤلفکردار نزد 

دو نوع یگانگی است:تفاوت میان ایندهندةنشانکند، بخش نقل می
گویی بکنی، و میان جوانمردي و ناجوانمردي صـبر  هرچهاصل جوانمردي آن است که 

آن جاي که نشسته بود یـک قـدم فرازتـر نشـیند و     زااست و جواب آن عیار آن بود که 
).248:(همانام کس ایدر نگذشت تا راست گفته باشدگوید تا من ایدر نشسته

، ارزش یگـانگی گفتـار و کـردار    نامـه قـابوس مؤلـف که از دید از این حکایت پیداست
سـخن آن فـرد در پاسـخ آن عیـار     چراکـه تر از یگانگی نیت و گفتـار اسـت،   افزونتاحدي

نیست. البته بایـد توجـه داشـت کـه یگـانگیِ      » آمیزمصلحتدروغ «واقع چیزي جز همان در
نادیده گرفتـه  هاي پتاح حوتپآموزهرسالۀکامل در طوربهاي نیست که مسئلهگفتار و کردار 
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» گفتـار «تلویحـاً از مرزهـاي   » حقیقت«هاي این رساله در شماري از بخشچراکهشده باشد، 
را نیز دربرگیرد.» کردار«گذرد تا درمی

اصل بالغیِ دیگـري اسـت کـه هـر دو     گفتنسخنمناسب براي ۀلحظانتظارِ موقعیت و 
:کندي بر این باور استکنند. جورجرساله مطرح می
کـه اینشباهت دارد. یعنی ]غرب[در بالغت کالسیکKairos مناسب به مفهومِ لحظۀ

اي بـراي  چه بگـوییم و در چـه هنگـام بگـوییم. هـیچ قاعـده      ]در هر موقعیتی[بدانیم 
آیـد دسـت مـی  بـه آموزش این مهارت وجود ندارد، بلکـه تنهـا بـا تمـرین و تجربـه      

)Kennedy 1998: 130.(

هـاي  هـاي روزمـره بـا موقعیـت    البته کندي بر خطاست. ماهیت همواره متغیـرِ موقعیـت  
پرداختند، بسیار متفـاوت اسـت.   رومیایی بدان میـبالغیِ یونانیهاينامهدرساي که رسمی

بـود. گفتارنویسـان یـا    محـور ـمـتن غرب باستان عمـدتاً  خطابۀهاي بالغی در فن موقعیت
Speechنویسان (عریضه Writersکردند. یکـی از ارکـان فـن    ) متن گفتارها را از پیش تهیه می
کـردن یـک گفتـارِ پیشـاپیش     حفـظ هاي ، دقیقاً به شیوه»حافظه«کالسیک غرب، یعنی خطابۀ

،کـرد پردازي هم نیاز پیـدا مـی  بداههور به شده اختصاص داشت. اگرچه گاهی سخنمکتوب
توان گفـت کـه در   می،او از پیش تنظیم و تدوین شده بودند. بنابراینهاي گفتار بخشعمدة
» انتظـار «آمد و نیازي بـه  میوجودبهتوسط خطیب » مناسبلحظۀ«غربِ باستان، وريسخن

هـاي شـفاهیِ بالغـت    شـد. امـا در سـنت   مناسب چندان احساس نمیلحظۀبراي فرارسیدن 
ب فرابرسد و فرد تشخیص دهـد کـه بایـد حقیقـت را     مناسلحظۀراستی باید منتظر ماند تا به

وشـمگیر  بـن قـابوس پا کند یا اساسـاً خـاموش بمانـد.    ودستآمیزمصلحتبگوید، دروغی 
خـوب  اگرچـه هنر جهد کن تا سخن برجاي گویی که سخنِ نه برجاي همۀبا «معتقد است: 

و » برجـاي «برخـی از ایـن سـخنان    مؤلـف ). 1390:28عنصـرالمعالی  (»گویی زشت نماید
شمارد:گونه برمیایننگام را هبه

اما سخنِ ناپرسیده مگوي و از گفتارِ خیره پرهیز کن و چون پرسند جز راسـت مگـوي.   
برسـر  خاصه کسی را که پند نشنود... و،و تا نخواهند کس را نصیحت مگوي و پند مده

(همان).کس را پند مدههیچمأل 

چه اهمیـت دارد  خورد، اما آنمیچشمبهنگام در سراسر کتاب ههاي سخن بهدیگر نمونه
هـا نقـش چنـدانی    خود در خلق ایـن موقعیـت  که گوینده برخالف خطیبان غرب باستاناین

محـق اسـت کـه هـیچ قـانونی بـراي آمـوزش        تاحـدي ندارد. با تمامیِ این احـوال، کنـدي   
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شـمار و عمـدتاً شـفاهیِ    هـاي بـی  امـر در موقعیـت  نگام وجود ندارد و ایـن  هبهگفتنسخن
ها اشاره کرده اسـت، نمـود   ترین آنوشمگیر تنها به چند مورد از مهمبنقابوسروزمره، که 

ي دارد.تربیش
(غیرمترقبـه و  مـذکور وشمگیر با هر دو موقعیت بالغیِ بنقابوسجاست که اینجالب 

آمده است:» ین و رسم شاعريآی«درباباز پیش معلوم) آشنایی دارد. 
بـودن و  آگـاه بدان که هرکسی را چه باید گفتن. اما بر شاعر واجب است از طبع ممدوح 

گه وي را چنان ستودن که وي خواهـد کـه تـا آن    بدانستن که وي را چه خوش آید، آن
).191: (همانهد تو را آن ندهد که تو خواهی نگویی که وي خوا

کند:میتأکید» در آیین و رسم خنیاگري«ن در فصلی با عنواچنینهم
به هر سرودي در معنی دیگر گوي و شعر و غزل بسیار یادگیر چون فراقی و وصـالی و  
توبیخ و مالمت و عتاب و رد و منع و قبول و جفا و وفا و عطا و احسان و خشـنودي و  

هاي وقتی و فصلی چون: سـرودهاي بهـاري و خزانـی و زمسـتانی و     حالحسبگله و 
تابستانی باید که بدانی که به هروقت چه باید گفت، نباید که انـدر بهـار خزانـی و انـدر     

گـویی، وقـت هـر    بخزان بهاري گویی و اندر تابستان زمستانی و اندر زمستان تابسـتانی  
).195:(همانسرودي باید که بدانی

سـو، تفـاوت ایـن قبیـل     یـک ازبرسـد، امـا   نظـر بهاول بدیهی وهلۀشاید در این اندرزها
کـه فـرد عمـدتاً    ،روزمـره ۀغیرمترقبـ هاي از پیش نیندیشیده و عمـدتاً  ها با موقعیتموقعیت

کـامالً روشـن اسـت و    ،استها آماده نکردهها آگاه نیست و خود را براي آنپیشاپیش از آن
هاي روزمره هنگـامی  هاي رسمی در تقابل با موقعیتقبیل موقعیتدیگر، توضیح اینسوياز

هایی کـه در  از موقعیتهاي پتاح حوتپآموزهرسالۀمؤلفشود که دریابیم نمایان میتربیش
میـان  بـه داند چگونه باید با مخاطب رفتـار کنـد، اساسـاً سـخنی     گو پیشاپیش میها سخنآن

نیاورده است.  
پرهیـز از «و » تأمـل در عـین  گفـتن سـخن روان «دو رکن دیگر بالغت مصري نیز، یعنی 

دارند. البته بایـد توجـه داشـت    نامهقابوسهایی در قرینه،»افراط در کاربرد واژگان شورانگیز
تر است تا بر روانـی و سالسـت   برجستهگفتنسخنپیش از تأملبر تأکیدنامهقابوسکه در 
چشـم بـه نامـه قـابوس صریح و مستقیمی دال بر سالست و روانـی گفتـار در   ۀتوصیگفتار. 

ممکـن اسـت مفیـد    ،انـد رفتهکاربهگرچه برخی از واژگان و تعابیري که در متن ا، خوردنمی
زبـانی عـادت مکـن...    چـرب و هنر آموخته کن و جـز  خوبیبهزبان را «چنین معنایی باشند: 
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سخن بود که بگویند به عبـارتی  «). یا 28:(همان»تربیشتر هواخواهش که را زبان خوشهر
که از شنیدن آن روح تازه گردد و همان سخن به عبارتی دیگـر تـوان گفـتن کـه روح تیـره      

گـردد  » تـازگیِ روح «تواند باعث هایی که می). پیداست که یکی از ویژگی44همان: (»گردد
طـور بهوشمگیر بنقابوسکه گفته شد، چنان،اگرچهگفتار است، » سالست و روانی«همان 

رسـالۀ کـه ایـن دو رکـن اخیـر در دو     جـا آنازاي به این موضوع نکرده اسـت.  صریح اشاره
پردازیم.    نمیهابدانتفصیل بهجا ند، در اینسانیکبحث تقریباً مورد

گیري: بالغت شفاهی درمقابل بالغت مکتوبنتیجه. 4
هـاي پتـاح حوتـپ   آمـوزه و نامـه قـابوس رسـالۀ پژوهش حاضر آیین سـخن را در دو  

نظیر اهمیت/؛ نداموردبحث خاص سخن شفاهیهايمؤلفهبحث قرار داد. برخی از مورد
حاضر نشان مقالۀکه در . چنانگفتنسخنمناسب براي لحظۀ» انتظار«اولویت سکوت یا 

ها با شرایط خاص فرهنگـی و اجتمـاعیِ روزگـار    همؤلفاز این ارکان و هریکداده شد، 
اند. آیین سخن مصـري و ایرانـی، هـردو، بـه     خوان و سازگار گشتهان دو رساله هممؤلف

تصـور نسـبتاً   هریکاند، اما پرداخته» گفتنسخنمناسب براي لحظۀانتظارِ «و » سکوت«
دربـاب نخستین متن موجـود  مثابۀبه، هاي پتاح حوتپآموزهرسالۀمتفاوتی از آن دارند. 

تواند متنـی معیـار تلقـی شـود کـه      آیین سخن که تمامیِ این ارکان را در خود دارد، می
هاي روزمره کاربرد دارنـد،  هاي شفاهیِ بالغت، که عمدتاً در موقعیتبسیاري از ویژگی

دیگري نیز هايمؤلفهبررسی قرار گرفته است. البته سننِ شفاهیِ بالغت قطعاً مورددر آن 
کـه بـا   جـا آنتـا انـد. بنـابراین،   ها سخنی نگفتهآندربابموجود هاينامهدرسدارند، اما 

انـد،  هاي شفاهیِ بالغت تدوین شـده ی سروکار داریم که براساس مشخصههاینامهدرس
تـرین  جـامع نامـه قـابوس و هـاي پتـاح حوتـپ   آمـوزه رسـالۀ توان ادعا کرد کـه دو  می

.انددادهها را ارائه از این ویژگیبنديصورت

هانوشتپی
حـاکم بـر مصـر باسـتان در     ۀسلسـل پنجمـین  ۀفراعنـ هشتمین و یکی مانده به آخرین فرعـون از  . 1

پیش از میالد مسیح.24و 25هايقرن
ان بـر  باتیسـکوم گـ  ۀمقدمـ تاریخ دقیق نگارش این رساله، بنگرید بـه  درباببراي بحثی مستوفی . 2

.)Ptah-Hotep 1912: 20ff(هاي پتاح حوتپآموزهرسالۀۀترجم
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